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 به عنوان HIF1AN ژن وارزیابی بافتی پروتئین تعیین میزان بیانو KRASآنالیز موتاسیون 

 انسانی آدنوکارسینومای کولورکتال در پیش آگهی دهنده احتمالی مارکربیو

 چکیده

 

و  APCفرآیندی چند مرحله ای بر اساس تجمع جهش سوماتیک در ژن ها مثل  (CRC) سرطان کولورکتال

KRAS اطالعات کمی مبنی بر جهش در ژن .استKRAS  و ارتباط آنها با پارامترهای بالینی و بیان ژن های

 وجود دارد. CRCدر دخیل در پیشرفت تومور 

مانند سن، جنس، محل تومور،  کلینیکی پارامترهایبیمار و ارتباط آن با  99را در نمونه  KRASما وضعیت 

 متاستاز به غدد لنفاوی ، مرحله تومور ، درجه تومور و تهاجم عروقی مورد بررسی قرار دادیم.

  12در کدون  بیشتررا با جهش  KRASاز نمونه های ما جهش در ژنوم  ٪  38/4مطابق با گزارش های دیگر،

و  KRASبا این وجود، در تضاد با گزارش های قبلی ، هیچ رابطه ای بین وضعیت (نشان داد.٪ 89/4) 

 (P>0/05)د. به جز تهاجم عروقی دیده نش ,یک کلینیکوپاتولوژ پارامترهای

 داشتند.  تهاجم عروقی بیشتر KRASدر مقایسه با بیمار نوع وحشی  KRASبیماران مبتال به جهش 

جهش یافته و نوع  KRAS، در هر دو گروه  SOCS3 و FIH -1سپس، ما بررسی بیان دو ژن سرکوبگر تومور ، 

 پرداختیم. کلینیکوپاتولوژیوحشی به جستجوی ارتباط بین بیان و پارامترهای 

هیچ با mRNAدر سطح  SOCS3و  FIH -1بیان ، اما  میدادنشان  رانشده  تنظیماگر چه بیان هر دو ژن بیان 

 (P>0/05) ارتباط نداشت . کدام از پارامترهای کلینیکوپاتولوژی

 .بود مرتبطتومور  Πو گرید  IVمرحله  در سطح پروتئین با FIH -1کاهش موتانت  KRASدر گروه با این حال، 

و  SOCS3و  FIH -1 بابیان KRASنشان داد که هیچ ارتباط و یا همبستگی پایینی میان وضعیت  نتایج ما

 وجود ندارد. CRCویژگی های اپیدمیولوژیک و تظاهرات کلینیکوپاتولوژیکی در 

 

 SOCS3و  KRAS  ،FIH -1کلمات کلیدی: سرطان کولورکتال ، جهش 
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تقدیم به بهترین و خدای مهربان زندگیمدوست و همراه  واالترین 

 

بی همتای زندگیم که نور وجود نازنینش مایه دلگرمی و امید من  فرشتهتقدیم به 

محبت و از خودگذشتگیهایش در ذهن و وجودم  ٬است و همواره آرامش حضورش

سپاس مادرم  ٬است جاودانه  

 

دلسوزیها  یشهاما هم رمندا داشتنش را افتخار که  پدرمو پاک  تقدیم به روان شاد

خواهم مانددر ذهنم ایش پندهو ,  پدرم هنوزاما نصیبم بی  وجودش از موهبتدریغا که  

زند و نجواهایت در گوش جانم زنگ می  

یقین دارم آمرزیده ای و آزاد  ,سیمایت در برابر چشمانم زنده است  

 

 

که با بلندی طبع و محبت وجودش در تحقق آرزوهایم  همسر بسیار عزیزمتقدیم به 

خواستش است منتهای بوده و همیشه کامیابی من همراهم  

 



6 

 

حضور و عمق شعورش در طول این سالها  یمن که بهعزیزتر از جانم  آبتین تقدیم به

بود حامی منهمراه و بهترین   

 

موهبت استش نازنیندوست داشتنی و که وجود  عزیز در راهمپسر تقدیم به   

 

هستندمایه دلگرمی و افتخار م  که برادران عزیزمتقدیم به   

 

 

مشاور و راهنما محترمارجمند و تقدیم به اساتید   

 

ناصر رخشانی جناب آقای دکتر   رضا نجفی پور جناب آقای دکتر  

 

امیر جوادی جناب آقای دکتر آرمان مرکباتی    جناب آقای دکتر  
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جلسه دفاعیه اساتیدمحترم ناظرتقدیم به   

 

بهرنگ کاظمی نژاد جناب آقای دکتر       بهرام کاظمی جناب آقای دکتر    

 

ساروخانی جناب آقای دکتر           ناصر پور دکتر جناب آقای  

 

سهمانی جناب آقای دکتر          پیمانیجناب آقای دکتر  

 

 با تقدیر و تشکر از

 

علوم پزشکی قزویندانشگاه ریاست محترم   

 ریاست محترم دانشکده پزشکی علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین آموزشیمحترم پژوهشی و معاونت معاونت محترم   

دانشگاه علوم پزشکی قزوین پزشکی مولکولیدپارتمان   

دانشگاه علوم پزشکی قزوین انستیتو تحقیقات سلولی و مولکولی  

روزگر دانشگاه علوم پزشکی ایرانریاست محترم بیمارستان فی  
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 معاونت محترم آموزشی و پژوهشی بیمارستان فیروزگر

 انستیتو تحقیقات کبد وگوارش بیمارستان فیروزگر

 ریاست محترم دپارتمان پاتولوژی بیمارستان مهر تهران

مولکولی و پاتوبیولوژی پرتولب آزمایشگاه تشخیص  

 

,سرکار خانم دکتر مهشید هورمزدی    ,  مهران قادریجناب آقای دکتر   , جناب آقای دکتر بابک قاری زاده      

همکاران محترمکلیه  ومهندس فرهاد قجقی  آقای جناب  

,  دکتر الهه کاشانی امین سرکار خانم   جناب آقای دکتر حسینی راد  

 

دفتر مجله علوم پزشکی سرکار خانم شامخی و  و  سرکار خانم پورزرشکیآموزش و تحصیالت تکمیلی  دفتر

ارمسپاسگز که نهایت همکاری و مساعدت را با اینجانب داشتندقزوین خانم خشکه چالی   

 

مدوستان عزیز  , دکتر اعظم رجب پور خانم   , مایه که و خانم دکتر غزل محمدی دوست مریم هنرخانم دکتر  

بودند کمال تشکر و قدردانی را دارممشوق من  دلگرمی و  
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 فهرست عناوین

 بخش اول: مقدمه 1-1

 2                                                                                                 دستگاه گوارش 1-1-1

 2         روده بزرگ                                                                                           2-1-1 

 2                                                                                                           کولون 3-1-1

  4                                                                                                           رکتوم 4-1-1 

      4                                                                                     های روده بزرگنئوپالسم 5-1-1 

   4                                                                                           نئوپالسم روده بزرگ6-1-1 

 5                                                                                                کارسینوم کولورکتال2-1

 5                                                                                                      اپیدمیولوژی1-2-1

 6                                                                    در ایران سرطان کولورکتال اپیدمیولوژی 2-2-1

 6                                        بتال به سرطان کولورکتالریسک فاکتورهای موثردر ا اتیولوژی و 3-2-1

 6                                                                                           فاکتورهای محیطی 1-3-2-1

   7                                                                                                 عوامل وراثتی 2-3-2-1

 8                                                                                   مرحله بندی کارسینوم کولون 4-2-1
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 11                                                                                  درجه بندی کارسینوم کولون 5-2-1

 11                                                                                                     عالئم بالینی 6-2-1

          11                                                                                                       موفولوژی7-2-1 

 11                                                                                                        آگهی پیش8-2-1 

         12                                                                        ژنتیک مولکولی کارسینوم کولون 9-2-1

   16                                                   سیگنالینگهای سلولی دخیل در پاتوژنزکارسینوم کولون 1-3-1

    MAPK signaling pathway                          18 )) میتوژن اکتیویتد پروتئین کیناز سیگنالینگ 1-3-2

   19                                      ساختار ونقش همولوگ انکوژن ویروس سارکومای رات کرستین 1-3-3

     MAPK signaling pathway19                                      در EGFRمراحل انتقال پیام رشد توسط  1-3-4

 21                                                                  در مسیرهای انتقال پیام به سرطان نقص 1-3-5

  22                                                                           و نقش آن در سرطان کولورکتال KRASژن  1-3-6

 KRAS23                                                                 3وتعداد نسخه های ژن 2، تقویت ژنی1جهش 1-3-7

    25                                       سیگنالینگ ژانوس کیناز و هدایت سیگنال و فعال کننده نسخه برداری 1-4-1

   JAK-STAT3                                                                             25 سیگنالینک تنظیم  1-4-2

 26                                                              در کانسر کولون  JAK-STAT سیگنالینگ 1-4-3
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 27                                                                             تعریف نورموکسی و هیپوکسی 1-5-1

   27                                                         علل فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوزیکی هیپوکسی 1-5-2

   29                                                                               فاکتورهای محرک هیپوکسی 1-5-3

 31                                                                   ژنهای هدف فاکتور القا کننده هیپوکسی  1-5-4

  HIF1" Factor Inhibiting   HIF1  (HIF1AN)                               31فاکتور مهارکننده " 1-5-5

 HIF31                                               نقش آسپاراژیل و پرولیل هیدروکسیالزها در ناپایداری  1-5-6

                     HIF1AN (                                                                            (FIH132جایگاه سلولی و ساختار   1-5-7

 HIF1AN (                                                                                    (FIH133 انواع تنظیم سلولی 1-5-8

 33                                                                            در تومور های جامد HIF1AN نقش 1-5-9

   35                                                درانواع سرطانهای انسانی HIF1ANالگوی بیان فاکتور  1-5-11

  36                                                                                                    مروری برمطالعات گذشته 1-6-1

 38                                                                                                                            اهداف وفرضیات

 بخش دوم : مواد وروش 1-2

 41                                                                                             دستگاه ها و وسایل مورد استفاده 2-1-1

  

  42                                                                                            مواد و محلول های مورد استفاده  2-1-2
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 QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50)                                  43توسط کیت DNAتخلیص   2-2

 Pyrosequensing44                                                                                        پایرووسکوئنسینگ 2-3

 Pyro kit45                               با استفاده ار معرف های   KRASپروتکل اول : تکثیر اولیه از ژن  2-3-1

 47                         ه بید های استراپتاویدین سفارزآمپلیکون های حاوی بیوتین بپروتکل دوم: اتصال  2-3-2

 47                                                         تکل سوم : آماده ساز محلولها جهت پایرو سکوئنسینگپرو 2-3-3

  DNA48                                                                              پروتکل چهارم : تک رشته ای کردن  2-3-4

 49                                                                  پروتکل پنجم: راه اندازی سکوئنسر و انجام سکانس 2-3-5

 Dispensation Order                                                       51سفارش توزیع وکلئوتیدها   2-3-6

 RNA51                                                                                                                          تخلیص   2-4

     RNasy FFPE Kit QIAGEN51                      از بافت فیکس شده با فرمالین  RNAایزوالسیون  2-4-1

     

 52                                   با استفاده از نرم افزار  FIH1 ، SOCS3 ، HPRT طراحی پرایمر ژن های 2-4-2

        53                                                  طول قطعه و جایگاه طراحی پرایمر بر اساس بانک ژن 2-4-3

1                                                            در مواد و محلول های مورد استفاده 2-4-4
st
 strand cDNA  54 

 Real Time PCR 55                                                             در مواد و محلول های مورد استفاده 2-4-5

 57         ایمنوهیستوشیمی                                                                          اجرای  روش  2-5
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                                                                                                              مرحله دپارافینه کردن 2-5-1

58 

  58                                                      کروموژن DABبا  و رنگ آمیزی ژن آنتی مرحله  بازیافت 2-5-2

 SCORING                                                              61)) نحوه شمارش و امتیازدهی اسالید ها 2-6

                                                                                            نحوه محاسبه تغییرات نسبی بیان ژن 2-7

60 

      61                                                                                                                       آماری آنالیز 2-8

 ایجسوم: نتبخش  3-1

   63                                        و تایید آن بر روی ژل الکتروفورزیس  FFPEنمونه  DNA( استخراج  3-1

  64                                            و توالی یابی به روش پایروسکونئسینگ KRASژن  DNA( تکثیر  3-2

  65                      و تعیین موتاسیون به روش پایروسکوئنسینگ   KRAS ( توالی یابی قطعه آمپلیکون ژن3-3

 Real Time PCR                           67 (  نتایج تکثیر اختصاصی آمپلیکون های ژن های هدف به روش3-4

 qPCR                       68 تکثیر اختصاصی آمپلیکون های ژن های هدف به روش Ctنتایج و مقادیر  ) 3-4-1

  SOCS3                                                          69 ژن   Real Time PCR( ژل الکتروفورز از محصول 3-5

  FIH1                                                               71 ژن Real Time PCRژل الکتروفورز از محصول ( 3-6

  HPRT                                                            71  ژن   Real Time PCR(ژل الکتروفورز از محصول 3-7
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                                                                                                          یافته های ایمنوهیستوشیمی (3-8

   72    

 75          ( نتایج آنالیز آماری                                                                                          3-9

      بخش چهارم: بحث 1-4
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 فهرست اشکال و جداول

 مقدمه: بخش اول

 3                                                                           روده بزرگشکل شماتیک نواحی مختلف  :1-1

 15                               کارسینوم-مدل خطی توالی آدنوم در سیر تکاملی سرطان کولورکتالشکل : 1-2

 17                                   سرطان کولورکتال درMAPK  میتوژن اکتیویتد سیگنالینگسیر م شکل :1-3

  MAPK 17                                        و مکان ارتباط با مسیر  JAK-STAT سیگنالینگسیرم شکل :1-4

      MAPK                                     17       مکان ارتباط با مسیراهیپوکسی و  سیگنالینگسیرم شکل: 1-5 

  19                                              دخیمیبتغییرات گوناگون ژنتیکی در مراحل مختلف ایجاد شکل : 1-6

     21                                                        موتانت در تکثیر سلول سرطانی RAS مکانیسم اثرشکل : 1-7

  KRAS22                                همولوگ انکوژن ویروس سارکومای رات کرستینساختار شکل : 1-8 

 24                  موتانت KRASدر درمان سرطان کولون  EGFRشکست مهار کننده های ضد شکل :  1-9

   socs326                                                                     ساختار دومین های پروتئین  شکل: 1-11

 27                                     و نحوه فعال شدن و مهار شدن مسیر JAK-STATاجزای مسیر شکل  :1-11

  FIH1   31                                                                  ساختار دومین های پروتئین شکل : 1-12

  32                                 در شرایط هیپوکسی HIFو دیگر مهار کننده های   FIH1نقش  شکل :1-13
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 مواد وروش: بخش دوم 

            45                                                               شماتیک از روش پایروسکوئنسینگ شکل( 2-1

 45                                           نحوه اتصال پرایمر های فرادست و فرودست بیوتنیله  شکل( 2-2

     PCR                                                                         46جدول مقادیر مورد نیاز در  (2-1

                 PCR                                                                           46برنامه( جدول مقادیر مورد 2-2

 47                            به بید های استراپتاویدین DNA( جدول مواد و محلول مورد نیاز جهت  اتصال 2-3

 48                                                                          جدول نمونه رقیق سازی پرایمر های سکانس (2-4

 49                               دستگاه خال و چاهک های حاوی اتانل بافر شستشو و بافر دناچوریشن( شکل 2-3

  FIH1 ,SOCS3 , HPRT52                                                      (جدول سکانس های پرایمر سه ژن 2-5

  52                                             و نحوه قرارگیری نمونه کنترل منفی PCRنمای پلیت  شکل (2-4

1                                               واکنش سنتز  ء( جدول ترکیبات تشکیل دهنده2-6
st
 strand cDNA    54 

 55                                              تک رشته ایDNAمورد استفاده در سنتز  RT-PCRجدول برنامه  (2-7

 Real Time PCR56                                                 ( جدول مواد ومحلول مورد استفاده در واکنش 2-8

 mRNA                                          56 ژنبررسی بیان مورد استفاده در PCRبرنامه  ( جدول2-9

  61                                                          نمای شماتیک نحوه محاسبه مقدار بیان ژن( شکل 2-5

 نتایج: بخش سوم
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 63                           و تایید آن بر روی ژل الکتروفورزیس  FFPEنمونه  DNAاستخراج  شکل ( 3-1

 PCR                                                    64با استفاده از  KRASژن  DNAتایید تکثیر  شکل(  3-2

 65             به صورت جدول وگراف پایروگرام  توالی یابی ) پایروسکونئسینگ(نتایج دستگاه  شکل( 3-3

 66                                               و فراوانی آن ها  KRASانواع موتاسیون شایع ژن (شکل  3-3-1

 Ramp Rate                67 و گراف  HPRT , FIH1 , SOCS3گراف مربوط به منحنی ذوب شکل (  3-4

 68        مربوط به نمونه بیماران    RealTimePCRعکس مربوط به نمودار تکثیر و نتایج شکل (  3-4-1

 SOCS3                                         69 ژن    Real Time PCRعکس ژل از محصول شکل (  3-5

                                     FIH1                                                71  ژن Real Time PCRعکس ژل از محصول شکل ( 3-6

  HPRT                               71  ژن  Real Time PCRعکس ژل الکتروفورز از محصول شکل ( 3-7

       71                         سرطان پستان انسانی  HIF1AN  مارکر ایمونوهیستوشیمی آمیزی رنگ شکل (3-8 

 KRAS wild                                                                73نمونه های بافت توموری  شکل  (3-9

 KRAS Mutant                                                                     73بافت نمونه های  شکل (3-11

 FIH1                                                                       74ایمنوهسیتوسیمی پروتئین شکل ( 3-11

           79                                                           توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعهجدول  (3-1

 79                              مطالعه در افراد مورد  KRASموتاسیون ژنتوزیع فراوانی شیوع جدول ( 3-2

 81                                                           توزیع فراوانی درجه تمایزسلولهای تومور جدول ( 3-3
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 بخش اول: مقدمه 1-1

 دستگاه گوارش 1-1-1

دهان، مری، معده، روده باریک و روده  بخش هایاز دهان تا مقعد گسترده است و شامل  4(GIمجرای گوارش )

ا توسط اسفنگترهای اختصاصی که به طور مستقلی کنترل می شوند، از یکدیگر  بزرگ می باشد. این ارگانه

دستگاه گوارش دو عملکرد اصلی ومهم را برعهده دارد که شامل جذب مواد غذایی وحذف  متمایز می گردند.

صاف و الیه صفاقی  مواد زائد است. دیواره دستگاه گوارش به لحاظ بافت شناسی از الیه مخاطی، الیه عضالت

 (1) .تشکیل شده است

 روده بزرگ 1-1-2

روده بزرگ عضوی از دستگاه گوارش تحتانی می باشد که از سکوم، کولون، رکتوم وآنال کانال تشکیل شده 

ها وتشکیل مواد دفعی است و از چهار  ظیفه روده بزرگ، جذب آب و یونمتر طول دارد. و 5/1است و تقریبا 

الیه مخاط، زیر مخاط، طبقه عضالت و سروز تشکیل شده است. سطح مخاط روده بزرگ صاف و فاقد چین های 

های رکتوم، آنال کانال و آپاندیس به صورت نوار  حلقوی و پرز است. عضالت طولی خارجی به جز در بخش

نام تنیا کولی دیده می شوند. بین روده کوچک و سکوم در روده بزرگ، دریچه ایلئوسکال وجود دارد ضخیم به 

 (2)که به صورت اسفنگتری فیزیولوژیک مانع از بازگشت محتویات سکوم به روده کوچک می شود.

 کولون 1-1-3

 و کولون صعودی)راست(، کولون عرضی، کولون نزولی)چپ(کولون بخشی از روده بزرگ است که شامل 

 الیه مخاط، زیرمخاط، الیه عضالنی خارجی)پروپریا( و سروز 4جدار کولون از  می باشد.کولون سیگموئید 

شده است. سطح  ساختهس موکوزا یاپی تلیوم، المینا پروپریا و موسکوالر ءاز سه جز آن مخاط تشکیل شده و

 است.شده تلیوم استوانه ای مکعبی کوتاه پوشیده  ی اپیسلول ها، توسط الیه منفردی از کولونخارجی 

                                                 

Gastro Intestinal
1
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یلیک و اسیدوف آن هاو سیتوپالسم  دندر قاعده قرار دار آن هایی که هسته سلول هااین اپی تلیوم سطحی از  

سلول  و وجود در راس به سمت لومن قرار دارد سلول هاحاشیه مخطط این  ند.ا موسین منفی است تشکیل شده

 .در این الیه می گرددگرانولهای موسین موجب سنتز، ذخیره وترشح در الیه مخاط  ی گابلتها

ی پانت وجود هاسلول کولون فاقد چربی و دارای کریپت های لیبرکون فراوانی است. در پوشش غدد کولون، 

 سلول های گابلت از سکوم تا سیگموئید افزایش می یابند. در اپیتلیوم سطحی، بیشتر سلول هاندارند ولی تعداد 

ی انترواندوکرین به میزان کمی وجود دارند. آستر مخاط و زیر مخاط در کولون سلول هاجاذب هستند و 

میلی لیتر آب و الکترولیت دراین بخش از دستگاه  1411ساختمانی مشابه روده کوچک دارند و روزانه حدود 

 (3 ,2).گوارش جذب می شود

 

 (3)روده بزرگشماتیک نواحی مختلف  نمای :1-1شکل
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 رکتوم 1-1-4

 در لگن واقع شده و در محل کانال مقعد، کهدهد  کولون را تشکیل میانتهای سانتی متری  15تا  8رکتوم 

. ساختمان رکتوم نیز مشابه کولون است ولی کریپت های لیبرکون آن کم عمق تر هستند و در یابد می پایان

های آنال است.  نیمه انتهایی آنال کانال محو می گردند. مخاط رکتوم دارای چین های طولی به نام ستون

 (4, 1).ود می آورندهای رکتوم به یکدیگر می پیوندند و دریچه های آنال را بوج انتهای تحتانی چین

 نئوپالسم های دستگاه گوارش 1-1-5

 انواع بدخیمی های دستگاه گوارش به دو دسته نئوپالسم های دستگاه گوارش فوقانی وتحتانی تقسیم

ی مری ومعده بوده و بدخیمی های گوارشی سرطان هامی شوند. نئوپالسم های گوارشی فوقانی شامل انواع  

 تحتانی شامل انواع پولیپها و کارسینوم های روده ای، سندروم های پولیپوز و تومورهای کارسینوئید 

می باشند. با این وجود، روده بزرگ از شایعترین محل های بروز بدخیمی های دستگاه گوارش تحتانی بوده و 

 .(3)السم های اولیه می باشددیگر میزبان نئوپ بخش هایبیش از 

 

 نئوپالسم های روده بزرگ 1-1-6

یش بدخیمی های اپی تلیومی روده بزرگ از علل اصلی بیماری ومرگ و میر در دنیا هستند. کولون و رکتوم ب

می باشند. طبقه  پیش روندهدیگر روده بزرگ، محل بروز سلول های سرطانی وانواع تومورهای  بخش هایاز 

 بندی تومورهای روده بزرگ عبارتند از:

 پولیپ هایپولیپ های غیر نئوپالسمی)خوش خیم( شامل: پولیپ های هیپرپالستیک، پولیپ های هامارتومی،  -1

 لنفاوی پولیپ هایالتهابی، 

کارسینوم، آدنوم(، ضایعات بدخیم)آدنوضایعات اپی تلیالی نئوپالسمی شامل: پولیپ های خوش خیم ) -2

 کارسینوئید، کارسینوم کولورکتال، کارسینوم ناحیه مقعد(
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 ضایعات مزانشیمی شامل: لیپوم، نوروم، آنژیوم، سارکوم کاپوسی -3

 لنفوم  -4

 م هاآدنو 

د که از تومورهای کوچک و اغلب پایه دار تا ضایعات بزرگ و این تومورها، پولیپ های نئوپالستیکی هستن

است ولی بعد از سنین  21-31سالگی حدود % 41م های کولون قبل از آدنومعموال بدون پایه متغیرند. شیوع 

ماتوزی از پرولیفراسیون و دیسپالزی اپی تلیال ناشی می آدنو. هر ضایعه افزایش می یابد 41-51سالگی به % 61

ست که اکثر ا م به کارسینوم است وهمچنین شواهد محکمی وجود دارد که بیانگر آنآدنوبیانگر تبدیل  شود که

 (4, 3).ماتوزی از پیش موجود، منشا می گیرندآدنوگیر کولورکتال از ضایعات  کارسینوم های مهاجم تکآدنو

 

 بخش دوم: کارسینوم کولورکتال 1-2

 اپیدمیولوژی 1-2-1

 شایعسرطان کولورکتال یکی از اصلی ترین دالیل مرگ ومیر در سراسر دنیا محسوب می شود و از جمله 

  نشده است. شناخته دقیق طور به آن بروز اصلی عامل که باشد گوارش می دستگاهبدخیمی های  ترین

 را سوم رتبه پستان و ریه سرطان پس ازمیر  و از نظر مرگ و (5) دنیاچهارمین سرطان شایع در  سرطان این

 در . با این وجودگیرد می قرار پروستات و ریه سرطان از پس مردان بین در درمیان زنان به خود اختصاص داده و

 (6).از زنان مشاهده می شود بیشتر عرضی و نزولی کولون سرطان حدودی و تا رکتوم سرطان مردان

  (7).وع آن نیز افزایش می یابدسالگی شروع شده و با افزایش سن، شی 41خطر ابتال به این سرطان از 

ماتوزی ایجاد آدنو پولیپ هایکارسینوم هستند و اغلب در آدنوسرطان های کولورکتال به صورت  98در حدود %

 (8).ابل درمان هستندمی شوند که توسط خارج سازی ق
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 در ایران سرطان کولورکتال اپیدمیولوژی 1-2-2

و با وجود عدم انجام  پیش بینی شدهسال پ 41-61جمعیت ایرانی افزایش شیوع سرطان کولورکتال در میان 

سرطان کولون در جمعیت جوان کشور  گسترشها حاکی از روند رو به  داده بررسی های کافی در این خصوص،

و نیز  فست فودها ر عادات غذایی وگرایش ایرانیان و به خصوص نسل جوان به که احتماال ناشی از تغیی می باشد

  (9).دخانیات می باشد استعمال

 گزارش محل ترین شایع نوع و رکتوم ترین شایع کارسینومآدنو در ایران،کولورکتال در مورد نوع و محل سرطان 

 سنی میانگین به نسبت 25بیماران در ایران  سنی میانگین انجام شده قبلی، مطالعات اساسبر  د.نباش شده می

 (9).است تر پایین غربی منابع شده در ذکر

نتایج حاصل از مطالعه ای انجام گرفته در ایران نشان داده است که میزان شیوع سرطان کولورکتال در زنان و 

 (6).از زنان  استبیش کمی  سال و باالتر  45سال تقریبا یکسان بوده ولی شیوع آن در مردان  45مردان زیر 

گیرانه  اقدامات پیش بنابراین با توجه به مطالب فوق بایستی با  برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی در خصوص

 و همچنین استفاده از پروتکل مناسب غربالگری و جامعه وسیع آموزش و بیماری خطرزای عوامل کاهشجهت 

فراد کشور های درمانی در راستای کاهش شیوع ابتال به سرطان کولورکتال و عوارض ناشی از آن در میان ا

 تا بدین ترتیب بار بیماری وعوارض ناشی از آن درسطح ملی کاهش یابد.اقدامات  اساسی انجام 

  رطان کولورکتالریسک فاکتورهای موثردر ابتال به س اتیولوژی و 1-2-3

 فاکتورهای محیطی 1-2-3-1

 محتوای پایین فیبر غیرقابل جذب مصرفی، مقادیر باالی کربوهیدرات های تصفیه شده در  : رژیم غذایی

وافزایش مقادیر چربی در محتویات رژیم  A،B،Cغذا، کاهش مصرف مواد محافظت کننده مانند ویتامین های 

 تولید فالتوکسینآ،مانند عوامل جهش زا محسوب می شوند.کارسینوم کولون  عوامل موثری در ابتال به غذایی
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و  کالباس،سوسیس مثل نیتریت حاوی غذاهای در شده ایجاد نیتروزآمین یا آلوده و پسته در ها کپک توسط شده

 مصرف زیاد گوشت قرمز خطر ابتال به سرطان کولورکتال را افزایش می دهند.

