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Background and Aim MicroRNAs (miRNAs) are a class of small non-coding RNAs (17-25 nucleotides) that 
have been studied in many diseases. miRNAs studies in different cancers have shown that miRNAs may 
be considered oncogene or tumor suppressor. So far, many studies have shown that miR-17-5p and 
miR-93-5p are important regulatory molecules in some biological processes, such as cell proliferation, 
associated with cancer formation. This study aimed to investigate and compare the tissue and plasma 
expression levels of miR-17-5p and miR-93-5p in patients with ductal carcinoma breast cancer with the 
normal control group.
Methods & Materials The total RNA (including miRNA) was extracted from breast and plasma tissue sam-
ples of cancerous and normal samples. The RNA concentration and purity were confirmed using optical 
absorbance measurements. cDNA was synthesized, and the expression levels of miR-17-5p and miR-93-
5p were assessed semi-quantitatively by SYBR Green-based real-time RT-PCR assay in plasma and breast 
tissues of ductal carcinoma breast cancer compared with the control normal samples with SNORD47 as 
internal normalizer. Data were statistically evaluated using GraphPad Prism 8.0.2.
Ethical Considerations This study was approved by the Ethics Committee of the institute (IRAN 52d/4922, 
6.10.2016). All study individuals signed a consent form to use their clinical samples and personal data 
under the physician’s supervision.
Results The expression level of miR-17-5p showed significantly higher expression in tissues and plasma of 
the cancer group compared with the control group (P<0.0001). It was also significantly associated with tu-
mor stage and lymph node, and ER (estrogen receptor) and PR (progesterone receptor) status (P<0.0001). 
While decreased expression of miR-93-5p in plasma and tumor tissues was shown to be significantly as-
sociated with tumor stage and lymph node involvement (P<0.0001).
Conclusion The data revealed that high expression of miR-17-5p and low expression of miR-93-5p in 
both plasma and breast tumor might be associated with poor prognosis in breast cancer. However, miR-
17-5p, due to the greater change in expression and ease of plasma detection, may serve as a possible 
non-invasive biomarker for breast cancer’s poor prognosis. Further follow-up studies are required to 
confirm this finding.
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M
Extended Abstract

Introduction

icroRNAs (miRNAs) can function as 
post-transcriptional regulators. It has 
been reported that the tissue-specific 
deregulation of miRNAs is correlated 

with several human diseases, such as cancer [1, 19]. Nu-
merous studies have investigated the potential of miRNA 
expression profiles as biomarkers of cancer response to 
treatment, diagnosis, and prognosis [6]. Many studies 
have shown that miR-17-5p and miR-93-5p are impor-
tant regulatory molecules for some biological behaviors, 
including cell proliferation processes that are important in 
cancer development [2, 12]. 

Nowadays, researchers investigate the change in the ex-
pression of miRNAs in the tissues and fluids of cancer 
patients compared to the control group.

 In this research, we focus on evaluating miR-17-5p 
and miR-93-5p expression levels in tissues and plasma of 
patients with breast ductal carcinoma compared with the 
control group.

Materials and Methods

In total, 180 samples consisting of 80 plasma and 100 
breast tissues were examined in this project. The samples 
were taken from the patients referred to Asia Hospital, 
Tehran City, Iran (2017-2018). The expression levels of 
miR-17-5p and miR-93-5p were measured by SYBR 
Green-based real-time RT-PCR assay in plasma and breast 
tissues of cancerous patients compared with control. 

The total RNA (including miRNA) was extracted from 
breast tumor tissue samples and plasma. BON-miR 
cDNA kits were used for microRNA’s reverse transcrip-
tion. The expression levels of miRNAs were quantified 
using SYBR Green-based real-time RT-PCR.

The expression level was calculated by the 2-∆∆CT meth-
od. The data were presented as the fold change in gene 
expression normalized to an endogenous reference gene 
relative to the controls.

Results

As shown in Figure 1, the expression of miR-17-5p 
increased in breast tumors and plasma of breast cancer 
patients compared to the normal control group. In con-
trast, the expression of miR-93-5p in breast cancer tumors 
and plasma decreased (Figure 2). A positive correlation 
between the expression levels of miR-17-5p and miR-93-
5p in plasma and tumor samples was confirmed by the 
Spearman test.

As summarized in Table 1, the data revealed a statisti-
cally significant association between the expression level 
of miR-17-5p in the tissue and plasma of breast cancer 
patients with lymph node metastasis, advanced stages of 
the tumor, and the status of ER (estrogen receptor) and 
PR (progesterone receptor). Also, the expression level of 
miR-93-5p in the tissue and plasma of breast cancer pa-
tients was significantly reduced in lymph nodal involve-
ment and advanced stages of breast cancer (P<0.001).

Discussion

 Breast cancer is the leading cause of cancer mortality in 
women worldwide [20, 21]. In recent years, many studies 
have reported that miRNAs have key roles in providing 
sensitive mechanisms for precise regulation of gene ex-
pression [22-24].

Figure 2. Expression level miR-93-5p in tissue and plasma of 
breast cancer patients compared to the control group (P<0.001)

Figure 1. Expression level miR-17-5p in tissue and plasma of 
breast cancer patients compared to the control group (P<0.001)
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In many studies, abnormal expression of the miR-17-
92 family, especially miR-17-5p, has been reported to be 
associated with the spread of tumor growth in many can-
cers, including colorectal cancer, esophageal squamous 
cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, hematopoietic 
malignancies, breast cancer, lung cancer, glioblastoma, 
and neuroblastoma by targeting cell cycle control [9, 25].

