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فرآيند توموری شدن سلول ها در بيشتر موارد توسط عوامل محيطی و گاهی تصادفی رُخ میدهد
اما در برخی موارد عوامل وراثتپذير نقش مهمی دارند .سرطان کلورکتال ( )CRCدومين سرطان
رايج در کشورهای توسعه يافته است که بيشتر از 14درصد آن ارثی است و شامل HNPCCو FAP

واژههای کلیدی


هستند HNPCC .رايجترين نوع سرطان کلورکتال ارثی است و حدود  1-14درصد سرطانهای
کلورکتال را شامل میشود .جهشهای رده زاينده در ژنهای  MMRبهويژه  MLH1 ،MSH2و

تجزیه و تحلیل منحنی ذوب با وضوح باال

 MSH6سبب ايجاد کلورکتال میشوند .ژن  MSH2بر روی کروموزم  )2p21( 9قرار دارد.

جهش حذفی

جهشهای  MSH2در  %92از  HNPCCها درگير هستند که جهش حذفی 11-24درصد از آنها را

سرطان کلورکتال

دربر میگيرد .در اين تحقيق  24نمونه سرطانی کلورکتال مورد مطالعه قرار گرفت ،ابتدا DNA

HNPCC
MSH2

ژنومی از نمونه سرطانی استخراج شد و سپس جهش حذفی  AATبا روش  HRMAو تعيين توالی
مستقيم  DNAمورد ارزيابی قرار گرفت در اين بررسی نمونههای سرطانی با روش  HRMAبهعنوان
ژنوتيپ  wildو بدون جهش حذفی  AATشناسايی و گزارش شدند .نتايج نشان داد که HRMA

میتواند بهعنوان ابزار جديد و بسيار کارامدی در جهت تشخيص مولکولی و پيشگيری از بيماریها
بهکار گرفته شود.
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تشخیص جهشهای ژن  MSH2در نمونههای سرطان کلورکتال با

تشخيص جهشهای ژن  MSH2در نمونههای سرطان...

عباس بهاری و همکاران

مقدمه

 HNPCCبهطور رسمی بهعنوان سندرم نقص  MMRشناخته

مطالعات نشان میدهد که نقص ژنها دليل این بيماری است.

 12اگزون تشکيل شدهاست که  RNAآن به اندازه  3145bpو

بيشتر جهشهای درگير در سرطانها ،جهشهای سوماتيک هستند

تعداد آمينواسيد آن  709تا و وزن مولکولی آن  104/7 kDaاست.

که فقط در سلولهای بافت سرطانی یافت میشوند .اما حدود یک

جهشهای ردهزاینده در طول اگزون  MSH2پراکنده هستند و در

درصد از کل سرطانها ،بهصورت وراثتی ایجاد میشوند و جهش

ژن  MSH2نقاط جهش داغ ،اگزون  0و  12هستند .به غير از

رده زاینده در آنها درگير است و همه سلولها حاوی آن جهش

اگزونها و مناطق اگزون-اینترون ،تعداد کمی جهش نقطهای در

هستند ( )Lynch et al. 2000جهشها از دالیل اصلی گسترش

بخش پيشبر  MSH2شناسایی شده است (

سرطانها هستند (.)Shilpa et al. 2014

.)2004

جهشهایی که در تومورزایی نقش دارند بهطور عموم در سه نوع

در غربالگری بيماران برای بيشتر بيماریها مثل  HNPCCیا لينچ

ژن رخ میدهند :ژنهای سرکوبگر تومور ،پروتوانکوژنها ،ژنهای

سندرم شناسایی حذفهای درون ژنی نسبتا بزرگ بسيار مهم

Teklemariam et al.

است .در  29 HNPCCدرصد جهشهای پاتوژنيک به جهشهای

 )2015جهش در ژنهای درگير در ترميم  ،DNAمسئول گسترش

حذفی بزرگ در  MSH2و  MLH1نسبت داده میشوند بيشتر

تومورها و بيماریهای ارثی مختلف است ( .)Hsieh 2001ژنهای

جهشهای گزارش شده در پایگاههای اطالعاتی ،منحصربهفرد

درگير در ترميم و همانندسازی ( DNA

اصلی ترميم  DNAشامل

BLM ،MLH1 ،MSH6 ،MSH3 ،MSH2

Peltomaki et al.

