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Abstract
Background and purpose: Skin cancer is one of the most common types of cancer. Several
studies suggest a high incidence of skin cancer in most countries. TIMP-2 is the tissue inhibitor of matrix
metalloproteinase and exist in both cancer and normal cells. The aim of this study was to investigate the
expression of TIMP-2 gene in patients with skin cancer and evaluating the association between the
expression of this gene and the disease progression.
Materials and methods: In this study 60 FFPE samples of skin cancer (n=30) and
noncarcinoma cases (n=30) were collected from Tehran Milad Hospital. The cancer patients aged 30 to 80
years old. RNA was extracted using RNX solution, and then cDNA synthesis was carried out by Oligo dT and
Random Hexamer primers and MMulV enzyme. The gene expression was evaluated by Real-time PCR.
Results: The TIMP-2 gene expression in carcinoma samples increased 1.13 folds compared to
normal tissue samples. Also a direct correlation was seen between tumor size and TIMP-2 gene expression.
In fact the gene expression in tumors= 2 cm was more than 6.72 compared with normal samples
(P<0.0005). The mean expression levels of TIMP-2 gene in tumors<1 cm and 1-2 cm were 0.57 and
1.003, respectively (P< 0.001). Moreover, the TIMP-2 gene expression was found to be higher in male.

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

Conclusion: According to current findings, expression of TIMP-2 gene has a considerable role
in skin cancer development. In other words, the gene expression increases by increase in tumor size and
patients age. So, it seems that TIMP-2 gene expression could be a reliable biomarker for evaluation of
skin cancer in early stages.
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نقش ژن  TIMP-2در سرطان پوست
نگار ذقاقی

۱

الهام مسلمی

۲

حمیدرضا خیری منجیلی

۳

چكیده
سابقه و هدف :امروزه سرطان پوست شایع ترین نوع سرطان است و بررسی انجام شدهه رر اثردر ثردورحا یتایدت از
شیوع باالی سرطان پوست رارر .ژن  TIMP-2به عنوان مهارثننهه بافتی ماتریتس متالوپروتئیناز است و حد رر سدلو حدای
سرطانی و ح رر سلو حای سال بیان میشور .حهف از این مطالعه بررسی بیان ژن  TIMP-2رر افرار مبتال به سرطان پوست
و ح چنین بررسی ارتباط پیررفت بیماری با میزان بیان این ژن بوره است.
مواد و روشها :رر مطالعه مورری -شاحهی یاضر تعهار  06نمونه بلوک پارافینده شدام  06نمونده از افدرار مبدتال بده
سرطان رر بازه سنی  06تا  06سا و  06نمونه از افرار نرما از بیمارستان میالر تهران جمعآوری گرریه RNA .نمونهحدا بده
ثمک محلو
و آنزی

 RNX-PLUSاستخراج شه .سپس سنتز  cDNAبا اسدتااره از پرایمرحدای  Random Hexamerو Oligo dT

 MMuLVانجام شه .بیان ژن  TIMP-2با ثمک  Real-time PCRانجام گرفت.

یافتهها :با ارزیابی بیان ژن  TIMP-2مرخص گرریه ثه بیان این ژن  3/30برابر نسبت به نمونهحای نرما افزایش یافتده
بور ( .)p>6/663عالوه بر این بین انهازه تومور و میزان بیان ژن  TIMP-2رابطه معنا راری وجور راشت به طوری ثه میدزان
بیان ژن  TIMP-2برای تومورحا با انهازه بیشتر از  2سدانتیمتدر برابدر بدا  0/22نسدبت بده نموندهحدای نرمدا ( )p>6/6660و
میانگین بیان ژن برای تومورحا با انهازه ث تر از  3سانتیمتر و بین  3تا  2سانتیمتر به ترتیب  6/02و  3/660بور (.)p>6/663
ح چنین رر مرران میزان بیان ژن  TIMP-2بیش از زنان بور.
استنتاج :ژن  TIMP-2رر پیررفت سرطان پوست می توانه نقش موثری راشته باشده بده طدوری ثده بدا افدزایش اندهازه
تومور و سن بیمار میزان بیان ژن  TIMP-2افزایش یافت .رر نهایت به نظر میرسه ثه بیان ژن  TIMP-2میتوانه بده عندوان
بیومارثر قاب اعتمار برای ارزیابی سرطان پوست رر مرای اولیه بیماری باشه.
واژه های کلیدی :سرطان پوستReal Time PCR ،TIMP-2 ،