 ایجاد با غذایی مواد شدید دادن حرارت و کردن سود نمک دادن، دود مانند طبخ نادرست های روشهمچنین 

 سرطان ها شیوع افزایش باعث هتروسیکلیک های آمین و سیکلیک پلی های مثل هیدروکربن زا سرطان ترکیبات

بنابراین می توان با کاهش مصرف غذاهای چرب و افزایش مصرف میوه  ،شوند از جمله سرطان کولون می

نظیر معده،  سرطان ها، شانس ابتال به انواع آن هااکسیدانی ومحافظتی  آنتیاستفاده از خاصیت  و وسبزیجات

 (11, 11)ی حفره دهان را تاحد زیادی کاهش داد.سرطان هامری، مثانه، کولون، رکتوم و

 مثبت ارتباط مردان و در رکتوم سرطان و سیگار بین مثبت ارتباط ،یمتعدد مطالعات صرف سیگار: درم 

 بدون ، (دیستال) کولون انتهای سرطان با معکوس ارتباط و (پروگزیمال )کولونابتدا  سرطان و سیگار بین ضعیف

 (12).است شده نشان داده رکتوم سرطان با ارتباط

 :است همراه به خصوص سرطان کولون سرطان ها انواع خطر افزایش با چاقی و بی تحرکی تحرک و ورزش 

 .است کولون سینه و سرطان ایجاد خطر کاهش گر بیان منظم ورزش مطالعات، از تعدادی درو

 سلول در آپوپتوزاستفاده از برخی داروها نظیر آسپرین می تواند با مکانیسم احتمالی القاء سپرین:آ مصرف

جمله کارسینوم  از سرطان هادر برابر انواع  سلول هاباعث حفاظت  (آنژیوژنزرگ زایی )ی توموری و مهار ها

کنند خطر ابتال به  التهابی مصرف می ضد سپرین و یا سایر داروهایآ در افرادی که به نحویکولورکتال شود. 

  یابد. سرطان کولون کاهش می

   :می سرطان کولون و رکتوم را باال برده و مانع جذب فوالت شانس ابتال به مصرف الکل  مصرف الکل

 (13).شود

 وراثتیعوامل  1-2-3-2

سرطان  تاریخچه فامیلی کلید اصلی تشخیص بوده و بهترین روش برای شناسایی افراد در معرض خطر

 زمینه ساز برای ابتال به سرطان کولورکتال عبارتند از: بیماری هایکولورکتال می باشد. 
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 5بیماری پولیپوز فامیلیال: 

APCژن عامل آن  شود. می به صورت ارثی به فرزندان منتقلاین ناهنجاری 
در این بیماری افراد  می باشد. 6

افراد اغلب قبل از و شوند های دستگاه گوارش می های متعددی در سراسر کولون و گاهی سایر قسمت دچار پولیپ

 .شوند سالگی به سرطان کولون مبتال می 45

 ( بیماری ارثی سرطان کولون بدون پولیپHNPCC)7 : 

و است  (فامیلیالخانوادگی )شایع تر از نوع پولیپوز و  می کندغالب در افراد بروز توارث ت به صوراین بیماری 

 :می شودبه دو شکل مشاهده 

8ژن موسوم به  در این شکل از بیماری -1
MMR ،از خصوصیات این بیماری وقوع سرطان در سن جوانی  وجود دارد

 سازد. است و اغلب قسمت راست کولون را مبتال می

عالوه بر خصوصیات نوع اول سایر اعضای بدن از جمله  ونوع دوم که به صورت سندرم فامیلی سرطان است  -2

 (14).شوند معده و مجاری صفراوی هم دچار عارضه سرطان می ،آن هاتخمد رحم،

  کارسینوم کولورکتال 9مرحله بندی 1-2-4

 سیستم برای مرحله بندی سرطان کولون ارائه شده است:به طور کلی سه 

 11 سیستم دوک -1

 سیستم استلر کولر -2

                                                 
2 Familial Polyposis  

 Adenomatous Polyposis Coli
3 

   
4
 Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer 

Mismatch repaire gene
5 

 
6
 Staging 

7
 Duke 

Tumor Nodade Metastasis system
8
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TNM سیستم -3
8

 

 دانشمندی به نام دوک سیستم مرحله بندی مشهور خود را برای کارسینوم1937در سال : سیستم دوک ،  

 .رکتال پیشنهاد نمود 

 وک داشت، بسیار گیج علت تشابهاتی که با سیستم د سیستم با وجود کاربردی بودن به: سیستم آستلر کولر

 (15).کننده بود

 

 سیستمTNM :می گیرند. متعدد به صورت گروهی، مورد استفاده قرار ءدر این سیستم اجزا  

مرحله بندی کارسینوم کولون که توسط جاس مطرح گردید، الگوی رشد تومور، به عنوان معرف برجسته پیش 

 : (8)ی کولون به صورت زیر استسرطان هابرای  TNMمرحله بندی  .می شودآگهی بیماری، درنظرگرفته 

 (تومورT) 

 صفر: بدون هیچ ضایعه

 درجا )محدود به مخاط(

 = تهاجم به زیر مخاط1

 = تهاجم به موسکوالریس پروپریا2

 = تهاجم به زیر سروز یا چربی غیر صفاقی اطراف کولون3

 مجاور ین هاا= تهاجم به ارگ4

 ( غدد لنفاویN) 

 صفر= بدون هیچ ضایعه

 غده لنفاوی اطراف کولون مثبت باشد. 3تا  1= 1

 غده لنفاوی اطراف کولون مثبت باشد. 4= مساوی یا بیش از 2

 = هر تعداد غده لنفاوی در طول یک رگ خونی مثبت باشد.3
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 ( متاستاز به دور دستM) 

 صفر= بدون هیچ ضایعه ای 

 ور دست = متاستاز د1

 کارسینوم کولون 11درجه بندی 1-2-5

 III)با تمایز متوسط( و  II) کامالً تمایز یافته(، I های کولون به درجات  کارسینوم ،از لحاظ میکروسکوپیک

 د. این تقسیم بندی با توجه به ارتباط آن با پیش آگهی ارزشمند است.نشو )تمایز اندک( تقسیم می

 عالئم بالینی 1-2-6

از  )مثل اسهال و یبوست متناوب( تغییرات اجابت مزاج آهن، ضعف، خستگی، ناراحتی کرامپی و آنمی فقر

گیرد، انسداد  وقتی که تومور در کولون چپ قرار می جمله عالئم بالینی مهم در کارسینوم کولورکتال می باشند.

 . می باشدنادر این انسداد ، می شودروده ای شایع بوده و زمانی که در سکوم یا کولون صعودی واقع 

ممکن است به ندرت روده سوراخ شود که علت  و کارسینوم سکوم ممکن است با عالئم آپاندیسیت تظاهر یابد

آن اتساع ایجاد شده به علت انسداد ناشی از کارسینوم است. نمای اندوسکوپیک، معموالً اختصاصی است. اما 

 (4).به کارسینوم داشته باشد ، ممکن است نمای شبیهمناطق ملتهب بعضی از

 عبارتند از :محل های شایع متاستاز تومورهای کولورکتال به ترتیب شیوع 

 مهم ترین ،ومناطقی مانند غشاء سروزی حفره پریتونئال استخوان هاغدد لنفاوی منطقه ای، کبد، ریه ها، 

 (8).شاخص منفرد در پیش آگهی کارسینوم کولورکتال، وسعت تومور در هنگام تشخیص است

 

 

 

 

                                                 
11 Grading 
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 مورفولوژی 1-2-7

کارسینوم هایی آدنواکثرا  آن ها. هستند از نظر میکروسکوپیک کلیه کارسینوم های کولورکتال شبیه یکدیگر

تمایز نیافته باشند. اکثر تومورها ترشحات موسینی  هستند که ممکن است کامال تمایز یافته و یا آناپالستیک و

بنابراین این  ،انتشار تومور را تسهیل می نماینداره های روده راه پیدا می کنند وایجاد می کنند و به داخل دیو

 تومورها در مراحل پیشرفته تر به وجود می آیند و پیش آگهی بدتری دارند.

  پیش آگهی 1-2-8

ی سرطان هاکارسینوم هستند و به نظر می رسد که اکثر آدنوتومورهای بدخیم کولورکتال ازنوع  95تقریبا %

 م نام دارند.آدنوکولورکتال از نئوپالسم های خوش خیمی برمی خیزند که 

به سمت دیسپالزی و سرطان کولورکتال، تعداد جهش ها افزایش  آن هام ها و پیشرفت آدنوبا افزایش اندازه  

  (16, 1).می یابد یافته و شانس بقاء کاهش

 :پیش آگهی کارسینوم کولون، به پارامترهای بالینی و پاتولوژیک زیر بستگی دارد

 شوند، پیش آگهی بدی دارند.  سن: تومورهایی که در سنین خیلی باال یا پایین ایجاد می 

  به افراد مذکر بهتر است.جنس: پیش آگهی بیماری در افراد مونث نسبت 

  مقادیر سرمیCEA
، اثرات بدی بر پیش آگهی بیماری دارد که ng /ml 5سرم به بیش از  CEA: افزایش  12

 مستقل از مرحله پیشرفت تومور است.

 :ضایعات کولون چپ،   این فاکتور هنوز مورد اختالف نظر است. تحقیقات نشان داده است که موقعیت تومور

در حالی که تومورهایی که در کولون سیگموئید و رکتوم قرار دارند، بدترین پیش داشته آگهی را  بهترین پیش

 (17).همچنین ضایعات سمت چپ اغلب تمایل به عود دیررس دارند دهند. آگهی را به خود اختصاص می

                                                 

Carcino Embryonic Antigen1
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  :دارد وجود  هم اگر چه که بین سایز تومور و پیش آگهی آن رابطه وجود دارد ولی استثنا زیادیسایز تومور

همچنین، ارتباط اندکی  .نگریست یفاکتور پیش آگهی کننده قابل اعتماد به عنوانبه طوری که نمی توان به آن 

 (18).متاستازهای غده ای وجود دارد شیوعنیز بین سایز تومور و 

  ساله، به میزان قابل توجهی  5بقای  شانس، اتفاق می افتد هنگامی که تهاجم به وریدها عروقی:تهاجم

ی، کمتر از اهمیت درگیری عروق خونی است اما زمانی که به او. اهمیت درگیری عروق لنفمی شودکاسته 

می فاکتور پیش آگهی بدی محسوب  ،بیماری مشاهده شود IIIصورت گسترده در بیماران مبتال به مرحله 

 (19, 8).شود

 :جهش انکوژنK-RAS  تر  شایعکولورکتال عود کننده سرطان ها، در بیماران مبتال به  در بعضی از کدون

 نیز صادق است.  p21وRAS است. این وضعیت در مورد بیان بیش از حد پروتئین 

خطر نسبی بیشتری برای عود بیماری نسبت به این جهش  نشان دادکه p53 جهش بامطالعه در تومورهایی 

  (21) .می شودمنجر به مرگ بیمار  تاحدود زیادی به طوری کهرا ایجاد می کند سایرین 

 :کند. طی یک مطالعه  ساله بیمار، افت شدیدی پیدا می 5با درگیری غدد لنفاوی بقای  درگیری غدد لنفاوی

 5بیماران بیش از  11%غده لنفاوی حاوی کارسینوم متاستاتیک باشند، کمتر از  6مشخص شد که اگر بیش از 

سال  5مزانتریک دچار کارسینوم باشند، تمامی بیماران ظرف  غده لنفاوی 16خواهند کرد. اگر بیش از  مرسال ع

 (21)فوت خواهند شد.

 مرحله بیماری : شانس بقاء در بیماران مبتال به سرطان کولورکتال به مرحله بیماری وابسته است به طوری 

 (22).پیشرفته بیماری، پیش آگهی بدتری را نشان می دهندکه بیماران با مراحل 

 نلی کارسینوم کولوژنتیک مولکو 1-2-9

های فامیلیال کولون، منجر به کشف بعضی از تغییرات ژنتیکی مرتبط با این  کشف انواع مختلفی از کارسینوم

آنست که دو مسیر بیماریزایی مجزا در پیدایش سرطان کولون وجود دارد امروزه عقیده بر . تومورها شده است

 بیفتد تا این سرطان به وجود بیاید.که در هردو مسیر چندین جهش ژنتیکی باید اتفاق 
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 :APC/β- Cateninمسیر  مسیر اول 

ژن های سرکوبگر و  انکوژن هادر این مسیر ناپایداری کروموزومی سبب تجمع یک سری از جهش ها برروی 

کاتنین در کارسینوم –کادهرین و آلفا Eبیان  ودر ارتباط بوده  APCکاتنین، با پروتئین –بتا. تومور می شود

  .کارسینوم می نامند -مآدنواین مسیررا توالی  کولون، با تهاجم موضعی و متاستازهای آن، همراه است.

 تغییرات ژنتیکی ایجاد شده در این مسیر عبارتند از :

 (8).م استآدنورویداد در تشکیل این مورد اولین : APCناهنجاری در ژن سرکوبگر تومور  -1

 دیده می شود.در سرطان کولون  5حذف بازوی بلند کروموزوم شماره  به صورتAPC ناهنجاری در ژن     

م های باالی آدنو 51در انتقال پیام داخل سلولی نقش داشته ودر % K-RAS: ژن K-RASموتاسیون  -2

و  5حذف کروموزوم  که همطالعه نشان دادیک  کارسینوم ها، دچار موتاسیون می شود. 51متر و%آنتییک س

در مراحل نهایی  18و  17 و ناهنجاری در کروموزومسرطان کولون در مراحل اولیه  RASجهش نقطه ای در 

 (23) .افتد تفاق میسرطان ااین 

ی کولون به علت اختالل در سرطان ها بسیاری ازموثر در سرطان کولون نشان داد که  ژن هایبررسی همچنین 

نامیده می شود. ( (MAPمیتوژن اکتیویتد پروتئین  که با عنوانبوجود می آیند  RAS-RAF-MEK-ERKمسیر 

ی سرطان ها تعدادی  کمی ازکه در  اشاره کرد B-RAF ژن می توان به های دخیل در این مسیر ژن از جمله

 (24).می شودکولون دچار جهش 

این نشان داده شد  K-RASو  B-RAFجهش در به سرطان کولون،  مبتال انبا بررسی بیماردر مطالعه دیگری 

روند  رطان کولون و نقش این تغییرات دردر س DNAهایپرمتیالسیون   با الگوی متفاوت تواندمی ها  جهش

 (25).سرطان زایی در ارتباط باشند
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ی کولون مشاهده سرطان ها 61-71در%  21q18: فقدان یک ژن سرکوبگرسرطان در 21q1813حذف  -3

 : می شود. سه ژن در این ناحیه ازکروموزوم وجود دارد که عبارتند از

-  DCC
 .که در کارسینوم کولون حذف می شود. 14

-DPC4/SMAD4  .که در کارسینوم پانکراس حذف می شود 

- SMAD2  

کانسرهای کولون گزارش شده است. با این حال فقدان  71-81در%  TP53ازدست رفتن  TP53 فقدان  -4

 (8)جهش در مراحل انتهایی کارسینوژنز کولون است.  نشان دهندهم غیر شایع می باشد که آدنواین ژن در 

DNAمسئول ناهماهنگ شدن  ژن هایضایعات ژنتیکی در مسیردوم
15: 

 موارد اسپورادیک، مسیر دوم اتفاق می افتد. 11-15در%

 DNA mismatch repair ژن هایناشی از غیر فعال شدن  DNAاولین رویداد در این مسیر، اختالل در ترمیم 

موجب کارسینوم کولون   DNA Mismatch Repair Genesژن 5می باشد. موتاسیون های ارثی در یکی از 

های  در پیش آگهی برای کانسرهای منشا گرفته از پولیپ و ( می شودHNPCCغیرپولیپتوزی ارثی)

 . هیپرپالستیک نقش دارد

 :  ژن عبارتند از پنجاین 

PMS2 ،MSH2 MSH6 ،MLH1 ،PMS1.(26) 

 

                                                 

 18q21 Deletion
11

 
14

Deleted in Colorectal Cancer  

  DNA  

 

mismatch repaire genes
1 
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 (19) کارسینوم-مآدنومدل خطی توالی  در سیر تکاملی سرطان کولورکتال: 2-1شکل

 

روز افزون مبتالیان به این بیماری در باالی سرطان کولورکتال و افزایش  "بنابراین با توجه به شیوع نسبتا

سال های اخیر بررسی های متعددی در خصوص چگونگی دخالت ژن ها در مسیر بروز این سرطان انجام گرفته 

 است.

مطالعات بسیاری جهت شناخت تغییرات مولکولی مهم درون سلول برای کسب آگاهی از رفتار بیولوژیک  

 تومورهای کولورکتال صورت پذیرفته است.

ه شناسایی مسیر های ژنتیکی و مارکرهای بیوشیمیایی موثر در بروز سرطان کولورکتال، توانسته است تاثیر ب لذا 

 فت اصول کلینیکی در مواجهه با بیماران داشته باشد.سزایی در تشخیص بیماری و پیشر
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 رکتالکارسینوم کولو در پاتوژنز سرطاندخیل   سیگنالینگ های سلولی 1-3-1

 

 دنزهرگونه اختالل در روند طبیعی سیگنالینگ های سلولی که تکثیر و رشد و بقا نرمال یک سلول رابرهم ب

 باشد.  (تومورژنزیسروند تشکیل تومور)  آغازگر می تواند

 ،پاتوژنز درکه  شده در سیگنالینگ های عمده را یا مختل فاکتورهای مختل کننده و تحقیقات امروزی بررسی

 .مورد توجه قرار داده است قبل را بیش از نقش دارند و متاستاز سرطانپیشرفت 

بیانگر اثرگذاری این مسیرها بر  (Cross Talk)درچند نقطه با یکدیگر ی سیگنالینگارتباط بین اجزای مسیرها

بودن سرطان نشانه وجود شبکه گسترده ای از اتفاقات در بروزیک  چند مرحله ای ،آن ها استبین  گفتگو هم  و

    (27)بدخیمی است.

تلیال روده و  ی اپیسلول ها پیش روندهچند مرحله ای از تکثیر  فرآیندکارسینوژنزیس کولون و رکتوم یک 

 .مکانیسم های بقای سلولی است تغییر  تمایز و

 

 مسیر: سهاز سیگنالینگ های مهم در پاتوژنز سرطان می توان به  

1-pathway signaling MAPK  میتوژن اکتیویتد سیگنالینگ 

2-STAT signaling pathway -JAK انوس کینازج  

3- Angiogenesis آنژیوژنزیس 

 (28)سرطان کولورکتال دخیل می باشند اشاره نمود.که در بسیاری از سرطان های انسانی از جمله 
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 (29) سرطان کولورکتال درMAPK  میتوژن اکتیویتد سیگنالینگسیر : م3-1شکل

 

 

2-pathway  signaling STAT-JAK  

 

 MAPK   (29) و مکان ارتباط با مسیر JAK-STAT سیگنالینگسیرم :4-1شکل

3- Angiogenesis 

 

 MAPK (29) هیپوکسی و مکان ارتباط با مسیر سیگنالینگسیر: م5-1شکل
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 MAPK signaling pathwayسیگنالینگ میتوژن اکتیویتد پروتئین کیناز  1-3-2

 

پستانداران مسیرکینازی محافظت شده در )   Mitogen-activated protein kinases) MAPK-ERK مسیر

مهاجرت  ،تمایز،تکثیر  ،خارج سلولی پروسه های اساسی سلولی مانند رشد  سیگنال هایواسطه ه است که ب

 سلولی را کنترل می کند .آپوپتوزو

ی انسانی نقص سرطان هااز تمام  3/1بیشترین مسیر مورد مطالعه در پستانداران است که تقریبا در  ERKمسیر 

 آن مشاهده و نقش ان در ایجاد فنوتایپ توموری واضح و معین شده است.

ش مراحل ابتدایی این مسیر و ناشی از عللی مانند افزای فعالیت پایدار علته ب اکثر نقایص مرتبط با ایجاد سرطان

اثرات اتوکراین  ،یون های مرتبط با رسپتور تیروزین کیناز سبیان رسپتور تیروزین کینازی فعال شدن موتا

 می باشد .  BRAF و KARSتاسیون های ژن راین لیگاند های فعال کننده و موپاراکو

 نقطه داغ تنظیمی است. به عنوانپیشنهاد کننده نقش این محور  RAS-RAFفرکانس باالی موتاسیون در محور 

در انواع   KRASو موتاسیون می باشد سوئیچ کنترل بسیاری از مسیرها به عنوان GTPase  RAS-پروتئین

و باعث  GTPمانع از هیدرولیز  61 و 13 ،12شیوع باالیی دارد. انواع موتاسیون ها در کدون های  سرطان ها

 می گردد. RAFآن باعث فعال شدن عوامل پایین دست خود از جمله می شود که به دنبال  RASفعالیت دائم 

آن در تنظیم سیگنالینگ های نشاهنده نقش بسیار مهم و اساسی RAS تشکیالت خاص و جایگیری انکوژن 

 (31, 31)سه های سلولی دخیل در تومورزایی است.پایین دست و مرتبط با پرو
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 (32)ایجاد بدخیمیمراحل مختلف تغییرات گوناگون ژنتیکی در : 1-6شکل 

  همولوگ انکوژن ویروس سارکومای رات کرستینساختار ونقش  1-3-3

 2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologRAS-Ki-V: KRAS 

 است . ( wildنرمال )  KRAS محصول پروتئینی ژناسیدی وخطی  آمینو  188پروتئین این نوکلئو

در این ژن مرحله ضروری موتاسیون .  نرمال نقش اساسی را ایفا می کند ی بافتسلول هادر سیگنالینگ این ژن 

و  GTPaseیک   KRASپروتئین  RASمی باشد مانند دیگر اعضای خانواده  سرطان هادر ایجاد بسیاری از 

-Cپرنیل در ناحیه باشد. این پروتئین از ناحیه ایزومهم و اولیه در بسیاری از مسیرهای سیگنالیگ می  بازیگر

Terminous  می کندکلید روشن و خاموش سیگنالینگ سلولی عمل  به عنوانو  به غشای سلولی متصل است  . 

 (33).می شود PI3Kالزم برای فعالیت سیگنال رسپتور مثال  پروتئین هایدر حالت روشن باعث فراخوانی 

 MAPK signaling pathway در EGFRمراحل انتقال پیام رشد توسط  1-3-4

  EGFRیمریزاسیون اد و EGFاتصال الف ( 

ی سلول هادالتون است که موجب تحریک رشد کیلو 6( پلی پپتیدی با وزن EGFفاکتور رشد اپیدرمی )  

به گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی  EGFاپیدرمی و اپیتلیال می گردد. اولین مرحله در مسیر انتقال پیام، اتصال 

(EGFR.است ) 
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، زیر واحدهای  EGFR( بهEGFی غیرفعال است. با اتصال لیگاند)آنزیماز نظر  این گیرنده در غیاب لیگاند 

 می شوند. و فعال یمریزهامونومری این گیرنده د

 اتوفسفریالسیون تیروزین کینازی  و EGFRدایمریزاسیون   ب(

منجر به اتوفسفریالسیون واحدهای ویژه تیروزین کیناز در قسمت  EGFRیمریزاسیون زیر واحدهای اد

 .  سیتوپالسمی گیرنده می شود

انتهایی -Cباعث می شود که ناحیه  EGFRیمریزاسیون اواحد تیروزینی در این ناحیه فسفریله می شوند .دپنج 

. کیناز به تنهایی در یک ساختار فعال بدون  یک گیرنده به داخل جایگاه فعال کیناز مجاور آورده شود

برای پاسخ  "فسفریالسیون قرار دارد و این نکته را روشن می سازد که چگونه این سیستم پیام رسانی مجددا

 دهی به حالت تعادل و موازنه در می آید.

  پروتئین G توسط  RASفعال سازی مولکول ج(

دیگر پروتئین  SH2اندازی برای دومین های عال شده به عنوان جایگاه های بارتیروزین کینازهای فسفریله وف

خود به واحدهای فسفوتیروزینی در تیروزین  SH2از طریق دومین  Grb2ها عمل می کنند. بنابراین پروتئین 

آغاز  Grb-2کینازها متصل شده و بدین ترتیب زنجیره واکنش ها با اتصال یک پروتئین کلیدی تنظیمی به نام 

 می گردد.

