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خالصه
سابقه و هدف :پوليپوز آدنوماتوز فاميلي ( FAP )Familial adenomatous polyposisیک سرطان کلورکتال در اثر جهش در ژن  APCاست که بصورت اتوزومي
غالب به ارث ميرسد .در مبتالیان به  FAPبعد از  12سالگي ،آدنومها شكل گرفته که یک یا دو دهه بعد به تومور بدخيم پيشرفت ميکنند .هدف از این مطالعه بررسي جهش در
اگزون  9و بخشي از اگزون  21در ژن  APCاز مبتالیان به  FAPدر استان گيالن مي باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعي مبتالیان به  FAPبا داشتن بيش از صد پوليپ در کلورکتال ،از بين  222فرد مبتال به سرطان کلورکتال شناسایي و پنج سي سي خون از
بيماران تهيه شد .اگزون  9و بخشي از اگزون  21ژن  APCبواسطه واکنش زنجيره ای پليمراز ( )PCRتكثير شد و برای تعيين نوع جهش های کوچک تحت تعيين توالي
مستقيم قرار گرفتند.
یافتهها :در این مطالعه یک جهش بي معني ( )c.3184C>T, p.Q1062Xدر یک فرد مبتال به  FAPکالسيک با پوليپوز شدید شناسایي شد.
نتيجهگيری :نتایج مطالعه نشان داد که پوليپوز شدید در فرد مبتال به  FAPبا جهش بي معني که منجر به توليد پروتئين کوتاه شده  APCشد ،مرتبط مي باشد.
واژههای کليدی :ژن  ،FAP ،APCجهش ،PCR ،سكوئنسينگ.

مقدمه
پوليپوز آدنوماتوز فاميلي (FAP )Familial adenomatous polyposis

بيماری اتوزومي غالب با احتمال مرگ در جواني در صورت عدم درمان است ،الزم

یک سندرم مستعد کننده فرد به سرطان کلورکتال است ( )2که با الگوی اتوزومي

است افراد در خطر ب يماری از سنين کم مورد غربالگری های باليني قرار گيرند .با

غالب به ارث ميرسد (9و )1و به طور تقریبي یک در هر پنج تا ده هزار نفر در هر

توجه به طول زیاد ژن الزم است در هر منطقه نقاط داغ جهش پذیری ژن

جمعيت شيوع دارد ( .)4این بيماری با ایجاد صدها تا هزاران پوليپ آدنوماتوزی در

شناسایي شود .با هدف شناسایي جهش های شایع در استان گيالن در این مطالعه

کولون و رکتوم در دهه دوم تا سوم زندگي تظاهر ميیابد ( .)1سيگموئيدسكوپي

جهشهای ژن  APCدر مبتالیان به  FAPدر اگزون  9و بخشي از اگزون 21

دوره ای کلورکتال از ده سالگي و کولكتومي از  12سالگي برای جلوگيری از

به روش  -PCRسكونسينگ ،بررسي شد.

سرطاني شدن پوليپ ها پيشنهاد ميشود ( .)4علت ژنتيكي  ،FAPجهش ژرمينال
در ژن ( APC)Adenomatous Polyposis Coliاست .بلندترین اگزون آن،
اگزون  21بوده که نقاط داغ جهش پذیری (کدون های  2212و  )2923در