سرطان پوست شایعترین سرطان رر جهدان اسدت .ایدن

عمومی رر ایران است و شایعترین سرطان رر ثردور مدا

سرطان رتبه او رر بین مرران و رتبه روم رر بین زنان را بده

میباشه .سرطان پوست مالنومدا()Melanoma Skin Cancer

خور اختصاص راره است .سرطان پوست یک مرت سالمت

و غیر مالنوما ( )Non Melanoma Skin Cancerامروزه
E-mail: elham_moslemi60@yahoo.com
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مقدمه

نقش ژن  TIMP-2در سرطان پوست

شایعتدرین ندوع سدرطان پوسدت رر میدان سدایه پوسدتان

پروتئینازحدددددا یدددددا حمدددددان  MMPحدددددا از خدددددانواره

میباشنه و عالوه بر این شایعترین سرطان رر ثردور مدا

آندزی حددای وابسدته بدده روی حسددتنه ثده توانددایی تجزیدده

نیز محسوب میشونه .بهطور ثلدی میدزان شدیوع سدرطان

 ECMرا رارنه و فعالیت آنحا توسد مهدار ثنندههحدای

پوست رر ایدران  36/3003رر حدر  366حدزار نادر اسدت.

بددافتی مدداتریتس متالوپروتیئنازحددا یددا حمددان TIMPحددا

میزان شدیوع بدرای (2/00 BCC )Basal Cell Carcinoma

()Tissue Inhibitors of Matrix Metallo Proteinases

و بدرای ( 3/23 SCC )Squamous Cell Carcinomaو

مهار میشدورTIMP .حدا پدروتئینحدای ترشدحی بدا وزن

برای مالنوما  6/03از حر  366حزار نار میباشه .ایسدتگاه

مولتولی ث حستنه ثه بده فدرم فعدا  MMPحدا متصد

تحقیقاتی رانرتهه بههاشت رانردگاه تهدران رر بابد بده

شهه و مهارثنندهه فعالیدت آنزیمدی آنحدا مدیباشدنه(.)0

عنوان یک مرثز ثبدت سدرطان رر منطقده شدمالی ایدران

TIMPحا رر اثرر بافتحا و مایعات بهن به شت محلو

فعالیت میثنه .طبق آمار این مرثدز سدرطان غیرمالنومدایی

وجور رارنه و تااوت آن حا رر توزیع بافتی است .چهار

پوست جزء سرطانحای شایع منطقه شمالی است و یتی

ژنپارالوگ حستنه و شام

TIMP- ،TIMP-2 ،TIMP-1

رر طی سالیان اخیر موارر گزارش شهه آن افزایش قابد

3و  TIMP-4میباشنه TIMP-2 .عضو منحصر به فدرر از

مالیظهای راشته است بهطوریثه از سا  3022تا سدا

خددانواره TIMPحددا مددیباشدده و روی ثرومددوزوم  32رر

 3000میزان آن یهور  2/0برابر شدهه اسدت( .)3سدرطان

موقعیدددت  17q25قدددرار رارر و رارای  0ناییددده اگدددزون

پوست معموالً رر الیه بیرونی پوست به وجور می آیه و

است( .)2ژن  TIMP-2عالوه بر مهار  MMPحدا بده طدور

ممتن است ابتها به صورت یک تدورم ،برآمدهگی و یدا

انتخددابی بددا  MT1-MMPواثددنش مددیرحدده تددا فعالیددت

بخری متااوت با سایر بخشحای پوست ظداحر شدور(.)2

 Pro-MMP2را تسهی

ثنه .بنابراین عملتدرر TIMP-2

سرطان پوست به رو نوع سرطان مالنومدا و غیدر مالنومدا

حد بدده عنددوان مهارثننددهه MMPحددا اسددت و حد بددرای

تقسی میشور .سرطان غیر مالنومایی پوسدت ()NMSC

فعالیت  Pro-MMP-2نیاز است(.)0

به رو نوع  BCCو  SCCتقسی میشور( .)0افزایش شیوع

تعار بین  MMPو  TIMPرر فعالیدت فرآیندهحای

سرطان پوست بهرلی مواجهه طوالنی مهت با نور خورشدیه

فیزیولوژیتی طبیعی بهن ضدروری اسدت و عدهم تعدار

و یا تماس با اشعه  ،UVعوام ژنتیتدی و برخدی عوامد

بین  MMPو  TIMPمیتوانه به تهاج تومور ،متاستاز و

ریگر اسدت( .)1اخدتال رر مسدیر

رر ایجار سرطان پوست نقش ثلیهی رارر .رر این مسدیر

متااوتی ماننه ریه ،ثولون ،سینه و پروستات ارتباط رارر.

