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  مقاله علمی

تاثیرسرطان معده برپرایمر

حانیه مطیع ارانی، گروه علوم سلولی مولکولی ، دانشکده علوم و فناوری نوین، تهران
 دکتر طاهره ناجی، مدیرگروه علوم پایه داروسازی واحد علوم دارویی تهران

سرطان معده دومین سرطان شایع در جهان است.  شیمی درمانی و 

رادیوتراپی مهم ترین انواع درمان های کمکی آن محسوب می شود. برنامه هاي 

بیوانفورماتیك گوناگوني جهت طراحي جفت پرایمر از توالي هاي ژنتیکي وجود 

دارد. با این وجود در زمان یك آزمایش مهمPCR معموالاستفاده ازبرنامه های 

مختلف وکلیه تجربیات آزمایشگاهي جهت مقایسه و انتخاب بهترین پرایمر 

ارزش صرف وقت را دارد.

PCR شامل سه مرحله است: مرحله اول Denaturation:ابتدایی با دمای 
94cبه مدت 3دقیقه- مرحله دوم:شامل35سیکل است که کار تکثیرژن مورد نظر 

 denaturation(را پیش می برد وازسه بخش زیرتشکیل می شود: الف 

ب)annealing ج) extension- مرحله سومextension: نهایی با 

دمای 72cبه مدت5دقیقه. شایع ترین تغییرات ژنتیکی که در ارتباط باسرطان 

مشاهده شده است به ویژه مربوط به ژنP53 درسرطان معده است.

.شیوع  است  جهان  در  شایع  سرطان  دومین  معده  رطان 
سرطان معده  در برخی کشورهایی همچون ژاپن ،چین،ایتالیا 
روبه  و  قراردارد  باالیی  درحد  توسعه  درحال  کشورهای  و 
افزایش است اما درکشورهای مانند امریکا وانگلیس درحال 
امریکا  در  معده  سرطان  وجوداینکه  با  است)1(.  کاهش 
ده  جز  ولی  نیست  شایع  سرطان  جز  اروپایی  وکشورهای 
سرطان کشنده طبقه بندی شده است)2(. امروزه پیشرفت های 
قابل مالحظه ای درزمینه ی درمان بیماری های مختلف معده 
وتومورهای معده به خصوص زخم معده وتومورهای معده 
به دست امده است قسمت اعظم ان به جراحی مربوط می 
انواع  ترین  مهم  رادیوتراپی  و  درمانی  شیمی  البته  شود)3( 
درصد   90 از  بیش  در  هستند)2(.ولی  کمکی  های  درمان 
برابر  در  اند،مقاومت  شده  متاستاز  گرفتار  که  ها  سرطاني 
ایجاد سرطان یک  شیمي درماني نشان داده شده است)4(. 

فرایند چند مرحله ای که شامل تغییرات ژنتیکی در ژن های 
به وجودآورنده ی سرطان از جمله ژن های سرکوب کننده 
در  که  ژنتیکی  تغییرات  ترین  شایع  شود.  می  سرطان   ی 
ژن  به  مربوط  ویژه  به  است  شده  مشاهده  باسرطان  ارتباط 

P53 درسرطان معده است.)1(

پرایمرچیست؟
برای  همدمی  به  کامپیوتر  گذشته،  در10-15سال 
است.  شده  تبدیل  مولکولی  و  سلولی  های  بیولوژیست 
جفت  طراحي  جهت  گوناگوني  بیوانفورماتیک  هاي  برنامه 
پرایمر از توالي هاي ژنتیکي وجود دارد با این وجود در زمان 
مختلف  های  ازبرنامه  مهمPCR معموالاستفاده  آزمایش  یک 
وکلیه تجربیات آزمایشگاهي جهت مقایسه و انتخاب بهترین 
است  مشخص  دارد.بدرستي  را  وقت  ارزش صرف  پرایمر 
که طراحی انتهاي 3' پرایمر براي جلوگیری از اشتباه اولیه 
بسیارحیاتي است. پرایمرها بایددر انتهاي 5' نسبت به انتهاي 
با تعداد  انتهاي چسبنده 3'  3' خود چسبنده تر باشند. یک 

بااليGC در انتهاي' 3 مشخص می شود.

