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 با دو روش جمعيت ایرانی در سرطان معده در C-MYCبررسی تکثير و بيان انکوژن 

CISH (Chromogenic in situ hybridization)     و        IHC (Immunohistochemistry) 

  

 چکيده

بروز سرطان معده در کشور های غربی در سال های اخير کاهش نشان داده است، در حالی که در :  زمينه وهدف

% 51قرار گرفته وتقريبأ 8q24.1  ، در روی کروموزوم  MYCژن . ايران شايع ترين سرطان در بين مردان است

-02بيان بيش از حد آن در  و MYCتکثير . تمام تومورهای انسان فعال ميشود% 02ژنهای انسان را تنظيم ، ودر 

در  IHC نسبت به   CISH برتری آزمايش بررسیهدف از اين مطالعه،   .نئوپالزيهای معده مشاهده شده است% 51

                                      .                                                                                                        پيش آگهی سرطان معده بوده است

قرارگرفت و تمام  بررسیبلوک پارافينه ازنمونه سرطان معده مورد  520در اين مطالعه مقطعی،  :روش بررسی

بر  IHCو CISH روش های . بيماران در انستيتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد جراحی قرار گرفته بودند

               .                                                                                                    دروی نمونه ها انجام ش

داده ها نشان داد که هر دو نوع سرطان معده منتشر و روده ای در مردان به طور قابل توجهی بيشتر اتفاق می : یافته ها

وجود دارد، گرچه اين تفاوت معنی دار  CISHو آزمايش  gradeنه ای از همبستگی بين نتايج ما نشان داد که نشا. افتد

بيش از دو سيگنال بيشتر بيماران،    CISHآزمايش . شتتفاوت معنی داری وجود دا  IHCو stageبين  ولینبود، 

 IHC و CISHبين آزمايش . سيگنال مثبت داشتند%IHC    (51،1)ولی تعداد کمتری از بيماران تست %( 10،5)

                            .                                                                                                                  در انواع منتشر و روده ای وجود نداشت CISHولی هيچ اختالف معنی داری بين تکثير .ارتباط وجود داشت

آزمايش بهتری   IHCنسبت به   CISHبا توجه به حساسيت و ويژگی، آزمايش  نتايج نشان داد که اين : نتيجه گيری

 .ميباشد

 CISH،.IHC سرطان معده، جمعيت ايرانی، ،C-MYCتکثير و بيان انکوژن  : کلمات کليدی
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Study of C-MYC amplification and expression in stomach cancer samples in 

Iranian population using two techniques of CISH and IHC  

Abstract   

Background: The incidence rate of gastric cancer in Western Countries has shown a remarkable 

decline in recent years while it is still the most common cancer among men in Iran. The proto-

oncogene MYC, located at 8q24.1, regulates almost 15% of human genes and is activated in 20% of 

all tumors. MYC amplification and overexpression of its protein product are observed in 15-30% of 

gastric neoplasias. The objective of this study was to find the preference of CISH or IHC in diagnosis 

and prognosis of gastric cancer. 

Methods: In this cross-sectional investigation, 102 paraffin blocks samples of Iranian patients with 

gastric cancers were studied. All the patients had undergone primary surgical resection at Cancer 

Institute Hospital, Tehran University of Medical Sciences. CISH and IHC techniques were applied on 

the samples. All samples were adenocarcinoma gastric cancer and were selected randomly.  

Results: Our data revealed that both diffuse and intestinal types of gastric cancer occurred 

significantly more in men than women. Our results showed that there was an indication of some 

correlation between grades and CISH results, although the difference was not significant. Our data 

also showed that CISH+ patients (43.1%) were more frequent in comparison with IHC+ patients 

(14.7%).There was correlation between CISH and IHC. This result revealed that there was a 

significant difference between grades and IHC. There was also no statistically significant difference 

between CISH amplification in diffuse and intestinal types. 

Conclusion: Our conclusion is that for the treatment management of stomach cancer, and monitoring 

of progress and prognosis of tumor, which is most important for patients and clinicians, CISH is a 

better and more feasible test than IHC, with regards to sensitivity and specificity.  

Keywords: C-MYC amplification and expression, stomach cancer, Iranian population, CISH, IHC.  
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  مقدمه

بر اساس تخمين جهانی، . مين علت اصلی مرگ در اثر سرطان در جهان استسرطان معده چهارمين سرطان شايع و دّو

نفر از اين بيماری می  122،222ساليانه تشخيص داده می شود و حداقل مورد جديد سرطان معده،  002،222بيش از 

تا اين اواخر سرطان معده شايع ترين سرطان . ]5  [ميرند، و بنا براين يک مشکل جدی سالمت جامعه محسوب ميشود

دليل کاهش قابل توجه در بروز سرطان معده . در جهان بود، اما ميزان بروز آن به طور چشمگيری کاهش يافته است

