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درصد آنها جهش  12تا  12های جهان و ايران است که در ترين سرطانيکي از شايع (CRC)سرطان کولورکتال 

 GDPکند که با ( را کد ميp21) RASکیلودالتوني  12پروتئین  ،KRASنکوژن ديده شده است. پروتوآ KRASدر ژن 

، GTPaseبا حذف فعالیت   KRASوقوع جهش در ژن پالسمايي در ارتباط است.  ید و با غشاشوباند مي GTP و

در کدون  KRASهای سوماتیک ژن % جهش32کند. بیش از رساني القا ميی پروتئین را در مسیر پیامفعالیت پیوسته

های کلینیکوپاتولوژيکي با ويژگي KRASژن  هایارتباط موتاسیون رو، اين پژوهشاز اين قرار دارند. 1اگزون  21و  21

بیمار مبتال به سرطان  11اين مطالعه بر روی  .در بیماران مبتال به سرطان کولورکتال در اصفهان را بررسي کرده است

ی از بافت تازه DNA اصفهان مراجعه کرده بودند انجام گرفت. یکولورکتال که در مدت يکسال به بیمارستان الزهرا

های نقطه ای تکثیر و برای تعیین موتاسیون KRASژن  1توالي اگزون شماره سالم استخراج شد.  موری و بافتتو

با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک، تجزيه و تحلیل داده های توالي، پیش بیني ساختار و شناسايي يابي شد. توالي

ها در انواع موتاسیون داکینگ انجام گرفت.های میانکنشو همچنین آنالیز  KRASپاکت های پروتئیني در ساختار 

های موتانت و فاکتورهای بالیني و تغییرات آمینواسیدی تشخیص داده شد و وجود رابطه بین ژن 21و  21های کدون

نفر( بود.  11مورد از  %4 )KRAS 8/21های ژن شیوع موتاسیوندر اين مطالعه  و پاتولوژيکي مورد بررسي قرار گرفت.

%( 11) 21موتاسیون موجود در کدون  دو%( مشاهده شد و 11) 21در کدون  G12Aو  G12Dون از نوع موتاسی شش

 1/12±3/21بوده و میانگین سني بیماران  سیگموئیدترين محل تومور، رکتوم و رکتوبودند. شايع G13Dتنها از نوع 

ممکن است  G13Dو  G12Dیون های براساس نتايج مطالعات داکینگ، موتاسسال بدست آمد.  12-41سال با دامنه 

داری بین وجود موتاسیون و هیچ ی آماری معنيرابطه نمايش دهند. WT KRASساختار پويای پروتئیني مشابه با 

اين مطالعه نتايج جديدی از فراواني . (p-value >0.05) مشاهده نشد اني و پاتولوژيکي بیماريک از فاکتورهای بالین

تواند مي KRASهای ارائه کرد. انواع موتاسیونمبتال به سرطان کولورکتال ر بیماران د KRASهای ژن موتاسیون

 به کارگرفته شود. Anti-EGFRهای مونوکلونال آنتي بادیبعنوان نشانگر مولکولي، برای پیش بیني عدم پاسخ به 

 Anti-EGFR ،KRASسیون، موتا کلینیکوپاتولوژيک،، 21و  21کولورکتال، کدون  سرطان، داکینگ :هاکلید واژه
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 مقدمه  -5-5

موردان،    در  شوايع  سوومین سورطان   پس از سرطان سینه و زنان، در شايع سرطان کولورکتال دومین سرطان

باشد. باالترين میزان بروز اين سرطان در استرالیا، اروپا و کشورهای پیشرفته های ريه و پروستات ميبعد از سرطان

جنوب غربي آسیاست که سورطان کولورکتوال يکوي از پونج سورطان       ايران، از جمله کشورهای .گزارش شده است

علت ايون افوزايش    است.  يافته افزايش  گذشته سال 11 طول شود و شیوع آن درشايع در اين کشور محسوب مي

