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Abstract

�����داوران�ای�����ره
�:�������وران���������������ی�ی���������ب�ح�وف�ا
�ا���د�دا����ه����م����������ان-���������������������د
The aim of this study was to investigate the effect of rs141831067 Single
�����د����ا����آرا
�،����وه�ای�����ژ-�������دا����ه-�ا���د�دا����ه����م����������ان-���������������د
د���������ض�����زاده
nucleotide Polymorphism existence on��ای�����ژی
therapeutic response of patients diagnosed with Prostate Cancer to
����د����ا��ذر���ر
���وه������ژ-�دا����ه����م-�ا���د�دا����ه�آزاد�ا�����وا������ان����ل-��������د����ا
Methotrexate
and
investigation
of
the
polymorphism
Frequency in Iranian population.
��دا����ه����م������� �د����ا��م�ا���دات�������ی�����وی،�������دا����ه-���������������������ا���دی�ر-��د������وی�����ری
ا���ز
� ��وه� �����ژ�� ������ و� �د��������د�ر����ه�رو-���� ���� ا���دی�ر� دا����ه� آزاد� ا����� وا-���د���� ��وی�� ��ار
��د��������������ر
In this ������ی���ژی-��������
study, peripheral blood samples were taken from 50 healthy individuals and
�دا����ه�دارو��ز�� د������ی�������ف-��ا���دی�ر�دا����ه����م����������ان- ������د�������ا������روح�ا
�� ��ر������ژیThen genomic DNA of each sample was extracted and isolated.
50
patients
suffering
from
prostate
cancer.
��د������ده�������وا
������ �� دا����ه- �� ا���دی�ر� دا����ه� ���م� ������ ���ان- ��د���� ������� �����ب� ���ر
�����������د�������ا
ARMS-PCR
and direct sequencing ��در����������ژی
techniques were used to determine the presence of the polymorphism in
�����د���������ث�ا
�� ��وه-����� �دا����ه-����� ����� ������ �دا����ر� دا����ه� ���م-��د���� ��وزان� ��ی
populations.
Finally, the statistical
analysis of the results was performed by analyzing allelic frequency,
���ای�����ژی،�ای�����ژ
د����ز��ا�����������د
�������دا����ه-��������دا����ر�دا����ه�آزاد�ا�����وا-�����د�����������ی��ر
heterozygosity,
PIC
analysis
and
Hardy
Weinberg equilibrium analysis.
�د������ی�ر���ر
���������ر���ی��������ی���ژی-��ا���دی�ر�ا������������ر�ای�ان-�������������د�������ا��زاق
�� �������زی���و� ������ ���ل����� د������ی��ا���د���ی-��دا����ر�دا����ه� ��������رس-�د���� �����آ��ون
�����د
�د������اد�زواررض
A comparative
study of rs141831067 polymorphism existence showed that the allele frequency of
�����������ژ-������ا���د���و����ه�����ز-��������������������د
�������د��������ز��ای
this marker ��������ژی-��ا���د�دا����ه�آزاد�ا�����وا��������ر-�����د��������ض��ای�ا
was
significantly higher in the patients relative to healthy group (P-value = 0.002). In addition
�د����رض�������اد
��������ژی-���������ا���د�دا����ه�آزاد�ا�����وا-�د������اد����ر�آرا
�������������������ژ-���ا���دی�ر�دا����ه�آزاد�ا�����وا���ارد
��������������������د
the bioinformatics
analyzes of �-�د���������ض�����زاده
the interactions of the dihydrofolate reductase enzyme and methotrexate

Aim and Background:

Material and methods:

Results:

�������������������ژ-ا���دی�ر�دا����ه�آزاد�ا�����وا���ز���ن-�����د������������زا�ا

showed that existence of the polymorphism may alter the interaction patterns and result in the relative
���������������������و����دا����ه�آزاد�ا:�������ع
displacement of methotrexate position from the active site of dihydrofolate reductase.

