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چكیده
سابقه و هدف :سرطان ریه یکی از علل عمده مرگ و میر ناشی از سرطان است .فعالسازی سیگنالهای  fgfاز
جمله  fgf-9در بیماریزایی چندین سرطان ،از جمله سرطان ریه نقش دارد .همچنین  fgf-9ممکن است یک
شاخص برای پیش آگهی باشد و با میزان بقا در بیماران مبتال به  NSCLCمرتبط است .بنابراین در این تحقیق
میزان بیان ژن  fgf-9در سرم افراد مبتال به سرطان ریه بررسی گردید.
روش بررسی :در این تحقیق 05 ،نمونه سرم افراد سالم و  05نمونه سرم افراد مبتال به  NSCLCاز مراجعین به
بیمارستان مسیح دانشوری تهران تهیه و توسط پرسشنامههایی ،اطالعات فردی وکلینیکوپاتولوژیکی افراد مورد
مطالعه جمعآوری شد .سپس جداسازی پالسما ،استخراج  ،RNAسنتز  ،cDNAطراحی پرایمرها انجام و میزان
تغییرات بیان  fgf-9درسرم افراد سالم و مبتال به سرطان ریه توسط روش  Real time PCRمورد ارزیابی قرار
گرفت .برای آنالیز نتایج از نرمافزار  RESTاستفاده شد.
یافتهها :در این مطالعه در سرم افراد مبتال به مراحل اول تا سوم متاستاز ،بیان ژن  fgf-9اختالف معنیداری
نداشت اما در سرم افراد مبتال به مرحله چهارم متاستاز ،میزان بیان ژن  fgf-9به مقدار  6/64برابر نسبت به
نمونههای نرمال کاهش معنیدار ( )P<5/50داشت.
ً
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،در صورت تایید این نتایج در نمونههای بیشتر ،احتماال درآینده
میتوان از بررسی میزان بیان ژن  fgf-9موجود در سرم افراد ،برای پیش بینی مرحله متاستاز سرطان ریه
استفاده نمود.
کلیدواژهها :سرطان ریه ،سرم ،متاستاز ،ژن .fgf-9
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مقدمه

ژن  ،fgf-93ژن فاکتور رشد فیبروبالستی شماره  2بر
روی بازوی بلند کروموزوم شماره  )13q12.11( 03قرار
دارد]23[ .
 fgf-9یکی از اعضای خانواده فاکتور رشد فیبروبالستی
 )fgf(1است .فاکتورهای رشد فیبروبالستی یک گروه از
فاکتورهای رشد پپتیدی چند منظوره هستند .فعالسازی غیر
طبیعی مسیرهای سیگنالینگ فاکتور رشد فیبروبالستی برای
هومئوستازی بافت ،ترمیم ،آنژیوژنز و ارگانوژنز مورد نیاز
است و همچنین در سرطانزایی نیز دخالت دارد که نشان
دهنده نقش بالقوه آن به عنوان یک هدف برای مداخله
درمانی است .بیان نادرست  fgf-9در تومورهای مختلفی
مانند سینه ،پروستات و سرطان ریه شناسایی شده است که
نشان دهنده نقش بیومارکری آن در سرطانهای مختلف
است]00،1[ .
ً
به دلیل اینکه تقریبا  ٪41از NSCLCها در مرحله
پیشرفته بیماری تشخیص داده میشوند و نرخ بقا کلی،
تقریبا  ٪07در  7سال است .همچنین با توجه به باال بودن
میزان ابتال و میزان عود بیماری ،بررسی بیشتر تغییرات
کلیدی مولکولی در  ،NSCLCبرای تشخیص به موقع و
پیش آگهی پیشبینی شده است ]00[ .با توجه به قابلیت
تشخیص بیان ژنها درسرم و ازآنجایی که نمونههای سرم به
دلیل دسترسی آسان به آنها ،برای مطالعات بیومارکر مفید
میباشند ،بنابراین در این مطالعه ،میزان بیان ژن  fgf-9در
سرم بیماران مبتال به سرطان ریه اندازه گیری گردید.