توان به دلیل تغییر سبک زندگي و عوامل محیطي دانست. اموا در ايون بوین اسوتعداد ار وي و      اپیدمیولوژيک را مي

 .(Malekzadeh et al., 2009)تیکي هم نقش مهمي در بروز سرطان کولورکتال دارند ژن

و  غیرپولیپووز چ يا کارسینوم ار ي تواند اسپوراديک، ار ي و يا فامیلي باشد. سندرم لینسرطان روده بزرگ مي

ی دوم و سووم زنودگي فورد،    های ار ي و فامیلي هسوتند کوه در دهوه   ترين سرطانسندرم پولیپوز فامیلي  از شايع

سوالگي   82های کولورکتال ار ي قبل از دهند و در نهايت اين دو سندرم منجر به سرطانصدها پولیپ تشکیل مي

دهند و بوه هموین سوبر غربوالگری     سال روی مي 12در سنین باالی يک معموالًهای اسپورادخواهند شد. سرطان

شوود. مسویر پیشورفت سورطان     سرطان کولورکتال برای افرادی که سابقه فامیلي ندارند از هموین سون آغواز موي    

-امه اپوي شود. در ادشونده آغاز ميتلیوم تکثیرتلیوم نرمال و تبديل آن به اپيدر اپي APCکولورکتال با جهش ژن 

 BRAFو  KRASهوای ژن  جهوش  ،تلیوم تکثیرشونده با تغییرات متیالسیون به آدنوما همراه است. در مرحله آدنوما

-% سورطان 32همراه است. بیش از  P53دهد و در نهايت مسیر تبديل آدنوما به کارسینوما با جهش در ژن رخ مي

 کنند. های کولورکتال از اين مسیر ژنتیکي پیروی مي

موي باشود.    RASکیلودالتووني   12، کدکننوده ی پوروتئین   21در بازوی کوتاه کروموزم  KRASتوآنکوژن پرو

های خارج سلولي را از طريق گیرنده های غشای سلولي بوه  پیام، GTPase، يکي از اعضای خانواده KRASپروتئین 

باعو  افوزايش    ،يون پوروتئین  ا GTPaseکند. جهش در اين ژن با حذف فعالیوت  های داخل سلولي تبديل ميپیام

-Raf-MEK، به دنبال آن فعال شدن مسیرهای تومورزايي مثل آبشارهای RAS-GTPمستمر سطح سیتوپالسمي 

ERK  وPI3K/AKT در غیاب گیرنده های تیروزين کینازی همچون ،EGFR     شده و درنهايت بوا افوزايش چرخوه

 بخشد.سلولي تومورزايي را سرعت مي

های ايون ژن  قرار دارند. موتاسیون 1اگزون  21و  21در کدون  KRAS سوماتیک ژنهای % جهش32بیش از 

های رايج با داروهای پايین بیمار و افزايش متاستاز و تهاجم به کبد در ارتباط اند و بیماران به درمان با میزان بقای

Anti-EGFR  نظیرCetuximub  و Panitumumabهای تشخیص مولکوولي  بنابراين ضرورت تستدهند. پاسخ نمي



 

جهوت اقودامات    KRASهای متاسوتاتیک کولورکتوال  ماننود ژن    ی سرطانهای پیش بیني کنندهو استفاده از ژن

 پیشگیری و درمان هدفمند سرطان قابل درک خواهد بود.

 های آنتومور و ویژگی-5-2

سوال   ال بطول انجامیود، در س 22انساني که  ژنوم پروژه. دارد وجود کروموزوم 81بدن سوماتیک سلول هر در

 هوا ژن فقو   از بوین میلیوون   کوه  شود  مشوخص  بوار  اولوین  برای و کرد شناسيرا رديف انسان هایژن تمام 1221

 را پوروتئین  نووع  822222 حودود  در فعوال  هوای ژن ايون . سوماتیک داريم سلول ی هرهسته در فعال ژن 11122

