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مقاله پژوهشی

نتایج :نتايج مطالعه حاضر حاکی از آن است که میزان تغییرات سطح متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در نمونههای بافت سرطانی
نسبت به بافتهای سالم ،ازنظر آماری اختالف معنیداری را نشان نداد (.)P=0/201
نتيجهگيری :در اين بررسی نشان داده شد که متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در شکلگیری کارسینوم سلول سنگفرشی مری نقشی
ندارد.
واژههای کليدی :متیالسیون ،سرطان مری،
ارجاع:

SEPT9 ،ESCC
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مقدمه :تغییر در سطح متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9میتواند در شکلگیری کارسینوم سلول سنگفرشی مری نقش داشته باشد .لذا
هدف از اين مطالعه ،ارزيابی میزان تغییرات سطح متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در بافت کارسینوم سلولهای سنگفرشی مری خواهد
بود.
روش بررسی :در مطالعه مورد-شاهدی حاضر بر روی  ٥٧بلوك پارافینی بافت سرطانی مری و  ٥٧بلوك پارافینی بافت سالم از
مراجعین به بیمارستانهای نور نجات و بینالمللی تبريز در طی سالهای  2931تا  2931صورت گرفت .بعد از استخراج  DNAو
استفاده از متابیسولفیت سديم ،میزان تغییرات متیالسیون پروموتور ژن  SEPT9با تکنیك  )HRM( High Resolution meltingو
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS Inc., Chicago, IL; version 16و آزمون مجذور کای آنالیز شدند.
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پروموتر ژن  SEPT9در سرطان مری

های ایران
در دانشگاه
دختر
دانشجویان
چاقیی در
درمان…بدخیمیها،
تشخیص و
اخیر
شرفتهای
شيوعرغم پ
علی

فرايندهای بنیادی اپیژنتیکی است .اپیژنتیك بهصورت تغییر

کارسینوم سلول سنگفرشی مری (

پايدار در بیان ژن بدون تغییر در توالی ژنتیکی تعريف میشود.

ESCC; esophageal

چندين مکانیسم اپیژنتیکی بیان ژن را تنظیم میکنند ،ازجمله

 )squamous cell carcinomaيکی از مرگبارترين سرطانها به

متیالسیون  ،DNAتغییرات هیستونی و RNAهای غیر

شمار میرود ) .(2 ،1يکی از داليل پیشآگهی ضعیف اين
بدخیمی ،بروز متاستاز لنفاوی (

کدکننده ( )3میتوان اشاره کرد .متیالسیون  DNAيکی از

LNM; lymph node

فرايندهايی است که بهطور گسترده و فشرده در اپیژنتیك

 )metastasisدر مراحل اولیه است ( .)9بنابراين تشخیص و

سرطان موردبررسی قرارگرفته است ( .)20-21هیپرمتیالسیون

درمان زودهنگام برای بیماران مبتالبه  ESCCضروری است.

 DNAشامل اتصال گروههای متیل به  CpGدی نوکلئوتیدیها
در ناحیه پروموتر ژن بوده و بنابراين بیان آن کنترل میشود.

شیوه درمان مناسب حائز اهمیت است .اگرچه برش و برداشت

متیالسیون  DNAنابجای جزاير  CpGدر ناحیه پروموتر ژنهای

;(Endoscopic Mucosal Resection

مهارکننده تومور بهطور گسترده در چندين نوع سرطان

) EMRبرای درمان جزئی تهاجمی  ESCCمفید است ،اما اتخاذ

گزارششده است ( .)29 ،24همچنین مطالعات بسیاری درباره

اين روش بسیار محدود است .بیشترين کاربرد  ESDدر

متیالسیون  DNAنابجا در  ESCCگزارششده است (.)2٧

مبتاليان به  ESCCدر مراحل اولیه بدخیمی است که سرعت
 LNMپايین است .اگر  ESDالزم نباشد،

عالوه براين ،تعداد نواحی ويژهای که دستخوش تغییرات

Esophagectomy

متیالسیون شدهاند و در ارتباط با  LNMدر  ESCCمیباشند،

بهعنوان راهکار بعدی برای درمان استفاده میشود؛ اما بیشتر

گزارششده است ( .)21-21در بررسی اخیر،

بیماران در مرحله آخر بدخیمی تشخیص داده میشوند که

 Nagataو

همکاران در يك مطالعه  Genome-wideوضعیت متیالسیون

غالباً با متاستازهای گسترده به گرههای لنفاوی همراه شدهاند.