هستند بهطور مثال ویژه هر خانواده هستند با این وجود تعداد
کمی جهشهای تکراری شناسایی شدهاند که در خانوادههای

و  PMS2است (.)Josep et al. 2012
Worthley

 HNPCCدر سراسر جهان رخ میدهند ()Vaughn et al. 2008

 )et al. 2010که در اثر تجمع جهشهای ژنتيکی و اپیژنتيکی

که از این جهشهای رایج ،حذف توالی نوکلئوتيدی  AATدر

ایجاد میشود ( )Ewing et al 2014;Kheirelseid et al 2013و

نوکلئوتيد  1912- 1911اگزون  12ژن  MSH2میباشد که منجر

عوامل ژنتيکی در ایجاد حدود  03درصد موارد  CRCشرکت

به حذف (جهش چارچوب) آمينواسيد آسپارژین (کدون )372

دارند ( )Mitchell et al. 2002و دومين عامل مرگهای ناشی از

میشود ( )Vaughn et al. 2008; Mitchell et al. 2002این جهش

سرطان است و تقریباً  13درصد از آن را به خود اختصاص

بارها در مقاالت مختلف گزارش شده است (

سرطان کلورکتال ( )CRCبيماری هتروژنتيکی است (

Buerstedde et al.

( Mitchell et al. 2002; Tarraga et al. 2014; Vasen et

1995; Desai et al. 2000; Domingo et al. 2004; Mueller et
;al. 2009; Moslein et al. 1996; Stormorken et al. 2003
.)Wijnen et al. 1997

یا ارثی رخ میدهد ()Kashfi et al. 2014; Amersi et al 2005

 N596delکه باعث حذف آمينواسيد آسپارژین در کدون 372

 CRCارثی از جهشهای ارثی رده زاینده بهوجود میآید

میشود ( )Ripa et al. 2005آمينواسيد حذف شده در باالدست

( )Stintzing 2014; Kheirelseid et al 2013که حدود  13درصد

منطقه حفظ شده انتهای  Cقرار دارد که به اليگونوکلئوتيدهای

موارد  CRCرا تشکيل میدهد و دو سندرم معروف آن شامل

ناجور جفتباز متصل میشود و همچنين فعاليت  ATPaseرا

 HNPCCو  FAPهستند ( .)Kheirelseid et al. 2013سرطان

حفظ میکند این منطقه اثر بسيار زیادی بر عملکرد پروتئين

کلورکتال غير پوليپی ارثی ( )HNPCCرایجترین فرم سرطان

 MSH2در موجود زنده دارد ( .)Whitehouse et al. 1997حذف

کلورکتال ارثی است و از جهش رده زاینده در ژن  MMRایجاد

یک آمينواسيد که احتمال دارد از طریق تغيير ساختار پروتئين که

میشود (.)Labianca et al. 2010

سرانجام عملکرد پروتئين را تغيير میدهد میتواند منجر به

میدهد

 )al. 2007و بهطور معمول به یکی از  0الگوی تکگير ،خانوادگی

جهشها در چهار ژن  MMRشامل  MSH6 ،MSH2 ،MLH1و

بيماری میشود ( N596del .)Kunzelmann et al. 2000بهعنوان

 PMS2بهطور قابل توجهای با ابتال به  HNPCCمرتبط هستند.

جهش ایجاد کننده بيماری مطرح است که بروز بالينی دارد و بر
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سرطان یکی از معضالت اصلی سالمتی انسان در جهان است،

میشود ژن  MSH2بر روی کروموزوم  2p22-p21قرار دارد و از

تشخيص جهشهای ژن  MSH2در نمونههای سرطان...

عباس بهاری و همکاران

این اساس ،بهکارگيری جهش  N596delژن  ،MSH2در

طرح شامل استخراج  ،DNAبررسی جهش بهوسيله روش

HNPCC

 HRMAو تایيد نتایج  HRMAبا توالییابی ( )Sequencingاست.

غربالگری قبل از بروز عالئم بيماری خانوادههای

 HRMAبرای اولين بار در سال  1779معرفی شده است

سنتی استخراج شد و سپس کميت و کيفيت  DNAاستخراج شده

( )Teixeira Pinto. 2009این روش برای ژنوتایپينگ تنوع شناخته

مورد بررسی قرار گرفت .کميت  DNAبا استفاده از دستگاه

شده و غربالگری تنوع ناشناخته کاربرد دارد و روشی ساده

نانودراپ و کيفيت  DNAبهوسيله الکتروفورز ژل آگارز یک

براساس  PCRمیباشد که با اندازهگيری تغييرات دمای ذوب

درصد مورد بررسی قرار گرفت .بعد از استخراج  ،DNAطراحی

Tm

آغازگر انجام شد .برای طراحی پرایمر ،ابتدا توالی اگزون  12ژن

 DNAدورشتهای در ميان توالی هموزیگوت ،توالی هموزیگوت

 MSH2از پایگاه علمی  NCBIو  Ensembleبهدست آمد و سپس

جهشدار و توالی هتروزیگوت متفاوت است و فلورسانس هر

با استفاده از نرمافزار  CLC main workbenchمورد تجزیه و

کدام از آنها وقتی که در معرض افزایش دما هستند متفاوت بوده

تحليل قرار گرفت .آغازگرها هم با استفاده از نرمافزار

و در نتيجه منحنیهای ذوب متفاوتی خواهند داشت .جهشها

 designer ver 8و گزینه  HRMAآن طراحی شدند .و سرانجام

توسط تغيير در شکل منحنی دمایی در مقایسه با نمایه (پروفایل)

اختصاصيت آغازگرهای طراحی شده ،در سایت آنالین

مرجع شناسایی میشود HRMA .روشی ساده ،ارزان ،و با

 BLASTبررسی شد .در جدول  1به ویژگیهای آغازگر طراحی

 DNAدورشتهای تنوع توالی  DNAرا شناسایی میکند.

