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Introduction: Studies have shown that an increase in carcinoembryonic antigen
(CEA) is associated with the progression of colorectal cancer and is considered a
sensitive diagnostic factor for CRC. Moreover, the role of peroxisome
proliferators (PPARs) has recently been considered in colorectal cancer. This
study aimed to investigate the relationship between the expression level of
PPARs and CEA level in patients with colorectal cancer.
Material & Methods: In this study, a total of 100 samples of primary tumor
tissue along with adjacent healthy tissue samples and serum samples of patients
with colorectal cancer who underwent surgery were prepared from the tumor
bank of Tehran Cancer Institute in Thran, Iran. The expression level of
peroxisome proliferator receptors (PRARs) in tissue samples and CEA level in
serum samples were measured, and the relationship between these markers was
evaluated as well. The financial support for the study was provided by the
Islamic Azad University (grant number 132655).
(Ethic code: 132655)
Findings: The results of this study showed a significant increase in the
expression level of PPARs and serum CEA levels in patients with colorectal
cancer (P<0.01). Although the level of these markers had a significant
relationship with the progression and spread of disease in patients (P<0.01), no
significant relationship was observed between the expression of PPARs and
serum CEA in these patients (P>0.05).
Discussion & Conclusion: Based on the obtained results, the expression level of
PPARs and the serum CEA level are associated with the progression and spread
of the disease; however, there is no significant relationship between the
expression level of PPARs and the serum CEA level in patients with colorectal
cancer.
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مقدمه :بر اساس مطالعات موجود ،افزایش میزان آنتیژن کارسینوامبریونیک ( )CEAبا پیشرفت سرطان کولورکتال همراه
است و بهعنوان یک عامل تشخیصی حساس برای  CRCدر نظر گرفته میشود و از سوی دیگر ،اخیراً به نقش گیرندههای
فعالکنندۀ تكثیر پراکسیزوم ( )PPARsدر سرطان کولورکتال توجه شده است .هدف از مطالعۀ حاضر بررسی رابطۀ میان
میزان بیان  PPARsبا  CEAدر بیماران مبتال به سرطان کولورکتال است.
مواد و روش ها :در این مطالعه ،تعداد  100نمونه بافت توموری اولیه به همراه نمونۀ بافت سالم مجاور آن و نیز نمونۀ
سرمی بیماران مبتال به سرطان کولورکتال که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند ،از بانک تومور انستیتو کانسر تهران تهیه
شد .میزان بیان  PPARsدر نمونههای بافتی و میزان  CEAدر نمونههای سرمی بیماران و نیز ارتباط میان این مارکرها ارزیابی
گردید.
یافتهها :نتایج بهدستآمده از این مطالعه نشان داد که میزان بیان  PPARsو نیز میزان سرمی  CEAدر سرطان کولورکتال
بهطور معناداری افزایش مییابد ( .)P<0.01اگرچه میزان این مارکرها در بیماران با پیشرفت و گسترش بیماری ارتباط
معنیداری نشان داد ()P<0.01؛ اما ارتباط معناداری میان میزان بیان  PPARsو میزان سرمی  CEAدر این بیماران دیده نشد
(.)P>0.05

Email:
 basati-gh@medilam.ac.irبحث و نتیجهگیری :مطالعۀ کنونی نشان داد که میزان بیان  PPARsو نیز میزان سرمی  CEAبا پیشرفت و گسترش بیماری
مرتبط است؛ اما ارتباط معنیداری میان میزان بیان  PPARsو میزان سرمی  CEAدر بیماران مبتال به سرطان کولورکتال
وجود ندارد.
واژههای کلیدی :آنتیژن کارسینوامبریونیک ( ،)CEAسرطان کولورکتال،گیرندههای فعالکنندۀ تكثیر پراکسیزوم
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مقدمه