به نوبه خود، بخش پیوند  SOS.متصل می شود SOSبه فاکتور تبادل نوکلئوتید گوانین به نام  Grb2سپس  

می کند و بدین  تعویض GTPمتصل به آن را با  GDPرا آزاد کرده و  RASپروتئینی به نام شونده نوکلئوتیدی 

است و بخش  G پروتئین های عضوی از رده پروتئین ها به نام که می گردد RASترتیب سبب فعال شدن 

 . می شودمهمی از مسیر انتقال پیام محسوب 
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  MAPKیکینازمسیر آبشاری پروتئین فعال آغاز کننده  RAS ه(

 متصل  RAFدار به پروتئین های دیگری از جمله پروتئین کیناز  GTPفعال شده به شکل   RASفاکتور

صل شده و گروهی از پروتئین پرن به غشاء متق یک پیوند کوواالنسی لیپید ایزونیز از طری RAFفاکتور می شود. 

 را فعال می کند. ERKو MEK( شامل MAPKsهای فعال کننده میتوژن )کیناز

خارج سلولی است که پس از فعال شدن به هسته رفته وتعدادی از فاکتور  سیگنال هایپاسخگو به  ERKکیناز 

 (35, 34).استسخ سلول به تکثیر، تهاجم و تمایز پا آن هاهای رونویسی را فعال می کند که نتیجه 

 

 

 (36)سرطانی  در تکثیر سلول موتانت RAS اثر: مکانیسم 7-1شکل 

 

  سرطان می انجامدنقص در مسیرهای انتقال پیام به  1-3-5

به حاالت بیماری یا پاتولوژیک منتهی  می تواند ، پیام نقص در مسیرهای انتقالبه دلیل پیچیدگی این مسیرها، 

 پروتئین هایقص مشخص می گردد که با ن سلول هامناسب  نا رشد غیر قابل کنترل و به وسیلهشود. سرطان، 
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با اتصال به  که است   KRASاین پروتئین ها مهم ترینز جمله موثر در مسیرانتقال پیام ارتباط زیادی دارد. ا

GTP  اتیک آنزیمو ایجاد فعالیتGTP   را به GDP   می گرددتبدیل و خودش غیر فعال. 

اسید و جایگزینی یک نوکلئوتید خاص  آمینو( از جایگزینی یک  Kirsten RAS oncogen homolog)پرتوانکوژن

 ایجاد و به حالت موتانت مبدل می شود.

Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog 

  (37)KRAS همولوگ انکوژن ویروس سارکومای رات کرستین: ساختار 8-1شکل    

 در سرطان کولورکتال KRAS  نقش  )  1-3-6

مطابق مسیر انتقال پیام شرح داده شده باعث راه اندازی سیگنال داخل سلولی می شود  KRASفعال شدن 

 منجر می شود. آپوپتوزتکثیر، تمایز، متاستاز وهای فرآیندکه در نهایت به پاسخ سلول به 

بافت های طبیعی و بدون بیماریزایی در فرآیندای است که موجب به گونه  آپوپتوزدرسلول طبیعی برآیند تکثیر و

 (38).موجود زنده می شود

تنظیم کنندگی آن، منجر به  مکانیسم هایو از بین رفتن  KRASبا این وجود فعالیت غیر طبیعی در پروتئین 

  (39).برنده های تومور می گردد یر پیشافزایش تکثیر در سلول وفعال کردن سا

ی سلول هاکه در اثر افزایش بیان این پروتئین بوجود می آید با پیشرفت  KRASفعالیت غیرطبیعی پروتئین 

 .همراه است  آن هاوافزایش بدخیمی در  توموری
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  KRAS 18وتعداد نسخه های ژن 17، تقویت ژنی16جهش 1-3-7

ژن واقع در اگزون  61و جهش در کدون  2واقع در اگزون شماره  13و 12 های کدون ای درجهش نقطه 

 شایع است. کولوندر تومورهای  KRAS کدکننده

 که تقویت این ژن نیز در سرطان کولورکتال اتفاق می افتد. العات نشان داده استهمچنین نتایج برخی از مط

داکتال کارسینوم پانکراس و ، کارسینوم ریهآدنو،این  تغییر پروتئینی باعث طیف زیادی از بدخیمی مانند

کوتانئوس سندرم شیو این ژن با سندرم نونان و کاردیوفاموتاسیون جرم الین  می شود . سینوم روده بزرگکار

کانسر پانکراس و ، کانسر روده  ، موتاسیون های سوماتیک این ژن با میزان بسیار باالیی در لوکمی رد.ارتباط دا

اما  می شودمحدود شونده هیپرپالستیک  باعث ضایعات خود و K-RASوجود دارد.موتاسیون اولیه کانسرریه 

 شد. موتاسیون قبلی رخ دهد اغلب موجب سرطان خواهدAPC چنانچه موتاسیون بعد یک 

و شایعترین موتاسیون آن جایگزینی آسپارتیک  12شایع ترین تغییرات نوکلئوتیدی در دومین نوکلئوتید کدون 

 (41).می باشداسید با گلیسین 

درمانی در خصوص مهار  جدید های گرشرتبط با سرطان، موجب پیدایش نمسیرهای انتقال پیام م شناخت

ها از  ر بسیاری از سرطانرمانی دترین اهداف د از مهم هااین پروتئین  است. شده EGFRگیرنده های خانواده 

 .دنباش ریه و پانکراس می سرطان کولون،جمله 

( و مهار Mabsبادی های مونوکلونال ) آنتیبه دو صورت  EGFRدر حال حاضر ترکیبات مهار کننده خانواده 

 کننده های تیروزین کینازی وجود دارند.

 بادی های مونوکلونال آنتی  بادی ها بر علیه دومین خارج سلولی رسپتور های  آنتیاینERBB  عمل 

 بادی های زیر می باشند: آنتیمی کنند و شامل 

 (Anti-EGFRبادی های مهار کننده رسپتور های وابسته به لیگاند ) آنتی-1

                                                 
Mutation 

13
 

Amplification
11

 

 Gene Copy Number
15
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خیم شامل سرطان های کولون، در درمان بسیاری از تومور های بدبادی ها نقش کلینیکی مهمی  آنتیاین نوع 

 نئوپالسم های سر وگردن و کارسینوم های ریه ایفا می کنند. 

 Cetuximabبادی ها با مصرف داروی  آنتیبرای نخستین بار در سرطان کولون، فعالیت ضد توموری این نوع از 

باعث توقف ترتیب بر سر اتصال به گیرنده آن رقابت می کند و بدین  EGFبادی با  آنتیمشاهده شد. این 

ی سرطانی سلول هااز تکثیر بی رویه  ومهار سیگنال داخل سلولی شده و EGFRعدم فعالیت  فسفوریالسیون و

  .جلوگیری می نماید

 این دسته از (Anti-HER2های مهارکننده رسپتورهای غیر وابسته به لیگاند )بادی  آنتی-2

مانع از انتقال پیام به داخل  از فعالیت این پروتئین جلوگیری کرده و HER2بادی ها با اتصال به گیرنده  آنتی 

 سلول می شوند. 

 

 (41)موتانت KRASدر درمان سرطان کولون  EGFR: شکست مهار کننده های ضد  9-1شکل

برای اتصال به دومین  (ATP)های تیروزین کینازی: این دسته از ترکیبات با آدنوزین تری فسفاتمهارکننده 

نازی در گیرنده مانع از برقراری سیگنال داخل سلولی ناشی گیرنده رقابت می کنند و با مهار فعالیت تیروزین کی

متصل می شود و در درمان سرطان کولون  EGFRاز فعالیت آن می شوند. یکی از انواع این مهارکننده ها که به 

 (42)نقش مهمی را ایفا می نماید است.
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  Cetuximabو  Panitumumabموجب پیش آگهی خیلی ضعیف در پاسخ به درمان به  K-RASموتاسیون 

شماتیک  به طور 9-1شکل . شدخواهد  منتفی cetuximabمثل  (Anti-EGFR) به وسیلهدرمانی  ومی گردد

 (44, 43).نحوه عدم مهار سیگنالینگ را در موارد موتانت  نشان می دهد 

 EGFRها یا داروهای مهارکننده  بادی آنتیامروزه حقیقی ترین روش ارزیابی پاسخ به درمان توسط مونوکلونال 

 .ی کولورکتال وجود داردسرطان ها% 51-31است که تقریبا در   K-RASتست بررسی موتاسیون 

 K-RAS پاسخ به  بیماری و روند سیرپیش گویی و پیش بینی کننده مهم در  بیولوژیکمارکریک  به عنوان

 (45).کانسر کولون می باشددرمان در

 و هدایت سیگنال و فعال کننده نسخه برداری JAK-STAT) (انوس کینازج سیگنالینگ 1-4-1

وجود آن دریک یک سیگنالینک حفاظت شده در پستانداران است و این امرحاکی ازضرورت  JAK-STATمسیر 

سیتوکین  مانندعوامل مختلفی  به وسیلهو  از طریق رسپتور غشایی  JAK/STAT3مسیر .سلول نرمال می باشد

  . می گرددفعال  STAT3و در پی آن فسفوریالسیون JAK اتوفسفوریالسیون باو  ها

 و بروز تمایز  ،  رشد ،  ایمنیعملکرد نقص  درنقش مهمی JAK/STAT3  های آنومالیدهد  میشواهد نشان 

مشابه با بسیاری از تومورهای بدخیم افزایش  در کولورکتال کانسر  JAK-STAT3 سیگنالینک .  انکوژنزیس دارد

 (46)سلولی ارتباط دارد.انتقال سیگنال در آنومالیبا  ی کانسر کولونسلول هاتکثیر و فنوتایپ مهاجم در 

معمول  به طور ،کانسر کولون دارد بروز نقش اساسی در  IL-6/JAK/STAT3گ سیگنالینمسیر سیتوکینی 

 ،مهار کننده تومور مختلف  ژن های( و Src،RASمکانیسم مولکولی ایجاد سرطان روده با بیان پروتوانکوژن های)

 (47)ارتباط دارد. و رسپتورهای سیتوکینی و فاکتور رشد اپیدرمی سیتوکین ها

   JAK-STAT3 سیگنالینک تنظیم  1-4-2

تنظیم گرهای این  بنابراین، دردامهمی نقش بیان نابجای این مسیر در بروز سرطان کولون  توجه به اینکهبا 

رانشان می   SOCS3ساختار دومین پروتئین  11-1شکل.  سرطان خواهند داشت مهار مسیر ارزش باالیی در

 .دهد
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ه اعضای دیگری ب( و7-1) زااعضای فامیلی  8شامل  ("suppressor of cytokine signaling 3های ) پروتئین

 .هستند CISنام 

همان ( یا SSI) را کد می کند.STAT(SSI ) القا شونده توسط STAT این ژن اعضای مهارکننده های  

(SOCS1-3 که اعضای این گروه از مهارکننده های منفی القا کننده سیتوکین در سیگنالینگ سیتوکین می )

 باشد.

 

 

 SOCS3   ساختار دومین های پروتئین  :11-1شکل 

 

 در کانسر کولون  JAK-STAT سیگنالینگ 1-4-3

شدن این  روی فعال اکه ب مهارکننده( هستنداز تنظیم گرهای منفی ) SOCS1-3اعضای   JAK-STAT3 درمسیر

نواع کانسرهای در اSOCS3 . مولکول بیشترین اثر مهاری را نشان میدهد ( IL-6) 6مسیر از طریق اینترلوکین 

در این  STAT3که این کاهش با افزایش  ردسل الین های سرطان کاهش بیان دامرتبط با التهاب و همچنین 

د می شوآن باعث مهار  کیناز JAK2با اتصال به SOCS3  ندهد. پروتئی ارتباط قوی را نشان می سلول ها

در کانسر  SOCS3 ییرات اپی ژنتیکی در کاهش بیانناشی تغ ، متیالسیون DNAهمچنین عوامل دیگری مانند 

   (48) .کولون نقش دارد
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  موجب ریه و کبد، مثل تومور پستان  هایی سرطان در  SOCS3عدم یا کاهش بیان  ، نشان دادهمطالعات 

 .می باشداین ژن  رکوبگرنقش تومور س نشاندهندهاین امر که  می شودتشکیل تومور در تسهیل 

شده  گزارشکولون نیزط با کانسرکولیتیس مرتبدر اولسراتیو  SOCS3هایپرمتیالسیون پروموتور و کاهش بیان 

  (47).است

و  IL-6Rα رسپتور وسیله تنظیم بیانه ب )ژنزآنژیورگ زایی )یم های مشتق از پلی فنل در مهار ژراز طرفی دیگر 

و نحوه فعال  JAK-STATاجزای مسیر  11-1شکل  (49).باعث مهار کانسر کولون می شود SOCS3 پروتئین 

 .را نشان می دهد JAK-STAT شدن و مهار شدن مسیر

و در نهایت کل مسیر  می کند را فعال  RAS مولکول  Grb2با فراخوانی آداپتور پروتئین   STAT3اکتورف

که یکی از شناخته شده ترین مسیرهای مرتبط با  MAPKpathway ))میتوژن اکتیویتد پروتئین کیناز

  .می کنداست را راه اندازی   JAK-STAT3 سیگنالینک 

با  MAPK وجود دارد.خصوصا سرطان کولون ،  ن های انسانیدربروز بسیاری از سرطا RASفعالیت دائم آبشار 

 RAS/GAPبا مهار   SOCS3 مولکول و کندمی را تقویت    SOCS3 ژن از برداری نسخه‚ STAT فعال سازی

 (47) .می شود MAPKpathwayمهار  باعث 120

و استفاده از  را تایید می کند رکتوم ن وکولو ایجاد بدخیمیدر  IL-6/JAK/STAT3شواهد نقش اساسی مسیر 

های روش و ایجاد  بیماریزایی آنفهم بهتر مکانیسم مولکولی و  تواند اطالعات مهمی جهتمی  هامهار کننده 

 (50)ایجاد کند. جدید درمانی 

دو  نقش اینمی شود متاستاز تومور  بقا و، رشد  موجب تومور آنژیوژنزیس یازایی  رگ کهبا توجه به این

 تومور کدر محیط هیپوکسی ریسک تهاجم عروقی در افزایشJAK-STAT ، MAPK pathwayسیگنالینگ 

 (9) اهمیت پیدا می کند.
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 (51)و نحوه فعال شدن و مهار شدن مسیر JAK-STATاجزای مسیر  (11-1شکل 

 تعریف نورموکسی و هیپوکسی 1-5-1

عملکرد  برحسبی مختلف ن هااسطح نیاز به اکسیژن در بافت های مختلف ودر نواحی متفاوت و حتی در ارگ

هر  ایمقدار بهینه آن بر معین می شود  با تقاضابافت متناسب  تامین اکسیژن برای سلول و .ر است آن متغی

 سلول نورموکسی نام دارد. 

در سلول افزایش می یابد و این افزایش تقاضا  اکسیژندهد که تقاضا برای استفاده از  هیپوکسی هنگامی رخ می

منبع اکسیژن از میزان تقاضا کمتر است. ،  ه عبارت دیگرب .سترس سلول است دی در اکسیژنبیشتر از منبع 

ادر به تولید انرژی الزم برای اعمال حیاتی و پروسه های ضروری نخواهد سلول ق اکسیژنبدون منبع کافی سلول 

 خواهد شد. گ سلول بود و هیپوکسی باعث مر

 یکی هیپوکسیژعلل فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولو 1-5-2

 آسیبژیکی مانند بیماری یا پاتوفیزیولو علل کی )ورزش طوالنی( یاند ناشی از علل فیزیولوژیهیپوکسی می توا

و زایی  رگپروسه  موجبنشانه حیاتی  یکعنوان ه رخ دهد. هیپوکسی در طی تکامل و بدر سلول ایسکمیک 

 .می شود تکثیر سلول 
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 موضعیبیماریهای نئوپالستیک که با تکثیر سریع سلولی و غیر متناسب با رشد عروق می باشد باعث هیپوکسی 

یک فاکتور مهار کننده رشد تومور و می تواند به عنوان هیپوکسی همچنین  در تومورهای جامد می گردد.

 تغییرات سازشی برای ادامه رشد عمل کند. 

 فاکتورهای محرک هیپوکسی  1-5-3

و تغییرات سازشی  در  (هموستازتعادل )برقراری دار بدن قادر به حس کاهش اکسیژن و ی هسته سلول هاتمام 

تنظیمی  ژن هایتعداد زیاد  ، سلول در مقابل هیپوکسی  ازشیسهای پاسخ  روند در .مقابل هیپوکسی هستند 

هیپوکسی  فاکتورهای تحریک کننده افزایشطور برجسته باه ب ک بوده وژنومیغالبا . این پاسخ هستنددخیل 

(HIFs)  ، واسطه گری می شود.  هیپوکسیبیان شونده در پاسخ به  ژن هایفاکتورهای نسخه برداری از 

از اعضای هلیکس لوپ هلیکس  و همسان با فاکتورهای نسخه برداری و برای  HIFsدو زیر واحد هترودایمری 

به وکربن است و هیدرریل رسپتور آناقل  HIFزیر واحد بتا فاکتور  .و دایمریزاسیون اهمیت دارند DNAاتصال به 

 .  گردد لفا وابسته به اکسیژن بیان میآزیرواحد  در حالیکه پایدار در پروتئین هسته بیان می شود صورت

تغییر بیان ژن های  وجبو م دهند را تشکیل مینسخه برداری مجموعه ، این دو زیر واحد در حالت عملکردی 

 . هستندتنظیم اکسیژن سلولی 

تا احد بوو با زیر  می شود به هسته منتقل خود با دریافت سیگنال به شکل پایدار وفعال HIFدر زمان هیپوکسی 

 متصل می گردد.DNA  (HRE )روی عناصر پاسخ دهنده به هیپوکسی بر  و به در آمده دایمربه صورت 

واتور یو با اتصال به نواحی ترانس اکتمی شوند دیگری به محل فراخوانی  (کواکتیور کمک فعالگرهای )در ادامه 

 .کنند می دابتدایی از کمپلکس آغازین را ایجا شکل

 دو اتصالبا HIF مولکول N-Terminal ، و C-Terminalدومین ترانس اکتیواتور در دو ناحیه رسد  نظر میه ب 

 هترودایمر کامل فعال می شود . ددایمر بتا و ایجا مونو

 (52).است HIFی هدف رداری از بسیاری از ژن هایک دومین اصلی در تنظیم نسخه ب،  C-Terminalنواحی  
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 inducible factors (HIFs)-Hypoxia  هدف فاکتور القا کننده هیپوکسی  ژن های 1-5-4

 ، پوئزیس اریترو ، وازودیالسیون  ، ژنزیس آنژیوتلف سلولی مانند خدر پروسه های م HIFهدف  ژن های 

  و بیش از  ((VEGF فاکتور رشد اپیدرم عروقو ژنیک آنژیوپرو هایفاکتور. دارند  نقش سلولی آپوپتوزو متابولیسم

در زایی  رگعروق و  تشکیل جبومبا تحریک رشد اندوتلیال عروقی  EPO))ژن دیگر از جمله اریتروپوئتین  71

 . نواحی هیپوکسیک می شود

 HIF1"    :Factor inhibiting HIF-1 (FIH-1) or FIH-1فاکتور مهارکننده " (1-5-5

 HIF1AN  به عبارت ساده تر یاFIH1  در موش و انسان و رات می باشد   "حفاظت شده"یک پروتئین. 

 .آن است فیزیولوژیکو  بنیادی نقش نشان دهنده، نقش این مولکول در تمایز جنینی قلب  

ویژه در ارتباط با کمک به  به طورمی باشد  "HIF1آسپارژیل هیدروکسیالز مهار کننده  "این فاکتور که نوعی 

: ساختار 12-1شکل، های نئوپالستیک اهمیت دارد بیماری پیشرفت و متاستاز  عدم، مهار رگ زایی)آنژیوژنز(  

 .را نشان می دهد FIH1دومین های پروتئین 

 

 FIH1 دومین های پروتئینساختار  :12-1شکل
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  HIFو پرولیل هیدروکسیالزها در ناپایداری  آسپاراژیلنقش  1-5-6

 سرعت تخریب می شود. ه در شرایط نورموکسی بو، پایدار استو ثابت  سلول هادر  HIFبیان  

وابسته  ومرکزی  در دومین( (prolyl hudroxylaseهیدروکسیالسیون پرولیل  سطهاه وبفیزیولوژیک این تخریب 

Hydroxy prplyl hydroxylase  (HPHs .)پرولیل هیدروکسیالز ها رخ می دهد و آسپاراژیل توسطبه اکسیژن 

 شوند.  می HIFsتخریب  م سلول موجبوزوتئوپردر ، یشنوئیتینکهیدروکسیالزها با مکانیسم یوبی آسپاراژیل 

بی کوئیتین می تواند با اتصال به با شناسایی اجزای لیگاز یو (VHL) ل لیندائوپتومور ساپرسور ون هی

 . گردد آن باعث تسهیل پلی یوبی کوئیتینیشن و تخریبوهیدروکسی آسپاراژیل  هیدروکسی پرولین

ارتباط  آن هاهیدروکسیالزها برای فعالیت خود به اکسیژن نیاز دارند کاهش اکسیژن با کاهش فعالیت  از آنجا که

کمپلکس را فعال اتصال به زیرواحد بتا  و بامی کند از تخریب گریخته و به هسته مهاجرت HIF و این زمان  رددا

 داری را شروع می نماید. نسخه برو 

 موجب هیدروکسیالزهااین درون میتوکندری با تغییر فعالیت )  ROS )گر اکسید واکنشسوپر ملکول های

)کواکتیواتورهای نسخه  CBP/P300کمپلکس اتصال د. در شرایط نورموکسی نمی گرددرون هسته   HIFپایداری

 . می شودهیدروکسیله و مهار  ،c-Terminal (CAD ) فعال سازیدومین با برداری( 

فاکتور مهارکننده "یا  "HIF1آسپارژیل هیدروکسیالز مهار کننده  "فاکتور به واسطهاین هیدروکسیالسیون 

HIF1" Factor Inhibiting HIF1 (FIH-1یا ب ) عبارتی هFIH-1 .نقش 13-1شکل صورت می گیرد :FIH1   و

 (53) را نشان می دهد. در شرایط هیپوکسی HIFدیگر مهار کننده های 

FIH-1 هم شهرت دارد.  "سوئیچ هیپوکسیک " مولکول به دلیل فعالیت آسپارژیل هیدروکسیالزی به 

نیاز دارد و در شرایط نورموکسی با هیدروکسیالسیون  اکسیژنبرای فعالیت به  PHDsاین فاکتور نیز مانند 

HIF1  از اتصال آن به کواکتیواتورCBP/P300 فعالیت  کاهش موجباکسیژن  مبودجلوگیری می کند. کFIH-1 

 (54)می گردد. آغاز  رگ زایی ژن هایبرداری از  شده و نسخه CBP/P300به کمپلکس  HIF1و موجب اتصال 
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 (53)در شرایط هیپوکسی HIFو دیگر مهار کننده های   FIH1: نقش 13-1شکل

 FIH-1 ((FIH1جایگاه سلولی و ساختار 1-5-7

در حالت نورموکسی غالبا در سیتوپالسم دیده .  می شوددر طیف وسیعی از بافتهای انسانی بیان  FIH-1فاکتور 

ه به از اکسیژنازهای وابست FIH-1فاکتور  Xمی شود. از لحاظ ساختاری در مطالعات کریستالوگرافی اشعه 

همودایمر قادر به شناسایی سوبسترا و فعالیت کاتالیتیکی است و در شکل  این مولکول . اگزوگلوتارات است

 می گردد.  توسط آنمانع از هیدروکسیالسیون  CAD HIF1حذف 

گر های  نقش حس وثر کاتالیتیکی همراه است ی در سلول با کاهش ااکسیژنغلظت  هر گونه تغییرات کاهش

و در شرایط هیپوکسی شدید رخ  FIH-1درکاهش فعالیت  HIF1اکسیژن سلولی را ایفا می کند. حداکثر فعالیت 

 می دهد. 

ودر نتیجه افزایش  HIF1با افزایش  FIH-1ژن  siRNAکسیک کاربرد در تجربیات سلولی در شرایط هیپو

mRNA  ژنVEGF  ان وبرعکس با افزایش بیاست همراه بودهFIH-1 ،  کاهش بیان mRNA  ژنVEGF   را در

در سطح نسخه برداری در شرایط کاهش سطح  FIH-1دهنده اثر مهاری  نشانشواهد این  .ه است پی داشت

 (55)اکسیژن سلولی است. 
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 در سلول FIH-1انواع تنظیم  1-5-8

 Cisرسد با اتصال به عناصر  نظر میه ب : (PKC-δ)گاما  Cپروتئین کیناز  به وسیله FIH-1تنظیم پروموتور  -1

( با کاهش RCCی کلیه )سلول هاکارسینومای آدنو. در می گردد FIH-1پروموتور مانع از نسخه برداری 

هدف  ژن هایبیان  FIH-1مهار نسخه برداری  و Cتوسط پروتئین کیناز با فسفریالسیون پروموتور VHLونقص

HIF1  بدخیمی می شود وخامت موجب فعال شده و. 

 است.بررسی و تائید شده  ((HNSCCگردندر کارسینومای سرو miR-31میکروارنا  به وسیلهتنظیم  -2

مانند  تومورزاییخصوصیان  آنو افزایش اکتوپیک  ردنقش دا mRNA FIH-1در کاهش  miR-31 میکروارنا 

در سایر بدخیمی ها مانند کانسر کولون و miR-31افزایش  .پرولیفراسیون و مهاجرت سلولی را افزایش می دهد

 کارسینوم زبان نیز گزارش شده است.

