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ژن  p53و جهشهاي آن در سرطانهاي انساني
اعظم كيوانلو ،معصومه شريف زاده (دانشجوی كارشناسی مامايی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)
دكتر محمدرحيم گل محمدی (عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)
آشكارسازي هر چه زودتر و دقيقتر سرطانهاي
مقدمه
در بيشتر موارد ژن  p53در سرطان هاي انساني
دچار جهش ميشود .ويژگي بارز مربوط به اين
جهشها اين است كه با پراكندگي زياد بر روي بيش
از  022كدون مختلف روي مي دهد.
در بسياري از سرطانها الگوهاي جهش در
جايگاه هاي ويژهاي رخ مي دهند .در سرطان هاي
مرتبط با استنشاق تنباكو (ريه-سر-گردن) تعداد
زيادي جهش در الگو هاي ويژه ي ازاعضا مشاهده
مي شود كه اين جهش ها به طور آزمايشي ناشي از
ماده تنباكو كه سرطان زاست ،بودند.
در شمار زيادي از سرطان هاي ديگر مثل سرطان
سلول هاي سنگفرشي مري يا سرطان بدخيم كبدي،
الگوهاي جهش تنوع مكاني را در نواحي داراي
شيوع باال و پايين نشان مي دهند ،كه اين مسئله
نقشي براي نواحي ويژهي فاكتورهاي خطر پيشنهاد
مي كند .سرطان سلول هاي كبد )HCC( 1در نواحي
با شيوع باال ،همچنين نشان دهنده شيوع بااليي از
جهش ويژه اي در SER-L49 TP53

،

به عنوان

يكي از نمونه هاي برجسته اثر جهش است.
همهي اين برآوردهاي موجود ،براي ايجاد كليد
راهنما بر روي مكانيسم هاي جهش زاي درگير در
سرطانهاي انساني ،مفيد هستند .عالوه براين،
برآوردهاي موجود ،نشان ميدهد كه اصالح DNA
DNAهاي پالسما مي تواند با موفقيت براي
كشف تغييرات  TP53بكار گرفته شود كه ما را براي
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انساني اميدواركند.
اغلب در همه ي سرطان ها ژن  ،TP53بارها با
از دست دادن اللها و با تغييرات نقطهاي تحت تأثير
قرار گرفته است .ژن  TP53بر روي بازوي كروموزم
17P13واقع شده است كه پروتئين مركزي DNA
را كه داراي ويژگي متوقف كننده تومورهاست ،رمز
مي كند .جهش ها بطور استثنايي در موقعيت و
ماهيت خود و اثر بر تمام  022كدون پراكنده ي مهم
در سراسر بخش مركزي پروتئين اثر

مي كنند،

متفاوت مي باشند.
اطالعات پايه اي مربوط به همه ي تغييرات ،در
مراكز جهاني تحقيقات بر روي سرطان ها ذكر شده
است .آناليز الگوهاي تغيير يافتهي ژن  p53كه حداقل
از  0نظر مفيد هستند كه نشان ميدهند اوالً ،موقعيت
جهش ها به بهتر فهميدن نقش قلمرو هاي متفاوت
پروتيين  p53و نقش آنها به عنوان واسطههايي براي
جلوگيري از ايجاد تومور كه در سرطان ها غير فعال
مي شوند ،كمك مي كنند .ثانياً ،اين آناليزها نشان
ميدهند الگوهاي جهش ممكن است بر طبق ماهيت
واسطههاي مشكوك جهت عمل به عنوان عوامل
جهش زا متفاوت باشند كه به  TP53اجازه استفاده
از جهش ها به عنوان يك نشانگر زنده ،براي ايفاي
نقش جهش زايي در سرطان هاي انساني عمل مي
كنند.
در اين پژوهش كوتاه و مختصر ،ما توضيحات را
خالصه مي كنيم و مفهوم استخراج اطالعات جهش
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 ،TP53به خصوص در مطالعات مولكولي و

Mdm2است به عنوان ابيكويتين ليگاز براي راه

بيولوژيكي بحث خواهيم كرد.