Beacon

NCBI

اختصاصيت ،حساسيت و دقت باال است .فاکتورهایی از قبيل

شده اشاره

منبع نمونه ،طول قطعه (آمپليکون) ،ميزان  ،GCرنگ و غيره دقت

جهت اطمينان از وجود  DNAاستخراج شده و اطمينان از صحت

 HRMAرا تحت تاثير قرار میدهد ( )Chen et al. 2014روش

آغازگر طراحی شده ،ابتدا واکنش  PCRانجام شد تا شرایط

تجزیه و تحليل ذوب با وضوح باال ( )HRMAروش مؤثری برای

آزمایش  HRMAبهينهسازی شود.واکنشهای  PCRدر حجم 23

شناسایی ناپایداری ریزماهوارهای نمونههای بالينی است

ميکروليتر طبق جدول  2و 0انجام شد .در این مطالعه ژن

( )Janavicius et al. 2010و حساسيت این روش برای شناسایی

نمونههای شاهد (بهعلت کوتاه بودن توالی) که شامل 72

Teixeira Pinto.

نوکلئوتيد است سنتز شدند .نمونه  wildفاقد جهش( AATتوالی

جهشهای رده زاینده تقریباً  133درصد است (

شدهاست.

.)2009

آن شامل  72نوکلئوتيد) و نمونه  mutantدارای جهش حذفی

در این مطالعه سعی بر آن است که غربالگری بين  33نمونه بافت

( AATتوالی آن شامل  70نوکلئوتيد) و نمونه شاهد هتروزیگوت

سرطانی از نظر جهش حذفی در اگزون  12ژن  MSH2با استفاده

ترکيبی از هر دو توالی  wildو  mutantاست.

از روش  HRMAصورت پذیرد.

توالی نمونه :wild
5ʹACAGGCTATGTAGAACCAATGCAGACACTCAATGATG
TGTTAGCTCAGCTAGATGCTGTTGTCAGCTTTGCTCACG
ʹTGTCAAATGGA3

مواد و روشها
اجرای این پژوهش در آزمایشگاه ژنوميکس پژوهشکده
فناوریهای نوین زیستی دانشگاه

نام آغازگر
 MSH2رفت
 MSH2برگشت

توالی نمونه :mutant

5ʹACAGGCTATGTAGAACCAATGCAGACACTCGATGTGT
زنجان صورت پذیرفت .این
TAGCTCAGCTAGATGCTGTTGTCAGCTTTGCTCACGTGT
ʹCAAATGGA3
جدول  -1ویژگیهای آغازگرهای استفاده شده در واکنشهایPCR

دمای ذوب

توالی آغازگر

)(ºC

طول آغازگر

ʹ5ʹ-ACAGGCTATGTAGAACCAAT-3

60.2

)(20 mer

ʹ5ʹ-AACAGGTGCTCCATTTGA-3

60.6

)(18 mer
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توصيه شدهاست (.)Whitehouse et al. 1997

 DNAژنومی از نمونههای بافت پارافينه سرطان کلورکتال با روش

تشخيص جهشهای ژن  MSH2در نمونههای سرطان...
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جدول -2واکنشگرهای مورد استفاده در  PCRبا حجم نهایی  23ميکروليتر

12/3
1

آغازگر رفت*

1

آغازگر برگشت*

1

DNA

7/3

آب مقطر
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حجم مواد در  23ميکروليتر

واکنشگرها
Red Master Mix 2x

* غلظت آغازگرهای مورد استفاده در واکنش معادل  13پيکومول در ميکروليتر بود.
جدول  -0برنامههای مورد استفاده در PCR

دما

مراحل

)(ºC

مدت زمان

تعداد چرخه

واسرشتهسازی اوليه

73

ʹ3

1

واسرشتهسازی

73

ʹʹ23

اتصال آغازگرها

33

ʹʹ23

بسط آغازگرها

92

ʹʹ23

بسط نهایی آغازگرها

92

ʹ3

93

1

جدول  -9واکنشگرهای مورد استفاده در  HRMAبا حجم نهایی  23ميکروليتر
حجم مواد در  23ميکروليتر

واکنشگرها

9

Evagreen Master
*

3/9

آغازگر رفت

3/9

آغازگر برگشت

1

DNA

10/2

آب مقطر

*

*غلظت آغازگرهای مورد استفاده در واکنش معادل  13پيکومول در ميکروليتر بود.