. دارنود  وجوود  بودن  در گیرنوده  هوای مولکول و سیتوکین مون،هور آنزيم، پروتئین، بصورت که سازندمي بدن برای

 اخوتالالت  و محیطوي  عوامل ا رات آيد کهمي بوجود هاسلول کنترل غیرقابل تقسیم ینتیجه در متومور يا نئوپالس

 و تهواجم يافتوه   پیراموون  سوالم  هوای  بافوت  بوه  تواندنمي و نبوده نامحدود رشد به قادر که توموری. است ژنتیکي

 1بودخیم  باشود،  مهواجم  داده و اداموه  خوود  رشود  به که توموری. شودمي نامیده 2خیم خوش تومور ،يابد رشگست

 مهمتورين  از و گسوترش  تهواجم   خصوصویت . شوود موي  اتوال   بودخیم  توموور  يک به سرطان واژة. شودمي نامیده

 هوای بافوت  در و شوده  اردو خون بدن گردش سیستم به 1متاستاز فرآيند بدخیم است و طي تومورهای هایويژگي

 شوامل  را بیمواری  نوع 111 که است ژنتیکي بیماری يک سرطان .کنندمي تومور ايجاد جايگزين گرديده، جديدی

 . (Vogelstein et al., 1988) گرددمي

 بر اساس منشأ جنینی  هاسرطانتقسیم بندی  -5-9

 حودی  توا  هوم  موتاسویون  هر و افتدمي اتفا  انسان هایژن در متوالي هایجهش سری يک توس  هاسرطان

 تقسویم  گوروه  8 بوه  هوا تومورهای بدخیم بر اساس منشأ جنینوي آن . آوردمي بوجود سلول در را جديدی تغییرات

 باشود،  شده ايجاد تلیالاپي هایآندودرم و سلول اکتودرم، جنیني منشأ با بافتي رد بدخیم تومور چنانچه: شوندمي

 شوکل  موزودرم  منشوأ  بوا  بوافتي  در کوه  درصوورتي . هستند هاسرطان نوع ترينشايع که شودمي نامیده 8کارسینوم

 هوای سولول  و ای یچهماه هایسلول ها،فیبروبالست مانند ييهاسلول در شود، کهمي خوانده 1باشد، سارکوم گرفته

 .گردندمي ايجاد چربي

-سولول  ديگر و خون هایبدخیم لنفوسیت تومورهای و 2لنفوما لنفويیدی، هایبافت 1سفت بدخیم تومورهای

 تومورها از نوع کارسینوما هستند. % 42بیش از  .شودمي خوانده 1لوسمي استخوان، مغز سازخون های

                                                
1
 Benign 

2Malignant 
3Metastasis 
4Carcinoma 
5Sarcoma 
6Solid 



 

 ژن های کلیدی در سرطان -5-4

کننود.  و سلول را به سمت سرطاني شدن هدايت موي  دهدمي را تغییر هانآ عملکرد کلیدی، هایژننقص در 

 شوند:مي تقسیم گروه چهار ها بهاين ژن

 9ترمیم کننده هایژن -5-4-5

 صودمه  هوای ژن تورمیم  خاصویت  کوه  سازندمي را هاييآنزيم و هاپروتئین طبیعي بطور کننده ترمیم هایژن

 تورمیم  نوواقص  ايون  های آسیر ديده خواهد شود و اگور  ژن سبر عدم بازسازی هاجهش در اين ژن. ددارن را ديده

 ژن کننوده  ترمیم ژن مثال بهترين. شودمي تبديل سرطان به يا و کندمي خودکشي يا شود،مي پیر يا سلول نگردد

BRCA-1 17 کروموزوم روی بر که استq21 هایپروتئین. دارد قرار BRCA-1 و RDA-1  شکسوتگي  تواننود موي-

در  سوینه  سورطان  هوای سولول  رشود  و در تولید BRCA-1موتاسیون در ژن . نمايند را تعمیرDNA  رشته دو های