PCRروش کار
این عمل بااستفاده از100-300نانوگرمDNA، یک واحدتک 
از  هریک  از  مولMgCl2،20 میکرومول  پلیمراز،1/5میلی 
زوج  از  ازهریک  میکرومول   dTTP2،dGTP  ،dCTP،dATP 
انجام  وارژنین  تکثیرپرولین  برای  اختصاصی   پرایمرهای 
تکثیرپرولین  برای  اختصاصی  پرایمرهای  توالی  می گیرد. 

عبارتند از:
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F: 54- GCCAGAGGCTGCTCCCCC

R: 5’- CGTGCAAGTCACAGACTT

توالی پرایمرهای اختصاصی برای تکثیرارژنین عبارتند از:
F: 5’- TCCCCCTTGCCGTCCCAA

R: 5’-CTGGTGCAGGGGCCACGC

مورفیک  پلی  تکثیرتوالی  ترموسایکلربرای  دستگاه  تنظیم 
کدون72ازژنp53 به ترتیب زیرانجام گرفت:

به مدت   94cبا دمای ابتدایی   :Denaturationمرحله اول
3دقیقه

مرحله دوم: شامل35سیکل است وازسه بخش زیرتشکیل 
می شود:

الف( denaturation: با دمای 94cبه مدت30ثانیه
برای  مدت30ثانیه،  54cبه  دمای  با   :annealing)ب

تکثیرپرولین وبادمای60c،برای تکثیر ارژنین.
ج( extension: با دمای 72cبه مدت30ثانیه

محصوالتPCR-RFLP کدون های248 و282ژنP53  بیماران مبتال به سرطان معده برروی ژل پلی اکریل امید8درصد
الف(نمونه الکتروفورز محصولPCR-RFLP برای کدون 248اگزون شماره m-:7مارکر100bp-/1نمونه شاهد)محصولPCR بدون 

 PCR(.به جزمحصول RFLPانزیم(،2-10نمونه بیماران)برش در تمام نمونه ها(،11-نمونه کنترل منفی)شامل کلیه ترکیبات
ب(نمونه الکتروفورزمحصولPCR-RFLP برای کدون282اگزون شمارهm- :8مارکر100bp- /1نمونه شاهد)محصولPCR بدون 
انزیم(،2-13نمونه بیماران)برش در تمام نمونه ها(،14- نمونه کنترل منفی)شامل کلیه ترکیباتRFLP به جزمحصول (.)PCR شکل1(
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مرحله سومextension: نهایی با دمای 72cبه مدت5دقیقه
نگهداری  الکتروفورزدریخچال  کارPCRتازمان  بعدازاتمام 

شد. )6(

ژنP53 بیماران مبتال به سرطان معده:
سرطان( مهارکننده  )ژن   p53مولکول ناهنجاری 
های  درسرطان  که  است  مولکولی  ناهنجاری  ترین  معمول 
انسانی مشاهده شده است. حدود50درصد سرطان ها مرتبط 
کوتاه  بازوی  ژنp53 برروی  است.  ژن  این  بامهارفعالیت 
و10اینترون  از11اگزون  شماره17قرارگرفته،  کروموزوم 
تشکیل شده است)1(. عالوه برموتاسیون، پلی مورفیسم های
p53 به عنوان عامل خطرسازبرای ایجادسرطان درنظرگرفته 
است  ژنp53 ممکن  ژنتیکی  مورفیسم  است.پلی  شده 
مانند:پستان  هایی  درسرطان  افراد  حساسیت  کننده  تعیین 

کدون  مورفیسم  پلی  باشد.  ونازوفارنژیال  ریه  ،کولورکتال، 
72ازژنp53 اولین پلی مورفیسم شناخته شده این ژن است 
وپیشنهادشده است که دوالل کدون 72ویزگی های سرطان 
به  ارژنین  تبدیل  مورفیسم،  پلی  دارند.دراین  متفاوتی  زایی 
پرولین درتوالی پروتئین رخ می دهد.گزارش شده است که 
الل ارژنین)R72( با افزایش خطر ابتال به سرطان معده ومثانه 

ارتباط دارد)6(.

نتیجه گیری
با توجه به این مطالعه وسایر مطالعات اندکی که انجام شده 
وبیشترین جهش  ها  ژن  بعضی  در  که جهش  میدهد  نشان 
درژنP53 باعث ایجاد انواع سرطان ها به خصوص سرطان 
معده می شود.که همین ژن باعث ایجادتغییرات ژنتیکی شده 

ودرنهایت باعث تغییر درپرایمر می شود.
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