 CpGواقع در منطقه پروموتر هشت ژن ازجمله ، FES،DDIT3

درجه متاستاز لنفاوی بهعنوان مهمترين عامل پیشآگهی

 SOX1 ، SEPT9، SEPT5، NTRK3،FLT3و  SOX17به منظور

دهنده در بیماری در مرحله آخر در نظر گرفته میشود (.)4 ،٧

شناسايی نشانگرهای پیشآگهی دهنده در بیماران مبتالبه

حضور و درجه متاستاز لنفاوی پیامدهای بالینی مهمی برای

 ESCCمورد ارزيابی قرار گرفته است .سطح متیالسیون اين

انتخاب درمان صحیح در بیماران دچار کارسینوم سلول

هشت ژن در بافتهای توموری را نسبت به نمونههای طبیعی

سنگفرشی مری دارد .تصويربرداریهايی ازجمله توموگرافی

مورد بررسی قرار گرفت .در نهايت ،با تعیین وضعیت

کامپیوتری سطری مالتیدتکتوری ،اولتراسونوگرافی آندوسکوپی

متیالسیون ژن های  HOXB2و  SEPT9را به عنوان نشانگرهای

و توموگرافی گسیل پوزيترون قابلیتهای تشخیصی محدودی

پیشبینی کننده  LNMدر  ESCCمعرفی شدند ( .)2٧ژن

برای شناسايی دقیق متاستاز لنفاوی منطقهای دارند .حساسیت

 SEPT9بر روی کروموزوم  17q25.3انسانی قرار دارد .محصول

 MDCTبرای  LNMکه غالباً برای مرحلهبندی  ESCCاستفاده

ژن يکی از اعضاء خانواده پروتئین سپتینها است که در چرخه

میشود ،تقريباً  %1٧گزارششده است .اگر  LNMدر طول فاز

سلولی و تنظیم سیتوکینز نقش دارد که واجد چندين واريانت

تشخیصی قبل از درمان بهطور دقیقتری پیشبینی شود،

پیرايشی است .نتايج مطالعات متعددی نشان داده است که ژن

میتوان از درمان تهاجمی غیرضروری اجتناب کرد؛ اما علیرغم

 SEPT9در مبتاليان به بدخیمیهای  ،ESCCتخمدان ،پستان،

مطالعات متعدد ،نشانگرهای بالینی  LNMبرای مبتاليان به

پروستات و روده بزرگ بهطور غیرطبیعی بیان شده است

 ESCCشناسايی نشدهاند .بنابراين نشانگرهای قدرتمند و

بررسیهای نشان داده است که تغییرات اپی ژنتیکی ممکن

کمتر تهاجمی  LNMباقدرت پیشبینی باال برای درمان مؤثر
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پیشبینی حضور  LNMقبل از درمان برای تصمیمگیری درباره
مخاط با آندوسکوپی
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مقدمه