سرطان ریه به عنوان نتیجهای از انباشت چندین تغییر
ژنتیکی سوماتیکی ( 01تا  01جهش) است که شامل
ژنهای حیاتی هستند و محصوالت پروتئینی آنها ،تکثیر،
تمایز و آپوپتوز را کنترل میکنند .این ژنها شامل پروتو
آنکوژنها (تنظیم کنندههای رشد مثبت) ،ژنهای سرکوب
کننده تومور (تنظیم کنندههای رشد منفی) و ژنهای درگیر
در کنترل آپوپتوز هستند]01[ .
سرطان ریه علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان
است و میزان بروز آن در مردان و زنان سراسر جهان باالست.
بطوریکه تعداد موارد جدید تشخیص داده شده در سراسر
جهان 1/8 ،میلیون مورد و تعداد موارد مرگ و میر1/6 ،
میلیون مورد مرگ میباشد ]1،،1[ .با توجه به آمارهای
موجود ،میزان بروز سرطان ریه به طور پیوسته در زنان و
مردان ایرانی افزایش یافته است .مطالعات نشان دادند که
میزان بروز آن در مردان ایرانی  6/33در هر  011111نفر
میباشد که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ،کم است و
میزان بروز آن در زنان ایرانی  0/75در هر  011111است که
نسبت به مردان ،کمتر است]4[ .
از لحاظ بافت شناسی ٪17 ،از سرطانهای ریه ،شامل
سرطانهای سلول غیر کوچک ریه  (NSCLCs)1و  ٪07از
آنها شامل سرطانهای سلول کوچک ریه (SCLCs)2
میشوندSCLC .ها به طور مکرر متاستاز میدهند]06،3[ .
 ،NSCLCناهمگونی مولکولی قابل توجهی دارد .انواع
اصلی  NSCLCعبارتند از -0 :آدنوکارسینوما که -%30
 % 41از سرطان های ریه را تشکیل می دهند  -0کارسینوم
سلولهای سنگفرشی که  07-%31از سرطانهای ریه را
تشکیل میدهند و کارسینوم سلول بزرگ که  1-06٪از
سرطانهای ریه را تشکیل میدهند]04،07،2[ .
بیشتر موارد سرطان ریه بهعلت توتون و تنباکو یا
محصول دیگری که نیکوتین دارد ،ایجاد میشوند .در افراد
سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری ،خطر ابتال به
سرطان ریه 22 ،برابر افزایش مییابد]1،1[ .

برای انجام این مطالعه ،از مراجعین به بیمارستان مسیح
دانشوری تهران ،2 ،نمونه سرم افراد سالم و  ،2نمونه سرم
افراد مبتال به  NSCLCتهیه گردید و ابتدا از آنها برای ورود
به مطالعه حاضر ،رضایت نامه اخذ گردید .نمونهگیری به
صورت تصادفی انجام و نمونههای بیمار از تمام مراحل
بیماری (مراحل اول تا چهارم سرطان) تهیه شدند .سپس
میزان بیان ژن  fgf-9در سرم افراد سالم و سرم افراد مبتال به

1

3

Non small cell lung cancers
small cell lung cancers

2

مواد و روشها

fibroblast growth factor 9
fibroblast growth factor

4
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سرطان ریه به صورت کمی مورد بررسی قرار گرفت .این
مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفت.

طراحی گردید .توالی پرایمرهای استفاده شده در جدول 1
نشان داده شده است .در این مطالعهHouse keeping ،
 ،Geneژن  U6بود.