 سوازد موي  است، پروتئینوي  13q14هم که روی کروموزوم   BRCA-2 دارد. ژن مؤ ری ورا تي نقش بصورت هاخانم

 .کندمي عمل BRCA-1 پروتئین همانند که

   4شده ریزی برنامه ای مرگهژن -5-4-2

 غشوای  تخريور . اسوت  شده ريزی برنامه يا خودکشي مرگ انتخاب ها،سلول شدن سرطاني از فرار راه آخرين

 هوا فاگوسویت  توسو   به سرعت که شودمي سلول شدن قطعه قطعه به منجر هاارگانل و سلول سیتوپالسم و هسته

 شوده  ريوزی  برنامه مرگ با سلول بیلیون 12 روز هر میانگین طورب انسان يک در. شوندمي ربوده محی  از و بلعیده

 سورطاني  هوای سولول  تولید موجر عمل فقدان و شودمي هابافت تحلیل باع  مرگ اين در عمل میرند. ازديادمي

و  Bad ,Bim  Bcl-XL ,Bax ,Bak از جملوه  کننود، موي  ايفوا  را مهمي نقش آپوپتوز تولید در ژن چندين. گرددمي

Bcl-2 باشند. ژن ميBcl-2  18روی کروموزومq21  و کیلوو دالتوون   11 آن پوروتئین  مولکوولي  وزن کوه  دارد قورار 

 باعو   Bcl-2 پوروتئین . کنود موي  تنظویم  را کاسوپاز  هوای آنزيم فعالیت پروتئین اين. است اسیدآمینه 113 طولش

 نهايوت  در و شودمي 1 کاسپاز سپس و 3 کاسپاز شدنفعال به منجر که شده هامیتوکندری از C سیتوکروم رهايي

 بوازی  نقوش  آپوپتووز  از ممانعوت  هم در و تواند هم در ايجادمي Bcl-2 پروتئین. گرددمي ختم سلول خودکشي به

 هوای  پوروتئین  ديگر که درحالي دارند، یآپوپتوز ضد عمل Mcl-1 و Bcl-2 و Bcl-XL هایپروتئین کند. همکاری

Bax ,Bak ,Bad   وBim کنندمي بازی را مؤ ری نقش آپوپتوز ايجاد در. 

   5توموری کننده مهار هایژن -5-4-9

                                                                                                                                              
1Lymphoma 
2Leukemia 
3Mismatch repair genes 
4Apoptosis genes 



 

 و باشوند موي  ذفنووع حو   از شوند،مي سرطان ايجاد موجر که تومور، بازدارنده يا سرکوبگر هایژن در جهش

 کننود موي  کد را هاييپروتئین هاآنکوژن آنتي يا تومور سرکوبگر هایژن .شوندژن مي عملکرد فقدان موجر معموالً

. گوردد مي نشده تنظیم تکثیر به منجر هاژن اين شدن فعال غیر .شوندمي سلول حد از بیش تکثیر مهار موجر که

 دوران نوادر  سرطان يک ار ي الستومایرتینوب. باشدمي( رتینوبالستوما )ژن Rbها آنکوژناز آنتي دسته اين شاخص

 هایيکي ديگر از ژن. آيندمي وجود به نابالغ شبکیه عصبي ساز شپی هایسلول از تومورها آن در که است کودکي

 بوه طوول   است که پروتئینوي kbp 2  ژن اين طول. دارد قرار 17p13.1 کروموزوم باشد که رویمي p53 مهارکننده،

 طبیعوي  و بطوور  شود  شوناخته  نگهبوان  ژن و سال مولکول بنام p53 ژن 2331 سال در. سازدمي آمینه اسید 131

 پوروتئین  يک تولید باع  کند،مي پیدا موتاسیون ژن اين که هنگامي. دارد کامل نظر تحت را سلول رشد و متقسی

 شوود مي خارج خود طبیعي مسیر از سلولي تقسیم بیولوژيکي و مولکولي رواب  از سری يک و شودمي معمول غیر