گسترده و همزمان از تکنيک های نگهداری مدرن غذا و يخچال می تواند در اين کاهش  ناشناخته است، ولی استفاده

بهبود کلی وضعيت تغذيه ای و در دسترس بودن انواع ميوه های کافی و سبزيجات تازه، همچنين  . نقش داشته باشد

فونت هليکوباکتر آگاهی عمومی در مورد خطرات ناشی از مواد غذايی فست فود و شور و نيزآگاهی در مورد ع

شناسايی مشخصات ژنتيکی خاص تومورهای معده ميتواند  .[0]پيلوری، فاکتورهای محافظت کننده ای از ابتال ميباشند 

ما به علت .به پيش آگهی در بيماران مبتال به سرطان معده کمک نمايد و راه کارهای درمانی دقيق تری را نشان دهد

 وFISHمراحل آماده سازی بافت و دورگه سازی پروب در . دارد آنرا جهت بررسی انتخاب کرديم CISHمزايايی که 

CISHبا توجه به قابل انجام بودن،دقت و هزينه، . مشابه همديگر هستندCISH  يک جايگزين مناسب برایFISH 

به عنوان يک عنصر کليدی در  MYC(C-MYC)وژن را انجام ميدهيم زيرا،انک MYCهمچنين  بررسی . [0]ميباشد 

از سرطان های معده بيان فراوان % 12در بيش از  .[1, 1]مراحل مختلف کارسينوژنز در انسان شناخته شده است

MYCشناسايی تکثير . شرح داده شده استMYC  مي تواند به عنوان يک وسيله کمکی برای تشخيص سرطان معده و

می توان  C-MYCهمينطور با مهار ژن .ی برای پيشرفت سرطان معده استفاده شودبين نيز به عنوان يک فاکتور پيش

چندين مطالعه تجربی نشان داده که در مدل های  .ميتواند به عنوان هدف درمانی باشد MYCاستفاده درمانی داشت و 

ه عنوان يک هدف می تواند بMYCباعث پسرفت تومورها ميشود، واين نشان ميدهد که  MYCحيوانی، غير فعال شدن 

-Cژنبه طور خالصه ، اين مطالعه قصد دارد تا با بررسی تکثير   .[6, 1]مولکولی در درمان سرطان محسوب شود

MYC  با روش کامأل جديد واختصاصی ( منتشريا  روده ای ومتمايز نشدهيا  خوب متمايز شده)در دو نوع سرطان معده

CISH و نيز مقايسه بيان اين دو ژن در هر دو نوع سرطان معده به تعيين دقيق تر و اختصاصی تر، پيش آگهی،

 .[6, 5]بيماران مبتال به سرطان معده کمک نمايد

 بررسیروش  

                                                                                                                       بيماران ونمونه های بافتی

بافت سرطان معده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان انستيتو کانسر، که گزارش  بلوک پارافينه ازنمونه 520

عنوان کنترل منفی  بهاز بافت نرمال معده اطراف تومور بلوک 12 و ازپاتولوژی آنان نيز بيماری را تأييد کرده بود، 

 -5000اين مطالعه از سال  .ندگرديدهيه ت( DNAبانک )تمام نمونه ها با تاييد از مؤسسه سرطان ايران  .استفاده گرديد

. ندتأييد گرديد( ج.ع)ارشد توسط يک هيستوپاتولوژيست  ها نمونه تمامقبل از ورود به اين مطالعه، . انجام گرديد 5031

تومورهای معده با توجه . همه افراد قبل از عمل جراحی، در معرض شيمی درمانی ويا پرتو درمانی قرار نگرفته بودند

 . دسته بندی شده اند  TNM  [0]يز بر اساس سيستم طبقه بندی طبقه بندی ، و ن  [3]سيستم لورنبه 

                                                                                                                                    CISHانجام  

تهيه، و قبأل با فرمالين تثبيت شده و در بلوک پارافينه  قرار داده شده  3µmبر روی برش های بافت، که با ضخامت   

 Zitovision برشهای بافتی، بر روی الم مخصوص سوپر فراست قرارداده شدو با کيت. انجام گرديد  CISHبودند،
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CISH از کيت . آب دهی شدند% 12به % 522برش ها با گزيلل دپارافينه شده،سپس در سری اتانول از .انجام گرديد

Zytodot  شمارهC- 3018 (آلمان) استفاده گرديد                    .                                                                         

. خوب بهم زده شد  (PT2)محلول پرتريتمنت،ندانکوبه گرديد (pretreatment)پرتريتمنت  ، اساليد ها دربافرروز اول

  Cسپس مقداری از آن را در جار مخصوص ريخته و در بن ماری
0

31 (Memmert   آلمان)   قرار گرفت، تا محلول

محلول پپسين را بر روی بافت ريخته و  .ندسپس المها بمدت نيم ساعت در محلول پرتريتمنت انکوبه شد. گرم شود