ایالت متحدۀ آمریكا است و یكی از علل اصلی مرگ

مشكل مواجه ساخته است ()7؛ بنابراین ،یافتن

ناشی از سرطان محسوب میشود ( .)1در سال ،2020

بیومارکرهای جدید و بالقوه در تومورزایی ممكن است

تقریباٌ  950147نفر مبتال به  CRCتشخیص داده شدند .در

به کشف ،تشخیص و درمان بیماری سرطان رودۀ بزرگ

این میان 20053 ،نفر از آنان از دنیا رفتند .بر اساس آمار

کمک کند ( .)6تومور مارکرها یكی از شاخصهایی

بهدستآمده 93017 ،مورد از آنان افراد زیر  50سال

هستند که در تشخیص staging ،و پیشآگهی

بودند که  6403نفر آنان به علت بیماری فوت شدند (.)2

افراد مبتال به  CRCکمک می کند (.)8

عالوه بر این ،انتظار میرود که تا سال  2030تعداد افراد

( (carcinoembryonic antigenاز رایجترین تومور

جدول مبتال به سرطان رودۀ بزرگ به  2/2میلیون مورد

مارکرهای شناختهشده است که از زمان کشف آن

جدید و  1/1میلیون مورد مرگ افزایش یابد ( .)3میزان

(حدود  5قرن پیش) مشخص شد که در بیشتر سرطانهای

باالی مرگومیر منعكسکنندۀ چندین عامل است؛

انسانی بیان باالیی دارد CEA .بهعنوان یک عضو از

ازجمله نبودِ عالئم آشكار در مراحل اولیۀ  CRCو وجود

ایمنوگلوبولینها شناخته میشود که در اتصاالت داخل

نداشتن راهبردهای پیشگیری از سرطان در کشورهای

سلولی مولكولها مؤثر است ( .)8این تومور مارکر نقش

درحالتوسعه که باعث ایجاد فشار اقتصادی و روانی

مهمی در اتصال سلولهای سرطانی به سلولهای اپیتلیال

بسیاری برای افراد در سراسر جهان میشود (.)1

دارد ( .)8ارتباط بسیار نزدیک میان  CRCو بیان

CEA

CEA

سالهای اخیر ،با بررسی اطالعات بروز و شیوع سرطانها

سرطان شده است .اندازهگیری سطح  CEAدر سرم از نظر

مشخص شد که سرطان کولورکتال روند افزایشی را نشان

بالینی مفید و برای تشخیص  CRCمؤثر است ( .)9سطح

داده است ،بهطوریکه از رتبۀ نهم در میان ده سرطان

افزایشیافته  CEAبا پیشرفت سرطان کولورکتال همراه

شایع در ایران ،به رتبۀ پنجم صعود کرده است (.)4

است؛ بنابراین ،یک عامل تشخیصی حساس برای

ریسک فاکتورهای متعددی برای این بیماری ذکرشده

است و بقای کلی را کاهش میدهد ( .)10تومور مارکر

است که عبارتاند از :سن ،سابقۀ خانوادگی ،چاقی،

 CEAبهمنظور تعیین پیشآگهی بیماری نیز مؤثر است

سندرم متابولیک ،مصرف دخانیات و کبد چرب

( .)11بر اساس تحقیقات انجامگرفته ،افراد بیماری که

غیرالكلی ،رژیم غذایی سرشار از کالری و فیبر کم،

پیش از عمل جراحی ،مقدار  CEAآنان باال باشد،

مصرف اندک سبزیها و میوهها ،افزایش وزن ،کاهش

پیشآگهی بدتری دارند و هنگامیکه این تومور مارکر

تحرک ،بیماری دیابت ،بیماری پولیپوز رودۀ بزرگ و

پس از عمل جراحی به مقدار اولیه نرسد ،نشاندهندۀ نیاز

آدنومهای رودۀ بزرگ .گفتنی است که با حذف عوامل

بیمار به بررسی ویژه است (.)11

CRC

بدنی ناکافی ،الكل و چاقی) تا حد بسیاری میتوان از این

انجامگرفته است .در مطالعهای که مولنار و همكارانش

بیماری پیشگیری کرد ( .)5اگرچه تشخیص حتمی و دقیق

انجام دادند ،مشخص شد میان مقدار  CEAو مراحل

و استفاده از روشهای درمانی آثار مهمی روی درمان

سرطان هیچگونه تناسبی وجود ندارد؛ اما افزایش میزان

 CRCدارد ،اما نرخ بقای  5ساله برای بیماری همچنان

آن بهمنظور بررسی عود بیمار یا متاستاز بیماری مناسب

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

خطر قابلاصالح (مانند رژیم غذایی ،دخانیات ،فعالیت

مطالعات متعددی دربارۀ نقش  CEAدر سرطان

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

در ایران نیز طی سالهای  1365تا  1386و حتی در

باعث استفاده از  CEAبهعنوان یک تومور مارکر در این

رابطۀ میان بیان گیرندههای فعالکنندۀ تکثیر پراکسیزوم و آنتیژن کارسینوامبریونیک

سراسر جهان و دومین علت مرگ ناشی از سرطانها در

 ،CRCراهبردهای تشخیص و درمان را برای این بیماری با

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

سرطان رودۀ بزرگ ( )CRCسومین بدخیمی شایع در

پایین است ( .)6وجود ناهمگنی ذاتی باال در تومورهای
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جامعۀ سرطان آمریكا ،روی  1774بیمار پیش از عمل

