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با استفاده از روش  یمبتال به سرطان مر مارانیدر ب CYP1A1ژن  انیب یبررس
Real-time PCR 

 
 *4ییرضوان طال، 3مقدم گانهیاحمد ، *2مطلب غالمرضا، 1زاده یحجاز نایم

  گروه3؛ نرایا ،بلزا ،دانشگاه زابل ،زیست شناسی گروه2؛ ایران، بلزا ،دانشگاه زابل ،خودگردان سیپرد ،یمولکول کیژنتگروه 1
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 مقدمه:
با حدود  Cancer the esophagus)سرطان مري )

عامل مرگ ناشي  نيمير در سال، هشتممرگ و  386000

مورد  16500از سرطان در جهان است. ساالنه حدود 

شود که  يداده م صيمتحده تشخ االتیدر ا يسرطان مر

در  يباشد. سرطان مر يم ريمرگ و م 14500آن  جهينت

(. در سال 1تر است ) عیبرابر شا 4تا  3مردان حدود 

 از دست  به علت سرطان جان خود را يرانیا 30000

 يشناس ستیدر ز رياخ يها شرفتيپ (.2دهند ) يم

حذف  ایجهش و  نینشان داده است که چند يمولکول

شود.  يدر ژن مرتبط با سرطان، باعث سرطان م يکيژنت

 يانسان يها سرطان يدهد که علل اصل ينشان م نیا

 مرتبط با سرطان است که بر يدر ژن ها يکيژنت راتييتغ

شوند.  يم جادیا ستیز طيدر مح اثر مواد سرطان زا

 ازياما ن ستند،يخود سرطان زا ن يخوده مواد سرطان زا ب

دارند، به  یيسرطان زا يبرا يکيمتابول يبه فعال ساز

ها مانند  میآنز یيعنوان مثال سوخت و ساز دارو

توان نام برد که به  ي( را مCYPs) يها توکروميس

 سميمورف يپل نياز محققان ارتباط ب ياريبس ،يتازگ

CYPs  .و استعداد ابتال به سرطان را گزارش کرده اند

CYP1A1 توکرومي)س P450 خانواده  ری، ز1، خانوادهA ،

 P450 توکروميس يخانواده ها ریاز ز يکی( 1 ديپپت يپل

 CYP1A1نقش دارد. ژن  ياست که در سرطان مر

 چکیده:
دارد.  عیشا یانواع سرطان ها رینسبت به سا یريمتغ اريبس ییايجغراف وعيو ش عیتوز یسرطان مر هدف:زمينه و 

است که در  یها از جمله عوامل مخصوصاً انکوژن یکيباشد. عوامل ژنت یباال م اريبس رانیدر ا یسرطان مر وعيش
 ری، ز١، خانواده P450 توکرومي)س CYP1A1ژن  انيم نیها موثر هستند. در ا سرطان در بافت شرفتيو پ جادیا

نقش دارد، لذا هدف  یاست که در سرطان مر P450 توکروميس یخانواده ها ریاز ز یکی( ١ ديپپت ی، پلAخانواده 
 .باشد یم یمبتال به سرطان مر مارانيدر ب CYP1A1ژن  انيب یابیارز قيتحق نیا

نمونه  ١5و  یمبتال به سرطان مر مارانيونه مربوط به بنم ١5)شامل  نهينمونه پاراف 30پروژه  نیدر ا :یبررس روش
 انيب Real-time PCR کيو با استفاده از تکن دیگرد یجمع آور ١384-١39١ یکنترل از افراد سالم( مربوط به سال ها

 نی( انجام شد. اSpss, Inc., Chicago, IL) زارقرار گرفت. همه ی آناليزها توسط نرم اف یمورد بررس CYP1A1ژن 
 .انجام گرفت Historical cohort studyبه روش  قيتحق