It was reported that miR-93-5p (miR-93) significant-
ly inhibited cell proliferation and induced G1/S cell cy-
cle arrest. Moreover, two well-established oncogenes, 
E2F1 and CCND1 were identified as dual targets of 
miR-93 [34].

In the present study, miR-17-5p showed significant-
ly higher expression in tissues and plasma of the cancer 
group compared with the control group (P<0.0001), which 
was significantly associated with tumor stage and lymph 
node, ER, and PR status (P<0.0001). In contrast, de-

creased expression of miR-93-5p in plasma and tumor tis-
sues was shown to be significantly associated with tumor 
stage and lymph node involvement (P<0.0001).

Our data revealed that upregulation of miR-17-5p and 
down-regulation of miR-93-5p in both plasma and breast 
tumor might be associated with poor prognosis in breast 
cancer. However, miR-17-5p, due to the greater difference 
in expression and ease of plasma detection, may serve as a 
possible non-invasive biomarker for breast cancer’s poor 
prognosis. Further follow-up studies are required to con-
firm this finding.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This study was approved by the ethics committee of 
institute, (IRAN 52d/4922, 6.10.2016). All individuals 

Table 1. Comparing Mean Expression Levels of miR-93 and miR-17-5p in Tumor and Plasma Samples of Patients in Different 
Clinical Conditions

Parameter

Mean±SD

P

Mean±SD

P

Mean±SD

P

Mean±SD

P
Expression 

Level of miR-
17-5p in Breast 
Tumor Tissues

Expression
 Level of 

miR-17-5p 
in Plasma 
Samples

Expression of 
miR-93-5p in 
Breast Tumor 

Tissues

Expression 
Level of 

miR-93-5p 
in Plasma 
Samples

ER+ 12.94±5.08
<0.0001

5.29±2.22
<0.0001

0.34±0.3
0.9040

0.48±0.41
0.4042

ER- 2.81±1.52 1.36±0.59 0.35±0.29 0.47±0.34

PR+ 14.09±4.26
<0.0001

5.82±1.83
<0.0001

0.31±0.27
0.7143

0.53±0.4
0.9955

PR- 3.05±1.72 1.40±0.63 0.33±0.37 0.53±0.38

HER2+ 8.81±6.65
0.6249

3.68±2.60
0.8621

0.33±0.27
0.9509

0.61±0.38
0.7286

HER2- 9.38±6.72 3.92±2.79 0.32±0.27 0.56±0.40

Triple-negative 4.88±1.2
0.4921

1.9±0.23
0.34

0.48±0.35
0.2731

0.54±0.4
0.9388

Non-triple negative 9.33±6.59 3.92±2.67 0.33±0.3 0.57±0.41

Lymph node+ 13.65±4.64
<0.0001

56.4±1.95
<0.0001

0.13±0.8
<0.0001

0.37±0.36
<0.0001

Lymph node- 2.98±1.74 1.37±0.63 0.65±0.26 0.84±0.32

St
ag

e

1 1.37±0.12

0.0011

1.16±0.23

0.0428

0.98±0.01

<0.0001

0.91±0.24

<0.0001
2 6.21±3.98 2.76±1.51 0.53±0.26 0.84±0.32

3 10.11±6.79 4.47±3.14 0.16±0.09 0.35±0.35

4 17.1±1.88 5.96±1.91 0.01±0.008 0.26±0.24

Abbreviations: ER, estrogen receptor; PR, progesterone receptor; HER2, human epidermal growth factor receptor 2.
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included in the study signed a consent form to use their 
clinical samples and personal data under the supervision 
of their physician.
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زمینه و هدف miRNAها دسته ای از RNA های کوچک غیررمزگذار )17-25 نوکلئوتید( هستند که در بسیاری از بیماری ها محققان به 
آن ها توجه کردند. مطالعات  miRNAها در سرطان های مختلف نشان داده است که برخی از آن ها به عنوان انکوژن و برخی مهارکننده 
تومور عمل می کنند. تا به امروز، بسیاری از مطالعات نشان دادند miR-17-5p وmiR-93-5p  مولکول های تنظیم کننده مهمی برای برخی 
رفتارهای بیولوژیکی، ازجمله فرایندهای تکثیر سلولی هستند که در تشکیل سرطان مهم هستند. هدف از این مطالعه بررسی سطح بیان 

miR-17-5p و miR-93-5p در بافت و پالسمای بیماران مبتال به سرطان مجاری پستان در مقایسه با گروه کنترل بود.

مواد و روش ها استخراج RNA )مشتمل بر miRNA( از نمونه های بافت پستان و پالسمای متشکل از نمونه های سرطانی و نرمال انجام 
 miR-93-5p و miR-17-5p ساخته شد و سطح بیان cDNA .شد. درصد خلوص و غلظت آن ها با سنجش میزان جذب نوری تأیید شد
به صورت نیمه کمی با روش  واکنش PCR در زمان واقعی با استفاده از رنگ سایبر گرین در نمونه های بافت تومور و پالسما در قیاس 
با گروه کنترل نرمال و در حضور نرمال کننده SNORD47 بررسی شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Graphpad Prism نسخه 

8/0/2 تجزیه و تحلیل شد.

