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  8931سوم تیر  ی /هفته725 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/4/1932تاریخ چاپ:  88/9/1932تاریخ پذیرش:  82/1/1932تاریخ دریافت: 

  
  در پروستات سرطان به ابتال خطر و MIR196A2ن ژ rs11614913 مورفيسم پلي بررسي

 بختياري و چهارمحال استان

 
 4تيموري حسين، 3، نسترن اينجيناري2عمادي بايگي، مجتبي 1واهب منيژه

 
 

چکیده

 را سرطان به ابتال شانس آن، دنبال به و شوند ها آن هدف هاي ژن بيان تغيير موجب ها،MicroRNA (MIR) بيان بر تأثير با توانند مي هاي ژنتيکي واريانت مقدمه:

  پروستات سرطان به ابتال احتمال با MIR196A2 ژن شايع نوکلئوتيدي تک مورفيسم پلي ارتباط بررسي حاضر، ي مطالعه انجام از هدف. دهند افزايش
(Prostate cancer يا PCa )بود بختياري و چهارمحال استان در. 

 و تهيه وريدي خون سي سي 1 کنندگان،  شرکت تمام از. شدند وارد شاهد گروه در سالم فرد 111 و مورد گروه در بيمار 33 شاهدي، -مورد ي در اين مطالعه ها: روش

DNA مورفيسم پلي رايب اختصاصي پرايمر. گرديد استخراج کلروفرم فنل روش به ها آن rs11614913 روش با افراد ي کليه و طراحي High resolution melt 
(HRM )تعادل. شدند ژنوتيپ تعيين Hardy-Weinberg 8 آماري آزمون از استفاده با ها ژنوتيپ براي

χ به ابتال خطر و مختلف هاي ژنوتيپ بين ارتباط و شد بررسي 
 .گرديد بررسي Logistic regression آزمون از استفاده با نيز پروستات سرطان

 آزمون. بودند مبتال( BPH يا Benign prostatic hyperplasia) پروستات خيم خوش هايپرپالزي به نفر 91 و PCa به بيمار 82 بيمار، 33از ميان  ها: یافته

Logistic regression ژنوتيپ با افراد داد نشان CC آلل ناقل افراد با مقايسه در T (TT  +CT)، دارند پروستات سرطان به ابتال براي باالتري شانس  
(12/1  =Odd ratio يا OR .)آلل که داد نشان نيز آللي فراواني تحليل و تجزيه C آلل به نسبت T، 91/1 هايپرپالزي و پروستات سرطان به ابتال احتمال برابر 

 .دهد مي افزايش پروستات خيم خوش

 اين که جايي آن از. گردد مي بختياري و چهارمحال استان مردان در پروستات سرطان به ابتال خطر افزايش باعث rs11614913 مورفيسم پلي در Cآلل  گیری: نتیجه

 .باشد ارزشمند تواند مي پروستات، سرطان به مبتاليان در آن هدف هاي ژن و ژن اين بيان سنجش دارد، قرار MIR196A2 ژن درون مورفيسم پلي

 ژنتيک مورفيسم پلي ،MicroRNAs پروستات، سرطان ،ها ژن واژگان کلیدی:

 
 به ابتال خطر و MIR196A2ن ژ rs11614913 مورفیسم پلي بررسي .واهب منيژه، عمادي بايگي مجتبي، اينجيناري نسترن، تيموري حسين ارجاع:

 191-141(: 187) 97؛ 1932مجله دانشکده پزشکي اصفهان . بختیاری و چهارمحال استان در پروستات سرطان

 