بدخیمی ضروری است ( 1ـ  .)1متیالسیون  DNAيکی از

آیدا ميرزا قاسمی و همکارش

پروتئینهای متصل شونده به  GTPهستند که تاکنون در

نمونههای بیمارانی بودند که قبل از نمونـه بـرداری آندوسـکپی

پستانداران  24عضو از اين خانواده شناسايیشدهاند .ارتباط بین

تحت درمانهای راديـوتراپی و يـا شـیمیدرمـانی قـرار نگرفتـه

سپتینها با اکتین و توبولین برای انجام سیتوکینز تقسیم

بودنــد .هــمچنــین نمونــه هــايی کــه توســن متخصصــین

سلولی ضروری است .به دلیل نقش مهم سپتین ها در تقسیم و

آسیبشناسی به صورت قطعی کارسینوم سلول سنگفرشی مری

قطبیت سلولی ،بدون شك اين دسته از پروتئینها نقشهای

تشخیص داده شده بودند و  Stageبدخیمی آنها تعیین گرديـده

کلیدی در شکلگیری سرطانها ايفا خواهند کرد .در بررسیها

بود ،انتخاب شدند .از طرفی ،افرادی که تحت شـیمیدرمـانی و

نشان داده شده است که ژن  SEPT9در سرطانهای مختلف

راديوتراپی قرارگرفته بودند از مطالعه خارج میشدند .معیارهای

بهعنوان انکوژن و يا سرکوبگر توموری نقش داشته باشد (،11

ورود به مطالعه در گروه شاهد شامل نمونههايی بودند که بعد از

 .)12در حال حاضر مطالعات اندکی در مورد وضعیت الگوی

آندوسکوپی و بررسیهای آسیب شناسی بدخیمی تشخیص داده

متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در مبتاليان به  ESCCانجام

نمیشدند .اين مطالعه به صورت کامالً محرمانه و با رعايت کامل

شده است که گاهاً نتايج متناقضی از نقش اين ژن در

موازين ،به طوریکه مشخصات فردی نمونه هـای مـورد مطالعـه

سرطانزايی گزارش شده است .علیرغم پیشرفتهای اخیر در

ناشــناخته و بــا کــد اختصــاری عالمــتگــذاری شــده بودنــد .از

سرطانزايی،

بلوك های پارافینی دو تا برش  2٧میکرومتری توسـن دسـتگاه

حوزه

ژنتیك

مولکولی

و

مکانیسمهای

میکروتوم برش و در میکروتیوب گرداوری شدند.

ناشناختههای زيادی در مسیرهای شکلگیری  ESCCباقی
مانده است ،شناسايی نشانگرهای زيستی که نقش پیشآگهی

استخراج  DNAو تيمار با متابی سولفيت سدیم

دهنده داشته باشند ،ضروری به نظر میرسد .با توجه به اينکه

به منظور جداسازی  DNAاز نمونـه هـای بلـوك پـارافینی از

تاکنون هیچگونه نتايجی مبنی بر نقش و اهمیت تغییر سطح

کیت  NucleoSpin® DNA FFPE XSبر اساس راهنمای کیـت

ESCC

شرکت سازنده (-Macherey-Nagelآلمان) انجـام شـد .کمیـت

متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در شکلگیری بدخیمی

در ايران گزارش نشده است .از طرفی بهمنظور بررسی کارآمدی

DNAهــای اســتخراجشــده بــا اســتفاده از دســتگاه نــانودرا

و معرفی احتمالی اين تغییر اپیژنتیکی بهعنوان نشانگر

(-NanoDrop™ ND-1,000آمريکا) و کیفیت آن با اسـتفاده از

پیشآگهی دهنده در اين بدخیمی ،در اين مطالعه ،وضعیت

الکتروفورز ژل آگارز  %1مورد بررسی قرار گرفت .بعد از حصـول

متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در مبتاليان به  ESCCبرای

اطمینان از کیفیت  DNAاسـتخراجشـده ،بـا اسـتفاده از کیـت

اولین بار در ايران در مراجعین به بیمارستانهای نور نجات و

-Biolabs New England( EpiMark®.Bisulfite Conversion

بینالمللی شهر تبريز مورد ارزيابی قرار گرفت.

انگلستان) فرآيند تیمار با بیسولفیت سديم مطابق دستورالعمل
پیشنهادی کیت انجام گرفت.

روش بررسی

در طی فرآيند تیمار با بی سولفیت سديم انتظار میرود کـه

نمونهها

سیتوزينها در مناطق  CpGتبديل به يوراسیل گردنـد .ايـن در

در مطالعه مورد-شاهدی که بر روی  ٥٧بلوك پارافینی بافت

حالی اسـت کـه چنانچـه ايـن سـیتوزينهـا در نتیجـه فرآينـد

سرطانی و  ٥٧بلـوك پـارافینی بافـت سـالم مـری کـه در طـی

متیالسیون فعالیت آنزيم متیلترانسفرازی قرار گرفته و تبـديل

بررسیهای آندوسکوپی از مراجعین به بیمارستانهای نور نجات

به -٧متیل سیتوزين شده باشـند ،تیمـار تـرثیری بـر روی آنهـا

و بینالمللـی شـهر تبريـز در طـی سـالهـای  2931تـا 2931

نخواهد گذاشت و تغییر نیافته باقی خواهند ماند.