با  سهیدر مقا انيکاهش ب نیباشد که ا یم ماريدر گروه ب CYP1A1نتایج نشان دهنده ی کاهش بيان ژن  ها: افتهی
 .دیژن در دو جنس زن و مرد مشاهده نگرد انيب نيب یدار یو اختالف معن( P<05/0)گروه سالم معنی دار بود 

 .باشد یم ماريدر گروه ب CYP1A1نتایج نشان دهنده ی کاهش بيان ژن  :یريگ جهينت
 
 .CYP1A1، Real-time PCR ژن ،یسرطان مر های کليدی: اژهو
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جفت  5٩8٧ قرار دارد و q22-q2415کروموزوم  يبررو

را کد  نهيمآ دياس 512با  ينيپروتئ میوآنز باز طول دارد

 گریو د کيآرومات يپل يها دروکربني(. ه3کند ) يم

 انيب نیهستند و بنابرا میآنز نیا يسوبسترا یيايميمواد ش

 توکرومي)س CYP1A1(. 4کنند ) يژن را القا م نیا

P450 خانواده  ریز، 1، خانوادهAاز  يکی( 1 ديپپت ي، پل

است که در سرطان  P450 توکروميس يخانواده ها ریز

  کروموزوم يبررو CYP1A1نقش دارد. ژن  يمر

q22-q2415 جفت باز طول دارد و 5٩8٧ قرار دارد و 

(. 5کند ) يرا کد م نهيمآ دياس 512با  ينيپروتئ میآنز

 یيايميمواد ش گریو د کيآرومات يپل يها دروکربنيه

ژن را القا  نیا انيب نیهستند و بنابرا میآنز نیا يسوبسترا

ممکن  CYP1A1در ژن  سميمورف ي(. پل4کنند ) يم

 يريو در شکل گ داده رييرا تغ میآنز نیا تياست فعال

 يکی هیداشته باشد. سرطان ر ينقش موثر يسرطان مر

است که با  يتحت بررس يها سرطان نیاز گسترده تر

(. ژن 6گزارش شده است ) CYP1A1 سميمورف يپل

CYP1A1 اکنش هاي فاز آنزیم کليدي وI  به شمار 

مي رود و واکنش هاي مهمي را در مرحله اول متابوليسم 

سينوژن ها و فعال سازي متابوليکي هيدروکربن هاي  کار

چند حلقه اي آروماتيک را کاتاليز مي کند و در نهایت 

 تبدیل مي کند.  DNA هاي متصل به آن ها را به فرم

شناسایي  CYP1A1پلي مورفيسم هاي متعددي در ژن 

شده اند که با تأثير بر روي فعاليت آنزیم نقش مهمي در 

هاي محيطي و در نتيجه بر روي  سينوژن متابوليسم کار

به طور  CYP1A1(. ٧،8خطر ابتال به سرطان ریه دارند )

اساسي یک آنزیم خارج کبدي است و به ميزان خيلي 

کم در کبد انسان بيان مي شود. عالوه بر این بالفاصله 

بعد از قرار گرفتن در معرض محرك به عنوان مثال دود 

سيگار، بيان این آنزیم در ریه، کليه، پوست، جفت و 

در  CYP1A1لنفوسيت القاء مي گردد. ميزان بيان 

تشخيص احتمال ابتالي فرد به سرطان ریه یک معيار 

 گویاي وجود  عات(. مطال3آید) مهم به حساب مي

غير کد  3در ناحيه  C/Tپلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي 

متعدد  يها (. گزارش٩( این ژن مي باشد )6225کننده )

 يکه همکار يرا زمان يابتال به سرطان مر شیافزا

وجود داشته  GSTM1 و CYP1A1حساس  يها پيژنوت

 جا است که  تا آن هیبه ر هيشب يباشد، نشان داده اند مر

  (Xenobiotics) يدر معرض مواد خارج غالباًهر دو 

عامل خطر عمده  کیهستند که  اتياز جمله دود دخان

 یيجا باشد. از آن يتوسعه سرطان در هر دو اندام م يبرا

در  CYP1A1در مورد ژن  يو پژوهش قيکه سابقه تحق

 رانیدر ا qPCR کيبا تکن يمبتال به سرطان مر مارانيب

با روش ذکر شده انجام  قيتحق نیلذا ا ،وجود ندارد

داد  ميپژوهش پاسخ خواه نیکه در ا ي. سوالرفتیپذ

مبتال به  مارانيب در CYP1A1ژن  ایاست که آ نیا

 دهد؟ ينشان م انيب شیسرطان مري افزا

 