با  یرقابت به طور نیتریک اکسید .مهاری است مستقیم و ((NOتوسط نیتریک اکسید  FIH-1تنظیم بیان  -3

 .می شود FIH-1نیتروزیالسیون  موجب آنزیماکسیژن دراتصال به آهن دو ظرفیتی سایت فعال 

( استفاده (cAMPدر طی هیدروکسیالسیون از واسطه های تری کربوکسیلیک اسید حلقوی(  FIH-1) مولکول -4

 .می گرددتوسط سوکسینات و فومارات تنظیم می کند و 

این فاکتور افزایش  موجب MT1-MMPپروتئینازهای غشایی مانند تحت سلولی به وسیله متالو  FIH-1تنظیم  -5

 .می شوداطراف هسته ای در 

 در تومور های جامد FIH-1 نقش 1-5-9

تومورهای در  نقش هیپوکسی و HIFمسیر  را با عواقب ناشی از عدم مهار می توانرا  FIH-1اهمیت فاکتور 

 نمود: هیتوج جامد

این تغییرات با تاثیر بر تکثیر  .تیکی یک اصل پذیرفته شده در پیدایش تومورهای جامد استژنتجمع تغییرات 

شبکه عروق  افزایشبا سلولی رشد سریع  ی توموری می شود.سلول هاسریع جمعیت ت و بقا سلول ، موجب رشد

 . هماهنگ نیستتومورهای جامد  نواحی هیپوکسیک
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% 61-51های حساس به اکسیژن دیده شده نواحی هیپوکسیک الکترود به وسیلهسیژن بافت توموری ارزیابی اک

 .ارتباط دارد  تومور ی بودن فنوتیپمتومورهای جامد را تشکیل می دهد که این مناطق هیپوکسیک با تهاج

 می دهند. درمانی مقاومت نشان شیمی  والبته این گونه بافت ها نسبت به رادیوتراپی 

 تیک برای اکسیژن رسانی و افزایش سیتوتوکسیتیو عوامل کموتراپیو یسم های مختلفمکاناستفاده از با مروزه ا

 .  می شوداستفاده  سلول

 به عنوان زیستی .این نشانگران می شود افزایش مقاومت به کموتراپی و رادیو تراپی یونیز موجب HIFمولکول

 شناخته شده است.  ها بدخیمیدر بسیاری از  تومورگهی دهنده مرتبط با فنوتیپ تهاجمی آپیش 

و کلیه  انتخمد ،معده ،مغز ،پانکراس  ،کولون،مثانه ،ریه ،پوست  ،واع بدخیمی ها مانند پستانندر ا HIFافزایش 

 ،مغز  ،تخمدان ،پستان  ی انسانی از جملهسرطان هاگهی ضعیف در انواع با پیش آ. همچنین  گزارش شده است

 مهار رشد تومور می گردد. موجب HIFارتباط دارد و نقص  کولونسرویکس و 

است که می تواند نسبت به تغییرات ریز محیطی داخل تومور  بدخیماز مسیرهای اصلی در سلول  HIFمسیر  

 مورد نیاز برای سرطان زایی را فعال کند. ژن هایسازش پیدا کرده و نسخه برداری از 

سلول حساس بودن این محدود و خود افزایی سیگنالهای رشد و غیررشد ناها  طانفنوتایپ و نشانه اصلی این سر 

 می باشد.ژنزیس و متاستاز آنژیو ،کولیز یافزایش گل ، آپوپتوزمهار ،ضد تکثیر  سیگنال هایبه  ها

ی هااند از بیان فاکتور( با کنترل و تنظیم منفی مسیر هیپوکسی در تومور می توFIH-1یا ) HIFمهارگر فاکتور 

  و در نتیجه رشد و متاستاز تومور جلوگیری کند.پروآنژیوژنیک 

مانند پروتئین  HIF1αارزیابی میزان بیان فاکتورهای مرتبط با  ، HIF1αعالوه بر مهار  می رسدنظر ه بنابراین ب

در  FIH1 فاکتور( یا  α Hypoxy inducible factor 1 inhibiting subunit) HIF1ΑNنام ه گرآن بهای مهار

 .بسیار اهمیت دارد تشخیص بدخیمی
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 ی انسانیسرطان ها انواعدر FIH-1بیان فاکتور الگوی  1-5-11

 .محدود به تحقیقات مختصر و پراکنده است FIH-1امروزه دانش ما در مورد بیان 

 توالی بیان شونده اطالعات مربوط به سپس ،شناخته شد HIFیک پروتئین مرتبط با  به عنوان FIH-1ابتدا 

(Expression Sequenced Tag) داد  نشان، FIH-1 لنف  ،قلب  ،ماهیچه ،مغز سلول هادر طیف وسیعی از

  (56)کولون و غیره نیز بیان می شود. ،پستان ،پروستات ،تخمدان ،

م و سرطانی بررسی در بافت های سال،FIH-1  فاکتوربادی های ضد  آنتیلونال مونوکتوسط  FIH-1بیان فاکتور 

  .استشده 

در کارسینوم کلیه نسبت  FIH-1بیان اگر چه  که دادنشان با بافت نرمال  ((RCCکارسینوم کلیه مقایسه  مطالعه

 HIFفعالیت هیدروکسیالزی آن برروی  FIH-1 بیان با وجود افزایش اما ، داشتافت سالم کلیه افزایش نشان به ب

وابسته به  یآنزیم اکسیژن فعالیت فشار کاهشدر پی  بود زیرا تومورهیپوکسیک  شرایطز ناشی ا که کامل نبود 

 (57).شده بود کم   FIH-1اکسیژن

 قرارگیری هم نیز آن وسلولی  وتوزیعتغییر در پراکندگی  و FIH-1بیان تحت سلولی فاکتور  ،در سرطان پستان 

  .شناخته شده استمهم  فاکتور در هسته یکستراهایش بزمان آن با سو

شاهده % بافت سرطانی م81در بیش از را FIH-1 مهاجم سرطان پستان برروی در مطالعه خود تان وهمکارانش 

% تنها در سیتوپالسم و یا 14% و 18% موارد هم در هسته و هم در سیتوپالسم مثبت است وموارد 48در  ،کردند

  تنظیمی است. پدیده جابجایی بین هسته و سیتوپالسم یکو هسته  منحصرا مثبت بود

کاهش   CA9ژن بیان انکوو  ی توموریسلول ها FIH-1بیان هسته ای فاکتور  باالدرجه تمایز در تومور هایی با 

 .بیماران ارتباط داشت طول عمر احتمال با افزایش ویافته بود 

بیشتر  CA9 انکوژن بیانو از هسته خارج شده بود  FIH-1فاکتور درجه تمایز کم  در تومور هایی با بر عکس 

 .نیز افزایش داشت  آن هاو شیوع عود بیماری در  دوب
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خامت شدت ووکاهش  HIFموجب کاهش نسخه برداری از  FIH-1بیان هسته ای  می رسد به نظربنابراین 

  ای بیشتر است. خارج هستهبیان  در تومورتهاجمی شدن احتمال  بنابراین شودتومور می 

علت افزایش به  ، شتندرا دااز هسته  FIH-1موثر بر خروج  ژنی های موتاسیونانواعی از  کهی سرطانی سلول ها

  (58)بودند.تهاجمی تر  HIFهدف فاکتور ژن هایبیان 

 مروری بر مطالعات گذشته 1-6-1

 به صورتها  در اغلب نمونهی بزرگ ریه سلول هادر سرطان  FIH-1بیان فاکتور  نشان می دهد شواهد

 (59) ای از خود نشان دادند. بود و تعدادکمی از تومورها رنگ آمیزی واضح هسته سیتوپالسمیک 

با وخامت و متاستاز  FIH-1قرارگیری سیتوپالسمی  ((PEA در تومور اندوکرین پانکراسبرخالف تومور کلیه 

  (61)تومورهای پانکراس ارتباط داشت.

تومور های شکست و عدم موفقیت در رادیوتراپی و شیمی درمانی  از عللهیپوکسی )کاهش فشار اکسیژن( یکی 

  (62, 61). جامد می باشد

در فراخوانی هیستون داستیالزها و در نتیجه  ((VHLبا سرکوبگر تومور FIH1 (factor inhibiting HIF)همراهی

که در  می گرددتخریب آن  غیرفعال شدن و موجبو  می شود DNAبه کواکتیواتور های  HIFمهار اتصال 

 (56)شوند. نیز مهار می نیک فاکتورهاژمانند پروآنژیو  HIFهدف  ژن هاینتیجه کلیه 

 مانیاز هدف های نوین درط با آن پروتئین های مرتبتنظیم  وHIF1α  ی فاکتوراکننده ه مهار از استفاده امروزه

 زایی رگالقا نیز دارویی و هایمقاومت ،  HIF1αبا مهار است بررسی ها نشان داده  ،شمار می آینده بسرطان 

 (63)نیز مهار می شود. کانسر پروستات وگلیوما  ، در کانسر کولون  )ژنزآنژیو )

و هیپوکسی در ایجاد مقاومت به درمان و   KRASوجود موتاسیون ژن  در تحقیقات مربوط به کانسر کولون

عنوان مارکرهای پیش ه ب KRASموتاسیون  ،  هم شباهت دارند بیمار به کم طول عمررفتار تهاجمی تومور و 

  (43)دهنده بیماری است. آگهی 
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و   HIF1α به واسطه ژنزآنژیوافزایش ، HIF1α موتاسیون ژن و  KRASارتباط بین انکوژن ، کانسر کولوندر 

 (64).شده استی گزارش بیمارپیش آگهی ضعیف 

در اولسراتیو کولیتیس مرتبط با کانسر کولون نیز مطالعه و   SOCS3هایپرمتیالسیون پروموتور و کاهش بیان 

   و کندمی را تقویت  SOCS3 ژن برداری ازنسخه  ،  STATبا فعال سازی MAPK مسیر  ،تائید شده است

SOCS3   با مهارRAS/GAP 120 مهار  موجبMAPKpathway (51).می شود 

میتوژن فعال شده توسط پروتئین کیناز  ،انواع مسیرهای سیگنالینگ ازجمله ( cross talkرغم ارتباط )  علی

MAPK) )سیگنالینگ دو با JAK-STAT  وAngiogenesis، بیان پروتئین  اما تاکنون میزانHIF1AN  و بیان 

SOCS3 موتاسیون  انسان واجد کارسینومای کولونآدنودر بیماریKRAS  ومقایسه با تومورهای KRAS  غیر

 .است مطالعه ای صورت نگرفته ) وحشیموتانت )

دارای موتاسیون     در سرطان کولون FIH-1و میزان بیان ژن و پروتئین  الگوی توزیع سلولیتاکنون در ایران 

Kras و در فهم هرچه بهتر است ارزشمند ،این بررسی در نوع خود نوین صورت نگرفته است بنابراین بررسی

 دارد.بسیار  این مولکول اهمیتنقش فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی 

 به روش پایروسکوئنسینگ آن موتاسیون و ژنوتایپینگ  KRASموتاسیون آنالیز، ن منظور در این پروژهمیه به

 و بیان مولکولی FIH-1 بیان بافتی و مولکولی فاکتور الگوی بر  KRASنقش موتاسیون انکوژن انجام شد. 

SOCS3   مهار گر مسیر((JAK-STAT   وقرار گرفت نومای کولورکتال مورد بررسی کارسیآدنودر بیماران 

نشانگر عنوان ه ب ژن فوق دو بیان میزان با پارامترهای کلینیکوپاتولوژیک وKRAS ارتباط بین موتاسیون 

در پانل های تشخیصی و طبقه بندی مولکولی تومور کولون  احتمالی جهت کاربرد  گهی دهندهپیش آ بیولوژیک

 شد.ارزیابی 
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 (:OBJECTIVE & HYPOTHESISاهداف وفرضیات )

 (:General Objectiveاصلی طرح )هدف -الف

پیش  مارکربیو  به عنوان HIF1AN ژن وارزیابی بافتی پروتئین تعیین میزان بیانو KRASآنالیز موتاسیون 

 انسانی آگهی دهنده احتمالی آدنوکارسینومای کولورکتال 

 :Specific Objectives)اهداف فرعی )-ب

 در آدنوکارسینومای کولون Kras انکوژن آنالیز-1

 در آدنوکارسینومای کولون HIF1ANبررسی مقدار بیان ژن -2

  در آدنوکارسینومای کولون HIF1AN پروتئینبررسی بیان -3

 در آدنوکارسینومای کولون SOCS3   بررسی مقدار بیان ژن -4

 Applied Objectives):           اهداف کاربردی )-ج

 prognosticپیش آگهی دهنده ) بیولوژیکمارکر به عنوان SOCS3   و  HIF1ANو krasاز استفاده-1

biological marker) 

 molecularطبقه بندی مولکولی آدنوکارسینوم کولوندر  SOCS3   و  HIF1ANو kras از استفاده -2

classification)) 

 

 ( یا سؤال های پژوهش:Hypothesisفرضیه ها )-د

 ؟متفاوت است kras wt و kras mut در بیماران آدنوکارسینومای کولون HIF1ANان بیان ژن میزآیا  -1

 ؟متفاوت است kras wt و kras mut در بیماران آدنوکارسینومای کولون HIF1ANآیا بیان پروتئین بافتی -2

 ؟متفاوت است kras wt و kras mut در بیماران آدنوکارسینومای کولون SOCS3   ان بیان ژن میزآیا -3
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 فصل دوم

 مواد و روش
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 :استفادهدستگاه ها و وسایل مورد 2-1-1

 هود میکروبیولوژی (1

 وفوژ یخچال دارفسانتری (2

 سانتیگراد ءدرجه -71فریزر  (3

 سانتیگراد ءدرجه -21فریزر  (4

 سانتیگراد ءدرجه 4یخچال  (5

 میلی لیتری 5.1، 6.1، 2.1 بمیکروتیو (6

 میلی لیتری( 51 ، 15لوله فالکون ) (7

 سمپلر اتوکالوشدهسرنگ  (8

 میکروسانتریوفوژ یخچال دار (9

 دستگاه ترموسایکلر (11

 دستگاه الکتروفورزعمودی (11

 دستگاه ترموبالک (12

 دستگاه شیکر تایمردار (13

 دستگاه همزن مغناطیسی  (14

 ( µl 1111تا 11µl l ، 111تا  µl l ،11 1 تا 5.1سمپلرمتغیر ) (15

 ای آزمایش و جالوله ءلوله (16

 RNase freeسرسمپلر (17

 اتوکالودستگاه   (18

 PCRتیوپ  (19

 1.5و   0.5تیوپ اپندروف  (21
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 Pyro sequencing  عددی  24( پلیت 21

 نوری( میکروسکوپ 22

 شانه ( وTray( سینی ژل )23

 ( ترازوی دیجیتال 24

 Gel documentation( دستگاه ثبت نتایج ژل الکتروفورز 25

 UV-Transilluminator   ( دستگاه تابنده اشعه ماورابنفش26

 شرکت ترموساینتیفیکNanodrop))   ND-1000 Spectrophotometer( دستگاه 27

 Real time Light Cycler 480 ROCHE( دستگاه 28

 Real time( پوشش اپتیکال پلیت 29

 Real timeخانه ای مخصوص  96( پلیت 31 

 Real timeافزارآنالیز نتایج  ( کامپیوتر و نرم31

 pyrosequencingافزارآنالیز نتایج  ( کامپیوتر و نرم32

 PyroQiagenPyro Mark Q96 ID کیاژن Q24دستگاه پایروسکوئنسینگ ( 33

 power supply( دستگاه تامین کننده برق 34

 ( اسالید ایمنوهیستوشیمی35

 ( مایکرو فر36

 ( جار مر طوب37

 ( سینی کار مجهز به سیستم خال38
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 استفادهمواد و محلول های مورد  2-1-2

 PBSمحلول  (1

 درجه 71اتانل  (2

 ((Reverse و فرودست Forward ))پرایمرهای فرادست (3

 شرکت کیاژن  QIAamp DNA mini Kit (FFPE) تخلیصکیت  (4

 RNasy FFPE Kit QIAgenتوسط کیت  RNAتخلیص کیت  (5

 ABIشرکت  High-Capasity cDNA Reverse Transcription Kitsآنزیم  (6

RealTimePCR QuantiNova کیت سایبر گرین (7
TM

 Sybr
®
 Green PCR Kit  

 (®ab92498 HIF1AN،RabMAb )( بر ضد  یباد آنتی (8

 آگار -آگار (9

 TAEبافر   (11

11)  Gel loading Dye (Fermentase) 

12)  DNA Ladder 100 bp plus  شرکتGENE ON 

 اتیدیوم برماید  (13

 رنگ ائوزین هماتوکسیلن (14

 الکلگزیلول   (15

 استریل آب مقطر  (16

 الکل اتانل  (17

EnVision سیستم آشکار گر   (18
TM

 +dual link system-HRP، (Dako) 

19) KRAS Pyro kit شرکت کیاژن(( Catalog No. 970460 
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  QIAamp DNA FFPE Tissue Kit از بلوک فیکس شده با فرمالین DNAتخلیص  (2-2

 

 درون تیوپ٬داده شدبرش میکروتوم دستگاه توسط  پارافینهبلوک از  میکرومتر 5 -11ابعاد پارافین زدایی :  -1

 ml 1,5  1 باو  گرفتقرارml( زایلنxylene )12 - 25دقیقه در دمای  2و سپس  مخلوطثانیه  11به مدت 

 شد.سانتریفوژ 14111 با دور سانتیگراددرجه 

 شد. تخلیه کاملسمپلر  به وسیلهمایع رویی )زایلن(  -2

3- 1ml  111اتانل( %Merck و سپس )شد. اضافه 14111 دقیقه سانتریفوژ2 و  مخلوطثانیه  11 

 شد. تخلیه کامل دقیقه 11 به مدت  سانتیگراددرجه  37اتانل وقرار دادن تیوپ حاوی بافت در  -4

    میکرولیتر  21 به همراه( ATL Bufferمیکرولیتر از بافر هضم کننده )181: لیز کردن بافت -5

protainase K  آرامیبه تیوپ حاوی بافت اضافه و به vortex شد. 

درجه 90وسپس در سانتیگراددرجه  56سپس دو مرحله شرایط دمایی بر روی ترمومیکسر ابتدا در  -6

 گرفت.ساعت قرار یک به مدتهر کدام  سانتیگراد

 شد.سانتریفوژ  دقیقه 1 به مدت 14111در دور سپس -7

( به تیوپ حاوی بافت Merck% )111اتانل  میکرولیتر 211به همراه( AL Bufferمیکرولیتر از بافر )211  -8

 شد. vortex آرامیاضافه و به 

 و منتقل شد. جداسازی محلول لیزات به ستون حاوی فیلتر مخصوص موجود در کیت -9

 شد.سانتریفوژ 8111دقیقه در دور 1سپس  -11

 شد.میکس  آرامیاضافه و به  AW1میکرولیتر از بافر 511درب دار منتقل و ml 2ستون به تیوپ  -11

 شد.سانتریفوژ  8111در دور  آن رادقیقه 1سپس  -12

  شد. مخلوطو  اضافه را AW2میکرولیتر از بافر 511درب دار منتقل و ml 2دوباره ستون را به تیوپ  -13
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 شد.سانتریفوژ  8111دقیقه در دور 1 -14

 شد.سانتریفوژ  14111 دقیقه در دور 3سپس  -15

 شد.ه اضاف TEAمیکرولیتر از بافر 111وشد درب دار منتقل  ml 1,5ستون به تیوپ  -16

 انکوبه شد.در دمای اتاق دقیقه  1-5به مدت تیوب میکرو -17

 شد.سانتریفوژ  14111دقیقه در دور  1سپس  -18

 Pyrosequensing    پایرووسکوئنسینگ(2-3

 .روش های مطالعه سیستم های بیولوژیکی است  مهم ترینیکی از  DNAتوالی یابی 

 1977این روش در سال ٬داکسی نوکلئیک اسید می باشدشایع ترین روش آن تکنولوژی خاتمه زنجیره با دای 

 .توسط آقای سانجر و همکارانش بیان شد

یک روش پیشرفته جهت  به عنوان سکوئنسینگ راهمکارانش روش پایرورونقی و مصطفی آقای  1996در سال 

 اسیدهای نوکلئیک معرفی نمودند. توالی یابی و تشخیص جزئیات

 ATPتوسط ATPبه  PPiیآنزیمبا تبدیل  DNAیرو فسفات از پلیمریزاسیون دنبال آزادی په در این روش ب

 می گرددسولفوریالز وسپس با تبدیل لوسیفرین به اکسی لوسی فرین تحت اثر لوسیفراز باعث ایجاد نور مرئی 

 وچون اسید نوکلئیک اضافه شده در این مرحله معین است بنابراین توالی رشته الگو نیز معین خواهد شد.

مطالعات  ، ((SNPsاز جمله ژنوتایپینگ پلی مورفیسم های تک نوکلئو تیدیاین روش در مطالعات بسیاری 

 ژن هایتوالی یابی مجدد ،ها  ها و ویروس تایپینگ میکروبی قارچ ها باکتری،شیوع اللی در جمعیت های بزرگ

های  انسان ومطالعات ژنکتابخانه ژنومی  cDNA وتوالی یابی ژن P53وتوالی یابی مجدد وکمی ژن  ها بیماری

 (65).و تائید شده است  استفادهمورد  KRASانکوژن از جمله 
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 نمای شماتیک از روش پایروسکوئنسینگشکل ( 2-1

 KRAS  Pyro kitمعرف های از  استفادهبا   KRASتکثیر اولیه از ژن  (2-3-1

 به وسیله DNAنمونه تخلیص شده   ،نمونه بافت بیمار توسط کیت تخلیص  DNAبعد از ایزوالسیون  

 .یت تکثیر می شودهای موجود در کاز پرایمر استفادهبا  61و 12٬13پرایمرهای اختصاصی کدون 

همین جهت قطعات ه (  بوده و بBiotynatedدر این مرحله بیوتینه ) استفادهمورد   ((Reverseفرودستپرایمر

 .حاصل از تکثیر با آن نیز مارکر بیوتین خواهند داشت 

 

 

 نمای نحوه اتصال پرایمر های فرادست و فرودست بیوتنیله شکل ( 2-2

 .است  DNAدرون کیت و کنترل کنفی چاهک بدون  )غیر متیله( DNA Unmethylatedکنترل مثبت 
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KRAS 12)تکثیر آمپلیکون  PCRجدول مقادیر مورد نیاز در ( 2-1 13 or 61 ( 

Volume  Reagent  

12.5 µl PyroMark PCR Master Mix، 2x 

2.5 µl CoralLoad Concentrate، 10x 

1µl PCR Primer KRAS 12/13 or 

PCR Primer KRAS 61 

4µl Water (supplied) 

2-10  ng/μl DNA 

25 µl Total Volume 

 

 

KRAS 12تکثیر آمپلیکون ) PCRجدول مقادیر مورد برنامه ( 2-2 13 or 61  ( 
 

Temperture Time Reaction 

95
°C 

15 Min Initial activation 

HotStarTaq DNA 

95
°C 

20 Sec Denaturation 

53
°C 

30 Sec Annealing 

72
°C 

20 Sec Extension 

 42 Number of cycles 

72
°C

 15 Min Final extension: 

 

 .می شود استفادهسکوئنسینگ های بیوتینه جهت پایرو دارای آمپلیکون PCRدر اتاق سکانس نمونه  سپس

. 
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 های استراپتاویدین سفارز با کارایی باالآمپلیکون های حاوی بیوتین به بیداتصال ( 2-3-2

 

 استراپتاویدینهای به بید DNAجدول مواد و محلول مورد نیاز جهت  اتصال ( 2-3

Volume  Component 

2 µl Streptavidin Sepharose High Performance 

41 µl PyroMark Binding Buffer 

28µl Water (supplied) 

71µl Total volume 

 

 

از    میکرولیتر11اضافه و  PCRخانه ای  24را در هر چاهک از پلیت  Master mixمیکرولیتر از  71مقدار 

 C 25-12°دقیقه بر روی ترمومیکسر 11و مدت  آن پوشانده شدتینیله اضافه کرده و درب بیو PCRمحصول  

 متصل شود.بیوتینه به انتهای قطعات آمپلیکون   Beadsتا  داده شدقرار  01411با دور  سانتیگراددرجه 

 

 ها جهت پایرو سکوئنسینگ ساز محلول آماده (2-3-3

 .شد سازی رقیقول شستشو ظیم و محلتن سانتیگراددرجه  81کسر را روی مومیتراین مرحله باید  در

 10x PyroMark Wash)میلی لیتر  بافر شستشو  25میلی لیتر از آب مقطر را  را با  225رتیب که به این ت

Buffer)  رسید.میلی لیتر  251مخلوط و به حجم نهایی 

( Anneling buffer )بافر اتصال توسطرا  (seq primers)های سکوئنسینگ همچنین در این مرحله نیز پرایمر

 شد.رقیق 
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 وئنسینگجدول نمونه رقیق سازی پرایمر های سک( 2-4

Volume  Component 

0.8 μl Seq Primer KRAS 12/13 or 

Seq Primer KRAS 61 

24.2 μl PyroMark Annealing Buffer 

25 μl Total volume 

 

را  Seq Primer KRAS 61 یا KRAS 12/13از پرایمر  میکرولیتر 0.8روش رقیق سازی با اینصورت است که   

میکرولیتر از پرایمر  25سپس ٬ شداضافه  PyroMark Annealing Bufferمیکرو لیتر بافر مخصوص  24,2به

پایروسکوئنسینگ( اضافه و خانه ای دستگاه  96رقیق شده را به هر چاهک مخصوص دستگاه سکوئنسر )پلیت 

 . گرفتدر دمای محیط قرار

تا  گرفتثانیه قرار  15ه به مدت تینبیو  PCRی محصول ون پلیت داراشن و شانه خال را دردستگاه خال را رو

 د.بیدها جذب شانه شو

 DNAتک رشته ای کردن  (2-3-4

کار که از چهار قسمت جداگانه سینی  ٬شد آماده( Vaccum) ( و دستگاه مکشWorkStationسینی کار )-2

شستشو به  بافر و  (بافر دناچوریشنمحلول واسرشت کننده ) ٬% 71اتانل با محلول ه را به ترتیب تشکیل شد

 با  ((Beads توسط بیدها تک رشته ای  DNAسپس  ٬ شد ثانیه شستشو داده 11و  5، 5های  ترتیب با زمان

 .شد Vaccum))کشیده  مخصوص شانه مکش

نه ای دستگاه خا 96پلیت  های استراپتاویدین درون تک رشته ای متصل به بید DNAشانه حاوی   -3

قرار   61و  13 ، 12رایمر رقیق شده  ویژه قطعه هدف یعنی کدون میکرولیتر پ  25پایروسکوئنسینگ حاوی
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دقیقه بر روی  5تا این بید ها از شانه رها شود سپس مدت  شدمنتقل  های شدید به این پلیت و با تکانگرفت 

 گرفت.قرار   C81°ترمومتر 

 شد. آمادهودر این فرصت دستگاه سکوئنسر اتاق خنک شد  یدر دما هدقیق 5-11مدت  -4

 

 بافر شستشو و بافر دناچوریشندستگاه خال و چاهک های حاوی اتانل  شکل :2-3

 

 راه اندازی سکوئنسر و انجام سکانس (2-3-5

لیتر آب با میکرو 621درون   Substrate mixtureو مخلوط سوبسترا   Enzyme mixture آنزیممخلوط  -5

و    Substrate، mixture Enzyme mixtureبه مقدار مناسب از ای دستگاه را و کارتریج ه شدخلوص باال رقیق 

نتقل و پس از انتخاب برنامه نمونه بیمار را به درون دستگاه م ای حاوی خانه 96و پلیت  شد آمادهنوکلئوتید 

 .گردیدیابی دستگاه راه اندازی  یمورد نظر جهت توال

  کیاژنشرکت  PyroMark Q24 System دستگاه سکوئنسر

 بافر شستشو  بب

محلول 

 دناچوریشن

 اتانل الکل
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   ((Dispensation Orderوکلئوتیدها نسفارش توزیع  2-3-6

 استفاده موجود در بانک ژن تایید و توالی توالی های موتانت برحسبودر دستگاه پایرو توالی طبیعی)وحشی( 

 به صورت ا دقت باالییبرا در نظر گرفته است انواعی از همه حاالت ممکن که  این توالی برحسب بانک ژن. شد

 شد.داده به نرم افزار دستگاه  سفارش توزیع نوکلئوتیدهایک 

اضافه می شود چنانچه مکمل نوکلئوتید رها شده وجود داشته  به ترتیبنوکلئوتیدها  پلیمریزاسیون وقتی گامنه

وچنانچه مکملی نباشد  تید مکمل را متصل می کندنوکلئو ،ر داردکه در سر رشته قرا یآنزیمباشد کمپلکس 

و شدت نور توسط دستگاه خوانده  دو نوکلئوتید بعدی رها خواهد ش ءلئوتید امحاکنو ٬گر  تخریب آنزیمتوسط 

 می شود.