اندازي روند تنزل عمل مي كند.

ما همچنين در رابطه با مناسب بودن برداشت بخشي

دو فاكتور مهم ميتواند جدايي  p53از mdm2

از DNAي پالسما به عنوان منبعي از مواد براي

را القا كند ،كه اولين فاكتور فسفوريله شدن  p53و

كشف جهش ها در سرطان و در بيماران در مراحل

 mdm2روي چندين كليد باقي مانده ،توسط

اوليه ي سرطان بحث خواهيم كرد.

استرس يا تخريب  DNAو فعال سازي كينازها

لغات كليد  -Tp53 :جهش  -سرطان

است ،دومين فاكتور تجزيه  mdm2بوسيله پروتئين

نقش هاي پروتئين P53

) p14(arfاست .اين پروتئين بوسيله مكان هاي

مهمترين علت جهش ژن  P53در سرطان ها

ژني يكساني به عنوان رمزگذاري براي ژن جلوگيري

ناشي از عوامل ژن P53كه اتفاق ميافتد .شرايطي

كننده از تومور در پاسخ به فاكتورهاي رشد،

كه بوجود مي آيند موجب فعال شدن ژن P53

رونويسي مي شود .بنابراين حداقل در دو مورد مي

مي شوند كه شامل واسطههايي است كه آسيب

تواند تثبيت ژن  p53اتفاق بيفتد .در پاسخ به

 DNAرا القا مي كنند ،مانند( ،UVگاما يا اشعه ،X

فشارهاي آسيب  DNAو كنترل رشد طبيعي سلول

سرطانزاهاي بزرگ،واسطههاي آلكيلي ،ميكوتوكسين

بعد از تحريك فاكتورهاي رشد ،گريز از تنزل همراه

ها ،جلوگيري كنندههاي توئيزومرازيز و به همين

با تغييراتي در تركيب پروتئين  ،P53كه تغيير جهت

ميزان شرايطي بدون آسيب به  ،DNAمانند

آن در داخل يك فاكتور رونويسي فعال مي باشد،

هيپوكسي ،كاهش ريبونوكلئوتيدها يا شكسته شدن

است .سپس پروتئين با يك توالي خاصي از DNA

اتصاالت سلولي ميباشد .گروه ديگري از پيامهاي

از منطقه تنظيمي ژن هاي هدف باند مي شود و بعد

فيزيولوژيكي كه موجب تحريك ژن  P53مي شود

از آن ،بيان آنها را تنظيم مي كند(مثبت يا منفي) .ژن

از پيامهاي پيشبرد رشد نتيجه مي شوند .اين تنوع

هاي هدف شامل تنظيم كننده هاي چرخهي سلولي،

پيام هاي  p53در طول چندين محل منجر به

مرگ فيزيولوژيك ،بازسازي  DNAو تمايز

سرعت تغييرپذيري يا سطح فعال ژن  p53كه

ميباشد .اثر فعاليت  P53بستگي به زمان تنظيم

وابسته به عوامل استرس هاي طبيعي ،شدت و

توالي تعداد زيادي از سلول هاي هدف دارد .در

حساسيت سلول هاي گونه مورد نظراست ،مي شوند

مجموع ،اين ژن هاي هدف ،سلول را وادار به ترك

و ممكن است ميزان القاي ژن  p53همانند عملكرد

انعكاس هاي  DNAمي كند .يا بوسيله ي القا مرگ

فاكتورهاي متفاوت تنوع زيادي داشته باشد و

سلولي و يا به وسيلهي روش هاي كوتاه و يا توقف

بنابراين شكل واحدي از عملكرد  p53وجود ندارد.