 :یبررس روش
نمونه  15به تعداد  نهيها( پاراف )بلوك ينمونه ها

 1384-13٩1 يها نمونه کنترل مربوط به سال 15و  يسرطان

کاشان  يها مارستانيب سثیبخش پاتولوژ وياز آرش

(Stage IVته )از نمونه ها جهت  يري. مقطع گدیگرد هي

هاي  و پارافين زدایي بافت کينوکلئ يدهاياستخراج اس

گرفت. انجام  ياصل نهيبلوك پاراف زا يرگي پارافينه مقطع

ها در  ساعت بلوك 24به مدت  يرگي ابتدا قبل از مقطع

نجام ا يها به خوب درجه قرار داده شد تا برش -20 يدما

با توجه  کرومتريم 10 و 5و سپس از هر بلوك مقاطع  رديگ

 کروتوميد در بلوك توسط دستگاه موبافت موج زانيبه م

  نياز بافت پاراف RNAشد. استخراج  يرگي مقطع

 صورت گرفت. پس از  RNeasy® FFPE تيتوسط ک

صورت بود  نیبه ا RNAمراحل استخراج  یيزدا نيپاراف

اضافه کرده و توسط  RKDبافر  تريکروليم 240که ابتدا 

و  تياز کيف نانيجهت اطم ورتکس مخلوط گردید.

 فيتوسط ط ODاستخراج غلظت و  RNA تيکم

  RNAغلظت  نييشد. تع يرياندازه گ ينور يسنج

با جذب نور ماوراء بنفش  ينور يسنج فيط لهيوسه ب

جذب نمونه  RNA تيکم يصورت گرفت. جهت بررس

 RNAغلظت  ریو توسط فرمول ز نيينانومتر تع 260در 

 (.10) ردیدگ نييتع
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 تريل يليدر م کروگرميحسب م در محلول بر RNAغلظت  نانومتر = 260جذب در ×  40× رقت  بیضر عکس

 

  يابتدا توال RT_PCRانجام  يبرا

mRNA  ژنCYP1A1 تیرا از سا NCBI  
((National Center for Biotechnology Information 

مورد نظر  يمرهایپرا يتوجه به آن توال سپس با گرفته و

 نرم افزارهايآغازگرها از  ي. جهت طراحدیگرد يطراح

CLC Main Workbench 5، Idtdna oligo analyzer 

از  NCBI BLAST . توسطدیاستفاده گرد  primer 3و

حاصل  نانيبودن محل جفت شدن آغازگرها اطم کتای

واکنش  CYP1A1ژن  انيب زانيم يشد. جهت بررس

Real-time PCR  با استفاده ازResearch RG 3000 Corbett 

 يبا سه تکرار برا PCR يواکنش ها يانجام شد. تمام

 ( توسط متدβ-actin) داخليو کنترل  CYP1A1ژن 

(Livac )2
-∆∆CT انيشد. ب انجام CYP1A1 گروه  در دو

 ر گرفت.مورد قضاوت قرا t-testو سالم با آزمون  ماريب

 

 :ها  یافته
مربوط به  نهينمونه پاراف 15پروهش  نیدر ا

از  نهينمونه کنترل پاراف 15و  يمبتال به سرطان مر مارانيب

 يجمع آور 1384-13٩1 يافراد سالم مربوط به سال ها

 يمربوط به بخش پاتولوژ يو با مطالعه پرونده ها دیگرد

الم با و س يافراد سرطان تيکاشان جنس يها مارستانيب

( Stage IVاز نظر مرحله سرطان ) ستیژپاتولو دیيأت

نفر  8نفر بودند که تعداد  15 ماري. گروه بدیانجام گرد

%( بودند. گروه 6/46نفر مرد ) ٧%( و 3/53ها زن ) آن

ها زن  نفر آن 10نفر بودند که تعداد  15 زيکنترل ن

 نهيبه نيي%( بودند. جهت تع3/33نفر مرد ) 5%( و 6/66)