 مقدمه

 مرگ علت پنجمين و مردان در رايج سرطان دومين پروستات، سرطان

 جاا   . بيان ناا باه  (1) رود مي شمار به جهان در سرطان از ناشي مير و 

MicroRNA، گساااتر  و پيشااار ت شااارو ، باعااا  توانااا  ماااي  

  نوکلئوتيااا   تااا  هاااا  مور يسااا  پلاااي .(2) شاااود سااارطان

(Single-nucleotide polymorphism ياااا SNPs) هاااا  ژن در 

miRNA،نتيجاه،  در و دها   تغيير را ها آن بيان و پرداز  توان  مي ها 

 آگهاي  پاي   و درماان  اثربخشاي  سارطان،  باه  ابات   خطر تشخيص به

    داد    پايگااا  . باار اساااال اط عااات  (3) کناا  کماا  بيمااار 

National Center for Biotechnology Information (NCBI)، 

rs11614913 منطقه در که باش  مي ها مور يس  پلي نو  اين از يکي   

Pre-miRNA  ژن MIR196A2 ثابات  اماروز ، . اسات  شا     واقع 

 مقاله پژوهشي
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 اناوا   باروز  در نق  مهماي را  Hsa-miRNA-196a2 که است ش   

 .(4) کن  مي باز  سرطان

HU مور يساا  پلااي بااين ارتبااا  بااار اولااين باارا  همکاااران، و 

rs11614913 ناو   از رياه  سارطان  به مبت  بيماران بقا  شانس با را 

Non-small cell lung cancer (NSCLC )مطالعه. کردن  بررسي   

 CT/TTهاا   ژنوتيپ به نسبت CC ژنوتيپ با ا راد که داد نشان ها آن

 بررساي  به همکاران و Zhao. همچنين، (5) دارن  کمتر  بقا  شانس

 ژن اين در سوماتي  جه  ايجاد خطر و مور يس پلي اين بين ارتبا 

 miR196a-2 داد نشاان  هاا  گزار . پرداختن  پستان سرطان به ابت  و

 ا ازاي   TT ژنوتيپ به نسبت CT و CC ها  ژنوتيپ دارا  ا راد در

 ژن در ساااوماتيکي جهااا  بااارا  را هاااا آن و دارد بيشاااتر  بياااان

MIR196A2  پستان سرطان به ابت  خطر نتيجه، در و سازد مي مستع 

 .(6) ده  مي ا زاي  ها آن در را

 اناوا   باه  ابات   اساتع اد  باين  ارتبا  مطالعات همبستگي متع د 

 انا   کارد   گازار   ها آن اغلب و بررسي را يس مور  پلي اين و سرطان

 ينا با. (4) کن  مي ايفا سرطان به ابت  برابر در حفاظتي نق  T آلل که

 در مور يسا   پلاي  ايان  بررساي  ماورد  در گزار  ان کي تع اد وجود، 

 از يکاي . اسات  ش   منتشر مختلف ها  جمعيت در پروستات سرطان

 ها  ژنوتيپ دارا  ا راد داد نشان که ش  منتشر هن  در ها، گزار  اين

CT و TT، 66/1 سارطان  باه  ابات   بارا   بااتتر   خطار  شانس برابر 

 نقاا  بااه بااا توجااه. (7) دارناا  CC ژنوتيااپ بااه نساابت پروسااتات

miR196a-2 حاضار،    مطالعاه  انجام از ه ف پروستات، سرطان در 

 سارطان  باه  ابات   خطار  با rs11614913 مور يس  پلي ارتبا  بررسي

 اسااتان درHigh resolution melt (HRM ) رو  بااه پروسااتات

 .بود بختيار  و چهارمحال

 