     .ندو در معرض هوا خشک شد برش ها در سری اتانول آب گيری .دقيقه در محفظه مرطوب انکوبه شد 52بمدت 

. اضافه شد 10µlرا ورتکس کرده و به هر نمونه   (وکسی ژنينمتصل به ديگ)  C-MYC ZytoDot CISH پروب

  rubber cementاطراف المل با يک اليه چسب داغ ويا  .ندپوشانده شد   22mm x22mmنمونه ها با يک المل 

95-94اساليدها در . گرفته شد
0
C  نددقيقه روی يک اجاق دنچوره شد  1بمدت( پليتPCR). اساليدها به يک  سپس

37ظرف مرطوب منتقل شده تا در طول شب در 
0
C 37انکوباتور )دنهيبريدايز شو

0
C.) 

دقيقه در درجه حرارت اتاق  1بمدت    SSCالمل با فروبردن در بافر شستشوی . چسب بدقت برداشته شد ،روز دوم

80-75دقيقه  در درجه حرارت  1بمدت . برداشته شد
0
C در بافر شستشوی  اساليدSSC 52اساليد ها بمدت .شسته شد 

دقيقه در  52را بر روی هر اساليد ريخته و بمدت  Blocking قطره محلول  4-3 .ندانکوبه شد  H2O2 3%دقيقه در 

-Mouse-Antiقطره    4-3  .را خالی کرده ، اما ديگر شستشو الزم نيست   Blockingمحلول .انکوبه شددمای اتاق 

DIG   قطره محلول  4-3              .             نددقيقه در دمای اتاق انکوبه شد 02بر روی اساليدها ريخته وبمدت را                                                  

Anti -Mouse-HRP-Polymer   قطره  4-3.  نددقيقه در دمای اتاق انکوبه شد 02بر روی اساليدها ريخته و بمدت

 DABپراکسيداز با  .نددقيقه در درجه حرارت اتاق انکوبه شد 02را بر روی اساليدها ريخته و بمدت    DABمحلول 

ثانيه با  3-52بمدت  بافت يا نمونه های سلول .واکنش نشان داده ورنگ قهوه ای آشکار می شود( دی آمينوبنزيدين)

                .                                                                                                                            خالص انکوبه کرده و برشها در معرض هوا خشک شدنددر گزيلل وآب گيری  .ندهماتوکسيلين ماير رنگ شد

ارزيابی .. اساليدها معرض هوا خشک شدند پوشانده و( پايه الکل) نمونه ها را با المل با استفاده از محلول مونتينگ 

 .با ميکروسکپ نوری انجام گرديدها نمونه 

: 5شکل) انجام گرديد 12ده از يک ميکروسکپ نوری با لنزتوسط نويسنده اول با استفا  CISHتفسير نتايج

A,B,C,D.) گرديدهسته سلول بررسی  022در هر نمونه تا  .سيگنال ها به صورت نقاط قهوه ای تيره مشاهده شد. 

سيگنال در  0-1اگر بين  ،No amplification   به عنوان عدم تکثير سيگنال در هر سلول ديده شود 0اگر کمتر از   

  Moderate  amplificationسيگنال در هر سلول ديده شود  1-6اگر بين   و Low amplification هر سلول باشد

سلولهای غيرسرطانی در  .اطالق ميگردد High amplification سيگنال باشد  6اگر تعداد سيگنالها بيش از . است

تصاوير با دوربين . گرديدبا يک ميکروسکپ اليتز آناليز  CISH.شدند عنوان کنترل منفی در نظر گرفته به بافت 

بررسی وتأييد ( ج.ع)ارشد هيستوپاتولوژيست يک تمام المهای بيماران برای تشخيص نهايی توسط  .نيکون گرفته شد

 .گرديد

                                                                                                                                        IHCانجام 

بر روی برش های بافت که با  (.52)شد وهمکاران انجامCalcagno   رنگ آميزی ايمونو هيستوشيمی برطبق روش

برشهای بافتی . انجام گرديد IHC ،بودکه قبأل با فرمالين تثبيت شده و در بلوک پارافينه قرار داده شده  3µmضخامت 
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 انجام گرديد و بهترين آنتی بادی IHCتست  ScyTek بر روی الم مخصوص سوپر فراست قرار داده شدو با کيت

Biocare  درونزا ايجاد می کند، که پراکسيداز  ،غيراختصاصی رنگ زمينهبرای کاهش   .دپارافينه شدندالمها .بود

         .                                                                                  دقيقه انکوبه شدند 52-51بمدت  (H2O2)در هيدروژن پراکسايد اساليدها 

برای بهتر پيدا شدن اپی توپ .انجام شد% 02با درجه  (بوتان)در ماکروفربا بافر سيترات  Antigen Retrivalمرحله 

يک قطره از آنزيم را بر روی اساليد ريخته و در يک ظرف . استفاده کرد Kها می توان از آنزيم پپسين ويا پروتئيناز 