توسط  نيمرجع بتااکت نو ژ CYP1A1اتصال  يابر

 %1ژل آگارز  يو سپس رو افتهی ريخود تکث يآغازگرها

  يهر دو ژن دما يبرا نهيبه يمشاهده شدند. دما

از  نانيگراد به دست آمد. جهت اطم يدرجه سانت 62

توسط  PCRنمونه ها  يتمام يبرا cDNA حيسنتز صح

. در رفتیانجام پذ نيو بتااکت CYP1A1هر دو آغازگر ژن 

با اندازه مورد نظر و فاقد  يهر مورد وجود باند اختصاص

 cDNAبودن سنتز  زيآم تيکننده موفق دیيأت ياضاف يباندها

( و انجام Serial dilutionرقت ) يسر کی هيبود. پس از ته

 نيرقت ها با استفاده از آغازگر بتااکت يتمام يواکنش برا

 ومونه ها مشخص شد ن CT ريتکث ينمودارها ياز رو

ها  Yدر محور  CTها بر اساس  استاندارد آن يسپس منحن

 يمنحن نیا ها رسم شد. Xدر محور  يتعداد کپ logو 

پس  .معادله است کی يکه دارا يمنف بياست با ش يخط

 نيژن بتااکت ياستاندارد بازده واکنش برا ياز رسم منحن

R زانيمو  0٩/1. بازده واکنش برابر با دیمحاسبه گرد
برابر  2

بازده واکنش برابر  CYP1A1ژن  يبه دست آمد. برا 0/٩٩

R زانيو م٩6/0با 
 به دست آمد. ٩٩/0برابر با  يبرا 2

شدت نور  يکاهش ناگهان نيژن بتااکت يبرا

 نیشد. ا دهیدرجه د 5/86حدود  یيفلورسانس در دما

 نيمحصول ژن بتااکت Tmاست که  نیا انگريمسئله ب

 peackباشد. هر  يم وسيه سلسدرج 5/86حدود 

 کيپ کیمحصول است که وجود  کی انگرینما

 يمحصوالت نشان دهنده اختصاص يتمام يمشترك برا

باشد. با  يم Time PCR-Real واکنش محصولبودن 

 يدو رشته ا DNA جیدما توسط دستگاه به تدر شیافزا

است  CYP1A1ژن  PCRکه در واقع محصول واکنش 

متصل شده  نیبرگریسا زانيو م شود يم يتک رشته ا

فلورسانس ساطع شده کم  زانيم جهينت در ،حداقل است

دما،  شیزاشود که با اف يامر باعث م نیا. باشد يم

کند تا  دايکاهش پ يثابت بيشدت نور فلورسانس با ش

محصول  Tmدرجه که  ٩4که دما به حدود  يزمان

 (. در2و  1شماره  نموداررسد ) ياست، م PCRواکنش 

شدت نور فلورسانس کاهش  يصورت ناگهانه دما ب نیا

 کيپ کیذوب و  يدر منحن يکرده و شکست دايپ

 .(11شود ) يرسم م ياختصاص
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 CYP1A1  حسب دما برای ژن تغييرات فلورسانس بر :1 نمودار شماره

 

 
 CYP1A1منحنی ذوب ژن : 2 نمودار شماره

تر هستند،  نییپا یکه در دما ییها peack. دهد یبودن محصول را نشان م یتصاصاست که اخ PCRمحصول  کی انگرینما peackهر 
را  مریدا مریو پرا یاختصاص ریغ یتوان وجود باندها یذوب م یمنحن زیبا آنال نیبنابرا .تر هستند نشان دهنده قطعات کوچک