 بوا  مورتب   انسان، سرطان در ژنتیکي ریناهنجا بیشترين احتماالً. کندمي پیشروی شدن سرطاني سوی به سلول و

% 12 از بویش  و ريوه  هایسرطان % 32کند. بیش از باشد که يک فسفوپروتئین هسته را کد ميمي p53 در جهش

 .باشندمي p53با جهش در ژن  ارتباط در پستان و کولون هایسرطان

 2هاآنکوژن-5-4-4

 موتاسویون  کوه  هنگوامي . هسوتند  هوا رشود سولول   و تقسویم  تنظیم مسئول طبیعي حالت در هاپروتوآنکوژن

 نووع  يکصود  از بوه حوال بویش    توا . باالست خیلي هاآن ژني بیان که شوند،مي نامیده کنند آنکوژنمي پیدا ژنتیکي

 معنوي  اين به هستند؛ نسخه تک های ژن صورت به ها پروتوآنکوژن سالم های سلول است. در شده شناسايي نکوژنآ

 دلیول  بوه . دارد تنظیموي  هوای  تووالي  و اينترون و اگزون هر از نسخه يک تنها و واحد( وسلوک) ژني مکان يک که

 کرومووزوم  يوک  روی کودام  هر که دارد وجود آنکوژن هر از نسخه دو ،سلول هر در انساني ژنوم ديپلوئیدی طبیعت

 . اند گرفته قرار

 سرطان ایجاد و هاآنکوژن -5-1

 بلکوه  باشوند، کننده نموي  ترانسفورم هایويروس منحصراً هاآنکوژن که داد نشان 1تمین هوارد 2312 سال در

 هوا آنکووژن  است ممکن ويروس که يک نمود بینيپیش واقع در. شوند يافت نیز طبیعي هایسلول در است ممکن

 (c-onc)سولولي   هوای آنکووژن  يوا  پروتوآنکووژن  را های سولولي اين ژن وی. نمايد کسر آلوده سلول يک ژنوم از را

 . سازد متمايز (v-onc)ويروس  مشابه هایژن از را هاآن تا نامید

                                                                                                                                              
1Tumor suppressor genes 
2Oncogenes 
3Howard Martin Temin 



 

 شرکت سرطان گسترش در که است پروتوآنکوژن( نام )به سلولي طبیعي ژن يک یيافتهجهش شکل آنکوژن

 انود؛  شوده  حفظ ها گونه تکامل طول در هاآن بیشتر. کنند مي کنترل را سلولي تمايز و رشد ها پروتوآنکوژن. کند مي

 اسوت،  سرطاني ژن نوعي آنکوژن. باشد مي سلولي اساسي هایفرآيند در هاآن نقش اهمیت دهندهنشان مطلر اين

-)مثول ژن  هوا آن توسو   شده ساخته های پروتئین فعالیت ی کننده حذف نه و دهنده تغییر های جهش بوسیله که

 محصووالت  بوا  مقايسوه  در شووند  مي ساخته ها آنکوژن توس  که هايي د. پروتئینشو مي های سرکوبگر تومور( ايجاد

 بیشووتر محصووول. دارنوود بیشووتری بیوشوویمیايي فعالیووت مربوطووه پروتوآنکوووژن توسوو  شووده سوواخته پروتئینووي

 ايون  آنکوژني اشکال ها،آن فعالیت تنظیم عدم يا سوبسترا به هاآن تمايل تغییر دلیل به. است آنزيم ها پروتوآنکوژن

 آنکووژن  بوه  هوا آن تبوديل  و هوا  پروتوآنکووژن  شودن  فعال موجر که هايي جهش به. رنددا بیشتری فعالیت هاآنزيم

 .گويند مي کننده فعال های جهش شوند مي

 ها به آنکوژن توآنکوژنوتبدیل پر -5-6

 توسو   هوا ژنتیکوي پروتوآنکووژن   هوای بوازآرايي  يوا  هاجهش که دادند نشان  1تودارو و 2هبنر 2311 سال در

