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 :چکیده

سـرطان معده پنجمین سـرطان شایع جهان است و تقریبا دو سوم تمام موارد سرطان معده در آسیا رخ می دهد.        

نقشــی حیاتی ایفا می کند. ژن  P53این بدخیمی یک فرایند چند مرحله اي اســت که در آن از دســت دادن عملکرد 

p53 ،12  ایزوفرم مختلف را بیان می کند. از آنجایی که ایزوفرمΔ133p53 یک غالب منفی نســبت به P53  با طول

شـــود، جهش در  تنظیم می p53ژن  4توســـط یک پروموتر داخلی در اینترون  ) اســت و بیان آن FL-P53کامل (

می توانـد فعالیت پروموتر داخلی را تغییر دهد و در نتیجه منجر به فرایند تومورزایی گردد. هدف از مطالعه   4اینترون 

شاهدي بافت -در بافت هاي سرطانی معده است. در این مطالعه ي مورد p53ژن  4اینترون ي حاضر بررسی تغییرات 

بیمار مبتال به سرطان معده و سه بیمار غیر سرطانی  45و شـاهد از ناحیه ي توموري و سالم معده ي  تازه ي توموري 

ــابق  ــتان امام خمینی (ره) اردبیل مراجعه کرده بودند و س ــرطان که به کلینیک ارس بیمارس ه ي خانوادگی ابتال به س

با  p53 ژن 4ژنومی بافت ها استخراج و توالی اینترون  DNAمعده نداشـتند از طریق آندوسـکوپی جدا سـازي شد.    

PCR و فراوانی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. شـــایع  تاثیر جهش ها نهایتر و ســـپس تعیین توالی گردید. در تکثی

سال به دست آمد. نتایج  64/67آدنوکارسـینوماي روده اي بود. میانگین سـنی بیماران    ترین نوع تومور در این مطالعه

و بررســی  475، 437، 381، 374، 357، 291، 101موقعیت هاي وجود تغییرات در  4توالی یابی اینترون  حاصــل از

ــان داد  ــی را نش ــال به فاکتورهاي رونویس هیچ ارتباط آنالیز مربع کاي  .هاي بیوانفورماتیکی تغییر در موتیف هاي اتص

ی از نظر کمدر آزمون تی مستقل اما )، P>0.05معنی داري بین تغییرات مشاهده شده و سرطان معده را نشان نداد (

از این رو براي درك بهتر نقش این ناحیه، انجام مطالعات  بین تغییرات و سرطان معده مشاهده شد.داري ارتباط معنی 

  ضروري به نظر می رسد. Δ133p53یشتر و بررسی تاثیر جهش هاي احتمالی در بیان ایزوفرم با تعداد نمونه هاي ب

  سرطان معده ،p53ژن  ، پروموتر داخلی،4اینترون  :هاواژه کلید
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  مقدمه

 طانسر میرایی و ابتال گذشته هاي سال طی در. است جهان و ایران شایع هاي سرطان از یکی معده سرطان

 Ramesht et( است گرفته قرار کشور در ها سرطان به ابتال سوم رتبه و در یافته افزایش ایران در معده

al., 2015(عوامل با زیادي میزان به حال این با نیست مشخص کامل طور به معده سرطان ایجاد . علت 

یکی از عوامل ایجاد سرطان، جهش در ژن هاي سرکوبگر تومور  .)Nagini, 2012(دارد  ارتباط محیطی

 ترین شایع می کند، رمزگردانی را P53 تومور ي کننده مهار پروتئین که p53 . ژن)Parsa, 2012(می باشد 

 ارتباط تومورزایی با که p53 ژن هاي جهش اکثر تاکنون،. است انسانی هاي سرطان در یافته جهش ژن

 هاي سلول در P53 پروتئین رونویسی فعالیت رفتن دست از به منجر که آن، ي شونده کد منطقه در دارند

 p53 شونده کد منطقه در جهش ها، سرطان برخی در وجود، این با. اند شده شناسایی شود، می سرطانی

 کند می بیان را مختلف ایزوفرم p53 12 ژن. )Halaby & Yang, 2007(است  شده مشاهده کمی میزان به

 ,.Sharathchandra et al(شوند  می تولید رونویسی از پس و رونویسی تنظیمی هاي مکانیسم توسط که

 افزایش که است گرفته قرار بررسی مورد معده سرطان در P53 هاي ایزوفرم بیان الگوي تازگی به. )2014

