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  9911چهارم دی  ی /هفته066 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 18/21/2911تاریخ چاپ:  21/8/2911تاریخ پذیرش:  21/7/2911تاریخ دریافت: 

  
 های چهارمحال و بختیاری و اصفهان در زنان مبتال به سرطان پستان در استان Envبیان ژن 

 
 5تیموری حسین، 4پور ، افسانه ملک3بایگی عمادی ، مجتبی2، شیما رحمتی1ملک میرعلی مهدیه

 
 

دهیچک

های  شوند. رتروویروس یبه سرطان پستان م مبتال زنلیون یم حدود دو هر ساله، کهدهد  مینشان  جهانیی ها دادهباشد.  یم ها سرطانترین  یعشا جمله ازسرطان پستان  :مقدمه

 Envتوانند در ایجاد انواع مختلف سرطان دخیل باشند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی بیان ژن  یم( HERVیا  Human endogenous retrovirusesانسانی ) زاد درون
 بود. به سرطان پستان در بافت بیماران مبتال

سال بستری در بیمارستان الزهرای )س( اصفهان  21-21ی سنی  سرطان پستان در محدوده به مبتالبیمار زن  21ی بود که بر روی شاهد –موردپژوهش حاضر از نوع  :ها روش

 عنوان  بهی تومور  ی مورد و بافت حاشیه نمونه عنوان  بهتحت عمل جراحی قرار گرفتند، انجام شد. از بافت توموری  2918فروردین  تا 2917اله کاشانی شهرکرد که از مهر  یتآو 
شده   یطراحبه صورت کمی نسبی با استفاده از پرایمرهای  Env( استفاده شد. بررسی بیان ژن cDNA) complementary DNA سنتزو  RNAراج بافت شاهد جهت استخ

یری آزمون آماری کارگ  بهو  SPSSافزار  نرمی نیز با استفاده از آمار ( به انجام رسید. واکاویReal-time PCR) Real-time polymerase chain reactionو به روش 
Kruskal–Wallis  وWilcoxon .به انجام رسید 

و درجه ( Stageبا مرحله ) Env داری را نشان نداد. همچنین، بیان ژن تومور اختالف بیان معنی ی های مبتال به تومور و بافت طبیعی حاشیه در نمونه Envبیان ژن  ها: یافته

(Grade )نداد.داری را نشان  تومور ارتباط معنی 

تومور مشاهده نشد. این نتیجه، ممکن  ی در حالت توموری و بافت طبیعی حاشیه Envی حاضر هیچ اختالفی در بیان ژن  بر خالف مطالعات گذشته، در مطالعه :گیری یجهنت

 زمینه به انجام رسد.است به علت شرایط جغرافیایی و نژادی مختلف یا به دلیل ناهمگونی ذاتی در تومورها باشد. در هر حال، نیار است تحقیقات بیشتری در این 

 Env ؛Human endogenous retrovirus type K؛ Real-time polymerase chain reaction؛ پستان یها یمیبدخ واژگان کلیدی:

 

در زنان مبتال به سرطان پستان در  Envبیان ژن  .تیموری حسین پور افسانه، ملک مجتبی،بایگی عمادی  رحمتی شیما، مهدیه، ملک میرعلی :ارجاع

 .821-888 (:011) 98 ؛2911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .های چهارمحال و بختیاری و اصفهان استان

 

 مقدمه

باشا.    هاا یا    ترین ها جز شایع سرطان پستان نسبت به سایر سرطان

لیانن  ینشان دادن. که حا.دد ددی  9102در سال  ش.ه انجامیطالعات 

که تننعاات   با تنجه به این ( 0باشن. ) ی سرطان پستان  یبتالبهنفر 

سرطان پستان نقا  یمیا     ییرد  یرگ جغرافیای  در ییزان رخ.اد 

 هاار  بخا  خطار یعیانل بارار سارطان پساتان در       عنایلدارد د 

 تر یمم یراتب به یحیط  عنایل  ،بنابراین ؛یختلف دنیا یتفادت است

 تحقیقات نشان داده است کاه زناان جانان    ژنتیک  است عنایل از 

بیشتر باه ایان    ،در کشنرهار غرب  هایشان سن همنسبت به  ،ایران 

 تنانا.  ی  پستان، هار سرطاندرص. از  91 ( 9ن. )ان یبتال هستسرط

هیچنن چاق  د ع.م فعالیات فیزیکا  د ننشای.ن     عنایل به علت 

 (  3) الکل باش.