سیگنالینگ ،تومور ساپرسور  PTCHنقدش مهمدی رارر.

مطالعات نران راره انه ثه بدین بیدان  TIMP-2و متاسدتاز

عددالوه بددر ایددن جهددش رر تومددور ساپرسددور  P53رر 06

تومورحا رابطه عتس وجور رارر( .)3به طور ثلی به نظر

ررصه بیماران مبتال به  BCCیافت شهه است .مطالعدات

میرسه ژن  TIMP-2بده عندوان یدک شداخص مهد رر

نران رارهانه ثه سطح بیدان تلدومراز رر مقایسده بدا سدایر

پیشبینی ،ترخیص و بررسی پیررفت سدرطان پوسدت و

سرطانحا رر  BCCبدیشتدر اسدت و حد چندین پدروتئین

ح چنین به عنوان یک فاثتور آگاحی رحنهه رر مراید

 BCL-2ثه یک مهارثننهه شناخته شهه آپوپتدوز اسدت

ابتهایی بیماری میتوانه باشه .تا ثنون رر ایران مطالعاتی

نیز به صدورت راممدی بیدان مدیشدور( .)0تهداج تومدور،

رر زمینه بررسی میزان بیان ژن  TIMP-2رر نمونده حدای

متاستاز و آنژیوژنز نیازمنه تجزیه مداتریتس خدارج سدلولی

افرار مبتال به سرطان پوست صورت نگرفته است .حهف

( )Extra Cellular Matrixو افددزایش بیددان مدداتریتس

از ایددن مطالعدده شناسددایی ژن  TIMP-2بدده عنددوان یددک

متالوپروتئینازحددا ( )MMPsمددیباشدده .مدداتریتس متددالو

بیومارثر جهدت تردخیص اولیده و زور حنگدام رر افدرار
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Hedgehog-Patched

آنژیوژنز منجر شور و این عهم تعار با ایجدار سدرطانحدای

پژوهشی

نگار ذقاقی

مبتال به سرطان پوست با تتنیک  Real-time PCRبدوره

رر نهایت پرایمرحای طرایی شهحتوس  NCBIو برنامه

است.

 Blast ،Gene Runnerگرریهنه تا رقت و اختصاصدیت
آنحددا مددورر بررسددی قددرار گیددرر .تددوالی و مرخصددات

مواد و روش ها

پرایمرحا رر جهو شماره  3نمایش راره شهه است.

رر این مطالعه مورری -شاحهی  06بلدوک پارافینده
فرر مبتال به سرطان پوست پس از بررسی توس متخصدص

جدول شماره  : 1توالی و مرخصات پرایمرحای ویژه Real timePCR

پاتولوژی و  06نمونه از افدرار سدال از بیمارسدتان مدیالر

انهازه محصو PCR

تهران از سا حای  3033تا  3032جهت برشگیری انتخداب
و جمعآوری گرریه .طیف سنی افرار انتخاب شهه  06تا

نام پرایمر
TIMP-2 F

CCCAGAAGAAGAGCCTGAAC

TIMP-2 R

GAGGAGATGTAGCACGGGAT

GAPDH F

ATGGAGAAGGCTGGGGCT

GAPDH R

ATCTTGAGGCTGTTGTCATACTTCTC

88bp

124bp

 06سا بور .نمونهحا پدس از جمدعآوری بده آزمایردگاه
انتقددا راره شددهنه و بالفاصددله مرای د

اسددتخراج RNA

انجام واثنش Real-time PCR

تعیین ثمیدت نسدبی رر  Real timePCRبده وسدیله

روی آنحا انجام گرفت.

