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مقاله پژوهشی

بررسی بیان ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ) )EGFRدر بیماران مبتال به
سرطان مری
زهره میر ،1غالمرضا مطلب ،*2مهتا مظاهری ،3شهال نجفی

2

1گروه زیست شناسی ،دانشگاه زابل ،پردیس خودگردان ،ایران؛ 2گروه زیست شناسی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران؛ 3گروه ژنتیک ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/9/30 :

تاریخ دریافت95/4/12 :

چکیده:
زمينه و هدف :سرطان مری هشتمين سرطان شایع و ششمين علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است .در
ایران سرطان مری دومين و سومين سرطان شایع به ترتيب در مردان و زنان ایرانی است .گيرنده فاکتور رشد اپيدرمی
یک دریافتکننده تيروزین کينازی از خانواده  ErbBاست که اختالل در بيان آن در پاتوفيزیولوژی بسياری از
بدخيمیها با منشأ اپيتليال از جمله سرطان مری دخالت داشته و فاکتور مهمی در بررسی پيشآگهی و مرحله پيشرفت
بالينی بيماری است .در این پروژه تحقيقاتی ،بيان ژن  EGFRدر بيماران مبتال به سرطان مری در ایران مورد بررسی
قرار گرفت.
روش بررسی :این تحقيق به روش مطالعه همگروهی تاریخی انجام گرفت 30 .نمونه بافت پارافينه سرطان مری و
سالم جهت اندازهگيری سطح بيان ژن  EGFRتوسط  RT-qPCRآناليز گردید .واکنشهای  PCRبرای ژنهای EGFR
و کنترل داخلی ( )β-actinتوسط روش ( )Livacانجام شد .همه آناليزها توسط نرمافزار SPSS (SPSS, Inc., Chicago,
) ILانجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد اختالف معنیداری بين بيان ژن  EGFRدر افراد بيمار و سالم وجود دارد (.)P<0/05
بهنحویکه بيان ژن  EGFRدر افراد بيمار  4/25برابر بيشتر از افراد سالم بود.
نتيجهگيری EGFR :در افراد بيمار نسبت به گروه کنترل افزایش بيان نشان داد که شاید بتوان از آن بهعنوان بيومارکر
احتمالی در سرطان مری در جمعيت ایرانی استفاده نمود.
واژههای کليدی :سرطان مری ،گيرنده فاکتور رشد اپيدرمی.RT-qPCR ،

مقدمه:
داشته باشد ( .)4تغییرات ژنتیکی از عوامل مهم در ایجاد

ساالنه  30000-35000ایرانی به علت سرطان

سرطان مری میباشد (.)5

میمیرند ( .)2،1سرطان مری یکی از  8سرطان شایع و
ششمین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان

در بسیاری از موارد تغییرات ژنتیکی مشخصی

است ( .)2سرطان مری دومین و سومین سرطان شایع در

بهطور مشترک در نوع آدنوکارسینوم مری ( )EACو

مردان و زنان ایرانی است ( .)3این سرطان به انواع

کارسینوم سلول سنگفرشی مری ( )ESCCمشاهده شده

گوناگونی تقسیم میشود که دو نوع کارسینوم سلول

است ،اما در برخی از موارد بیان مکرر و نابجای ژنها

سنگفرشی مری ( )ESCCو آدنوکارسینوم مری ()EAC

در یکی از انواع سرطان مری بیش از نوع دیگر ذکر

آن بسیار رایج است .اگر این سرطان درمان نشود

شده است .)6( .مطالعات مولکولی سرطان مری،

میتواند به گرههای لنفی ،استخوان ،کبد ،ریهها متاستاز

ناهنجاریهای ژنتیکی را در ژنهای ،EGFR ،p16 ،p53

*

نویسنده مسئول :زابل -دانشگاه زابل -گروه زیستشناسی -تلفنE-mail: reza.motaleb@uoz.ac.ir ،09386902201 :
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بیان ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی در بیماران سرطان مری

،c-MYC ،APC ،p21 ،hTERT ،iNOS ،COX-2

روش بررسی:

 NF-κB ،TGTα ،VEGFدر  EACو  ESCCنشان

در این پژوهش آزمایشگاهی ،تعداد  15بلوک

دادهاند ( .)7این ژنها ممکن است برخی دیگر از

پارافینه برای گروه بیمار (سرطان مری) و  15بلوک

انکوژن ها را فعال کنند (.)8

پارافینه برای گروه کنترل (سالم) بر اساس دادههای

گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ( )EGFRیک

پرونده بالینی بیماران تهیه و جنسیت افراد تعیین گردید.