بعد از اخذ رضایت نامه از افراد برای ورود به تحقیق
حاضر ،برای ثبت اطالعات فردی وکلینیکوپاتولوژیکی،
پرسشنامه ای طراحی و اطالعاتی شامل نام و نام خانوادگی،
تاریخ مراجعه ،سن ،جنس ،شغل ،مصرف دخانیات (نوع و
مدت) ،مدت بیماری ،محل سکونت ،نوع تومور ،مرحله
تومور ،سابقه خانوادگی بیمار ،سابقه بیماری دیگر ،تومور
اولیه و تومور پس از درمان در آن ثبت گردید.

بررسی کارایی پرایمرها و انجام واکنشReal time PCR

طراحی پرسشنامه

خون گیری

خونگیری از افراد بیمار و کنترل توسط مسئول
خونگیری آزمایشگاه بیمارستان مسیح دانشوری انجام
گرفت و مقدار  ،mlخون گرفته شده از افراد در لوله ضد
انعقاد  EDTAریخته شد.
جداسازی پالسما

پالسماي خون با استفاده از سانتریفیوژ یخچال دار
( -HANILکره جنوبی) در دمای  1 °Cبه مدت زمان 1،
دقیقه با دور  1022rpmجداسازی و در میکروتیوبهای
 RNase freeریخته و تا زمان انجام آزمایشات در فریزر
-JAL( -82 °Cایران) نگهداری شد.
استخراج  miRNAاز پالسما ،بررسی کمی و کیفی RNA
استخراج شده ،سنتز cDNA

برای بررسی بیان ژن RNA ،از پالسما طبق پروتکل
کیت کیاژن آلمان ( )Qiagenاستخراج گردید .پس از
استخراج  ،RNAبرای بررسی کمی و کیفی آن به ترتیب از
روش اسپکتروفتومتری (آمریکا )Thermofisher ،و
الکتروفورز ژل آگاروز (ایران)Padideh Nojen pars-
استفاده شد .سپس  DNA( cDNAمکمل) از روی
نمونههای  RNAبا استفاده از کیت سنتز Thermo cDNA
) )Scientificسنتز شد .پرایمرهای مورد استفاده در این
تحقیق با استفاده از سایت  NCBIو نرمافزار Allele ID

کارایی پرایمرهای طراحی شده ،تعیین گردیده و منحنی
استاندارد برای هر کدام از پرایمرها رسم گردید .برای این
کار ،ابتدا از  cDNAهای ساخته شده پنج رقت تهیه گردید.
سپس واکنش  -BIONEER( Real time PCRکره
جنوبی) به صورت دو بار تکرار ،برای این رقتها همراه با
هر کدام از پرایمرها به صورت جداگانه ،انجام شد .در پایان،
منحنی استاندارد برای هر پرایمر ،بر اساس مقادیر  Ctبه
دست آمده در مقابل رقتهای مورد استفاده رسم گردید .با
استفاده از شیب خط منحنی به دست آمده ( )Slopeو
رابطه – ،E=10(-1/slope)0بازده واکنش ( )Eبرای هر پرایمر
محاسبه شد.
جدول  :1پرایمرهای استفاده شده در Real Time PCR
Amplicon