�د�������داد������زاده:�����ی��دا
�د���������ذا�������ن�آ��د:������وی�ا���ر�ا
Conclusion: Rs141831067 Single nucleotide Polymorphism in Dihydrofolate reductase gene plays an
���������������ون�آ��د:����ر���س�د��������–�وی�ا���ر���ر
���������رض����ر،�����آزاده:��������ا���و���ا
important role in the prostate cancer occurrence and this Single nucleotide Polymorphism can cause drug
�����������و�����و����دا����ه�آزاد�ا�����وا:����
resistance to methotrexate in prostate cancer.
���������� ���������زه �������������ژ��������������������ا��س������ ��������ن���ر���و��أی������ی�ت
.�������ز�ا����ر�ی1389/07/22����رخ87/296188����ره
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نویسنده مسئول:
(.)۳1
نویسنده مسئول:

گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد

ست :شناسی،دانشکده علوم پایه،
پستگروه زی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکردغده پروستات غدهای کوچک ،به اندازه یک گردو است که
hoseinsazgar@yahoo.com
الکترونیکی
غده پروستات غدهای کوچک ،به اندازه یک گردو است که
hoseinsazgar@yahoo.com
:
الکترونیکی
درست زیر مثانه قرار گرفته است .لوله میزراه که ادرار از طریق
پستافت۳۱۳/۳۱۳۱ :
تاریخ دری
درست زیر مثانه قرار گرفته است .لوله میزراه که ادرار از طریق
۳۱۳/۳۱۳۱
:
افت
ی
در
خ
تاریختاریپذیرش۳۱۳/۳۳۳۳/ :
آن خارج میشود ،از مرکز این غده عبور کرده و وارد پنیس
تاریخ پذیرش۳۱۳/۳۳۳۳/ :
آن خارج میشود ،از مرکز این غده عبور کرده و وارد پنیس
میشود .اسفنکتورهای کنترل کننده خروج ادرار نیز زیر این
میشود .اسفنکتورهای کنترل کننده خروج ادرار نیز زیر این
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3
-Adenocarcinoma
4
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5
- Small cell carcinomas
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غده قرار گرفتهاند ( .)۳1در پروستات نیز همانند سایر نقاط
بدن ،سلولهای پیر و فرسوده ،با سلولهای جدید جایگزین
میگردند .در سرطان ،تعادل بین سلولها از بین رفته ،سلول-
های جدید بیش از اندازه ساخته شده و سلولهای پیر نیز
دیرتر از بین میروند ،چرا که برنامه مرگ آنها دچار آسیب
شده است .رشد بدخیم ۳سلولها در غده پروستات ،سرطان
پروستات نامیده میشود .با این که در پروستات ،انواع متفاوتی
از سلولها وجود دارند ،اما بیشتر سرطانهای پروستات از
سلولهای غدهای ۳منشاء میگیرند .این سلولها ،در واقع مایع
پروستات را ایجاد میکنند که به منی افزوده میشود .سرطان-
های با منشاء سلولهای غدهای ،آدنوکارسینوما ۱نامیده می-
شوند .سایر انواع سرطان پروستات ،عبارتند از سارکوماها ( 1که
از سلولهای ماهیچهای یا بافت پیوندی منشاء میگیرد)،
کارسینوماهای با سلولهای کوچک( 0که از سلولهای
نورواندوکراین پروستات منشاء میگیرد) و کارسینوماهای
مربوط به سلولهای ترانزیشنال  .این انواع سرطانها نادر بوده
و در اغلب موارد ،سرطان پروستات از نوع آدنوکارسینوما است.
برخی از انواع سرطان پروستات میتوانند بسیار سریع رشد
کرده و منتشر شوند ،اما اکثر آنها اغلب آهسته رشد میکنند.
بهطوریکه مطالعات کالبد شکافی نشان داده است که بسیاری
از مردان مسن ( و حتی برخی از افراد جوان ) که در اثر
بیماریهای مختلف فوت میکنند ،دارای سرطان پروستات نیز
هستند که در دوران زندگی آنها ،نمایان نشده و زندگی آنها
را تحت تأثیر قرار نداده است (  .)۳چندین ژن در بازوی کوتاه
کروموزوم هشت بهعنوان نامزدی برای نقش سرکوبکنندگی
تومور آزمایش شدهاند که امیدبخشترین آنها NKX1-3
است .این ژن در اپیتلیوم پروستات طبیعی بیان میشود ،اما
در سلولهای توموری پروستات بیان آن کاهش یافته است.
همچنین ژن  PTENبر روی کروموزوم  ۳5در کمابیش یک
سوم سرطانهای پروستات جهش یافته است .همچنین
غیرفعال شدن ژنهای سرکوبکننده تومور مانند ,RB1
 CDKN2A ,TP53در مراحل پیشرفت تومور و متاستاتیک
دیده میشوند (.)۳/