37  مرطوب در درجه حرارت 
0
C دقيقه انکوبه گرديد 3بمدت          .                                                                                

دقيقه در درجه حرارت اتاق انکوبه  02را بر روی اساليد ريخته وبمدت ( بطری درب آبی) Blockingچند قطره از 

آنتی  µl 10.يراختصاصی استبالکينگ برای از بين بردن زمينه رنگ آميزی غ. اين مرحله نياز به شستشو ندارد.شد

بادی اوليه را بر روی اساليد ريخته و روی آن يک المل قرار داده و دريک ظرف که مرطوب باشد در درجه حرارت 

سه تا شستشوی مرحله بعدی .ساعته و يا در طول شب باشد 0اين انکوبيشن می تواند . درجه سانتيگراد انکوبه گرديد 1

را بر روی اساليد ريخته تا کل بافت   Ultra Tek Anti-Polyvalentآنتی بادی ثانويه . است PBSيک دقيقه ای در 

بر روی اساليد ريخته وسپس بمدت   HRPيک قطره  .رجه حرارت اتاق انکوبه گرديددقيقه در د 02را بپوشاند، سپس 

 DABسوبسترای  1mlرابه  DAB (40µl) يک قطره کروموژن . دقيقه در درجه حرارت اتاق انکوبه گرديد 02

       .                                                                                                                            در درجه حرارت اتاق انکوبه گرديد 52 -51اضافه ومخلوط کرده وچند قطره از آن را بر روی اساليد ريخته وبمدت 

که گذراندن اساليدها از الکل  آب گيریمرحله  .استفاده می شود  Counterstain به عنوان رنگ هماتوکسيلين از سپس

پوشانده و اساليدها را بمدت ( پايه الکل) نمونه ها را با المل با استفاده از محلول مونتينگ . است% 522به الکل % 12

با توجه به شدت رنگ به  بدون رنگ آميزی سيتوپالسميک رنگ هسته با يا .نددقيقه در معرض هوا خشک گرديد 02

مثبت  MYCسلولهای توموری برای پروتئين % 52يا بيشتر از % 52اگر .عنوان نتيجه مثبت در نظر گرفته ميشود

 (.A,B: 0شکل) ودمثبت در نظر گرفته می ش MYCبودند،بيمار به عنوان 

 آماریآناليز 

       به منظور دستيابی به درجه توافق بين  .انجام گرديد 53 يراستو SPSS نرم افزار محاسبه آماری با استفاده از

CISH ,IHC   تست آماریKappa  با استفاده از تست  5متغيرها در جدول .انجام گرديدchi-square  ندآناليز شد. 

وآنهايی که  Mann-whitney، آنهايی که دو متغير مستقل بودند از تست 0جدول  ی نشان داده شده دربرای متغيرها 

،  CISH ,IHCبرای تعيين ارتباط بين  .استفاده گرديد  kruskal-wallis از تستبيش از دو متغير مستقل داشتند 

 .به کار رفت  spearmanو ضريب همبستگی   Kappaآزمايش 

 یافته ها

با مورد زن، و  01بيمار مرد و  13در نمونه های ما ،  .دنوکارسينوم معده بودآرانی با ايبيمار  520اين تحقيق شامل 

بين بيماران انجام وآناليز (  CISH ,IHCآزمايش ) وبيان پروتئين آن   MYCتکثير  .ندسال بود 60،62متوسط سن 

 .دگردي
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 بالينی یافته های

بيماران فوندوس بود، % 0/01محل تومور در .  نشان داده شده است 0و  5کلينيکوپاتولوژيک در جدول  ويژگی های

، روده ای% 5/10سرطان ها منتشر و در % 0/16نوع سرطان معده در .نمونه ها کارديا بود% 0در حالی که تنها در 

برخی متغير ها شامل جنسيت، محل تومور ، نشان می دهد که  5جدول  .بود cm 10/6متوسط اندازه تومور بيماران و

اين به آن .بين دو نوع منتشر و روده ای تفاوت معنی داری داشتند  CISH,IHCنکروز ، تهاجم رگی ، تهاجم عصبی ،

اين نتايج همچنين نشان داد که هيچ ارتباطی  .معنا است که زير گروه های هر متغير در دو نوع سرطان معده متفاوتند

سرطان روده ای  ما نشان داد که هر دو نوعنتايج  .با نوع سرطان معده وجود ندارد( Stage)جه و مرحله بين سن ،در

در درجه  عمده بيماران ما   (.5جدول )ميباشدو منتشر در سرطان معده به طور معنی داری در مردان بيشتر از زنان 

  (.5جدول )ند در استيج دو وسه  بود% 3/10با نيز  ( stages)مراحل  از نظر، و همچنين % (6/60)دو و سه 