 داد. صیتشخ

 

 نيهر دو ژن بتااکت Ctپس از به دست آوردن 

 يبرا ΔCtنمونه ها و محاسبه  يتمام يبرا CYP1A1و 

 و  SPSSها، با استفاده از نرم افزار  آن از کی هر

قرار  زيداده ها مورد آنال t-testبه کار بردن آزمون 

در  ماريدر گروه ب CYP1A1گرفت. کاهش بيان ژن 

و ( P<05/0) دبا گروه سالم معني دار بو سهیمقا

ژن در دو جنس زن و  انيب نيب يدار ياختالف معن

 .دیمرد مشاهده نگرد
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2با استفاده از قانون 
-ΔΔCt ژن  انيکاهش ب زانيم

ژن در  انينشان داد که کاهش ب جیو نتا دیمحاسبه گرد

است  شتريبرابر نسبت به افراد سالم ب 41٧/٧ ماريافراد ب

 (.3)نمودار شماره 
 

 

در دو  CYP1A1مقایسه بيان ژن  :3 نمودار شماره

 جمعيت بيمار و سالم

 

 :بحث
در سطح  CYP1A1ژن  انيمطالعه ب نیا در

mRNA  با استفاده از روشRTqPCR نمونه  15 يبه رو

نشان داد که  قيشد. تحق ينمونه کنترل بررس 15بيمار و 

برابر افراد سالم  ٧از  شيب ماريژن در افراد ب انيب زانيم

 ياز اهداف عمده  يکی .(P<05/0) افتیکاهش 

 ينشانگرها یياساشن يمولکول يشناس ستیز قاتيتحق

 يستیز يرفتارها یيشگويپ یياست که توانا يمولکول

 يها ياستراتژ يرا دارا بوده و راهنما يفرد يتومورها

عالقه به درك  ر،ياخ ي(. در سال ها12باشند ) يدرمان

 نیسرطان و ارتباط ا يکیولوژيب يها يگژیو نيرابطه ب

  افتهی شیافزا يماريب نیا ينيبال جیها با نتا يژگیو

 يشناس ستیدر ز رياخ يها شرفتي(. پ13است )

 ایجهش و  نیچند نشان داده است که احتماالً يمولکول

در واقع  باشد. يساز بروز سرطان م نهيزم يکيحذف ژنت

 در  يکيژنت راتييتغ يانسان يها سرطان يعلل اصل

مرتبط با سرطان است که بر اثر مواد سرطان زا  يژن ها

 . مواد سرطان زا ندشو يم دجایا ستیز طيدر مح

 يساز به فعال ازياما ن ستند،يخود سرطان زا ن يخوده ب

دارند، به عنوان مثال  یيزا سرطان يبرا يکيمتابول

 ها توکروميها مانند س میآنز یيسوخت و ساز دارو

(CYPsرا م )از  ياريبس ،يتوان نام برد که به تازگ ي

 ستعداد ابتالو ا CYPs سميمورف يپل نيمحققان ارتباط ب

ژن  انيب تيفيو ک تيبه سرطان را گزارش کرده اند. کم

CYP1A1 يسرطان مر يريممکن است در شکل گ 

 مارانيب یيداشته باشد. به منظور شناسا ينقش موثر

 دیبا CYP1A1ضد  يمحتاج و قابل درمان با داروها

قرار  يمورد بررس يژن در هر نمونه تومور نیا تيوضع

 يبرا ریو تکرار پذ قيدق يه از روشلذا استفاد .رديگ

است.  يالزم و ضرور CYP1A1ژن  انيب شیافزا نييتع

Rozati بيان  نيو همکاران گزارش کردند که ب

CYP1A1 وجود  يارتباط يدر زنان هند وزیو اندومتر

 P-450ارتباط بيان ژن سيتوکروم  ي(. در بررس14ندارد )

