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بررسی بیان دو ژن از خانوادة هموباکس در سرطان پستان
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مقدمه

بیدان

مقدمه سرطان پستان یکی از کشندهترین سرطانها در بین زنان است .این نوع سدرطان یدک بیمداری بده شددت
ناهمگن بوده و شامل  (Ductal carcinoma in situ) DCIS،(Lobular carcinoma in situ) ،CISو کارسینوم مهداج
است .شناسایی مسیرهای مولکولی میتواند در پیشگیری و راههای درمان این بیماری کمک کننده باشدد .در ایدن
مطالعه ،بیان دو ژن  CDX1,2در سرطان پستان بررسی شد.
روش کار در این مطالعه نخست استخراج  RNAتوسط کیتهای استخراج  RNAتام از 85بافدت تومدوری و بافدت
نرمال مجاور در همان بیماران صورت گرفت .سپس سنتز  cDNAتوسط کیت تاکارا انجدام شدد و در ادامده میدزان
بیان ژن  CDX1, CDX2توسط تکنیک  Real time PCRبهصورت نسبی مقایسهای ارزیابی شد.
نتایج نتایج نشان داد که بیان ژن  CDX1در بافتهای توموری مبتالیان به سرطان پستان به میدزان  05درصدد و
 CDX2به میزان  80درصد بهصورت معنادار کاه پیدا کرده است .همچنین مطالعات آماری نشان داد که کاه
بیان  CDX1با سایز تومور ارتباط مستقیمی دارد.
بحث و نتیجهگیری مسیرهای مختلف پیامرسانی سلولی سرطانها را تحت تأثیر قرار میدهند ،با توجه بده نتدایج
ما در این مطالعه ،کاه بیان دو ژن  CDX1,2در این سرطان احتماالا نشان دهندة نق تومور ساپرسوری 9آنهدا
است .مطالعات بیشتری نیاز است تا نق دقیق این دو ژن را در سرطان پستان روشن کند.
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سرطان به گروهی از بیماریها گفته میشود که میتواندد هدر
قسمتی از بدن را تحت تأثیر خود قدرار دهدد .بده طدور عدادی
رشد تکثیر تمایز و مرگ سلولها بدا مکانیسد کدامالا دقیدق و
حسابشدهای انجام میشود اما گداهی گروهدی از سدلولهدا از
این کنترل خارج می شوند و با تقسی بیرویه ،تودة سلولی بده
نام تومور را به وجود میآورند که میتواند بافتهدای مجداور را

نیز درگیر کند در سلولهای سوماتیک جهد هدای خدود بده
خودی زیادی اتفاق میافتد که در برخی موارد ایدن جهد هدا
موجب تغییر در عملکرد سلول میشود ][8-9
سرطان پستان بعد از سرطان ریه ،دومین علت مرگومیدر
ناشی از سرطان در زنان ایاالت متحده آمریکا بوده اسدت .ایدن
سرطان شایعترین سرطان زندان در کشدورهای پیشدرفته و در
حال توسعه است ].[7-0
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ابوالفضل عدلی و همکاران

جدول  .7انواع سرطان و تخمین تعداد موارد شناسایی و مرگ آنها در سال [3] 6572

Estimated deaths 2016
40,450
158,080
26,120
49,190
16,390
10,130
20,150
1,980
14,240
24,400

Estimated new cases 2016
246,660
224,390
180,890
134,490
76,960
76,380
72,580
64,300
62,700
60,140