دريافت شده بود ،از آرشیو پاتولوژی انتخاب شدند .حجم نمونـه
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داشته باشند ( .)23 ،10سپتینها متعلق به خانواده

و  ٥٧نمونه شاهد) تعیـین گرديـد .معیارهـای ورود بـه مطالعـه
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است نقش پاتولوژيکی مهمی را در شروع و پیشرفت سرطانها

با استفاده از فرمول کوکران تعداد  2٧0نمونه ( ٥٧نمونه بیمـار

پروموتر ژن  SEPT9در سرطان مری

استفاده شد.
Eco Biosystems
شرکت
شيوع Eco
مربوطه
(دانمارك) …
دانشگاههای ایران
دانشجویان دختر
چاقی در

میکرو لیتر آب مقطر دوبار تقطیر با يکديگر در حجم نهايی 10

Accession number:

میکرو لیتر مخلوط شدند .سپس میکروتیوبها را در شراين

MethPrimer

تکثیر زمانی و دمايی به ترتیب ،واسرشته سازی اولیه در دمای

طراحی ( )10و اختصاصیت آنها ارزيابی گرديد (جدول .)2

 3٧درجه سانتیگراد به مدت  90ثانیه ،سپس  40سیکل در

واکنشها بر مبنای استفاده از رنگ ( Eva green Iساخت

دمای واسرشته سازی  3٧درجه سانتیگراد به مدت  20ثانیه،

شرکت فرمنتاز فرانسه) انجام شد .در هر واکنش 20 ،میکرولیتر

مرحله اتصال در  10درجه سانتیگراد به مدت  10ثانیه و تکثیر

جفت پرايمرهای مربوط به ژن (

 )NC_000017.11با استفاده از نرمافزار آنالين

 1 ،Eva green Real time PCR master mixمیکرو لیتر

در دمای  ٥1درجه سانتیگراد به مدت  90ثانیه انجام شد.

DNA

اندازه محصول

نام آغازگرها

توالی آغازگرها

PCR

2٥1جفت باز

در واکنشهای

'5'-CGGTGATAGAGAATTTTGTTTGGT-3

SEPT9-F

'5'-CGACCTCAACCCCTCCC-3

SEPT9-R

تعیین درصد متیالسیون پروموتر ژن SEPT9

 Chicago, IL; Version 16انجام و مقادير کمتر از 0/0٧

با روش  ،HRMتمامی نمونهها بهصورت دوتايی مورد ارزيابی

تفاوت معنیداری لحاظ گرديد.

قرار گرفتند .در هر سری واکنش ،يك کنترل منفی که فاقد

مالحظات اخالقی

 DNAمتیله شده بود استفاده شد .همچنین از يکسری

اين تحقیق با کد مصوب  3٧2021به تريید شورای پژوهش

درصدهای مختلف از  DNAمتیله شده

)Zymo Research

و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر رسیده است.

،آمريکا( به ترتیب  %٧0 ،%1٧ ،%21/٧ ،%1/1٧ ،%0و %200

نتایج

استفاده گرديد .از  DNAغیرمتیله شده استخراج شده از

در اين تحقیق ،سطح متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در

گلبولهای سفید خون بهعنوان مرجع استفاده شد.