باشاا. د  ناااهیننن یاا ساارطان پسااتان یاار بییااارر هیچنااین، 

هار ب.خیی  اسات د در بییااران    ناهیننن  تنینر، یک  از یشخصه

 پژوهشیمقاله 
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شاند    یا ر یشااه.ه  تنینردردن د  رتنینرن  بین نناهینیختلف، 

( TEیاا   Transposable elementsجاای  )  جاباه  (  عناصار قابال   4)

ار هساتن. کاه جاینااه خاند را در      تکثیر شنن.ه خند  DNA قطعات

 گنینا.  حا.دد    ترانساونزدن یا    هاا  آندهن. د باه   ژننم ییزبان تغییر ی 

 هاا  نیا ادرصا. از   49حا.دد   د باشان.   ی TEدرص. از ژننم انسان  44

 زاد دردنهاار   رترددیارد   ( هساتن.  Retroelements) عناصر رترد

 ( حا.دد  HERVیاا   Human endogenous retrovirusesانسان  )

ر بنا.  د طبقه رگذار نام ( 4) ان. دادهدرص. از ژننم انسان را تشکیل  8

(  ERVیاا   Endogenous retroviruses) زاد هار دردن رترددیرد 

هاا  HERVارایه ش.ه بارار   ربن. طبقه ینتر کایل  پیچی.ه است بسیار

(  6-7باشاااا. ) یاااا  ERV4د  ERV1 ،ERV2، ERV3شااااایل 

HERV ر انناع یختلف ننع داراهاK ،H ،W  د غیره هستن.  ننعK ،

بیشترین یق.ار تکرار را در ژنانم انساان دارنا. د بار عکاش، بیشاتر       

HERV نظاار  از هسااتن. ، هناانز فعااال اناا. شاا.هغیاار فعااال  کااههااا

  است  ERV2گرده سنپر  یتعلق به HERV-Kفیلنژنتیک ، گرده 

 HML1-HML10 گارده  01شایل  HERV-Kدر حال حاضر، 

هااار اصاال   پااردتنین HERV-K(HML-2)ر  (  خااانناده8) سااتا

HERV یافتاه   جما  ر  نساخه  31کنن. د دارار بی  از  ها را بیان ی

ییارات  تغدچاار   HERVهار  هستن.  این خانناده، یانن. سایر خانناده

در  ،این عناصر ( 2قرار دارد ) 7د بر ردر کردینزدم  ان. نش.هژنتیک  

 هاا  آن هار سرطان  بیان در سلنلبیان کی  دارن.؛ ایا هار سالم  سلنل

هاار   هاا در رده HERVیربان  باه    هار بیان پردتنین یاب.  افزای  ی 

شا.ه    جیله یالننیا، پستان د تخیا.ان یشااه.ه   انسان  از رها سرطان

 ( 01ت )اس

(HML-2.HOM)HERV-K   باشاا.    یاادارار چمااار ردننشاات

باشا.     یا  POLد  Gag، PROهاار   ر پاردتنین  ک. کنن.هردننشت ادل، 

باا   سانم، ردننشات  کنا.؛   را ریزگذارر یا   Envین پردتن ردننشت ددم،

کنا.   را ک. ی  Rec د Env ( ژنAlternative Splicing) پیرای  یتنادب

 د دارار حااذ   Envپیاارای  یتنااادب ژن  حاصاال د ردننشاات چمااارم،

هار تنیانرر نسابت باه     در سلنل Env (  ژن00ننکلننتی.ر است ) 929

دارار خاانا   Env (  ژن09هااار طبیعاا  افاازای  بیااان دارد )  ساالنل

یزینلانژر  ف تغییار  دد تمااجم  افزای  یماجرت  آنکنژن  است د ینجر به

د ینجر  کن. فعال ی را  ERK1/2یسیر  HERV-Kدر  Envژن   گردد ی 

افازای   د هیچناین،   نکانژنز آردننیسا  فعاال در   عنایل  افزای  بیان به

 Epithelial–mesenchymal transition (EMT)د  سالنل   یری د  یرگ

هیکاااران نشااان داد کااه  د Hahn (  نتااایت تحقیقااات01) شااند یاا 

نشااننر   عنانان   باه  تناننا.  یا    HERVهار ک. ش.ه تنسا    ینپردتن

آگم  برار سرطان پستان باشن. د با طانل بقاار کلا      تشخیص  پی 

  که بیاان بای    یبتالدارر داشته باشن.  در بییاران  بییاران ارتبا  یعن 

ار زاد انساان  دیا.ه شا.، بقا     هاار دردن  هار رترددیارد   از ح. ژن

 (  03کیترر یشاه.ه گردی. )