مواد و روشها

مبتالیان به  FAPدر این اگزون قرار دارند .در مطالعات مختلف در ایران ( )1و

نمونهگيری از بيماران :این مطالعه مقطعي ،پس از تصویب در کميته اخالق

دیگر کشورها (8و )2جهش هایي که منجر به حذف چند نوکلئوتيدی در این دو

دانشگاه علوم پزشكي لرستان با کد اخالق  LUMS.REC.2931.82طي یک

ناحيه شده در مبتالیان به  FAPگزارش شده است .در  FAPکالسيک،

دوره شش ماهه بر روی  1بيمار مبتال به  FAPاز بين  222فرد مبتال به سرطان

پوليپهای آدنوماتوزی معموال از  21سالگي ظاهر مي شوند و به بيش از صد

کلورکتال مراجعه کننده به مطب متخصصين دستگاه گوارش و کبد و انكولوژی با

پوليپ در کلورکتال ميرسند و در صورت عدم درمان ،بروز سرطان کلورکتال در

داشتن  1تا  222پوليپ ( )AFAPو بيش از  222پوليپ در کلورکتال (FAP

 42سالگي حتمي است ( AFAP)Attenuated FAP( .)3فرم خفيفتری از

کالسيک) ( )22انجام شد .بعد از تكميل فرم رضایت نامه ،از بيماران خون گيری

پوليپوزآدنوماتوز فاميلي است که نسبت به  FAPکالسيک ،دیرتر و با تعداد کمتر

انجام شد .نمونههای خوني در لوله های فالكون  21سي سي حاوی EDTA 2/1

پوليپ ( 22تا  )222در کلورکتال ظاهر ميشود( .)22با توجه به اینكه  FAPیک

( Mبه عنوان ماده ضد انعقاد خون) به آزمایشگاه منتقل شد.

 این مقاله حاصل پایان نامه مهرناز احمدشعربافي دانشجوی کارشناسي ارشد رشته ژنتيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان مي باشد.
*مسئول مقاله :دکتر نجمه رنجي
آدرس :رشت ،پل تالشان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت ،گروه زیست شناسي .تلفن229-99414282 :
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استخراج  DNAژنومي :تخليص DNAبا استفاده از کيت DynabioTM

کره جنوبي ارسال گردید .نمونه ها توسط شرکت  Macrogenتعيين توالي شد.

( Blood/Tissue DNA Extraction mini kitتكاپوزیست ،تهران)

سپس نتایج حاصل از تعيين توالي به کمک نرم افزار CLC main

طبق دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت .جهت اطمينان از سالم بودن

 workbench v3.5و نرم افزار آنالین  BLASTاز نظر وجود جهش در

 DNAتخليص شده ،نمونه ها در ژل آگارز  %2/1الكتروفورز گردید.

نمونههای بيمار در مقایسه با نمونه رفرنس موجود در سایت NCBI

واکنش  PCRو تعيينتوالي :بعد از تخليص  ،DNAاجزای واکنش  PCRدر

( )NG_008481.4مورد بررسي قرار گرفت.

حجم نهایي 11 µlبا استفاده از کيت ( Golden double helixشرکت
 ،Golden double helixکره جنوبي) با افزودن  DNAژنومي ،جفت
پرایمر ( )12 µMو آب استریل به محلول ( PreMixحاوی آنزیم ،کوفاکتور و