 ها روش

 مبات   بيماران از ها نمونه بود، شاه   -مورد نو  از که مطالعه اين در

   اولياه  مراحال  در کاه  پروساتات  با خي   و خاي   خاو   تغييرات به

 تغييارات  باه  مبات   بيماار  99. ش  آور  جمع بودن ، بيمار  تشخيص

 Wilson تشخيصاي  معياار  اسااال  بار  پروستات، ب خي  و خي  خو 

  ارد  111 شامل نيز شاه  گرو . گر تن  قرار مورد گرو  در Jungerو

 نياز  و الکال  و مخا ر  مواد سيگار، مصرف و سني نظر از که بود سال 

 نظار  از مثبات  خانوادگي   سابقه. بودن  همسان مورد گرو  با قوميت،

 و طبيعي غير Digital rectal exam (DRE) پروستات، سرطان بروز

 شااه   گارو   خارو   معيارهاا   از ديگار،  مزمن بيمار  هر به ابت  يا

 شا   گر ته محيطي خون سي سي 5 مطالعه، مورد ا راد تمامي از. بودن 

 انعقاااااد ضاااا  عاماااال حاااااو  اسااااتريل هااااا  لولااااه بااااه و

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) از. گردياا  منتقاال 

 DIAtom DNA Prep 100 کيات  دساتورالعمل  طبا   هاا،  نمونه اين

(Gordiz, Russia )DNA  و کيفياات. گردياا  اسااتخرا  ژنااومي 

 و درصا   1 آگاارز  ژل رو  ترتياب  باه  ش    استخرا  DNA غلظت

  دماا   در DNA هاا   نموناه  ساپس،  و شا   بررسي اسپکترو تومتر 

 .ش ن  نگه ار  گراد سانتي   درجه -21

 و( TGAACTCGGCAACAAGAAAC) تر اااا پرايماااار

 باااارا ( GGTAGGAGTGGGAGAGGT) برگشاااات پرايماااار

 ژن در rs11614913 نوکلئوتي   ت  مور يس  پلي اطراف   مح ود 

MIR196A2 ا زارها  نرم از استفاد  با Gene runner 3/05، Blast 

 تکثيار    ناحيه در ديگر  SNP که ش  طراحي ا  گونه  به SNP check و

 Polymerase chain reaction محصاول    انا از  . باشا   ن اشاته  وجاود 

(PCR)، 11 بود باز جفت. 

 PCR Master mix Red کياات از اسااتفاد  بااا PCR واکاان 

(Amplicon, Taiwan)،    در دساتگاtechne tc-5000  شا   انجاام. 