 بوالقوه  هوای آنکووژن  به را هاآن و شود هاژن تنظیمي اين عملکرد تغییر سبر توانندمي هاويروس يا هاکارسینوژن

 ژنتیکي که هایمکانیسم. کردند تأيید را فرضیه اين بعد، هایسال در آمده دست به نمايد. شواهد تبديل زاسرطان

  :از عبارتند شودمي ژنتیکي اختالالت و هاآنکوژن ها بهتبديل پروتوآنکوژن باع 

 

  9یجابجایی کروموزوم 5-6-5

 موزمن  میلوئید لوسمي توس  وجه بهترين به جابجايي کروموزومي يک وسیله به پروتوآنکوژن يک شدن فعال

(CML)8 شود مي بررسي(Shtivelman et al., 1985) .به مبتال بیماران % 31 در CMLيوک  سورطاني  های ، سلول 

 ايون  2312 سوال  در بار اولین که است شهری خاطرب نام اين. رنددا فیالدلفیا کروموزوم نامه ب خاص کروموزوم نوع

 يوک  از کوه  شد مشخص 2311 سال در سیتوژنتیکي دقیق های بررسي با و است شده شناسايي آنجا در کروموزوم

 .نیست مشخص اولیه جابجايي علت شود. مي ايجاد 11 و 3 شماره های کروموزوم بین سويه دو جابجايي

  1ه ایجهش های نقط 5-6-2

                                                
1R. J. Huebner 
2G.J. Todaro 
3Chomosomal Translocation 
4Chronic Myelogenous Leukemia 
5Point mutations 



 

 باشوند و موي  GTPبه  شونده متصل هایپروتئین که تولیدکننده Ras خانواده هایای در ژنهای نقطهجهش

 بااليي هستند همولوژی دارای که هستند خانواده اين عضوهای N-ras ، H-ras، K-ras. دارند نقش پیام انتقال در

 باشد.مي p21 پروتئین هاآن محصول و

  5هابازآرایی 5-6-9

 هوا کوه  خوانم  سینه سرطان در Erb-Bژن  ها. مانندها و واژگونيها، حذفهای کروموزومي شامل درجبازآرايي

 وسویعي  بخوش  در ERBB2 ازدياد. شود مي نامیده نیز HER2/neu و شود مي تکثیر ها سرطان از بسیاری در عمدتاً

 .شود مي ديده بزاقي غدد و هکلی و معده آدنوکارسینوماهای نیز و تخمدان و سینه های سرطان از

  2تکثیر ژنی 5-6-4

. شوود  مي ژن بیان افزايش موجر که يابد مي افزايش ژن يک های نسخه تعداد کروموزومي قطعه يک تکثیر با

 221 توا  221 تقريبواً  ولوي  اسوت  متغیور  ها آمپلیکون دارد. اندازه نام آمپلیکون شود مي تکثیر که ژنومي DNA واحد

 .اند گرفته قرار هم سر پشت تکراری واحدهای صورت به ها آمپلیکون. باشد مي باز جفت

 داشوته  وجوود  double minute نوام  بوه  کرومووزومي  خارج اجسام صورت به توانند مي ژنوم شده تکثیر نواحي

 اهو  کرومووزوم  به توانند مي اجسام اين. ندارند سانترومر ولي هستند کروموزوم شبیه و کوچک ساختارها اين. باشند

 تورين  مهوم . شوود  موي  تبديل آنکوژن به پروتوآنکوژن شکل از MYC ژن تکثیر، ینتیجه بطور مثال در. شوند ملحق

 نابوالغ  عصوبي  هوای  سولول  از هسوتندکه  تومورهايي نوروبالستوماها. است نوروبالستوما رشد N-MYC تکثیر پیامد