کاه   هیکاران نشاان داد  د Kassiotis تنس  ش.ه انجامر  یطالعه

در سارم   HERV-K-Envژن  Messenger RNA (mRNA)یق.ار 

باشا.، ایاا در افارادر کاه      سرطان پستان ادلیه زیاد ی  یبتالبهبییاران 

 افتاه ی  کاه این ژن  mRNA سطحدریان  قرار گرفتن.،  تحت شیی 

شند ارتبا  نزدیک  با تکایال باالین     ، پیشنماد ی بیترت  نیا  بهاست  

تنان. در تشاخی  د یقادیات در بییااران یبتالباه      سرطان دارد د ی 

ار کاه تنسا     (  در یطالعاه 04سرطان پستان ادلیه نق  داشته باش. )

Johanning هیکاران انجام شا.، نتاایت نشاان داد کاه در سارطان       د

  که سطح زیان زیاد است  هیچنین، ییزان یتاستاز بسیارپستان بازال، 

یابا.، فراینا. یتاساتاز ر      در بییاران افازای  یا    HERV-Kسری  

 ( 04ده. ) ی 

باه آن   Env گفته در یانرد ژن  های  که در تحقیقات پی  یژگ د

 یریتد یا.  آگما   ی در پ ار کنن.ه یین نق  تع تنان.  یاشاره گردی.، 

 یاین ها.  تع  باا  ر حاضار،  یطالعاه   باش. داشتهدریان سرطان پستان 

سارطان   د ر تنیانر   حاشایه سالم  هار بافتدر  Envژن  یانب  بررس

 یاتخصنصا برخا   آن باا   ر د رابطاه پستان  در زنان یبتال به سرطان

  پاتنلنژیر انجام ش.

 

 ها روش

شاااه.ر بااا کاا. اخااال     -ر یاانرد ایاان یطالعااه  گیاارر  نیننااه

IR.SKUMS.REC.1397.287    در دانشناه علنم پزشاک  شامرکرد

زن یباتال باه سارطان     49است  گرده ینرد یطالعاه، شاایل    ش.ه  ثبت

هاار   به بییارساتان  0328تا فردردین  0327باش. که از یمر  پستان ی 

انا. د   اله کاشان  شمرکرد د الزهرار ) ( اصفمان یراجعه نیانده  آیت

هاار پاتنلنژیار تیییا. شا.ه      ستان با بررس ها به سرطان پ ابتالر آن

است  حجم نیننه، بر اسا  نظر یشادر آیار د باا اساتفاده از فریانل    

N=
(     ⁄

      )
 
  

  
عنانان   ر تنینر باه   تعیین گردی.  بافت حاشیه 

ر شاه. در نظار گرفتاه شا.  در ایان بررسا ، تیاای  شارای          نیننه

ر کتبا    نایاه  ایتاخالق  پزشک  رعایات گردیا. د از بییااران رضا    

 دریافت ش. 

برار رسی.ن به یر تنال  داحا.   ر بینانفنریاتیر ها  بررس

 که بیشترین ییزان تنافق/حفظ شا.گ  را داشاته باشا.؛    Envژن 

  ر داده یناااهاز پا HERV-K  عضاان از تاانال mRNA 94 ابتاا.ا

National Center for Biotechnology Information (NCBI )

ردیفا    با استفاده از سردر بالست ینرد داکادر هام بازیاب  گردی. د 

  ( 0 قرار گرفت )ج.دل
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 HERV-K (11)ی  خانواده 52 .1 جدول