  شاامل  کاه  شا   گر تاه  نظار  در ميکروليتار  7/16 واکن  نهايي حج 

 و DNA ميکروليتار  6/1 آب، ميکروليتر Master mix، 6 ميکروليتر 1

   برناماه . باود  ميکروليتار  6/1 کا ام  هار  برگشات  و ر ت پرايمرها 

 دقيقاه  5 م ت به آغاز    دناتور    مرحله شامل مرحله 5 در دستگا 

 در ثانيه 25 م ت به دناتور    مرحله گراد، سانتي   درجه 95 دما  در

( Annealing) پرايمرها اتصال   مرحله گراد، سانتي   درجه 95 دما 

   مرحلااه ثانيااه، 25 ماا ت بااه گااراد سااانتي   درجااه 61 دمااا  در

 و ثانياه  35 ما ت  باه  ،گاراد  ساانتي    درجه 72 دما  در ساز  طويل

 گاراد  ساانتي    درجاه  72 دما  در دقيقه 5 م ت به نهايي ساز  طويل

 .  ش  گر ته نظر در چرخه 35 مراحل، کل در. ش  تنظي 

 ژل بررسااي در نظاار مااورد باناا  حضااور از اطمينااان از پااس

  کياات دسااتورالعمل طباا  HRM و تکثياار واکاان  الکترو ااورز،

Type-it HRM PCR Kit (QIAGENE, USA )دسااتگا  در و 

Rotorgene 5 plex واکان   در شا    استفاد  مواد. ش  انجام HRM 

  اقاااا  ميکروليتاااارآب Master mix، 3 ميکروليتاااار 5 شااااامل

RNase/DNase، 5/1 و ر ات  پرايمرهاا   از کا ام  هار  از ميکروليتر 

 دماا   شاامل  دساتگا     برناماه . باود  DNA ميکروليتار  1 و برگشت

Hold، 95 شا ن  دنااتور   دما  دقيقه، 5 م ت به گراد سانتي   درجه 

 ترکيبااي   مرحلااه ثانيااه، 11 ماا ت بااه گااراد سااانتي   درجااه 95

Annealing/Extension ما ت  به و گراد سانتي   درجه 55 دما  در 

  واکااان ، ايااان در ذوب دماااا . شااا  گر تاااه نظااار در ثانياااه 15

 منظاور   باه  ها نمونه از تع اد  سپس،. بود گراد سانتي   درجه 91-77

 باه  ژنوتيپ، تأيي  از پس و ش ن  توالي تعيين ژنوتيپ، ش ن مشخص

 مورد HRM آزماي  در ها نمونه ساير ژنوتيپ تعيين برا  الگو عنوان 

 (.1 شکل) گر تن  قرار استفاد 
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 از استفاده با يابي توالي اين. ها نمونه توالي تعيين از حاصل نتايج .1شکل 

 ،A نمودار. است گرفته  انجام مقابل ي رشته روي بر و برگشت پرايمر

 مورد مورفيسم پلي براي که است شاهد گروه افراد از نمونه يک به مربوط

 مورد گروه افراد از نمونه يک به مربوط B نمودار و CC هموزيگوت نظر

 C نمودار و است CT هتروزيگوت نظر مورد مورفيسم پلي براي که است

 نظر مورد مورفيسم پلي براي که است بيمار افراد از نمونه يک به مربوط

 .است TT هموزيگوت

 

  16   نسااااخه SPSS ا اااازار ناااارم وارد آمااااار  اط عااااات

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL ) تحليال  و تجزياه  شا  و 

 بررساي  منظاور   باه . گر ات  انجاام  ا ازار  نارم  اين از استفاد  با آمار 

 از شااه ،  و مورد گرو  دو در Hardy–Weinberg تعادل از انحراف

 آماار   نظار  از P < 151/1. گرديا   اساتفاد  اصا   شا      2χ آزمون

 و آللاي   راواناي  تحليال  و  تجزياه  بارا  . شا   گر ته نظر در دار معني

 در rs11614913 نوکلئوتيا    تا    يسا  مور پلاي  به مربو  ژنوتيپي

 Logistic آزماون . شا   استفاد  2χ آزمون از شاه ، و مورد ها  گرو 

regression بروز و مختلف ها  ژنوتيپ بين ارتبا  ارزيابي منظور  به 

 .گر ت انجام ها داد   رو  بر پروستات سرطان

 

 ها افتهی

  ارد  99 و( شااه   گارو  ) ساال    رد 111 مجمو  در مطالعه، اين در

 مبات   نفر 61 بيمار، ا راد ميان در که ش ن  بررسي( مورد گرو ) بيمار

 نفار  31 و بودنا  ( PCa ياا  Prostate cancer) پروساتات  سرطان به

 Benign prostatic hyperplasia) پروساتات  خي  خو  هايپرپ ز 

( درصا   41) 9 و 7 گليساون    نمار   بيماران بيشتر. داشتن ( BPH يا

 71 کاه  ا  گوناه   باه  داشاتن    بات گليسون   نمر  نيز سايرين و داشتن 

   دهنا     نشاان  کاه  داشاتن   6 بات  گليسون   نمر  بيماران از درص 

 بااليني  مشخصاات . بود مطالعه مورد بيماران در سرطان بات  پيشر ت

 .است آم   1 ج ول در ا راد   اوليه اط عات و

 HRM هاا   يمنحنا نتايج واکااو    :HRM هاي منحني واکاوي

 نفاار CC، 26 ژنوتياپ  نفاار PCa، 21 گارو   در داد نشااان( 2 شاکل )