 33 DNAنمونه سرطانی با  HRMAمورد مطالعه قرارگرفت،

و سپس مخلوط اصلی را که شامل کيت اواگرین ،پرایمرها و آب

بهعلت حساس بودن روش  ،HRMAهمه نمونهها باید بهطور

است .بين لولههای کوچک دارای الگوها ،تقسيم شدند .همه

کامل همسان باشند در ابتدا همه نمونهها نانودراپ شدند تا

مراحل در اتاق تاریک و بر روی کيسه یخ و سریع انجام شد.

غلظت اصلی آنها بهدست آید سپس برحسب غلظت اصلی

حجم و نوع واکنشگرهای مورد استفاده در  HRMAدر جدول 9

10

آورده شده است .برنامههای بهينه سازی شده برای آغازگرهای

نانوگرم در ميکروليتر تنظيم شد ،نمونههای شاهد چون سنتز شده

مورد استفاده در واکنش  HRMAدر جدول  3آورده شده است.

بودند خلوصشان باالتر از نمونههای  DNAاستخراجی بود و در

برای تایيد نتایج  ،HRMAاز روش توالییابی ()Sequencing

نتيجه با غلظت نمونههای سرطانی قابل مقایسه نبود در نتيجه

استفاده شد .چندین نمونه شاهد و سرطانی  mutantو

همسانسازی نمونههای شاهد و سرطانی از روی  Ctانجام گرفت.

شناسایی شده با روش  ،HRMAآمادهسازی و برای تعيين توالی

ابتدا الگوها ( )DNAرا در لولههای کوچک )ميکروتيوب( ریخته

فرستاده شد.

رقيقسازی انجام گرفت و غلظت همه نمونهها بر روی

33
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جدول  -3برنامههای مورد استفاده در HRMA

مراحل
Cycling

دما

)(0C

واسرشته سازی اوليه

73

ʹ13

1

واسرشته سازی

73

ʹʹ23

93

اتصال آغازگرها

33

ʹʹ23

بسط آغازگرها

92

ʹʹ23

HRMA

13-77

ʹʹ3/1

1

Melt

93-77

ʹʹ3/1

1

19 11

9 1 7 13 11 12 10 19 13 12

3 2

2 0 9

1

شکل  -1نتایج مربوط به تکثير نمونههای کنترلی و سرطانی در دستگاه  ،Rotor gene 6000از چپ به راست چاهک اول لدر و چاهکهای بعدی محصوالت

pcr

نمونههای سرطانی (از شماره  2تا  )13و کنترلی ( 2-9و  )11-11میباشد.

نتایج
قبل از انجام واکنشهای اصلی مربوط به  ،HRMAجهت
بهينهسازی و اطمينان از سالم بودن دستگاه ،Rotor gene 6000
کيت مورد استفاده و وجود الگوها ،چندین نمونه کنترل و
سرطانی با دستگاه  Rotor gene 6000مورد  PCRقرار گرفتند که
نتایج تکثير بر روی ژل آگارز  2درصد در شکل  1قابل مشاهده
میباشد .طول توالی ژن مورد نظر  72نوکلئوتيد می باشد و
همانطور که در شکل مشاهده می شود نمونههای تکثيری نيز در
محدوده  133 bpقرار داشتند که تایيد کننده تکثير صحيح نمونهها
میباشد.
در نرمافزار  Rotor gene 6000 ،HRMAچند نوع گراف (پالت)
ترسيم میشود در مرحله اول ،تکثير الگو اتفاق میافتد و گراف

فلورسنت ساطع شده ویژه هر واکنش (هر تيوب) را نشان
میدهد .بر مبنای همين گراف است که  Ctرا بهدست آورده و
الگو اوليه بر مبنای آن همسانسازی میشود .شکل  2نمودار تکثير
نمونههای شاهد و سرطانی برای جهش حذفی  AATژن

MSH2

را نشان میدهد .بعد از اتمام مرحله  ،Amplificationمرحله
 HRMAآغاز میشود که بر مبنای ذوب است و آناليز اصلی بر
مبنای گرافهای این مرحله انجام میگيرد .در آناليز  HRMAسه
گراف ترسيم میشود گراف اول نمودار معمولی (

Normalised

 )Graphمیباشد ،در این گراف بهصورت دستی محدوده

Tm

قطعه مورد نظر را که برای آناليز نهایی  HRMAمهم است
مشخص میشود .شکل (-0الف) ،نمودار معمولی  2نمونه کنترلی
 mutant ،wildو  hetrozygoteرا نشان میدهد.