با وجدود تشدخیص زودهنگدام درمدان سدرطان پسدتان در
کشورهای پیشرفته این بیماری دومین سدرطان رایدج در بدین
زنان بوده که درکشورهای درحال توسعه طی چند دهدة اخیدر
به  5تا  8برابر رسیده است].[95
در ایددران سددرطان پسددتان بیشددترین میددزان را در میددان
سرطانها به خود اختصاص میدهد ،براساس آمارهای سدازمان
جهانی بهداشت در سدال  1598تعدداد مبتالیدان بده سدرطان
پستان در ایران  1810زن بود ].[99
بیماری سرطان برپایه و اساس اختالالت ژنتیکی بنا نهداده
شده است .به همین دلیل امروزه نقشی بسدیار مهمدی در ایدن
دسته از بیماریها را برای آن در نظر میگیرند .این اخدتالالت
میتواند بزرگ (درمقیاس مولکولی)در حد کروموزوم یدا بسدیار
کوچک در حد نوکلئوتید باشد که نهایتاا به تغییدرات غیرقابدل
بازگشت در سلول میانجامدد .روشهدای تکنیکدی موسدوم در
ژنتیددک سددرطانی عمدددتاا برپایددة بررسددیهددای مولکددولی یددا
سیتوژنتیکی است .براین اساس قادر خواهی بود سدرطانهدای
فامیلیال را در خانواده غربال کرده و در برخی مدوارد خدواهی
توانست به تشخیص بیماری یا بررسدی احتمدال عدود ،میدزان
پاسخگویی به درمان و پی بینی پدی آگهدی سدرطان کمدک
کنی در بعد درمانی ،روشهدای ژن درمدانی عمددتاا بدهعندوان
درمان مکمل و نه قطعی به کار میروند.
ژنهددای هموبدداکس نخسددتین بددار در دروزفدیال شناسددایی
شدند که جه در این ژن ها باعث بدشکلی ()malformation
در مگس سرکه میشد .همانطورکه از اس این ژنها مشخص
است ،در توسعه و رشد جنین و در زمان تعیین محدور پشدتی
شکمی رشد و نمو درگیر هستند ].[91
هموباکسها بده دو دسدتة اصدلی شدامل HOXهدا و غیدر
HOXها دسدته بنددی مدی شدوند .در انسدانهدا  51ژن HOX
شناسایی شده است که در کرومدوزومهدای بدازوی کوچدک ،8

Common types of cancer
)1. Breast cancer (female
2. Lung and bronchus cancer
3. Prostate cancer
4. Colon and rectum cancer
5. Bladder cancer
6. Melanoma of the skin
7. Non-Hodgkin lymphoma
8. Thyroid cancer
9. Kidney and renal pelvis cancer
10. Leukemia
D ،C ،B ،A

بازوهای بزرگ  91 ،98و  1بدهترتیدب بدا حدرو
نشان میدهند[98 ،95] .
CDXهددا را بدده دو زیددر مجموعددة اصددلی  CDX1و CDX2
میتوان تقسی بندی کدرد .بیدان ایدن دو ژن نخسدتین بدار در
سلولهای اپی تلیالی کولورکتال بهخوبی مطالعه شدند و نشان
دادند که نق ممانعت از تکثیدر  antiprolifrationرا از طریدق
تنظی چرخة سلولی و cdkها دارند .مطالعات نشان داده اسدت
که با توجه به نق این دو ژن ،آنها بهعنوان تومور ساپرسدور
معرفی شدند .به طوریکه کداه بیدان ایدن ژنهدا از طریدق
متیلدده شدددن پروموترشددان و از ناحیددة جزایددر  CpGدر ایجدداد
سرطان کولون نق دارند .وانگ و همکاران] [90نشدان دادندد
که در سرطان برت (سرطان سلولهای مری) بیان ایدن دو ژن
کاه بیان پیدا کرده است و این کاه بیان از طریق متیلده
شدن جزایر  CpGپرموتر است .مطالعات بیشتر آنها همچنین
روشن کرد که این فاکتورهدای التهدابی متیلده شددن را فعدال
میکنند.
مطالعات دیگر نشان دادندد کده ایدن دو ژن بدا مسدیرهای
س دیگنالیگ  WNT, Hedgehog ,Notchدر ارتبدداط هسددتند.
مطالعات تا کنون تأکیدد بدر تومورساپرسدور بدودن ایدن دو ژن
داشتند ولی مطالعة کلی روی هموباکس هدا نشدان داده اسدت
که می توانند هر دو نق تومور ساپرسوری و انکوژنی را داشته
باشند و این به دلیل اختصاصیت هر بافت از نظر پروفایل بیدان
ژنی است.
اگرچه مطالعاتی که روی بیان ژنهای  CDX1و  CDX2در
سددرطان کولورکتددال و سددرطانهددای گلیومددا انجام شده است
بیانگر آن است که ژنهای  CDX1و  CDX2میتوانندد هدر دو
نق تومور ساپرسدوری و انکدوژنی را داشدته باشدند ،تداکنون
مطالعددهای بی دان ژنهددای  CDX1و  CDX2را در سددلولهددای
سرطانی پستان نشان نداده است ،از این رو هدد مدا در ایدن
832
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مطالعه بررسی بیان ایدن ژنهدا در سدرطان پسدتان و بررسدی
ارتباط آن با فاکتورهای بالینی بیماران بود.