یافتهها

بافر مخصوص) آماده شد .پرایمرهای مورد استفاده در این تحقيق (اگزون  9و

در این مطالعه پنج فرد مبتال به  FAPشناسایي شدند .یک فرد مبتال به FAP

بخشي از اگزون  ) 21با استفاده از نرم افزار CLC main workbench

خفيف( 48ساله) و  4فرد مبتال به  FAPکالسيک( 92تا 42ساله) بودند(جدول .)1

 v3.5صورت گرفته و از نظر منحصر بودن با نرم افزار آنالین  BLASTمورد

تعيين توالي اگزون  9و بخشي از اگزون  21ژن  :APCبعد از اطمينان از صحت

بررسي قرار گرفت .سپس سنتز پرایمرها توسط شرکت ( Macrogenکره

استخراج ( DNAشكل  )2و واکنش ( PCRشكل  1و شكل  ،)9نتایج

جنوبي) صورت گرفت (جدول  .)2واکنش  PCRبا استفاده از ترموسایكلر

سكوئنسينگ گردید .نتایج آناليز تعيين توالي نشان داد که هيچ یک از بيماران در

( Analaytik Jenaآلمان) طبق برنامه یک مرحله واسرشت شدن ابتدایي در

اگزون  9جهش ندارند (شكل .)4در این مطالعه در بيمار شماره  9با داشتن پوليپوز

 34°Cبمدت  1دقيقه انجام شد 92 ،سيكل به ترتيب در دمای  34°Cبمدت 2

شدید و سابقه فاميلي  ،FAPیک جهش خاموش ( c.3183A>G,

دقيقه 11°C ،بمدت  2دقيقه و  21°Cبمدت  2دقيقه و یک مرحله گسترش

 )p.K1061Kبا تغيير  AAA>AAGدر کدون (2212شكل )1و یک جهش

نهایي در دمای  21°Cبمدت  1دقيقه انجام شد .بعد از اطمينان از تک باند بودن

بي معني ( )c.3184C>T, p.Q1062Xبا تغيير  CGA>TGAدر کدون

محصوالت  PCRبا طول مشخص در ژل آگارز  ،%1نمونه ها با حفظ زنجيره

(2211شكل )1گزارش شد که جهش بي معني در این فرد باعث تبدیل آمينو

سرمایي توسط شرکت نوین ژن شمال (ایران ،رشت) به شرکت Macrogen

اسيدگلوتامين به کدون پایان گردید.

طول محصول PCR
492bp
288bp
234bp

جدول .2توالي پرایمرهای مورد استفاده در واکنش PCR
توالي پرایمر
'5'-TTTTACCCTGACCCAAGTGGAC -3
'5'-CAATAAACTGGAGTACACAAGGC -3
'5'-GAACAAAAGGAGATGTGGAATACTTGG-3
'5'- TTCTGTTGCTGGATGGTAGTTGCC-3
'5'-CAGTGTTACCCAGCTCCTCTTCATC -3
'5'-AAAATGTGGTTGGAACTTGAGGTGT -3

نوع سرطان در خویشاوندان
سرطان روده بزرگ
سرطان روده بزرگ

جدول  .1اطالعات فردی و پاتولوژیكي بيماران
قوميت ميزان پوليپ
خویشاوند بيمار
گيلک پوليپوز شدید
چندین خویشاوند بيمار گيلک پوليپوز خفيف
چندین خویشاوند بيمار گيلک پوليپوز شدید
گيلک پوليپوز شدید
گيلک پوليپوز شدید
پدر و برادر

جنسيت
مرد
زن
زن
مرد
مرد

نام پرایمر
APC- F1
APC- R1
APC- F2
APC- R2
APC-F3
APC-R3

شماره اگزون
اگزون 9
اگزون 21
اگزون 21

کد شناسایي بيمار
2
1
9
4
1

شكل  .2الكتروفورز نمونه های تخليص شده  DNAدر ژل آگارز  .%2/1نمونه  2مربوط به مارکر ) 222 bp( DNAاست .نمونه های  1تا  1مربوط به DNAهای تخليص
شده بيماران مي باشد.
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شكل  .1الكتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تكثير با جفت پرایمر 9برای اگزون  9در ژن  APCدر ژل آگارز  .%1در چاهک های  2تا  1مشاهده مي شود .طول این قطعات 492 ،جفت باز
است که پایينتر از قطعه  122جفت بازی مارکر قرار گرفته اند :M .مارکر مولكولي  222جفت بازی است

شكل  .9الكتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تكثير با جفت پرایمر  2و  1به ترتيب با طول  288جفت باز (نمونه های  2تا  )2و  234جفت باز (نمونه های  8تا  )29برای
اگزون  21ژن  APCدر ژل آگارز  % 1مي باشد .مارکر مولكولي (نمونه  222 )4جفت بازی است

شكل  .4الكتروفروگرام مربوط به نمونه شماره ( 2اگزون .)9در این نمونه جهشي مشاهده نشد