 پروموتر یک توسط Δ133p53 mRNA . بیان)Shang et al., 2015( دهد می نشان را Δ133p53 بیان

 فعالیت در تفاوت .شود می تنظیم است، p53 ژن 4 اینترون و 3 اینترون بین اي منطقه شامل که داخلی،

 4 ینترونا در جهش. باشد توام سرطان به ابتال فردي استعداد در تفاوت می تواند با داخلی پروموتر پایه

 از واقع، در. دده تغییر را داخلی پروموتر فعالیت رونویسی فاکتورهاي اتصال الگوي تغییر با است ممکن

 ایزوفرم که رود می انتظار است، FL-P53 به نسبت غالب منفی یک Δ133p53 ایزوفرم که آنجایی

Δ133p53 فعالیت مازاد FL-P53 گردد  تومورزایی فرایند به منجر نتیجه در دهد، کاهش را)Bellini et 

al., 2010(.  ایجاد و پیشرفت سرطانبخش هاي تنظیمی ژن هاي درگیر در مطالعه ي به این که  توجهبا 

و بررسی ارتباط آن ها با  p53 ژن 4 اینترونجهش هاي احتمالی  مطالعهبنابراین  ،داراي اهمیت هستند

  .اطالعات کامل تري را نسبت به عوامل ژنتیکی دخیل در ابتال به سرطان به دست دهد ممکن استسرطان 
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 بخش اول: سرطان معده 1-1

  اپیدمیولوژي 1-1-1

  شیوع سرطان معده در جهان 1-1-1-1

در سال  .کلورکتال و پروستات استسرطان معده پنجمین بدخیمی شایع جهان پس از سرطان ریه، سینه، 

از کل) در سراسر جهان وجود داشت. تنوع  % 8/6نفر،  952000، حدود یک میلیون مورد جدید (2012

قابل توجهی در بروز سرطان معده از لحاظ جنسیت و جغرافیا وجود دارد. به طور متوسط، میزان بروز 

نفر) در کشورهاي در حال توسعه  677000موارد ( ٪70سرطان معده در مردان دو برابر زنان است. بیش از 

Colquhoun et al.,  ;, 2012.Ferlay et al( نفر در زنان) رخ داده است 221000نفر در مردان،  456000(

2015 .(  

از لحاظ جغرافیایی، تقریبا دو سوم تمام موارد سرطان معده در آسیا رخ می دهد، که در درجه اول در چین 

متمرکز شده است. در حالی که میزان بروز در کشورهاي شرق یا جنوب شرقی آسیا و آسیاي مرکزي، 

در بسیاري از مناطق  شرق اروپا و بخش هایی از مرکز و جنوب امریکا باال است، میزان بروز سرطان معده

توسعه یافته مانند شمال امریکا و اروپاي غربی به نسبت پایین است. تنوع جغرافیایی در بروز سرطان معده 

  .)Colquhoun et al., 2015(نشان داده شده است  1-1در شکل 

مرگ  723000سرطان معده سومین علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در هر دو جنس در سراسر جهان (

در  8/9نفر در مردان،  100000در هر  24از کل) است. باالترین نرخ مرگ و میر در آسیاي شرقی ( 8/8٪، 

در  5/1و  8/2نفر در زنان)، و پایین ترین نرخ مرگ و میر در امریکاي شمالی (به ترتیب  100000هر 

مردان و زنان) برآورد شده است. میزان مرگ و میر باال همچنین در هر دو جنس در مرکز و شرق اروپا، و 

میر ناشی از آن در جهان در  در مرکز و جنوب امریکا وجود دارد. میزان بروز سرطان معده و نرخ مرگ و

  ).Ferlay et al.2012 ,( نشان داده شده است 2-1شکل 

  CGCنرخ .به طور جداگانه براي کشورهاي مختلف گزارش شده است  2NCGC و  1CGC نسبت بروز

است. در حالی که باالترین نرخ منطقه اي برآورد شده براي هر دو  NCGCمعموال پایین تر از نرخ 

در کشورهاي واقع در آسیاي مرکزي مانند  CGCزیرسایت در شرق و جنوب شرقی آسیاست، نرخ باالي 

در کشورهایی در شرق و جنوب شرقی آسیا مانند کره نشان داده شده است.  NCGCایران، و نرخ باالي 

                                                
1  Cardia gastric cancer 

2  Non-cardia gastric cancer 
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معموال کمتر است، براي چندین کشور مانند استرالیا،  NCGCاز  CGCی که نرخ عالوه بر این، در حال