 پیکارتفاع  داشته باشندپشت سر هم قرار ( در توالی مورد سنجش (GGمثال دو یکسان  بازآلیچنانچه دو 

درون  (DNA Unmethylated ) دی ان آ غیر متیله واکنش کنترل مثبت .دشدبیشتر خواه مربوط به آن بازآلی

 .است DNA نفی چاهک بدونمکیت و کنترل 

 RNAتخلیص  (2-4

 RNasy FFPE Kit QIAgen از بافت فیکس شده با فرمالین  RNAایزوالسیون  2-4-1

 پارافین زدایی و سانتریفوژ 14111 با دوردقیقه  4و سپس  مخلوطیه ثان11مدت ه ( بxyleneزایلن )1ml با بافت -1

 شد.

 شد.تخلیه کامل سمپلر  به وسیلهزایلن محلول  -2

3- 1ml  111اتانل( %Merck )شد. سانتریفوژ  14111 با دور دقیقه 4و  اضافه 

 .قرار گرفت درجه 37و تیوپ حاوی بافت در  تخلیه اتانل -4

              میکرولیتر  31 به همراه( Digestive Bufferمیکرولیتر از بافر هضم کننده ) 241 با بافت سپس -5

protainase K  شد. مخلوط آرامیبه 
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ه هر کدام ب سانتیگراددرجه  81وسپس در  سانتیگراددرجه  58ابتدا در  911دور با بر روی ترمومیکسر  سپس -6

 .گرفتدقیقه قرار 15مدت 

 .گرفتدقیقه بر روی یخ  قرار  3 به مدتپس از مدت طی شده تیوپ  -7

 شد. سانتریفوژدقیقه  5به مدت  14111با دور سپس  -8

 منتقل شد. RNase Freeآن به تیوپ  Supernatantجداسازی و محلول رویی  -9

 شد. خلوطم آرامیاضافه و به   ((FFPE binding bufferبافر یا RBCمیکرولیتر محلول  511 -11

 شد. محلول قبلی اضافه و چند مرتبه مخلوط % به111میکرولیتر اتانل  721 -11

 منتقل شد.های صورتی رنگ حاوی فیلتر  بالفاصله محلول فوق به ستون -12

 شد.سانتریفوژ  11111دقیقه در دور 1سپس  -13

 گرفت.قرار  collection tube: ستون صورتی را درون تیوپ های جمع آوری  Washingمرحله شستشو  -14

 .اضافه شد( به ستون Wash Buffer)RBE میکرولیتر  511 -15

 ) 16و 15تکرار مجدد مرحله ) شد. سانتریفوژ 11111دوردقیقه  1به مدت  -16

 شد. ریفوژانتس 14111 دوردقیقه  2به مدت  -17

 Elutionمیکرولیتر از بافر رقیق سازی) 51درب دار منتقل و ml 1,5 RNaseستون صورتی به تیوپ  -18

Buffer) شد.در مرکز ستون خالی  به آرامی 

 شد.سانتریفوژ  11111با دور  دقیقه  3به مدت  سپس  -19
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 Allele ID v. 6.0از نرم افزار  استفادهبا   FIH1 ، SOCS3 ، HPRT ( طراحی پرایمر ژن های 2-4-2

 

 FIH1 ، SOCS3 ، HPRT جدول سکانس های پرایمر سه ژن  (2-5

 

Sequence (5´ to 3´ ) Oligonucleotide Name No 

CCGGATCAGTTCGAGTGC FIH1 Forward 1№  

TTAGGGAACCTCTCGTAGTCG FIH1 Reverse 2№  

AGGAGAGCGGCTTCTACTGG SOCS3 Forward     №3 

GACTGGGTCTTGACGCTGAG SOCS3 Reverse 4№  

GCTATAAATTCTTTGCTGACCTGCTG  HPRT Forward №5 

AATTACTTTTATGTCCCCTGTTGACTGG HPRT Reverse №6 

 

ژن رفرانس در بافت کولون بیان می شود و یشه هم (HPRTگزانتین فسفوریبوزیل ترانسفراز) ژن هیپو

Housekeeping gene) ) است.در این مطالعه 

 

 ( cDNA الگو فاقد) کنترل منفی نحوه قرارگیری نمونهو  PCRنمای پلیت  شکل: 2-4
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 ( طول قطعه و جایگاه طراحی پرایمر بر اساس بانک ژن2-4-3

 

NM_017902.2 Homo sapiens hypoxia inducible factor 1، alpha subunit inhibitor (HIF1AN)، 

mRNA 
product length = 101 

Forward primer  1    CCGGATCAGTTCGAGTGC  18 

Template        736  ..................  753 

 

Reverse primer  1    TTAGGGAACCTCTCGTAGTCG  21 

Template        836  .....................  816 

 

NM_003955.4 Homo sapiens suppressor of cytokine signaling 3 (   SOCS3)، mRNA 

product length = 139 

Forward primer  1    AGGAGAGCGGCTTCTACTGG  20 

Template        543  ....................  562 

 

Reverse primer  1    GACTGGGTCTTGACGCTGAG  20 

Template        681  ....................  662 

 

NM_000194.2 Homo sapiens hypoxanthine phosphoribosyltransfeRASe 1 (HPRT1)، mRNA 

product length = 140 

Forward primer  1    GCTATAAATTCTTTGCTGACCTGCTG  26 

Template        379  ..........................  404 

 

Reverse primer  1    AATTACTTTTATGTCCCCTGTTGACTGG  28 

Template        518  ............................  491 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=148596935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=528078360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=164518913
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1 تک رشته ای DNAسنتز  در استفادهمورد  مقادیرمواد و  ( 2-4-4
st
 strand cDNA 

High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kits (Applied Biosystems)  

 

1 یک رشته ای ) DNAبرای تهیه 
st
 strand cDNA میکرولیتر تهیه شد. 21به حجم  1-2( ترکیبات جدول 

 Random Hexamerاز پرایمر lµ 2 همراه   به RNAاز lµ  10ابتدا    است که صورتی  مواد به  از این  استفاده  روش

Multiscribe  آنزیم  و سپس ، آنزیم 10xاز بافر  mM111( ، lµ 2)  غلظت  به dNTP  lµ 1  سپس ومخلوط 
TM   

ºدمایابتدا در   نمونه  مریزاسیونپلی  واکنش   . جهتشد  اضافه  آن  میکرولیتر به 1 ه اندازهب
C25 11  مدت  برای 

ºدمایو سپس در   دقیقه
C37 و در دمای   دقیقه 121  مدت  برایº

C85  جهتگرفتقرار  دقیقه 5به مدت .  

ºاز دمای  واکنش  نمودن  متوقف
C4 یافت   انتقال  یخ  درون به  نمونه  سپس و شد  استفاده نا محدود  مدت  برای . 

و   نگهداریدرجة سانتیگراد  -21  قرار گیرد ویا در دمای  استفادهمورد  PCR  جهت تواند مستقیماً می  نمونه  این

 .شود  استفاده PCRدر   سپس

1واکنش سنتز  ء( ترکیبات تشکیل دهنده6-2جدول 
st
 strand cDNA      

Final Concentration  Volume  Reagent  

up to 2 µg RNA/µl 10µl Total  RNA         

 2µl 10X RT buffer  

pmol/µl 2µl  10X RT Random primers      

mMol/µl 1µl 25X dNTP  (100mM)      

50 U/µL 1µl   Reverse transcript.      Multiscribe
TM 

 4 µl Nuclease-free H2O 

 20µl Total 
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  تک رشته ایDNAدر سنتز  استفادهمورد  RT-PCRبرنامه  :7-2جدول 

Temperture 

 

Time Reaction 

25
°C 

 

10 Min Step 1 

°C37 

 

 Min121 Step 2 

85
°C 

 

5 Min Step3 

4
°C 

 

 Step 4 نامحدود ∞

 

 Real Time PCR   بررسی بیان ژن به روش   در استفادهمورد  مقادیرمواد و  ( 2-4-5

QuantiNova
TM

 Sybr
®
 Green PCR Kit  

میکرولیتر  21به حجم  )8-2 (ترکیبات جدول بررسی بیان ژن های هدف به روش سایبرگرین ریل تایم جهت

 از  lµ 2 همراه   به Master mixاز lµ  10ابتدا    است که صورتی  مواد به  از این  استفاده  روش تهیه شد.

cDNAسپس مخلوط و   lµ 1 و با دش  اضافه  آن  بههر ژن  از هر جفت پرایمر فرادست و فرودستH2O  به حجم

  رسید.

ºدمایابتدا در   نمونه  مریزاسیونپلی  واکنش  انجام  جهت
C95 دمایو سپس در   دقیقه 11  مدت  برایº

C63 برای  

از و رسم منحنی ذوب   واکنش  نمودن  متوقف  . جهتگرفت قرار  سیکل متوالی  51ثانیه به مدت  31  مدت

ºافزایش دما 
C61 به  دما و سپس کاهشº

C4 انتقال  یخ  درون به  نمونه  د. سپسش  استفادهبر طبق جدول زیر  

  یافت.
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 Real Time PCRدر واکنش  استفادهمحلول مورد  مواد و 8-2جدول

Final Concentration  Volume  Reagent  

1ng/20µl 2µl  First strand cDNA 

1X 10µl Sybr Green PCR Master 

(0.2pmol/µl) 0.5µl      Forward Primer (10pmol/µl) 

(0.2pmol/µl) 0.5µl Reverse Primer (10pmol/µl) 

 7 µl H2O 

 20µl TOTAL 

 

 (HIF1AN) و،mRNA (SOCS3   ) ژنبررسی بیان در استفادهمورد  Real Time PCRبرنامه  جدول( 2-9

mRNA 

Ramp Rate Cycle Time Temprature PCR Program 

4.4 1 5 Min 95 
°C 

Pre incubation 

4.4 51 10sec 95 
°C Amplification 

2.2 51 30sec 63 
°C Amplification 

4.4 1 5 Min 60 
°C Melting Curve 

4.4 1 1sec 70 
°C Melting Curve 

0.05 1 60Min 90 
°C Melting Curve 

2.2 1 30sec 4 
°C Cooling 

 

 تنظیم و انجام شد. Light Cycler 480 Rocheبرنامه فوق برروی دستگاه 
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 ایمنوهیستوشیمیاجرای  روش  2-5

 بیماران پاتولوژی های گزارش و ها پرونده به تومور مربوط محل و جنس سن، کلینیکوپاتولوژیک اطالعات ابتدا

گرفته  قرار کولون رزکسیون جراحی عمل تحت که )1393اول نیمه تا 1391 سالهای( کولورکتال سرطان به مبتال

 تومورهای که صورت این به شد تقسیم دسته دو به بیماران در تومور به محل مربوط اطالعات شد. بودند ثبت

 . دش نامیده چپ کولون آن به دیستال و راست کولون تومور عرضی کولون وسط به پروگزیمال در واقع

 اسالیدها بازبینیالف( 

 لنفاوی، غدد درگیری تومور، تهاجم عمق ازلحاظ بیماران به مربوط اسالیدهای گزارش سازی یکسان جهت به

 پارافینه های بلوک از الزم موارد در و بازبینی دو پاتولوژیست دیگر نیز توسط عروقیتهاجم  تومور و تمایز درجه

  .شد تهیه مجدد اسالید مربوطه

 : شد درج جدول در زیر صورت به استنفورد دانشگاه بندی طبقه اساس بر هم تومور تمایز درجه

1. :>%95 gland forming 

2. differentiated:%50-%95 gland forming 

3. -49%gland forming 

 :شد درج شده تهیه قبل از جدولِ در زیر صورت به TNM بندی طبقه طبق بر تومور تهاجم عمق

Into the submucosa but not into the muscularis propria (T1) 
Into but not through the muscularis propria (T2) 
Through the muscularis propria and into the subserosal fat or pericolonic or perirectal adipose 

tissue (T3) 
Reaching the serosa or peritoneal surface Into adjacent organs (T4) 
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  ایمونوهیستوشیمی بررسیب( 

برش  هپارافین بلوکاز  میکرومتر چهارابعاد  ٬پارافینه بلوکال تومور  پاتولوژی از ناحیهی  ها الم بازبینی حین

 ایمنوهیستوشیمی آمیزی رنگ استاندارد های روش و مارکر سازنده شرکت راهنمای به توجه با سپس .شد تهیه

 : شد تهیه IHC های اسالید زیر شرح به

 دپارافینه کردنمرحله : 2-5-1

  .بچسبد الم به بافت و ودش خشک تا شد داده قرار ساعت نیم مدت دو به گرادنتیاس درجه 80 حرارت در ها الم. 1

 قرار گرفت. دقیقه 5 ، بار2 گزیلولدر  .2

 قرار گرفت. دقیقه 5 بار، 2 :مطلق اتانولدر .3

 قرار گرفت. دقیقه 3بار،  2% :96اتانولدر .4

 قرار گرفت. دقیقه 2 درجه 71.الکل 5

 داده شد. شستشو جاری آبدر

 کروموژن  DABورنگ آمیزی با Unmasking ))ژن آنتی بازیافتمرحله  2-5-2

 درجه120دمای در دقیقه 10مدت به و شد داده قرار  pH:6 Tris-EDTAسدیم یا  سیترات بافر در ها .الم1

 در بافر همراه به ها بافت پس. سشد اتوکالو Antigen Retrieval )مرحله(  ژن آنتی بازیافتجهت  گرادنتیاس

 . دش خنک دقیقه 15 مدت به اتاق دمای

 ت.فصورت گر دقیقه 15 به مدتPBS بافر در ها الم شستشوی .2

 .شد اضافهدقیقه  11 به مدت  %11اکسیژنه   آب محلول ٬گرفت قرار مرطوب اتاقک در ها بافت

 )مرطوب و تاریک اتاق ٬متانول لیتر میلی 91 در اکسیژنه آب لیتر میلی 9 : اکسیژنه آب محلول(
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 .شدشستشو در آب مقطر  دقیقه 5 .3

 .شد شستشو PBS بافر در دقیقه 5 .4

 .شد مشخص و محدود بافت اطراف Dako قلم از استفاده با ٬ شد پاک الم سطح از اضافی بافر .5

 شرکت محصول HIF1AN اولیه بادی آنتی با آن ها سطح و شد داده قرار مرطوب اتاقک در دوباره ها بافت. 6

 Abcam HIF1AN (isotype: mouse IgG1) شد پوشانده کامل شکل به 1:250رقت با.  

 درجه 37 دمای یا اتاق دمای در مرطوب اتاقک مرحله این درو شد پوشانده PBS بافر با منفی شاهد های بافت

 . گرفت قرار دقیقه 60 مدت به گرادنتیاس

 .شد  شستشو PBS بافر در دقیقه5  .7 

8.Dako Envision HRP dual mouse/rabbit    گرفت. قرار تاریک اتاقک در ها بافت و اضافه دقیقه 31مدتبه 

 .شدفزوده ابافر میکرولیتر  21مقدار   Dako DAB/chromogenمیلی لیتر 1هر به  سازی رقیقجهت   .9

 .شد  شستشو PBS بافر درالم   دقیقه 5 .11

 لیتر میلی یک در کروموژن قطره یک( اDako DAB/chromogen محلول با مرطوب اتاقک در ها بافتسطح  .11

 . گرفت قرار دقیقه 11 مدتبه  اتاق دمایو در شد  پوشانده )سوبسترا

 شد. شستشو جاری آب درو  قرار گرفت PBS بافر در دقیقه 5  .12

 .انجام شد دقیقه 1 مدت به نهماتوکسیل آمیزی رنگ .13

 شد. شستشو جاری آب . در14

 شد. شستشو در اسید الکل .15

 شد. ور غوطه کربنات محلول بی در دقیقه 2 مدت به .16

 شد. شستشو جاری آب در .17

 غوطه ور شد. درجه 96 اتانول در دقیقه 5 مدت به .18

 غوطه ور شد. مطلق اتانولدر دقیقه 5 مدت به .19



81 

 

 (بار دو) غوطه ور شد. گزیلولدر دقیقه 5 مدت به  20.

 ه شد.پوشاند المل با ها الم .21

 بادی اولیه جهت آنتی به عنوان PBSبافر و مثبت کنترل عنوان به انسان بافت سرطان پستان از کاری ران هر در

 منفی استفاده شد. شاهد اسالید رنگ آمیزی

 (H&E)ائوزین نهماتوکسیل اسالیدهای با HIF1AN بادی آنتی با شده تهیه ایمونوهیستوشیمیایی اسالیدهای

  .ندشد بررسی HIF1AN مارکر  لحاظ از سپس و شدند داده مطابقت بیماران

 گیرد . می رنگ توموری یسلول هاهسته  در که است هسته ای مارکر یک HIF1AN مارکر 

 SCORING)) اسالید ها امتیازدهی نحوه شمارش و 2-6

 شده است .  استفادهH-SCORE) ) اسکور-اچاز روش  ها بندی بیان پروتئین بافتاسکورجهت 

ی سلول هاسلول توموری شمارش شد و سپس درصد  511حدود  (x400)سکوپی با بزرگنمایی فیلد میکرو

=  2 ،= ضعیف 1  ،= بدون رنگ  1رنگ گرفته بود در مقدار عددی شدت رنگ پذیری ) آن هاتوموری که هسته 

بندی از از شدت رنگ پذیری طیف اسکور . در نتیجه با چهار سطح ندضرب شد )= رنگ پذیری قوی 3 ،متوسط

 کار برده شد.ه جهت گزارش ب )1-311)

 :  نحوه محاسبه تغییرات نسبی بیان ژن 2-7

ه است و ب  House keeping geneکه نوعی  ((HPRT ریبوزیل ترانسفراز ن فسفونتیاهیپوگزدر این بررسی ژن 

 عنوان ژن رفرانس مورد استفاده قرار گرفت  .ه طور ثابت در سلول روده بیان می شود ب

 .بود( وحشیغیر موتانت )  KRASنمونه های بافت :کنترلنمونه 

 عنوان ژن هدف مورد بررسی قرار گرفت.ه ب SOCS3و   FIH1در این پروژه دو ژن 

 ΔCTcontrol = CT( target control )−CT( ref .control ) 

 ΔCTsample = CT (target sample )−CT( ref. sample) 

 ΔΔCT = ΔCT( sample)− ΔCT( control ) 
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 2
-
 
ΔΔCT

= Relative Fold change )compared to standard( in gene expression level  

 

 control :نرمالنمونه 

   sample نمونه مورد آزمایش:

 (SOCS3و   FIH1) target مورد نظر :ژن 

  House keeping gene : HPRT رفرانس ژن 

 

 

 نمای شماتیک نحوه محاسبه مقدار بیان ژنشکل :  2-5

  آماری آنالیز 2-8

 در 1,15کمتر از ارزش معنی داری و شد تحلیلو با استفاده از آزمون های   SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده 

 .شد گرفته نظر

آزمون همبستگی و مجذور کای و با  ، T-Test ر از آزمونز های آماری با توجه به نوع متغیدر این مطالعه آنالی 

 صورت گرفت.   SPSS version 16.0از نرم افزار استفاده

بنابر رعایت اصول تحقیق در علوم پزشکی و بالینی این پروپوزال در شورای کمیته اخالق پزشکی مطرح و کد 

 .در خصوص عدم مغایرت با اصول هلسیینکی به آن تعلق گرفت  8196/21/28
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 یق به شرح زیر است :قنتایج به دست آمده از این تح

 و تایید آن بر روی ژل الکتروفورزیس  FFPEنمونه  DNA( استخراج  3-1

 

تایید مطابق دستورالعمل کیت انجام و صحت مراحل استخراج بر روی ژل الکترفورز  DNAمراحل استخراج 

 (1-3)شکل  شد.

 

 

 

  نمونه در کنار مارکر 5الی 1در چاهک تومور بافتاز نمونه  DNA استخراج  صحت تایید :1-3شکل 
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 PCRبا استفاده از  KRASژن  DNAتکثیر تایید (  3-2

 

بر روی ژل الکترفورز شد.  PCRمحصول مطابق دستورالعمل کیت انجام شد و  KRASژن  DNAتکثیر 

 (2-3)شکل 

 

 

 

 2 چاهک٬ (غیر موتانت نرمال) نمونه 1 چاهکدر  به ترتیب٬توموربافت  KRASژن الکترفورز  ژلشکل  ( 3-2

 کنترل منفی 3 چاهکنمونه موتانت و 
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  و تعیین موتاسیون به روش پایروسکوئنسینگ   KRAS ( توالی یابی قطعه آمپلیکون ژن3-3

 

 (3-3شد . )شکل  انجاممطابق دستورالعمل کیت  نتموتانمونه  تعیین ژنوتایپو KRASژن توالی یابی 
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  به صورت جدول وگراف پایروگرام نتایج دستگاه توالی یابی ) پایروسکونئسینگ(شکل  (3-3

تایپ نرمال و دو گراف بعدی جایگزینی نقطه ای باز آلی گوانین با اول ژنو یب از باال به پایین گرافکه به ترت

 آدنین و تیمین و تبدیل اسید امینه گالیسین به آسپارتات و والین را نشان می دهد.

پیک تکثیر بر روی هر  مکان و طولبر اساس نمونه موتانت  ٬نمودارهای پایروگرامبا بررسی جدول نتایج و 

گرام کنترل )غیر موتانت ( موارد دارا و فاقد موتاسیون طول و جایگاه پیک تکثیر با پایروتید و مقایسه نوکلئو

 شد. معین

والی نوکلئوتیدی مربوط و محور عرضی تشده توسط دستگاه  دهخواندر نمای پایروگرام محور طولی تشعشع نور

 .نشان می دهد را   KRASموتانت و غیر موتانت طراحی شده برای ژن به توالی 

باز گوانین با هر چنانچه باز آلی  ٬را نشان می دهد )نرمال( اول ترتیب نوکلئوتید در نمونه فاقد جهش در نمودار 

با کاهش طول پیک گالیسین و شود  ) دچار موتاسیون نقطه ای (یا تیمین جایگزین ن نی: آدمانندآلی دیگری 

در نتیجه اسیدآمینه گالیسین ) نرمال ( به اسید آمینه  ٬ شناسایی استایجاد پیک در باز آدنین ویا تیمین قابل 

 آسپارتات و والین تبدیل می گردد و جهش رخ داده است.

 قابل مشاهدهبر روی پایروگرام  بازآلیمشابه کنار یکدیگر در یک توالی با افزایش طول پیک آن  باز آلیتکرار دو 

  است.

 

 آن هاو فراوانی  KRASانواع موتاسیون شایع ژن شکل  )3-3-1

Asp 12

Ala

Cys

Ser

Val
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 Real Time PCR به روشهدف ژن های تکثیر اختصاصی آمپلیکون های  نتایج  (3-4

 هدف  ژنبرای قطعات  qPCR به روش اختصاصی طراحی شده پرایمرهایوسیله ه ب بیماران cDNAنمونه های 

SOCS3، FIH1 و HPRT(4-3)شکل  .سه واکنش مجزا مورد ارزیابی قرار گرفتند در 

 

  
 

  )سبز(SOCS3 و آبی(FIH1 (،)قرمز( HPRTمربوط به منحنی ذوب سه قطعه ژنراست گراف  ( 4-3شکل  

  Ramp Rate مربوط به نمودار چپ گراف 

 

C/S°برابر با  R.R)با  رامپ ریت ) C61°و  C71°منحنی ذوب برای سه قطعه درسه درجه دمای 
درجه بر ثانیه  4,4 

 واکنش پایان یافت. C4°رسم ودر  C/S 1,15°برابر با  R.Rبا  C 91°و دمای 
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 Real Time PCR تکثیر اختصاصی آمپلیکون های ژن های هدف به روش Ctو مقادیر نتایج  ) 3-4-1

 

  

 

  

 

 مربوط به نمونه بیماران RealTimePCRنتایج نمودار تکثیر و ( عکس مربوط به  1-4-3شکل 
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 SOCS3 ژن   Real Time PCRاز محصول  الکتروفورز ژل( 3-5

 

نیز بر روی ژل آگارز Real Time PCR محصولSOCS3 برای اطمینان از تکثیر اختصاصی آمپلیکون هدف

 شد .الکتروفورز 

 

 

 

 

 

چاهک خالی دو  ،به ترتیب کنترل مثبت  SOCS3 ژن    Real Time PCRعکس ژل از محصول (  5-3شکل 

 نمونه از بیمار و کنترل منفی
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 FIH1  ژن Real Time PCRاز محصول  الکتروفورز ژل( 3-6

نیز بر روی ژل آگارز Real Time PCR محصول FIH1برای اطمینان از تکثیر اختصاصی آمپلیکون هدف 

 .شد الکتروفورز

 

 

چاهک خالی دو نمونه از  ،به ترتیب کنترل مثبت  FIH1  ژن Real Time PCRعکس ژل از محصول ( 6-3شکل

 بیمار و کنترل منفی
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 HPRT  ژن   Real Time PCRاز محصول  الکتروفورز ژل(3-7

 نیز بر روی ژل آگارزReal Time PCR محصول HPRTژن برای اطمینان از تکثیر اختصاصی آمپلیکون 

 شد . الکتروفورز

 

 

چاهک  ،به ترتیب کنترل مثبت  HPRT  ژن   Real Time PCRاز محصول  الکتروفورز عکس ژل( 7-3شکل 

 خالی دو نمونه از بیمار و کنترل منفی
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 یافته های ایمنوهیستوشیمی(3-8

 نوری بررسی شد. میکروسکوپ با HIF1AN بادی آنتی پذیری رنگ جهت از اسالیدها سطح تمامی مرحله دراین

 رنگ عدم که طوری به گرفت قرار بررسی مورد پذیری رنگ وسعت و شدت نظر از ایمونوهیستوشیمی های مال

 نمره قوی پذیری رنگ شدت و 2 برابر متوسط پذیری رنگ ،1 برابر ضعیف پذیری رنگ ، )منفی(  ر صفربراب پذیری

شمارش شده محاسبه سلول  511درصد هسته های مثبت در  پذیری رنگ وسعت همچنین .شد نظر گرفته در 3

 شد.