جدول  .6مشخصات پرایمرژنهای CDX 1 , 2

توالی
CATTACAGCCGTTACATCACAATC
CTGCTGCTGTTTCTTCTTGTTCAC
AGCCAAGTGAAAACCAGGACGA
TCTCCTTTGCTCTGCGGTTCTG

روشها
اطالعات بالینی نمونهها
در این مطالعه  75نمونه از  85بیمار مبتال به سدرطان پسدتان
( 85عدد نرمال و  85عدد توموری) از بیمارستان امام خمیندی
(ره) تهیه شد .از نمونه هدای بدده دسددت آمدددده ،بدرشهدای
کوچک تهیددده و در میکروتیدددوپ هدددای  9/0میلدیلیتدری
استریل قرار داده شدد و میکروتیدوپهدای حداوی نمونده بدده
فریزر با دمای  -15درجددددددددة سانتیگراد انتقال یافتند .فرم
رضدددایتنامدددة آگاهانه توسط تمام بیماران تکمیل و از ایشان
دریافت شد.

نام توالی ژن
reveres
forward
reveres
forwred

CDX1
CDX1
CDX2
CDX2

یافتهها
بیان ژنهای CDX1, CDX2
مطالعدددات مدددا نشدددان داد کددده بیدددان دو ژن  CDX1و
CDX2بهترتیب به  80و  05درصد کداه پیددا کدرده اسدت.
اگرچه بیان این دو ژن در بعضی افدراد افدزای بیدان را نشدان
می داد ولی درمجموع جمعیت مورد مطالعة ما نشان از کداه
بیان این دو ژن بود.

استخراج  RNAو سنتز cDNA

 RNAتام با استفاده از کیت ( Rnxplusشرکت سیناژن( (
 )No : EX6101و با استفاده از پرتوکل شرکت استخراج شد و
تا لحظة ساختن  cDNAدر فریدزر منفدی  75نگهدداری شدد.
بهمنظور سنتز  cDNAاز کیت تاکدارا ( شدرکت ژاپدن) (Cat#
) RR037Aاستفاده شد و با توجه به مقدارهای تعیین شده در
دستورالعمل کیت cDNA ،از  RNAتام ساخته شد.
Cat

ارتباط بیان ژنهاای  CDX1, CDX2باا فاکتورهاای
بالینی
در این مطالعه ارتبداط بیدان ایدن دو ژن و فاکتورهدای بدالینی
توسددط تسددتهددای آمدداری انجددام گرفددت کدده ارتبدداط بی دان
ژنهددای CDX1, CDX2بددا سددن بیمددار معنددادار نبددوده اسددت
( ) p=5/501( ) p=5/118به ترتیب .همچنین نشان دادی که
ارتباط بیان ژنهای  CDX1, CDX2با سطح هموگلوبین بیمدار
معنادار نبوده است (.) p=5/898( )p=5/158