( Amplificationتکثير) ترسيم میشود .در این گراف در محور
xها تعداد سيکلهای انجام واکنش قرار دارد و محور yها ميزان
ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /1بهار 1311
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تعداد چرخه
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نمونههای کنترلی بهصورت کامالً مشخص از هم تفکيک و
شناسایی شدهاند .گراف سوم :اگر از منحنی سيگموئيدی ذوب در
واحد زمان مشتق گرفته شود ( )Df/dtمنحنی درجه دومی بهدست
میآید که هر پيک در آن نشان دهنده تکثير یک قطعه ویژه و

Tm

گروههای کنترل استفاده میشود هر کدام از این نمونهها پيک
دمایی ویژه خود را دارند .شکل (-9الف) ،گراف مربوط به منحنی
ذوب  2 HRMAنمونه کنترلی  mutant ،wildو

شکل  -2نمودار تکثير نمونههای شاهد و سرطانی.

میباشد .بهدليل اینکه  Tmنمونهها بيشتر از  13درجه سانتیگراد

در این نمودار ،نمونههای کنترلی هموزیگوت با  shiftنمودار یا
گراف کامالً از هم شناسایی شدند و گراف نمونه کنترلی
 hetrozygoteدر وسط دو گراف هموزیگوت  wildو

hetrozygote

mutant

قرار دارد و تغيير شکل در گراف  hetrozygoteنسبت به
نمونههای کنترلی هموزیگوت کامال مشهود میباشد.
گراف دوم نمودار تفریق ( (Difference Graphمیباشد که
مهمترین گراف برای تفکيک نمونهها میباشد و بهصورت
گرافيکی نمونهها را از یکدیگر جدا میسازد .شکل (-0ب)
نمودار تفریق  2نمونه کنترلی  mutant ،wildو  hetrozygoteرا با

بود گستره دمایی برای منحنی ذوب  ،HRMAاز  13تا  73درجه
سانتیگراد با دمای  3/1 raisingدرنظر گرفته شد ،طبق شکل زیر
انجام صحيح واکنش  ،HRMتایيد میشود چون هر نمونه
(دوپليکيت) پيک و  Tmویژه خود را دارد.
شکل (-9ب) ،گراف منحنی ذوب  2 ،Meltنمونه کنترلی ،wild
 mutantو  hetrozygoteرا نشان میدهد .طبق این گراف هر پيک
نشاندهنده تکثير یک قطعه ویژه میباشد و پيک اضافیتری هم
وجود ندارد ،که این تکثير اختصاصی و بدون آلودگی و پرایمر
دایمر را نشانمیدهد.

مبنا قرار دادن نمونه  hetrozygoteنشان میدهد .طبق این شکل،

شکل  -0نمودارهای نمونههای شاهد .الف .نمودار معمولی  2نمونه کنترلی  mutant ،wildو  hetrozygoteب .نمودار تفریق نمونههای کنترل بر مبنای .hetrozygote
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ب

شکل  -9نمودارهای منحنی ذوب نمونههای شاهد .الف .نمودار منحنی ذوب  2 HRMAنمونه شاهد .ب .نمودار منحنی ذوب  2 ،Meltنمونه شاهد

الف

ب

شکل -3نمودارهای نمونههای شاهد و 0نمونه سرطانی .الف .نمودار معمولی نمونههای سرطانی وشاهد ب .نمودار تفریق نمونههای سرطانی و شاهد.

گستره دمایی برای منحنی ذوب  ،Meltاز  93تا  73درجه

شکل نمودار نمونههای سرطانی بر نمودار نمونه شاهد

سانتیگراد با دمای  3/1 raisingدرنظر گرفته شده است .گراف

منطبق میباشند.

منحنی ذوب  HRMAدر مقایسه با منحنی ذوب  ،Meltبهعلت

شکل (-3ب) ،نمودار تفریق ( )Difference Graphنمونههای

دمای  raisingپایين تفکيک بهتری را نشان میدهد.

شاهد  mutant ،wildو  hetrozygoteو سه نمونه سرطانی را نشان

برای بررسی و شناسایی نمونههای سرطانی ،از سه نمونه ،wild

میدهد .از نمودار تفریق برای تفکيک بهتر نمونهها استفاده

 mutantو ( hetrozygoteبهصورت دوتایی یا سهتایی و یا بيشتر)

میشود .که در این شکل نمودار تفریق بر پایه ژنوتيپ

بهعنوان شاهد استفاده شد و سپس منحنی نمونههای سرطانی با

است .در نمودار تفریق هم منحنی نمونههای سرطانی در محدوده

نمونههای شاهد مقایسه و شناسایی شد .ابتدا شناسایی سه نمونه

منحنی نمونههای کنترلی  wildاست و همچنين کامالً همشکل

سرطانی با سه نمونه شاهد (بهصورت دوتایی) مورد بررسی قرار

هستند در نتيجه طبق هر دو نمودار (معمولی و تفریق) ،هر سه

گرفت تا شرایط شناسایی نمونههای سرطانی بر پایه نمونههای

نمونه سرطانی بعنوان ژنوتيپ  wildشناسایی میشوند.