  CISHنتایج 

اين مطالعه نشان داد که هيچ ارتباطی بين سن، جنسيت ، محل .نشان داده شده است 5در جدول   CISH,IHC  نتايج 

ما نشان داد  نتايج.وجود ندارد CISH تهاجم عروقی، استيج و نوع سرطان معده با تست تومور، نکروز، تهاجم رگی،

نشان داد که  همچنين اين مطالعه .بود، گر چه تفاوت معنی دار نشتوجود دا  CISHاز ارتباط بين گريد و  نشانه ایکه 

ارتباط بين  0جدول . ميباشندفراوانتر%( 1/51)مثبت IHCدر مقايسه با بيماران % ( 5/10)مثبت  CISHبيماران 

CISH ,IHC  اقی آزمايش تکثير افتر .را نشان می دهدCISH   بر طبق نتايج  .نشان داده شده است 0درجدولCISH 

 متوسط نمونه تکثير 6، نمونه تکثير پايين 01دند، مثبت بو    CISHنمونه  11نمونه هيچ تکثيری نشان ندادند و  13 

  (.0جدول )ه شد مثبت در نظر گرفت   CISHبه عنوان  تکثير پايين در اين تحقيق، .تکثير باال نشان دادندنيزنمونه  51و

    IHCنتایج 

   IHCکه تفاوت معنی داری بين درجه و اين نتايج نشان می دهد .را نشان می دهد  CISH,IHC  مقايسه  0جدول 

 50.بيمار ديده شد 51در   MYCايمونو هيستوشيمی  .مثبت و منفی را نشان می دهد  IHCنتايج  0جدول  .وجود دارد

   IHCنمونه هيچ تکثيری نداشتند و  16. مثبت بودند  MYCوهم ايمونوهيستوشيمی   MYC  بيمار هر دو هم تکثير 

  IHCنمونه سيگنال منفی برای  05و ، مثبت نمونه سيگنال 50مثبت ،   CISHنمونه  11همچنين بين  .هم منفی بود

ضمنا  .هيچ تکثيری نداشتند ،مثبت  IHCبيماربا  0وفقط  ،نداشتندمنفی هيچ تکثيری    IHCبيشتر بيماران با  .داشتند

 (.0جدول )منفی داشتند   IHCسلولهای طبيعی 

  -CISH+,IHCگروه دوم ، %CISH+,IHC+ (1/50 )  ل هر دو گروه اّو .بيماران به چهار گروه تقسيم شدند

   بين چهار گروه ،آزمايش  %CISH-, IHC- (11.)، چهارمين گروه %CISH-,IHC+(0)گروه سوم ، %( 0/02)

kappa    031/2 بود که نشان دهنده توافق کم بين تست CISH,IHC برای تعيين ارتباط بين تست  (.0جدول )  است

CISH,IHC    با   -061/2ضريب همبستگی  .گرديدضريب همبستگی اسپرمن انجامP-value = 0.0001   بود که

مثبت   IHC% 1/51فقط  ولی، مثبت   CISHنمونه ها برای % 10در اين تحقيق  .دو تست بودبين دهنده ارتباط  نشان

                                                                                                                                                                                                                                               .داشتند
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                                  بحث                                                                                                                   

مرد / زن، با نسبت زن 01مرد و  13بيماران شامل  .بيمار با سرطان معده بررسی شد 520 نمونه در مطالعه حاضر،

وعمده بيماران مسن  0:5مرد / نتايج اين تحقيق، با تحقيقات ديگر که نسبت زن .سال بودند 60،62و با متوسط سن  0:5

همچنين مطالعات ديگر در ايران، در راستای نتايج مااست و به اين اشاره دارند  .[51]سال بودند هم سو بود 11تر از 

زير گروه  1در اين مطالعه ، محل تومور به  .[55]ميباشد سرطان معده شايع ترين سرطان در بين مردان ايرانی  که

اگر محل تومور در بيماران به دو گروه کارديا  .بود( نان کارديا)، و در بيشتر بيماران محل تومور فوندوسگرديدتقسيم 

 برخی از محققين، سرطان معده را، با تقريبأ همين .نان کارديا داريم% 01کارديا و % 0و نان کارديا تقسيم شود، فقط 

نان کارديا يافته اند، که با توجه به بيشتر % 1،13کارديا و نان کارديا بررسی کرده، و ،تعداد نمونه و با دو زير گروه

، %(0،16)دراين پژوهش،اکثر بيماران از نوع منتشر بودند. [51]بودن تعداد افراد نان کارديا در راستای نتايج مااست

بهترين تفسير برای اين  .گزارش کرده اند که نوع روده ای بيشتر از نوع منتشر ميباشد [51, 51]اما برخی از محققين 

 .بوده انداز برزيل وژاپن، هردو از نواحی با خطر باال های اين دو گزارش،نمونه  بوده است، چونتفاوت در نمونه ها 