 شااه ،  گرو  در همچنين،. داشتن  TT ژنوتيپ نفر 14 و CT ژنوتيپ

 TT ژنوتيااپ نفاار 13 و CT ژنوتيااپ نفاار CC، 41 ژنوتيااپ نفار  39

. ناا اد نشاان  را TT ژنوتياپ  بيمااار  هاي   ،BPH گارو   در. داشاتن  

 .  است آم   2 ج ول در ها آلل و ها ژنوتيپ  راواني

 باه  2χ آزماون  از اساتفاد   باا  هاا  ژنوتياپ   راواني تحليل و تجزيه

 و مااورد هااا  گاارو  در Hardy–Weinberg تعااادل بررسااي منظااور 

  آزماااون همچناااين، .نااا اد نشاااان را دار  معناااي تفااااوت شااااه ،

Logistic regression  هاا   ژنوتياپ  باين  ارتباا   ارزياابي منظور  به 

 نتاايج . گر ات  انجام ها داد   رو بر پروستات سرطان بروز و مختلف

 ناقال  ا اراد  با مقايسه در CC ژنوتيپ با ا راد که داد نشان ،آزمون اين

 سارطان  باه  ابت  برا  بيشتر  شانس برابر T (TT  +CT ،)11/1 آلل

 و پروساتات  سرطان به مبت  ا راد   مقايسه همچنين،. دارن  پروستات

)گارو    ساال   ا اراد  باا )گرو  مورد(  پروستات خي  خو  هايپرپ ز 

 ،T (TT  +CT) آلال  ناقال با ا راد  مقايسه در CC ژنوتيپ درشاه ( 

 ا اراد  در CC ژنوتيپ. داد نشان گرو  دو اين در را 47/1 خطر شانس

 ياز ن شااه   گارو   باا  مقايساه  در پروستات خي  خو  هايپرپ ز  به مبت 

 .داد نشانT (TT  +CT ،) آلل ناقل ا راد به نسبت را برابر  99/1 شانس

 

 شاهد و مورد هاي گروه افراد باليني . مشخصات1جدول 

 تعداد گروه
 بيماری ی سابقه

 قلبي
 سرطان خانوادگي ی سابقه

 تماس در افراد درصد

 شيميایي مواد با
 معيار انحراف ± ميانگين

 91/70 ± 30/13 2/16 ندارد PCa 68 00/11% مورد

BPH 31 00/53% 32/67 ± 58/10 2/3 ندارد 

 01/61 ± 59/10 1/9 ندارد %17/6 100 شاهد
PCa: Prostate cancer; BPH: Benign prostatic hyperplasia 
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B 

 

A 

 
D2 

 

D1

 

C

 
 ي نرماليزه منحني :C خام، اطالعات ذوب منحني :B ها، نمونه از تعدادي ذوب منحني: A. ها ( نمونهHRM) High resolution melt واکاوي نتايج. 2 شکل

D1,2 :از استفاده با ها نمونه نمودار اين در تمايز منحني Difference graph ژنوتيپ و الف وحشي نوع ژنوتيپ از استفاده با و TT اين در. اند شده  داده تمايز ب 

 کاهش با ذوب هاي منحني شکلي هاي تفاوت و D1 نمودار در ها ژنوتيپ ساير از CC ژنوتيپ منحني انحراف کاهش با ذوب هاي منحني شکلي هاي تفاوت شکل،

 .است شده  داده نشان D2 نمودار در TT ژنوتيپ منحني انحراف

 

 هاايپرپ ز   و پروساتات  سارطان  باه  ابات   خطار  شاانس  ميزان

 برابار  C (CT  +CC)، 27/1 آلال  ناقال  ا راد در پروستات خي  خو 

 نشان نيز آللي ها  بررسي همچنين،. استC (TT ) آلل ناقل غير ا راد

 سارطان  باه  ابات   احتماال  برابار  T، 31/1 آلل به نسبت C آلل که داد

 .ده  مي ا زاي  را پروستات خي  خو  هايپرپ ز  و پروستات

 