( .)14ارتباط بیولوژیكی بسیاری میان PPARها و سرطان

انجام داد که مشخص شد ،میزان CEA

دستگاه گوارش وجود دارد .با وجود این ،عملكرد دقیق

سرم بدون توجه به مرحلۀ بیماری در موقع تشخیص،

آنها در آنكوژنز دستگاه گوارش نیازمند مطالعات

تعیینکنندۀ پیشآگهی در بیماران مبتال به سرطان

بیشتری است ( .)19بر اساس یک مطالعه ،در بیماران مبتال

کولورکتال است ( .)13در تضاد با پژوهش پیشین،

به سرطان لوزالمعده ،افزایش بیان  PPARαو ارتباط آن

بیورکن و همكاران در سال  48 ،2021نشانگر زیستی را

با پیشآگهی نامطلوب ،شواهد مهمی را دربارۀ

با استفاده از پانل ایمونواسی چندگانه در نمونههای سرم

سرطانزایی این گیرنده ارائه داده است ( .)18با توجه به

پیش از عمل از  328بیمار  CRCتجزیهوتحلیل کردند که

مطالعات انجامگرفته ،مشخصشده است که  PPARαبا

بین سالهای  1998تا  2003در بیمارستان دانشگاه

همكاری آنزیم  HMGCS2فعالیت رونویسی آنكوژن

هلسینكی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند .نتیجۀ

 Srcرا افزایش میدهد که درنتیجه ،به حملۀ سلولهای

پژوهش آنان نشان داد که از  48بیومارکر بررسیشده،

سرطانی و متاستاز در  CRCو کارسینوم سلول سنگ

تنها  IL-8بهعنوان یک عامل پیشآگهی مهم برای بیماران

فرشی دهانی منجر میشود ( .)20عالوه بر این ،سرکوب

 CRCدر تجزیهوتحلیل تکمتغیره پس از اصالح برای

آنتاگونیستی  PPARαو  PPARγدر ردههای سلولی

مقایسههای متعدد ظاهر شد (.)14

پانكراس و  ،CRCآثار سمیت سلولی را به روش وابسته

جراحی مطالعهای

عالوه بر این ،یک خانواده از گیرندههای هورمونی

به دوز نشان داد ( .)21با این حال ،شواهد متناقضی در

هستهای به نام گیرندههای فعالکنندۀ تكثیر پراکسیزوم

ارتباط با بیان نابجای  PPARγدر  CRCوجود دارد .در

را بهعنوان هدف درمانی بالقوهای برای
( ،)PPARsاخی ً

برخی مطالعات ثابت شده که  PPARγدر

بیشتر بدخیمیها ،ازجمله سرطان رودۀ بزرگ مورد توجه

مؤثر است (23و .)22اخیراً نیز برخی مطالعات نشان

قرار گرفته است ( .)15گیرندههای فعالکنندۀ تكثیر

دادهاند که  PPARγدر جهت مخالف عمل می کند و

پراکسیزومها عالوه بر نقش مهمی که در متابولیسم

مانع رشد و پیشرفت  CRCمیشود ( .)24-26نقش

گلوکز و چربی ایفا میکنند ،بهعنوان عامل رونویسی

 PPARγدر تومورزایی بسیاری از سرطانها ،بهویژه

فعالکنندۀ لیگاند ،نقشهای دیگری نیز در پروسههای

 ،CRCاغلب به آثار التهابی آن نسبت دادهشده است (.)6

سلولی مانند تمایز سلولی ،تكثیر ،بقا ،آپوپتوز و مرگ

اگرچه بیان بیشازحد  PPARγدر  CRCتوسط مطالعات

دارند ( .)6با توجه به آنكه تومورهای فراوانی به علت

مختلف گزارششده است ،اما چندین مطالعۀ متضاد دیگر

تنظیم نكردن این پروسههای سلولی و اختالالت

نیز اثر سرکوب تومور را برای آن گزارش کردهاند (.)6

متابولیكی ایجاد میشوند که با افزایش ریسک سرطان

برخی از محققین دریافتهاند که  ،PPARγدر  22درصد از

همراه هستند؛ بنابراین ،نقش  PPARsدر بیولوژی سرطان

 CRCبیان دارد؛ همچنین بیان  PPARγبا پیش آگهی

تعجبآور نیست (.)16

بهتر ،صرفنظر از سایر متغیرها همراه است ( ،)15اگرچه

پیشرفت CRC

تشكیلشده است ( .)17هر  PPARنقشهای فیزیولوژیكی

است ( .)15بیان ایمونوهیستوشیمیایی ( PPARAآلفا) در

متمایزی بازی می کند؛ همچنین لیگاند اختصاصی و

متاستاز کبدی رودۀ بزرگ با بقای کلی بدتر ،در مقایسه با

توزیع بافتی متفاوتی نیز دارد ( .)18هر سه گیرندۀ PPAR

مواردی که این ژن را بیان نمیکنند ،همراه بوده است.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

PPARγ

نشاندهندۀ ارتباط بیشتر PPARها با پیشآگهی بیماری

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

خانوادۀ گیرندههای فعالکنندۀ تكثیر پراکسیزومها

مطالعات دیگر نتایج متضادی را ذکر کردهاند که

( )PPARsاز سه عضو  PPARß/ 𝛿 ،PPARαو

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

cancer incidence

در بسیاری از بافتها و سلولهای بدن یافت میشوند
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این ارتباط برای  PPARGتأیید نشده است.

(دلتا) تومورزایی را ایجاد میکند و احتماالً از نظر بالینی

مارکر توسط روش االیزا و با استفاده از کیت کمپانی

مرتبط است و افزایش بیان  PPARDو  COX-2در

 CanAgاندازهگیری گردید.

 CRCارتباط دارد ( .)15مطالعات بهوضوح دربارۀ نقش

در نیتروژن مایع منجمد شدند و سپس برای انجام

واقعی  PPARدر سرطانزایی موافق نیستند؛ اما آنها

آزمایشهای بعدی در دمای  -80درجۀ سانتیگراد

شواهد و نظریههایی را ارائه میدهند که از هر دو فعالیت

نگهداری گردیدند .اطالعات دموگرافی (سن ،عمل

ضدسرطان و پیشسرطانزایی پشتیبانی میکنند.

جراحی و جنسیت) و کلینیكوپاتولوژی (مكان و سایز

تنظیم  PPARدر  CRCوجود ندارد ،هدف از مطالعۀ

لنفاوی و تهاجم عروقی و متاستاز) مربوط به بیماران از

حاضر از یکسو ،یافتن شواهد بیشتر دربارۀ

اسناد پزشكی آنان بهدست آمد .گفتنی است بیمارانی که

پاتوفیزیولوژی دقیق PPARها در یک وضعیت بالینی

تحت درمانهای دیگر مانند رادیوتراپی یا شیمیدرمانی

مرتبط بوده است؛ بنابراین ،بیان  PPARدر بافتهای

بودند و همچنین سایر بدخیمیها و بیماریها (یرقان،

توموری بیماران  CRCو ارتباط آنها با پیشرفت و

سیروز ،سنگ کیسه صفرا ،پانكراتیت و بیماریهای

پیشآگهی سرطان بررسی شد؛ از سوی دیگر ،با توجه به

التهاب روده) را داشتند ،از مطالعه حذف شدند .بهمنظور

CEA

رعایت قوانین اخالق زیستی ،رضایتنامۀ کتبی آگاهانه و

در  CRCو سایر سرطانها وجود دارد ،هدف از مطالعه

امضای هرکدام از بیماران دریافت گردید .با پیگیری

PPARها (PPARγ ،PPARα

بهعملآمده ،بیماران  5سال اول پس از عمل جراحی زنده

و  )PPARδبا تومور مارکر  CEAدر بیماران مبتال به

ماندهاند .طرح مطالعه و دستورالعملهای مربوطه توسط

سرطان کولورکتال بوده است.

کمیتۀ اخالق تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی تأیید شد.

آنكه مطالعات متعدد و متناقضی در ارتباط با نقش
پیش رو ،ارتباط میزان بیان

استخراج  RNA :RNAکل تومور و بافتهای طبیعی
مواد و روش ها

مجاور آن ( 2میلیگرم از هر نمونه بافت) توسط ترایزول

تعداد  100نمونه بافت توموری اولیه به همراه نمونۀ بافت

آمریكا) جداسازی گردید .بهمنظور از بین بردن هرگونه

سالم مجاور آن (بهعنوان نمونۀ کنترل که به فاصلۀ بیش از

آلودگی احتمالی به  DNAژنومی ،کل نمونههای

 5سانتیمتر از بافت سرطانی فاصله داشت) ،حاصل از

جداشدۀ  ،RNAتحت هضم ( DNaseکیت ،DNase

مبتالیان به سرطان کولورکتال که در فاصلۀ زمانی دیماه

 ،Hilden ،Qiagenآلمان) قرار گرفتند .کمیت و خلوص

سال  1392تا خردادماه سال تحت عمل جراحی قرار

 RNAبه کمک دستگاه اسپكتروفتومتر ،نانودراپ 2000

گرفته بودند ،از تومور بانک انستیتو کانسر مجتمع

( ،)Thermo Scientificبا نسبت جذب 280/260

بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشكی تهران

تجزیهوتحلیل شد .با کمک ژل الكتروفورز (آگارز)،

تهیه گردید .پیش از انجام عمل جراحی ،میزان  5سیسی

کیفیت و یكپارچگی  RNAاستخراجشده بررسی گردید.