شاهد بهينهسازی شود .شکل (-3الف) ،نمودار معمولی

wild

mutant

شکل  2نمودار تفریق سه نمونه شاهد  mutant ،wildو

( )Normalised Graphنمونههای شاهد  mutant ،wildو

 heterozygoteبا  23نمونه سرطانی را نشان میدهد .در این

 hetrozygoteو سه نمونه سرطانی را نشان میدهد .طبق این

نمودار تفریق ،نمونه  mutantبهعنوان ژنوتيپ پایه قرار داده شده
ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /1بهار 1311

33

Downloaded from mg.genetics.ir at 4:02 +0330 on Tuesday September 22nd 2020

الف

تشخيص جهشهای ژن  MSH2در نمونههای سرطان...

عباس بهاری و همکاران

است وسپس دو نمونه شاهد دیگر و نمونههای سرطانی بر پایه آن

شکلی در منحنی آنها نسبت به نمونههای شاهد  wildو

شناسایی شدهاند .طبق شکل ،منحنی همه نمونههای سرطانی شبيه

مشاهده میشود .و منحنی هر سه نمونه شاهد  wildروی هم

منحنی نمونه شاهد  wildمیباشد پس همه این نمونههای

افتاده و شکل یکسانی دارند که این نتایج تایيد کننده شناسایی

سرطانی wild ،شناسایی میشوند.

صحيح نمونهها است .در این نمودار منحنی نمونههای سرطانی

mutant

همه نمونههای سرطانی ( 29نمونه) بهعنوان ژنوتيپ

wild

شناسایی و دستهبندی میشوند.
شکلهای (-9الف-ب-ج-د) نمودار تفریق نمونههای شاهد
 hetrozygote ،mutant ،wildو نمونههای سرطانی را نشان
میدهد .در سه شکل زیر که در هر شکل یک نوع نمونه شاهد
بهعنوان ژنوتيپ پایه قرار گرفته است ،گرافهای هر سه نوع
شاهد کامالً از هم تفکيک شده و قابل شناسایی هستند و شکل
شکل  -2نمودار تفریق نمونههای شاهد و  23نمونه سرطانی بر پایه ژنوتيپ
mutant

خاص خودشان را دارند .طبق هر سه شکل کامالً مشهود است که
منحنی نمونههای سرطانی ( 29نمونه) به منحنی نمونههای شاهد

شکل (-9الف) نمودار معمولی نمونههای شاهد ،mutant ،wild
 heterozygoteو  29نمونه سرطانی را نشان میدهد .در این
نمودار منحنیهای هر پنج نمونه شاهد  mutantکامالً همشکل و

 ،wildشبيه و نزدیک است .از این  29نمونه سرطانی ،چند نمونه
در آزمایش قبلی در نمودار تفریق شکل  0بررسی شده بودند و در
هر دو آزمایش هم

 wildشناسایی شدند.

بر هم منطبق هستند .و در مورد نمونههای شاهد ،heterozygote
هم منحنی چهار نمونه  heterozygoteیکسان هستند و یک تغيير

الف
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ج

شکل -9نمودارهای نمونههای شاهد و  29نمونه سرطانی .الف .نمودار معمولی نمونههای شاهد و  29نمونه سرطانی ب .نمودار تفریق نمونههای شاهد و  29نمونه
سرطانی بر پایه  .wildج .نمودار تفریق نمونههای شاهد و  29نمونه سرطانی بر پایه  .mutantد .نمودار تفریق نمونههای شاهد و  29نمونه سرطانی بر پایه

.hetrozygote

شکل  -1همترازسازی دو نمونه شاهد  mutant ،wildو نمونه سرطانی

شکل  1نتایج همترازسازی ( )Alignmentسه نمونه ،wild

روشهای دیگر پویش جهش ( ،)Scanningبرای غربال تفاوتها

 mutantو یک نمونه سرطانی را نشان میدهد ،همانطور که در

بين دو کپی  DNAدر یک فرد توسعه یافته است .این روشها

شکل مشخص است نمونه  wildدارای توالی  AATمیباشد و

شامل  TGCE9 ،DHPLC0 ،2DGGE،SSCPو اسپکتروسکوپی

نمونه  mutantفاقد این توالی است و طبق این همترازسازی

جرمی هستند .همه این روشها نياز به جداسازی نمونه بر روی

همچنين نمونه سرطانی ژنوتيپ  wildشناخته شد.

