مقاله پژوهشي
فصلنامۀ بيماريهاي پستان ايران ،سال نهم ،شماره دوم ،تابستان 5931

بررسی ژن  HER3به روش  RT-PCRدر نمونههای افراد مبتال به سرطان پستان
مريم طيبی نيارکی :گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تهران ،ایران
مهسا کاوسی :گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تهران ،ایران
الهام مسلمی* :گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تهران ،ایران
امير ايزدي :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه :امروزه سرطان پستان شایعترین سرطان در بين زنان و در عين حال مهمترین بيماریها در سراسر جهان میباشد.
تحقيقات گستردهای در جهت پيشگيری و درمان سرطان صورت میگيرد HER3 .یکی از پروتئينهای متصل به غشا
میباشد که توسط ژن  ErbB3کدگذاری میشود و تنها پس از هترودایمر شدن با دیگر اعضای خانواده میتواند فسفریله و
فعال شود .هدف از این مطالعه بررسی بيان HER3به عنوان یک فاکتور احتمالی دخيل در گسترس سرطان پستان میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه موردی -شاهدی  02نمونه بافت پارافينه سرطان پستان و  02نمونه بافت پارافينه سالم از
بيمارستان مهر در سال  20جمعآوری شد و بيان  HER3به روش کيفی  RT-PCRبر روی نمونهها انجام گرفت .برای این
منظور ابتدا استخراج  RNAاز بافت توسط محلول  RNXو به دنبال آن  cDNAساخته شد .تست  RT-PCRویژه
 HER3بهينه و محصول  PCRبر روی ژل آگارز مورد بررسی قرار گرفت.
يافتهها :در  %02نمونههای افراد بيمار ،بيان ژن  HER3با توجه به حضور باند بر روی ژل آگارز مشاهده شد و در  %02از
نمونهها باند اختصاصی مشاهده نگردید ،همچنين در  %02از نمونههای نرمال ،محصول  PCRمشاهده و در  %02از نمونهها
هيچ باندی مشاهده نشد.
نرمال افزایش مییابد .عدم بيان این ژن در نمونههای نرمال و بيان آن در نمونههای بيمار احتمال دخالت این عامل را در
پيشرفت و توسعه بيماری مطرح میکند و به نظر میرسد که افزایش بيان  HER3در ابتال و پيشرفت بيماری نقش داشته و
بررسی نقش این فاکتور در درمان ضروری به نظر میرسد.
واژههاي کليدي :بيان ،RT-PCR ،HER3سرطان پستان.

* نشانی نویسنده پاسخگو :تهران ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،الهام مسلمی.
نشانی الکترونيکelham_moslemi60@yahoo.com :
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مقدمه

کدگذاری شده است و به  1050اسيد آمينه ترجمه
میشود ،در انسان  ErbB3در پوست ،استخوان ،سيستم
عصبی ،قلب ،ریه ،اپيتليوم رودهای بيان شده است (.)0
عملکرد  ErbB3باعث اتصال ليگاندهای  heregulinو
 NRG-2به یکدیگر میشود و با ایجاد تغيير در ساختار
ليگاند اتصال اجازه دایمریزیشن و فسفوریالسيون و
فعالسازی را میدهد ErbB3 .میتواند با دیگر اعضای
خانواده  ErbBهترودایمر تشکيل دهد زیرا این پروتئين
کيناز نياز به فسفریله شدن توسط پروتئين دیگر را دارد و
برخالف دیگر اعضای خانواده خود قادر به فسفریله کردن
پروتئين دیگری نيست (.)0
افزایش بيان  HER2ممکن است تشکيل هترودایمر فعال
با  ErbB3و سایر اعضای خانواده  ErbBبدون نياز به
ليگاند اتصال را میدهد (.)2 ،0
با توجه به اهميت تشخيص سرطان پستان در مراحل
ابتدایی به منظور بهبود درمان و جلوگيری از پيشرفت
بيماری تشخيص در مراحل اوليه سرطان امری ضروری به
نظر میرسد .بعالوه علیرغم بهبود روشهای درمانی
تاکنون درمان قطعی برای سرطان مطرح نشده و مطالعه
در ارتباط با عوامل کمک کننده درمان ضروری به حساب
میآیند .هدف از این مطالعه بررسی بيان  HER3به
عنوان فاکتور احتمالی دخيل در توسعه سرطان پستان
میباشد که در مقایسه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده
است.