انجام Real Time PCR

در این مرحله توسط پرایمرهای طراحی شده در جدول  1توسدط
دسدتگاه  (BIO RAD)Real – timeو بدا اسدتفاده از روش Syber
 ،Greenبیان ژنهای  CDX1, 2ارزیابی شددند ،در ایدن مطالعده از
ژن خانگی  GAPDHبرای نرماالیز کدردن واکدن اسدتفاده شدد.
بدین منظور در هر بار واکن  Real-time PCRنمونههدای نرمدال
و تومور بهصورت تکرارهای دوتایی گذاشته شدند و برای هر نمونده
برای نرمالسازی  GAPDHنیز استفاده شد .مشخصات دمدایی بده
کار رفته دارای  1قسمت بوده که قسمت اول شامل  18درجه 95
دقیقه که در این مرحله آنزی پلی مراز فعدال مدیشدود و قسدمت
دوم شامل  51سیکل  PCRیعنی  10درجه 90 ،ثانیه 06 ،درجده،
 15ثانیه و  81درجه 55 ،ثانیه است .دسدتگاه در پایدان هرسدیکل
روند تکثیر را نشان میدهد.

ارتباط بیان ژنهای  CDX1, CDX2با سایز تومور و
گرید (درجه )تمایز
در این بررسی نشان داده شد کده ارتبداط بیدان ژن  CDX1بدا
سایز تومور معنا دار بود ( )p=5/555اما ارتباط بیان ژن CDX2
با سایز تومور معنادار نبوده است ( .)p=5/711همچنین در این
بررسی نشان داده شد که ارتباط بیان ژنهدای CDX1, CDX2
بددا گریددد (درجدده) تمددایز معنددادار نبددوده اسددت ()p=5/117
(.)p=5/978

ارتباط بیان ژنهای  CDX1, CDX2با ساح بنادی
نوع  Tبا :invasion Perineural
ارتباط بیان ژنهدای  CDX1, CDX2بدا سدطح بنددی ندوع
(عمددق تهدداج تومددور) معنددادار نبددوده اسددت ()p=5/560
( )p=5/795همچنین در این مطالعه نشان داده شد که ارتباط
بیددان ژن  CDX1بددا  invasion Perineuralمعنددادار نیسددت
( )p=5/155امدددا کددداه بیدددان ژن  CDX2بدددا invasion
 Perineuralمعنادار است ()p=5/588

آنالیز دادهها

T

در این مطالعه آندالیز آمداری بدا اسدتفاده از  SPSS19.9انجدام
گرفت .برای بررسدی ارتبداط بدین ژنهدا از تسدت  Pearsonو
بررسی ارتباط بیان ژنها با فاکتورهای کلینیدک و پداتولوژیکی
از  T-testو  ANOVAاسدتفاده شدد .در ایدن بررسدی Pvalue
کمتر از  5/50قابل تعمی به جامعة آماری است.
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جدول  .9ارتباط دادههای کلینیکی و بیان ژنها
CDX2 expression
P value
.059