ين، به حساب می آيد، و بر طبق مطالعات ناحيه با خطر پائيک ما از تهران بود، که به عنوان  نمونه هایدر حالی که 

برخی از محققين  .[56]های با خطرباال است در کشور منتشر، نوعروده ای سرطان معده، فراوانتر از  نوعانجام شده، 

روی تهاجم و سرطانهای انسان، و همچنين اثر اين بيان باال را بر% 12را با بيش از   C-MYCارتباط بين بيان باالی 

در تومورزايی، با وادار کردن سلول به رشد لجام گسيخته،   MYCشرکت  .پيش آگهی بد در بيماران گزارش کرده اند

شامل   C-MYCپيشنهاد شده است که بيان اساسی  .[51]رگ زايی، تکثير وناپايداری ژنومی قبأل اثبات شده است 

     .[53]د که در توسعه وپيشرفت سرطانهای مختلف درگير است کروموزومی ميباشجابجايی ، موتاسيون و يا تکثير

تعمير تغييرات در DNA , موتاسيون های نقطه ای، شروع همانند سازی ناقص، شکست های C-MYCبی نظمی در 

DNA ايجاد ساختار های تغيير در ساختمان هسته ای تلومرها و کروموزومها را تحريک می کند و با ايجاد ،

 .[50]که ناپايداری ژنومی را شروع می کند کردهتوپولوژيکی 

از نواحی با ريسک باال مثل در مطالعات مختلف، بيشتر بيماران با تکثير باال در مرحله اوليه سرطان معده و همچنين 

تکثير باالتری داشته که  C-MYCوليکن در تحقيق ديگری در نوع منتشر نسبت به نوع روده ای، . ژاپن وکره بوده اند

در نوع روده ای،   MYCنشان داده است که بيان   IHCدر يک مطالعه، بررسی  .[02]در توافق با نتايج مااست

 بوده  منتشر فراوانتر نوعدر   MYCدر حالی که برعکس ما مشاهده کرديم که بيان  .[05]فراوانتر از نوع منتشر است 

اين بيان تنها در فاز تکثيری رشد، ولی نه  .شده است اثباتبا مراحل تکثيری سلول ها  MYCبيان باالی  رابطه.  است

 .[00]در سلول های کامأل تمايز يافته و يا سلول هايی که در مرحله خاموشی هستند، نشان داده شده است

،بخصوص   MYCنتايج ما افزايش در بيان .  وجود دارد IHCو  Grade نتايج ما نشان داد که تفاوت معنا داری بين 

با تنظيم  MYCاين نتيجه مشابه با يافته های نتايج قبلی است که نشان می دهد که بيان  .را نشان داد Grade II,IIIدر  

سرطان معده پائين ميايد،  Grade Iدر  MYCهمچنين تحقيق ديگری نشان داده که بيان  .پائين تمايز سلولی ارتباط دارد

 .[00]ود دارد وج Grade II,III در  MYC در حالی که افزايش قابل توجهی در بيان پروتئين

در حالی که ، برخی مطالعات، سطوح باالی  .شتوجود ندا Stageو   IHCدر اين تحقيق، هيچ تفاوت معنا داری بين 

هيچ تفاوت معنا داری در درصد سلولهای با تکثير   .[00]را  در مرحله اوليه نشان داده اند   MYCبيان پروتئين 
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MYC  C-  بين سرطانهای معده اوليه(PT1)  و پيشرفته(PT2-4)  از نظر بيان نيزاين مطالعه . [01]وجود ندارد

 .پروتئين در راستای مطالعه ماميباشد

و کارسينوم های تمايز يافته وتمايز نيافته  -MYC  Cمطالعات قبلی نشان می دهد که هيچ رابطه ای بين تکثير ژن 

، هر چند شتوجود دا  Gradeو   CISHما نشان داد که نشانه ای از ارتباط بين  يافته هایوليکن ، .[01]وجود ندارد

 .ديکه اين تفاوت،از نظر آماری، به سطح معنا داری نرس

وليکن در اين مطالعه،  .[01]گزارش شده است % 522تا % 6،51در  سرطان معده از  MYCميزان بيان بيش از حد 

هيچ بيانی % 0،31در هر دو نوع سرطان معده نشان داده شده، و MYC  (IHC+)بيان باالی % 1،51تنها 

 .[51]اين ميزان تقريبأ نزديک به مطالعات قبلی بود.نداشتند

اين مکانيسم منجر به افزايش .[50]است MYC در سرطان معده، تکثير MYCشايع ترين مکانيزم بی نظمی 

در اين راستا ، ما در .[55]رداری استمحصوالت انکوژنيک در کميت هايی می شود که اضافه بر ظرفيت نسخه ب

% 1/15و در مطالعات قبلی . تومورهای معده در بين بيماران، سه کپی يا بيشتر از سه کپی ژن را مشاهده کرديم% 10