خون برای اندازهگیری تومور مارکر  CEAاز هرکدام از

سنتز  :cDNAپس از تأیید کمیت و کیفیت RNAهای

بیماران گرفته و به آزمایشگاه مربوطه ارسال شد .نمونۀ

استخراجشده ،واکنش رونویسی معكوس صورت گرفت.

خون بالفاصله سانتریفیوژ گردید و نمونۀ سرمی برای

به همین منظور ،میزان  1نانوگرم از نمونۀ  RNAتام توسط

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

جمعیت پژوهش و جمع آوری دادهها :در این مطالعه

و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده (اینویتروژن،

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

با توجه به اینكه اتفاقنظر دربارۀ تنظیم یا کاهش

تومور grade ،و مرحلهبندی بیماری با روش  ،TNMغدد

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

بافتهای تومور با پیشآگهی بدتر در بیماران مبتال به

تمام نمونههای بافتی پس از عمل جراحی بهسرعت

رابطۀ میان بیان گیرندههای فعالکنندۀ تکثیر پراکسیزوم و آنتیژن کارسینوامبریونیک

PPARD

آنالیز آزمایشگاهی فریز و نگهداری شد .میزان تومور
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Takara, Otsu,

میكروگلوبولین ( )β2Mبهعنوان ژن مرجع استفاده شد

 )Japanتبدیل شد .همۀ مراحل توسط محلولها و وسایلی

که داده های  qRT-PCRحاصل از آن نرمال گردیدند.

تحت شرایط عاری از  RNAانجام گرفت .نمونههای

نمودار تكثیر سیكل آستانه ( )Ctکه در آن سیگنال

 cDNAتولیدشده در دمای  -20درجۀ سانتیگراد،

فلورسانس از میانگین نویز پسزمینه عبور میکند،

بهمنظور انجام آزمایشهای بعدی (،)qRT-PCR

بهطور خودکار با استفاده از نرمافزار سیستم ،RT-PCR

نگهداری گردیدند.

تعیین شد .در پایان واکنش  ،qRT-PCRاختصاصیت

رونویسی معكوس به ( cDNA
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( )Strand cDNA Synthesis Kit

RT2

تأیید گردید .پیش از انجام روش اصلی ،qRT-PCR

)SYBR Green ROX qPCR Mastermixes, Qiagen

یک مجموعه رقت از cDNAهای مطالعهشده

طبق دستورالعمل شرکت سازنده ،توسط دستگاه ریل

( PPARγ ،PPARαو  )PPARδهمراه با  cDNAژن

تایم ( )Bioneer, Daejeon, Koreaتكثیر شدند.

مرجع ( )β2Mبهمنظور کالیبراسیون تحت تكثیر توسط

cDNA

 qRT-PCRقرار گرفتند .با توجه به منحنیهای

RT2 SYBR

کالیبراسیون رسمشده مشخص گردید که بازده تكثیر

 2 ،Green Mastermixمیكرولیتر پرایمرهای مربوطه

cDNAها بسیار نزدیک به ژن کنترل داخلی هستند

( 150نانومتر) و  8/5میكرولیتر آب عاری از  RNaseدر

(بهترتیب  0/99 ،0/98 ،1/01و  1/00برای ،PPARα

qRT-

 PPARδ ،PPARγو  .)β2Mسطح بیان نرمال مقایسهای

 PCRبه صورت سهتایی و تحت شرایط دمایی زیر اجرا

PPARها در تومورها نسبت به بافتهای طبیعی مجاور

شدند :مرحلۀ اول در  95درجۀ سانتی گراد به مدت 10

که بهعنوان  fold changeگزارششده است ،با استفاده

دقیقه و به دنبال آن 40 ،سیكل در  94درجۀ سانتی گراد

از روش  2 -ΔΔCtمحاسبه گردید.

پیش ،با کمک مخلوط مسترمیكس سایبرگرین (

مخلوط واکنش  qRT-PCRحاوی  1میكرولیتر
( 5نانوگرم در میلیلیتر) 12/5 ،میكرولیتر

حجم نهایی  25میكرولیتر بود .همۀ واکنشهای

به مدت  15ثانیه و درنهایت هم  60درجۀ سانتیگراد به

آنالیز آماری :همۀ دادهها با نرمافزار

SPSS vol.22

مدت  10دقیقه .یک واکنش کنترل کیفی منفی (بدون

( )USA ،IL ،Chicago ،SPSS Incتجزیهوتحلیل آماری

RT-PCR

شدند .مقایسۀ میان بافت تومور و بافتهای طبیعی برای

صورت گرفت .پرایمرهای طراحیشده  RT-PCRبا

مقادیر بیان نسبی  PPARها با استفاده از آزمون

استفاده از نرمافزار  primer vol.3طراحی گردیدند

 Wilcoxon signed-rankصورت گرفت .اختالف

 )cDNAنیز هم زمان با انجام واکنشهای

جدول شمارۀ  .1توالی پرایمرهای طراحیشده برای RT-PCR

)(bpطول قطعه
198

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

توالی پرایمر
ژن
)Tm (ºC
61.39
F: ACTCTTGCGAGGGATCTCGG
PPARα
61.03
R: GGAAAGGGCAAGTCCCGATG
168
60.04
F: GGAAGGTGGGTGTGTAGTCG
PPARγ
59.83
R: GCAGAAATGCAGGCTTCTGG
157
60.18
F: AAGCAGTTGGTGAATGGCCT
PPARδ
60.04
R: GGGTAACCTGGTCGTTGAGG
194
59.83
F: GGCATGGTTGTGGTTAATCTGG
β2M
59.96
R: AGGCCCTTTACACTGTGAGC
;PPAR; peroxisome proliferator-activated receptors, β2M; beta-2-microglobulin, F; forward primer, R
reverse primer, Tm; melting temperature