از  و بازه آن شد یکدیگرضرب داشتند در پذیری رنگیی که سلول هاتعداد  ودرصد شدت رنگ پذیری آخر در

 در نظر گرفته شد.( 311-1)

 نظر در مثبت کنترل عنوان به باال و توصیه کیت پذیری رنگ شدت دلیل به سرطان پستان مطالعه بافت این در

 )7-3 شکل( .شد گرفته

 شود می مالحظه که .همانطور بود هسته ای صورت به HIF1AN پذیری رنگ نمای مطالعه این در

HIF1ANباشد هسته ای می پروتئین.  

 

3-8)  A ایمونوهیستوشیمی آمیزی رنگ شکل  HIF1AN  مثبت کنترل عنوان به سرطان پستان انسانی 

B : بافر با منفی شاهد های بافت PBS شد پوشانده 

B A 
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 2% وشدت رنگ پذیری 95بافت توموری با درجه تمایز خوب  وسعت رنگ پذیری  C  شکل (3-9

D : بافتدر 3% و شدت رنگ پذیری 85بافت توموری با درجه تمایز متوسط وسعت رنگ پذیریWT 

 

 1شدت رنگ پذیری % و 11بافت توموری با درجه تمایز متوسط وسعت رنگ پذیری  E شکل (3-11

F بافت در 2% و شدت رنگ پذیری 41بافت توموری با درجه تمایز ضعیف وسعت رنگ پذیریKRAS Mutant 

 

C D 

F E 
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 ((a،bدر گروه غیر موتانت  FIH1و بیان قوی  FIH1یمی پروتئین ایمنوهسیتوش شکل (3-11

 ((c،dو بیان ضعیف درگروه موتانت 
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 ( نتایج و جداول آنالیز آماری 3-9

 61و 13 ،12نمونه مبتال به آدنو کارسینوم کولون از لحاظ شیوع موتاسیون در کدون  99در این مطالعه 

 سکوئنسینگ بررسی شد . از متد پایرو استفادهبا  KRASژن

 (1- 3)جدول % بود55,6% و 44,4درصد فراوانی زنان و مردان به ترتیب

 (2 - 3)جدول % واجد موتاسیون در این ژن بودند.38,4 % بیماران فاقد موتاسیون و61,6بیمار  99از مجموع 

گالیسین با اسید آمینه یعنی جایگزینی  G12Dترین موتاسیون  و شایع 12% موتاسیون در کدون 89,4حدود  

% در رتبه 18,4با شیوع  ((G12Vوالین گالیسین بااسید آمینه جایگزینی آسپاراتیک اسید بود. از سوی دیگر 

 .بود G12A))ترین شیوع موتاسیون مربوط به جایگزینی گالیسین با آالنین کمدوم قرار داشت و

 مشاهده نشد. 61در کدون هیچ موتاسیونی % کل موارد بود و 11,6حدود  13شیوع موتاسیون کدون 

  (8-3)جدول  

 (7-3)جدول  .بودسال  57و متوسط سن  وع بیشتری نسبت به زنان وجود داشتتومور در مردان با شی این

% از 45% موارد وارد فاز متاستاتیک شده بودند حدود 21ی قرار داشتند و کمتر از بیمار stage 3اکثر بیماران در 

 ( 4-3)جدول .بودند KRASبیماری واجد موتاسیون ژن  stage 3بیماران با 

 .بودند  Well differenciatedاز لحاظ درجه تمایز تومور  KRAS% بیماران واجد موتاسیون 56حدود 

 (3-3)جدول  

اما وجود داشت  KRASموتاسیون  آن ها%  51واقع شده بودند و در نیمی از تومورها در کولون راست  بیش از

 ( 5،6،9-3)جدول P=0.3دیده نشد. KRASارتباط معنی داری بین توده های کولون چپ و راست با موتاسیون 

درجه پیشرفت تومور با ،درجه تمایز تومور و،روده محل توده در  ،جنس ،بین هیچ یک از پارامترهای سن 

 P>0.05.اختالف معنی دار آماری وجود نداشت  KRASموتاسیون  

 (6- 3)جدول دربیش از یک سوم نمونه ها تهاجم عروقی تومور وجود داشت.
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در  KRAS wild& KRAS Mutant ( برای گروه Tumor Gradeی توموری )سلول هادرصد فراوانی درجه تمایز

تومور  وارتیاط بین موتاسیون و درجه تمایز درجه تمایز بیشتر به تمایز کمترسه درجه طبقه بندی شده از 

 .ی توموری نشان ندادسلول هاررسی شد آزمون آماری ارتباط معنی داری بین وضعیت موتاسیون و درجه تمایز ب

P-value=0.261 (11-3)جدول 

در چهار مرحله طبقه بندی شده ( Tumor Stage) ی توموریسلول هامرحله پیشرفت همچنین درصد فراوانی 

قرار دارند اما آزمون stage3 نشان داد بیشترین نمونه در هردو گروه در   پیشرفت کم به پیشرفت زیاداز 

 . ی توموری نشان ندادسلول هاآماری ارتباط معنی داری بین وضعیت موتاسیون و درجه پیشرفت 

 (11-3)جدول  

 Vascular) ی توموریسلول ها تهاجم عروقی KRAS Mutantوضعیت یافته ها نشان داد نیمی از تومورهای 

Invasionوآزمون آماری ارتباط معنی داری بین وضعیت موتاسیون  ( دارندKRAS  ی سلول هاوتهاجم عروقی

 (12-3)جدول P-value=0.04 توموری نشان داد.

 ،فراوانی آن در گروه مردان وزنان  12،13در کدون های  KRASانت ژن بررسی  ارتباط بین نوع ژنوتیپ موت

بیمار مورد  99هیچ یک از  ،آزمون آماری ار تباط معنی داری بین نوع موتاسیون و جنسیت بیمار نشان نداد

 (13- 3)جدول .موتاسیون دیده نشد 61بررسی در کدون 

تومورهای مرحله  دربه تفکیک  IHCبه روش FIH1در این مطالعه که به منظور بررسی میزان بیان پروتئین 

Stage1-4)) انجام شد و تنها در  آزمون آماریStage4 میزان بیان و  آزمون آماری اختالف معنی داری را بین

 نشان داد.موتانت و غیر موتانت دوگروه  مرحله پیشرفت بیماری را در

 آزمون آماری ((Stage1-4تومورهای مرحله  دربه تفکیک  SOCS3 ژن mRNA میزان بیانبررسی چنین هم

میزان این امر در مورد ، دو گروه اختالف معنی دار دیده نشددرها بابیان ژن   Stageیچ یک ازانجام شد وبین ه

در مراحل پیشرفت از تومور نیز حاکی از عدم وجود اختالف معنی دار در دو گروه بود.  FIH1ژن   mRNAبیان 

 (17الی14-3)جداول 
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با درجه تمایز تومور در سه گرید  FIH1و  SOCS3 های ژن mRNA همچنین به منظور ارزیابی ارتباط بین بیان

به روش FIH1 اما بررسی میزان بیان ژن دادنآزمون آماری اختالف معنی داری را بین دو گروه نشان نیز

 (21الی18-3گروه موتانت معنی دار بود و کاهش نشان داد. )جداول ایمنوهیستوشیمی درگرید دو بیماری در

و فاقد تهاجم عروقی  دارابا تهاجم عروقی در نمونه های FIH1، SOCS3دو ژن بیان  ارتباط تحقیقدر این 

 میزان بیان و SOCS3 ژن mRNA میزان بیان  ، FIH1بافتی پروتئین  نشد بی بررسیتهاجم عروقی  

mRNA  ژن FIH1   با موتاسیونKRAS (21،22 -3. )جدولوجود نداشت اختالف معنی داری 

در دو گروه به تفکیک   FIH1بیان دو ژن  نسبی و میزان تغییرات IHCبه روش   FIH1میزان بیان پروتئین  

KRAS  نشان داد میزان بیان پروتئین )وحشی(موتانت و غیرموتانت FIH1  در گروه موتانت بطور معنی داری

 (23-3موتانت کاهش دارد .)جدولیرنسبت به گروه غ

  KRASدر دو گروه( IHCو پروتئین ) mRNAدر دو سطح  FIH1بیان آزمون آماری همبستگی بین مقادیر  

 (24-3)جدول  نشان نداد. معنی داری ارتباط موتانت و غیر موتانت

ی توموری تهاجم عروقی داشتند( سلول ها)که   FIH1( بیان پروتئین بافتی (Total Meanمجموع میانگین  اما

در  FIH1 ژن mRNA میانگین میزان بیانگروه غیر موتانت بود و موتانت کمتراز  KRASبه تفکیک در گروه 

 یگرد یانب بهی توموری داشتند( کمتراز گروه غیرموتانت بود سلول هاکه تهاجم عروقی موتانت )  KRASگروه

    ژن mRNA و FIH1 درنگاه کلی مجموع میانگین بیان پروتئین بافتی KRASبدون در نظر گرفتن موتاسیون 

SOCS3 شان تهاجم عروقی نداشت.تند کمتر از افرادی بود که تومورکه تهاجم عروقی داش در افرادی  

درجه تمایز تومور  ،گرفتن شاخص های کلینیکوپاتولوژیک مانند مرحله پیشرفت تومور در نظردر مجموع و بدون 

 Grade 2و  Stage 4در به روش ایمنوهیستوشیمی  FIH1تنها بیان پروتئین بافتی ژن  ،و تهاجم عروقی تومور 

در این  SOCS3 نژ و FIH1 ژن mRNA بیاناما همچنان  ،کاهش معنی دار نشان داد موتانت KRASدر گروه  

  دارنبود .دو گروه معنی 



98 

 

 ٬نشان داد FIH1 بیان پروتئین بافتی( و stageبررسی بیشتر جزئیات نتایج آماری مراحل پیشرفت تومور ) 

در گروه موتانت که  یبه طورازگروه غیرموتانت است  کمترموتانت  KRASدر گروه  FIH1مجموع میانگین بیان

با پیشرفت  روند کاهشی منظمی داشت و FIH1تومور) کم به زیاد ( میزان بیاندر هر مرحله از پیشرفت 

 .داشتنیز کاهش FIH1 در بافت تومور بیان KRAS رفتن احتمال موتاسیونبدخیمی و باال

اما میزان  موتانت بیشتر از نمونه های غیر موتانت بود KRASکلی تهاجم عروقی در نمونه های  به طوراگرچه 

و ایمنوهیستوشیمی با تهاجم  Real Time PCR به هر دو روش  SOCS3 ، FIH1 از دو ژنبیان هیچ یک 

 .عروقی ارتباط نداشت 

. میانگین اسکور بیان بود% درصد 81رنگ پذیر  یسلول ها( و میانگین Intensity) 2رنگ پذیری  میانگین شدت

 بود.  218برابر   1-311در طیف 

عروق و ،در استرومای تومور  این پروتئین بیان اپیتلیالی سلول بیان واضحی داشت واین پروتئین در اجزای غیر 

 .مثبت بود % 74و  %81،%78ی ارتشاحی التهابی به ترتیب سلول ها
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 جداول ذیل توزیع فراوانی صفات مورد بررسی رانشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-3)جدول   

 

 

   KRASتوزیع فراوانی شیوع موتاسیون ژنجدول  (3-2

 درصد فراوانی 

 %1/66          61 غیر موتانت )وحشی(

 %4/38 38 موتانت

 %100  99 جمع

 (2-3)جدول 

 

 توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعهجدول   (3-1

 درصد    فراوانی 

 %4/44 44 مونث

 %6/55 55 مذکر

 %111 99 جمع
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 ی تومور مورد مطالعهسلول هاتمایزتوزیع فراوانی درجه جدول  (3-3

 درصد فراوانی 

 %6/55 55 درجه تمایز خوب

 %4/35 35 درجه تمایز متوسط

 %1/9          9 درجه تمایز ضعیف

 %111 99 جمع

 (3-3)جدول

 

 تومور(Stageمرحله پیشرفت تومور )توزیع فراوانی جدول  (3-4

 درصد فراوانی 

 %1/8 8 1مرحله پیشرفت تومور 

 %3/31 31 2مرحله پیشرفت تومور 

 %4/43         43 3مرحله پیشرفت تومور 

 %2/18         18 4مرحله پیشرفت تومور 

 %111 99 جمع

 (4-3)جدول 
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 در افراد مورد مطالعه آدنوکارسینومرتوزیع فراوانی محل توموجدول ( 3-5

 درصد فراوانی 

 %  6/57           57 روده راستتومور 

 %4/42           42 روده چپتومور 

 %      111 99 جمع

 ( 5-3)جدول 

 

 

 مورد مطالعهتومور آدنوکارسینوم  تهاجم عروقیانی توزیع فراوجدول ( 3-6

 درصد فراوانی 

 %6/62 62 دیده نشدتهاجم عروقی 

 %4/37 37 دیده شدتهاجم عروقی 

 %111 99 جمع

 (6-3)جدول 

 

 



112 

 

 مورد مطالعه سن افرادانی فراوتوزیع جدول  (3-7

  

N MeanSD  

 1/1457 بیماران سن 

99   

 (7-3)جدول 

 

  KRASانواع موتاسیون ژن توزیع فراوانی جدول  (3-8

 درصد فراوانی 

 2% 2 آالنین12گلیسین

 2/15% 15 آسپارژین12گلیسین

 1/5% 5 سیستئین12گلیسین

 1/5% 5 سرین12گلیسین

 1/7% 7 والین12گلیسین

 %4 4 آسپارژین13گلیسین

  38 جمع

 (8-3)جدول 
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  KRASتوزیع فراوانی محل تومورآدنوکارسینوم مورد مطالعه در دو گروه جدول ( 3-9

 محل KRASموقعیت     نمونه جمع

 موتانت وحشی

 

42   (54/47)%29 13  (21/34)%  چپ 

 راست %25(71/65)  %32(45/52) 57

 جمع %38(111)  61 %(111)  99 
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 کولونتوزیع فراوانی درجه تمایز تومورآدنوکارسینوم جدول ( 3-11

 Tumor grade Total 

 1 2 3  

KRAS Status 

Wild 30 (49.2%) 25 (41.0%) 6 (9.8%) 61 

Mutant 25 (65.8%) 10 (26.3%) 3 (7.9%) 38 

Total 55 (55.6%) 35 (35.4%) 9 (9.1%) 99 

Chi-square test was used (P-value = 0.261) 

 -3)جدول 

 
 کولونآدنوکارسینوم  Stage)) جدول توزیع فراوانی مراحل پیشرفت تومور(3-11

 Tumor stage  Total 

 1 2 3 4  

KRAS 

Status 

Wild 5(8.2%) 20(32.8%) 26(42.6%) 10(16.4%) 61 

Mutant 3(7.9%) 10(26.3%) 17(44.7%) 8(21.1%) 38 

Total 8(8.1%) 30(30.3%) 43(43.4%) 18(18.2%) 99 

Chi-square used (P-value=0.890) 

11) 

 

 

(11-)جدول   
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Chi-square used( P-value=0.040) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KRASتهاجم عروقی در تومورآدنوکارسینوم در دو گروه  توزیع فراوانیجدول   (3-12

KRAS.status  vascular.invasion 

Total   NOT seen 

 wild 43(70.5%) 18(29.5%) 61(100%) 

   

Mutant 19(50.0%) 19(50.0%) 38(100%) 

   

Total 62(62.6%) 37(37.4%) 99(100%) 
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و جنسیت   KRASتوزیع فراوانی انواع موتاسیون ژن جدول  (3-13

 بیماران

  sex 

Total Mutation  Female Male 

 gly12Ala 1(5.6%) 1(5.0%) 2(5.3%) 

   

gly12Asp 6(33.3%) 9(45.0%) 15(39.5%) 

   

gly12CYS 1(5.6%) 1(5.0%) 2(5.3%) 

   

gly12Cys 0(0%) 3(15.0%) 3(97.9%) 

   

gly12ser 2(11.1%) 3(15.0%) 5(13.2%) 

   

gly12val 5(27.8%) 2(10.0%) 7(18.4%) 

   

gly13Asp 3(16.7%) 1(5.0%) 4(10.5%) 

   

Total 18(100.0%) 20(100.0%) 38(100.0%) 

1-3جدول )  Chi-square used (P-value=1.424) 
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3 

 و FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  (3-14 

SOCS3  در دو گروه موتانت و غیر موتانت به تفکیک  در تومور مرحله( Stage 1) 

 KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 
wild 5 1.57  78 0.5 

Mutant 3 1.96  98  

Fold.Change.   SOCS3 
wild 5 0.43  0.25 0.3 

Mutant 3 0.27  0.04  

Fold.Change.FIH1 
wild 5 0.25  0.42 0.4 

Mutant 3 0.02  0.01  

) Tumor stage= 1, T- test or Mann-Whitney U test were used 

 

 

و  FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  (3-15 

SOCS3  در دو گروه موتانت و غیر موتانت به تفکیک  در تومور مرحله( Stage 2) 

 KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 
wild 20 1.5582 0.83 

Mutant 10 1.4959  

Fold.Change.   SOCS3 
wild 20 0.600.32 0.85 

Mutant 10 0.600.63  

Fold.Change.FIH1 
wild 19 0.190.23 0.87 

Mutant 10 0.150.18  

 T- test & Mann-Whitney U test used 5 Tumor.stage = 2 1-3)جدول 
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 FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  (3-16 

 (Stage 3 )در دو گروه موتانت و غیر موتانت به تفکیک  در تومور مرحله  SOCS3و

 KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 26 1.5171 0.07 

Mutant 17 1.1166  

Fold.Change.   SOCS3 wild 26 0.470.37 0.8 

Mutant 17 0.500.44  

Fold.Change.FIH1 wild 26 0.130.14 0.1 

Mutant 17 0.210.24  

T- test & Mann-Whitney U test used  Tumor.stage = 3 

 

 FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  (3-17 

 (Stage 4)در دو گروه موتانت و غیر موتانت در تومور مرحله   SOCS3و

 KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 10 1.9985 0.04 

Mutant 8 1.1573  

Fold.Change.   SOCS3 wild 10 0.320.26 0.4 

Mutant 6 0.240.05  

Fold.Change.FIH1 wild 10 0.150.17 0.7 

Mutant 6 0.130.16  

Tumor.stage = 4. T- test & Mann-Whitney U test used   
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 FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  ( 3-18 

 ((grade1در دو گروه موتانت و غیر موتانت در تومور های با درجه تمایز خوب  SOCS3   و 

 
KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 30 1.5171 0.5 

Mutant 25 1.4065  

Fold.Change.   SOCS3 wild 30 0.560.33 0.1 

Mutant 23 0.410.41  

Fold.Change.FIH1 wild 29 0.140.19 0.7 

Mutant 23 0.130.17  

T- test & Mann-Whitney U test used tumor grade =1   

 

  )جدول

 دو ژن mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین  جدول (3-19 

FIH1 و SOCS3  در دو گروه موتانت و غیر موتانت در تومور های با درجه تمایز متوسط  grade 2)) 

 
KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 25 1.8484 0.05 

Mutant 10 1.2084  

Fold.Change.   SOCS3 wild 25 0.390.32 0.1 

Mutant 10 0.580.52  

Fold.Change.FIH1 wild 25 0.140.15 0.08 

Mutant 10 0.270.24  

T- test & Mann-Whitney U test used tumor grade =2   
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 FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  ( 3-21 

 (grade3در دو گروه موتانت و غیر موتانت در تومور های با درجه تمایز ضعیف ) SOCS3و 

 
KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 6 1.1353 0.19 

Mutant 3 66.323  

Fold.Change.   SOCS3 wild 6 0.540.37 0.7 

Mutant 3 0.630.54  

Fold.Change.FIH1 wild 6 0.330.36 0.6 

Mutant 3 0.210.16  

T- test & Mann-Whitney U test used tumor grade =3   21 

 )جد
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 (-3)جدول 

 FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  ( 3-21 

 نداشتند توموری که در تهاجم عروقی در دو گروه موتانت و غیر موتانت SOCS3   و 

 
KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 43 1.7178 0.2 

Mutant 19 1.4370  

Fold.Change.   SOCS3 wild 43 0.550.35 0.7 

Mutant 19 0.520.50  

Fold.Change.FIH1 wild 43 0.150.20 0.7 

Mutant 19 0.170.21  

T- test & Mann-Whitney U test used vascular.invasion = NOT 

 

  (21-3)جدول 

   و  FIH1دو ژن  mRNAبه روش ایمنوهیستوشیمی و بیان   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  (3-22 

SOCS3 توموری داشتندکه در تهاجم عروقی  در دو گروه موتانت و غیر موتانت 

 
KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 18 1.3673 0.2 

Mutant 19 1.1067  

Fold.Change.   SOCS3 wild 18 0.340.23 0.4 

Mutant 17 0.430.40  

Fold.Change.FIH1 wild 17 0.190.22 0.8 

Mutant 17 0.170.19  

T- test & Mann-Whitney U test used  vascular.invasion = Seen 
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 (22-3)جدول  

  FIH1بیان دو ژن  نسبی و میزان تغییرات IHCبه روش   FIH1میزان بیان پروتئین جدول  (3-23 

 موتانت و غیرموتانت )وحشی( KRASدر دو گروه به تفکیک 

 
KRAS.status N MeanSD P-value 

FIH1 Immunohistochemistry 

 

wild 61 161.09  9.96 0.043 

Mutant 38 129.29  11.45  

Fold.Change.FIH1  wild 60 0.168.03 0.71 

Mutant 36 0.178.03  

Independent T- test & Mann-Whitney U test used. 
 

 (23-3)جدول  

 

دو در ( IHCو پروتئین ) mRNAدر دو سطح  FIH1بیان آزمون آماری همبستگی بین مقادیر  ( جدول 3-24

 موتانت و غیر موتانت  KRASگروه

P-Value Correlation of 

Coefficient 

KRAS Status  

0.15 0.19 Wild Correlation Coefficient between IHC Score 

and Fold Change FIH1 

0.28 0.18 Mutant Correlation Coefficient between IHC Score 

and Fold Change FIH1 

Spearman Correlation Coefficient 
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 با مرحله تومور آن هاارتباط  عدمدر دو گروه موتانت و غیر موتانت و   SOCS3و   FIH1نمودار بیان 

 

 با مرحله تومور آن هاارتباط  عدمدر دو گروه موتانت و غیر موتانت و  SOCS3و   FIH1بیان شکل  3-11

 با تمایز تومور آن هاارتباط  عدمدر دو گروه موتانت و غیر موتانت و   SOCS3و  FIH1 نمودار بیان 

 

 

 

 با تمایز تومور آن هاارتباط  عدمدر دو گروه موتانت و غیر موتانت و  SOCS3و   FIH1بیان شکل  3-12
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 تهاجم عروقی با آن هاارتباط  عدم در دو گروه و   SOCS3و  FIH1بیان نمودار 

 

 تهاجم عروقی با آن هاارتباط و عدم گروه دودر    SOCS3  و  FIH1بیان  نمودارشکل  3-13

 

در دو گروه موتانت و غیر موتانت به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آن با مرحله FIH1 نمودار بیان پروتئین

 تمایز و تهاجم عروقی ،پیشرفت

 

 

 

به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آن با در دو گروه موتانت و غیر موتانت FIH1 بیان پروتئینشکل  3-14

 (c( و تهاجم عروقی)b( تمایز)aمرحله پیشرفت)

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

FIH-1 SOCS3

Fo
ld

 C
h

an
ge

 

Non-vascular Invasion group 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

FIH-1 SOCS3

Fo
ld

 C
h

an
ge

 

Vascular Invasion group 

KRAS mutation

KRAS wild-type

0

50

100

150

200

250

300

Vascular Invasion
group

Non-vascular
Invasion group

KRAS mutation

KRAS wild-type

0

50

100

150

200

250

300

G1 G2 G3

Tumor Grades 

0

50

100

150

200

250

300

I II III IV

IH
C

 S
co

re
 

Tumor Stages 



115 

 

مورد بررسی قرار گرفت .  61و13 ,12شامل کدون های   KRASم و سوم ژن در این تحقیق اگزون های دو

 .جهشی دیده نشد هیچ 61در کدون  د ووب 13بیشتر از  12شیوع جهش در کدون 

 آسپاراتات بود. اسید آمینه به گالیسیناسید آمینه  تبدیل 13و 12دو کدون دربیشترین نوع موتاسیون  

به همراه جدول جایگزینی غیر موتانت   KRASپایروگرام انواع موتاسیون های نقطه ای و نمای پایروگرام ژن 

 آن را مشاهده می کنید. های نوکلئوتیدی و اسید آمینه مربوطه

 آن جایگزینی های نوکلئوتیدی و اسید آمینه مربوطه( 25-3جدول 

 

A:  Exon2 & Exon 3 Normal Genotype 

 

GGC /CAA /GGT 

 

B:   G12V  G>T      Val                                                    C: G12S G>A     Ser 

 

D:   G12D G>A      Asp                                                    E: G12A G>C     Ala 

 

F:   G13D  G>A      Asp                                                   G: G12C G>T    Cys 

 

                 H:  G12R  G>C      Arg 
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  چند بیمار   KRASپایروگرام ژن نمای  شکل 3-15

 

A : K-RAS Wild-Type 

 

 

B : Mutant 12-Val 

 

C : Mutant 12-Ser 

 

 

D : Mutant 12-Asp 

 

E : Mutant 12-Ala 

 

 

F : Mutant 13-Asp 

 

G : Mutant 12-Cys 

 

 

هنگامیکه در توالی نوکلئوتیدی دو باز آلی مشابه 

پشت سر هم قرار بگیرند با افزایش طول پیک مربوط 

 به آن بازآلی در پایروگرام قابل تفسیرخواهد بود.
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با آنتی بادی های مهار به درمان  ناموفقو پاسخ  (CRCکولورکتال ) ی آدنوکارسینوما (هتروژن ناهمگون) ماهیت

های شاخص  رطبقطبقه بندی مولکولی این بیماری را ب تشخیص ولزوم ، این تومور در کننده گیرنده سلولی 

نشانگر  به عنوان KRASکولون موتاسیون مروزه در کانسر. امی کند را توجیه KRAS، BRAF ، MSIمانند مهم 

 (66, 35). محسوب می شودپیش آگهی دهنده بیماری  (مارکرزیستی )

 ومتمقا موجب ,KRAS موتاسیون ژن  همچنین و (هیپوکسی اکسیژن) اهش فشارک پدیده، کولون در تومور

و  هیپوکسی شرایط، از طرفی دیگر و می شود طول عمرکاهش تومور و  رفتار تهاجمی،به درمان اکتسابی

 (67) .می شوندیکدیگر  اثر تشدیدموجب   KRASموتاسیون ژن 

 در (آنژیوژنز رگ زایی) در تشدید HIF1α افزایش بیان و عملکرد فاکتور با KRASانکوژن  بینارتباط 

 (68) .پیش آگهی ضعیف در این بیماران تایید شده استو همچنین  ، آدنوکارسینومای کولون

 امروزه مهار هیپوکسی و پروتئین های مرتبط با آن از هدف های نوین درمانی سرطان به شمار می آیند.