انکوژن است که از  28اگزون به طول  188Kbتشکیل شده

متأسفانه در مطالعه ما اطالعات مربوط به پرونده بالینی

است و بر روی کروموزوم  7انسان قرار دارد ( .)9فاکتور

بیماران بهصورت دقیق ثبت نشده بود و این از

رشد اپیدرمی یکی از اعضای مهم خانواده پرتوانکوژن

محدودیتهای تحقیق ما میباشد .هر دو گروه بیمار و

 ErbBاست ،خانواده  ErbBیک زیر رده از گیرندههای

کنترل ازنظر جنس تا حد امکان یکسان انتخاب شدند.

تیروزین کینازی است که دارای  4عضو ،شامل:

در گروه  15نفری بیماران ،تعداد  10نفر ( )%66/6زن و

 ErbB3/HER3 ،ErbB2/HER2 ،ErbB1/HER1و

تعداد  5نفر ( )%33/3مرد بودند .تعداد افراد کنترل نیز در

 ErbB4/HER4میباشد.

این پژوهش  15نفر بود که در این میان  8نفر مرد

 EGFRدر پاتوفیزیولوژی بسیاری از بدخیمیها

( )%53/3و  7نفر ( )%46/7زن بودند.

با منشأ اپیتلیال دخالت دارد .این ژن نقش مهمی در

به منظور پارافین زدایی یک میلی لیتر زایلن

بررسی پیشآگهی و پیشرفت مرحله بالینی بیماری دارد.

( )Merck, Germanyبه تیوب حاوی نمونه اضافه و

بین سطوح باالی  EGFRدر سرطان مری از نوع

به مدت  15دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه

سنگفرشی و تهاجم به عروق و پیشآگهی ضعیف

گردید و پس ازآن با سرعت  12000 rpmبه مدت

بیماری ،ارتباط معنیداری گزارششده است (.)10

 1دقیقه سانتریفیوژ ( )Eppendorf, Hamburgگشت.

تعیین اختالالت این ژن همچنین میتواند در میزان

مایع رویی در تیوب بدون آسیب به رسوب زیرین

کنترل بیماری در مواردی که استفاده از آنتیبادیهای

برداشته شد .این مراحل  2تا  3بار انجام گردید.

علیه آن در درمان به کار گرفته شود ،نقش داشته

به منظور حذف زایلن نمونهها با  1000میکرولیتر

باشد (.)11

اتانول ) (Memert, Model 100-800درصد شستوشو

در کشورهای مختلف دنیا مطالعاتی بر روی

داده شد و سپس با سرعت  1 12000 rpmدقیقه سانتریفیوژ

جهشهای  EGFRدر انواع سرطانها با تعداد محدودی

شد .پسازآن جهت خشککردن نمونهها و حذف

رده سلولی انجام شده است .بررسی این ژن ازنظر

باقیمانده اتانول ،تیوبها را با درب باز در دمای باالتر از

ژنتیکی مخصوصاً در زمینه سرطان از اولویت خاصی

 37درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه انکوبه

برخوردار است ،بهطوریکه امروزه در مطالعات ژنتیک

( )Memert, Model 100-800شده تا کامالً باقیمانده

سرطان بررسی میزان بیان این ژن روش توصیه شده برای

اتانول حذف گردد.

تعیین اختالالت ژنتیکی در سرطانها است ( .)12با توجه

برای استخراج  RNAکل از نمونههای توموری

به اینکه سابقه پژوهش در مورد ژن  EGFRدر بیماران

و کنترل از کیت استخراج  RNAاز بافت پارافینه

مبتال به سرطان مری با تکنیک  Real-time PCRدر

شرکت کیاژن )® (RNeasyاستفاده و بر اساس

ایران وجود ندارد .لذا سؤالی که در این پژوهش پاسخ

پروتکل تعیین شدهی شرکت سازنده استفاده شد.

خواهیم داد این است که آیا  EGFRدر بیماران مبتال به

کمیت و کیفیت  RNAبه ترتیب با استفاده از دستگاه

سرطان مری افزایش بیان نشان میدهد؟

طیفسنج نوری ()Scandrop, Analytika, Germany
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A260/A280

 TAGCدانمارک تهیه و به صورت لیوفیلیزه دریافت

بر اساس جذب نور و با آنالیز نسبت

مورد بررسی قرار گرفته و توسط فرمول زیر غلظت

گردیدند .تمام آغازگرهای طراحی شده کاوش ()Blast

 RNAتعیین گشت.