انهازهگیری افزایش ترعرع فلورسنس رر نتیجده اتصدا رندگ
استخراج RNA

سایبرگرین با اسدتااره از رسدتگاه Step one-ABI 7500

جهددت اسددتخراج  RNAاز بافددت پارافیندده ،ابتددها

انجام گرفت .اجزای واثنش  Real timePCRرر یجد

توس رستگاه میتروتوم برشحدا بدا اندهازه  36میتدرون

نهایی  26µLو شام  SYBR TM(2X) Master Mixو

از بافددددت پارافیندددده تهیدددده گرریدددده .بددددرای انجددددام

) Forward and Reverse Primers (0.4µMبدا برنامده

RNX-Plus

رمددایی بدده صددورت رناتوراسددیون رر رمددای  30ررجدده

( )CinnaGene,Iranاسددتااره شدده .خلددوص و غلظددت

سانتیگرار به مهت  0ثانیده ،اتصدا رر رمدای  06ررجده

 RNAاسددتخراج شددهه توس د رسددتگاه اسددپتتروفوتومتر

سانتیگرار به مهت  06ثانیه انجام شه( .)3رر نهایت نتایج

بررسی و تاییه گرریه(.)3

به رسدت آمدهه توسد ندرمافدزار  Graph padو بدا آزمدون

پارافینزرایی و اسدتخراج  RNAاز محلدو

سنتز cDNA
مدددددوار مدددددورر نیددددداز جهدددددت سدددددنتز cDNA

شدام ،6/2 µg Random Hexamer ،6/0 Mm dNTP

 One way ANOVAآنالیز و نمورار آن رس گرریه.

یافته ها

نمونهحا به مهت  06رقیقه رر  12ررجه سانتیگدرار قدرار

نموندده بدداالی  00سددا و  30نموندده ث د تددر از  00سددا ،

راره شهنه(.)3

براساس جنسیت شام  20نمونه مرر و 0نمونه زن بورنده
و رر  30نمونه انهازه تومورحا بین  3الی  2سانتیمتدر ،رر

طرایی پرایمر

 2نمونه انهازه تومورحا ث تر از  3سانتیمتر و رر  0نمونه

تدددوالی ژن  TIMP-2و گلیسدددرآلهحیه -0فسددداات

انهازه تومورحا بیشتر از  2سانتیمتر بور .با توجه به ایدن

رحیددهروژناز )(GAPDHثدده بدده عنددوان ثنتددر راخلددی

نتته ثه از رنگ فلوروسانت سایبر گدرین اسدتااره شدهه

استااره شهه بور از سایت  NCBIبه رسدت آمده .سدپس

است ،به منظور بررسدی اختصاصدیت پرایمرحدا و رندگ

توس برنامه  Primer Expressپرایمرحدای اختصاصدی ثده

فلورسانس ( (SYBER greenو اطمینان از تتریر قطعات

به صورت  exon-exon junctionبور ،طرایدی گرریده.

اختصاصی و بررسی عهم وجور قطعات غیدر اختصاصدی
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 366U ،6/0 µg Oligo dTآنزی ( )M-MuLVمیباشده.

نمونهحای جمعآوری شهه براسداس سدن شدام 32

نقش ژن  TIMP-2در سرطان پوست

رر محصو

 ،PCRنمورار منحندی ووب بدرای ژنTIMP-2

5

و ( GAPDHنمورار شماره  )3به صدورت جهاگانده توسد

4

رستگاه ) Real time PCR (Step Oneرس گرریه ثده

3

RQ

این امر تاییهی بر پیونه صحیح پرایمرحا به ژن TIMP-2

2

میباشه.