 محل نام

ERVK-1 endogenous retrovirus group K member 1 1p31.1 

ERVK-2 endogenous retrovirus group K member 2 3p25.3 

ERVK-3 endogenous retrovirus group K member 3  3q13.2 

ERVK-4 endogenous retrovirus group K member 4 3q21.2 

ERVK-5 endogenous retrovirus group K member 5 3q12.3 

ERVK-6 endogenous retrovirus group K member 6, envelope 7p22.1 

ERVK-7 endogenous retrovirus group K member 7 1q22 

ERVK-8 – endogenous retrovirus group K member 8, envelope 8p23.1 

ERVK-9 endogenous retrovirus group K member 9 6q14.1 

ERVK-10 endogenous retrovirus group K member 10 5q33.3 

ERVK-11 endogenous retrovirus group K member 11 3q27.2 

ERVK-12 endogenous retrovirus group K member 12 4q32.3 

ERVK-13 endogenous retrovirus group K member 13 3q24 

ERVK-14 endogenous retrovirus group K member 14 7q22.1 

ERVK-15 endogenous retrovirus group K member 15 7q34 

ERVK-16 endogenous retrovirus group K member 16 10p14 

ERVK-17 endogenous retrovirus group K member 17 10q24.2 

ERVK-18 endogenous retrovirus group K member 18 1q23.3 

ERVK-19 endogenous retrovirus group K member 19, envelope 19q11 

ERVK-20 endogenous retrovirus group K member 20 11q23.3 

ERVK-21 endogenous retrovirus group K member 21, envelope 12q14.1 

ERVK-22 endogenous retrovirus group K member 22 19p13.3 

ERVK-23 endogenous retrovirus group K member 23 21q21.1 

ERVK-24 endogenous retrovirus group K member 24 22q11.21 

ERVK-25 endogenous retrovirus group K member 25 11q22.1 

 

ایتیازهار تعلاق گرفتاه باه هار       د بررس ردیف  هم بع. از انجام

انتخااب   HERVK-6 ](HML-2.HOM )[HERV-K تنال ، تنال 

 ر باشاا.  نتیجااه   یاا mRNAشااانزده  دارار HERVK-6  یاا.گرد

   دسترسا  ر باه شایاره   هار انجام ش.ه نشان داد که تانال   ردیف  هم

AF 166414.1 هار تنال  ر بقیه بهنسبت HERV-K   دارار بمتارین

 Envر ژن  ایتیاز از لحاظ یکتای  د دارا بندن خصنصیات کا. کننا.ه  

 در یانرد اساتفاده   پراییرهاار  باشا.   ها ی  در این خانناده از دیرد 

  Gene Runner افاازار ناارم تنساا  دساات  صاانرت بااه  یطالعااه

 یکتاای   سانج   بارار  ساوش،  د گردیا.  طراح ( 41.4.6 ر نسخه)

  شاا. اسااتفاده NCBI ر  داده پایناااه بالساات سااردر از پراییرهااا

 ( 9ایران( )ج.دل  آدران، فن گردی. )ژن سنتز ش.ه طراح   پراییرهار

در   Real-time PCR داکان   د cDNAسانتز   ،RNAاستخراج 

بافات گرفتاه    گارم  ییل  011از ح.دد  RNAفراین. تحقیق، استخراج 

)سایناکلنن، ایاران(    RNX-Plusش.ه از بییاران با استفاده از یحلنل  

آناازیم  ژناانی  از DNAینظاانر حااذ    بااه انجااام رساای.  بااه    

(Thermofisher DNase I , USA     اساتفاده شا.  باا اساتفاده از )

ییکردلیتار   3ساوش،   گیرر ش.  ان.ازه RNAدستناه نانندراپ غلظت 

یاز،  تجم یکتاا ) cDNA Synthesis Kitتاام باا اساتفاده از     RNAاز 

 ر کیات باه   طباق رد  ینا.رج در بردشانر شارکت ساازن.ه     ( یرانا

cDNA  ژن  بیان ییزان بررس  ش.  جمتتب.یلEnv    در افاراد یانرد

-Real-time polymerase chain reaction (Realیطالعه از رد  

time PCR)  دSYBR Green qPCR mastermix (   ،یکتاا تجمیاز

با سه تکرار د  Real-time PCRر ها داکن ش.  تیام  استفاده (ایران

 ( انجام ش.  Qiagen, USA) Rotor Gene TM 6000 در دستناه

 