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

انجام cDNA :RT-PCRهای ایجادشده در مرحلۀ

محصوالت تكثیرشده با تجزیه وتحلیل منحنی ذوب

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

Prime- ScriptTM 1st

(جدول شمارۀ  .)1در این مطالعه ،بتا-2-
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آماری معنیدار بین  2و بیش از  2گروه از بیماران،

( )P=0.0001را نشان میدهد (شكل شمارۀ .)1

بافتهای تومور با استفاده از روش  Kaplan-Meierو

شاخصهای بالینی :از  100بیمار شرکتکننده در مطالعۀ

آزمون  log-rankارزیابی شد .رگرسیون کاکس

حاضر 60 ،مورد ( 60درصد) مرد و  40مورد ( 40درصد)

تکمتغیره و چندمتغیره نیز برای تعیین اینكه آیا بیان

زن بودند (جدول شمارۀ  .)2در میان مردان ،سطح بیان

 PPARدر بافتهای تومور قادر است بهعنوان عاملهای

 PPARαبرابر  3/06درصد PPARγ ،برابر  0/55درصد و

پیشآگهی مستقل برای  CRCبه کار رود ،استفاده

 PPARδبرابر  2/80درصد بود .در جمعیت زنان نیز،

گردید .گفتنی است که سطح معناداری برای

سطح بیان  PPARαبرابر 3/17درصد PPARγ ،برابر 0/57

تجزیهوتحلیل دادهها بهعنوان  P<0.05تعیین شد.

درصد و  PPARδبرابر  2/71درصد بود.
 54مورد از افراد میانگین سنی کمتر یا برابر  60سال
(سطح بیان  PPARαبرابر  PPARγ=0.55 ،3/11و

یافته ها

در بافت سرطانی (سرطان

 )PPARδ=2.65و  46مورد آنان میانگین سنی بیشتر از

کولورکتال) و بافت سالم مجاور آن :مقدار بیان نسبی ژن

 60سال (سطح بیان

 PPARαبرابر PPARγ=0/58 ،3/09

 PPARγ ،PPARα( PPARsو )δPPARدر بافت توموری

و  )PPARδ=2/82داشتند (جدول شمارۀ .)2

مقایسۀ بیان ژن

PPARs

شمارۀ  1نشان دادهشده است .میزان بیان نسبی ژنPPARα

شمارۀ  3آمده است 46 ،درصد بیماران تومورهای با اندازۀ

و  δPPARدر بافت توموری در مقایسه با بافت سالم مجاور

بیشتر از  5سانتیمتر داشتند (سطح بیان  PPARαبرابر ،4/34

آنها ،بهطور معنیداری افزایش یافته است (،)P=0.0001

 PPARγ=0.46و  ،)PPARδ=3.22درحالیکه اندازۀ

درحالیکه میزان بیان ژن  PPARγدر بافت توموری در

تومور در  54درصد آنان ،کمتر و برابر  5سانتیمتر بود

آن .بیشترین میزان افزایش بیان سلولهای سرطانی به  PPARαو  PPARδنسبت به سلولهای سالم مربوط است و کمترین آن مربوط به PPARγ
است .سطح معنیداری با استفاده از ارور بار در باالی هر ستون مشخصشده است .نمودار بهطور کامل تفاوت معنیدار بودن را نشان میدهد.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

شکل شمارۀ  .1مقایسۀ سطح بیان نسبی  PPARγ ،PPARαو  PPARδدر سلولهای سرطانی (کولورکتال کانسر) و سلولهای بافت سالم مجاور

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

(کولورکتال کانسر) و بافت سالم مجاور آن در شكل

از نظر عاملهای ریسک بالینی همانطور که در جدول

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

 Wallisتعیین گردید .آثار بقای کلی بیان  PPARدر

آنالیز نمونۀ بیماران و بررسی ارتباط میان PPARها با

رابطۀ میان بیان گیرندههای فعالکنندۀ تکثیر پراکسیزوم و آنتیژن کارسینوامبریونیک

بهترتیب با آزمونهای  Mann-Whitney Uو

ruskal-

مقایسه با بافت سالم ،بهطور چشمگیری روند کاهشی

82
جدول شمارۀ  .2بررسی متغیرهای کلینیكوپاتولوژیكی (سن و جنس) و ارتباط آن با سطح بیان PPARها در بافت سرطانی و بافت سالم مجاور آن
متغیرهای

)(fold change

)(fold change

P

سن

0.55

P

)(fold change

0.82

0.80

≤60

54

)3.11(1.75-4.50

)0.55 (0.32–0.78

)2.65 (1.30–5.36

>60
جنس

46

)3.09 (1.99–5.02

)0.58 (0.31–0.78

)2.82 (1.25–4.96

0.68

P

0.74

0.64

مرد

60

)3.06 (1.84–5.11

)0.55 (0.26–0.77

)2.80 (1.46–4.97

زن

40

)3.17 (1.86–4.60

)0.57 (0.33–0.76

)2.71 (1.04–4.96

 .)PPARδ=1.96از نظر  TNM stageتومور 6 ،درصد

کلینیكوپاتولوژیكی مانند  tumor gradeو متاستاز نیز در

 PPARαبرابر PPARγ=1 ،0/93

جدول شمارۀ  4قابلمشاهده است .دربارۀ میزان بیان

و  8 ،)PPARδ=0.44درصد ( stage Iسطح بیان

عامل  CEAو ارتباط آن با میزان بیان  PPARها

 PPARαبرابر  PPARγ=0.94 ،1/79و ،)PPARδ=0.96

( PPARγ ،PPARαو  )PPARδنیز که هدف اصلی این

 19درصد ( stage IIسطح بیان  PPARαبرابر ،2/18

تحقیق بوده است ،اطالعات بهدستآمده نشان می دهد

stage III

که در  46درصد موارد ،میزان  CEAدر محدودۀ طبیعی

(سطح بیان  PPARαبرابر  PPARγ=0.42 ،3/85و

و  54درصد در محدودۀ کمتر از  5نانوگرم در میلیلیتر

 )PPARδ=3.04و  33درصد ( stage IVسطح بیان

قرار داشت .حد طبیعی برای  CEAدر این مطالعه5 ،

 PPARαبرابر  PPARγ=0.33 ،4/36و )PPARδ=5.14

نانوگرم بر میلیلیتر در نظر گرفته شد.