 2٧0نمونه که متشکل از  ٥٧بیمار مبتال به  ESCCو ٥٧

تجزیهوتحليل آماری

نمونه شاهد (بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه) مورد

بهمنظور محاسبه کمی میزان شدت متیالسیون از روش

بررسی قرار گرفت .با توجه به اينکه  HRMبه مقادير مناسبی از

مقايسهای با فرمول  2-ΔΔCtاستفاده گرديد .مقادير متیالسیون

 DNAبا کیفیت نیاز دارد ،لذا با الکتروفورز  DNAروی ژل

بهدستآمده بهصورت درصد محاسبه گرديد .برای ارزيابی کمی

آگارز  %2مورد بررسی قرار گرفت و نمونههايی که کیفیت

درصد میزان متیالسیون ،چنانچه درصد متیالسیون ژن

خوبی نداشتند از مطالعه حذف شدند .نمونهای از نتايج

 SEPT9از میانگین درصد متیالسیون در نمونههای سالم باالتر

استخراج شده پس از خالصسازی و تیمار با بی سولفیت سديم

باشد ،بهعنوان نمونه متیله شده در نظر گرفته میشود .جهت

در شکل  2نشان داده شده است .در بررسی حاضر ،سطح میزان

آنالیز نتايج از آزمون مجذور کای استفاده شد .آنالیزهای آماری

متیالسیون ژن  SEPT9به دو شکل هیپومتیله و هايپرمتیله در

SPSS Inc.,

نمونههای بافت سرطانی مری طبقهبندی شدند .میانگین سنی

مربوط به اطالعات بهدستآمده توسن نرمافزار
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جدول  :2توالی جفت پرايمرها و اندازه محصول تکثیری در ژن  SEPT9در مبتاليان به .)10( .ESCC

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i10.2405

برای ارزيابی میزان متیالسیون پروموتر ژن از دستگاه

بی سولفیت 0/٧ ،میکرو لیتر پرايمرهای مستقیم و معکوس و ٥

آیدا ميرزا قاسمی و همکارش

بیماران مبتالبه  ESCCدر گروه هیپومتیله ٧3/1±1/٧9
سال و در گروه هايپرمتیله  12/1±9/2سال بود که اختالف

 ،)%21( IIدر  )%49( Stage IIIو در  )%1( Stage IVبه

معناداری نشان نداد ( 9٥ .)P=0/13٧مورد از نمونهها ()%43

دست آمد .در گروه هايپرمتیله در

Stage II،)%21( Stage I

پروموتر هیپومتیله و در  91مورد ( )%٧2هايپرمتیله شناسايی

( ،)%14در  )%4٧( Stage IIIو در  )%29( Stage IVشناسايی

شدند .درصد متیالسیون در گروه هیپومتیله در Stageهای

شدند.

در اين مطالعه ،وضعیت متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در

پروموتر ژن  SEPT9با روش  HRMبه ترتیب  %10و %٥1

نمونههای بلوك پارافینی با روش  HRMمورد بررسی قرار

بهدست آمد .عالوه براين ،فراوانی متیالسیون با ويژگیهای

گرفت .بهطورکلی HRM ،میتواند بهعنوان يك روش ساده،

بالینی و اطالعات دموگرافیکی بیماران مبتالبه  ESCCمورد

مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای اندازهگیری با توان باال از

مقايسه قرار گرفت که با هیچکدام از پارامترهای  Stageبیماری

نظر سطح متیالسیون  DNAدر مواد بالینی کاربرد ويژهای

( ،)p=0/211متاستاز ( ،)p=0/014مصرف نوشیدنیهای داغ

درصد متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در

( ،)p=0/220مصرف الکل ( ،)p=0/229موقعیت اجتماعی

نمونههای بافت سرطانی در مقايسه با نمونههای سالم تفاوت

( )p=0/902و میزان مصرف سیگار ( )p=0/٥29ارتباط

معناداری را نشان نداد (( )p=0/201شکل  .)2در اين مطالعه،

معناداری نشان داده نشد (جدول .)1

داشته باشد.

حساسیت و اختصاصیت برای شناسايی سطح متیالسیون

شکل  :2مقايسه درصد متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در نمونههای بافت توموری نسبت به بافت سالم در مبتاليان به سرطان مری .اختالف معناداری ازنظر
سطح متیالسیون در بین دو بافت نشان داده نشد (.)P<0/0٧
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شکل  :2الکتروفورز  DNAپس از خالص سازی و تیمار با متا بی سولفیت سديم بر روی ژل آگارز  .%2مارکر1Kb :

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i10.2405

مختلف متفاوت بودند .بهطوریکه در ،)%93( Stage I

Stage

پروموتر ژن  SEPT9در سرطان مری

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i10.2405

جدول  :1میزان فراوانی متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9با اطالعات دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتالبه سرطان مری
شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