 Envو  UBXN4های  . توالی پرایمرهای طراحی شده برای ژن5جدول 

 باز( آمپلیکون )جفت ی طول قطعه توالی  نام پرایمر

Env-F ATAGTGTATGGGTACCTGGC 151 

Env-R CAATTTTGGACTGCAGGCATTA 151 

UBXN4-F GAGACTACACACCGAGCGAG 164 

UBXN4-R TTCCCAACTTGCAGCCATCT 164 
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گریای  دستناه نیاز در ساه یرحلاه تنظایم شا.       -ر زیان  برنایه

ر هاا  ینلکنل (Denaturationر ادل که ینجر به داسرشتن  ) یرحله

cDNA  ر  دقیقه د یرحلاه  4گراد به ی.ت  ر سانت  درجه 24شند،  ی

ثانیاه   04گاراد باه یا.ت     ر ساانت   درجه 24چرخه که شایل  41 ددم

 ثانیاه جمات   91 یا.ت  گراد باه  ر سانت  درجه 61جمت داسرشتن ، 

ثانیاه   31 یا.ت  گاراد باه   ر ساانت   درجه 79پراییرها د دیار  اتصال

ر  درجاه  77-22ر  باازه  در ادیا  شند  تنظایم  جمت بس  یحصنل ی 

هاا در   ایان داکان    ذدب انجام ش.  ینحن  تشکیل گراد جمت سانت 

ییکردلیتار انجاام    9/1هاار   ییکردلیتر در ییکردتینب 09حجم نمای  

 SYBR Green ییکردلیتار از  6ترکیباات هار داکان  شاایل      شا.  

qPCR mastermix (یااارانا یاااز،تجم یکتاااا ،)از  یکردلیتاااری 3/1

 DNase free آب ییکردلیتار از  4/4د برگشات د   رفات   پراییرهار

RNase  ییکردلیتر از 0د cDNA  یهتجز برار  شند ی  الننعننان  به 

عنانان   باه  UBXN4اساتفاده د ژن   ΔΔCt-9از فرینل  ،ها داده تحلیل د 

 ( 07) در نظر گرفته ش.ژن شاه. داخل  

 

 ها یافته

خانم یبتال به سرطان  بییار 49 در Envژن  بیان ییزان بررس ، این در

ر انجام ش.ه، هیچ تفاادت    گرفت  در یطالعه قرار ینرد یطالعه پستان

هاار بافات طبیعا      هار تنینرر د نیننه در ییان نیننه Envبین ژن 

 ( 0ر تنینر یشاه.ه ننردی. )شکل  حاشیه

در گروه توموری و بافت  Env. نمودار تغییر سطح بیان نسبی ژن 1شکل 

 (P=  25/5)تومور  ی طبیعی حاشیه

داری  های توموری و غیر توموری تفاوت بیان معنی در نمونه Env تغییر بیان ژن

های  ی داده ای، نشان دهنده نداشت. به عالوه، اعداد درج شده بر روی نمودار جعبه

 .باشد پرت می

 ، I ر ر تنیاانرر در درجااه  نیننااه 01ر حاضاار،  در یطالعااه

 ر ر تنینرر در درجه نیننه 09د  II ر ر تنینرر در درجه نیننه 08

III  نایشاخ  باند  نتاایت      ر تنیانرر، درجاه   بندن. د در دد نینناه

ر تنیانر   باا درجاه   Envر حاضر، نشان داد که باین بیاان ژن    یطالعه

 ( 9)شکل دارر دجند ن.ارد  ارتبا  یعن 

 

 تومور ی درجه با Envژن  ینسب انیسطح ب ریینمودار تغ .5شکل 

های تومور  درجه با Envداری بین بیان ژن  بر اساس این نمودار، تفاوت معنی

 ی دهنده نشان ای، جعبه نمودار روی بر شده درج اعداد عالوه، به .نشدمشاهده 

 .باشد می پرت های داده

 

 I ،03 ر  ر تنیاانرر در یرحلااه نیننااه 01حاضاار، ر  در یطالعااه

د  IIIر  ر تنینرر در یرحلاه  نیننه II، 01ر  ر تنینرر یرحله نیننه

ر  بییاارر باند  نتاایت یطالعاه     IVر  ر تنیانرر در یرحلاه   نیننه 2

ر تنیانر، ارتباا     باا یرحلاه   Envحاضر نشان داد که باین بیاان ژن   

 ( 3دارر دجند ن.ارد )شکل  یعن 

 
 توموری  مرحلهبا  Envنمودار تغییر سطح بیان نسبی ژن . 3شکل 

مراحل مختلف تومور  با Envژن  داری بین بیان بر اساس این نمودار، تفاوت معنی

ی  ای، نشان دهنده به عالوه، اعداد درج شده بر روی نمودار جعبه .نشدمشاهده 

  .باشد های پرت می داده

 