هميشگي در چرخه سلولي اين كار را انجام مي

ژن  p53تركيبي است كه در همه گونه هاي سلولي

دهند P53 .مي تواند به يك ترمز اضطراري تشبيه

بيان شده و مي شود اما به ميزان سرعت تنزل آن به

شود كه اگر شرايط براي اصالح رونوشت DNA

وسيله پروتئوزوم ،انباشته نميشود .در پاسخ به

مناسب نباشد ،تكثير سلولي را متوقف مي كند .در

تحريك ،ژن  p53در جايگاه هاي متعدد فسفوريله

شرايط عادي  P53در بين  Sو G1به صورت كوتاه

مي شود و از تنزل و كاهش رهايي مي يابد و به

مدت فعال ميشود و در كنترل سرعت و زمان ورود

عنوان نتيجهاي از تجزيه عامل تنظيم كننده آن يعني

به فاز  Sسهيم مي شود .در هر حال در سلول هايي
كه با خطرات ژنيوتاكسي مواجه مي شوند ،براي
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پيشگيري از تكثير سلول هايي كه در DNAي

ويژه اي ،اما بسيار متفاوت با  TP53را در سرطان

جديد و اكتسابي خود ضايعه هايي دارند ،به انباشته

ها ايفا كنند.

شدن  P53تا سطوح بسيار بااليي نيازمند است.

در پنج نقطه ي مهم ،حدود  %02جهش هاي

كاهش عملكرد P53بدين گونه ،سلول ها را آماده

شناخته شده حضور دارند .اين كدونها عبارتند از:

جمعآوري سريع تغييرات ژنتيكي گوناگون مي كند.

()R175,G295,R248 ,R249 ,R273 ,R282

اساس اين عملكرد براي پيشرفت سرطان با اين

قابليت مشهود جهش پذيري در اين جايگاه ها

حقيقت كه موش هاي كه فاقد عملكرد  P53هستند،

وابسته به  0فاكتور مي باشد .اول اينكه اين كدون ها

تقريباً به طور طبيعي توليد مثل و رشد مي كنند ،اما

جايگاه  GPGرا احاطه ميكنند كه سيتوزين ها

در سنين پايين به دليل ابتال به چندين سرطان مي-

اغلب متيله شده هستند و آمين زدايي خود به خودي

ميرند ،فراهم مي شود.

انتقال جهش از  Cبه  Tرا القا مي كند.

تعداد زيادي از شرايطي كه منجر به فعال شدن

اين گونه جهش ها در همه سرطان ها تكرار مي-

 P53ميشوند (مواجه شدن با سرطانزاها،

شوند .دوم اينكه ،اين قسمت هاي باقيمانده نقش

هيپوكسي ،كاهش ريبونوكلئوتيدها يا شكستن

مهمي را در سطح برخورد بين پروتئين وDNA

اتصاالت سلولي) در طي مراحل اوليه شكل گيري

هدف ايفا مي كند .بنابراين ،جابجايي اين باقيمانده

تومور ها ،ديده شدهاند .بنابراين از بين رفتن عملكرد

ها در يك پروتئين كاهش نزديكي به  DNAرا

 P53ممكن است براي سلول ها بحراني باشد ،كه

نتيجه مي دهد كه با توجه به اين ،توانايي توقف

يك نقطهي ممنوعيت در پيشرفت سرطان ،كنار

تكثير سلولي را از دست مي دهد.

گذاشته مي شود كه اين مسئله ميتواند علت جهش

جهش هاي نقطه اي مي توانند بوسيله اثر متقابل

هاي زياد ژن  P53در سرطان هاي پيشرفته را

بين جهش زاها ،كه در جايگاه هاي ويژهاي اتفاق

توضيح دهد.

ميافتد ،و انتخاب ،كه به سلول هايي كه داراي

TP53متعلق به خانواده اياز پروتئينها با عملكرد

انتخاب ناكارآمد توسط  TP53هستند ،اجازهي

مشترك در كنترل رشد ،گشترش و تمايز است .دو

تكثير در جهت پيشرفت تومور را مي دهند ،توضيح

همولوگ  )P63 &TP13( P53چندين پيوند

داده شوند.