Sequence

Primer name

132 bp

’5’- CTTTGGCTTAGAATATCCTTA -3

fgf-9 F

132 bp

’5’- AGTGACCACCTGGGTCAGTCC -3

fgf-9 R

137 bp

’5’-GCTTCGGCAGCACATATAC-3

U6 F

137 bp

’5’-ATTCCGTTTCTGGGAGGG-3

U6 r

اندازهگیری میزان بیان ژن  fgf-9با تکثیر توسط واکنش
 ،Real time PCRبر اساس روش استاندارد و به صورت
نسبی انجام شد .تعیین کمیت نسبی در Real time PCR
به وسیلهی اندازهگیری افزایش تشعشع فلورسنس در نتیجهی
اتصال رنگ  Eva Greenبا استفاده از دستگاه
( ExicyclerTM 96 bioneerکره جنوبی) نوع ثابت انجام
گرفت .اجزای واکنش برای هر نمونه مطابق پروتکل کیت
Eva Green ( Universal RT microRNA qPCR Kit
2µl ،cDNA (20 ng/µl)7µl ،Master Mix 10 µl
) specific primers (10 pmolو Sterilizied 3µl
 )distilled waterساخته شده توسط  -Exiqonدانمارک،
به حجم نهایی  22میکرولیتر تهیه و با برنامه حرارتی یکسان
برای تکثیر ژن  fgf-9و ژن مرجع ،در دستگاه قرار داده
شدند .هر سیکل واکنش شامل چهار مرحلهی انکوبه -1
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 0،درجه سانتیگراد به مدت ،دقیقه 0، -2 ،درجه
سانتیگراد به مدت  32ثانیه 62 -3 ،درجه سانتیگراد به
مدت  32ثانیه و  12 -1درجه سانتیگراد به مدت  32ثانیه
بود .پس از انجام واکنش ،میزان بیان با روش  ctمحاسبه
و با استفاده از نرمافزار  ،RESTمحاسبه آماری انجام شد.
در روش  Real time PCRگروه کنترل شامل دو گروه
بود U6 -1 :که الین سلولی رفرنس میباشد و به عنوان
کنترل مثبت درنظر گرفته میشود ،یعنی افرادی که مبتال به
سرطان ریه هستند -2 .کنترل منفی ،یعنی افراد سالمی که
سرطان ریه ندارند.

برای محاسبه میزان کارایی پرایمرهای مورد استفاده در
این مطالعه ،از روش رقتسازی  cDNAنمونهها استفاده
شد .نتایج در نمودار  1آورده شده است.

یافتهها

نتایج بررسي و تایید سنتز  cDNAو انجام Conventional

اطالعات بیماران :از سامانه الکترونیکی بخش سرطان
بیمارستان اطالعات دموگرافی و بالینی بیماران استخراج
گردید .در جدول  2اطالعات دموگرافی بیماران نشان داده
شده است.
نتایج استخراج  RNAو تعیین کمیت و کیفیت آن

کیفیت RNAهای استخراجشده از سرم خون با روش
الکتروفورز ژل آگاروز بررسی و حضور باندهای  18Sو
 28Sریبوزومی برای تعدادی از نمونهها در شکل  1نشان
دادRNA ،های استخراجشده کیفیت مناسبی داشتند.
برای بررسی کمیت RNAهای استخراج شده ،محاسبه
نسبت جذب  262به  282توسط دستگاه نانودراپ
(اسپکتروفتومتر) صورت گرفت و غلظت  RNAبدست

آمد .نسبت جذب  262به  ،282خلوص اسیدهای
نوکلئیک استخراجی را نشان میدهد .در تحقیق ما نسبت
 262به  282بین  1/8تا  2بود .شکل  2بررسی کمیت
RNAهای استخراج شده توسط دستگاه نانو دراپ را نشان
میدهد.
نتایج بررسی میزان کارایی پرایمرها

PCR

بعد از بررسی و تعیین کارایی پرایمرهای استفاده شده در
تحقیق حاضر ،از روش ( conventional PCRچین-
 )BIOEREاستفاده شد و اختصاصیت آنها تایید گردید.
شکل  2نتایج مربوط به تایید اختصاصیت پرایمرها را برای
برخی از نمونه ها نشان داده است.
نتایج بیان ژن  fgf-9با روش Real time PCR

بعد از انجام  Conventional PCRو مشاهده باندهای
مورد نظر که اختصاصیت پرایمر را نشان داد از روش qRT-
 PCRاستفاده شد و بیان ژن  fgf-9بررسی گردید .این
تست برای هر نمونه به صورت سه بار تکرار انجام شد .برای
آنالیز نتایج از نرم افزار  RESTاستفاده شد.