شكل  .1الكتروفروگرام مربوط به ژن  APCدر بيمار شماره  9توسط پرایمر( 1اگزون .)21در این نمونه جهش خاموش  )c.3183A>G) K1061Kگزارش شد

شكل  .1الكتروفروگرام مربوط به ژن  APCدر بيمار شماره  9توسط پرایمر ( 1اگزون .)21در این نمونه جهش بي معني  (c.3184C>T) Q1062Xگزارش شد
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بحث و نتيجه گيری

باال گزارش شدند ( .)22در حاليكه در مطالعه حاضر با جابجایي نوکلئوتيدی در

در این مطالعه با بررسي پنج فرد مبتال به  FAPدر یكي از بيماران ،جهش

کدون  2211منجر به ختم پروتئين سازی در کدون  2211مي شود اما در

 Q1062Xدر اگزون  21ژن  APCشناسایي شد .با توجه به اینكه افراد مبتال

مطالعات ذکر شده حذف با شروع از کدون  2212منجر به ختم پروتئين سازی در

به  FAPدر منطقه به دليل ابتال به سرطان دارای شرایط نامساعدی بودند و یا

کدون 2211شده است .از سوی دیگر جهش  Q1062Xاز نوع جابجایي

دارای چندی مورد مرگ سرطاني در خویشاوندان بودند ،نمونه گيری از همه افراد

نوکلئوتيدی بوده و باعث ختم پروتئين سازی در کدون  2211گردید .فرد مبتال

مبتال در استان امكان پذیر نبود .با این حال پنج فرد مبتال غيرخویشاوند در این

دچار پوليپوز شدید بود و چندین خویشاوند بيمار نيز داشت .در این بيمار ،جهش

مطالعه مشارکت داشتند .با توجه به طول زیاد ژن  APCو نياز به صرف هزینه

ذکر شده باعث شد  APCموتانت به جهت نداشتن توالي های تكراری  21و 12

باال برای تعيين توالي طول کامل ژن بخشي از ژن  APCکه حاوی نقاط داغ

آمينو اسيدی قادر به اتصال کامل به بتا-کاتنين و در نتيجه تنظيم این پروتئين

جهش پذیری بود ( )21مورد بررسي قرار گرفت .همچنين به دليل اینكه یكي از

نباشد .بنابراین حذف بخشي از توالي های تكراری  21آمينواسيدی( )21به تنهایي

افراد مبتال ،دچار  AFAPبود الزم بود نواحي محتمل تر جهش پذیری در این

تاثير چنداني در سرطا ن زایي ندارد و دليل بيماریزا بودن جهش در این ناحيه به

فرد بررسي شود که در این تحقيق اگزون  9ژن  APCبه عنوان یكي از نواحي

علت فقدان نواحي  Cترمينال ازجمله توالي تكراری  12آمينواسيدی

جهش پذیر در افراد  )29( AFAPمورد مطالعه قرار گرفت .در مطالعه حاضر هيچ

ميباشد (.)24

یک از بيماران در اگزون  9جهشي نداشتند.