شدند تا اتصال آنها به طور اختصاصی صورت گیرد.
توالی آغازگرهای مورد استفاده در این واکنش در

عکس ضریب رقت××40جذب در  260نانومتر =غلظت

جدول شماره  1آمده است .واکنش  PCRدر حجم

 RNAدر محلول بر حسب میکروگرم در میلی لیتر (.)13

 25میکرولیتر با استفاده از  2میکرولیتر از  cDNAسنتز

بهمنظور سنتز  cDNAاز  RNAاستخراجی به

شده و توسط کیت  2-Steps RT-PCR kitشرکت

میزان  1000نانوگرم استفاده شد .تمام مراحل کار توسط

 Vivantisبر طبق برنامه تعیین شده انجام گرفت .برنامه

شرکت Vivantis

دمایی  PCRبه این ترتیب صرت گرفت :مرحله آغاز 95

و بر مبنای پروتکل آن انجام گرفت .در این تحقیق ژن

درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه ،برای  40سیکل 95

 β-actinبهعنوان کنترل داخلی انتخاب شد .آغازگرهای

درجه به مدت  20ثانیه ،دمای  62درجه به مدت 20

Primer 3

ثانیه 72 ،درجه به مدت  20ثانیه و مرحله تکثیر نهایی 72

کیت  2-Steps RT-PCR kitساخت

ژن کنترل داخلی و  EGFRتوسط نرمافزار

درجه به مدت  8دقیقه.

طراحی و با میانجیگری شرکت ژن فناوران ،از شرکت

جدول شماره  :1توالی آغازگرهای استفاده شده در واکنش
پرایمر فوروارد

ژن

PCR

پرایمر ریورس

EGFR

TTCCTTCTTAAAGACCAT

ATAGTTAGATAAGACTGCTA

β-actin

GAAGATCAAGATCATTGCTCC

CTAAGTCATAGTCCGCCTAG

واکنش زنجیره ای پلی مراز در زمان واقعی

دمای  62درجه سانتی گراد به دست آمد .پس از رسم

(  ) Quantitative real- time PCRبا استفاده از

β-actin

دستگاه

منحنی استاندارد بازده واکنش برای ژن

)Lightcycler (Corbett 3000 , Australia

محاسبه گردید  .بازده واکنش برابر با یک و میزان

R2

انجام شد .تمام واکنش ها در  3تکرار انجام شده و

برابر  0/99به دست آمد .نرم افزار سرعت تغییرات را

دادهها توسط متد  2-ΔΔCTآنالیز گردید (.)15،14

به صورت  Relative Fluorescence Unitدر محور

سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSو انجام آزمون

و دمای دستگاه را در محور  xنشان می دهد (.)16

 t-testداده ها مقایسه گردید.

برای ژن  ، β-actinکاهش ناگهانی شدت نور

y

فلورسانت در دمایی حدود  82/5درجه دیده شد .این

یافتهها:

مسئله بیانگر این است که  Tmمحصول ژن

β-actin

در این پژوهش ،در گروه  15نفری بیماران،

حدود  82/5درجه می باشد .همانند روش رسم منحنی

تعداد  10نفر ( )%66/6زن و تعداد  5نفر ( )%33/3مرد

استاندارد برای ژن  ، β-actinمنحنی استاندارد برای

بودند .تعداد افراد کنترل نیز در این پژوهش  15نفر

ژن  EGFRنیز رسم شد (نمودار شماره  .)1برای ژن

بود که در این میان  8نفر مرد ( )%53/3و  7نفر

 EGFRبازده واکنش برابر با  0/99و میزان  R2برابر

( ) %46/7زن بودند .دمای مناسب برای هر دو ژن

با  0/98به دست آمد.
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بیان ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی در بیماران سرطان مری

نمودار شماره  :1منحنی استاندارد
با افزایش دما ،شدت نور فلورسانت با شیب

ژن EGFR

درجه که  Tmمحصول واکنش  PCRاست میرسد
(نمودار شماره .)2

ثابتی کاهش پیدا میکند تا زمانی که دما به حدود 79

نمودار شماره  :2تغييرات فلورسانس بر حسب دما برای

ژن EGFR

در این منحنی دما در محور افقی و شدت نور فلورسانت در محور عمودي قرار دارد .منحنی ها در دماي  79درجه دچار
شکست شده اند.
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نمودار شماره  :3منحنی ذوب ژن
هر

Peack

نمایانگر یک محصول

PCR

EGFR

است که اختصاصی بودن محصول را نشان می دهد .موقعیت پیک موجود در آن

نشاندهنده دماي  79درجه سانتیگراد Tm ،محصول ژن  EGFRمی باشد.