بنابراین میزان بیان تنظیم کننده های مسیر آنژیوژنز مانند پرولیل هیدروکسیالزها و آسپاراژیل هیدروکسیالزها 

 . دارداهمیت بسیاری های سرطانی  در بافت 1FIH (1-Factor inhibiting HIF)از جمله 

با  RAS(GTPase)- GAP از طریق اتصال به،  JAK/STATمسیر و تنظیم گر مهارکننده ، SOCS 3ملکول 

 (51)اهمیت دارد. CRCدر  آنبررسی میزان بیان  وارتباط دارد  )مسیر مرتبط با هیپوکسی ( RASمسیر 

 هایدر تومور )  HIF1αمهار کننده FIH1 (و فاکتور  SOCS3 مولکول بیان میزان در این پروژهلذا 

نمونه  99بر روی ، KRAS ( ژن 61و 13 ، 12واجد و فاقد موتاسیون )درسه کدون ، آدنوکارسینومای کولون 

 پارافینه مورد مطالعه قرارگرفت.

 (Stage) رجه پیشرفت تومور های آسیب شناسی بالینی مانند د با شاخصKRAS همچنین ارتباط موتاسیون 

 .ندبررسی شدنیز Vascular Invasion) )و تهاجم عروقی (Grade) ،درجه تمایز تومور
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روش پایروسکوئنسینگ رواج بیشتری توالی یابی به  امروزه به لحاظ سهولت در روش کار و تفسیر نتایج نهایی ،

از  DNAپیدا کرده است. همچنین یکسری قابلیت های منحصر بفرد در این روش مانند ،بررسی متیالسیون 

 .دیگر ویژگی های خاص این متد است 

روش سانجرسکوئنسینگ و پایروسکوئنسیگ در بیماران کولورکتال کانسر و  به دو KRASآنالیز موتاسیون ژن 

روش پایروسکوئنسیگ منفی کاذب و مثبت کاذب  است کهه ( نشان دادNCLCلول های بزرگ ریه )سرطان س

قابل  مربوط به پایروسکوئنسینگ و از میان بیش از صد نمونه مورد آزمایش تنها دو نمونه گراف پایروگرام ندارد

 (3).ندمثبت کاذب  بودو کاذب   منفی ،نتایج% 11,1%و 6,1به ترتیبدر حالی که روش سانجر تفسیر نبود 

یروسکوئنسینگ می روش پا دمی توانرا  باشد تنموتا KRASشامل توده های سرطانی % 5چنانچه کمتر از  

میزان توده % 25باید بیش از حداقل  (sanger)که در روش سانجر در حالیرا تشخیص دهد ، تواند موتاسیون 

یکی از روش های بررسی انواع واریانت های موتاسیون ،روش پایروسکوئنسینگ موتاسیون داشته باشد سرطانی 

KRAS  در نمونه های فیکس شده با فرمالینFFPE)نت ژن( است که می تواند انواع واریانت های موتا KRAS 

نانوگرم  11کمتر از  DNAدر متد پایروسکوئنسینگ می توان با میزان  آشکار کندقل توده سرطانی را در حدا

  (71-69).را بر روی نمونه های بیوپسی و بلوک های پارافینه با حساسیت بسیار باال انجام داد  KRASآنالیز ٬

به لحاظ تفاوت در استراتژی را مزایای روش پایروسکوئنسینگ  ) مبدع روش (رونقیمصطفی مقاله مروری دکتر 

توالی یابی های جدید و ژنوتایپینگ انواع  ٬را در باز خوانی توالی  آن ٬پلیمریزاسیون  دستگاه و آنزیم نوع ٬

 میکروارگانیسم ها مناسب و به صرفه دانسته است.

 Personalized Cancer به روش پایروسکوئنسینگ در انتخاب اول روش های  KRASآنالیز  ٬بر طبق مطالعات

Treatment (65).قرار دارد  

 جهش فاقد آن ها% 61,6نمونه آدنوکارسینوم کولون،    99از مجموع ،پایروسکوئنسینگدر مطالعه ما به روش 

در سال با مطالعه قبلی  )%38,4(میزان شیوع موتاسیوناین  اشتد (موتانتموارد جهش )% 38,4و  KRASژن 

  (72)%(.37,4تقریبا یکسان بود) 2116
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در هیچ یک از و  بود 13بیشتر از کدون 12در اگزون شماره یک و در کدون   KRASموتاسیون ژن  فراوانی

 دیده نشد . یموتاسیون 61در کدون نمونه ها 

 آسپارتات آدنین در تبدیل اسیدآمینه گالیسین به با وانینگنوکلئوتید جایگزینی  ٬مشابه مطالعات قبلی 

 (G12D شایع ) همچنین  ، (72)ترین نوع موتاسیون نقطه ای در نمونه های بافت آدنوکارسینوم کولون بود

 (73) .شیوع بیشتری داشتاین توموردرمردان نسبت به زنان در مطالعه ما نیز  ،و همکاران کوداز مشابه گزارش

تغذیه بر احتمال بروز نوع سال بود که نشان دهنده اثر تغییر روش سبک زندگی و  57متوسط سن بیماران

 .پایین تر استسرطان در این سنین 

ارتباط معنی داری بین موتاسیون  اماموتانت در روده راست قرار داشت  KRASموارد تومورهای  بیش از نیمی از

متاستاز گره  ،محل تومور  ،سن ،جنس (Grade) ،درجه تمایز تومور، Stageبا درجه پیشرفت تومور  KRASژن 

در کشور  CRCبیمار 1111مطالعه گسترده ای که برروینتایج این یافته ها با  ٬ دیده نشدلنفی و اندازه تومور 

عمق ٬تعداد گره لنفی  ٬جنس  ٬با سن KRAS نیز بین موتاسیونفوق مطالعه  در ٬شابه بود چین انجام شده بود م

 (75-73).دار دیده نشده بودتومور و مرحله و درجه تمایز تومور ارتباط معنی 

ر ارتباط معنی دار با تهاجم عروقی توموKRAS ما بین موتاسیون ژن در مشاهدات  نکته قابل توجه این است که

موتانت KRAS کل بیماران و نیمی از تومورهای % 37,4به طوری که تهاجم عروقی در  ،وجود داشت آماری 

 (73)دیده شد که با نتایج مطالعه کوداز و هماهنگ نبود. 

 .مورد بررسی قرار گرفتبا شاخص های آسیب شناسی سرطان   FIH1 ،SOCS3میان  ارتباط،گام بعدی  در

  ٬ (79-76) ردداوجود  CRCمبنی بر تغییرالگوی بیان این دو ژن در تومورگزارش ین چنددر این خصوص  

طبقه بندی مولکولی  امکاندهنده و آگهی پیش  مارکر به عنوان این ژن ها الگوی بیانتغییر  استفاده از ا م هدف

CRC  .بود 

 با مراحل پیشرفت  FIH1 و SOCS3  دوژن mRNAبیان الگوی میان  یدارختالف معنی از آن جا که ااما 

به نظر می رسدکه بررسی الگوی  لذا و تهاجم عروقی وجود نداشت  ((Gradeدرجات تمایز تومور٬ (Stage)تومور
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 می توانبیان این دو ژن روش مناسبی برای طبقه بندی تومور بر پارامترهای پاتولوژیک نیست واز این طریق ن

 .پیش بینی کردتومور را  آسیب شناسیپارامترهای 

منظم و  به طورموتانت  KRAS درگروه mRNA FIH1میانگین بیان  ، دارای تهاجم عروقیدر تومورهای 

 فرآیندو  FIH1بر بیان این ژن KRAS  اثر موتاسیون ژنحاکی از  می تواند کهباشیب مالیم کاهش داشت 

موجب افزایش فاکتورهای رشد اندوتلیال   KRASکه در آن موتاسیون  تحقیقاتیاین با  ٬ )آنژیوژنزیس( باشد

 است.  قابل توجیه نیز  می شود زایی رگوعروق 

های ایمنوهیستوشیمی نمونه های آدنو در بررسی میکروسکوپیک اسالید  FIH1واضح پروتئین  روز قوی وب

های بنیادی و مهم این فاکتور از پروتئین  اگر چه آن بود که کارسینوم کولون و بافت نرمال مجاور حاکی از

کاهش واضح و معنی دار پروتئین بافتی اما  ، (56)هم همچنان بیان می شود  سرطانیسلول در  سلولی است و

FIH1  در گروه KRASانکوژن نشان میدهد که  ، موتانتRAS  توموری می غیر فعال شدن سرکوبگرهای موجب

  (81, 81, 57) . است CRCسرگوبگر تومور در یک  FIH1 فاکتور  وگردد 

نشان  CRCاتولوژیک جهت طبقه بندی مولکولی وپبا شاخص های کلینیک FIH1بررسی ارتباط میزان پروتئین 

بر  ، وجود داردموتانت  KRASبیماری در گروه  Grade2 و Stage4در  تنها افتیمیزان پروتئین ب کاهش ،داد 

   مهار کننده میکروارنای  ،مهارکننده این ژن صورت گرفته  ((miR مطالعاتی که بر روی میکروارنایاساس 

FIH1  یا(( miR-31 نیز درStage   باال و مراحل پیشرفتهCRC هماهنگ که با یافته ما  می یابد افزایش

   (83, 82, 78).است

در گروه موتانت با افزایش پیشرفت مرحله تومور و کاهش تمایز تومور به  FIH1پروتئین کاهش میزان بیان 

 طبیعیسازماندهی و عملکرد های چرا که در سرطان ،قابل توجیه است  بافت شناسی )هیستولوژیک(لحاظ 

  بافت در بیانمیزان نصف  Stage 3موتانت بافت در ) Score) بیاناسکور به طور مثال ،بهم می ریزد سلولی

Stage 1 بود . 
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، اما نشان داد ارتباطبا تهاجم عروقی تومور KRAS بین موتاسیون ژن  ،مانند گزارشات قبلی نتایج این تحقیق

 مورهای فاقد تهاجم در هر دو گروهدر تومورهای دارای تهاجم عروقی نسبت به تو FIH1بین بیان پروتئین

 (85, 84, 74).موتانت و غیر موتانت ارتباطی وجود نداشت

وجود )دارا و فاقد تهاجم عروقی (کاهش  موتانتKRAS گروهدر FIH1 ( پروتئین(Meanکلی میانگین بیانبه طور

داشتند  در مراحل پیشرفته تومور قرار ،تهاجم عروقی باهمراه  موتانتKRAS نیمی از تومورهای  چون داشت و

% 71 زیرااست  گذاراثر FIH1بیان پروتئین  و بر وخامت فنوتایپ تومور KRAS ژن  موتاسیون ، می رسد به نظر

آن در  FIH1نداشتند و متوسط بیان پروتئین  آنژیوژنژ) تهاجم عروقی(KRAS از تومورهای فاقد موتاسیون ژن 

  بسیار بیشتر بود. ها

در این  )تهاجم عروقی )آنژیوژنزیان این ژن و افزایش استعداد به بر کاهش ب KRASاثر موتاسیون این شواهد

موجب فسفریالسیون و   RASفعالیتاعتقاد دارد  که chenیافته های ما با مطالعه  ،را نشان می دهد تومورها 

ی سلول هادرمان  در HIF1αو مهار  آنژیوژنز می گردد ژن هایوافزایش نسخه برداری از  HIF1αفعالیت 

 (87, 86) .است تامل قابل موتانت بسیار موثرندKRAS توموری روده 

آن در تومور HIF1α  و پایداری خاص موجب افزایش به طور KRASدر گزارش هیروتوشی نیز موتاسیون ژن

  (88, 64). شده بودکولون 

با فنوتایپ  تومور از هسته سلول FIH1 خروج فاکتور عدم فعالیت و ،این است که کاهش بیان  براتفاق نظر 

در بدخیمی اند خود اذعان کرده در گزارش تان و همکارانش  وخیم تومور پستان و گلیو بالستوما ارتباط دارد،

 می رسدنظر ه بدارد بنابراین کاهش FIH1 ای  میزان هسته ، ضعیف سرطان مهاجم پستان با درجه تمایز

سلول توموری روده ،علت کاهش بیان  درKRAS انکوژن فعال شدن  در پی در هسته HIF1αافزایش پایداری 

 توجیه کند .را آدنو کارسینوم روده در FIH1هسته ای فاکتور 
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ارتباط  HIF1α ملکول( در CADترمینال دومین ) c-در هسته سلول با مهار  FIH1وی معتقد است که مقدار 

و به دنبال آن باعث کاهش یا مهارآنژیوژنز و متاستاز  HIF1αدارد و باال بودن آن در هسته موجب کاهش فعالیت 

  (58).ارتباط دارد و کاهش طول عمر بیمار تومور بر عکس میزان سیتوپالسمی آن با وخامت ، تومور می گردد

موتاسیون نواحی اتصال اما  سرطان ها گزارش وجود ندارددر FIH1  کنون موتاسیون سوماتیک و جرم الین ژنتا

FIH1 فاکتور  بهVHL اتصال  شده است ، گزارشFIH1   به فاکتور ون هیپل لیندائوVHL) در تشکیل )

  (89, 56) .ضروری است HIF1αکمپلکس مهاری جهت سرکوب فیزیولوژیک فاکتور 

کننده این ژن موجب کاهش یا خروج این فاکتور از و حذف های ژنی مربوط به نواحی کدنقص های کروموزومی 

محل کدگذاری ژن مهارگر  ، 10q24مثال حذف شایع و مهم کروموزومی در ناحیه   به طور ،شودمی هسته 

بانقص بیان این پروتئین در ارد و تغییرات اپی ژنتیکی همراه قرار د FIH1در نزدیکی ژن  ،  PTENتومور 

   )90 ,91( .تومورهای مغزی گلیو بالستوما و سرطان پستان گزارش شده است

دچار اختالل بوده واین مهم   PTENشایان ذکر است درصد قابل توجهی ازبیماران کولورکتال کانسر از لحاظ ژن

  (92).را قوت می بخشدFIH1 اثر سرکوبگری توموری ژن

 

 

 در کانسر کولون FIH1نمودار نقش فاکتور شکل  4-1
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 مانع شده و آنژیوژنز ژن هایموجب مهار نسخه برداری از  HIF1αباهیدروکسیالسیون   FIH1این است که  مهم

های نئوپالستیک با فعالیت فاکتور بافت هایکاهش آن در همچنین  ،پیشرفت و بقای تومورهای جامد می شود

و میزان بیان پروتئین بافتی  می شودالبته این واقعیت در همه بدخیمی ها دیده ن ،پیشبرنده سرطان ارتباط دارد

FIH1 مانند سرطان کلیه در برخی بدخیمی ها (RCC) و ( تومورهای اندوکرین پانکراسPETکاهش نداشته)  و

 (61).نیز افزایش نشان داده است حتی نسبت یه بافت سالم

در بافت نئوپالستیک کاهش نیافته، اما فعالیت  FIH1در مواردی که سطح پروتئین  ، فرض بر این است

که کمبود دسترسی به منابع اکسیژن در ریز محیط و  ،ار نقص شده استدچHIF1α هیدورکسیالزی آن بر روی 

برای فعالیت هیدروکسیالزی خود به اکسیژن  آنزیمچرا که این ، است دلیل آن نواحی هیپوکسیک داخل تومور

ن را ی آآنزیمفعالیت  FIH1یا اصالحات پس از ترجمه بر روی  PTMهمچنین مکانیسم های  ،وابسته است

    (94, 93) .دهدکاهش می 

هیچ  مطالعه مابا شاخص های آسیب شناسی در  آن هاو ارتباط  qPCR به وسیله SOCS3 و FIH1بررسی بیان 

مقاله تائو در مطالعه خود بین  که نشان نداد در صورتیها  با پارامترهای ذکر شده  ارتباطی بین بیان این ژن

 (95) .دیده استبا عمق و تهاجم و متاستاز توموردر تعداد نمونه مشابه با مطالعه ما ارتباط  FIH1بیان 

 :بین این دو مطالعه چندین تفاوت اساسی وجود دارد لبتها 

وی نمونه تائو بر راما  ،( فرمالین فیکس جمع آوری شده بودFFPEاول اینکه نمونه های مطالعه ما به صورت ) 

 ( تحقیق کرده بود.(Freshتازه 

وی جهت بررسی بیان پروتئین از تکنیک وسترن بالتینگ استفاده و بافت سرطانی را با بافت نرمال   ،دوم 

بنابراین با توجه به  ،مبنای کار وی نبود KRASود و بررسی موتاسیون ژن همجوار خود مورد بررسی قرار داده ب

 موارد فوق تفاوت در نتایج این دو مطالعه قابل توجیه است.

علت  mRNA FIH1  و مشاهده افزایش این میکروارنای تخریب کننده miR-31با بررسی  وی در مطالعه دیگری

  (96) .دکررمال همجوار را توجیه کاهش آن در بافت تومور روده نسبت به بافت ن
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در سطح مولکولی این کاهش  اما وجود داشت در سطح پروتئین FIH1بیان کاهش  ،ما شواهددر اینکه چرا 

 قرار داد:مورد نقد و بررسی از چند دیدگاه   می توانرا  معنی دار نبود

بیان یکسری  احتماال اما شتااگرچه بیان مولکولی این ژن در دو گروه موتانت و غیر موتانت تفاوتی ند 

  UTR ´3 شناسایی  اب KRASشرایط جهش ژن در خصوصا  گر مانند میکروارناها الیگونوکلئوتید های تخریب

mRNA ژن  FIH1 ،یا اصالحات پس از ترجمه  و آنبیان  مانعPTM) در سلول و اعمال اصالحاتی مانند )

  .می شود آن و کاهشی موتانت سلول هاخروج این پروتئین از هسته افزایش موجب گلیکوزیالسیون و غیره 

های التهابی کولون  در بیماریSOCS3  کاهش است و JAK-STAT تنظیم گر مسیر  به عنوان  SOCS3ژن

  (97, 47).شده است دیدهمانند اولسراتیوکولیتیس و حتی تومورهای ناشی از این التهابات و تومورهای تک گیر 

 بیان این تنظیم گر در تومور روده گزارشی وجود ندارد.  میزانبر KRASص اثر موتاسیون اخ به طور اما

جوار خود ارتباطی در تومور روده و مقایسه آن با بافت نرمال هم SOCS3  هامیلتون نیز با بررسی میزان بیان

او معتقد است اگر چه این ژن در بیماران  ،آدنومای روده ندید  با و بدوندر گروه  SOCS3 بین میزان بیان

مارکر پیش بینی کننده یک بیو به عنواناین کاهش به تنهایی در موکوزای روده آدنومای کولون کاهش دارد اما 

 (98) .دیده می شود CRCکاهش قابل توجه آن در مراحل نهایی نیست ونوما یبه آدنوکارسآدنوما  تبدیل ریسک

وتانت نسبت به م NRASی سلول هادر  SOCS3بیان  نشان داده است که  RASاعضای مسیر  مطالعهالبته 

در  % ( 1)تنها   NRASبا توجه به نرخ پایین شیوع موتاسیون نظر می رسد ه ب ،گروه غیر موتانت افزایش داشت

تهاجم  دارای گروه موتانتدرمطالعه ما متوسط بیان در ،دارد به بررسی بیشتری نیاز گزارشتومور کولون این 

 عروقی قدری بیشتر ازگروه غیر موتانت بود .

آسیب شناسی شاخص های  با FIH1، SOCS3دو ژن mRNA بین بیان به دلیل اینکهنظر می رسد ه ب

بنابراین بررسی الگوی بیان این دو ژن برای طبقه  شتارتباطی وجود نداKRAS موقعیت و )کلینیکوپاتولوژیک(

 .نیست  ده آل و قابل قبولبندی ملکولی نمونه های  سرطان روده بزرگ  ای
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هیستوشیمی نتایج قابل اطمینان تری را منوبررسی مستقیم بافت مانند ای روش هایکلی به دلیل اینکه  به طور

-یک تست گلد  به عنوانرایج  به طوردر خصوص بررسی میزان پروتئین بافتی در اختیار ما قرار می دهد، 

 .شود استفاده می های تشخیص کلینیکی روشاکثر استاندارد جهت امور تحقیقاتی و حتی 

تعیین نوع و طبقه بندی  جهتهای تشخیص بیومارکرهای بافتی  اکثر روشایمنوهیستوشیمی در امروزه 

و امکان ارزیابی الگوی  درمان تومورهاپاسخ به ، ارزیابی مارکرهای تعیین کننده موفقیت در  ها مولکولی بدخیمی

 .گسترده مورد استفاده قرار می گیرد  به طور ،توزیع بافتی پروتئین 

وشانس به لحاظ اثر تجمعی و پایداری ساختار پروتئین ها روش ایمنوهیستوشیمی  به  FIH1بررسی مستقیم 

 ، نبود تومور تشکیلهسته ای در مراحل اولیه  FIH1کاهش فاکتورچون اما  ،است کارآمدتردر سلول ردیابی آن 

)آنژیوژنز( و متاستاز تومور در  آگهی تهاجم عروقییک مارکر بیولوژیک در تعیین پیش  این پروتئین بنابراین

 . نیستطبقه بندی مولکولی سرطان کولون 

در ارزیابی و تصمیم گیری صحیح مدیریت  ،با توجه به اینکه تعیین مارکرهای بیولوژیک پیش آگهی دهنده

در  پیشنهاد می شود، استاساس بیولوژی تومور موثر  ها بر بیماری وحتی ایجاد روش های نوین درمان سرطان

روش  بهدر سلول توموری  SOCS3میزان بیان  همچنین،شود بررسی مورد  PTENژن مطالعات بعدی 

 .  مورد بررسی قرار گیرد نیز ایمنوهستوشیمی

 پیشنهاد می شود: برای مطالعات تکمیلی

  سکوئنسینگروش سانجر و مقایسه با روش پایروبه  بیماران این مطالعه  KRASآنالیز موتاسیون ژن  -1

 موتانتKRAS در بیماران  SOCS3 بررسی ایمنوهیستوشیمی ژن -2

 کولون  (Fresh تازه) بر روی نمونه بافت FIH1 ، SOCS3 بررسی بیان ژن  -3

 KRASWildو  KRASmut  در بیماران PTENبررسی بیان ژن  -4

 

  



127 

 

 فهرست منابع:

 

1.  Wied U, Nilsson T, Knudsen J, Sprechler M, Johansen A. Postoperative survival of patients with 

potentially curable cancer of the colon. Diseases of the Colon & Rectum. 1985;28(5):333-5. 

2.  Noffrsinger A, Lantz P. Gastrointestinal pathology-an atlas and text. 2008. 

3.  Tsiatis AC, Norris-Kirby A, Rich RG, Hafez MJ, Gocke CD, Eshleman JR, et al. Comparison of 

Sanger sequencing, pyrosequencing, and melting curve analysis for the detection of KRAS mutations: 

diagnostic and clinical implications. The Journal of Molecular Diagnostics. 2010;12(4):425-32. 

4.  Veerappan SG, O’Morain CA, Monson JR. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver 

Disease. Pathophysiology/Diagnosis/Management. Diseases of the Colon & Rectum. 2007;50(11):2001-

2. 

5.  Geboes K, Ectors N, Geboes KP. Pathology of early lower GI cancer. Best Practice & Research 

Clinical Gastroenterology. 2005;19(6):963-78. 

6.  Ansari R, Mahdavinia M, Sadjadi A, Nouraie M, Kamangar F, Bishehsari F, et al. Incidence and 

age distribution of colorectal cancer in Iran: Results of a population-based cancer registry. Cancer 

Letters. 2012;240(1):143-7. 

7.  Burt RW, Barthel JS, Dunn KB, David DS, Drelichman E, Ford JM, et al. Colorectal cancer 

screening. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2010 ;8(1:)8-61.  

8.  Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins basic pathology: Elsevier Health Sciences; 2012. 

9.  Pahlavan PS, Kanthan R. The epidemiology and clinical findings of colorectal cancer in Iran. 

Women. 2006;86:43.0. 

11.  Harnack L, Nicodemus K, Jacobs DR ,Folsom AR. An evaluation of the Dietary Guidelines for 

Americans in relation to cancer occurrence. The American journal of clinical nutrition. 2002;76(4):889-

96. 

11.  Bingham SA, Day NE, Luben R, Ferrari P, Slimani N, Norat T, et al. Dietary fibre in food and 

protection against colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 

(EPIC): an observational study. The Lancet. 2003;361(9368):1496-501. 

12.  Kuper H, Boffetta P, Adami HO. Tobacco use and cancer causation: association by tumour type. 

Journal of internal medicine. 2002;252(3):206-24. 

13.  Rothwell PM, Wilson M, Elwin C-E, Norrving B, Algra A, Warlow CP, et al. Long-term effect of 

aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials. The 

Lancet. 2010;376(9754):1741-50. 