نشان  جی( با ليوميوم رحمي، نتاCYP1A1) 1A1کالس 

 و CYP1A1بيان ژن  نيب يدار يکه ارتباط معن ادد

در زنان مورد مطالعه وجود  يرحم وميوميخطر ل شیافزا

 (.15ندارد )

و  CYP1A1 ،CYP2E1 يکيبيان ژنت نيمحقق

GSTM1 با  يمبتال به سرطان مر يژاپن مارانيدر ب

 ،يسلول سنگفرش نوميکارس کیستولوژيه صيتشخ

 نیبا ا يبه سرطان مر ابتالاستعداد  ایآ که نیا نييتع يبرا

ها  آن جینمودند. نتا يژن ها در ارتباط است را بررس

این  يفراوان عیدر توز يدار ينشان داد که تفاوت معن

فرد سالم  132و  يمبتال به سرطان مر مارانيب نيژن ها ب

 ایو  يگاريدر افراد س پيژنوت عیوجود دارد. توز يژاپن

 ماران و شاهد کامالًيب يبرا زيمصرف کنندگان الکل ن

با  مارانيب يبرا زين يمشابه بودند. سن شروع سرطان مر

کردند که  يريگ جهيها نت مشابه بود. آن پيژنوت سههر 

است که با استعداد ابتال به سرطان  ديژن نامبرده بع سه

 انيب يکه مطالعات اندک یيجا مرتبط باشند. از آن يمر

mRNA  ژنCYP1A1 اتفاق  چيده اند هنوز هرا نشان دا

 کیعنوان ه ب mRNA يرياندازه گ تيبر اهم ينظر

 .(16نشانگر وجود ندارد )
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با ليوميوم  CYP1A1ارتباط بيان  يدر بررس

نشان  جیرحمي در زنان استان چهارمحال و بختياري نتا

 شیافزا و CYP1A1بيان  نيب يدار يداد که ارتباط معن

 مطالعه وجود در زنان مورد  يرحم وميوميخطر ل

توسط  يلیزنان برز يکه بر رو ي(. در مطالعه ا15) دندار

Rosa بيان  نيب يو همکاران انجام شده است، ارتباط 

مشاهده  يرحم وميوميو ل CYP19و  CYP17A1 يژن ها

بيان  نيب يو همکاران ارتباط Aesun ني(. همچن1٧نشد )

 در زنان کره  نهيخطر سرطان س و CYP1A1ژن 

 نيگزارش نمودند که بو همکاران  Ye ي(. ول18) افتندين

ارتباط  ينيدر زنان چ يرحم وميوميل و CYP1A1بيان 

نشان داده شد که  يگری(. در مطالعه د1٩وجود دارد )

CYP1A1 ( تقي 20با سرطان پستان در ارتباط است .)

ارتباط پلي مورفيسم  يبه بررس زاده مرتضایي و همکاران

(Ile462Val )450وکروم ژن سيت در-P  کالس

CYP1A1) 1A1 با ليوميوم رحمي در زنان استان )

نشان داد که  جی. نتا(15) چهارمحال و بختياري پرداختند

 شیو افزا CYP1A1 سميمورف يپل نيب يدار يارتباط معن

 در زنان مورد مطالعه وجود ندارد يرحم وميوميخطر ل

(05/0<Pدر تحق .)قي Ye  است  شدهو همکاران گزارش

در  يرحم وميوميل و CYP1A1 سميمورف يپل نيکه ب

و همکاران  Herr(. 1٩ارتباط وجود دارد ) ينيزنان چ

 CYP1A1 (Thr461Asn) در Cگزارش کردند که الل 

(. 21ارتباط دارد ) يدر زنان آلمان وميوميعود ل با

Esinler زانيو همکاران گزارش کردند م CYP1A1  در

نسبت به گروه  کيستيک يپل نتخمدامبتال به  مارانيب

 (. در 22باال بوده است ) يدار يطور معنه کنترل ب

و  Rosaتوسط  يلیزنان برز يکه بر رو يمطالعه ا

  سميمورف يپل نيب يهمکاران انجام شده است، ارتباط

مشاهده  يرحم وميوميو ل CYP19و  CYP17A1 يژن ها

ان و همکار Androutsopoulosدر مطالعه اي (. 1٧نشد )