بودند (جدول شمارۀ .)3از لحاظ  tumor gradeنیز19 ،

در ارتباط با سایر متغیرهای کلینیكوپاتولوژیكی مانند

درصد موارد از نوع  49 ،Iدرصد از گونۀ  IIو  32درصد

درگیری لنفاوی ،درگیری عروقی و سابقۀ خانوادگی که

 M0داشته-

در این مطالعه سنجبده شدند ،نیز نتایج آن در جدول

آنان طبیعی (سطح بیان

 PPARγ=0.78و  34 ،)PPARδ=1.64درصد

از نوع  IIIاست 53 .درصد افراد نیز متاستاز

شمارۀ  5آمده است .بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص

اند ،درحالیکه  47درصد آنان از نوع  M1بودهاند.

جدول شمارۀ  .3بررسی متغیرهای کلینیكوپاتولوژیكی (اندازۀ تومور و  )TNM stageو ارتباط آن با سطح بیان PPARها در بافت سرطانی و بافت سالم
مجاور آن
متغیرهای
کلینیکوپاتولوژیکی

تعداد

سطح بیان
PPARα
)(fold change

اندازۀ تومور

مقدار
P

سطح بیان
PPARγ
)(fold change

0.001

مقدار
P

سطح بیان
PPARδ
)(fold change

0.016

0.30

≤5

54

)2.26(1.51-3.78

)0.64(0.40-0.85

)1.96(1.14-3.74

>5

46

)4.34(2.50-5.21

)0.46(0.27-0.62

)3.22(2.16-5.19

0.0001

TNM stage

مقدار
P

0.0001

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

(سطح بیان  PPARαبرابر  PPARγ=0.64 ،2/26و

تغییرات سطح بیان PPARها دربارۀ متغیرهای

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08
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کلینیکوپاتولوژیکی

تعداد

سطح بیان PPARα

مقدار

سطح بیان PPARγ

مقدار

سطح بیان PPARδ

مقدار

0.0001

I

8

)1.79(1.56-1.95

)0.94(0.88-0.96

)0.96(0.52-1.40

II

19

)2.18(1.76-3.01

)0.78(0.69-0.84

)1.64(1.14-2.16

III

34

)3.85(2.32-5.23

)0.42(0.25-0.56

)3.04(1.53-4.73

IV

33

)4.36(3.20-5.31

)0.33(0.24-0.57

)5.14(3.04-7.19

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

0

6

)0.93(0.81-1.04

)1.00(0.93-1.02

)0.44(0.13-0.56
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جدول شمارۀ  .۴بررسی متغیرهای کلینیكوپاتولوژیكی ( tumor gradeو متاستاز و  )CEAو ارتباط آن با سطح بیان PPARها در بافت سرطانی و
متغیرهای
کلینیکوپاتولوژیکی

تعداد

سطح بیان PPARα

)(fold change

مقدار P

سطح بیان PPARγ

)(fold change

0.0001

Tumor grade

مقدار P

سطح بیان PPARδ

)(fold change

0.0001

0.0001

I

19

)1.80(1.12-3.00

)0.89(0.53-0.99

)1.25(0.49-2.60

II

49

)2.85(1.85-4.02

)0.62(0.33-0.78

)2.44(1.25-3.58

III

32

)4.87(3.78-5.95

)0.37(0.26-0.56

)4.99(3.15-6.54
0.0001

0.0001

M0

53

)2.02(1.46-3.03

)0.72(0.56-0.88

)1. 41(0.69-2.52

M1

47

)4.44(3.68-5.33

)0.33(0.24-0.54

)4.76(3.07-6.51
0.29

CEA
≤5

54

)1.35(1.46-2.03

)1.72(1.86-1.88

)1. 41(1.69-2.52

>5

46

)1.44(1.51-2.03

)1.33(1.44-1.54

)1.76(1.85-1.51

شد که  44درصد افراد از نظر درگیری لنفاوی منفی و 56

یکمتغیره و چندمتغیره صورت گرفت .همانطور که در

درصد مثبت هستند .از نظر درگیری عروقی نیز58 ،

جدول شمارۀ  6نشان داده شده است CEA ،نمیتواند

درصد منفی و  42درصد مثبت بودند 76 .درصد موارد

بهعنوان عامل پیشگوییکنندۀ میزان بقای کلی بیماران یا

بدون سابقۀ خانوادگی و  24درصد با سابقۀ خانوادگی

همان پیشآگهی عمل کند؛ زیرا حساسیت باالیی

بودند .تفاوت سطح بیان PPARها نیز در ارتباط با این سه

ندارد .بر اساس مطالعه ای که گروه ما در سال 2020

عامل (درگیری لنفاوی ،درگیری عروقی و سابقۀ

انجام داد ( ،)8مشخص شد که سایر متغیرهای

خانوادگی) ،در جدول شمارۀ  5نشان داده شده است.