برای تنظيم مقدار سيتوپالسمي  βکاتنين حداقل سه توالي  12آمينواسيدی

هرچند در افراد مبتال به  AFAPانتظار مي رود جهش در انتهای ' 1ژن

در APCالزم است که حذف همه یا اغلب آنها در تومورها دیده شده است (.)21

(پنج اگزون ابتدای ژن) ،در ناحيه با اسپالیسينگ متغير اگزون  3و انتهای ' 9ژن

همچنين این پروتئين کوتاه شده فاقد دیگر تواليهای  Cترمينال چون تواليهای

(بعد از کدون  )2182بيشتر رخ دهد( )29اما در بيمار مورد مطالعه در این تحقيق

قابل اتصال به ميكروتوبولهای ميتوزی و  EB1ميباشد که سبب اختالل در

در اگزون  9به عنوان یكي از نواحي محتمل تر جهش در این افراد ،جهشي

تفكيک کروموزومها شده و ایجاد سلولهای آنيوپلوئيد و ناپایداریهای کروموزومي

شناسایي نشد .بررسي نواحي جهش پذیر ژن  APCدر اگزون  21به روش تعيين

نماید .در واقع نتيجه چنين جهشي در سلولهای ژرمينال مبتالیان ،بروز پوليپوز

توالي مسنقيم نشان داد که یک بيمار مبتال به  FAPدارای جهش بي معني

آ دنوماتوز فاميلي در سنين جواني است که در صورت عدم درمان به موقع ،امكان

 (c.3184C>T) Q1062Xاست .جهش در کدون  2211به عنوان یكي از

پيشرفت آدنوم به کارسينوم و سرطاني شدن پوليپها در این افراد وجود دارد .با

کدون های داغ جهش پذیری در چندین مطالعه گزارش شده بود .در مطالعه

توجه به توارث اتوزومي غالب بيماری  ،FAPالزم است اقدامات پيشگيرانه برای

 Pappو همكاران جهش بي معني  Q1062Xدر اثر حذف پنج نوکلئوتيدی

بروز سرطان در افراد در خطر بيماری در نظر گرفته شود .به این منظور الزم است

 c.3183_3187del5گزارش شد ( .)24همچنين در مطالعه  Khanو همكاران

افراد در خطر از سنين پایين از نظر جهش ژني مورد غربالگری قرار گرفته تا در

جهش بي معني  Q1062Xبا حذف پنج نوکلئوتيدی c.3183_3187del5

صورت وجود جهش ،آزمایشات و مداخالت پزشكي پيشگيرانه سرطان در آنها

شناسایي شد (.)2

مورد استفاده قرار گيرد .قابل ذکر است بين موقعيت جهش (ژنوتایپ) و فنوتایپ

این مطالعات و دیگر مطالعات مشابه آنها از نظر نوع تغيير بازی با مطالعه
حاضر تفاوت داشت اما نتيجه جهش در این ناحيه در همه مطالعات تبدیل کدون

این بيماری ارتباط وجود داشته و از این نظر با شناسایي جهش مي توان از
راهكارهای درماني مناسبي برای این افراد بهره برد.

آرژنين به کدون خاتمه مي باشد .حذف پنج نوکلئوتيدی با شروع از کدون 2212
) (c.3183-3187delACAAAو یا با شروع از کدون (c.3927- 2923
) 3931delAAAGAبه عنوان شایعترین جهش ها و در نتيجه به عنوان
نقاط داغ جهش پذیری گزارش شده است (21و .)21در مطالعه Gómez-
 Fernándezو همكاران در  3خانواده مبتال به  FAPاین دو جهش با فراواني

تقدیر و تشكر
بدینوسيله از متخصصين دستگاه گوارش و کبد و متخصصين انكولوژی که
در تهيه نمونه های بيماران همكاری داشتند تشكر و قدرداني مي گردد.
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؛ احمد شعربافي و همكاران... APC  ژن21 بررسي جهش در بخشي از اگزون
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Familial adenomatous polyposis (FAP) is a colorectal cancer caused by the
mutation in the APC gene, inherited as an autosomal dominant. In patients with FAP, adenomas are formed after the
age of 20, which develop malignant tumors one or two decades later. The aim of this study was to determine the
mutation in a part of exon 15 of APC gene in patients with familial adenomatous polyposis in Gilan province.
METHODS: In this study, a nonsignificant mutation (c.3184C > T, p.Q1062X) was identified in a person with a
classic FAP with severe polyposis.
FINDINGS: In this study one nonsense mutation (c.3184C>T, p.Q1062X) was identified in a classic FAP patient with
severe polyposis.
CONCLUSION: The results of the study showed that severe polyposis was associated with a nonsignificant mutation
that resulted in the production of short APC protein in a person with FAP.
KEY WORDS: APC Gene, FAP, Mutation, PCR, Sequencing.
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