را  يسرطان ريغ يها در بافت CYP1A1از حد  شيب انيب

هر  (.23) باشد يما مشابه م جیکه با نتا ندگزارش نموده ا

سرطان  يريشگيپ ای شرفتيدر پ CYP1A1چند سهم 

فعال  نوژنيپروکارس نيممکن است به تعادل و باالنس ب

خارج  سميمتابول يعيمحصول طب زيو ن یيو سم زدا

 ي(. از سو23داشته باشد ) يبستگ یيغذا میرژ يکبد

( فاقد ژن C57BL/6J) ختهیترار يها موش گرید

CYP1A1 گرم/ يليم 125 يدر اثر مصرف خوراک 

رفتند که  نيروز از ب 30 يدر ط B[a]Pروزانه  /لوگرميک

در  تی. در نها(24) باشد يژن م نیبر نقش ا يدیيأت

 کيوتيزنوب يها میژن آنز يپيفنوت انيب يسرطان مر

 نیژن ا انيب يابیو ارز هبود دهيچيمختلف پ يسميتابولم

 يسرطان مر يريشگيممکن است به درمان و پ ها میآنز

 .دیکمک نما

 

 :گیری  نتیجه
 مارانيدر ب CYP1A1ژن  انيمطالعه ب نیدر ا

نشان دهنده  جی. نتادیگرد يبررس يمبتال به سرطان مر

 يول باشد يم ماريدر گروه ب CYP1A1ژن  انيکاهش ب

دو جنس زن و مرد مشاهده  نيب يدار ياختالف معن

برابر  41٧/٧ ماريژن در افراد ب انيکاهش ب .دینگرد

که تاکنون  یيجا آن زبود. ا شترينسبت به افراد سالم ب

در  CYP1A1در مورد ژن  يو پژوهش قيتحق چيه

 رانیدر ا qPCR کيبا تکن يمبتال به سرطان مر مارانيب

و با توجه به  باشد يگزارش م نياول نیانجام نگرفته و ا

تعداد  يرو بر گردد يم شنهاديتعداد محدود نمونه ها پ

 .رديپژوهش صورت گ مارانياز ب يشتريب

 
 :قدردانی و تشکر

( در 1101154) 4/2/13٩2 خیدر تار قيتحق نیا

و در  دهيبه ثبت رس رانیا يمرکز اطالعات و مدارك علم

. دیانجام گرد دانشگاه زابل يفناور ستیپژوهشکده ز

کاظم صباغ و سرکار خانم  ديس دکتر ياز آقابدینوسيله 

 .گردد يم يتشکر و قدردان انيدکتر طاهره خامه چ
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Background and aims: Esophageal cancer is highly variable distribution and geographical spread 

compared with another type of cancers. The incidence of esophageal cancer in Iran is very high. 

Genetic factors, particularly oncogenes, are the main factors that affect the cancer development and 

progression in tissues. CYP1A1 (Cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1) is one of 

the families of cytochrome P450 which is involved in esophageal cancer. The aim of this study was 

to assess the CYP1A1 gene expression in patients with esophageal cancer. 

Methods: At the present historical cohort study, 30 paraffin-embedded samples (15 patients with 

esophageal cancer and 15 healthy control subjects) were collected and investigated the CYP1A1 

gene expression by real-time PCR from 2005 to 2012. Data were analyzed by SPSS, Inc., 

Chicago, IL software. 

Results: The results indicated a significant difference in CYP1A1 gene expression between 

patients and controls (P<0.05). No significant difference was observed in CYP1A1 gene 

expression between males and females (P>0.05). 

Conclusion: The results revealed decrease in the CYP1A1 expression level in cancer patients. 

 

Keywords: Esophageal cancer, CYP1A1, Real-time PCR. 
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