 .[02]لذااين تحقيق، مطالعات قبلی را تأييد می کند ،نده اتکثير نشان داد

قبلی سازگار در نوع منتشر فراوانتر از نوع روده ای بود، که با مطالعات   C-MYCهمچنين در اين مطالعه تکثير 

 ,vascular invasion مطالعه ما هيچ ارتباطی بين سن ، جنسيت، محل تومور، نکروز، .[55, 02]نيست 

perineural invasion  ونوع تومور با آزمايشCISH  مطالعه ای از چين نشان داده است که هر  .را نشان نداد

در ( گريد واستيج ، متاستاز غدد لنفاوی ومحل تومور)و خصوصيات کلينيکوپاتولوژيک  C-MYCتکثير ارتباطی بين

و خصوصيات  C-MYCچون ما نمی توانيم هيچ ارتباطی بين تکثير     .[06, 01]ت مربوط استّيقومسرطان معده به 

 .ت جمعيت مبتال، منجر به هيچ ارتباطی، بين اين دو پارامتر نمی شودّيقوم بنابراين، کلينيکوپاتولوژيک پيدا کنيم،

را در دو   IHCو C-MYC،هر چند که ما عدم تکثير مثبت بودند CISH ,IHCهر دو % 1،50در نمونه های ما 

مثبت  C-MYCبيماران ما تکثير % 02،0 .باشد خطای آزمايشگاهی میبيمار مشاهده کرديم، اما به نظر می رسد 

(CISH+)  اما در آنها پروتئين بيان نشده و،IHC  تفسير اين حالت می تواند اين باشد که  (.0جدول )منفی بودند

با هم ارتباط  CISH ,IHCداده های ما نشان داد که . [01]را تخريب می کند  mRNAمکانيسمی پروتئين يا احتماأل  

بنابراين ، نتيجه گيری ميتوان کرد که .بود% 51،1و % 10ترتيب  مثبت به  IHCمثبت و   CISHدارند، و درصد  

 .در سرطان معده استC-MYC بهتری برای شناسايی  آزمايش CISH آزمايش

 نتيجه گيری

. بود( نان کارديا)در بيشتر بيماران محل تومور فوندوس .سرطان معده شايع ترين سرطان در بين مردان ايرانی است

تکثير و بيان باالتری  C-MYCدر نوع منتشر نسبت به نوع روده ای، %(. 16،0)منتشر بودنداکثر بيماران از نوع 

 CISHداده های ما نشان داد که . وجود داشت Grade II,IIIبخصوص در    MYCافزايش در بيان .داشته است

,IHC   با هم ارتباط دارند، و درصدCISH   مثبت وIHC   نابر اين ، ميتوان ب.بود% 51،1و % 10مثبت به ترتيب

 .در سرطان معده استC-MYC بهتری برای شناسايی  آزمون CISH آزمايش نتيجه گرفت که
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تکثير (C)  (.سيگنال 0-1)تکثير کم (B)  (.2-5)عدم تکثيرCISH. (A)با آزمايش   C-MYCنتايج تکثير : 5شکل 

اکثر هسته های سلولهای سرطان معده بصورت خوشه در ، کهسيگنال 6بيش از ) زيادتکثير(D) (.سيگنال 1-6)متوسط 

 (.X 122بزرگنمايی اصلی ) (.دنهای بزرگ ژنی ديده می شو

 

                                                                 .IHC  با آزمايش C-MYC  نتايج بيان: 0شکل  

. مثبت در آدنوکارسينوم معده   IHC (B)   منفی در آدنوکارسينوم معده. IHC (A) 

 

 

اینتايج آزمايشگاهی و بالينی بيماران براساس دو نوع سرطان معده نوع منتشر و روده  :5جدول  

 متغير
 نوع سرطان معده

 روده ای  منتشر

N (%) p-value  N (%) p-value 

 جنسيت

Age 

<60 

>60 

Sex 

 

 

28(48.3) 

30(51.7) 

 

0.0001 

 

0.793 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

17(38.6) 

27(61.4) 

0.0001 

0.132 

 

 

0.000 

 

 

  (77.3)34   (75.9)44 مرد

  (22.7)10   (24.1)14 زن

 0.009   0.0001  محل تومور

  (25)11   (43.1)25 فوندوس

  (4.5)2   (5.2)3 پيلوروس

  (6.8)3   (10.3)6 ازوفاگوس

  (2.3)1   (3.4)2 کارديا

Lesser curativure 5(8.6)   8 (18.2)  

Corpus-body 11(19)   8(18.2)  

  (25 )11   (8.6)5 آنتروم

  -   (1.7)1 اطالعات نبود

 0.110   0.319  درجه

I 16(27.6)   13(29.5)  

II 16(27.6)   21(47.7)  

III 24(41.4)   10(22.7)  