 IRAN( مالحظات اخالقی مالحظات اخالقی این مطالعه را کمیته اخالق مؤسسه پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با کد
52d/4922, 6.10.2016( تأیید کرد. کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه، فرم رضایت نامه  جهت استفاده از نمونه های بالینی و داده های 

شخصی تحت نظارت پزشک را امضا کردند.

یافته ها میزان بیان miR-17-5p در بافت و پالسمای بیماران مبتال به داکتال کارسینوما در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیان 
معنا داری را نشان داد به طور قابل توجهی با مرحله تومور و غدد لنفاوی، وضعیت گیرنده پروژسترون و  استروژن ارتباط داشت 
)P<0/0001(. این در حالی است که کاهش بیان miR-93-5p در بافت های پالسما و تومور به طور قابل توجهی با مرحله تومور 

 .)P<0/0001( و درگیری غدد لنفاوی مرتبط است

نتیجه گیری یافته های این پژوهش مبین این امر است که بیان باالی miR-17-5p و کاهش بیان miR-93-5p احتمااًل با پیش آگهی ضعیف 
سرطان پستان مرتبط است. با وجود این miR-17-5p به دلیل اختالف بیان بیشتر و سهولت ردیابی در پالسما، به عنوان یک کاندیدای 

احتمالی زیست، نشانگر پیش آگهی ضعیف بیماری تلقی می شود. مطالعات فرجام یابی بالینی بیشتر برای تأیید این موضوع الزم است.

کلیدواژه ها: 
پیش آگهی، سرطان، 
 miR-17-5p ،نشانگر

،miR-93-5p
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مقدمه

microRNAs 1ها، گروهی از RNAهای غیر کد کننده هستند که 
 5’UTR 3 و به ندرت از ناحیه’UTR به طور مستقیم عمدتًا ناحیه
mRNA ، ژن ها را هدف قرار داده و با سرکوب ترجمه موجب مهار 
بیان ژن ها در سطح پس از رونویسی می شوند. ازاین رو به عنوان 
تنظیم کننده های اصلی ژنوم انسان به آن ها توجه شده است ]1[. 
بسیاری از مطالعات در سراسر جهان نقش عمده ای در برخی 
تهاجم  آپوپتوز،  تکثیر سلولی،  ازجمله  بیولوژیکی  عملکردهای 
تأیید کردند ]2[. نقش  برای miRNA ها  را  و مهاجرت سلولی 
برای لوسمی  بار در سال 2002  اولین   miRNAها در سرطان 
شناسایی شد ]3[. مطالعات نشان دادند  miRNAها می توانند 
 .]4[ کنند  عمل  تومور  سرکوبگر  یا  انکوژن  ژن های  به عنوان 
 OncomiRها گروهی از  miRNAها هستند که بیان بیش از حد 
ازاین رو   .]5[ است  شده  گزارش  تومورها  از  بسیاری  در  آن ها 
احتمااًل می توان از  miRNAها به عنوان مارکرهای تشخیصی و 

پیش آگهی و همچنین اهداف بالقوه درمانی در سرطان نام برد. 

سرطان پستان به عنوان یکی از شایع ترین سرطان هایی است 
که زنان را در سراسر جهان درگیر می کند. به طوری که میزان 
شیوع این بیماری در سال 2015 برابر با 2/4 میلیون در سطح 
جهان شناخته شده است ]6[. براساس بررسی های سیستماتیک 
آمار سرطان پستان در ایران، میزان بروز این بیماری حدود 22 
نفر در هر 100000 زن ایرانی است و بیشتر در گروه سنی 40 
تا 49 سال گزارش شده است که این عدد یک دهه کمتر از زنان 
کشورهای توسعه یافته است ]6[. در بسیاری از مطالعات تغییرات 
 Let-7 و miR-195 ،miR-215 مانند  برخی  miRNAها،  بیان 
miR-299-5p، در نمونه های دریافت شده قبل و بعد از جراحی 

در بیماران مبتال به سرطان پستان مشاهده شده است ]7[. 

اعضای  شناخته شده ترین  از  یکی   miR-17-92 خانواده   
به عنوان OncomiR شناخته شده است  miRNA ای است که 
  miR-18a ،miR-19a ،miR-19b ،miR-20a ،miR-92a.]8[
و miR-17-5p  از اعضا خانواده miR-17-92 هستند ]9[. در 
بسیاری از مطالعات نشان داده شده است miR-17-5p با هدف 
 PTEN، WNT/ ،]10[ p21 قرار دادن برخی مولکول ها، ازجمله

 β-catenin]11[ و SOCS1 در تنظیم فرایندهای اصلی چرخه 
سلولی مانند تکثیر، اتوفاژی، آپوپتوز و متاستاز در پیشرفت انواع 
تومورها ایفای نقش می کند ]12[. از طرفی دیگر، تنظیم نامتعادل 
miR-17-5p در بسیاری از سرطان ها مانند کارسینوم سلول های 
کبدی، سرطان معده، سرطان ریه، سرطان پانکراس و سرطان 

پروستات ]13، 14[ گزارش شده است. 