128 

 

14.  Jeter JM, Kohlmann W, Gruber SB. Genetics of colorectal cancer. Oncology. 2006;20(3):269-76. 

15.  Corman ML. Colon and Rectal Surgery: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 

16.  Grady WM, Markowitz SD. Genetic and epigenetic alterations in colon cancer. Annual review of 

genomics and human genetics. 2002;3(1):101-28. 

17.  Huh JW, Kim YJ. Novel markers for the prognosis of colon cancer patients. Journal of Surgical 

Oncology. 2010;102(3):297 -.  

18.  Kornprat P ,Pollheimer MJ, Lindtner RA, Schlemmer A, Rehak P, Langner C. Value of tumor size 

as a prognostic variable in colorectal cancer: a critical reappraisal. American journal of clinical oncology. 

2011;34(1):43-9. 

19.  Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC. Robbins and cotran pathologic basis of disease, 

Professional Edition: Expert Consult-Online: Elsevier Health Sciences; 2014. 

21.  Bleeker W, Hayes V, Karrenbeld A, Hofstra R, Hermans J, Buys C, et al. Impact of KRAS and TP53 

mutations on survival in patients with left-and right-sided Dukes’ C colon cancer. The American journal 

of gastroenterology. 2000;95(10):2953-7. 

21.  Yokoyama NN, Pate S, Sprowl ML. patients with left-and right-sided Dukes’C colon cancer. Am J 

Gastroenterol 25 KT Waterman 2.95 SRC - GoogleScholar:2953-7. 

22.  O’Connell JB, Maggard MA, Ko CY. Colon cancer survival rates with the new American Joint 

Committee on Cancer sixth edition staging. Journal of the National Cancer Institute. 2004;96(19):1420-5. 

23.  Chen S, Xue Y, Wu X, Le C, Bhutkar A ,Bell EL, et al. Global microRNA depletion suppresses tumor 

angiogenesis. Genes & development. 2014;28(10):1054-67. 

24.  Dhillon A, Hagan S, Rath O, Kolch W. MAP kinase signalling pathways in cancer. Oncogene. 

2007;26(22):3279-90. 

25.  Sasamoto H, Nagasaka T ,Notohara K, Takeda M, Kimura K, Kambara T, et al. Colorectal cancer 

with mutation in BRAF, KRAS and wild-type with respect to both oncogenes showing different patterns 

of DNA methylation. Cancer Research. 2005;65(9 Supplement):201 -.  

26.  Müller A, Fishel R. Mismatch repair and the hereditary non-polyposis colorectal cancer 

syndrome (HNPCC). Cancer investigation. 2002;20(1):102-9. 

27.  Kida H, Ihara S, Kumanogoh A. Involvement of STAT3 in immune evasion during lung 

tumorigenesis. Oncoimmunology. 2013;2(1.) 

28.  Wu WK, Wang XJ, Cheng AS, Luo MX, Ng SS, To KF, et al. Dysregulation and crosstalk of cellular 

signaling pathways in colon carcinogenesis. Crit Rev Oncol Hematol. 2013;86(3):251-77. 



129 

 

29.  Kanehisa M, Sato Y, Kawashima M, Furumichi M, Tanabe M. KEGG as a reference resource for 

gene and protein annotation. Nucleic Acids Res. 2016;44(D1):D457-62. 

31.  Fang JY, Richardson BC. The MAPK signalling pathways and colorectal cancer. The lancet 

oncology. 2005;6(5):322-7. 

31.  Benvenuti S, Sartore-Bianchi A, Di Nicolantonio F, Zanon C, Moroni M, Veronese S, et al. 

Oncogenic activation of the RAS/RAF signaling pathway impairs the response of metastatic colorectal 
cancers to anti–epidermal growth factor receptor antibody therapies. Cancer research. 2007;67(6):2643-

8. 

32.  Smith G, Carey FA, Beattie J, Wilkie MJ, Lightfoot TJ, Coxhead J, et al. Mutations in APC, Kirsten-

ras, and p53—alternative genetic pathways to colorectal cancer. Proceedings of the National Academy 

of Sciences. 2002;99(14):9433-8. 

33.  Watzinger F, Lion T. KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog). 1999. 

34.  Normanno N, De Luca A, Bianco C, Strizzi L, Mancino M, Maiello MR, et al. Epidermal growth 

factor receptor (EGFR) signaling in cancer. Gene. 2006;366(1):2-16. 

35.  Normanno N, Rachiglio AM ,Lambiase M, Martinelli E, Fenizia F, Esposito C, et al. Heterogeneity 

of KRAS, NRAS, BRAF and PIK3CA mutations in metastatic colorectal cancer and potential effects on 
therapy in the CAPRI GOIM trial. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical 

Oncology / ESMO. 2015;26(8):1710-4. 

36.  Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011;144(5):646-74. 

37.  Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, et al. The Protein Data Bank. 

Nucleic Acids Research. 2000;28(1):235-42. 

38.  Chen WS, Lazar CS, Poenie M, Tsien RY, Gill GN, Rosenfeld MG. Requirement for intrinsic protein 

tyrosine kinase in the immediate and late actions of the EGF receptor. Nature. 1987;328(6133):820-3. 

39.  Baselga J ,Arteaga CL. Critical update and emerging trends in epidermal growth factor receptor 

targeting in cancer. Journal of Clinical Oncology. 2005;23(11):2445-59. 

41.  Linardou H, Dahabreh IJ, Kanaloupiti D, Siannis F, Bafaloukos D, Kosmidis P, et al. Assessment of 

somatic k-RAS mutations as a mechanism associated with resistance to EGFR-targeted agents: a 
systematic review and meta-analysis of studies in advanced non-small-cell lung cancer and metastatic 

colorectal cancer. The lancet oncology. 2008;9(10):962-72. 

41.  Muhammad S, Jiang Z, Liu Z, kaur K, Wang X. The role of EGFR monoclonal antibodies (MoABs) 

cetuximab/panitumab, and BRAF inhibitors in BRAF mutated colorectal cancer. Journal of 

Gastrointestinal Oncology. 2012;4(1):72-81. 



131 

 

42.  Khambata-Ford S, Garrett CR, Meropol NJ, Basik M, Harbison CT, Wu S, et al. Expression of 

epiregulin and amphiregulin and K-ras mutation status predict disease control in metastatic colorectal 

cancer patients treated with cetuximab. Journal of Clinical Oncology. 2007;25(22):323 1-7.  

43.  Tan C, Du X. KRAS mutation testing in metastatic colorectal cancer. World journal of 

gastroenterology: WJG. 2012;18(37):5171. 

44.  Markman B, Javier Ramos F, Capdevila J, Tabernero J. EGFR and KRAS in colorectal cancer. 

Advances in clinical chemistry. 2010;51:72. 

45.  Mannan A, HAHN‐STRÖMBERG V. K‐ras mutations are correlated to lymph node metastasis and 

tumor stage, but not to the growth pattern of colon carcinoma. Apmis. 2012;120(6):459-68. 

46.  Yu H, Pardoll D, Jove R. STATs in cancer inflammation and immunity: a leading role for STAT3. 

Nature Reviews Cancer. 2009;9(11):798-809. 

47.  Rigby R, Simmons J, Greenhalgh C, Alexander W, Lund P. Suppressor of cytokine signaling 3 

(SOCS3) limits damage-induced crypt hyper-proliferation and inflammation-associated tumorigenesis in 

the colon. Oncogene. 2007;26(33):4833-41. 

48.  Yu H, Kortylewski M, Pardoll D. Crosstalk between cancer and immune cells: role of STAT3 in the 

tumour microenvironment. Nature Reviews Immunology. 2007;7(1):41-51. 

49.  Matsumoto S, Hara T, Mitsuyama K, Yamamoto M, Tsuruta O, Sata M, et al. Essential roles of IL-

6 trans-signaling in colonic epithelial cells, induced by the IL-6/soluble–IL-6 receptor derived from lamina 
propria macrophages, on the development of colitis-associated premalignant cancer in a murine model. 

The journal of immunology. 2010;184(3):1543-51. 

51.  Rawlings JS, Rosler KM, Harrison DA. The JAK/STAT signaling pathway. Journal of Cell Science. 

2004;117(8):1281-3. 

51.  Furqan M, Mukhi N, Lee B, Liu D. Dysregulation of JAK-STAT pathway in hematological 

malignancies and JAK inhibitors for clinical application. Biomarker Research. 2013;1(1):1-10. 

52.  Brahimi-Horn MC, Chiche J, Pouysségur J. Hypoxia and cancer. Journal of molecular medicine. 

2007;85(12):1301-7. 

53.  Brahimi-Horn C, Pouysségur J. The role of the hypoxia-inducible factor in tumor metabolism 

growth and invasion. Bulletin du cancer. 2006;93(8):10073-80. 

54.  Semenza GL. Hypoxia and cancer. Cancer and Metastasis Reviews. 2007;26(2):223. 

55.  Mazure NM, Brahimi-Horn MC, Berta MA, Benizri E, Bilton RL, Dayan F, et al. HIF-1: master and 

commander of the hypoxic world: a pharmacological approach to its regulation by siRNAs. Biochemical 

pharmacology. 2004;68(6):971-80. 



131 

 

56.  Mahon PC, Hirota K, Semenza GL. FIH-1: a novel protein that interacts with HIF-1α and VHL to 

mediate repression of HIF-1 transcriptional activity. Genes & development. 2001;15(20):2675-86. 

57.  Morris M, Maina E, Morgan N, Gentle D, Astuti D, Moch H, et al. Molecular genetic analysis of 

FIH-1, FH, and SDHB candidate tumour suppressor genes in renal cell carcinoma. Journal of clinical 

pathology. 2004;57(7):706-11. 

58.  Tan EY, Campo L, Han C, Turley H, Pezzella F, Gatter KC, et al. Cytoplasmic location of factor-

inhibiting hypoxia-inducible factor is associated with an enhanced hypoxic response and a shorter 

survival in invasive breast cancer. Breast Cancer Res. 2007;9(6):R89. 

59.  Giatromanolaki A, Koukourakis MI, Pezzella F, Turley H, Sivridis E, Bouros D, et al. Expression of 

prolyl-hydroxylases PHD-1  ,2 and 3 and of the asparagine hydroxylase FIH in non-small cell lung cancer 

relates to an activated HIF pathway. Cancer letters. 2008;262(1):87-93. 

61.  Couvelard A, Deschamps L, Rebours V, Sauvanet A, Gatter K, Pezzella F, et al. Overexpression of 

the oxygen sensors PHD-1, PHD-2, PHD-3, and FIH Is associated with tumor aggressiveness in pancreatic 

endocrine tumors. Clinical Cancer Research. 2008;14(20):6634-9. 

61.  Burkitt K, Chun SY, Dang DT, Dang LH. Targeting both HIF-1 and HIF-2 in human colon cancer 
cells improves tumor response to sunitinib treatment. Molecular cancer therapeutics. 2009;8(5):1148-

56. 

62.  QUINTENS B. The role of hypoxia in colon cancer cell resistance to cytotoxic antitumour agents 

and modulation of Hypoxia-inducible factor-1 as a strategy to circumvent chemoresistance: Department 

of Structural and Functional Biology, University of Insubria; 2009. 

63.  Onnis B, Rapisarda A, Melillo G. Development of HIF‐1 inhibitors for cancer therapy. Journal of 

cellular and molecular medicine. 2009 ;13(9 a):2780-6. 

64.  Baba Y, Nosho K, Shima K, Irahara N, Chan AT, Meyerhardt JA, et al. HIF1A overexpression is 

associated with poor prognosis in a cohort of 731 colorectal cancers. The American journal of pathology. 

2010;176(5):2292-301. 

65.  Ronaghi M, Elahi E. Pyrosequencing for microbial typing. Journal of Chromatography B. 

2002;782(1):67-72. 

66.  Kim JH, Kang GH. Molecular and prognostic heterogeneity of microsatellite-unstable colorectal 

cancer. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2014;20(15):4230 -43.  

67.  Vasseur S, Tomasini R, Tournaire R, Iovanna JL. Hypoxia Induced Tumor Metabolic Switch 

Contributes to Pancreatic Cancer Aggressiveness. Cancers (Basel). 2010;2(4):2138-52. 

68.  Wang Y, Lei F, Rong W, Zeng Q, Sun W. Positive feedback between oncogenic KRAS and HIF-

1alpha confers drug resistance in colorectal cancer. OncoTargets and therapy. 2015;8:1229-37. 



132 

 

69.  Ronaghi M. Pyrosequencing sheds light on DNA sequencing. Genome research. 2001;11(1):3-11. 

71.  Sundström M, Edlund K, Lindell M, Glimelius B ,Birgisson H, Micke P, et al. KRAS analysis in 

colorectal carcinoma: Analytical aspects of Pyrosequencing and allele-specific PCR in clinical practice. 

BMC Cancer. 2010;10:660. 

71.  Ogino S, Kawasaki T, Brahmandam M, Yan L, Cantor M, Namgyal C, et al. Sensitive Sequencing 

Method for< i> KRAS</i> Mutation Detection by Pyrosequencing. The Journal of Molecular Diagnostics. 

2005;7(3):413-21. 

72.  Bishehsari F, Mahdavinia M, Malekzadeh R, Verginelli F, Catalano T, Sotoudeh M, et al. Patterns 

of K-ras mutation in colorectal carcinomas from Iran and Italy (a Gruppo Oncologico dell'Italia 
Meridionale study): influence of microsatellite instability status and country of origin. Annals of 
oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO. 2006;17 Suppl 7:vii91-

6. 

73.  Kodaz H, Hacibekiroglu I, Erdogan B, Turkmen E, Tozkir H, Albayrak D, et al. Association between 

specific KRAS mutations and the clinicopathological characteristics of colorectal tumors. Molecular and 

Clinical Oncology. 201 5;3(1:)179-84.  

74.  Gonsalves WI, Mahoney MR, Sargent DJ, Nelson GD, Alberts SR, Sinicrope FA, et al. Patient and 

tumor characteristics and BRAF and KRAS mutations in colon cancer, NCCTG/Alliance N0147. Journal of 

the National Cancer Institute. 2014;106(7.) 

75.  Zhang J, Zheng J, Yang Y, Lu J, Gao J, Lu T, et al. Molecular spectrum of KRAS, NRAS, BRAF and 

PIK3CA mutations in Chinese colorectal cancer patients: analysis of 1,110 cases. Scientific reports. 

2015;5. 

76.  Li Y, Ye D. Cancer therapy by targeting hypoxia-inducible factor-1. Current cancer drug targets. 

2010;10(7):782-96. 

77.  Wang E, Zhang C, Polavaram N, Liu F, Wu G, Schroeder MA, et al. The role of factor inhibiting HIF 

(FIH-1) in inhibiting HIF-1 transcriptional activity in glioblastoma multiforme. PloS one. 

2014;9(1):e86102. 

78.  Liu CJ, Tsai MM, Hung PS, Kao SY, Liu TY, Wu KJ, et al. miR-31 ablates expression of the HIF 

regulatory factor FIH to activate the HIF pathway in head and neck carcinoma. Cancer Res. 

2010;70(4):1635-44. 

79.  Weber A, Hengge UR, Bardenheuer W, Tischoff I, Sommerer F, Markwarth A, et al. SOCS-3 is 

frequently methylated in head and neck squamous cell carcinoma and its precursor lesions and causes 

growth inhibition. Oncogene. 2005;24(44):6699-708. 

81.  Chen T, Yao L-Q, Shi Q ,Ren Z, Ye L-C, Xu J-M, et al. MicroRNA-31 contributes to colorectal 

cancer development by targeting factor inhibiting HIF-1α (FIH-1). Cancer biology & therapy. 

2014;15(5):516-23. 



133 

 

81.  Schnekenburger M, Diederich M. Epigenetics offer new horizons for colorectal cancer 

prevention. Current colorectal cancer reports. 2012;8(1):66-81. 

82.  Wang C-J, Stratmann J, Zhou Z-G, Sun X-F. Suppression of microRNA-31 increases sensitivity to 5-

FU at an early stage, and affects cell migration and invasion in HCT-116 colon cancer cells. BMC cancer. 

2010;10(1):1. 

83.  Wang C-J, Zhou Z-G, Wang L, Yang L, Zhou B, Gu J, et al. Clinicopathological significance of 

microRNA-31,-143 and-145 expression in colorectal cancer. Disease markers. 2009;26(1):27-34. 

84.  Li W, Qiu T, Zhi W, Shi S, Zou S, Ling Y, et al. Colorectal carcinomas with KRAS codon 12 mutation 

are associated with more advanced tumor stages. BMC Cancer. 2015;15. 

85.  Sinicrope FA, Shi Q, Smyrk TC, Thibodeau SN, Dienstmann R, Guinney J, et al. Molecular markers 

identify subtypes of stage III colon cancer associated with patient outcomes. Gastroenterology. 

2015;148(1):88-99. 

86.  Chun SY, Johnson C, Washburn JG, Cruz-Correa MR, Dang DT, Dang LH. Oncogenic KRAS 

modulates mitochondrial metabolism in human colon cancer cells by inducing HIF-1a and HIF-2a target 

genes. Mol Cancer. 2010;9(1):293. 

87.  Cao D, Hou M, Guan Y-s, Jiang M, Yang Y, Gou H-f. Expression of HIF-1alpha and VEGF in 

colorectal cancer: association with clinical outcomes and prognostic implications. BMC cancer .

2119;9(1:)432.  

88.  Kikuchi H, Pino MS, Zeng M, Shirasawa S, Chung DC. Oncogenic KRAS and BRAF differentially 

regulate hypoxia-inducible factor-1α and-2α in colon cancer. Cancer research. 2009;69(21):8499-506. 

89.  Lando D, Peet DJ, Gorman JJ, Whelan DA ,Whitelaw ML, Bruick RK. FIH-1 is an asparaginyl 

hydroxylase enzyme that regulates the transcriptional activity of hypoxia-inducible factor. Genes & 

development. 2002;16(12):1466-71. 

91.  Mitelman F, Mertens F, Johansson B. A breakpoint map of recurrent chromosomal 

rearrangements in human neoplasia. Nature genetics. 1997;15:417-74. 

91.  Bigner SH, Vogelstein B. Cytogenetics and molecular genetics of malignant gliomas and 

medulloblastoma. Brain Pathology. 1990;1(1):12-8. 

92.  Sawai H, Yasuda A, Ochi N, Ma J, Matsuo Y, Wakasugi T, et al. Loss of PTEN expression is 

associated with colorectal cancer liver metastasis and poor patient survival. BMC gastroenterology. 

2008;8(1):56. 

93.  Lisy K. Investigating potential post-translational modification of factor-inhibiting HIF (FIH-1. 

2011. 



134 

 

94.  Stolze IP, Tian Y-M, Appelhoff RJ, Turley H, Wykoff CC, Gleadle JM, et al. Genetic analysis of the 

role of the asparaginyl hydroxylase factor inhibiting hypoxia-inducible factor (HIF) in regulating HIF 

transcriptional target genes .Journal of Biological Chemistry. 2004;279(41):42719-25. 

95.  Chen T, Ren Z, Ye L-C, Zhou P-H, Xu J-M, Shi Q, et al. Factor inhibiting HIF1α (FIH-1) functions as a 

tumor suppressor in human colorectal cancer by repressing HIF1α pathway. Cancer biology & therapy. 

2015;16(2):244-52. 

96.  Chen T, Yao LQ, Shi Q, Ren Z, Ye LC, Xu JM, et al. MicroRNA-31 contributes to colorectal cancer 

development by targeting factor inhibiting HIF-1alpha (FIH-1). Cancer biology & therapy. 

2014;15(5):516-23. 

97.  Li Y, de Haar C ,Chen M, Deuring J, Gerrits MM, Smits R, et al. Disease-related expression of the 

IL6/STAT3/SOCS3 signalling pathway in ulcerative colitis and ulcerative colitis-related carcinogenesis. 

Gut. 2010;59(2):227-35. 

98.  Hamilton KE, Lund PK, Galanko JA, Sandler RS, Keku TO. Suppressor of cytokine signaling 3 

(SOCS3) is not an independent biomarker of colorectal adenoma risk. BMC research notes. 

2010;3(1):144. 

 

 

 

  



135 

 

KRAS Analysis  & Gene Expression &Immunohistochemical Evaluation of  

HIF1AN protein  as a Probable Prognostic Biomarker in  

Human Colorectal Adenocarcinoma 

Abstract 

Colorectal cancer (CRC) is a multistep process based on the accumulation of somatic mutations 

in genes such as APC and KRAS. Data on the presence of mutations in KRAS gene in CRC and 

their relationship with clinicopathological parameters and expression of genes involved in tumor 

progression are scarce. We examined the KRAS status in 99 patient’s samples and its correlation 

with clinicopathological parameters such as age, sex, tumor location, lymph node metastasis, 

tumor stage, tumor grade and vascular invasion. In consistent with other’s reports, 38.4% of our 

samples showed KRAS mutation in their genomes with preferential mutation in codon 12 

(89.4%). Nevertheless, in contradict with previous reports, we were not seen any correlation 

between KRAS status and clinicopathological parameters (P>0.05) except vascular invasion. 

Patients with KRAS mutation have more vascular invasion compared with patient having wild-

type KRAS. Next, we investigated the expression of two tumor suppressor genes, FIH-1 and 

SOCS3, in both KRAS mutant and wild-type groups and looked for any correlation between 

their expression and clinicopathological parameters. Although the expression of both genes have 

showed irregulation expression, but none of the clinicopathological parameters were associated 

with the expression of FIH-1 and SOCS3 at mRNA level (P>0.05). However, decline in FIH-1 

expression at protein level in KRAS mutant group was correlated with stage IV and grade 2 of 

tumor (P≤0.05). Our results demonstrated that there are no or low correlation between KRAS 

status, FIH-1 and SOCS3 expression, and epidemiologic and clinicopathologic characteristics in 

CRC.  

Keywords: Colorectal Cancer, KRAS mutation, FIH-1 and SOCS3. 
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Background: lack of oxygen (Hypoxia) is a common phenomenon in human solid tumors which 

leading to tumor growth, survival and metastasis by induction of angiogenesis. 

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha Subunit Inhibitor (HIF1AN ) - 

activators  ) CBP / P300( inhibits the hypoxia inducible factor alpha (HIF1α ).  

 

Goal:  This study was performed  to determine the relationship between the expression of 

HIF1AN and vascular invasion in colon adenocarcinoma. 

. 

Method and Material :This analytical study  was conducted on 101 patients with colon 

adenocarcinoma which were divided to vascular invasion tumor  and Non- vascular invasion 

tumor groups. Immunohistochemical staining of  tissues were done by using  monoclonal anti - 

HIF1AN  antibody. 

cell staining intensity was assessed and the correlation between the HIF1AN expression levels 

and pathological parameters were surveyed. 

 

 Data were analyzed with logistic regression and chi-square test with p-value <0.05. 

Findings: HIF1AN Nuclear immunoreactivity were different between two groups .Low 

expression of HIF1AN was associated with tumor vascular invasion (P=0.01).  

No association between tumor differentiation , depth and HIF1AN expression was observed . 

 

Conclusion: Evidence showed that the low expression or incorrect positioning of HIF1AN in 

nucleus of tumor cells  causes HIF1α inhibition failure and increase the angiogenic associated 

factors. The HIF1AN plays a role as an tumor suppressor gene (TSG (in colon tumors and 

decreased HIF1AN expression in nucleus of colon cancer cells is associated with angiogenesis 

factors and vascular invasion.  

 

Keywords: Angiogenesis, Vascular Invasion, HIF1AN, Colorectal Adenocarcinoma 
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 مهارکننده عامل القاشونده هیپوکسی با میزان تهاجم عروقی رتباط بیان

 در سرطان روده بزرگ  

 

        **دکتر فرهاد زمانی        *و**الدن وکیل           **دکتر ناصر رخشانی               *پوردکتر رضا نجفی

****امیر جوادی               ***دکتر آرمان مرکباتی    
  

 ، قزوین، ایران دانشگاه علوم پزشکی قزوین* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی               

 ** مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران               

 بیمارستان مهر تهران، تهران، ایران مولکولی شناسی *** بخش آسیب              

 **** بخش انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 چکیده :

فرآیند  یبا افزایش القا ( یک پدیده شایع در تومورهای انسانی است کههیپوکسیکمبود فشار اکسیژن ) زمینه:

 عامل القاشونده هیپوکسیمهارکننده  عامل  .تومور می گردد تهاجمبقا و ،زایی )آنژیوژنزیس( موجب رشد رگ

((HIF1AN  با ( اتصال به یک سری فعال کننده های نسخه برداریCBP/P300  موجب مهار )القا  عامل

  ( می شود. HIF1α)  شونده هیپوکسی

انجام  بزرگ روده آدنوکارسینوم تومور در تهاجم عروقی و HIF1AN بیان بین رابطه تعیین ، به منظور: هدف

 .شد

دو  دربیمار مبتال به سرطان کولون 111بر روی 1393تا  1391این مطالعه تحلیلی در سال های  مواد و روش:

مونوکلونال آنتی  با استفاده ازهیستوشیمی بافت ها ایمنو میزیرنگ آ. انجام شددارا و فاقد تهاجم عروقی  گروه 

 . شدانجام  HIF1ANبادی ضد 

با شاخص های   HIF1ANمیزان بیان نشانگرارتباط بی قرار گرفت و مورد ارزیاسلولی شدت رنگ پذیری 

 آسیب شناسی بررسی شد .

 .شدآنالیز  15/1با آزمون های همبستگی و مجذورکای و سطح معنی داری کم تر از داده ها 
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بیان کم بین میزان   .دو گروه مورد مطاالعه متفاوت بود در   HIF1AN: واکنش ایمنوشیمیایی  یافته ها

HIF1AN با تومور تهاجم عروقی ارتباط داشت .) P=0/01 ) 

 ..نشد مشاهده HIF1AN بیان و عمق ، تومور تمایز بین ارتباطی هیچ

 در هسته سلول HIF1AN نا مناسب گیری کاهش بیان و یا جای داد:شواهد نشان  و بحث: نتیجه گیری

پروتئین  . عوامل مرتبط با رگ زایی تومور می شود افزایشو  HIF1αمهار عامل  نارسایی موجبهای بدخیم 

HIF1AN  کاهش بیان  ودر سرطان روده نقش مهار گر تومور داردHIF1AN  در هسته سلول های سرطانی

 .داردارتباط و تهاجم عروقی  رگ زایی )آنژیوژنز(عوامل کولون با 

 

سرطان  ,( (HIF1AN شونده هیپوکسیمهارکننده فاکتور القا  ,رگ زایی,  : تهاجم عروقی کلید واژه ها

 کولون
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