کلینیكوپاتولوژیكی مانند اندازۀ تومور،TNM stage ،

کولورکتال :برای نشان دادن نقش پیش آگهی بیان

پیشگوییکنندۀ میزان بقای کلی بیماران یا همان

ژنهای  PPARsدر بافت توموری ،آنالیز رگرسیون

پیشآگهی عمل کنند (.)8

جدول شمارۀ  .۵بررسی متغیرهای کلینیكوپاتولوژیكی (درگیری لنفاوی ،درگیری عروقی و سابقۀ خانوادگی) و ارتباط آن با سطح بیان PPARها
در بافت سرطانی و بافت سالم مجاور آن
متغیرهای
کلینیکوپاتولوژیکی

تعداد

سطح بیان PPARα

)(fold change

درگیری لنفاوی

مقدار P

سطح بیان PPARγ

)(fold change

0.008

مقدار P

سطح بیان PPARδ

)(fold change

0.004

0.008

منفی

44

)2.23(1.78-4.09

)0.67(0.44-0.84

)2.13(1.19-3.35

مثبت

56

)4.06(2.26-5.18

)0.45(0.24-0.64

)3.23(1.67-5.77

درگیری عروقی

0. 11

0. 17

0.08

مثبت

42

)3.69(2.33-5.06

)0.51(0.26-0.63

)3.29(1.80-5.35

سابقۀ خانوادگی

0.57

0.91

منفی

76

)3.27(2.37-5.71

)0.48(0.23-0.91

)3.63(1.33-4.72

مثبت

24

)3.42(2.12-5.23

)0.45(0.21-0.83

)3.18(1.41-5.55

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

منفی

58

)2.49(1.79-4.50

)0.59(0.34-0.81

)2.31(1.23-4.28

0.75

مقدار P

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

بررسی ارتباط میان PPARها با پیشآگهی سرطان

گرید و وضعیت متاستاز تومور میتوانند بهعنوان عوامل

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

متاستاز

0.0001

مقدار P

رابطۀ میان بیان گیرندههای فعالکنندۀ تکثیر پراکسیزوم و آنتیژن کارسینوامبریونیک

بافت سالم مجاور آن
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عامل کلینیکوپاتولوژیکی

چندمتغیره

تکمتغیره

آنتیژن کارسینوامبریونیک ()CEA

)HR(95% CI
)2.98(1.86-3.99

P value
0.023

)HR(95% CI
)2.64(0.61-4.09

P value
0.36

سطح بیان ( PPARαباال/پایین)

)6.52(3.35-12.68

0.0001

)2.39(1.09-5.20

0.03

سطح بیان ( PPARγباال//پایین)

)0.14(0.07-0.27

0.0001

)0.37(0.17-0.83

0.02

سطح بیان ( PPARδباال/پایین)

)6.41(3.29-12.45

0.03
)2.37(1.09-5.14
0.0001
CI, confidence interval; HR, hazard ratio

بحث و نتیجهگیری

در نمونههای توموری نسبت به بافت سالم اطراف آن

از همۀ سرطانها را به خود اختصاص میدهد ( .)27در

مارکرها در بسیاری از بدخیمی ها بهویژه در صورت

 10سال گذشته ،پیشرفتهای قابلقبولی در تشخیص و

حساسیت و اختصاصی بودن ،روش مناسبی است.

درمان سرطان کولون وجود داشته است؛ اما برخی

شاخصهای متعددی به این منظور بهکار رفته است؛ اما

مشكالت در کشف ،تشخیص و مدیریت این بیماری

 CEAبیش از سایرین موردتوجه و تحقیق واقعشده

هنوز به صورت حل نشده باقی مانده است ( .)28فهم

است؛ به همین سبب ،هدف از مطالعۀ حاضر بررسی

عمیق سازوکار سرطان کولورکتال در سطح مولكولی

ارتباط میان مارکر سرمی  CEAبا PPARها در بیماران

باعث تشخیص زودهنگام و کنترل بهتر بیماری میشود

مبتال به سرطان کولورکتال بوده است .بر اساس نتایج

( .)29اخیراً در مطالعات متعدد ،ارتباط میان سرطان

بهدستآمده از پژوهش پیش رو مشخص شد که میان

کولورکتال و گیرندۀ فعالکنندۀ تكثیر پراکسیزومها

میزان بیان  CEAو بیان  PPARsدر سرطان کولورکتال

بیانشده است ( .)29،6علیرغم مطالعات متعدد

ارتباط معناداری وجود ندارد .مطالعات متعددی و

انجامگرفته برای این منظور ،اطالعات قابلقبولی از

متناقضی دربارۀ ارتباط سطح بیان مارکر سرمی  CEAبا

میزان بیان  PPARدر سرطان کولورکتال وجود ندارد.

مراحل بالینی تومور ،میزان بقا ،اندازۀ تومور ،وضعیت

برخی از مطالعات نشان میدهند که میزان بیان این ژن

غدد لنفاوی و ...در سرطان پستان ،کولورکتال و معده

در سلولهای توموری افزایش می یابد ،درحالیکه

انجامشده است؛ اما متأسفانه دربارۀ میزان بیان  CEAو

دیگر تحقیقات کاهش معنیدار بیان این ژن را نشان

ارتباط آن با سطح بیان PPARها مطالعات بسیار

می دهند .به همین منظور ،گروه ما در سال  ،2019به

محدودی صورت گرفته است که در این مطالعه سعی

بررسی میزان بیان  PPARγ ،PPARα( PPARsو

بر این شد که این خأل جبران گردد .در مطالعهای که

 )PPARδدر سرطان کولورکتال و ارتباط آن با پیشرفت

سحر پوراقبالی و همكاران در ارتباط با میزان بیان سطح

و تشخیص این سرطان پرداخت ( .)6نتایج به دستآمده

سرمی مارکرهای سرمی  KA15-3 ،HER2-neuو

از آن نشان داد که بیان ژنهای  PPARαو  PPARδدر

 CEAبا مرحلۀ  TNMسرطان پستان انجام دادند،

بافتهای توموری کولورکتال نسبت به بافت طبیعی

مشخص شد که میان سطح سرمی بیومارکرهای یادشده

مجاور آن ،به صورت معناداری افزایش یافت .این در

با مرحلۀ بالینی تومور ،درگیری غدد لنفاوی ،اندازۀ

حالی است که دیگر عضو این خانواده ،یعنی ،PPARγ

تومور و درجۀ تومور ارتباط وجود دارد ،درحالیکه

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

کولورکتال تشخیص داده میشود که تقریباً  10درصد

دربارۀ نحوۀ سیر و پیشرفت بیماری ،اندازهگیری تومور

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

هرساله در دنیا ،بیش از  1/2میلیون سرطان

کاهش نشان داد ( .)6بهمنظور به دست آوردن اطالعات

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08
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آنان مشخص کرد که سطح سرمی تومور مارکرهای