 بحث

بافت سرطان پستان انجاام   ر نیننه 49 ررد بر که حاضر ر در یطالعه

 ر بافات طبیعا  حاشایه   د  ردر حالات تنیانر   Envژن  یانب ی.،ردگ

به صنرت کی  نسب  سنجی.ه ش.  Real-time PCRبا رد   تنینر
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هاار تنیانرر د غیار تنیانرر      ییان بافت ردار  یعناختال   د هیچ

باا   Env دارر باین بیاان ژن   یشاه.ه ننردی.  هیچنین، ارتباا  یعنا   

 ر تنینر نیز یشاه.ه نش.  درجه دیرحله 

در  Envهیکاران نشان داد که ییزان بیاان ژن   د Hahn یطالعات

بییاارر قارار داشاتن.،     0-4هاار   یالننیا که در یرحله یبتالبهبییاران 

(  03درص. افزای  بیان داشته است ) 06نسبت به افراد طبیع  ح.دد 

هیکااران، نشاان داد    د Gonzalez-Caoتنسا    ش.ه  انجامر  یطالعه

سارطان   یبتالباه در سارم بییااران    HERV-K-Envژن  mRNAکه 

ین ژن در افرادر که تحات  ا mRNA سطحباش.   پستان ادلیه، باال ی 

، پیشنماد بیترت  نیا  بهاست   افتهی  کاه ، ان. گرفته قرار  دریان  ییش

باالین  سارطان دارد د   شند بیان این ژن، ارتبا  نزدیک  با تکایال   ی 

سارطان پساتان    باه  یباتال تنان. در تشخی  د یقادیت در بییاران   ی

 د Kassiotis(  در تحقیقا  کاه تنسا     08ادلیه، نق  داشته باشا. ) 

در  HERV-K-Envهیکاااران انجااام شاا.، یشااخ  گردیاا. کااه    

تخی.ان، پستان، یالننیا، ردده د کلیه نقا    یانن.هار یختلف   سرطان

 ( 04شند ) د یتاستاز بیان ی  EMTدارد د ژن یربن  در یسیرهار 

 HERV-K Env کاه داد  هیکاران نشاان  د Lemaitreر  یطالعه

 ERK1/2یسایر   ،HERV-K Env  دارار خصنصیت آنکنژن  است

فعاال در  ردننیسا    عنایل افزای  بیان نیز ینجر به کن. د فعال ی را 

 د  سالنل  یار ی د  افازای  یارگ  ؛ هیچنین، ینجر باه  شند نکنژنز ی آ

EMT (  01) شند  ی 

کاه سارطان    کردنا.  فراهم شناه.ر هیکاران، د Navin ر یطالعه در

باشا. د ایان نااهینن  از طریاق تغییارات       پستان یر سرطان ناهینن ی 

 شاند  نااهیننن  سارطان بار بسایارر از       کردینزدی  د ژننی  ایجاد یا  

 

رساان ، پیارر سالنل،     فراین.ها د عیلکردها از جیله یسایرهار پیاام  

(  02گاذارد )  د یتاستاز، آنژینژنز د یسیرهار یتابنلیک  تیثیر یا  یماجرت 

Hausser  دAlon، هاار یختلاف د حتا  در     دادن. کاه در سارطان   نشان

شند د حت  یر ننع سرطان کاه در   سرطان های  که در یر فرد ایجاد ی 

شاند د علات    گردد، ناهیننن  ج.ر یشااه.ه یا    افراد یختلف ایجاد ی 

( اسات   Evolutionary trade- offsسات.هار تکاایل  )  ایان ایار، داد د   

علت دجند داد د ست.هار تکایل  ینتت به ناهیننن  تنینرها به علات آن  

زیاان  باا    -است که هر تنینرر در هر فردر یتناسب با ینقعیات یکاان   

شند که جمت غلباه بار ایان سا.ها، از ردنا.       رد ی  س.هار یختلف  ردبه

ر خاند، باعاا ایجااد     کن. که این ایار، باه ننباه    تکایل کلننال استفاده ی 

هاار یختلاف د حتا  یار      هار تنینرر د در سرطان ناهیننن  در بافت

  (91) شند فرد با سرطان داح.ر ی 

 