CDX1 expression
P value
.997

N
20
20

>50
<50

)Age (years

.829

*.000

.810

.065

.018

.388

2
28
8
2
2
25
9
2
4
2
12
13
7
2

0-2
2-5
<5
Tx
T1a
T2
T3
T4
Nx
NOITC
)NO(NOC
N1
N2
N3

Tumor size

*.044

.230

3
35
1

.184

.228

Mx
M0
M1
M
pending
I
II
III
X

1
7
18
8
7

)Pathological (T

)Pathological (N

Clinical Metastasis

Histology grade

Lobular carcinoma in situ
histology
* نشان دهندة معنادار بودن است

پستان شایعترین سرطان تشخیص داده شده در زنان است اما
در زنان باالی  85سال ،شایعتر است[98 ،96] .
سرطان پستان ،شدایع تدرین سدرطان زندان در کشدورهای
پیشرفته و در حال توسعه است که میزان بروز آن در سالهای
اخیر بدهطدور چشدمگیری افدزای یافتده اسدت .تخمدین زده
می شود که ساالنه  9/9میلیون مورد جدید سرطان پسدتان در
سراسر دنیا تشخیص داده میشود که این میدزان بدال بدر 15
درصد کل بدخیمیهای زنان را تشکیل میدهد .آمارهدا نشدان
داده است که تعداد موارد سرطان پسدتان تدازه تشدخیص داده
شده در اروپا  18/5و در آمریکا  910/5به ازای هر صدهزار زن
در سال است[91 ،97] .
مطالعددات مولکددولی تدداکنون بیدان ژنهددای مختلددف را در
سرطان پستان بررسی کرده اند و ارتباط خوبی پیدا شده است.

بحث
به طور عادی رشد ،تکثیر ،تمایز و مرگ سلولها با مکانیسدمی
کامالا دقیق و حساب شده انجام میگیرد .اما گداهی گروهدی از
سلولها از این کنترل خارج میشوند و با تقسی های بیرویده،
توده ای سلولی به نام تومور (غدده یدا نئوپالسد ) را بده وجدود
میآورند .تومورها درکل بده دو صدورت خدوشخدی و بددخی
وجود دارند.
سرطان پستان ،رشدد غیرطبیعدی سدلولهدای لنفداوی یدا
مجاری سینه است .این سلولها بهسرعت رشد میکنندد و بده
دیگر قسدمت هدای بددن گسدترش مدییابندد .زندان و مدردان
می توانند به سرطان پستان مبتال شوند ،اگرچه سرطان پستان
در مردان بسیار نادر است .با توجه به مطالعات انجدام شدده در
کشور اسدترالیا بعدد از سدرطان پوسدت غیدر مالندوم ،سدرطان
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بدن ،همچنین از سوی دیگدر اخدتالالت بددن دارندد .یومیکدو
فوجی ] [18در مطالعهای که روی سلولهدای سدرطانی معدده
انجام داد ،نشان داد که بیان دو ژن حفظ سلولهدای بنیدادی،
 SALL4و  KLF4که باعث حالت  stemnessمی شدوند ،تحدت
تأثیر کاه بیدان  CDX1افدزای بیدان پیددا کدرده و باعدث
سرطانی شدن بیشتر این سلولها میشوند.
با توجه به یافتههای ما در ایدن مطالعده ،کداه بیدان ژن
 CDX2با حمله به سلولهای پدی نورندونی در ارتبداط بدوده
است .یا اندازة تومور از فاکتورهای دیگر سرطان پسدتان اسدت
که در مطالعات ما ارتباط مستقیمی بین کاه بیان  CDX1و
افزای اندازة تومورها دیده شده است .همسو با دادههدای ایدن
مطالعدده کسددیا] [10نشددان داده اسددت کدده  HOXA11نیدز در
سرطان پستان هایپرمتیله شده اسدت و ایدن کداه بیدان بدا
متاستاز و  invasive ductal carcinomasدر ارتبداط اسدت .در
همین مطالعه نشان داده شد که با افزای بیان این ژن از رشد
سلول های سرطانی در ردههدای سدلولی مختلدف پسدتان کد
میشود.
لددی و همکدداران ] [16در مطالعددهای روی بیددان ژنهددای
همودمین و سرطان پستان نشان دادند که ژن  HOXA9هایپر
متیله است و در سل الینهای مختلف این سدرطان بده اثبدات
رس دیده اسددت .ژنددگ و همکدداران ] [18بددا بررس دی بی دان ژن
 HOXD13نشان دادند که پرموتور این ژن هایپرمتیله شدده و
باعث کاه بیان این ژن شده است .ارتباط دادههای کلینیکی
با بیان این ژن نشان داد که همسو با دادههای ما ،کاه بیدان
این ژن با اندازة تومور پستان در ارتباط اسدت .همچندین ایدن
کاه بیان باعث پروگنوز بد در سرطان میشود.
لی و همکداران ] [17در مقالده ای نشدان دادندد کده بیدان
 HOXB5در سرطان پستان افزای پیددا کدرده اسدت و ایدن
افزای بیان با بیدان ژنهدای  RET, ERBB2, and EGFRدر
ارتباط مستقی است .همچنین افزای بیدان ایدن ژن موجدب
تکثیر و حمله به بافتهای دیگر میشود.
در کنار کاه بیشتر ژنهای همدودمین ( هدردو  HOXو
غیر  ) HOXبررسی مکانیس علت کاه تنها به متیله شددن
پرموتور نباید محدود باشد .ژاهوانگ ] [11در مطالعه ا ی نشدان
داد که ) HOX antisense intergenic RNA (HOTAIRنق
بسدیار مهمدی در کدداه بیدان ژنهددای همددودمین از طریدق
 EZH2دارند .ایدن مطالعده نشدان داد کده افدزای بیدان ایدن
 HOTAIRها عالوه بر بههد ریختگدی بیدان ژنهدای مختلدف
باعددث تکثی در رشددد شدددید در ردة سددلولی  MCF7مددیشددود.
HOTAIRها جز RNAهای عملکردی و غیر کد شدوندهای بده
ندام  long non-coding RNAهسدتند کده ایدن ندوع ژنهدای