سرطان پروستات به دو شکل دیده میشود :بالینی و
پاتولوژیک .در سرطان پروستات بالینی ،بیمار بهعلت عالئمی
که سرطان ایجاد کرده است به پزشک مراجعه میکند .در نوع
پاتولوژیک بیمار عالئمی ندارد و پس از بررسی و آزمایشهای
الزم مشخص میشود که فرد سرطان پروستات دارد .ده درصد
از مردانی که بهعلت بزرگی خوشخیم پروستات تحت عمل
جراحی قرار میگیرند ،پس از جراحی و آزمایش پاتولوژی
پروستاتی که با جراحی خارج شده است ،مشخص میشود که
سرطان پروستات دارند .به این نوع سرطان ،سرطان پاتولوژیک
میگویند ( .)۳۳معاینه غده پروستات از طریق معاینه
مقعد سادهترین روش بیماریابی برای سرطان پروستات است
( .)۳1روش آزمایشگاهی آن ،از طریق بافتبرداری انجام می-
شود .تومورهاى سرطانى آنتىژنهاى مشخصى را تولید مى-
کنند که ممکن است از طریق آزمایش خون کشف شوند.
آنتیژنى که تنها در غده پروستات تولید مىشود ،آنتیژن
اختصاصى پروستات ) / (PSAاست PSA .یک گلیکوپروتئین
 ۱1کیلو دالتونی است که از سلولهای اپیتلیال مجاری
پروستات ترشح میشود PSA .یک سرین پروتئاز است که
عمل آن لیز کردن پروتئین سمینال وزیکول است .اگر چه
بیشتر  PSAدر مجاری پروستات باقی میماند ،مقداری از آن
جذب جریان خون میشود .میزان  PSAدر اغلب مردان سالم
تا  1نانوگرم در میلیلیتر است .در سرطان پروستات میزان
 PSAبهطور معمول بیش از  1نانوگرم در میلیلیتر میشود،
هر چند مقدار کمتر از  1نانوگرم در میلیلیتر به معنای عدم
وجود سرطان نیست و حدود  ۳0درصد مردان با  PSAکمتر
از  1با انجام بیوپسی ،سرطان پروستات خواهند داشت .مردانی
با  1-۳5 PSAنانوگرم در میلیلیتر ،حدود یک چهارم شانس
سرطان پروستات خواهند داشت .اگر  PSAبیش از ۳5
نانوگرم در میلیلیتر شود ،شانس داشتن سرطان پروستات
بیش از  05درصد است ( .)۳5روش حساس دیگر برای
تشخیص سرطان پروستات ،سونوگرافی از پروستات از راه مقعد
است .اگر تمامی موارد فوق بیانگر وجود سرطان پروستات
باشند ،باید وجود سرطان تأیید شود .تأیید تشخیص با نمونه
برداری از پروستات انجام میشود ( .)۳تصویربرداری پزشکی
نیز ممکن است بعد از آن انجام شود تا مشخص شود که آیا
سرطان به دیگر بخشهای بدن سرایت کرده است یا نه (.)1
متوترکسات آنالوگ آنتینئوپالستیک فولیکاسید است که با
اتصال به آنزیم دیهیدروفوالت ردوکتاز  (DHFR)1از تبدیل
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چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی ( ۱)SNPبسیاری در ژن دی-
هیدروفوالت ردوکتاز شناسایی شده است که نقش بسیار
مهمی در توسعه ،پیشبینی و تشخیص سرطان دارند .در واقع
چندشکلی تکنوکلئوتیدی ،یک تغییر در دنباله  DNAاست
که در یک نوکلئوتید در ژنوم بین افراد یک گونه بیولوژیکی یا
بین یک جفت کروموزوم در یک فرد ،این نوکلئوتید فرق دارد.
این تغییرها میتواند روی توسعه امراض و جواب به پاتوژنها،
مواد شیمیایی ،داروها ،واکسنها ،و دیگر عاملها تأثیر بگذارند
(.)۳۳
 rs141831067از جمله چندشکلی تکنوکلئوتیدی در ژن
دیهیدروفوالت ردوکتاز هستند .در چندشکلی تک-
نوکلئوتیدی  ،rs141831067یک جهش بد معنی 1باعث
تبدیل متیونین ( 0)Metبه لوسین ( )Leuمیگردد .در این
پژوهش سعی بر آن است تا تأثیر این این پلیمورفیسمبر پاسخ
این اشکال به داروی متوترکسات مورد بررسی قرار گیرد .به