مواد و روشها
در این مطالعه موردی شاهدی تعداد  02نمونه بلوک
پارفينه از افراد مبتال به سرطان پستان پس از بررسی
متغييرهای مورد نظر جهت ورود به مطالعه شامل :قرار
داشتن بيماری در مرحله  0 ،0 ،1اندازه تومور زیر 6
سانتیمتر ،غدد لنفاوی ER ،مثبت انتخاب شده و
همچنين  02نمونه نرمال (ماموپالزی) پس از بررسی
المهای مربوطه توسط متخصصين پاتولوژی از آزمایشگاه
بيمارستان مهر جمعآوری گردید ،ميانگين سنی نمونهها
بين  02-05ساله و نمونهها مربوط به سال  20بودند.
هریک از  52نمونه مورد مطالعه از نظر جنس (12زن،
12مرد) ،سن ( Grade(0) ،(0) stage ،)51-00بررسی
شدند.
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سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانها در زنان هم در
کشورهای پيشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه
میباشد و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در ميان زنان
است (.)1
سرطان پستان در زنان ایرانی در مقایسه با زنان کشورهای
غربی ،حداقل یک دهه زودتر و در مراحل پيشرفتهتر ،بروز
میکند ( ،)0ميانگين سن تشخيص سرطان پستان در
کشورهای غربی  65سال و در ایران  56سال است .غالبا
سه گروه ژنی در سرطانها دچار جهش میشوند یکی از
آنها انکوژنها هستند .محصول این نوع ژنها در
ترنسفورماسيون سلولها و یا القای سرطان دخالت دارد
( .)0انکوژنها از ژنهای طبيعی موجود در سلول به
نامپروتوانکوژنها بوجود میآیند .انکوژنها با مکانيسمهای
متفاوت در کنترل و رشد سلولی دخالت دارند که بر اساس
همين عملکرد به دستههای زیر تقسيمبندی شدهاند.
انکوژنها میتوانند کد کننده فاکتورهای رشد اپيدرمی/
گيرندههای فاکتور رشد اپيدرمی در سطح سلول/
کينازهای بدون رسپتور /توليد کننده پيام برای
نسخهبرداری  /DNAپروتئينهای هستهای توليد کننده
پيام باشند .فعاليت انکوژنها باعث عوض شدن ساختمان
یا تقسيم سلولی شده که آن را به حالتهای مختلف
پاتولوژی در آورده و مساعد تومورزایی مینماید ( .)5یکی
از مهمترین ناهنجاریهای کروموزومی که منجر به سرطان
از جمله سرطان پستان میگردد ،تزاید انکوژنها میباشد
( .)6تزاید ژنی یعنی افزایش تعداد کپی یک ناحيه
محدودی از کروموزوم که منجر به ایجاد بيش از  0کپی از
ژنهای موجود در آن ناحيه میگردد .این منجر به افزایش
بيان (بيان بيش از حد طبيعی) ژنهای حياتی درگير در
شروع و پيشرفت سرطان ،میگردد HER-3 .فاکتور رشد
اپيدرمی ،یکی از آنکوژنهای تزاید یافته در سرطان پستان
است (.)0
 HER3بيان این گيرنده در تعدادی از بدخيمیها مانند
سرطان معده و پستان افزایش پيدا میکند ،بيان ErbB3
فقط به سلولهای با غشا اپی تليال یا فرواکتودرمال
محدود میگردد مانند سلولهای بافت پوششی یا
سلولهایی با غشا نورواکتودرمی (.)5
ژن  ErbB3انسان بر روی بازوی بلند کروموزوم
 )12q13(10واقع شده است و توسط  00561جفت باز
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فاکتورهای مورد نياز  RT-PCRدر این مطالعه مقدار
( ،2.5 µlسيناکلون ،ایران) ،1 µl ،10x PCR Buffer
(سيناکلون ،ایران) )1 ،Primer Forward (10 µM
MgCl2 ،0.75µl ،Primer Revers (10 µM) ،µl
)( (50 mMسيناکلون ،ایران)dNTP ،0.5 µl ،
)( Mix(10 mMسيناکلون ،ایران)0.4(2 unit) ،
( Taq DNA Polymerase (5 U/µl)،µlسيناکلون،
ایران)D.D.W ،17µl ،cDNA Template ،2 µl ،
بود که در نهایت مجموع ترکيبات  25 µlبدست آمد.
برنامه دمایی واکنش بصورت دناتوراسيون در دمای 20
درجه سانتیگراد بهمدت  02ثانيه ،سپس در دمای 60
درجه سانتیگراد به مدت 52ثانيه چسبيدن صورت گرفت؛
در نهایت سومين مرحله طویل شدن در دمای  00درجه
سانتیگراد بهمدت  02ثانيه به تعداد  52سيکل ،انجام شد.
آزمون  PCRبا استفاده از رده سلولهای سرطانی دارای
بيان ژن  HER3و کنترل مثبت و منفی در کنار سایز
مارکر بهينه گردید .پس از الکتروفورز محصول  ،PCRباند
اختصاصی حاصل از پرایمرها دارای  022جفت باز طول
داشت .با اطمينان یافتن از بهينه شدن آزمون  PCRو
بدست آمدن باند اختصاصی نمونه ،آزمون  PCRبهينه
شده را برای  02نمونه بيمار و  02نمونه سالم مورد
استفاده قرار گرفت .پس از بهينه شدن محصول RT-
 PCRدر ژل آگارز  %1.6حاوی  TBE 0.5Xالکتروفورز
گردید و مورد بررسی قرار گرفته شد.