در بین افراد بیمار و سالم مورد مطالعه تفاوت

بحث:

معنیدار آماری از لحاظ میزان بیان ژن  EGFRوجود

در این مطالعه ،بررسی بیان ژن  EGFRدر

داشت ( .)P<0/05میزان افزایش بیان  EGFRبا استفاده

سرطان مری در دو گروه سالم و بیمار با تکنیک

از قانون  Livacنشان داد که بیان ژن در افراد بیمار به

 Real Time- PCRمورد بررسی قرار گرفت .نتایج

میزان  4/25برابر نسبت به افراد سالم بیشتر است.

مشخص کرد که تفاوت معنیدار آماری از لحاظ میزان
بیان ژن  EGFRدر بین افراد بیمار و سالم وجود داشت و

جدول شماره  :2بيان ژن گيرنده فاکتور رشد اپيدرمی
در دو گروه بيمار و کنترل با استفاده از قانون

همچنین مشخص شد بین بیان ژن  EGFRو جنسیت در

Livac

دو گروه بیمار و سالم اختالف وجود ندارد.

گروه

بيان EGER

مطالعات زیادی نقش ژن  EGFRرا در

کنترل

0/16±0/05

سرطانهای مختلف مرتبط دانستهاند از جمله  Motallebو

سرطان

0/68±0/02

همکاران ،افزایش بیان  %80ژن  EGFRرا در بیماران مبتال

نتيجه آزمون

به سرطان کولورکتال با استفاده از روش  RT-qPCRبرای

P>0/05

اولین بار در ایران گزارش و اثبات نمودند (.)1
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بیان ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی در بیماران سرطان مری

همچنین  Laryszو همکاران ،بیان ژن  EGFRرا

وسیع بوده و از جایگزین کردن یک ژن سرکوبگر

Real-time PCR

تومور که جهش یافته یا حذف شده تا تحریک سیستم

در  75تومور گلیوما توسط روش

ایمنی بر علیه سلولهای سرطانی متغیر است.

مورد بررسی قرار داده و افزایش بیان این ژن را در
 %12/2از نمونهها مشاهده کردند ( .)17جهانبانی و

بنابراین ،بررسیهای ژنتیکی ژنهایی از قبیل

همکاران نیز به بررسی بیان ژن  EGFRبر روی

 EGFRمیتواند کمک شایانی به پیشرفت این روش

 40نمونه پارافینه بیمار مبتال به سرطان دهان که تشخیص

نماید ( .)8آنالیز بیان ژن میتواند در فراهم کردن

قطعی ضایعه برای آنها به روش میکروسکوپی داده

اطالعاتی در زمینهی عوامل موثر در پیشآگهی و یا

شده بود ،پرداختند و آنالیز دادههای آنها افزایش بیان

پیشبینی بیماری در کارهای آزمایشها کلینیکی مفید

 EGFRرا در حدود  %45نمونهها نشان داد (.)18

واقع شود .پیشرفتهای تکنولوژیکی از قبیل توسعه

 EGFRیک گیرنده تیروزین کینازی است که

سیستم حساس  Real time PCRاندازهگیری کمی

یکی از اعضای خانواده  ErbBمیباشد .این ژن روی

سریع و دقیق مقدارهای اندکی از  mRNAرا فراهم

بازوی کوتاه کروموزوم  7انسان قرار گرفته و واسطه

میکند (.)22

چندین مسیر سیگنالی است و اطالعات را جهت تغییر

بررسی  EGFRموجب انتخاب بهتر افراد کاندید

در بیان ژنها و تنظیم رشد و تمایز سلولی از خارج

برای درمان با آنتیبادیهای مونوکلونال  EGFRمیشود

سلول به داخل آن هدایت میکند ( .)1از زمانی که

چون مطالعات نشان دادهاند که با مسدود کردن جایگاه

 EGFRبهعنوان انکوژن شناخته شد ،شیوههای درمانی

اتصال لیگاند  EGFRبهوسیله یک مونوکلونال آنتیبادی

ضد سرطانی با هدف قرار دادن  EGFRتوسعه پیدا کرده

میتوان حساسیت به اشعه را در تومور افزایش داد و

است (.)9

مسدود کردن فعالیت  EGFRیک استراتژی جدید و

یکی از دالیل مهم در هدف قرار دادن این ژن

کلیدی در مراقبت از بیماران است .چون این استراتژی

فعال شدن نابجای شبکه سیگنالینگ آن در اغلب

درمانی عملکردهای حیاتی سلول سرطانی را که با تکثیر

سرطانها است و یکی از دالیل فعالسازی نابجای شبکه

و بقا مرتبط هستند ،مختل میکند.