 . شوند مي ايجاد

  9فعالیت الحاقی 5-6-1

 خون سرطان حاد در C-MYCژن  انندها مفعالیت الحاقي ژن

 4(GIدستگاه گوارش ) -5-7

 کوه  محصووالتي  بوه  را آن و گیرنود موي  تحويل را غذا شود کهگفته مي هايياندام به مجموعه گوارش دستگاه

. شوند مي دفع روده حرکات با ندارد نیاز بدن که زائدی مواد. کنندمي تبديل دارد، نیاز هاآن به سالمتي برای بدن

 و باريوک  روده – صوفرا  کیسوه  –بوزرگ  روده – کبود  – معده – مری – دهان – بزاقي غدد شامل گوارش دستگاه

  .باشد مي رکتوم

                                                
1Rearrangements 

2Amplification 

3Insertional activation 

4Gastrointestinal 



 

 سووراخ  به ديگر طرف از و باريک روده به طرف ازيک که است شکلي ایلوله و دراز عضو بزرگ يا کولون روده

 کواهش  تودريج  بوه  آن قطر. است بزرگ روده ابتدای در آن قطر بزرگترين و متر 1/2آن  طول. شودمي وصل مقعد

 .  رسدمي رکتوم ناحیه به تا يابدمي

  2ی بزرگرودهآناتومي  2-2شکل 

 

 ساختار روده بزرگ -5-8

 و دارد را گووارش  دسوتگاه  انتهوای  بوه  دفع برای بدن زائد مواد انتقال و امالح و آب جذب وظیفه بزرگ روده

 1ی آپانديسدر ابتدای سکوم زايده. باشدمي 1مقعد و 8رکتوم ،1کولون ،1های سکوماصلي به نام قسمت چهار شامل

کولون سه قسمت صوعودی، عرضوي و نزولوي دارد و     شود،مي کولون وارد سکوم از شده هضم شود. غذایديده مي

سویگموئید و   رد ،شوود موي  نامیوده  مودفوع  که زائد مواد و شده  بازجذب کولون در هاالکترولیت و مغذی مواد آب،

 خوتم  رکتووم  ابتودای  بوه  و شوروع  نزولي کولون انتهای از سیگموئید .شودمي  ذخیره کولون از عبور از پس رکتوم

مودفوع از طريوق    انتهوا  در کوه  اسوت  بوزرگ  روده انتهوايي  متر سانتي روده در واقع چندشود و رکتوم يا راستمي

   .شودمي دفع مقعد مجرای

 روده دیواره اجزای -5-3

                                                
1http://www.123rf.com/clipart-vector/healthy_colon.html?mediapopup=43656576 

 
2Caecum 
3Colon 
4Rectum 
5Anus 
6Appendix 



 

 میوزان ) بنودی  مرحلوه  درک جهوت  کولوون،  سورطان  در( کولون) بزرگ روده ديواره های اليه و اجزا دانستن

 :از عبارتند خارج به داخل از کولون ديواره های اليه. باشدمي اهمیت حائز( پیشرفت

 سواختار  نظور  از. اسوت  مسوتقیم  تماس در مدفوع با  بوده، کولون اليه ترينداخلي: 2يا موکوسي مخاطي اليه

 شوروع  اليوه  ايون  از کولوون  هایسرطان و هاپولیپ کلیه. است متراکم و سنگفرشي پوست، هایسلول مانند سلولي

 تکثیور  همین کند،مي تازه را خود پوست مانند و باشدمي تکثیر حال در دائم و مرتر طور به مخاطي اليه. شودمي

. نمايود موي  مسوتعد  طبیعوي  غیور  رشدهای برای را شراي  ضر،م بعضاً و  شده خورده مواد با بودن تماس در و دائم

-مي نامیده موکوسي اليه دلیل همین به و است موکوس نام به غلیظي و لیز ماده ترشح مخاطي اليه اصلي وظیفه

 .شودمي گوارش دستگاه مسیر در مدفوع حرکت سهولت و نرمي موجر موکوس .شود

 در. اسوت  شوده  تشوکیل  ايمنوي  هایسلول و لنفاوی شبکه فراوان، خوني عرو  از اليه اين: 1مخاطي زير اليه