برای استخراج  RNAاز بافت باتوجه به پروتکل انجام شد
( RNA ،)12ها از بافت جدا شد در پایان مقدار  RNAبا
روش دانسيته نوری ( )ODو ميزان جذب در طول موج
تعيين شده توسط دستگاه اسپکتروفومتری اندازهگيری
شد .محلول نهایی تخليص شده باید دارای ( 1/0 )ODتا
 1/2داشته باشد .پس از استخراج  RNAاز نمونهها و
بررسی جدب نوری جهت تایيد کيفيت  RNAهای
بدست آمده صورت گرفت .سپس سنتز  cDNAمطابق
پروتکل بهينه شده انجام گرفت در این پروتکل بهمقدار
 1µlاز هریک از ترکيبات )Oligo ،dNTP(10mM
)Random Hexamer(40µg/µl) ،dT(100µg/µl
و همچنين  10µlاز  Template RNAدر ميکروتيوب
ریخته و سپس لوله را به مدت  6دقيقه در  56درجه
سانتیگراد قرار داده و سپس بالفاصله در یخ گذاشته شد و
همچنين  4.5µlاز  2µl ،DDWاز MMULV 10X
 bufferو  ،0.5µlاز ) MMULV(200U/µlدرون
ميکروتيوب ریخته شد .با مخلوط دو ميکروتيوب  ،حجم
نهایی واکنش (در نهایت  02مایکروليتر) بدست آمد.
توالی ژن HER3از سایت  NCBIبدست آمد و توسط
برنامه  Primer Expressپرایمرهای اختصاصی طراحی
گردید .پس از طراحی توالی پرایمرها توسط  NCBIو
 Gene Runnerنيز  Blastگردیدند تا دقت و
اختصاصی بودن آنها بطور کامل مورد بررسی قرار گيرد.
توالی پرایمرها در جدول  1نمایش داده شده است.

جدول :5پرايمرهاي طراحی و جهت ارزيابی ژنهاي  GAPDHو HER3
توالی

PCR Products

نام پرايمر

`5`-ACTGCCAGACATTGACCAAG-3

HER3-RT=F

299 bp

`5`-TGACTTCAACAGCGACACCCA-3

GAPDH-F

`5`-CACCCTGTTGCTGTAGCCAAA-3

GAPDH-R

395 bp

یافتهها
در  15نمونه ( (P=0/0002) )%02از  02نمونه بلوک
پارافينه از افراد مبتال به سرطان پستان تست RT-PCR
16

مثبت ارزیابی شد و در  5مورد ( (P=0/0005) )%02در
تست  RT-PCRمنفی دیده شد .بيان  %02ژن HER3
در نمونهها بيانگر نقش احتمالی این ژن در بروز و یا
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`5`-GGATGTTTGATCCACCACAA-3

HER3-RT=R
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پيشرفت بيماری میباشد که این عمل احتماال در ارتباط
با سایر اعضای این خانواده میباشد (شکل.)1
5