جايگزين درگير در تمايز و گسترش را كد مي كنند.

تعداد زيادي از جهش ها وجود دارند كه مي-

هر كدام از آن ها به طور مكرر مورد هدف ،براي

توانند  DNAرا از راه هاي ويژه اي تخريب كنند و

جهش در بسياري از سرطان هاي انساني قرار مي

آثار خود را در ژنوم سلول هاي سرطاني به جا

گيرند .شواهد خوبي مبني بر نقش مركزي P63در

بگذارند .اما تعدادي از جهشها در سرطانها احتماالً

تنظيم تمايز اپيتليوم وجود دارد و موشهاي فاقد

به طور خود به خودي و بر اثر مكانيسم هاي درون-

اين پروتئين يك فنوتيپ دراماتيكي در غياب

زايي به وجود ميآيند .معمولترين اين مكانيسمها

گسترش پوست و چندين ناهنجاري در جمجمه و

خطاهاي پليمراز در طول رونويسي  DNAيا

لب را نشان مي دهند .اخيراً نتايج نشان مي دهد كه

مرمت و امينزدايي سيتوزين هاي متيله شده در

 P63اغلب بيش از حد بيان مي شود و گاهي در

موتيف  GPGبه فرم تيمين مي باشد .ديگري

سرطان هاي سر و گردن و ريه گسترش پيدا

افزايش به وسيله اكسيد است و اين گونه جهش ها

ميكند ،بنابراين ،اين ژن ها ممكن است نقش هاي
2009 ;vol.19 ; No:1&2
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در تومور هايي كه با يك زمينه ي التهاب اتفاق مي-

طيف  TP53در  NMSCتناوب زياد جابجايي C

افتند معمول هستند ،مانند سرطان كولوركتال و معده.

با ( Tدر  %65كل جهش ها) شامل جابجايي جفت

در عمل ،ارزيابي جهش هاي به وجود آمده به

 CCبا )%5( TTرا نشان داد كه در تومورهاي ديگر

طور خود به خود و يا به علت مواد جهشزاي

پيدا نشد .در افراد داراي سندرم ارثي پيگمانتاسيون

خارجي ،مشكل است .عالوه بر اين مدارك زيادي از

اگزودرم ،يك بيماري چند صفتي همراه حساسيت

همپوشاني بين الگوي جهش در يك نوع سرطان و

شديد به پرتو  ،UVجابجايي  CCبا  TTحدود

ديگر سرطان ها وجود دارد .در شكل  1ما

نيمي از مشاهدات جهش ها را با وجود تفاوتهاي

فاكتورهايي كه بر شكل الگوهاي جهش تاثير مي-

مهم مرتبط با گروه تكميلي بيماران ،نشان داد.

گذارند ،مثل توالي جداسازي كه اجازهي بروز و

بنابراين جابجايي  CCباTTرا مي توان به عنوان

پايداري جهش هاي خاصي را ميدهد ،شرح دادهايم.

يك دليل خوب براي توليد  DNAآسيب ديده در

ابتدا توانايي متابوليك سلول هاي بيان شده و

اثر پرتو  UVدر نظر گرفت.

بافت ها ،به وسيله ي قطعه اي از  DNAآسيب

در معتادان مبتال به سرطان ريه ،الگوي ايجاد

ديده ي تحريك شده با ابتال  Sبه جهش را تعيين

جهش TP53با سرطان هاي حاصل از وجود كمترين

ميكند .ثانيا سيستم اصالحي  DNAبيشتر تغييرات

مقدار مادهي سرطان زا در بعضي از گروههاي

را اصالح مي كند و قسمتهاي اصالح نشده در ژنوم

دخانيات ،همراه است .عالوه بر اين سرطان ريه با

ثابت مي شوند .ثالثاً انتخاب بيولوژيكي ،سلول هايي

سرطان هاي غير مرتبط با مصرف دخانيات ،به دليل

را كه برتري بيشتري در نتيجه ي يك جهش كسب

بروز بيشتر جابجايي Gبا Tمتفاوت است( %02در

كرده اند ،كمك مي كند.