 بحث

 نوکلئوتياا   تاا  مور يساا  پلااي ارتبااا  حاضاار،   مطالعااه در

rs11614913 ژن در MIR196A2 پروستات سرطان به ابت  خطر و 

 مور يسا   پلاي  در C آلال  کاه  داد نشاان  تحقي  اين نتايج .ش  بررسي

rs11614913 ماردان  جمعيات  در پروساتات  سارطان  به ابت  خطر با 

 در پروساتات  سارطان  باه  ابت  احتمال و دارد مستقيمي   رابطه ايراني

 .است بيشتر توجهي  قابل طور  به CC ژنوتيپ با ا راد

 چنا ين  در هاا  سارطان  از مختلفاي  اناوا   باا  مور يس  پلي اين ارتبا 

 ايان  ارتباا   باه  گازار   چنا   ، اما تنها(1) است ش   منتشر گزار 

 در ا  مطالعاه  طاي  .اسات  پرداختاه  پروساتات  سرطان و مور يس  پلي

 خطار  شاانس  برابر TT، 66/1 و CT ژنوتيپ دارا  مردان هن ، شمال

 داشاتن   CC ژنوتياپ  به نسبت پروستات سرطان به ابت  برا  باتتر 

(7). Damodaran و مور يسا   پلاي  اين ارتبا  بررسي با همکاران، و 

 ميازان  کاه  دريا تنا   هن ، جنوب مردان جمعيت در پروستات سرطان

 باا  برابار  CT هتروزيگاوت  ا اراد  در پروساتات  سارطان  به ابت  خطر

11/2 (121/1  =P )ا اراد  در پروساتات  سارطان  باه  ابت  خطر و بود 

  ،P=  141/1) اسااااات بيشاااااتر ،T(TT  +CT) آلااااال ناقااااال

11/1  =Odd ratio يا OR) (9). 

 

 مطالعه مورد هاي گروه در rs11614913 نوکلئوتيدي تک مورفيسم پلي به مربوط ژنوتيپي و آللي فراواني .2 جدول

 مورفيسي   پليي  نام

 نوکلئوتيدی تک

 مورد های گروه

 مطالعه

 آلل فراواني تعداد

T* 

 Odds *ها فراواني ژنوتيپ *Cآلل فراواني 

Ratio 
 مقدار

P CC TC TT 

rs11614913 مورد PCa 68 10 60 11 38 21 08/1 007/0 

BPH 31 22 78 56 11 0 17/1 018/0 

  13 18 39 63 37 100 سالم
PCa: Prostate cancer; BPH: Benign prostatic hyperplasia 

 .باشن  مي درص  حسب بر ژنوتيپي و آللي ها   راواني *
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 کاه  کارد  مشاخص  هنا ،  جنوب و شمال در ش   انجام مطالعات

 حاضار  تحقيا   نتاايج . است بيشتر T آلل ناقل ا راد برا  خطر شانس

 هااايپرپ ز  و پروسااتات ساارطان بااه اباات  خطاار مياازان داد، نشااان

 برابار  C (CT  +CC)، 27/1 آلال  ناقال  ا راد در پروستات خي  خو 

 .  استC (TT ) آلل ناقل غير ا راد

 اين بين ارتباطي هي  و ش  انجام مشابهي   مطالعه صربستان، در

. (11) نشا   گازار   پروساتات  سارطان  باه  ابت  خطر و مور يس  پلي

 هاا  سارطان  انوا  ارتبا  بررسي به که متاآناليز    مطالعه همچنين، در

 نشاان  پرداخات،  MIR196A2 ژن در rs11614913 مور يس  پلي با

 خطار  دار معني ا زاي  موجب TT مقابل در CC ژنوتيپ که ش  داد 

، (11) برابار  11/1( Pooled) تجمعاي  خطار  شانس با سرطان به ابت 

 باه  CC مقابال  در TTو ژنوتياپ   (13) برابار  23/1، (12) برابر 22/1

 برابار  14/1 ميازان  باه  سرطان بروز خطر کاه  موجب مشابهي طور 

. شاود  يم (17)برابر  14/1و  (16) برابر 11/1، (15)برابر  92/1، (14)

 ا اراد  باا  مقايسه در CC ژنوتيپ با ا راد داد نشان نيز حاضر   مطالعه

 دارنا   PCa باه  ابات   بارا   بااتتر   شانسT (TT  +CT ) آلل ناقل

(11/1  =OR .) 