1. miRNAs

در   .]15[ است   miR-106b-25 خوشه  عضو   ،miR-93-5p
مطالعات متعددی، بیان غیرطبیعی miR-93-5p در بسیاری از 
سرطان ها، مثل سرطان های معده، روده بزرگ، کبد، کارسینوم 
هپاتوسلوالر و سرطان ریه گزارش شده است ]16، 17[ که این 
امر با کوتاه شدن زمان بقای بیماران ارتباط نزدیکی داشته است 
  miR-93-5pبیان افزایش  دادند  نشان  مطالعات  برخی   .]18[
در سرطان تخمدان با هدف قرار دادن ژن های سرکوبگر تومور 
در   BRMS1L و  ]16[ تخمدان  سرطان  در   PTEN همچون 
کارسینوم آدنوئید غدد اشکی ]17[ و RB1 و LKB1 در سرطان 
ریه ]19[ در افزایش تکثیر سلول های سرطانی و تهاجم نقش 

دارد ]19[. 

امروزه، تفاوت بیان  miRNAها در نمونه های بافت و مایعات بدن 
افراد مبتال به سرطان در مقایسه با افراد سالم تا حد زیادی مورد 
تأیید دانشمندان قرار گرفته است.  miRNAهای در حال گردش 
)موجود در مایعات(، درواقع از سلول های توموری آزاد شدند که در 

وزیکول های اگزوزومی و آپوپتوزیس حمل می شوند ]19[. 

در مطالعه حاضر، با توجه به اینکه ژن PTEN که یک مهار کننده 
 miR-93-5p و miR-17-5p توموری مؤثر است، هدف مشترک
است. از سوی دیگر با عنایت به پیش بینی رفتارهای بیولوژیکی 
مشابه برای این دو miRNA در فرایند گسترش و پیشرفت تومور، 
برای اولین بار میزان بیان miR-17-5p و miR-93-5p در دو 
بافت تومور پستان و همچنین پالسمای افراد مبتال به سرطان 
پستان با گروه کنترل منفی آن ها مقایسه شد. عالوه بر این، ارتباط 
هیستوپاتولوژی  خصوصیات  و  این  microRNAها  بیان  سطح 
تومور، استیج یا مرحله بیماری و وضعیت گیرنده های هورمونی 
به منظور بررسی نقش احتمالی مرتبط با سرطان پستان جهت 

ردیابی سریع تر و آسان تر بیماری تجزیه و تحلیل شد.

مواد و روش ها

نمونه گیری و گروه بندی نمونه های مورد آزمایش 

براساس  اخالقی  اصول  تمام  پژوهش،  این  انجام  منظور  بـه 
ضوابط هلسینکی رعایت شده است. رضایت نامه کتبی آگاهانه 
از نمونه گیری امضا کردند.  را بیماران و گروه های کنترل قبل 
به  از جراحی  پس  بیماران  آسیب شناسی  و  بالینی  مشخصات 

دست آمد و یک آسیب شناس آن را تأیید شد.

تعداد 80 نمونه پالسما )40 مورد از بیماران مبتال به سرطان 
پستان و 40 مورد از افرادی که خود و خانواده درجه یک آنان 
نکردند  گزارش  را  سرطان  یا  پستان  بیماری های  از  سابقه ای 
به عنوان گروه کنترل ( و 100 نمونه بافت پستان )40 بافت توموری 
پستان و 40 بافت مجاور طبیعی و 20 بافت پستانی بدون ضایعه 
بافتی از زنانی که تحت عمل جراحی ماموپالستی قرار گرفتند( 
سال های 1397-1396  در  تهران  در  واقع  آسیا  بیمارستان  از 
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استریل  لوله های کرایو  به  بافتی  نمونه های  جمع آوری شدند.  
و نمونه های خون جهت جداسازی پالسما به لوله های استریل 
حاوی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید2 منتقل شد. نمونه های 
بافت با تانک ازت مایع و نمونه های خون ازطریق محفظه های 

یخی به آزمایشگاه انتقال یافت. 

استخراج RNA از بافت و پالسما

جدا  خون  از  مرحله ای   2 سانتریفیوژ  از  استفاده  با  پالسما 
شد )مرحله اول، 3000 دور در دقیقه3، 4 درجه سانتی گراد به 
مدت 10 دقیقه و مرحله دوم، 12000 دور در دقیقه، 4 درجه 
miR- کامل حاوی RNA 10 دقیقه(. سپس  سانتی گراد به مدت

 Sigma-Aldrich Total RNA با توجه به دستورالعمل کیت NA
درصد  و  غلظت  شد.  استخراج  آلمان(  )کشور   Purification 
دستگاه  با  نوری  اندازه گیری های جذب  ازطریق   RNA خلوص 

نانودراپ 20004 تأیید شد.