4

2

3

SM

1

شکل  :5محصول  RT-PCRژن  :SM :HER3سايز
مارکر 5-1 ،.511 bp DNA Ladder Fermentas؛

آزمون  PCRبا استفاده از رده سلولهای سرطانی دارای
بيان ژن  HER3و کنترل مثبت و منفی در کنار سایز
مارکر بهينه گردید .پس از الکتروفورز محصول  ،PCRباند
اختصاصی حاصل از پرایمرها دارای  022جفت باز طول
داشت .با اطمينان یافتن از بهينه شدن آزمون  PCRو
بدست آمدن باند اختصاصی نمونه ،آزمون  PCRبهينه
شده را برای  02نمونه بيمار و  02نمونه سالم مورد
استفاده قرار گرفت.
بهنظر میرسد افزایش سن و مرحله بيماری با افزایش بيان
طوریکه این مطلب در نتایج

 HER3در ارتباط باشد ،به
نيز تایيد شد .افزایش  Stageبيماری ميزان بيان ژن در
مراحل باالتر افزایش قابل مالحظهای مییابد (نمودار .)1

محصول  PCRنمونههاي بيمار.
نمونههاي  9و  1منفی ،نمونههاي  4 ،2 ،5مثبت

همچنين در این مطالعه از ژن گليسرالدهيد  -0فسفات
دهيدروژناز ( )GAPDHبهعنوان کنترل داخلی استفاده
شد .از آنجایی که این ژن جزو ژنهایی است که بيان
دایمی در سلول دارند ،لذا هدف مناسبی جهت بررسی به
عنوان کنترل داخلی به حساب میآید .بعد از انجام واکنش
 RT-PCRبرای اطمينان از انجام صحيح واکنش
محصوآلن بر روی ژل آگارز  %1/6جداسازی و الکتروفورز
گردید .مشاهده قطعه محصول  PCRبا اندازه حدود 026
جفت باز ،انجام صحيح واکنش را تایيد نمود (شکل .)0
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داخلی :SM.سايز مارکر DNA Ladderbp50
فرمنتاس؛  :52-5محصول  RT-PCRژن  GAPDHبراي
نمونههاي  5الی .52

 HER3بهوسيله تست RT-PCR

از  02نمونه مورد بررسی  12نمونه در مرحله (1و )0و 12
نمونه در مرحله (0و )5قرار داشتند که از این جهت توزیع
مساوی در دو گروه وجود داشت .علیرغم برابر بودن تعداد
نمونههای هر گروه ،نتایج نشان داد که ژن  HER3در
افراد گروه دوم (افراد در مرحله  0و )5نسبت به گروه اول
(افراد در مرحله 1و )0تعداد پاسخ مثبت بيشتری وجود
طوریکه از  12نمونه گروه  1تنها در  5نمونه ژن

دارد ،به
 HER3دیده شده و در  5نمونه ژن دیده نشد؛ در
حالیکه کليه  12نمونه موجود در گروه  0پاسخ مثبت در
ژن مزبور را نشان دادند .همچنين مقایسه نتایج نشان داد
که ارتباط مستقيمی ميان افزایش سن و ژن HER3
وجود دارد .با تقسيمبندی بيماران به دو گروه زیر  62سال
و باالی  62سال تعداد پاسخ مثبت  HER3نيز بيشتر
بوده است .از  12نفر افراد بيمار زیر  62سال افزایش بيان
16
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شکل  :2الکتروفورز محصول  RT-PCRبراي ژن کنترل

نمودار  :5توزيع فراوانی سن با  stageدر نتايج ژن
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 HER3در  5نمونه دیده شد و در گروه دوم ،افراد باالی
 62سال در  0نمونه افزایش بيان  HER3دیده شد.
بيشترین بيان ژن  HER3در افراد باالی  62سال و نيز
افراد در مراحل پيشرفته بيماری دیده شد (نمودار .)1