بهطور مثال ،افزای بیان  her2بر همگان ثابدت شدده و افدراد
سرطانی که این مشکل را دارند داروی هرسدپتین بدرای آنهدا
استفاده میشود .درواقع همین مثال نشان میدهد که برای هر
فردی باید بدر اسداس مشدکل مولکدولی خاصدی کده دارد دارو
استفاده شود .در این مطالعه ما با بررسی دو ژن مه مربوط به
همودومین ها نشان دادی که این دو ژن مه نیدز در سدرطان
پستان نق مهمی دارند و بیان این دو ژن کاه پیددا کدرده
است .کاه بیان این ژنها در سرطانهای مختلف نشان داده
شده و مکانیس های مختلفی برای آنها ذکرشده اسدت .جدان
لینچ] [15نشان داد که کاه بیدان ژن سدرطان سدلولهدای
روده را افزای میدهد ،آنها با مطالعات بیشتر متوجه شددند
در واقع بیان  CDX1موجب کاه بیان سیکلین  D1میشدود
(سیکلین  D1در تنظدی چرخدة سدلولی نقد دارد) و ازایدن
طریق باعث کاه تکثیر سلولهای سرطانی روده میشود.
مکانیس دیگری که باعث کاه بیان این دو ژن میشود،
متیله شدن پروموتر این ژن هدا اسدت .واندگ و همکداران][90
نشان دادند که در سرطان بررت (سدرطان سدلولهدای مدری)
بیان این دو ژن کاه بیان پیدا کرده است و این کاه بیان
از طریق متیلده شددن جزایدر  CpGپرومدوتر اسدت .مطالعدات
بیشتر آنها همچنین روشن کرد که ایدن فاکتورهدای التهدابی
متیله شدن را فعال میکنند.
ژانگ و همکاران ] [19اثر اکسیداتیو استرس را بدر CDX1
سنجیدند و مشاهده کردند کده  H2O2بدا فعدال کدردن DNA
methyltransferase 1 (DNMT1) and histone deacetylase
)( 1 (HDAC1این آنزی در متیله کردن CpGهدا نقد دارد).