ساخت cDNA و بررسی بیان با استفاده ازرنوشت معکوس- 
واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی5

  از کیت onmiR cDNA kits )شرکت بن یاخته تهران، ایران( برای 
رونویسی معکوس میکرو RNA استفاده شد. تمام مراحل طبق 
دستورالعمل های کیت انجام شده است و از SNORD47 به عنوان 
ژن کنترل داخلی استفاده شد. پس از مرحله ریورس ترانسکریپتاز 
Re- ها با استفاده ازmiRNA  6، میزان بیان سیا رونوشت معکو

به صورت مقایسه ای و  al-time RT-PCR و رنگ سایبرگرین و 
 SNORD47 در قیاس با گروه کنترل و در حضور نرمال کننده
بیان  تجزیه و تحلیل  برای  پرایمرها  مجموعه  شد.  اندازه گیری 
 miRNAها را شرکت فناوری بن یاخته )تهران، ایران( طراحی کرد 
For-و ساخت. مجموعه سفارش شده شامل پرایمرهای اختصاصی 

پرایمر  و   miR-17-5p ،miR-93-5p ،SNORD47 برای  ward
Reverse مشترک برای تمام  miRNAها بود. شرایط دمایی شامل 
یک مرحله واسرشتی اولیه در دمای 95 درجه سانتی گراد برای 
2 دقیقه و 40 چرخه دمایی 95 درجه سانتی گراد برای 5 ثانیه 
و 60 درجه سانتی گراد برای 30 ثانیه است. بازده تکثیر برای هر 
 cDNA جفت پرایمر با مطالعه منحنی استاندارد خطی حاصل از
تجمیع شده چند نمونه ارزیابی شد. اختصاصیت و دقت پرایمرها 

مورد تأیید قرار گرفت )100 درصد(. 

2. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)
3. Revolutions Per Minute ( g= (rpm)2)
4. (NanoDrop 2000) Thermo Scientific, USA
5. RT PCR Real-time
6. Reverse transcriptase (RT)

بررسی آماری

بیان هدف   میزان  محاسبه شد.   2-∆∆CT روش  با  بیان  میزان 
برمبنای تغییر نسبت به گروه کنترل و نرماالیز شده براساس بیان 
SNORD47، به عنوان کنترل داخلی یا نرماالیزر محاسبه شد. 
برابر  بین 0/5 و 2  بیان،  افزایش  بیشتر  برابر و   2 ،RNA بیان
به عنوان نرمال )بدون تغییر بیان( و 0/5 برابر و کمتر به عنوان 

کاهش بیان درنظر گرفته شد.

 GraphPad نرم افزار  از  استفاده  با  داده ها  آماری  تحلیل 
Prism نسخه 8/0/2 7تجزیه و تحلیل شد. آزمون یو من ویتنی8 و 
کروسکال والیس9 برای داده های عددی استفاده شد. همبستگی و 
سازگاری با استفاده از تحلیل همبستگی اسپیرمن تجزیه وتحلیل 
شد. داده های عددی به صورت  میانگین و انحراف معیار ارائه شد. 

اختالف آماری در صورت P<0/05 معنا دار درنظر گرفته شد.

مالحظات اخالقی این مطالعه توسط کمیته اخالق مؤسسه 
پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری10 تأیید شد 
شرکت کننده  افراد  کلیه   .)IRAN 52d/4922, 6.10.2016(
در مطالعه، فرم رضایت نامه  جهت استفاده از نمونه های بالینی و 

داده  های شخصی تحت نظارت پزشک را امضا کردند.

یافته ها

در این مطالعه 80 نمونه پالسما )40 بیمار و 40 کنترل نرمال( 
و 100 نمونه بافت پستان )40 بافت توموری، 40 نرمال مجاور 
تومور و 20 بافت طبیعی پستان حاصل از جراحی ماموپالستی(  
بررسی شد. میانگین سنی افراد برای گروه بیمار 45/9 سال و 
برای گروه کنترل 48/5 سال بود و هیچ یک از افراد با یکدیگر 
نسبت خویشاوندی نداشتند. اطالعات بـالینی موجود در پرونده 
بیماران به صورت طبقه بندی شده استفاده شد )جدول شماره 1(. 

در   miR-17-5p بیان  میانگین  که  است  آن  مؤید  یافته ها 
بافت توموری پستان )6/4 ± 8/89( و پالسمای بیماران مبتال به 
سرطان پستان )2/61±3/27( به طور معناداری در مقایسه با گروه 
کنترل نرمال افزایش یافته است )P<0/001( )تصویر شماره 1(. 
همچنین میانگین بیان miR-93-5p در بافت توموری پستان 
پستان  سرطان  به  مبتال  بیماران  پالسمای  و   )0/34 ± 0/33(
)0/41 ±0/57( محاسبه شد که به طور معناداری نسبت به گروه 
کنترل نرمال کاهش یافته است )P<0/001( )تصویر شماره 2(. 
داده های آزمون اسپیرمن مؤید وجود همبستگی مثبت بین سطح 

7. (California Corporation, USA)
8. Mann-Whitney
9. Kruskal-Wallis
10. National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology 
(NIGEB)
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)تصویر   miR-93-5p و   )3 شماره  )تصویر   miR-17-5p بیان 
شماره 4( در نمونه های پالسما و تومور است.