جدول  :2اطالعات دموگرافی بیماران
مشخصات
جنس
مصرف دخانیات
سابقه ابتال به سرطان در خانواده
سن

متغیر

فراوانی (درصد)

مرد

 3،نفر مرد ()%12

زن

 1،نفر ()%32

مصرف کننده

 36نفر ()%12

عدم مصرف

 11نفر ()%28

دارد

 22نفر ()%11

ندارد

28نفر ()%،6

 61-12سال

 23نفر ()%16
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شکل  :1الکتروفورز ژل آ گاروز برای بررسی کیفیت  RNAاستخراج شده ،شماره  :1-6نمونه ها ،شماره  :7مارکر

شکل :2استفاده از نانودراپ برای بررسی کمیت  RNAاستخراج شده

کارایی پرایمر اختصاصی ژن %21 :fgf-9

کارایی پرایمر اختصاصی ژن %24 :U6

نمودار :1بررسی کارایی پرایمرهای اختصاصی مورد استفاده ژن  fgf-9و ژن .U6

نتایج میزان بیان ژن مورد بررسی با توجه به مرحله سرطان

میزان بیان ژن  fgf-9مورد بررسی در نمودار 2مشخص
شده است.
با توجه به نمودار  2میزان بیان ژن  fgf-9در سرم بیماران
مبتال به مرحله اول تا سوم بیماری نسبت به نمونههای سرمی
نرمال ،اختالف معنی دار نداشت.

همچنین با توجه به نمودار  2و  ،3میزان بیان ژن fgf-9
در سرم بیماران مبتال به مرحله چهارم بیماری نسبت به
نمونههای سرم نرمال با سطح معنادار  ،P< 2/2،کاهش
معنیدار داشت .میزان بیان ژن  fgf-9در سرم بیماران مبتال
به مرحله چهارم بیماری به مقدار  1/16برابر نسبت به
نمونههای نرمال ،کاهش معنی دار (  )P>2/2،داشت.
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شکل  :3نتیجه  Conventional PCRبا پرایمرهاي اختصاصي
ستون  :0کنترل منفی ،ستون  : 0مارکر  ،bp 011ستون  :3محصول  PCRمربوط به  ، U6ستون  :4محصول  PCRمربوط به fgf-9

شکل :4نمودار مربوط به نتایج Real Time PCR
هرمنحنی مربوط به یک واکنش جداگانه است که پس از انجام واکنش CT ،مربوطه توسط دستگاه محاسبه میگردد.
نمودار :3نتایج بیان ژنهای کاندید مربوط به نمونههای Stage IV
Type

P(H1) Result

95% C.I.

Std. Error

Expression

Reaction Efficiency

0.024 DOWN

0.009 - 5.149

0.028 - 1.834

0.224

0.98

fgf9 Stage IV TRG

1.000

0.94

U6 Stage IV

REF

Gene

Legend: P(H1) - Probability of alternate hypothesis that difference between sample and control groups is due only to
chance.
TRG - Target
REF - Reference

بحث و نتیجه گیری

دههها تحقیق نشان داده سرطان ریه شامل فرآیند چند
مرحلهاي است بطوریکه تغیرات ژنتیکي و اپيژنتیکي باعث
آسیب  DNAدر سلولهاي اپیتلیال ریه سالم شده و آن را
تبدیل به سرطان ميکند .مشخص نیست که تمام سلولهاي
اپیتلیال ریه دچار این تغییرات ميشوند و یا اینکه دستهاي از
این سلولها به این تغییرات حساسند .بعالوه سلولهایي که