بیماری باشند و از آنها نمیتوان به عنوان عاملی برای

عنوانشده میتواند بهعنوان پیشگوییکنندۀ مرحلۀ

تشخیص بیماری در مراحل اولیۀ آن استفاده کرد (.)11

بالینی تومور پیش از عمل جراحی استفاده شود (.)30

مهشید باقری و همكاران در سال  ،1386مطالعه ای

در مطالعۀ مهدی سیالنیان طوسی و همكاران که

دربارۀ ارتباط میزان کارسینوامبریونیک با پیشرفت

شاخصهای توموری  CEAو  CA15-3را در

مراحل سرطان کولورکتال و ارزیابی مرحلۀ بیماری و

کارسینومای پستان ارزیابی کردند ،آشكار گردید که

میزان بقای آن انجام دادند .بر اساس نتایج

 CEAشاخص اختصاصی بودن مناسبی برای پیگیری

به دست آمده ،آنان نشان دادند که دربارۀ ارتباط میزان

بیماران مبتال به سرطان پستان است؛ اما حساسیت آن

CEAبا  stageکانسر کولورکتال در  Stage Dدر

نسبتاً پایین است؛ بنابراین گمان نمیرود که

بیشتر موارد  66درصد میزان  CEAدست کم حدود 30

کمک کننده باشد (.)31

برابر مقدار طبیعی بوده است؛ اما در سایر مراحل

در یک مطالعه ،کوان مو یانگ و همكاران 9380

بیماری ،ارتباط مشخصی میان میزان  CEAو

Stage

بیمار مبتال به سرطان کولورکتال را در مدت  10سال،

وجود نداشته است؛ بنابراین ،مقدار  CEAبه تنهایی

به منظور ارزیابی اهمیت پیشآگهی تغییرات سرمی

نمی تواند بیانگر قطعی میزان پیشرفت بیماری باشد .در

 CEAبررسی کردند که نتایج بیانگر آن است که

عین حال ،مقادیر باالتر از  100میكروگرم در

افزایش مداوم سطوح  s-CEAپس از عمل با عود بسیار

میلی لیتر ،به احتمال بسیار متاستاز کانسر کولورکتال از

و میزان بقای پایین در بیماران  CRCارتباط دارد؛

نوع  Stage Dرا مطرح می کند ( .)34در مطالعۀ یانگ

بنابراین ،برخالف پژوهش گروه ما CEA ،از حساسیت

و همكاران ،ارزش تشخیصی و درمانی سطح

کافی برخوردار است و سطح غیرطبیعی  s-CEAپس از

پیش و پس از جراحی در بیماران کولورکتال بررسی

عمل و تمایز تومور عوامل پیش بینیکننده برای عود

شد .نتایج نشان داد که بیمارانی با سطح افزایش یافتۀ

PPARγ

 CEAپس از جراحی ،ریسک باال و نرخ بقای پایینی

و  PPARδرا روی میزان مرگ ومیر پس از جراحی

دارند ( .)22چویی و همكاران میزان  CEAو نیمۀ عمر

بیماران مبتال به سرطان کولورکتال بررسی نمودند،

آن را پس از جراحی در بیماران کولورکتال بررسی

ضمن اینكه ارتباط بیان  PPARγو  PPARδبا

کردند .نتایج بیانگر آ ن بود که نرخ بقا در بیماران

عامل های کلینیكوپاتولوژیكی مختلف ازجمله  CEAرا

کولورکتال با کاهش سطح  CEAپس از جراحی

نیز هدف مطالعه قرار دادند .همسو با تحقیق حاضر ،در

افزایش می یابد (.)35

CEA

و  CEAیافت نشد .عالوه بر این ،آنان دریافتند که

PPARها ( PPARγ ،PPARαو  )PPARδبا  CEAدر

ارزیابی بیان هر دو نوع  PPARبرای پیش بینی میزان

بیماران مبتال به سرطان کولورکتال وجود ندارد؛

مرگ ومیر پس از جراحی این بیماران مفید است ()33؛

بنابراین CEA ،حساسیت پایینی دارد و احتمال میرود

همچنین در مطالعۀ فتاحی و همكاران به ارتباط میان

که بررسی تومور مارکر دیگری در کنار  CEAمؤثر

CA19-9

باشد .عالوه بر این ،بر اساس آنالیز رگرسیون یکمتغیره

با تشخیص ،یافتههای پاتولوژیک و مرحلهبندی سرطان

و چندمتغیرۀ انجامشده مشخص شد که  CEAنمیتواند

غلظت های سرمی تومور مارکرهای  CEAو

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75

این مطالعه نیز ارتباط معناداری میان PPARهای مدنظر

با توجه به آنكه ارتباط معنیداری میان میزان بیان

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9

هستند ( .)32ایشیزوکا و همكاران نیز اثر بیان

رابطۀ میان بیان گیرندههای فعالکنندۀ تکثیر پراکسیزوم و آنتیژن کارسینوامبریونیک

مارکرها ارتباط وجود نداشت .درواقع ،نتایج تحقیق

این دو تومور مارکر تنها می توانند نشاندهندۀ پیشرفت

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

میان نوع هیستوپاتولوژی تومور با سطح سرمی تومور

کولورکتال پرداخ ته شد .نتایج مطالعۀ آنان نشان داد که
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نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تضادی در منافع

بهعنوان عامل پیشگوییکنندۀ میزان بقای کلی بیماران یا
همان پیشآگهی عمل کند؛ زیرا حساسیت باالیی

.ندارند

.ندارد

 کد مصوب طرح در دانشگاه آزاد واحد:کد اخالق

[ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.75 ]

[ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.6.9 ]

[ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08 ]
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تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از انستیتو کانسر ایران جهت
.همكاری صمیمانه تشكر و قدردانی می کنند
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