سرطان ريه،در مقايسه با ميانگين  %9در سرطان هاي

اثرات و مواد سرطان زاي محيطي

غير مرتبط با دخانيات مثل سرطان هاي مغز و پستان

تا كنون شناسايي دقيق اثرات به جا مانده توسط مواد

وكولوركتال).

جهش زا در  TP53در تعدادي از سرطانها امكان-

اين جابجايي ها به طور خاص در رشتهي غير

پذير بوده است ،به طوري كه آزمايشات و شواهد

رونويسي  TP53ي DNAمستقر شده اند و اغلب

تجربي مولكولي ايفاي نقش مهم بعضي مواد خاص

در كدون هاي مركزي 162،161،056،051و020

سرطان زا را به خوبي نشان داده است.

اتفاق ميافتد .اگر چه اطالعات در مورد غير

بيشتر مثال هاي قابل توجه ،شامل سرطان هاي

سيگاري ها هنوز محدود است ،اما شناخته شده كه

كبد ناشي از سابقه عفونت شديد ويروس هپاتيت و

اين جابجاييها در سرطان هاي ريهي غير سيگاري

مسموميت غذايي الفا توكسين ،سرطانهاي پوست

ها تكرار شونده نيست.

(غير از مالنوما ) حاصل از پرتو اشعه هاي

دود دخانيات شامل عوامل زيادي است كه مي-

خورشيدي و سرطانهاي ريه مرتبط با دود دخانيات

توانند به طور بالقوه جابجايي  Gبا  Tرا سبب

هستند.

شوند ،مثل عوامل استرس زا در اكسيداتيو،

شاهدي قوي براي اثر مواد جهش زا بر

تيروزآمين ها ،آمين هاي آروماتيك و آروماتيك هاي

سرطانهاي پوست غير مالنوما ()NMSCكه مربوط

چند حلقهاي هيدروكربنها .به هر حال اساس چيزي

به پرتو تابش خورشيد هستند ،پيدا شد.

كه در جابجايي Gبا  Tدر سرطان هاي ريه ي غير
سيگاري ها اتفاق مي افتد ،شبيه مكان هايي است كه
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بنزوپرين به طور خاصي تركيب اضافي  DNAرا

در مقابل شيوع  SER-249در بعضي مناطق چين،

در آزمايشگاه شكل مي دهد .اين چنين به نظر مي-

هم چنين دركشور هاي آفريقا و آسيا(مثل تايلند)

رسد كه حضور يك سيتوزين متيله در كنار يك

جايي كه ميانگين سطوح بيان آلفا توكسين پايين تر

گوانين فاكتور مهمي براي تشكيل تركيبي بهتر ،است.

هستند،كمتر است و اين واقعا در HCCهاي اروپايي

اين نتايج يك جهش ژني حاصل از بعضي تركيبات

و آمريكايي وجود ندارد ،جايي كه مشروبات الكلي،

عمده ي دخانيات را در سرطان هاي ريه ي سيگاري

نه آلفا توكسين ،عامل مهم در توليد سرطان هاي كبد

ها به خوبي نشان مي دهد.

است.

سرطان سلول هاي كبدي يكي از مثال هاي قابل

در اين پژوهش دليل خوبي وجود دارد كه

توجه از اثر به جا مانده ي جهش توسط مواد سرطان

متابوليت هاي آلفا توكسين ميتوانند اين جهش را

زا در ژنوم انسان را نشان ميدهد .در بعضي از نقاط

در آزمايشگاه و هم چنين در سلول هاي پرورشي

جهان مثل قسمت هايي از صحراي آفريقا و جنوب

محيط كشت سلول هابه وجود آورند .به هر حال اين

غربي آسيا ،شيوع بروز آلفا توكسين  Bهمراه با

تنها جهشي نيست كه آلفا توكسين مي تواند در

عفونت شديد ويروس هپاتيت  ،Bبه دليل بروز

 TP53روي DNAتوليد كند ،به اين دليل كه تقريبا

بسيار زياد اين نوع تومور در هر دو گروه مردان و

وجود تنها اين تومور در مناطق با شيوع باال هنوز

زنان است.