همان طور که در جدول شماره 2 خالصه شده است، نتایج  
پالسمای  و  بافت  در   miR-17-5p بیان  سطح  بین  داد  نشان 
بیماران مبتال به سرطان پستان با متاستاز غدد لنفاوی، افزایش 
مرحله تومور و وضعیت گیرنده های  استروژن11 و پروژسترون12  
و ازلحاظ آماری ارتباط معنا داری وجود دارد )P<0/001( )جدول 
سرطان  وضعیت  با  معنا داری  ارتباط  درصورتی که   .)2 شماره 
سینه سه گانه منفی13 و گیرنده فاکتور رشد اپیدرال انسانی214 
)فقدان هر سه گیرنده استروژن، پروژسترون وگیرنده فاکتور رشد 

11. Estrogen Receptor (ER)
12.progesterone receptor (PR)
13. Triple-negative Breast Cancer (TNBC)
14. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2)

اپیدرال انسانی( مشاهده نشد )P<0/05( )جدول شماره 2(. نتایج 
حاصل از بررسی miR-93-5p نشان دادند که ازنظر آماری ارتباط 
پالسمای  و  بافت  در   miR-93-5p بیان  سطح  بین  معنا داری 
بیماران مبتال به سرطان پستان با متاستاز غدد لنفاوی و افزایش 
مرحله تومور وجود دارد. چنانکه با پیشرفت بیماری کاهش سطح 
بیان miR-93-5p مشاهده شد )P<0/001( )جدول شماره 2(. 
این در حالی است که ارتباط معنا دار آماری بین سایر اطالعات 
miR- و سطح بیان TNBC ، HER2 ، PR بالینی بیماران ازجمله

5p-93 در پالسما و بافت بیماران مبتال به سرطان پستان مشاهده 
نشد )P<0/05( )جدول شماره 2(. 

جدول 1. اطالعات بیماران مبتال به سرطان پستان و گروه کنترل )تعداد=4۰(

وضعیت کلینیکوپاتولوژی
میانگین±انحراف معیار/تعداد )درصد(

کنترل بیمار 

16/4 ±11/648/5±45/9سن)سال(

25-2782-84محدوده

مرحله بیماری در زمان 
تشخیص

 )7/5(3اول

 )42/5(17دوم

 )35(14سوم

 )15(6چهارم

وضعیت درگیری غدد 
لنفاوی

No18)45( 

+N22)55( 

 Distance
metastasis

 )12/5(Yes 5 )1 استخوان، 4 ریه( 

 No35)87/5( 

وضعیت گیرنده های 
)IHC( هورمونی

 )60(24 استروژن مثبت

 )40(16 استروژن منفی

 )52/5(21پروژسترون مثبت

 )47/5(19پروژسترون منفی

HER-2 وضعیت گیرنده 
)IHC(

+++12)30( 

 )60(24منفی

 )10(4سرطان سینه سه گانه منفی
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تصویر 1. سطح بیان miR-17-5p در بافت و پالسمای بیماران مبتال به سرطان پستان در مقایسه با گروه کنترل

 میانگین بیان miR-17-5p در بافت توموری پستان برابر 6/4 89±/8 و در پالسمای بیماران مبتال به سرطان پستان برابر2/61±3/72 است. P<۰/۰۰1 )کروس 
کالوالیس( 

تصویر 3. ارتباط همبستگی بیان miR-17-5p در نمونه های بافت تومور و پالسمای بیماران مبتال به سرطان پستان

R=۰/92 )اسپیرمن(

تصویر 2. سطح بیان miR-93-5p در بافت و پالسمای بیماران مبتال به سرطان پستان در مقایسه با گروه کنترل

 میانگین بیان miR-93-5p در بافت توموری پستان برابر ۰/34±۰/33 و در پالسمای بیماران مبتال به سرطان پستان برابر با 57۰/41±/۰ است. P<۰/۰۰1 )کروس 
کالوالیس(
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 بحث

درمان  و  تشخیص  در  صورت گرفته  پیشرفت های  علی رغم 
سرطان، سرطان پستان همچنان از علل اصلی مرگ و میر ناشی 
از سرطان در بین زنان شناخته می شود ]21،20 [. با توجه به 
تشخیص  تحقیقات  حوزه  در  مولکولی  تکنیک های  پیشرفت 
زودهنگام بیماری سرطان،  miRNAsها به عنوان فراهم کنندگان 
مکانیسم های حساس برای تنظیم بیان دقیق ژن به شدت مورد 

توجه دانشمندان قرار گرفتند ]24-22[.

در مطالعه حاضر میزان بیان miR-17-5p و miR-93-5p در 
نمونه های بافت توموری پستان و پالسما افراد مبتال به سرطان 
پستان در مقایسه با گروه کنترل نرمال و همچنین ارتباط میزان 
بیان  miRNAهای مذکور با خصوصیات بالینی و آسیب شناسی 
miR- بیماری بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد میزان بیان

5p-17 در بافت توموری پستان و همچنین پالسمای بیماران 
مبتال به سرطان پستان در مقایسه با بافت طبیعی و پالسمای 
این در حالی است که میزان  افزایش داشته است.  افراد سالم 
بیان miR-93-5p  در بافت توموری پستان و همچنین پالسمای 
بیماران مبتال به سرطان پستان در مقایسه با بافت طبیعی و 
پالسمای افراد سالم کاهش داشته است، اما تغییرات بیان در هر 
دو microRNA مورد مطالعه به طور قابل توجهی با متاستاز به غدد 

لنفاوی و مرحله تومور در ارتباط است. 

miR-17- در بسیاری از مطالعات، بیان غیر طبیعی خانواده
92 به خصوص miR-17-5p گزارش شده است که با گسترش 
 ،CRC ، ESCC ،HCC رشد تومور در بسیاری از سرطان ها ازجمله
بدخیمی های خون ساز، سرطان های پستان، ریه، گلیوبالستوما 
و نوروبالستوما با هدف قرار دادن کنترل چرخه سلولی همراه 
بوده است ]25،9 [. چن و همکاران نشان دادند miR-17-5p با 