1

- Dihydrofolate
- Tetrahydrofolat
3
- Single Nucleotide polymorphism
4
- Missense
5
- Methionine
6
- Leucin
2
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روش کار

جمعآوری نمونه و طراحی پرایمرها

در این پژوهش  05نمونه خون بیمار مبتال به سرطان
پروستات و  05نمونه خون سالم پس از اخذ رضایتنامه کتبی
و با رعایت نکات اخالقی گرفته شد .پرایمرها توسط سرور
پرایمر  /۳طراحی شد ( )۱و توسط نرمافزار ژنرانر 1این
پرایمرها از نظر دمایی اتصال و تشکیل دایمر کنترل شدند و
بهمنظور بررسی اختصاصیت و عدم اتصال آن با قسمتهای
دیگر ژنوم از برنامه بالست ۳استفاده گردید ( .)1در جدول ()۳
( )۳مشخصات پرایمرهای مورد استفاده آورده شده است.
جدول  -۳پرایمرهای مناسب برای
سایز باند

دیهیدروفوالت  (FH2)۳به تتراهیدروفوالت
جلوگیری میکند .فوالت برای ساخت طبیعی پورینها و
پیریمیدینها و در نتیجه ساخت  DNAو  RNAضروری
است .فوالت برای ایفاء نقش خود بهعنوان کوفاکتور باید به
وسیله آنزیم  DHFRبه  FH4تبدیل شود .متوترکسات به
آنزیم  DHFRاتصال یافته و از تبدیل  FH2به FH4
جلوگیری میکند ،در نتیجه ،از ساخت پورین و پیریمیدین
جلوگیری میشود .آنتیمتابولیتها در فاز  Sیا ساخت چرخه
سلولی دخالت میکنند .آنتیمتابولیتها مانند آنتیفوالتها
(نظیر متوتروکسات) و آنالوگهای پورین و پیریمیدین این
دارو بر روی تقسیم سلولی اثر میگذارد و یا مانع سنتز شدن
 DNAمیشوند .بعضی از داروهای جدید به  DNAوارد نمی
شوند اینها شامل پادتنهای مونوکلونال و مهار کنندههای
جدید تیروزین کیناز میشوند که بهخصوص سلولهای غیر
طبیعی انواع خاصی از سرطانها را مورد حمله قرار میدهد.
عالوهبر اینها بعضی از داروها بهمنظور کنترل و تعدیل رفتار
سلولهای توموری بدون حمله مستقیم به این سلولها بهکار
برده میشود .داروهای هورمونی از این نوع معالجهها است ( ).

دما (سانتیگراد)

طول

۱۳1

۳۳1۱

82

۱۳1

5۳11

82

۳۳5

5۳5

82

۳۳5

5۳11

82

پلیمورفیسم )C/T (rs141831067
)´۱

 (0توالی

ATATAACTAAGGCA

Forward
Outer

TACTTTGCAGCACC
GAACCCAATTTGTA

Reverse
Outer

GTCTGAAAAGACAT
GAACCCAATTTGTA
GTCTGAAAAGACAT
CATCTTAAACTATT
TGTGACAAGGACCC

Forward
Inner
)(T
Forward
Inner
)(C

تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز

در این پژوهش برای بررسی پلی-مورفیسمهای ذکر شده از
تکنیک  ARMS-PCRاستفاده گردید .برای انجام این تکنیک
دو آنالیز  PCRبا استفاده از یک  DNAالگو در دو ویال
جداگانه تحت شرایط ذکر شده در جدول ( )۳و با استفاده از
مقادیر ذکر شده در جدول ( )۱انجام شد که یکی از آنها
حاوی پرایمر جهش یافته و دیگری حاوی پرایمر طبیعی بود.
در هر واکنش پرایمرهای مشترک بههمراهی یکی از دو پرایمر
7

PRIMER1
GeneRunner
9
BLAST
8
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۳

)(FH4

عالوه در این مطالعه فراوانی این دو نوع پلیمورفیسم نیز در
جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جدول -۳برنامه بهینه شده PCR