در آنها تومور شروع شده ممکن است تعداد کمي جهش
داشته باشند اما زماني که تومور بزرگ ميشود ممکن است
سلولها جهش اضافي کسب کنند]01[ .
در حال حاضر کشورهای کم درآمد و کشورهای با
درآمد متوسط ،ساالنه بیش از  ،2درصد مرگ و میرهای
ناشی از سرطان ریه را تشکیل می دهند .در آمریکا ،سرطان
ریه و برونش در مردان و زنان ،به ترتیب  11و  12درصد از
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کل سرطانهای تشخیص داده شده را شامل میشوند.
[]11،21
چندین مطالعه نشان داد که  fgfها و رسپتورهای فاکتور
رشد فیبروبالستی (fgfrها) شامل fgfr-1 ،fgf-9 ،fgf-2
و  fgfr-2در الینهای سلولی  NSCLCو بیماران مبتال به
سرطان ریه بیان شدهاند .گزارش شده است که مهار
سیگنالهای  fgf/fgfrباعث مهار تکثیر سلولهای سرطانی
میشود .در موقع توسعه ی ریه fgf-9 ،در اپیتلیوم بیان شده
است و نقش مهمی در تمایز و تکثیر اپیتلیوم دارد]12[ .
 fgf-9برای توسعه مولکولهای مزانشیمی نیز ضروری
هستند]11[ .
به دلیل غیرتهاجمی بودن گرفتن سرم از افراد و با توجه
اینکه جداسازی بیومارکرها و نتیجهگیری از آن راحت است،
اگر بدانیم در سرم افراد مبتال به سرطان ،بیان چه ژنهایی
تغییر کرده است (کم یا زیاد شده است) در آینده میتوان به
تشخیص سرطان کمک شود .بنابراین هدف مطالعات،
استفاده از نمونه های سرمی بوده است.
در این مطالعه از روش  Real time PCRاستفاده
گردید و بررسی میزان بیان ژن  fgf-9انجام شد .دادههای
مطالعه حاضر نشان داد ،بیان ژن  fgf-9در سرم افراد مبتال
به مراحل اول تا سوم سرطان نسبت به نمونههای سرمی
نرمال تفاوت معنیداری ندارند اما در سرم بیماران مبتال به
مرحله چهارم ،میزان بیان ژن  fgf-9به مقدار  4/46برابر
نسبت به سرم افراد نرمال کاهش معنیدار ()P< 1/17
داشت .بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و با بررسی و
تایید این یافتهها در نمونههای بیشتر ،نتیجهگیری میشود که
ً
احتماال بررسی بیان ژن  fgf-9را میتوان برای پیش بینی
مرحله متاستاز در سرطان ریه پیشنهاد داد .مهار بیان fgf-9
باعث افزایش تکثیر و تهاجم سلولهای سرطانی ریه
میشود.
اطالعات دموگرافی بیماران نشان داد رابطه معنیداری
بین جنسیت و مصرف دخانیات با ابتال به سرطان ریه وجود
دارد به طوری که از  71فرد مبتال 51 ،درصد مرد بودهاند و
همینطور از  71فرد مبتال 50 ،درصد مصرف دخانیات
داشتهاند .در عین حال ،از نظر دارابودن سابقه خانوادگی ابتال