  -   (3.4)2 اطالعات نبود

 0.002   0.002  نکروز

  (13.6)6   (22.4)13 دارد

  (25)11   (15.5)9 ندارد

  (54.4)24   (48.3)28 معلوم نيست

  (6.8)3   (13.8)8 اطالعات نبود
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Vascular invasion  0.001   0.001 

  (68.2)30   (82.8)48 دارد

  ( 29.5)13   (10.3)6 ندارد

  (2.3)1   (6.9)4 اطالعات نبود

Perineural invasion  0.002   0.446 

  (54.5)24   (67.2)39 دارد

  (43.2)19   (27.6)16 ندارد

  (2.3)1   (5.2)3 اطالعات نبود

 0.651   0.313  مرحله

I 13(22.4)   9(20.5)  

II 18(31)   14(31.8)  

III 17(29.3)   12(27.3)  

IV 

 اطالعات نبود

9(15.5) 

1(1.7) 

  9(20.5) 

0(0) 

 
CISH  0.0001   0.0001  تزاید ژنی 

<2  Signals 32(55.2)   26(59.1)  

2-4 Signals 14(24.1)   10(22.7)  

4-6  Signal 4(6.9)   2(4.5)  

(>6  Signal 8(13.8)   6(13.6)  

CISH  سيگنال      

IHC  0.0001   0.0001  بِِيان ژنی 

Positive 11(19)   4(9.1)  

Negative 47(81)   40(90.9)  

 

 

  

C- MYC نتايج بالينی و آزمايشگاهی بيماران بر اساس تزايد ژنی وبيان ژن :0جدول   

 IHC  CISH متغير

Positive(n=

15) 

Negative(n=87)  No(n=58) Low(n=2

4) 

Moderate(n=6) High(n=14) 

N (%) N(%) sig  N (%) N (%) N (%) N (%) sig 

 جنسيت

<60 

>60 

Sex 

 

7(46.7) 

8(53.3) 

 

38(43.7) 

49(56.3) 

0.830 

 

 

0.728 

  

27(46.6) 

31(53.4) 

 

 

12(50) 

12(50) 

 

3(50) 

3(50) 

 

3(21.4) 

11(78.6) 

 

0.320 

 

 

0.336 

  (85.7)12 (100)6 (70.8)17 (74.1)43   (43.7)38 (80)12 مرد

  (14.3)2 (0)0 (29.2)7 (25.9)15   (56.3)49 (20)3 زن

 0.330      0.824   محل تومور

  (42.9)6 (50)3 (54.2)13 (24.1)14   (33.3)29 (46.7)7 فوندوس

  (7.1)1 (16.7)1 (0)0 (5.2)3   (4.6)4 (6.7)1 پيلوروس

  ازوفاگوس

chhcEsophag

us 

1 (6.7) 8(9.2)   7(12.1) 0(0) 0(0) 2(14.3)  

  (7.1)1 (0)0 (0)0 (3.4)2   (3.4)3 (0)0 کارديا

Lesser 

Curvature 

2(13.3) 11(12.6)   7(12.1) 4(16.7) 1(16.7) 1(7.1)  

Corpus-body 1(6.7) 18(20.7)   14(24.1) 3(12.5) 1(16.7) 1(7.1)  

Antrum 3(20) 13(14.9)   10(17.2) 4(16.7) 0(0) 2(14.3)  

  (0)0 (0)0 (0)0 (1.7)1   (1.1) 1 - اطالعات ندارد

 0.061      0.002   درجه

I 1(6.7) 28(32.2)   20(34.5) 7(29.2) 0(0) 2(14.3)  

II 3(20) 34(39.1)   22(37.9) 9(37.5) 2(33.3) 4(28.6)  

III 11(73.3) 23(26.4)   15(25.9) 8(33.3) 4(66.7) 7(50)  

  (7.1)1 (0)0 (0)0 (1.7)1   (2.3)2 - اطالعات ندارد

Necrose   0.790      0.167 

Yes 3(20) 16(18.4)   14(24.1) 2(8.3) 2(33.3) 1(7.1)  

No 4(26.7) 16(18.4)   9(15.5) 5(20.8) 2(33.3) 4(28.6)  
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 بيماربا سرطان معده 520و بيان آن در بين  C-MYCتايج ارتباط بين تکثير ن: 0جدول 

 

 

Kappa: 

 P-value = 0.0001 ,%28.4= درصد توافق ,0.284= مقدار توافق

 

               بررسی تکثير و بيان انکوژن"اين مقاله حاصل بخشی از پايان نامه مولف اّول تحت عنوان : سپاسگزاری

C-MYC  درسرطان معده با دو روشCISH  وIHC در مقطع " و مطالعه ارتباط آنها با پيش آگهی و رشد تومور

ميباشد که قسمتی از مخارج آن با بودجه شخصی و  00و کد 5000صی رشته ژنتيک پزشکی در سال دکترای تخّص

 .  قسمتی با حمايت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شده است
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