 .شوندمي خون وارد اليه، اين وسیع خوني شبکه توس  جذب از پس غذايي مواد واقع

 کوار  خوود،  دائمي انبساط و انقباض با که است، شده تشکیل ارادی غیر صاف عضالت از بیشتر: 1عضالني اليه

 .دهندمي جامان را مقعد سمت به مدفوع جابجايي

 احشوای  اصوطکاک  از موانع  نرموي  و لطیوف  ترشوحات  بوا  واقع در که روده، ديواره اليه آخرين: 8سروزی اليه

 توانود موي  پريتوئن، مزوتلیومای در که است ایاليه همان سروزی اليه. دارد نام سروزی اليه شود،مي هم به شکمي

 .شود سرطاني

 کولورکتال پیدمیولوژی سرطانا -5-51

میلیون نفر در سراسر جهان بور ا ور ابوتال بوه سورطان       1/4شوند و میلیون نفر به سرطان مبتال مي 28االنه س

دهود. طبوق آموار مؤسسوه بوین      اين مرگ و میر در کشورهای با درآمد متوس  و پايین رخ موي % 12میرند که مي

پوس از سورطان    زنوان،  در عشواي  سورطان  دوموین  1(CRCکولورکتوال)  سرطان ،1(IARC)المللي تحقیقات سرطان

موردان،  بعود از سورطان     در  شوايع  سومین سرطان ها( وکل سرطان% 1/3و  1221نفر در سال  128122سینه، )

 ، اروپا، نیوزلند استرالیا،باشد. ها( ميکل سرطان% 2/22و  1221نفر در سال  181122های ريه و پروستات، )

                                                
1
Mucosa 

2Submucosa 

3Muscularis Propria 
4Serosa 
5International Agency for Research on Cancer 
6Colorectal Cancer 
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Abstract: 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common gastrointestinal cancers worldwide 

and Iran. The KRAS mutations are found in 20% to 30% of cases. KRAS gene encodes 21 

kDa protein (p21) that binds GDP and GTP and associated with the plasma membrane. 

Mutations in the KRAS gene induce the constitutive protein activity by eliminating the 

GTPase activity in the signal transduction pathway. Somatic mutations of KRAS are 

located up to 90% in codons 12 and 13 of exon 2. Therefore, this study evaluated the 

association of KRAS mutations with clinicopathologic features of CRC patients in Isfahan. 

This study was performed on 52 patients with CRC referred to the Al-Zahra hospital in 

Isfahan.  The total DNA was extracted from fresh tumor and normal tissues. The exon 2 of 

KRAS gene was amplified and sequenced for detection of the point mutations. Using 

bioinformatics tools, sequence data analysis, structure prediction and pocket identification 

in KRAS protein conformation and also analysis of docking interactions were executed. All 

the mutation types and amino acid changes at the codon 12 and 13 were detected and the 

clinical and pathological associations of mutant genes were assessed. The prevalence of 

KRAS gene mutation was 15.4% (8 out of 52 cases). Six mutations found in codon 

12(75%), were G12D and G12A types and two mutations in codon 13(25%) were only 

G13D. Common tumor sites were rectum and rectosigmoid. The mean age for patients was 

61.2±13.9 years (range: 31-87 years). According to the results of the docking studies, 

KRAS  G12D and G13D mutations may exhibit similar protein structure dynamics to WT 

KRAS. There was no significant relationship between the mutations and clinicopathologic 

features of CRC patients(p-value>0.05). This paper presents new results on the frequency 

of KRAS mutations in CRC patients. KRAS mutations could be used as molecular 

biomarker(s) to predict the lack of response to Anti-EGFR monoclonal antibodies.

Key words: Anti-EGFR, Clinicopathologic, Codon 12 and 13, Colorectal cancer, Docking, 

KRAS, Mutation,  
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