۳

 0دقیقه

۳1

دناتوراسیون اولیه

 ۱5ثانیه

۳1

دناتوراسیون

 ۱0ثانیه

0

اتصال

 15ثانیه

/۳

طویل سازی

 0دقیقه

/۳

گسترش

۱5

۳

جدول -۱مواد و مقادیر مورد نیاز برای یک  PCRدر حجم  ۳0میکرولیتر
ماده

مقدار

Taq DNA polymerase

5۳۳0

)Buffer PCR(10X

۳۳0

)Mgcl2 (50mM

5۳/0

)dNTP (10mM

5۳0

)Primer (Mix F& R 100PMol/ µl

 ۳۳0میکرولیتر

Primer F Inner

 ۳میکرولیتر

DNA Tempelat

 ۳میکرولیتر

Deionised dH2O

 ۳1۳0میکرولیتر

داکینگ

در پژوهش حاضر برای انجام محاسبات داکینگ از نرمافزار

 )free( AutoDock 4.2و برای آمادهسازی پارامترهای اولیه

از  MglTools 1.5.6استفاده شد ( .)۳۱الگوریتم ژنتیک
المارک برای جستجوی سطح گیرنده مورد استفاده قرار
گرفت .در هر یک از مدهای داکینگ تعداد  ۳55اجرا گذاشته
شد که در آن فاکتور جمعیت اولیه در جستجو بر پایه
الگوریتم ژنتیک برابر با  ۳05بود و در مجموع  ۳/هزار ساختار
برای محاسبات ساخته شد .برای محاسبه شبکه انرژی در
اطراف رسپتور اندازه شبکه بهصورتی تعیین شد که جایگاه
فعال رسپتور در داخل آن قرار بگیرد .در این راستا شبکهای
دارای ابعاد  5× 5× 5با فاصله  5۳۱/0آنگستروم برای هر
دو نقطه در اطراف رسپتور طراحی شده و انرژی تمامی نقاط
درون این شبکه محاسبه شد .در نهایت نمای اتصال لیگاند به

تجزیه و تحلیل آماری

بررسی آماری نتایج بهدست آمده بهواسطه بررسی فراوانی
آللی ،درجه هتروزیگوتی ،آنالیز فاکتور ظرفیت اطالعاتی
چندشکلی یا  PICو بررسی تعادل هاردی واینبرگ صورت
پذیرفت .برای بهدست آوردن فراوانی آللی ،تعیین میزان
هتروزیگوتی و بررسی تعادل هاردی واینبرگ از سرور
 GeNePopاستفاده شد .بهعالوه بررسی میزان اطالع
دهندگی پلیمورفیسم موردنظر با استفاده از فاکتور  PICانجام
شد .فاکتور  PICیکی از مهمترین شاخصهای اطالعدهندگی
در پلیمورفیسمهای دارای تعادل هاردی واینبرگ است .در
این مطالعه بررسی آماری فاکتور  PICبا استفاده از نرمافزار
 Powermarkerنسخه  ۱۳۳0استفاده شد ( .)۳5برای بررسی
تعادل هاردی واینبرگ بهطور معمول از دو روش آزمون خی
دو و آزمون دقیق فیشر استفاده میگردد که در این مطالعه به
علت کوچکی نمونه و وجود آلل نادر استفاده از آزمون خی دو
میتواند با خطای آماری همراه باشد .بنابراین جهت بررسی
تعادل هاردی واینبرگ از آزمون دقیق فیشر استفاده شد .در
نهایت بررسی ارتباط وجود پلیمورفیسمها و گروه سالم و گروه
بیمار مبتال به سرطان پروستات با استفاده از آزمون دقیق
فیشر و بهواسطه سرور  SISAمورد بررسی قرار گرفت.
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دما (سانتیگراد)

مرحله
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اختصاصی آلل مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت نتایج
حاصل از تکنیک  ARMS-PCRبر روی ژل آگارز مشاهده
شد.