  .)Colquhoun et al., 2015(و یا باالتر بود  NCGCقابل مقایسه با  CGCآمریکا و انگلستان، نرخ 

  
  )Colquhoun et al., 2015( : تنوع جغرافیایی در بروز سرطان1-1شکل

  
  ).Ferlay et al., 2012(هزار نفر (جهان)  100) در 3ASRمیزان بروز استاندارد شده سنی ( :2-1شکل

  

                                                
3 Age standardized rate 
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  سرطان معده در ایران 1-1-1-2

در طی سال هاي گذشته بروز سرطان معده در ایران افزایش یافته است و سرطان معده در رتبه سوم ابتال 

. سرطان معده سومین علت مرگ در )Keyghobadi et al., 2015(به سرطان ها در کشور قرار گرفته است 

میان ایرانیان بوده و اولین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان و دومین عامل مرگ و میر سرطان 

. بسیاري از مناطق شمال و شمال غرب ایران، در )Rahimi & Heidari, 2012(در زنان ایرانی می باشد 

معرض خطر باالي ابتال به سرطان معده قرار دارند. اردبیل، واقع در شمال غربی، داراي باالترین بروز 

ایجان شرقی و تهران نیز نرخ باالي سرطان معده سرطان معده در ایران است. استان سمنان، گلستان و آذرب

در مردان و زنان را نشان می دهند. در مقابل مناطق شمالی، استان کرمان، واقع در بخش جنوبی، شیوع 

میزان بروز سرطان معده به در هر دو جنس نشان داده  1-1کمتر سرطان معده را نشان می دهد. در جدول 

  .)Malekzadeh et al., 2009(شده است 

  نفر 100،000در هر  ASR: بروز ساالنه سرطان معده در ایران، گزارش مرکز ثبت سرطان بر اساس 1-1جدول

 

  سرطان معده در استان اردبیل 1-1-1-3

کیلومتر مربع است که  011/18استان اردبیل، سرزمینی کوهستانی، واقع در شمال غرب ایران با مساحت 

درصد از مردم آن در مناطق شهري زندگی می کنند. سرطان دستگاه  46میلیون نفر جمعیت دارد و  6/1

استان اردبیل داراي . )Ahari et al., 2013(گوارش فوقانی گسترده ترین سرطان در استان اردبیل است 

سرطان معده در استان اردبیل در مردان با  1388در سال  باالترین بروز سرطان معده در ایران می باشد.

نفر در رتبه  هزار درصد 4/25در رتبه اول و در زنان بعد از سرطان سینه با بروز  نفر هزار درصد 1/49بروز 

از لحاظ  1391-1385. طی سال هاي )Khodadost et al., 2015; Ramesht et al., 2015(دوم قرار داشت 

سرطان معده در شهرستان هاي اردبیل، خلخال، گرمی و نمین و از لحاظ روند مکانی در  روند زمانی

  .)Ramesht et al., 2015(شهرستان هاي اردبیل، گرمی و نمین با بروز باال دیده شده است 
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  آناتومی معده 1-1-2

معده بخشی از لوله ي گوارش است که از یک طرف با مري و از طرف دیگر با دوازدهه ارتباط دارد. 

  نشان داده شده است و شامل قسمت هاي زیر است:  3-1ساختار معده در شکل 

  خمیدگی بزرگ -

  ) Angular incisuresدارکوچک (فاق گوشهخمیدگی  -

  )Cardiaدهانه معده ( -

  )Body( تنه -

  )Pyloric antrumمجراي باب المعده ( -

  .)Fundus ()Peek & Blaser, 2002( طاق -

 هاي زیر است:از نظر بافت شناسی معده شامل الیه

  سروز -

  ايالیه ماهیچه -

  زیرمخاطی -

غدد دهانه  غدد معده،  هاي معده،حفره  ،Gastric rugae آژنگ معده   مخاط معدي (ماهیچه مخاطی، -

  .)Daniels & Allum, 2005( المعدي)، غدد باب Fundic glandsغدد طاقی معده،

 
  )Peek & Blaser, 2002(: ترکیب آناتومیکی انتهاي مري، معده و ابتداي دئودنوم 3-1شکل 

  پاتولوژي 1-1-3

سرطان معده به هر گونه بدخیمی نئوپالسمی که از منطقه توسعه یافته ي بین محل اتصال مري به معده و 

 تومورهاي معده منشا اپیتلیالی دارند و به عنوان درصد از  95پیلور ناشی می شود اشاره دارد. حدود 
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