روشن نيست .ممكن است  SER-24ويژگي و

 TP53در حدود  %02از هپاتوسلوالر كارسينوماها در

خاصيت خاصي داشته باشد كه باعث افزايش توانايي

مناطق با شيوع كم مثل غرب اروپا و آمريكا تغيير

مواد سرطان زاي كبد شود .در واقع اين مطلب قابل

مييابد و اين جهش ها در نقاط غير خاص در محل

توجه است كه اين جهش در تومورهايي غير از

اتصال ژن به  DNAپراكنده هستند.

هپاتو سلوالر كارسينوما كمياب است.

به هر حال شيوع زياد در اين مناطق بر اثر بروز آلفا

پالسما به عنوان يك منبع جايگزين DNA

توكسين  B1و عفونت TP53، HBVدر بيش از

مشكل اساسي در شناسايي جهش  TP53اين است

 %62موارد تغيير كرده است .با مقدار بيشتر جهش-

كه اطمينان يابيمDNA ،ي آناليز شده بيانگر سرطان

هاي اشتباه جداگانه در كدون  ،059جابجايي AGG

يا ضايعهي قبل سرطان است .اين شرايط اغلب با

با  AGTباعث جانشيني اسيد آمينه آرژنين با سرين

جراحي نمونه به دست ميايد كه پاتولوژيست مي-

شده است .اين جهش نشان مي دهد كه  %05از كل

تواند مناطق داراي تومور را انتخاب كند .ولي اين

جهش هاي  TP53توصيف شده ،در هپاتو سلوالر

كار هميشه با بيوپسي قابل شناسايي نيست ،به

كارسينوما اتفاق مي افتد.

خصوص در مراحل اوليهي ضايعات .بنابراين

اين اتفاق نسبتاً در ديگر سرطان ها ،غير معمول

دستيابي بر منابع ديگر ماده ()DNAميتواند مفيد

است .انواع بدون تومور بيش از  %0از جهش هاي

باشد ،براي مثال تراشيدن سلول هاي تومور كه مي-

 SER-249را دارند SER-249 .بيش ترين جهش

تواند با روشي كم صدمهتر نسبت به بيوپسي و

غالب در مناطق با شيوع زياد

 HCCمثل

موزامبوليك ،سنگال ،شهر كيودانگ در چين و گامبيا
(اطالعات منتشرنشده ها) است.

جراحي بدست آيد.
مطالعات اخير نشان مي دهد كه

DNAي

پالسما مي تواند اين چنين فرصتي را ارائه دهد.
DNAي سيار ،به صورت آزادانه در پالسماي همه
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نمونهها وجود داشته باشد .پالسماي نمونه هاي

اين نتايج نشان مي دهد كه DNAي پالسما ممكن

سالم حاوي مقدار كمي از اين گونه DNAها

است منبع خوبي از ماده براي آاناليز جهش TP53

است ،اما اين مقدار  12تا  122برابر در بسياري از

در جهت شناسايي زودتر سرطان ها باشد.
با اين وجود مطالعات اخير ،بر روي بيماران

بيماريها شامل سرطان افزايش مي يابند.
شواهدي وجود دارد كه DNAي آزاد پالسما

ديگر با عفونت شديد  HBVو سرطان هاي كبد پر

اغلب شامل DNAي تغيير يافته از ضايعات

خطر در مناطق كيودانگ چين SRE-249،جهش

تومورها است .مطالعات انجام شده بر هفتاد بيمار،

يافته  DNAجاري شده در جريان خون وقوع يك

نشان داد كه در بيماران سرطاني ،اين  DNAشماري

ضايعهي قابل شناسايي را نشان نداد.