گیرنده و اتصاالت هیدروژنی و هیدروفوبی توسط نرمافزار لیگ
پالت نمایش داده شد ( .)۳0برای آمادهسازی ساختار دی
هیدروفوالت ردوکتاز ،کمپلکس ساختار دیهیدروفوالت
ردوکتاز با لیگاند متوترکسات با کد دسترسی  1u72از پایگاه
اطالعاتی پروتئین  )www.rcsb.org( PDBدریافت شد.
سپس ساختار دیهیدروفوالت ردوکتاز جداسازی شد و با
ایجاد جهش در اسیدآمینه متیونین  ۳15و تبدیل آن به
لوسین ساختار  SNPبه شماره  rs141831067مدلسازی
شد .ساختار سه بعدی داروی متوترکسات با استفاده از وب
سرور  DrugBankبا آدرس اینترنتی ()www.drugbank.ca
بهدست آمده و برای انجام داکینگ مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها

پس از تکثیر نمونهها بهروش  ARMS PCRمحصولهای
 PCRروی ژل  ۳درصد آگارز برده شد و نتیجه حاصل از آن
بهصورت باندهایی به طول  ۱۳1 bpو  ۳۳5برای پلیمورفیسم
 rs141831067مطابق با شکل ( )۳مشاهده گردید .الزمبه
ذکر است که برای هر نمونه دو ویال تهیه شد که اندازه باند
برای پرایمر خارجی در هر دو ویال مشترک بوده و تفاوت در
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شکل  -۳بررسی نتایج ( PCRپلیمورفیسم تکنوکلئوتیدی
 )rs141831067چاهک  :Aمارکر  ،۳55 bpچاهک  :Bپرایمر پیشرو و
معکوس خارجی و همچنین پرایمر پیشرو داخلی سالم ،چاهک  :Cپرایمر
پیشرو و معکوس خارجی و همچنین پرایمر پیشرو داخلی جهش یافته.
چاهک  :Dپرایمر پیشرو و معکوس خارجی و همچنین پرایمر پیشرو
داخلی سالم ،چاهک  :Eپرایمر پیشرو و معکوس خارجی و همچنین
پرایمر پیشرو داخلی جهش یافته .چاهک  :Fپرایمر پیشرو و معکوس
خارجی و همچنین پرایمر پیشرو داخلی سالم ،چاهک  :Gپرایمر پیشرو و
معکوس خارجی و همچنین پرایمر پیشرو داخلی جهش یافته.

شکل  -۳مقایسه برهمکنش داروی متوتروکسات با ساختار سالم و جهش
یافته rs141831067

نتایج داکینگ

بررسی برهمکنش داروی متوترکسات و دیهیدروفوالت
ردوکتاز با استفاده از تکنیک داکینگ انجام شد .نتایج نشان
داد که پلیمورفیسمهای موجود در ژن دیهیدروفوالت
ردوکتاز میتوانند در الگوی برهمکنش متوترکسات و دی-
هیدروفوالت ردوکتاز تغییر ایجاد کرده و همچنین موجب
خروج نسبی متوترکسات از جایگاه فعال دیهیدروفوالت
ردوکتاز شوند .نتایج بررسی برهمکنش داروی متوترکسات و
دیهیدروفوالت ردوکتاز طبیعی و جهش یافته در شکلهای
( )۳و ( )۱بهترتیب برهمکنش پلیمورفیسم rs141831067
نشان داده شده است.
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شکل  -۱نمای سه بعدی از مقایسه برهمکنش داروی متوتروکسات با
ساختار سالم و جهش یافته rs141831067

بهعالوه بررسی انرژی اتصال داروی متوترکسات به دی
هیدروفوالت ردوکتاز طبیعی و جهش یافته نشان میدهد که
جهش در ساختار دیهیدروفوالت ردوکتاز میتواند موجب
کاهش انرژی اتصال و در نتیجه مقاومت دارویی دی-
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پرایمر داخلی است .اگر پرایمر داخلی در یک ویال باند تشکیل
داد نمونه هموزیگوت خواهد بود (بستگی به پرایمر جهش
یافته و سالم دارد) و اگر در هر دو ویال پرایمر داخلی باند
تشکیل داد نمونه هتروزیگوت است.