با خاموش کدردن ایدن ژن باعدث تشددید سدرطان کلورکتدال
میشوند.
مطالعددات دیگددری در سددالهددای  1596و  1598نقدد
miRNAها را در سرطانهای گلیومدا نشدان داد کده بدا تدأثیر
گذاشتن بر بیان ژنهای  CDX1و  CDX2و کاه بیدان ایدن
ژنها در تشدید این سرطان نق دارند .نق  miRNAهدا در
مکانیس طبیعی بدن تنظی بیان ژنهای مختلدف و خداموش
کددردن آنهددا بعددد از رونویس دی اسددت .حددال اگددر بی دان ای دن
miRNAها اخدتالل داشدته باشدد باعدث بدینظمدی از جملده
سرطان در بدن می شود .برای مثال بیان  miR-155در سرطان
گلیوما افزای پیدا کرده است و این افزای بده کداه بیدان
 CDX1انجامید و از این طریق سرطان تشدید شده است].[11
مطالعة دیگری در سال  1591بیان miRNAهدا مختلدف را در
سرطان کوروکتال سدنجید و نشدان داد کده چنددین miRNA
هستند که بر بیان این دو ژن اثر دارند].[15
ارتباط ژنها با یکدیگر نق بسیار مهمی در نظ طبیعدی
833
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 متیلدده شدددن،هدداCPG مددیشددوند مددیتددوان بددا متیلدده شدددن
 ها مختلف اشدارهmiRNA  افزای بیان،هیستونهای مختلف
 برای اینHighthroughput کرد که پیشنهاد می شود مطالعات
.موارد صورت گیرد
از سوی دیگر ارتباط کاه بیان این ژن با ژنهای دیگر از
 این.مطالعات مه دیگری است که در آینده باید صورت بگیرد
مطالعات بیان ژنهای مستر را روشن میکند و میتواند هدد
.درمانهای پزشکی خود محور قرار گیرد

 بیشددتر تنظددی.همددودمین را کنتددرل مددیکننددد
 بدا.[55] ها از طریق تنظیمات اپی ژنتیک استcoding RNA
،وجود مطالعات زیاد روی ژنهای همودمین در سرطان پستان
 ها در ایدنLong non-coding RNA هنوز مطالعة جامعهای از
 و پیRNA  چرا که سنج بیان این نوع.سرطان وجود ندارد
بردن به عملکرد آنها بهه ریختگی بیان بسدیاری از ژنهدا را
.روشن میکنند
 را درCDX2  وCDX1 ت داکنون مطالعددهای بی دان ژنهددای
 از ایدنرو مطالعدة،سلولهای سرطانی پستان نشان نداده است
ما الگوی بیان این ژنها را در این سرطان نشان داد و در ادامه
باید دید که کاه بیان این دو ژن بر چه مکانیسد هدایی اثدر
 همچنین علت کاه بیان این ژنها در این سرطان.میگذارد
 از مکانیس های باعث کاه بیان ایدن ژنهدا.بسیار مه است
Long non-

تشکر و قدردانی
در این مطالعه از همکاران مرکز تحقیقدات سدلولی و مولکدولی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که ما را در انجام این طرح یداری
. کردند بسیار سپاسگزاری
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Abstract
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Introduction Breast cancer is one of the main cause of cancer-related Accepted: 2018/12/17
death in women in the world. This cancer is heterogeneous consisting
of three types including LCIS (Lobular carcinoma in situ), DCIS
(Ductal carcinoma in situ), and invasive carcinoma. Although there
are different therapeutic modalities such as chemotherapy and
surgery, investigation of the involved molecular mechanisms help to
diagnosis the disease at primary stages. In this study, we aimed to
analyze the expression of CDX1 and CDX2 in breast cancer.
Materials & Methods In this study, total RNA was extracted from
40 tumor and their corresponded margin normal tissues using RNA
extraction kit. After cDNA synthesis with Takara cDNA synthesis kit,
expressional analysis of CDX1 and CDX2 gene was evaluated by
Real time PCR techniques.
Results The data showed that the expression of CDX1 and CDX2
genes were decreased in breast cancer in 50% and 45%, respectively.
Also, statistical analysis demonstrated that the underexpression of
CDX1 was correlated with tumor size.
Conclusion To the best our knowledge, this is the first study that
shows the reduced expression of these gene in breast cancer. We
suggest that these genes may have tumor suppressor role in breast
cancer although more studies are needed to show the main Keywords: breast cancer,
CDX2, realtime PCR.
mechanism of their role in breast cancer.

356

CDX1,