مشخصات بالينی

سن

پروموتر
هيپومتيله
٧3/1±1/٧9

(21 )%14
(22 )%2٧

P

0/13٧
0/211

(12 )%11
(1٧ )%99
0/014

(11 )%13
(22 )%2٧

(23 )%1٧
(19 )%92

(3 )%21
(22 )%2٧

(91 )%41
(23 )%1٧

(12 )%11
(21 )%21

(23 )%92
(19 )%1٧

(10 )%1٥
(1 )%22

(11 )%9٥
(23 )%1٧

(2٧ )%10
(2٥ )%19

(11 )%13
(12 )%11

0/220

0/229

0/902

0/٥29

سرکوبگر تومور به خاموشی و تنظیم کاهشی بیان ژن منجر

بحث

میشود که با تشکیل و پیشرفت تومور ارتباط دارد (.)19-1٥

کارسینوم سلول سنگفرشی مری يکی از شايعترين

متیالسیون  DNAيك فرايند آنزيمی شامل افزودن گروه متیل

سرطانها در سراسر جهان بهشمار میرود که بروز آن در

به جايگاه  ´٧حلقه پیريمیدين سیتوزين ها جهت تولید -٧

سالهای اخیر در کشورهای آسیايی رو به افزايش بوده و

متیل سیتوزين است .اين تغییر کوواالنسی از طريق آنزيم

بهعنوان چهارمین علت شايع مرگ و میر مربوط به سرطان در

DNA

چین محسوب میگردد .میزان بقای پنجساله اين بدخیمی

متیلترانسفراز

()DNMTs

در قسمتهای

کوتاه  DNAغنی از  CpGموسوم به جزاير  CpGکاتالیز

بسیار ضعیف گزارش شده است .مکانیسمهای اساسی عمدتاً

میشود .جزاير  CpGروی ناحیه پروموتر قرارگرفته و

نامعلوم هستند ،اگرچه مطالعات همهگیری شناختی و

پروموترها بهطور نابجا هیپرمتیالسیون شده و سرکوبی

سببشناختی نقشهای مهم عوامل محیطی و ژنتیکی را در

رونوشتی بهلحاظ کاهش بیان ژن روی میدهد؛ بنابراين،

سرطانزايی مری نشان دادهاند که به بیش از  ESCC %3٧در

غیرفعالسازی ژنهای سرکوبگر توموری در نتیجه

چین و بیش از  %30آدنوکارسینوم مری در آمريکا و اروپا منجر

هیپرمتیالسیون

شدهاند .بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که خاموشی يا

پروموتر

در

فرايند

چند

مرحلهای سرطانزايی نشان داده شده است ( .)11در اين

کاهش بیان ژنهای سرکوبگر تومور میتواند يکی از علل

مطالعه که برای اولین بار در بیماران مبتالبه  ESCCدر

عمده سرطانزايی مری باشد .هیپرمتیالسیون پروموتر ژنهای
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)%( Stage
 IIوI
 IVوIII
شراين متاستاز ()%
مثبت
منفی
مصرف نوشیدنیهای داغ
()%
زياد
کم
مصرف الکل ()%
بله
خیر
موقعیت اجتماعی ()%
خوب
ضعیف
میزان مصرف سیگار ()%
زياد
کم