جدول  -1نتایج انرژی اتصال برهمکنش داروی متوترکسات به دی-
هیدروفوالت ردوکتاز طبیعی و جهش یافته
انرژی

Internal
Energy
Intermolecular
Energy
∆GBinding
Kcal/mol

بررسیهای آماری

-5۳1/

-5۳10

1۳0۳

1۳/۳

-5۳1/

-5۳10

-۳۱۳01

-۳۳۱۳

-۳۳5

-0۳ 5

بررسی فراوانی آللی برای پلیمورفیسم  rs141831067با
استفاده از سرور  GeNePopانجام شد .فراوانی آللی برای
پلیمورفیسم  rs141831067در دو گروه بیمار و سالم به
ترتیب برابر با  5۳۳1و  5۳51بهدست آمد .در این مطالعه
بررسی ویژگیهای جمعیتی مارکر  rs141831067نیز با
استفاده از سرور  GeNePopانجام شد .در مرحله اول بررسی
تعادل هاردی واینبرگ برای مارکرهای مذکور در گروه نشان
داد که این مارکرها با داشتن مقدار  P.Valبزرگتر از  5۳50در
تعادل هاردی واینبرگ قرار دارند .بررسی درجه
هتروزیگوسیتی برای پلیمورفیسم  rs14183106نشان داد که
میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده برای این مارکر برابر با
 5۳۳۳بوده در حالیکه میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار برای
پلیمورفیسم  rs141831067برابر با  5۳۳11بهدست آمد.
بنابراین نتایج بررسی درجه هتروزیگوسیتی برای این پلی-
مورفیسم نشان میدهد که میزان هتروزیگوسیتی مشاهده
شده برای مارکرهای ذکر شده از میزان مورد انتظار برای
جامعه کمتر است .در جدول ( )0میزان هتروزیگوسیتی و
هموزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار برای پلیمورفیسم
 rs141831067نشان داده شده است .از سوی دیگر برای
بررسی میزان اطالعدهندگی پلیمورفیسم  rs141831067در
جمعیت استان اصفهان با استفاده از آنالیز  PICصورت
پذیرفت.

هتروزیگوسیتی
مشاهده شده

مورد انتظار

مشاهده شده

مورد انتظار

5۳۳۳

5۳۳11

5۳11

5۳10۳

در تفسیر نتایج آنالیز  PICذکر این نکته ضروری است که اگر
مقدار محاسبه شده برای فاکتور  PICبزرگتر از  5۳۳0بهدست
آید نشاندهنده اطالعدهندگی باالی پلیمورفیسم در جمعیت
مورد مطالعه است .با توجه به این نکته بررسی مقدار PIC
برای پلیمورفیسم  rs141831067نشان داد که این مارکر
دارای اطالعدهندگی بهنسبت پایینی در جمعیت انسانی استان
اصفهان است ( .)PIC=5۳۳۱ 1در این پژوهش عالوهبر
آنالیزهای جمعیتی میزان فراوانی آللی در دو گروه بیمار و
سالم با روش مربع کای مقایسه و بررسی شد .نتایج بهدست
آمده برای پلیمورفیسم  rs141831067نشان داد که فراوانی
آللی این مارکر در گروه بیمار بهصورت معناداری بیشتر از
گروه سالم است ( .)P-Value=5۳55۳بنابراین نتایج مقایسه
آماری فراوانی مارکر ذکر شده نشان میدهد که فراوانی آللی
آن بهصورت معناداری در گروه بیمار افزایش مییابد.

بحث

در این مطالعه میزان فراوانی آللی و آنالیزهای جمعیتی بر روی
پلیمورفیسم  rs141831067موجود بر پروتئین دی-
هیدروفوالت ردوکتاز بررسی شد و عالوهبر آن ارتباط این پلی-
مورفیسم با بروز سرطان پروستات در مردان مورد مطالعه قرار
گرفت .فراوانی آللی برای پلیمورفیسم  rs141831067در دو
گروه بیمار و سالم بهترتیب برابر با  5۳۳1و  5۳51بهدست آمد.
بهعالوه بررسی تعادل هاردی واینبرگ برای پلیمورفیسم
 rs141831067در گروه نشان داد که این مارکر با داشتن
مقدار  P.Valبزرگتر از  5۳50در تعادل هاردی واینبرگ قرار
دارند .از سوی دیگر بررسی درجه هتروزیگوسیتی برای پلی-
مورفیسم  rs141831067نشان داد که میزان هتروزیگوسیتی
مشاهده شده برای این مارکر برابر با  5۳۳۳بوده در حالیکه
میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار برای پلیمورفیسمهای
 rs141831067برابر با  5۳۳11بهدست آمد .بنابراین نتایج
بررسی درجه هتروزیگوسیتی برای این پلیمورفیسم نشان
میدهد که میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده برای مارکر
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هیدروفوالت ردوکتاز نسبت به متوترکسات شود .نتایج انرژی
اتصال داروی متوترکسات به دیهیدروفوالت ردوکتاز طبیعی و
جهش یافته در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  .0میزان هتروزیگوسیتی و هموزیگوسیتی مشاهده شده و مورد
انتظار rs141831067
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نتیجهگیری
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چندشکلی تکنوکلئوتیدی  rs141831067موجود در ژن دی
هیدروفوالت ردوکتاز در احتمال بروز سرطان پروستات نقش
مهمی دارد و این چندشکلی تکنوکلئوتیدی میتواند باعث
بروز مقاومت دارویی به متوترکسات در سرطان پروستات
- Propargyl-linked antifolates