هدف قرار دادن mRNA p21 میزان تکثیر سلول های کارسینوم 
نازوفارنکس15 را افزایش می دهد و بیان باالی miR-17-5p یا 
میزان بیان پایین p21 با پیش آگهی ضعیف بیماران کارسینوم 
نازوفارنکس همراه است ]10[. وانگ و همکارانش افزایش سطح 
بافت های LSCC و رده های سلولی را گزارش  miR-17-5p در 
کردند. ناک داون شدن miR-17-5p با سرکوب فعال سازی مسیر 
PI3K / AKT باعث کاهش تکثیر سلول LSCC و القای آپوپتوز 
در شرایط موجود زنده16 و شیشه17 شد. همچنین آن ها مشاهده 
کردند که سطح بیان miR-17-5p با مرحله درجه بندی سرطان 
سینه18 در ارتباط بود. بنابراین میزان بیان باالتر ممکن است با 
پیشرفت مرحله تومور مرتبط باشد ]26[. لی و همکاران سطح  
بافت های  در  را   miR-17-5p TBP-2 ،miR-93 ،miR-373و 
سرطانی ریه و بافت های طبیعی ریه مجاور آن ها بررسی و افزایش 
کردند،  گزارش  را   miR-17-5p و   miR-93 ،miR-373 بیان 
بافت های سرطانی  در   TBP-2 mRNA بیان میزان  درحالی که 
ریه در مقایسه با بافت های طبیعی ریه مجاور به طور قابل توجهی 
کاهش داشت ]13[. چن و همکاران خانواده miR-17-92 جهت 
تشخیص رتینوبالستوما19 یا گلیومای شبکیه ای20 در سرم کودکان 
miR-17- مبتال به رتینوبالستوما را بررسی و گزارش کردند که

3P ،miR-17-5P ،miR-18a ،miR-20a در سرم کودکان مبتال 
به رتینوبالستوما نسبت به کودکان سالم به شدت افزایش بیان 
داشته است ]27[. فو و همکاران میزان همبستگی سطح بیان 
 miRNAهای اگزوزومی را با پیشرفت سرطان کلورکتال یا روده 

15. Nasopharyngeal Carcinoma (NPC)
16. In vitro
17. In vivo 
18. Ttumor Lymph node Metastasis (TNM)
19. Retinoblastoma (RB)
20. Glioma Retinae

تصویر 4. ارتباط همبستگی بیان miR-93-5p در نمونه های بافت تومور و پالسمای بیماران مبتال به سرطان پستان

R=۰/77 )اسپیرمن(
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جدول 2. مقایسه میانگین بیان miR-93 و miR-17-5p در نمونه های تومور و پالسمای بیماران در شرایط مختلف بالینی

پارامتر

میانگین سطح 
miR- بیان
 5p-17در 

بافت های تومور 
پستان

P

میانگین 
سطح بیان 

 miR-17-5p
در نمونه های 

پالسما

P

میانگین 
میزان بیان 

 miR-93-5p
در بافت های 
تومور پستان

P

میانگین 
سطح بیان 

 miR-93-5p
در نمونه های 

پالسما

P

5/08±12/94استروژن مثبت
<0/0001

5/29±2/22
0/0001<

0/34±0/3
0/9040

0/48±0/41
0/4042

0/34±0/290/47±0/590/35±1/521/36±2/81استروژن منفی
پروژسترون 

4/26±14/09مثبت
<0/0001

5/82±1/83
0/0001<

0/31±0/27
0/7143

0/53±0/4
0/9955 پروژسترون 

0/38±0/330/53±0/630/37±1/721/40±3/05منفی
گیرنده فاکتور 
رشد اپیدرمی 
انسانی 2 +

8/81 ±6/65
0/6249

3/68±2/60
0/8621

0/33±0/27
0/9509

0/61±0/38
0/7286 گیرنده فاکتور 

رشد اپیدرمی 
انسانی 2 -

9/38±6/723/92±2/790/32±0/270/56±0/40

سرطان سینه 
1/2±4/88سه گانه منفی

0/4921
1/9±0/23

0/34
0/48±0/35

0/2731
0/54±0/4

0/9388 سرطان سینه  
غیر سه گانه 

منفی
9/33±6/593/92±2/670/33±0/30/57±0/41

4/64±13/65غدد لنفاوی +
<0/0001

5/64±1/95
0/0001<

0/13±0/08
<0/0001

0/37±0/36
<0/0001

0/32±0/260/84±0/630/65±1/741/37±2/98غدد لنفاوی -

0/12±1/37مرحله اول

0/0011

1/16±0/23

0/0428

0/98±0/01

<0/0001

0/91±0/24

<0/0001
0/32±0/260840±1/510/53±3/982/76±6/21مرحله دوم

0/35±0/090/35±3/140/16±6/794/47±10/11مرحله سوم

0/26±0/0080/24±1/910/01±1/885/96±17/1مرحله چهارم

بزرگ21 در سرم افراد کنترل و بیماران مبتال به CRC بررسی 
بین  miRNAهای مورد بررسی،  کردند و گزارش کردند که در 
به طور   miRNA (miR-17-5p, miR-92a-3p) دو  تنظیم 
قابل توجهی در بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ مختل شده 
است. همچنین افزایش بیان miR-17-5p در بیماران سرطان 
روده بزرگ با متاستاز دور و مراحل بالینی باالتر در ارتباط بود 