1

0

29
or 30
m
al

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

11
12

8

9
10

7

6

5

4

3

2

1

N

Samples

نمودار شماره  : 2آنالیز بررسی بیان ژن  TIMP-2رر نمونه حای بیمار
نسبت به ثنتر

 :RQمیزان بیان ژن TIMP-2

رر تصددویر شددماره  2مردداحهه مددیشددور ثدده اثرددر
نمونهحای بیمار رر مقایسه بدا نمونده نرمدا افدزایش بیدان
نران میرحنه ثه رر این امر نمونهحای نرمدا رر فرمدو
 RQبرابر با  3بوره ثده بدا رندگ سدیاه رر سدمت راسدت
نمورار مرخص شهه و تمام نمونهحا نسبت به نمونهحدای
نرما سنجیهه میرونه .رر میان نمونهحدای بررسدی شدهه
سه نمونه افزایش بیان باالیی را برای ژن  TIMP-2نردان
رارنه ثه نمونه حدای شدماره  0،23و  20بورنده .حدر سده
نمونه متعلق به مرران باالی  26سدا و مبدتال بده  BCCو
انهازه تومور رر حر سه نمونه بیشتر از  2سانتیمتدر بدور
ثه میتوان ارعا ثرر بدین افدزایش اندهازه تومدور و سدن
بیمددار بددا افددزایش بیددان ژن  TIMP-2ارتبدداط معندیراری
نمودار شماره  : 1آنالیز منحنی ووب برای رو ژن مورر مطالعه  :Aژن
 :B , GAPDHژن

TIMP-2

وجددور رارر .ایددن مطالعدده نرددان رار ثدده میددزان بیددان ژن
 TIMP-2با افزایش سن افزایش مییابده .میدزان بیدان ژن
رر افرار بیمار با سن ث تر از  00سا به صورت میانگین

رستگاه محاسبه و به  )Relative quantification( RQیا

افرار باالی  00سا این مقدهار بده  3/00برابدر نسدبت بده

میزان بیان تبهی شه و سپس انهازهگیری میزان بیدان ژن

افرار نرما تغییدر و افدزایش بیدان نردان راره اسدت .ایدن

با روش  CTانجام شه .میزان بیان نمونهحدای بیمدار

طبقهبنهی فق با گروه سنی افرار انجام شهه و حیچ فاثتور

به صورت مقایسدهای بدا نموندهحدای نرمدا بیدان گرریده

ریگری رر نظر گرفتده نردهه اسدت .رر طدی بررسدیحدای

ثه رر این امر نتایج به رست آمهه نسبت بده میدزان بیدان

انجام شهه مرخص شه ثه بین انهازه تومور و میزان بیان

حمان ژن رر بافت نرما میباشده RQ .نموندهحدا توسد

ژن  TIMP-2رابطه مستقیمی وجور رارر .رر تومورحا بدا

رستگاه محاسدبه و نمدورار آن رسد گرریده و نتدایج بده

انهازه بیشتدر از  2سدانتیمتدر بدیشتدرین بیدان بدرای ژن

رست آمهه توس نرمافزار  Graph padنیز مجهراً رسد

 TIMP-2مراحهه شه.

گرریه (نمورار شماره .)2
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 ctنمونددهحددا پددس از انجددام واثددنش تتریددر توس د

 3/60برابر ،نسبت به افرار نرما افدزایش یافتده بدور و رر

پژوهشی

نگار ذقاقی

بحث

یضور  TIMPحا رر بافتحای توموری مراحهه شه(.)32

رر این مطالعه برای اولین بار از بلوک حای پارافینده

 Krengelو حمتارانش با روش ایمونوحیستوشدیمی

جهت بررسی نقش ژن  TIMP-2رر افرار مبتال به سرطان

بدده مقایسدده بیددان  TIMP-2 ،MMP-2و  MT1-MMPرر

پوست استااره شه .اگرچه بلوکحای پارافینه وخدایر بدا

ضایعات پوستی مالنوسیتی  neviپرراختنه و به این نتیجه

ارزشی جهت بررسی بیماری میباشنه ولی استخراج RNA

رسیهنه ثه  MMP-2توس ضایعات ثارتینوسدیتی بیدان

از آنحا ثاری رشوار است اما نتایج این مطالعه نران رار

می شونه و اشعه  UVباعد

تنظدی مربدت بیدان ایدن ژن

ثه میتوان از بلوکحای پارافینه نیز بدرای بررسدی بیدان

میشور .بیان  MMP-2رر سلو

ژن استااره ثرر.