1

سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد و تحت حمایت
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد شهرکرد است .بدینوسیله
نویسندگان از تمام افرادی که در جمعآوری نمونههای خون
در این پژوهش یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را می-
نمایند.
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ذکر شده از میزان مورد انتظار برای جامعه کمتر است .هم-
چنین بررسی میزان اطالعدهندگی پلیمورفیسمهای
 rs141831067در جمعیت استان اصفهان نشان داد که این
مارکر دارای اطالعدهندگی بسیار پایینی در جمعیت انسانی
استان اصفهان است .در نهایت مقایسه فراوانی آلی برای پلی-
مورفیسم  rs141831067در دو گروه سالم و بیمار نشان داد
که فراوانی آللی این مارکر در گروه بیمار بهصورت معناداری
بیشتر از گروه سالم است ( .) P-Value=5۳55۳بررسی سایر
پژوهشهای انجام گرفته در حوزه جهشهای تکنوکلئوتیدی
آنزیم دیهیدروفوالت ردوکتاز نشان میدهد که بسیاری از
جهشهای موجود در این آنزیم میتوانند موجب بروز مقاومت
های دارویی در این آنزیم گردند .بهعنوان مثال در سال ۳55/
 Mishraو همکارارن به بررسی پلیمورفیسم ژن دیهیدرو
ردوکتاز و داروی متوترکسات پرداختند و آنها دریافتند که
جهش تکنوکلئوتیدی  1۳۳که در آن سیتوزین تبدیل به
تیمین شده است میتواند باعث مقاومت متوترکسات شود
( .)۳۳در سال  Agah ۳5۳و همکاران به طراحی پروتئین
دیهیدروفوالت ردوکتاز پرداختند و آنها با بررسی انواع
مختلف ساختار پروتئین دیهیدروفوالت ردوکتاز و حذف سه
حلقه از آن و ایجاد سه حلقه جدید در ساختار پروتئین به
بررسی اتصاالت آن با لیگاند پرداختند ( )۳و در سال ۳5۳
 Hajianو همکاران به بررسی دیهیدروفوالت ردوکتاز و
مقاومت دارویی در بیماری سل پرداختند و آنها دریافتند که
 PLA۳بهعنوان مهار کننده قوی برای آنزیم دیهیدروفوالت
ردوکتاز عمل میکند و همچنین  PLAمیتواند به غشاء
خارجی مایکوباکتریوم نفوذ کند ( .)/در نهایت کاویانی و
همکاران در سال  ۳5۳1به بررسی تأثیر چندشکلیتک-
نوکلئوتیدی  rs137852599در ایجاد مقاومت دارویی به
درمان با داروی انزالوتامید در بیماران مبتال به سرطان
پروستات در استان اصفهان پرداختند و دریافتند که ارتباط
معناداری بین وجود مقاومت دارویی و پلیمورفیسم تک
نوکلئوتیدی  rs137852599وجود دارد (.)۳۳

گردد .از سوی دیگر آنالیزهای بیوانفورماتیکی با محوریت
برهمکنشهای آنزیم دیهیدروفوالت ردوکتاز و داروی
متوترکسات نشان داد که پلیمورفیسم موجود در ژن دی-
هیدروفوالت ردوکتاز میتوانند در الگوی برهمکنش
متوترکسات و دیهیدروفوالت ردوکتاز تغییر ایجاد کرده و
همچنین موجب خروج نسبی متوترکسات از جایگاه فعال دی-
هیدروفوالت ردوکتاز شوند.
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