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 تقدیم به

؛پدر بزرگوار و مادر مهربانم  

 آنان که از خواسته هایشان گذشتند،

،سختی ها را به جان خریدند  

،و خود را سپر بالي مشکالت و نامالیمات کردند  

.تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم   

، پیمان؛برادرمتقدیم به   

.دوزیمکه در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم می   

 

 تقدیم به اساتید ارجمندم جناب آقاي دکتر مجتبی امانی و جناب آقاي غالمحسین اتحاد

.وتقدیم به تمامی بیمارانی که طب را بر بالینشان آموختم  

 

 و با سپاس فراوان

، جناب آقاي دکتر مأذنی، جناب آقاي دکتر ارزنلو و جناب آقاي دکتر سرکارخانم نفتچی، ازآقاي دکتر گل محمدي

؛بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید که نعمتی؛  

هاي بی چشمداشت ایشان  ها و راهنمایی ه یاريک سرکار خانم  دکتر زهره حسنی نسب فرزانه مهربانمدوست و  

.نمود بسیاري از سختیها را برایم آسانتر  

 



 د 
 

:چکیده  

  

در افراد مبتال  2بررسی نسبت آنزیمهاي اکسید نیتریک سنتاز اندوتلیالی و ماتریکس متالوپروتئیناز 

 به سرطان معده

آنزیمهاي نیتریک اکسید سنتاز و ماتریکس متالوپروتئیناز به ترتیب با سنتز نیتریک اکسید و : سابقه و هدف

. پروتئولیز بسیاري از ترکیبات ماتریکس خارج سلولی، نقش مهمی را در القاي سرطان و متاستاز نشان میدهند

 MMP-2ب کاهش فعالیت مطالعه اي در سطح سلولی نشانگر این است که القا بیان نیتریک اکسید سنتاز موج

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نسبت آنزیم هاي اکسید نیتریک سنتاز و ماتریکس متالوپروتئینازها در . میشود

  .افراد سالم و مبتال به سرطان معده و مقایسه آنها با هم بود

  

مراجعه کننده به کلینیک نفر بیمار مبتال به سرطان معده  50شاهدي تعداد  -در این مطالعه مورد: مواد و روشها

پس از خونگیري و جداسازي . نفر فرد سالم با جنس و سن مشابه انتخاب شدند 30ارس به صورت تصادفی و 

 (ELISA)با روش الیزا  2سرم، میزان آنزیمهاي نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیالی و ماتریکس متالوپروتئیناز 

  .سنجش گردید

  

در افراد بیمار به طور معنی داري بیش از  MMP-2/eNOSهد که نسبت آنزیم مطالعه حاضر نشان مید: یافته ها

مبتالیان به سرطان معده به طور معنی داري کمتر از افراد سالم است و  eNOSافراد سالم است، در حالی که 

MMP-2 تغییر معنی داري را نشان نمی دهد.  

  

و  eNOSبرخالف مطالعات قبلی در سطح سلولی، مطالعه حاضر نشان می دهد که سطح سرمی : نتیجه گیري

MMP-2 بنابراین ممکن است عوامل دیگري در تنظیم میزان . باهم ارتباطی ندارندMMP-2  سرمی غیر از

eNOS نقش داشته باشند.  
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  فهرست عالئم اختصاري

GC: gastric cancer 

MMP: matrix metalloproteinase 

NO: nitric oxide 

NOS: nitric oxide synthase  
eNOS: endothelial nitric oxide synthase 

iNOS: induced nitric oxide synthase 

nNOS: neuronal nitric oxide synthase 

TIMP: tissue inhibitor matrix metalloproteinase 

ECM: extracellular matrix 

MT-MMP: membrane-type matrix metalloproteinase 

P-APMA: P-amino phenyl mercuric acetate 

BM: basement membrane  
EGF: epidermal growth factor 

IGF: insulin-like growth factor 

PDGF: placet-derived growth factor 

bFGF: binding to fibroblast 

TGF: transforming growth factor 

IL: interleukin 

TNF :tumor necrosis factor 

NK cell: natural killer cell 

cGMP: cyclic guanosine monophosphate 

GTP: guanisine 5-triphosphate 

HP: helicobacter pylori 

ADMA: asymmetric dimethylarginine 

PCNA: proliferating cell nuclear antigen 

PBS: phosphate buffered saline 

ABC: avidin-biotin-peroxidase 

TMB: tetramethylbenzidine  
  



  

  

  

  

  فصل اول

  طرح تحقیق

 

 

  

  

  

 



  در افراد مبتال بھ سرطان معده MMP-2و   eNOSبررسی نسبت آنزیمھای  ۲ 

 مقدمه و بیان مسئله 1-1

ولی شیوع آن در کشورهاي مختلف و  ،سرطان معده دومین سرطان شایع در سطح جهان می باشد

نیم میزان شیوع در مناطق شمال غرب ایران دو و . (همچنین مناطق مختلف یک کشور متفاوت است

  )1).(برابر میانگین کشوري است

 می کلسیم و روي عناصر به وابسته آندوپپتیدازهايخانواده هایی از (MMP)  متالوپروتئینازها ماتریکس

 پروتئوگلیکانها کالژنها،(دارند  را سلولی خارج ماتریکس ترکیبات از بسیاري روتئولیزپ که توانایی باشند

شرایط  در )2،1(.می شوند التهابی پاسخهاي روند تشدید سبب کار این با و) ها پروتئین-گلیکو و

 تجزیه التهابی بیماریهاي سایر  و  عروقی - بیماریهاي قلبیروماتوئید،  آرتریت بیماري نظیر پاتولوژیک

می  تسریع را التهابی واکنشهاي و گردد می بافت تخریب موجب سلولی خارج حد ماتریکس از بیش

 و شروع کارسینوژنز در ماتریکسها این .است سرطان ها  MMPمهم  پاتولوژیک نقش هاي از یکی. کند

 بازال غشاء سدهاي شکست با و دارند نقش بافت سرطانی ساختمان تخریب و تومور آنژیوژنز افزایش

 فرآیند یک سلولها اکثر درها   MMPتولید. میشوند آن پیشرفت و تومور متاستاتیک باعث گسترش

 و داشته وجود ذخیره فرم به نوتروفیلها و ماکروفاژها نظیر ایمنی سلولهاي سیستم در لیکن است دایمی

 نقش  التهاب فعالیت  کنترل درها  MMPهاي طبیعی  کننده مهار لذا، میشوند آزاد مختلف شرایط تحت

  )4،3(.دارند سزایی به 

eNOS  یکی از ایزوفرم هاي خانواده اکسید نیتریک سنتاز است که توسط سلولهاي اندوتلیوم بیان میشود

در مراحل اولیه در عفونتهاي اولیه حاد و مزمن،  NOتولید  .و در پی تحریک از اندوتلیوم آزاد میکند

 )5.(مینشاند، ولی در سطوح باالتر سبب گسترش بیماریهاي نئوپالستیک میگرددالتهاب مخاط را فرو 

NO افزایش   .ممکن است نقش بسزایی در رشد، پیشرفت و متاستاز تومور داشته باشندNOS   توتال در