 پيشار ته  پروساتات  سرطان درمان و آگهي پي  که  اين به توجه با

    پاياااه بااار شخصاااي پنااال ، ايجااااد يااا (11) اسااات ضاااعيف

Single nucleotide polymorphisms (SNP)نشاانگر  عنوان  به ها 

 تشااخيص باارا  اساات ممکاان مشااخص، ساارطان ياا  در زيسااتي

 . (19) باش  مفي  سرطان زودهنگام

 در rs11614913 ر يسا  مو پلاي  بررساي  باا  حاضر،   در مطالعه

 وجاود  کاه  گرديا   اساتنبا   چناين  شاه ، گرو  و مورد گرو  بيماران

 ماردان  جمعيت در پروستات سرطان به ابت  کاه  باع  TT ژنوتيپ

 ا زاي  باع  ،rs11614913 مور يس  پلي در C آلل و شود مي ايراني

 ژن درون مور يسا   پلاي  ايان . گردد مي پروستات سرطان به ابت  خطر

MIR196A2 و مور يسا   پلاي  ايان  بررساي  باا  نتيجه، در دارد  قرار 

 برا  تر  گسترد    زمينه توان مي ،MIR196A2 ژن بيان با نآ ارتبا 

 آينا  ،  در تا کرد ايجاد سرطان در آن نق  و مور يس  پلي اين بررسي

 جاايگزين  ج ي  ژنتيکي زيستي نشانگرها  عنوان  به را هاSNP بتوان

 تحقيقاات،  ايان  از آما    دست به ها  داد  با پزشکان همچنين،. نمود

 بااا و بزنناا  تخمااين مااردان در را PCa بااه اباات  احتمااال توانناا  مااي

 بهباود  باعا   ا اراد،  ژنوتياپ  باه  وابساته  مختلف درماني  راهبردها 

 .شون  بيمار  اين درمان ها  را 

 

 تشکر و قدرداني

 تحقيقات معاونت در ش   مصوب تحقيقاتي طر  از برگر ته مقاله اين

. باشا   مي 1124   شمار  با شهرکرد پزشکي علوم دانشگا  آور   ن و

 کارکناان  همکاار   از را خاود    صاميمانه  تشاکر  مراتب نويسن گان،

 بيمارساتان  ژنتيا   وآزمايشاگا   شاهرکرد  کاشااني  الاه  آيت بيمارستان

 .دارن  مي ابراز اصفهان( ال) الزهرا 
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Abstract 

Background: Genetic variants affect the expression of microRNAs (miRNA) resulted in changes in the 

expression levels of the miRNA target genes that may lead to the increased risk of cancer. The aim of the current 

study was to investigate the association between the common single-nucleotide gene polymorphism T < C 

(rs11614913) in MIR196A2 and the risk of developing prostate cancer (PCa) in Chahar Mahal and Bakhtiari 

Province, Iran.  

Methods: In this case-control study, 99 patients were enrolled in the case group and 100 healthy controls in the 

control group. From all participants, 5 ml venous blood sample was collected and DNA was extracted by phenol-

chloroform extraction. Specific primers were designed for rs11614913 polymorphism, and this polymorphism was 

genotyped using High Resolution Melt (HRM) analysis. Hardy-Weinberg equilibrium for the genotypes was tested 

by chi-squared test. The association between different genotypes and the risk of prostate cancer was investigated by 

logistic regression analysis. 

Findings: Among 99 patients, 68 had prostate cancer and 31 had benign prostatic hyperplasia (BPH). Logistic 

regression analysis showed that those cases with CC genotype had a higher risk of developing prostate cancer 

[Odds ratio (OR) = 1.08] than T (TT+CT) carriers. Allele frequency analysis revealed that the C allele increased 

the risk of developing prostate cancer and BPH 1.3 more than T allele. 

Conclusion: The C allele in rs11614913 polymorphism increases the risk of prostate cancer. Because this 

polymorphism is present in MIR196A2 gene, evaluation of expression of the miRNA gene and its target genes in 

patients with prostate cancer could be valuable. 
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