00

به سرطان ریه ،تفاوت معنیداری بین سابقه ابتال به سرطان
ریه در بین اعضای خانواده با میزان ابتالی فرد به سرطان ریه
وجود ندارد .همچنین  46درصد افراد مبتال به سرطان ریه در
محدوده سنی  60تا  51سال هستند ،در نتیجه میزان ابتال به
این سرطان در سنین پیری بیشتر است.
 Wangو همکاران در سال  0105نشان دادند که افزایش
مقادیر ژن  ، fgf-9رشد سلولهای سرطانی سنگفرشی ریه،
میتوز و تهاجم آنها را به طور قابل مالحظه ای کاهش
میدهد ]00[ .در مطالعه حاضر ،میزان بیان ژن  fgf-9تنها
در مرحله چهارم بیماری که مرحله متاستاز میباشد ،کاهش
معنیدار ( )P< 1/17داشته است و این کاهش باعث
افزایش تهاجم و متاستاز سلولهای سرطانی ریه میشود.
 Ganو همکاران در سال  2216دریافتند که بیان ژن
 ،fgf-9با معکوس کردن اثرات سرکوب کنندگی تومور،
بهطور قابل توجهی در بیماریزایی سرطان روده بزرگ نقش
دارد Ren ]2[ .و همکاران در سال  0106مطالعهایی انجام
دادند و نشان دادند کم کردن بیان ژن  fgf-9در سرطان معده
منجر به کاهش رشد سلول و القاء آپوپتوز میشود .بنابراین
 fgf-9ممکن است نقش انکوژنی مهمی در سلولهای
سرطانی معده داشته باشد ]03[ .همانطور که از نتایج تحقیق
حاضر بدست آمده است کاهش بیان ژن  fgf-9باعث
پیشرفت سرطان ریه میشود.
 Sunو همکاران در سال  221،دریافتند که ژن fgf-9
یک فاکتور رشد جدیدی است که بیش از حد در
فیبروبالستهای مرتبط با سرطان  (CAFs)1بیان شده و
فعالیت ضد آپوپتوزی و قابلیت تهاجمی سلول های سرطانی
معده را افزایش میدهد ]10[ .در تحقیق ما نتایج نشان داد
که بیان ژن  fgf-9در سرم افرادی که در مرحله متاستاتیک
سرطان ریه بودند ،کاهش معنیدار ( )P< 1/17داشته است.
مطالعه  Zhangو همکاران در سال  0107نشان داد که
سیگنالینگ از طریق فاکتورهای رشد فیبروبالست (،FGF2
 )FGF9و گیرندههای آنها بهعنوان عامل مهمی ،در
بیماریزایی و پیشرفت سرطان سلول های غیر کوچک ریه
( )SCLCsنقش دارد Ishioka ]26[ .و همکاران نیز در
Cancer-associated fibroblasts
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سال  0107دریافتند ،القاء  FGF9در ریههای بالغ منجر به
ایجاد سریع آدنوکارسینوم در مدل خاصی از موش میشود.
[ ]،در مطالعه ما کاهش بیان ژن  fgf-9در سرم مرحله
چهارم بیماری باعث پیشرفت بیماری شد.
مطالعات  Ohginoو همکاران در سال  2211نشان داد،
ژن  fgf-9در بیماران مبتال به آدنوکارسینومای ریه زیاد بیان
شده است و تغییر عملکرد ژن  ،fgf-9توسعه و پیشرفت
آدنوکارسینومای ریه را کاهش میدهد .یافتهها نشان میدهد
که مدت زمان بقای کلی در بیمارانی که بیان  fgf-9درآنها
زیاد بود در مقایسه با بیمارانی که بیان  fgf-9در آن کم بود،
به طورقابل توجهی کوتاهتر است ]12[ .نتایج این تحقیق
نشان داد که کاهش معنیدار ( )P< 1/17بیان ژن  fgf-9در
مرحله چهارم بیماری باعث افزایش روند متاستاز میشود.
 Teishimaو همکاران در سال  2211دریافتند که ژن
 fgf-9می تواند با انتقال اپیتلیالی -مزانشیمی و تهاجم در
سلولهای سرطانی پروستات مرتبط باشد .ژن  fgf-9باعث
افزایش خاصیت تکثیر و تهاجم درسلولهای سرطانی
پروستات درشرایط آزمایشگاهی میشود .حضور سلول های
سرطانی  fgf-9مثبت ،همبستگی مثبتی را با عود سرطان
پروستات پس از عمل جراحی نشان میدهد ]01[ .همچنین
 Korcو همکاران در سال  2220نیز نشان دادند ،سرطان
پروستات با بیان FGF-8 ،FGF-7 ،FGF-6 ،FGF-1
و  FGF-9مرتبط شده است ]6[ .با توجه به نتایج مطالعه ی
حاضر ،بیان ژن  fgf-9در مرحله متاستاز ،کاهش معنیدار
( )P< 1/17داشته است که این کاهش باعث افزایش روند
متاستاز سلولهای سرطانی ریه می شود.
نتایج  Yinو همکاران در سال  2213نشان میدهند که
سیگنال  FGF9-FGFR3بهعنوان یک مسیر اولیه
انکوژنیک برای آدنوکارسینوم ریه میباشد .بیان  FGF9در
الین سلولی آدنوکارسینوما ،خواص تهاجمی آنها را در
محیط آزمایشگاهی افزایش میدهد و بیان باالی  FGF9با
افزایش مرحله تومور و متاستاز گره لنفاوی مرتبط شده است.
FGF9به طور مستقیم و بهطور غیر مستقیم باعث افزایش
تکثیر اپی تلیوم ریه میشود ]21[ .در تحقیق ما نتیجهگیری