.]28[

در مطالعات متعددی مانند مطالعه جیانگ و همکاران، گزارش 
شد که افزایش بیان miR-93 با مرحله تومور و متاستاز غدد 
نقش  همکاران  و  لیانگ   .]29[ است  بوده  ارتباط  در  لنفاوی 
miR-93-5p در تنظیم عملکرد سلول های اندوتلیال ورید ناف 

21. Colorectal Cancer (CRC)

انسان22 را بررسی و گزارش کردند که بافت های سرطانی پستان 
تراکم عروق   ،miR-93-5p از باالتری  با سطح  منفی  گانه  سه 
miR-93- بیان بیش از حد را نشان می دهند و  خونی بیشتری 

5p، تکثیر سلول های اندوتلیال ورید ناف انسان را تسریع کرده و 
باعث تشکیل لومن و جوانه زدن آن ها در موجود زنده شده است 
]30[. فانگ و همکاران با بررسی miR-93 در سرم بیماران مبتال 
مشاهده  را   miRNA-93 بیان  افزایش سطح  رحم،  به سرطان 
کردند که با مرحله بندی تومور و رفتارهای کلینیکوپاتولوژیک و 
متاستاز غدد لنفاوی ارتباط داشت ]31[. از سوی دیگر فانگ و 
همکاران گزارش کردند miR-93-5p با سرکوب بیان LATS2 در 
آستروسیتوما می تواند باعث رگ زایی و متاستاز در تومور شود 
]32[. فابری و همکاران گزارش کردند miR-93 با ترشح پنلی 

22. HUVECs
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از سیتوکین ها، کموکین ها و فاکتورهای رشد را که در آنژیوژنز 
در گلیوم ها ازطریق سرکوب IL-8 و VEGF نقش دارند، تنظیم 
می کند ]33[. گزارش شده است miR-93-5p به طور قابل توجهی 
از تکثیر سلولی جلوگیری می کند و باعث توقف چرخه سلولی 
 E2F1 ،می شود. عالوه بر این، 2 انکوژن به خوبی تثبیت شدند G1S
شدند  شناسایی   miR-93 دوگانه  اهداف  به عنوان   ،CCND1 و 
miR- 34[. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد افزایش بیان[

5p-17 در بافت توموری پستان و پالسمای بیماران با گیرنده 
استروژن مثبت و پروژسترون مثبت نسبت به بیماران گیرنده 
استروژن منفی و پروژسترون منفی و همچنین مرحله بندی تومور 
و متاستاز به غدد لنفاوی به طور قابل توجهی ارتباط معنا داری 

دارد. 

میزان بیان miR-17-5p در بافت و پالسمای بیماران مبتال 
بیان  افزایش  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  کارسینوما  داکتال  به 
معنا داری را نشان داد، به طور قابل توجهی با مرحله تومور و غدد 
ارتباط داشت  لنفاوی، وضعیت گیرنده استروژن و پروژسترون 
 miR-93-5p این در حالی است که کاهش بیان .)P<0/0001(
در بافت های پالسما و تومور به طور قابل توجهی با مرحله تومور و 

 .)P<0/0001( درگیری غدد لنفاوی مرتبط است

نتیجه گیری

miR- یافته های این پژوهش مبین این امر است که بیان باالی
5p-17 و کاهش بیان miR-93-5p احتمااًل با پیش آگهی ضعیف 
سرطان پستان مرتبط است. با این حال، miR-17-5p به دلیل 
اختالف بیان بیشتر و سهولت ردیابی در پالسما، به عنوان یک 
بیماری  پیش آگهی ضعیف  نشانگر  زیست،  احتمالی  کاندیدای 

تلقی می شود. 

با عنایت به محدودیت تعداد نمونه ها، افزایش حجم نمونه و 
بالینی  بالینی یا پیگیری23 وضعیت  انجام مطالعات فرجام یابی 
ضعیف  miRNAهای  پیش آگهی  نقش  تأیید  جهت  بیماران 

مورد بررسی پیشنهاد می شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

پژوهشکده  اخالق  کمیته  را  مطالعه  این  اخالقی  مالحظات 
 IRAN( ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی24 تأیید کرده است
52d/4922, 6.10.2016(. کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه، 
فرم رضایت نامه  جهت استفاده از نمونه های بالینی و داده های 

شخصی تحت نظارت پزشک را امضا کردند.

23. Follow up
24. National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology 
(NIGEB)

حامی مالی

و  ژنتیــک  مهندســی  ملــی  پژوهشــکده  را  پــروژه  ایــن 
کــرد. پشــتیبانی  بیوتکنولــوژی 

مشارکت نویسندگان

آندیا  مقاله:  پیش نویس  نگارش  و  داده ها  جمع آوری  و  اجرا 
سیدی مقدم؛ طراحی ایده پروژه، نظارت بر اجرا، آنالیز نتایج و 
نهایی کردن مقاله: مهدیه سلیمی؛ مشاوره علمی: نجمه رنجی 
بالینی: حسین  تأمین نمونه های  به  و حسین مزدارانی؛ کمک 
تمامی  پژوهش:  نگارش  و  نمونه  مزدارانی؛ طراحی، جمع آوری 

نویسندگان.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعاض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از همکاری دکتر پریسا عظیم نژادان تقدیر و تشکر 
می کنند. 
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