پروموتر
هایپرمتيله
12/1±9/2

مقدار

آیدا ميرزا قاسمی و همکارش

 HRMمورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج مطالعه حاضر ،از نظر

Illumina Infinium HumanMethylation450 BeadChip

درصد متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در نمونههای بافت

مطالعه شد که در اين غربالگری نواحی مختلفی از پروموتر ژن

سرطانی در مقايسه با نمونههای سالم تفاوت معناداری را نشان

ازنظر سطح متیالسیون موردسنجش قرار گرفت .در اين مطالعه

نداد بهطوریکه با نتايج محققان پیشین متناقض بود .تاکنون

از سه ژن  SLC15A3،HOXB2و  SEPT9بهعنوان کانديد

مطالعات متعددی بر روی وضعیت متیالسیون پروموتر ژن

پیشآگهی دهنده متاستاز به غدد لنفاوی در مبتاليان به

 SEPT9در بیماران مبتالبه سرطان روده بزرگ انجام شده

 ESCCانتخابشده بودند .نتايج مطالعه آنان نشان داد که

است .مطالعه  Tóthو همکاران که بر روی  214نمونه پالسمای

پروموتر ژنهای  HOXB2و  SEPT9در نمونههايی که ازنظر

متشکل از  34بیمار مبتالبه سرطان روده بزرگ و  31فرد سالم

متاستاز مثبت بودند بهشدت متیله شده بودند .بر اساس اين

و فاقد عالئم انجامشده بود ،حساسیت و اختصاصیت اين روش

نتايج ،پیشنهادشده بود که ژنهای  HOXB2و  SEPT9ممکن

سنجش متیالسیون برای تشخیص بیماری به ترتیب %3٧/1و

است بهعنوان نشانگرهای اپیژنتیکی در پیشبینی و ارزيابی

 %14/1گزارش کرده بودند .نتايج حاصل از اين بررسی اختالف

متاستاز در مبتاليان به  ESCCمؤثر باشند .عالوه براين ،نتايج

معناداری از نظر سطح متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در

آنها نشان داد که سطح متیالسیون ژن  SEPT9در بین

بافتهای سرطانی نسبت به سالم نشان داد ( .)13عاله براين،

بافتهای سرطانی ESCCنسبت به سالم در تمام Stageهای

چندين مطالعه ديگری در سال  1024توسن محققین بر روی

مختلف بهطور معناداری متفاوت بود (.)2٧

مبتاليان به سرطان روده بزرگ در ارتباط با اين ژن مورد

بر اساس شواهد سالهای اخیر ،ژن  SEPT9با سرطانهای

ارزيابی قرار گرفته بود که استفاده از اين نشانگر اپیژنتیکی با

بدخیمی در ارتباط است .مطالعات  Petersonو همکاران با

حساسیت در محدوده بین  %41/1تا  %11/4و اختصاصیت آن

روشهای ايمونوفلورسانت و ايمونوپرسی پیتاسیون نشان دادند

در محدوده  %11تا  %32/٧گزارش شد ( .)23 ،90،92همچنین

که  SEPT9_i1با هر دو نوع توبولین های الفا و بتا برهمکنش

ارزيابی  Nianو همکاران نشان دادند که بررسی سطح

دارد .بررسیها نشان دادهشده که درنتیجه بیان  SEPT9_i1در

متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9بهعنوان يك نشانگر موجود در

سلولها ،با نقايص قابلتوجهی در جداسازی کروموزومها ،تکثیر

خون برای شناسايی سرطان روده بزرگ بهويژه در مراحل

سانتروزومی و نقايص سیتوکینزی همراه شده است که در واقع

پیشرفته بیماری بسیار کارآمد است (.)91

بیانگر ناپايداری ژنومی از طريق دو مکانیسم مولکولی احتمالی

نتايج مطالعه حاضر برخالف آنچه تاکنون در ارتباط با

از قبیل نقص در جدا شدن کروموزومها و نقص در سیتوکینز

هیپرمتیالسیون پروموتر اين ژن در سرطان روده بزرگ

میشوند .قبالً اشاره شده بود که پروتئینهای سپتین در

گزارششده است ،درصد متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در

فرآيندهای مختلفی ازجمله تقسیم سیتوپالسم ،قطبیت سلول،

نمونههای بافت سرطانی در مقايسه با نمونههای سالم تفاوت

انتقال وزيکولها و ترمیم غشاء سلولی نقش دارند .پروتئین

معناداری را نشان نداد .البته مطالعه الگوی متیالسیون پروموتر

سپتین  3به نظر میرسد که بهعنوان يك سرکوبگر توموری

ژن  SEPT9در مبتاليان به  ESCCتنها در يك مورد

عمل میکند .اين بدين معنی است که در تنظیم رشد سلول و

گزارششده است ( .)2٧در ارزيابی  Nagataو همکاران که

ممانعت از رشد سريع و غیرقابلکنترل سلولها نقش دارد.

DNA

درنتیجه وقوع متیالسیون در جزاير  CpGدر پروموتر ژنها و

بهصورت  Genome-wideطراحیشده بود ،غربالگری

افزايش سطح  -٧متیل سیتوزين در نواحی پروموتری ،منجر به

متیله شده و ارتباط آن با متاستاز به غدد لنفاوی در مبتاليان
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پروموتر ژن  SEPT9را در نمونههای بلوك پارافینی و با روش

بافت سرطانی و  1٥نمونه بافت سالم مجاور با استفاده از روش
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جمعیت شمال غرب ايران انجام شد ،وضعیت متیالسیون