ژل یا ماتریکسهای دیگر دارند .نمایش فلورسانس نمایه دمایی
محصول  ،PCRجایگزین دیگری برای توالییابی  DNAاست که

بحث
توالییابی  ،DNAبهعنوان روش «استاندارد طالیی» برای پویش
( )Scanningجهش شناخته شده و ناشناخته در نظر گرفته
میشود ،ولی روشی نسبتاً گران ،دشوار و زمانبر میباشد .بيشتر

امکان شناسایی جهشهای  DNAدر محلول را میدهد که نيازی
به جداسازی بر روی ژل را ندارد .روشهای فلورسانتی و
1

Single-Strand Conformational Polymorphism Analysis
Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
3
Denaturing High Performance Liquid Chromatography
4
Temperature Gradient Capillary Electrophoresis
2
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اگزونوکلئازی ( )TaqManیا کاوشگر های سنجاقسری (بيکون

(.)Henry et al. 2015

مولکولی) برای شناسایی جهش کاربرد دارند اما فقط بازهایی که

ناپایداری ریزماهوارهای ( )MSIنشانگر مهمی برای غربالگری

با کاوشگر پوشش داده شدهاند را شناسایی میکنند و بنابراین این

( HNPCCلينچسندرم) و همچنين نشانگر تشخيصی برای سرطان

روشها برای پویش ( )Scanningجهش کارایی ندارند ،چرا که

کلورکتال تکگير میباشد .رایجترین روشهای شناسایی ،MSI

پویش جهش مستلزم روشهایی است که بتواند جهشها را در

الکتروفورزموئين فلورسنتی و  DHPLCمیباشد که هر دو روش

سرتاسر نواحی بزرگتر شناسایی کند .بنابراین بعضی از

مزیتها و عيبهایی دارند ،HRMA .روش جدیدی است که

روشهای فوق بهصورت اتوماتيک عمل نمیکنند و زحمت

عيبهای اصلی دو روش الکتروفورز موئين فلورسنتی و

باالیی را میطلبند در حالیکه سایر روشها پيچيده ،گران و

را ندارد .در مطالعهای کاربرد  HRMAبرای شناسایی  MSIدر 93

مستلزم تجهيزات اختصاصی هستند (.)Li et al. 2015

نمونه پارافينه  CRCانجام گرفت و توانایی  HRMAدو دستگاه

برخالف روشهای ذکر شده در باال HRMA ،روش مفيدی برای

 LightCycler- 480و  Light Scannerمقایسه شد .و همچنين

ارزیابی تنوع توالی است .ساده و ارزان بودن ،حساسيت،

اختصاصيت و حساسيت این روش در دو دستگاه ذکر شده با

اختصاصيت و دقت باال ویژگیهای بسيار خوبی هستند که

نمونههای شناخته شده با  MSIمثبت و نمونههای  CRCپایدار

 HRMAرا بهعنوان ابزار جدید و جالبی برای کاربرد در

ماهوارهای ( )Microsatellite-Stable CRCبررسی شد .همه

آزمایشگاههای تشخيصی و تعيين ژنوتيپ تبدیل کرده است .این

نمونههای  MSIمثبت در هر دو دستگاه با حساسيت  133درصد

روش قدرت ژنوتایپينگ جهش شناخته شده و پویش جهش

شناسایی شده و اختصاصيت آنها در دو دستگاه

ناشناخته را دارد .و روش مبتنی بر  PCRمیباشد که در

 480و  Light Scannerبهترتيب  %77/1و  %72/0بود .بنابراین

غربالگری جهش سرطانی کاربرد دارد (

;Henry et al. 2015

DHPLC

LightCycler-

روش تجزیه و تحليل  HRMبهعنوان روش مؤثر شناسایی

MSI

 )Vossen et al. 2009حساسيت و اختصاصيت HRMAبه رنگ،

در نمونههای کلينيکی (بالينی) کاربرد دارد (

دستگاه و نرمافزار مورد استفاده بستگی دارد (.)Erali et al. 2010

 .)2010در مطالعهای دیگر شناسایی تغييرات ژنتيکی جدید در

در مطالعهای غربالگری جهش در سرطان معده و کلورکتال با

ژنهای  MLH1 ،MSH2و  MSH6در بيماران مشکوک به لينچ

روش  HRMAبر روی  DNAاستخراجی از بافت پارافينه

سندرم ( )HNPCCبا روش  HRMAو  IHC1مورد بررسی قرار

سرطانی و ردههای سلولی سرطان کلورکتال و بافت سالم با

گرفته و برای تایيد نتایج  HRMAاز روش تعيين توالی مسقيم

استفاده از دو دستگاه  ABI 7500 real-time PCRو

استفاده شده است 92 .بيمار مورد مطالعه بوده است که در بررسی

HRMA

با روش  ،HRMAدر سه بيمار جهش حذفی جدید در  MSH2و

Call-IT 2.5

در یک بيمار جهش بیمعنی در  MLH1گزارش شده است و

 LightScannerانجام شد .در این مطالعه دقت و صحت،

گزارش این جهشها در روش  IHCبهترتيب بهصورت بيان

حساسيت و اختصاصيت  ABI 7500 HRMنسبت به

نشدن پروتئين  MSH2و بيان ضعيف پروتئين

 LightScannerدر غربالگری جهش مورد بررسی قرار گرفت.