 گیری نتیجه

در یجینع، از آن جای  که شارای  جغرافیاای ، ناژادر د نااهیننن      

ر در بیان ها از جیله در سرطان پستان ینجر به تیثیرگذار ذات  سرطان

گیرر نیند که علات اخاتال     تنان این گننه نتیجه گردد، ی  ها ی  ژن

 ر حاضر با یطالعات قبل  هیین شرای  باش.  یطالعه

 

 یو قدردان تشکر

 ریارش. ژنت  کارشناس ر ددره ر نایه پایانطرح برگرفته از  ،یقاله نیا

د   سلنل قاتییصنب در یرکز تحقیلر  یم.یه ییرعل خانم   انسان

 باش.  ی 9246ر  شمرکرد به شیاره   دانشناه علنم پزشک ینلکنل

References 

1. Arbyn M, Weiderpass E, Bruni L, de Sanjose S, 

Saraiya M, Ferlay J, et al. Estimates of incidence 

and mortality of cervical cancer in 2018: A 

worldwide analysis. Lancet Glob Health 2020; 8(2): 

e191-e203. 

2. Smith SF, Snell P, Gruetzner F, Bench AJ, Haaf T, 

Metcalfe JA, et al. Analyses of the extent of shared 

synteny and conserved gene orders between the 

genome of Fugu rubripes and human 20q. Genome 

Res 2002; 12(5): 776-84. 

3. Sadjadi A, Nouraie M, Mohagheghi MA, Mousavi-

Jarrahi A, Malekezadeh R, Parkin DM. Cancer 

occurrence in Iran in 2002, an international 

perspective. Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6(3): 

359-63. 

4. Turashvili G, Brogi E. Tumor heterogeneity in breast 

cancer. Front Med (Lausanne) 2017; 4: 227. 

5. Bannert N, Kurth R. Retroelements and the human 

genome: New perspectives on an old relation. Proc 

Natl Acad Sci U S A 2004; 101(Suppl 2): 14572-9. 

6. Wilkinson DA, Mager DL, Leong JC. Endogenous 

human retroviruses. In: Levy JA, editor. The 

Retroviridae. New York, NY: Springer: 1994. p. 

465-535. 

7. Blomberg J, Benachenhou F, Blikstad V, Sperber G, 

Mayer J. Classification and nomenclature of 

endogenous retroviral sequences (ERVs): Problems 

and recommendations. Gene 2009; 448(2): 115-23. 

8. Medstrand P, Blomberg J. Characterization of novel 

reverse transcriptase encoding human endogenous 

retroviral sequences similar to type A and type B 

retroviruses: Differential transcription in normal 

human tissues. J Virol 1993; 67(11): 6778-87. 

9. Armbruester V, Sauter M, Krautkraemer E, Meese E, 

Kleiman A, Best B, et al. A novel gene from the human 

endogenous retrovirus K expressed in transformed cells. 

Clin Cancer Res 2002; 8(6): 1800-7. 

10. Lemaitre C, Tsang J, Bireau C, Heidmann T, 

Dewannieux M. A human endogenous retrovirus-

derived gene that can contribute to oncogenesis by 

activating the ERK pathway and inducing migration 

and invasion. PLoS Pathog 2017; 13(6): e1006451. 



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران ملک میرعلی مهدیه پستان سرطان مبتالیان در Env ژن بیان

 1399چهارم دی  ی/ هفته600ی شماره/  38 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

854 

11. Garcia-Montojo M, Doucet-O'Hare T, Henderson L, 

Nath A. Human endogenous retrovirus-K (HML-2): 

A comprehensive review. Crit Rev Microbiol 2018; 

44(6): 715-38. 

12. de Parseval N, Lazar V, Casella JF, Benit L, 

Heidmann T. Survey of human genes of retroviral 

origin: Identification and transcriptome of the genes 

with coding capacity for complete envelope proteins. 

J Virol 2003; 77(19): 10414-22. 

13. Hahn S, Ugurel S, Hanschmann KM, Strobel H, 

Tondera C, Schadendorf D, et al. Serological 

response to human endogenous retrovirus K in 

melanoma patients correlates with survival 

probability. AIDS Res Hum Retroviruses 2008; 

24(5): 717-23. 