به  ESCCمورد بررسی قرار گرفت .در اين مطالعه 1٥ ،نمونه

پروموتر ژن  SEPT9در سرطان مری

خاموش شدن بیان ژن میگردد .با افزايش سطح

متیله شده در طوالنیمدت ،بیان ژن کاهش و ممکن است

بدخیمی  ESCCدر مناطق جغرافیايی مختلف متفاوت است که

منجر به غیرفعال شده ژنهای سرکوبگر توموری گردد ( .)99در

در اين مطالعه صرفاً بیماران مربوط به استان آذربايجان شرقی

توجیه تناقضات بین نتايج بررسی فوق بامطالعه حاضر میتوان

مورد بررسی قرار گرفتند .شايان ذکر است که استفاده از

اينگونه اذعان کرد که نوع نمونههای مورد ارزيابی با يکديگر

نمونههای بلوك پارافینه در ارزيابیهای مولکولی دارای

متفاوت بودند .بهطوریکه در ارزيابی ما بر روی نمونههای بلوك

محدوديتهای خاصی از جمله مدت زمان نگهداری نمونه بافت

Nagata

پارافینه و نوع ماده تثبیت کننده دارد بهطوریکه بر حفظ

نمونههای بیوپسی تازه مورد بررسی قرار گرفته بود .از طرف

تمامیت مولکول  DNAنقش ويژهای خواهد داشت .بههرحال

ديگر نوع روش بکار گرفته شده در ارزيابی سطح متیالسیون

بهمنظور تائید نتايج فوق نیازمند مطالعات گسترده و با انواع

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

پارافینه انجام گرفته بود درحالیکه در مطالعه

بود درحالیکه

HRM

در روش مطالعه قبلی بر مبنای

نتيجهگيری

 Pyrosequencingکه دقت و حساسیت آشکارسازی

در مطالعات حاضر نشان داده شد که تغییر در الگوی

فوقالعادهای دارد .عالوه براين ممکن است که ناشی از اختالف

متیالسیون پروموتر ژن  SEPT9در شکلگیری بدخیمی

در تعداد نمونههايی است که از نظر متاستاز مثبت بودند و مورد

ESCC

در جمعیت مورد مطالعه نقشی ندارد.

آنالیز قرار گرفتند ،اين تناقضات به وجود آمده باشد .يکی ديگر

سپاسگزاری

از علل احتمالی نتايج متناقض ،ممکن است ناشی از تعداد
نواحی واجد جزاير  CpGدر پروموتر ژن  SEPT9که مورد

مقاله حاضر ،مستخرج از پاياننامه دانشجوی کارشناسی

سنجش قرار گرفته شده باشد .ازجمله موارد نقاط ضعف در اين

ارشد ژنتیك از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر است که هزينه

مطالعه میتوان به تعداد نمونههايی که مورد ارزيابی قرار

اين پژوهش توسن دانشجو ترمینشده است .از تمامی بیماران و

گرفتند ،اشاره نمود چرا که در تحقیقات پیشین ،در يك جامعه

پرسنل محترم مراکز درمانی که در اين مطالعه ياری رساندند،

آماری وسیعتری موردمطالعه قرارگرفته بودند .عالوه بر اين ،اين

تشکر و قدردانی میگردد.
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Original Article
Introduction: The changes in the level of SEPT9 gene promoter methylation can contribute to the formation
of esophageal squamous cell carcinoma. The aim of this study was to evaluate the level of changes in the
level of SEPT9 gene promoter methylation in the esophageal squamous cell carcinoma.
Methods: In the present case-control study, we collected 75 paraffin blocks of esophageal cancer tissues and
75 paraffin blocks healthy tissues, which were referred to the Noor-E-Nejat and Tabriz International
Hospitals during 2013-2017. After DNA extraction and treatment with sodium metabisulfite, the changes of
SEPT9 gene promoter methylation assessed using high resolution melting (HRM) technique. The data were
analyzed by SPSS 22 and Chi-square test.
Results: Our findings did not show a statistically significant difference between the changes of SEPT9 gene
promoter methylation in cancer tissues compared to the healthy tissues (P=0.106).
Conclusion: This study shows that SEPT9 gene promoter methylation cannot contribute to the esophageal
squamous cell carcinoma cancerogenesis.
Keywords: Methylation, Esophageal cancer, ESCC ،SEPT9
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