مراحهه نره ولی رر مقاب  TIMP-2 ،توس سدلو حدای

 Burgessو حمتارانش باثمک تتنیک حیبریهاسدیون
ررجا به بررسی شناسایی مح ثالژناز و بیان

ژن TIMP

حدای مالنوسدیتی nevus

مالنوسیتی  nevusبیان شه و اشعه  UVباع

تنظی منای

بیان ژن  TIMP-2نمیشور(.)30

رر  33نموندده از افددرار مبددتال بدده  SCCپرراختندده و نرددان

نتایج نران رار ثه میزان  mRNAمربدوط بده TIMP-2

رارندده ثدده رر  36نموندده از  33نموندده  SCCمیددزان بیددان

رر بافتحای سرطانی و بافتحای اطراف تومور افدزایش

ثالژناز رر استرومای فیبروبالسدتحدا رر بافدت پیوندهی

یافته است .افزایش بیان ژن  TIMP-2به ویژه رر نمونهحا

مجاور تومور باال است و ح چنین رر سدلو حدای بازولومیده

با انهازه تومور بدیشتدر از  2سدانتیمتدر مرداحهه شده .از

تومددوری ثدده رر یاشددیه تومددور قددرار رارندده بیددان ژنحددا

محهوریتحای این مطالعه میتوان به عدهم رسترسدی بده

پددایینتددر اسددت .عددالوه بددر ایددن میددزان بیددان ثالژندداز رر

مریله بیماری افرار بیمار مبتال به سدرطان پوسدت اشداره

سلو حای نرما پدایین اسدت و بیدان ژن  TIMPرر تمدام

ثرر .این اولین گزارشی است ثه رر جهان بدا شناسدایی

بافتحای بررسی شهه نا چیز بوره است(.)36

 mRNAژن  TIMP-2بیددان ایددن ژن را رر بافددت پوسددت

ررمطالعه ریگری ثه توس  Wagnerو حمتارانش
با ثمک تتنیک نورترن بالت انجدام شده و بده بررسدی

افرار مبتال به سرطان پوست رر ایران نردان راره و نقدش آن
را رر سلو حای بافت پوست مورر بررسی قرار میرحه.

بی دان ژن  TIMP-2رر سددرطان پوسددت پرراختندده ،نرددان

نتایج این مطالعه میتوانه رر پیررفت پیشآگهی از

رارندده ثدده بی دان ژن  TIMP-2رر سددرطان پوسددت BCC

سرطان موثر واقع گررر .مطالعه یاضر و نیز گزارشحای

بهطور چر گیری نسبت به  SCCبیشتر است و حد چندین

گذشته نران مدیرحنده ثده پیردگویی صدحیح پیامده رر

به ثمک حیبریهاسیون ررجا مرخص شه ثه سلو حدای

بیماران مبتال به سرطان به عنوان مرت بدالینی و پیچیدهه

استرومای تومور منبع مهمی از  TIMP-2حد رر  BCCو

مطرح میباشه .با وجور مطالعات گسدتررهای ثده رر زمینده

Varaniو حمتاران با بررسی افرار مبتال به  BCCبا

تعیددین شددهه حد چنددان جددای ترریدده رارر .افددزون بددر آن

ثمک روش ایمونوشیمی بده مقایسده میدزان  MMP-2و

پیررفت بیمداری بدا افدزایش خطدر مدرگ ناشدی از ایدن

 MMP-9و  TIMP-1و  TIMP-2رر نمونهحای مبدتال بده

بیماری حمراه میباشنه .انجام مطالعات آتی جهت تعیین

 BCCو نمونهحای نرما پرراختنه و به این نتیجه رسیهنه

نقشعوام مختلف بالینی وآسیبشناختی ررجهت شناخت

ثه میزان بیان  MMPحا رر نموندهحدای  BCCنسدبت بده

پیشآگهی سرطان پوست ضروری به نظر میرسه.

نمونهحای نرما بیشتر بور TIMP .حا رر نمونهحای افدرار

رر پایان مدیتدوان نتیجدهگیدری ثدرر ثده TIMP-2

بیمار نیدز مرداحهه شدهنه و براسداس نتدایج ایمونوشدیمی

می توانه نقش مه و موثری رر تردخیص اولیده سدرطان

یضور  TIMP-1مراحهه شه نه  TIMP-2و عالوه بر این

پوست به عندوان یدک مدارثر زیسدتی مسدتق از مریلده
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ح

رر  SCCحستنه(.)33

سرطان رر سراسر جهان صورت گرفتده ،صدحت عوامد

 در سرطان پوستTIMP-2 نقش ژن

برای تاییه رقیق نقش پیشآگهیرحنهه این فاثتور مورر

 ایدن مطالدب اطالعدات اولیده.تومور برعههه راشته باشه
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