شد که کاهش بیان ژن  fgf-9در مرحله متاستاتیک سرطان
ریه میتواند قابل توجه باشد.
 Schmidو همکاران در سال  2211مطالعه ایی انجام
دادند و دریافتند که فاکتور رشد فیبروبالستی  (fgf-9) 0در
نمونههای سرطانی تخمدان آندومتریوز 1بیش از حد بیان
شده است ]04[ .در مطالعهی ما کاهش بیان ژن  fgf-9در
مرحله چهارم سرطان مشاهده شد که این کاهش باعث
پیشرفت بیماری و افزایش متاستاز می شود.
یافتههای این مطالعه نشان داد ،میزان بیان ژن  fgf-9در
سرم افراد مبتال به مراحل اول تا سوم سرطان ریه تفاوت
معنی داری ندارند و از آنها برای غربالگری نمی توان استفاده
نمود اما در نمونههای سرمی مرحله چهارم متاستاز ،بیان این
ً
ژن کاهش معنیدار ( )P< 1/17دارد و احتماال می تواند
توسط آن روند درمان و میزان متاستاز بافت توموری در
بیماران بررسی گردد.

نتیجهگیری

براساس تحقیقات انجام گرفته و از آنجایی که گرفتن
سرم راحت و استفاده از آن بهتر است ،همچنین به دلیل
اینکه ژنها در سرم قابل شناساییاند ،بنابراین پیشنهاد
میشود از بررسی بیان ژنهای موجود در سرم برای
تشخیص و درمان سرطان ریه استفاده شود .نتایج این
مطالعه ،تغییر معنیدار ( )P< 1/17بیان ژن  fgf-9را در
مرحله متاستاز نشان داد .بنابراین شاید این ژن بتواند به
عنوان کاندید مناسبی برای بررسی پیشرفت متاستاز و
غربالگری سرطان ریه استفاده گردد .بنابراین مطالعه بر روی
نمونههای بیشتری الزم است.
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مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی کسانی که ما را
در به انجام رساندن این مطالعه ،حمایت کردند ،اعالم
میداریم.
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Abstract
Background: Lung cancer is one of the major causes of cancer deaths. The activation of fgf signals,
including fgf-9, is involved in the pathogenesis of several cancers, including lung cancer. Also, fgf-9
may be an indicator for prognosis and is associated with survival rates in patients with NSCLC.
Therefore, in this study, the rate of fgf-9 gene expression in the serum patients with lung cancer was
investigated.
Analysis method: In this study, 50 serum samples of healthy subjects and 50 serum samples of
NSCLC patients were collected from patients referring to Masih Daneshvari Hospital in Tehran and
were collected by questionnaires, individual and clinical data of the subjects. Then, Plasma isolation,
RNA extraction, cDNA synthesis, primer design were performed and the rate of changes of fgf-9
expression in the serum of healthy and lung cancer patients was evaluated using Real Time PCR.
REST software was used to analyze the results.
Findings: In this study, the expression of fgf-9 gene was not significantly different in the serum of
patients with the first to third stages of metastasis but in the serum of people with stage IV metastasis
the level of expression of fgf-9 gene had a significant reduction of 4.46 (P<0.05) times than normal
samples.
Conclusion: According to the results of this study, if these results are confirmed in more samples, the
level of the fgf-9 gene expression in the serum of individuals can probably be used in the future to
predict the stage of metastasis of lung cancer.
Keywords: Lung cancer, serum, metastasis, fgf-9 gene.