از خصوصيات فيزيكي را نشان مي دهد ،حاكي از

در بيماران افريقايي با بيماري الكلي كبدSRE -،

اين است كه آن ها در واقع از سلول هاي توموري

 DNA ،249در  16تا  %02از موارد پيدا شده

ايجاد شده اند.

است .مطالعات بيشتري براي بررسي ميزان صحت

چگونگي رسيدن DNAي سلولي به جريان

پيشگويي اين يافته ها مورد نياز است.

خون هنوز مورد بحث است .انتشار ان ممكن است

استفاده هاي بالقوه ي ديگر از DNAي پالسما

در نتيجه ي وقوع يك نكروز يا جريان اپوپتوز در

اين است كه سطوح DNAي بازيافتي ،تفاوتهاي

تومور باشد.

ميان فردي را در بيماران سرطاني نشان مي دهد.

همچنين شواهدي وجود دارد كه اين فرضيه را

بنابر اين غلظت  DNAممكن است همانند يك

تأييد مي كند ،كه ترشح قطعات  DNAتوسط سلول

فاكتور پيشگويي يا حتي مثل يك نشانهي بالقوه

هاي طبيعي و سلول هاي سرطاني ،يا انتشار سلول-

گسترش بيماري در بيماران سرطاني باشد.

هاي سالم در جريان خون به طوري كه مرگ شان

نتايج و دورنماها
با توسعه ي اين روش آشكار سازي جديد و

قطعات DNAي آنها را آزاد مي كند.
درمطالعات سال هاي اخير ،با استفاده از روش

حساس جهش با بازدهي باال ،آناليز جهشهاي

مبتني بر  ،PCRسودمندي DNAي پالسما را براي

 ،TP53ممكن است كمكي اساسي براي شناسايي

كشف تومور خاص تغيير يافته در ژن ها مثل K-R

فاكتورهاي خطر سرطان خاص در انسان باشد .به

و ،Tp53بعالوه ي متيله كردن ،CDKN2A

خصوص اينكه در حقيقت الگو هاي جهش بين

ناپايداريهاي  Microsatelliteو فقدان اللها در

مناطق مختلف جغرافيايي متفاوت است .براي مثال

مكانهاي خاص را نشان داده است.

در  HCCو اين مكان را مي دهد كه از تنوع

يك مطالعه بر روي  HCCاز غرب اقريقا آزمايش

سرطان هاي انساني براي مقايسهي خطرات سرطان

ما را راهنمايي كرد ،ما فهميديم كه جهش SRE-

در قسمتهاي مختلف جهان استفاده شود.

 249در ژن  TP53در DNAي پالسماي  %01از

در شرايط باليني دسترسي به روشهاي بهتر

بيماران  HCCقابل شناسايي است و تطبيق عجيبي

براي آناليز جهش ،به ارزيابي اهميت تغيير TP53

بين يافته ها در DNAي پالسما و DNAي تومور

را براي تشخيص و پيشگويي بيماران سرطان كمك

وجود داشت.

خواهد كرد .به ويژه اگر شناسايي زود هنگام جهش
بتواند به آساني بر روي مادهي جايگزين انجام
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شود.در اين رابطه ،مطالعات بيشتر بر روي منبع و

 0هزار افزايش را دارند .اين احتمال وجود دارد كه

اهميت DNAي پالسما قطعا مورد نياز است.

اين روند در سالهاي آينده تأييد كنندهي وضعيت

در حال حاضر شماري از انواع جهش هاي TP53

 TP53به عنوان قسمت اصلي مساله در بيولوژي

در نشريات جهاني توصيف شدهاند و هر سال  0تا

مولكولي سرطان انسان ادامه يابد.
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