بحث

16

نتیجهگیری
تکنيکهای مولکولی از جمله  PCRدر مقایسه با
تکنيکهای ميکروسکوپی سریعتر ،دقيقتر ،ارزانتر و
آسانتر است .نتایج نشان میدهد که  HER3در ابتال به
سرطان پستان تاثيرگذار بوده که با افزایش سن و مرحله
بيماری بيان آن افزایش پيدا میکند .با توجه به اهميت
تشخيص سرطان پستان در مراحل ابتدایی به منظور
بهبود درمان و جلوگيری از پيشرفت بيماری تشخيص و
درمان به خصوص درمان تلفيقی در مراحل اوليه سرطان
امری ضروری به نظر میرسد .با توجه به نتایج میتوان
بيان نمود که هدف قرار دادن بررسی افزایش بيان
 HER3در کنار سایر اعضای این خانواده یک میتواند
یک افقی را برای استفاده از یک روش درمانی تکميلی در
کنار سایر روشهای درمان متداول ایجاد نماید.
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افزایش در برخی از نواحی ژنوم که شامل انکوژنهای از
قبيل  HER3میباشد ،نقش مهمی را در شروع و
پيشرفت تعدادی از تومورها از جمله تومور پستان بازی
میکند ( ،) 15لذا استفاده از روشی ساده ،دقيق ،آسان
برای تعيين تومورهای افزایشی و یا افزایش بيان این ژن
الزم و ضروری است .از معمولترین روشهای بررسی بيان
ژن میتوان به تکنيک ایمونوهيستوشيمی ( )IHCو
 FISHاشاره نمود .تکنيک  IHCعلیرغم سادگی و
سهولت ،دقت پایينی دارد و نتایج مثبت کاذب زیادی ارایه
میدهد ( )10و تست  FISHنيز علیرغم دقت بسيار باال،
به دليل نياز به صرف هزینههای بسيار ،وقت گير و بسيار
گران است ( )12و اسالیدهای آن در دراز مدت قابل
نگهداری نمیباشد ( .)15بنابراین در بسياری از
آزمایشگاهها انجامپذیر نمیباشد .تکنيکهای مولکولی از
جمله  PCRدر مقایسه با تکنيکهای ميکروسکوپی
سریعتر ،دقيقتر ،ارزانتر و آسانتر است (.)11
 RT-PCRیک روش کيفی و کم هزینه جهت تخمين
بيان ژن به حساب میآید.
در مطالعه حاضر ،وضعيت افزایش ژن  HER3در
نمونههای تومور پستان توسط روش  RT-PCRبررسی
گردید .در این بررسی در  15نمونه ( )%02از  02نمونه
بلوک پارافينه از افراد مبتال به سرطان پستان تست RT-
 PCRمثبت ارزیابی شد و در  5مورد ( )%02در تست
 RT-PCRمنفی دیده شد.
بيان ژن  HER3در نتایج  Ingrid Ljuslinderو
همکاران ،توسط تکنيک  Immnostainingکه بر روی
 55نمونه سرطان پستان بررسی شد %50 ،مشابه نتایج ما
میباشد ( .)16همچنين در مطالعات David Horst
و ،Abdelhamid Bejiتشابه  60/5درصدی بيان ژن
 HER3را در نمونههای سرطان سينه نشان دادند (.)10
در مطالعه حاضر  %50/0نتایج تست RT-PCR
مثبت بوده و در مقایسه با تکنيک  IHCدر
مطالعه  OcanaAlbertoو همکاران نيز مشاهده شد

( )10و مطالعات  Bijay S.jaiswalدر سال  0210در
سرطانهای معده و روده با کمک سه تکنيک DNA
 Micro array ،IHC ،Sequencingکه در مطالعه
آنها مشخص شد بيان ژن  HER3در سرطان معده و روده
نيز نقش دارد که در مطالعه ما نيز نتایج مشابهی بر روی
سلولهای سرطان پستان با تکنيک  RT-PCRبدست
آمد (.)10
مشاهده بيان این ژن در  0نفر از افراد سالم میتواند به
عنوان زنگ خطری در این افراد به حساب آید .هر چند که
مطالعات بيشتری در آینده برای اثبات این امر نياز
میباشد .اختالفات ژنتيکی نيز میتواند عامل مهمی در این
نتایج به حساب آید .بعالوه عدم بيان ژن در  5نفر از افراد
بيمار احتماال با توجه به پایين بودن مرحله بيماری و سن
این افراد مرتبط است ،اگرچه از تفاوت در ذخایر ژنتيکی
نيز نمیتوان صرف نظر نمود.
تاکنون در ایران مطالعاتی در زمينه افزایش بيان ژن
 HER3در سرطان پستان صورت نگرفته با توجه به این
که این بررسی برای اولين بار در این تحقيق انجام شده .با
توجه به نتایج این مطالعه و مطالعاتی که در دیگر نقاط
دنيا صورت گرفته میتوان بيان نمود که ژن HER3
میتواند به عنوان یک عامل موثر و دخيل در سرطان
پستان مطرح شود که افزایش بيان آن با پيشرفت و توسعه
بيماری در ارتباط است.
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