بوده است .در این مطالعه گزارش میشود که  HRMAروشی

دقت ،حساسيت و اختصاصيت  ABI 7500 HRMدر مقایسه با

سریع ،ارزان وتوانمند برای شناسایی جهشهای نقطهای و حذفی

LightScanner

کوچک در ژنهای  MMRهست اما تاکيد میکند که برای

Call-IT 2.5

شناسایی جهشهای حذفی بزرگتر و بینظمیهای کروموزومی

 LightScannerباالتر از ABI HRM Software v2.0.1بود در این

روش  HRMAبه تنهایی کافی نيست و بلکه باید از روشهای

 LightScannerانجام گرفت و تجزیه و تحليل دادههای
هم با نرمافزارهای  ABI HRM software v2.0.1و

 LightScannerبسيار مناسب بود و همچنين برای

هم ایدهآل بود؛ برعکس قدرت تفکيک در نرمافزار

Janavicius et al.

 MLH1و PMS2

مطالعه نشان داده شد که  ،HRMAروشی با دقت ،حساسيت و
Immunohistochemistry

33

ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /1بهار 1311

1

Downloaded from mg.genetics.ir at 4:02 +0330 on Tuesday September 22nd 2020

براساس پروب مثل هيبریداسيون دوگانه ،کاوشگرهای

اختصاصيت باال و بسيار مناسب برای غربالگری جهش میباشد

... در نمونههای سرطانMSH2 تشخيص جهشهای ژن

 را میتوانHRMA  روش،با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه

.)Mazurek et al. 2012(  استفاده شودarray-CGH  وMLPA

بهعنوان یک روش غربالگری مناسب برای جهشهای شناخته

 روش حساسی است وHRMA ،طبق مقالههای یاد شده در باال

 با بهکارگيری این روش،شده در بيماریها معرفی کرد بنابراین

، نحوهی تجزیه و تحليل نتایج،عوامل مختلفی مثل نوع دستگاه

میتوان از ابتالی افراد مستعد به سرطان کلورکتال ارثی

 نرمافزار مورد استفاده و غيره میتواند بر نتيجه تاثير،نوع رنگ

: مزیتهای زیادی دارد از قبيلHRMA  روش.پيشگيری کرد

 ازHRMA بگذارد بنابراین در بيشتر موارد در کنار روش

 نسبت به روشهای تشخيصی دیگر با هزینه کمتری قدرت-

 استفاده میشود یاHRMA روشهای دیگری برای تایيد نتایج

.تکرار پذیری باالیی دارد

اینکه با روشهای دیگر آزمایشهایی انجام شده و نتایج مشخص

 در صورت بهينهسازی صحيح شرایط آمادهسازی نمونههای-

،HRMA شده است و فقط برای بررسی حساسيت و اختصاصيت

 روش،شاهد و سرطانی (مجهول) و تکرار آزمایش برای هر نمونه

.از این روش برای بررسی دوباره آزمایش استفاده شدهاست

. از دقت باالیی برخوردار بوده و قابل اعتماد استHRMA

 ژن12  در اگزونAAT در این تحقيق بررسی ميزان جهش حذفی

 و،DNA  استخراج، روش بسيار سریعی است (برای نمونهگيری-

 (یکی از ژنهای درگير در ایجاد سرطان) که بر رویMSH2

.) زمان بسيار کمی نياز استHRMA انجام

 در بيماران مبتال به سرطان کلورکتال، انسانی قرار دارد2 کروموزم

 آلودگی در این روش بسيار کم است چون همه مراحل در-

 سرانجام با مقایسه منحنی هر نمونه در آزمایشهای.بررسی شد

.داخل یک لوله کوچک انجام میگيرد

 (فاقد جهشwild  نمونه سرطانی با ژنوتيپ33 مختلف همه

 روش بسيار حساسی است در این روش همه نمونهها (شاهد و-

 در برخی موارد برای.) شناسایی و گزارش شدندAAT حذفی

سرطانی) باید در شرایط یکسان آماده شوند چون این مورد در

 در این. استفاده شد،DNA تایيد نتایج از روش توالییابی مستقيم

شناسایی نمونههای شاهد و سرطانی مؤثر است و احتمال دارد

 بهعنوان روش اصلی استفاده شده و ازHRMA تحقيق از روش

.نمونهها اشتباه شناسایی شوند

تکرار آزمایش و تکرار نمونهها برای تایيد آزمایش استفاده شده

 تجزیه و تحليل نتایج بسيار مهم و تاثيرگذار،HRMA  در روش-

.است

HNPCC
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