سیگنالینگ  EGFRمیتواند افزایش بیان اعضای

متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به پروندههای

خانوادهاش باشد ( .)19افزایش بیان  EGFRدر دیسپالزی

پزشکی بیماران و پیگیری روند درمان آنها بررسی

درجه باالی مری بارت ) )Barrett's esophagusمشاهده

اثرات افزایش بیان ژن  EGFRروی میزان بقای بیماران

شده است و میتواند بهعنوان یک مارکر برای تشخیص

و دیگر ویژگیهای کلینیکی و پاتولوژی در این مطالعه

بدخیمی به کار رود (.)20

امکانپذیر نبود؛ بنابراین نمیتوان با قطعیت در مورد

گاهی اوقات افزایش بیان  EGFRدر  ESCCبا

ارتباط افزایش بیان و میزان پیشرفت بیماری نظری را

EGFR

اعالم کرد ،اما با توجه به این موضوع که فعال شدن

و  HER-2در سرطان مری از نوع سنگفرشی

انکوژن ها معموالً در مراحل پیشرفت تومور اتفاق

(اسکواموس) و تهاجم به عروق و پیشآگهی ضعیف

میافتد و در ایجاد بدخیمی دخیل هستند ( )24،23و

بیماری ،ارتباط معنیداری گزارش شده است (.)21،10

همچنین با توجه به ارتباط گزارش شده بین افزایش

در حال حاضر ،ژن درمانی بهعنوان یک روش درمانی

بیان  EGFRو عود تومور و متاستاز به کبد نتایج

بالقوه در کنترل فرایندهای ژنتیکی سلولهای سرطانی و

به دست آمده از این مطالعه نیز احتمال وجود ارتباط

نیز درمان بیماریهای متابولیک در حال بررسی و

بین افزایش بیان  EGFRو مراحل پیشرفته تومور را

پیشرفت است .زمینه فعالیت ژن درمانی سرطان بسیار

تأیید میکند (.)25

تکثیر ژنی مرتبط دیده شده و بین سطوح باالی
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1396  بهمن و اسفند/6  شماره،19  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بیومارکر احتمالی در سرطان مری در جمعیت ایرانی

بهطورکلی جهت یافتن دلیل اصلی افزایش بیان

.استفاده نمود

 در بیماران مبتال به سرطان مری تحقیقات وEGFR
پژوهشهای بیشتر و عمیقتری بر روی تعداد بیشتری از
 هرچند دلیل احتمالی را.جمعیت ایرانی مورد نیاز است

:تشکر و قدردانی

(Focal Adhesion Kinase= FAK)

)2188463( 1393/9/17 این تحقیق در تاریخ

میتوان مهار فعالیت

.)26( در سلولهای تومور انسانی ذکر نمود

در مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران به ثبت رسیده
و در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل انجام

:نتیجه گیری

گردید که در اینجا از آقای دکتر سید کاظم صباغ تشکر

 در افراد بیمار نسبت به گروه کنترلEGFR
افزایش بیان نشان داد که شاید بتوان از آن بهعنوان

.و قدردانی میگردد
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Background and aims: Esophageal cancer is the eighth most common cancer and the sixth
leading cause of cancer death worldwide. In Iran, esophageal cancer is the second and third most
common cancer in the men and women, respectively. The epidermal growth factor receptor
(EGFR) is a receptor of tyrosine kinase from the ErbB family, with its disorder in the
pathophysiology of many epithelial malignancies, including esophageal cancer, and is the
important agent in prognosis and clinical progression of the disease. In this research project, the
EGFR expression was investigated in Iranian patients with esophageal cancer using the qRT-PCR.
Methods: This research was a cohort historical study. Thirty paraffin-embedded tissue samples
of normal esophageal and cancer tissues were analyzed to measure the EGFR expression. PCR
reactions for EGFR and β-actin were carried out by Livac method. All data were analyzed by
SPSS software.
Results: The results showed a significant difference between the EGFR expression in patients
compared to control group (P<0.05). The EGFR overexpression in patients was 4.25 times higher
compared to healthy group.
Conclusion: EGFR increased in the patients compared to the control group, which may be used
as a potential biomarker for esophageal cancer in the Iranian population.
Keywords: Esophageal cancer, EGFR, RT-qPCR.
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