14. Kassiotis G. Endogenous retroviruses and the 

development of cancer. J Immunol 2014; 192(4): 

1343-9. 

15. Johanning GL, Malouf GG, Zheng X, Esteva FJ, 

Weinstein JN, Wang-Johanning F, et al. Expression 

of human endogenous retrovirus-K is strongly 

associated with the basal-like breast cancer 

phenotype. Sci Rep 2017; 7: 41960. 

16. Mayer J, Blomberg J, Seal RL. A revised 

nomenclature for transcribed human endogenous 

retroviral loci. Mob DNA 2011; 2(1): 7. 

17. Tilli TM, Castro CS, Tuszynski JA, Carels N. A 

strategy to identify housekeeping genes suitable for 

analysis in breast cancer diseases. BMC Genomics 

2016; 17(1): 639. 

18. Gonzalez-Cao M, Karachaliou N, Santarpia M, Viteri 

S, Meyerhans A, Rosell R. Activation of viral defense 

signaling in cancer. Ther Adv Med Oncol 2018; 10: 

1758835918793105. 

19. Navin N, Krasnitz A, Rodgers L, Cook K, Meth J, 

Kendall J, et al. Inferring tumor progression from 

genomic heterogeneity. Genome Res 2010; 20(1): 68-80. 

20. Hausser J, Alon U. Tumour heterogeneity and the 

evolutionary trade-offs of cancer. Nat Rev Cancer 

2020; 20(4): 247-57. 



DOI: 10.22122/jims.v38i600.13662  Published by Vesnu Publications 
 
 
 

 

1- MSc Student, Cellular and Molecular Research Center, Basic Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical 
Sciences, Shahrekord, Iran 
2- PhD Student, Student Research Committee AND Cellular and Molecular Sciences Research Center, Health Development 
Research Institute, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 
3- Associate Professor, Department of Genetics, School of Basic Sciences AND Research Institute of Biotechnology, Shahrekord 
University, Shahrekord, Iran 
4- Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, 
Shahrekord, Iran 
5- Associate Professor, Cellular and Molecular Research Center, Basic Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical 
Sciences, Shahrekord, Iran 
Corresponding Author: Hossein Teimori, Associate Professor, Cellular and Molecular Research Center, Basic Health Sciences 
Institute, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran; Email: hteimori@skums.ac.ir 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 1399چهارم دی  ی/ هفته600ی شماره/  38 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

855 

Journal of Isfahan Medical School Vol. 38, No. 600, 4
th

 Week, January 2021 
  

Received: 03.10.2020 Accepted: 02.11.2020 Published: 26.01.2021 

  

 
Env Gene Expression in Women with Breast Cancer in Chaharmahal and Bakhtiari 

and Isfahan Provinces, Iran 

 
Mahdieh Miralimalek

1
, Shima Rahmati

2
, Modjtaba Emadi-Baygi

3
, Afsaneh Malekpour

4
,  

Hossein Teimori
5

 

 

Abstract 

Background: Breast cancer is one of the most common malignancies in women worldwide. Global Cancer 

Observatory (GLOBOCAN) data for 2019 show that about two million women are diagnosed with breast cancer 

each year. Human endogenous retroviruses (HERV) can be involved in the development of various types of 

cancer. This study aimed to investigate the expression of the Env gene in the tissues of patients with breast cancer. 

Methods: The present case-control study was performed on 42 women with breast cancer at the age range of 40-

49 years admitted to Alzahra hospital in Isfahan City and Ayatollah Kashani hospital in Shahrekord City, Iran, 

who underwent surgery from October 2018 to April 2019. Tumor tissues as cases and tumor margins as controls 

were used for RNA extraction and cDNA synthesis. Env gene expression was assessed by relative quantitation 

using designed primers and real-time polymerase chain reaction (PCR). Statistical analyses including Kruskal–

Wallis and Wilcoxon tests were performed using SPSS software. 

Findings: No significant difference was observed between Env gene expression in cancerous and noncancerous 

tissues. Furthermore, the Env gene expression did not show a significant relationship with the stage and grade of 

the tumor. 

Conclusion: Unlike previous studies, in the present study, no differences were found between the Env gene in 

tumor state and normal tumor margin tissue. This result may be due to different geographical and racial 

conditions or due to inherent heterogeneity in tumors. In any case, more research is needed in this area. 
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