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  60 ات:صفح تعداد          25/11/95  دفاع: تاریخ                        علوم :دانشکده

   :چکیده

 از بعد شایع سرطان است. دومین جهان سراسر در زنان براي بهداشتی عمده مشکل یک پستان سرطان

وي دهنـد. پروپـولیس حـا    مـی  تشکیل را زنان میان در سرطان از ناشی مرگ علت ترین شایع و ریه سرطان

فالونوئیدها و پلی فنل هاست که اثر آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی و ضد میکروبی قابل توجهی است. هـدف  

مـی باشـد.    MCF-7بـر روي رده سـلولی    Xاین تحقیق ، بررسی اثر حفاظتی پروپولیس در مقابل پرتوهـاي  

در محـیط   MCF-7درصد عصاره گیـري شـد. سـلول هـاي     96روش بررسی: نمونه هاي پروپولیس با اتانول 

حل و براي تیمار سلولی استفاده شـد. اثـرات  آنتـی     DMSOدر  EEPکشت داده شد. عصاره  RPMIکشت 

توام بـا تیمـار    Xبررسی شد. اثرات پرتوي  MTTبا آزمون سنجش  MCF-7اکسیدانی بره موم بر سلول هاي 

ورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: نتایج عصاره از طریق بررسی میزان بقاء ،آپوپتوز سلولی و روش هاي مولکولی م

و همچنـین   نشـان نـداد.   که تیمار عصاره بره موم در غلظت هاي پایین اثرکشندگی قابل توجـه اي نشان داد

گري اثر کشندگی موثري نداشت در حالی که تیمار توام عصاره و پرتو ایکـس اثـر    1تیمار پرتو ایکس با دوز 

میکروگرم بر میلی  14برابر ایکس و پرتو بره موم تیمار توام عصاره    50Icکشندگی قابل توجه اي نشان داد . 

آزمـون   وAO/EB سلول هاي تحت تیمار از تستلیتر می باشد. در این تحقیق براي بررسی رویداد آپوپتوز در

AnnexinV/PI  تـوام بـا   میکروگرم بر میلی لیتر 15استفاده شد. نتیجه این که میزان آپوپتوز در تیمار عصاره

نتیجه گیري و بحث: ایـن یافتـه هـا     ي افزایش یافت.پرتو ایکس در مقایسه با گروه شاهد به طور قابل توجه

ندارد. این در حالی است کـه تیمـار    هاي پایین اثر سایتوتوکسیتی قويغلظتپشنهاد می کند که بره موم در

  بود اثر سایتوتوکسیتی قابل توجه اي نشان داد.توام عصاره با ترکیبات دیگر که در این تحقیق پرتو ایکس 
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   مقدمه- 1- 1

ده و تهاجم و انتشار سلول ها سرطان گروهی از بیماري ها را شامل می شود که مشخصه آنها رشد تنظیم نش

هر بافت منشا و ویژگی هاي اختصاصی و متمایزي را از جایگاه اصلی یا مکان اولیه به دیکر نقاط بدن می باشد. 

را در بین زنان ، رطاناز کل س سومکیحدود  سینه درسرطان  )Network, 2012(به سرطان آن ناحیه می بخشد. 

 از سرطان یعلت مرگ ناش نیترعیو شا هیبعد از سرطان ر عیسرطان شا نیدومسرطان سینه تشکیل می دهد .

با در ایران . در حال افزایش است یرانیزنان ا انیدر م سرطان نی. و بروز اهددیم لیزنان را تشک انیدر م سینه

 .افتیخواهد  شیافزا ندهیآ يهابروز سرطان در سال رودیم رظاانت سن در زنان در سال هاي اخیر شیافزا

)Clemons & Goss, 2001( 7 1هدف از این تحقیق در زمینه ي سلولی سرطان سینه-MCF  توسعه روش هاي

در درمان سرطان سینه می باشد. از این رو در این تحقیق از اثرات عصاره بره یاهی جدید و غیر سمی ترکیبات گ

در این بررسی اثرات موم که یکی از ترکیبات جانبی زنبور عسل می باشد و اثرات ضد سرطانی دارد استفاده شد. 

و  LDH 2آزموناز طریق میزان بقاء ، آپوپتوز سلولی و   MCF-7 حفاظتی بره موم روي رده سلولی سرطانی

فلوسایتومتري مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بره موم اثر حفاظتی بر روي رده سلولی سرطانی در 

مقابل پرتوي ایکس ندارد . عصاره الکلی بره موم با فعال کردن مسیرهاي آپوپتوز و متوقف کردن چرخه سلولی 

  شودي آپوپتوز یا مرگ سلولی میسرطان موجب القاء

  یسلول چرخه  -2- 1

 تکثیر ،تقسیم شروع از پس. است سلولی خارج سیگنالینگ ریتأث تحت تکثیري خودونرمال سلولیک تقسیم

DNA 3 رشد هايفاکتور ازجمله سلولی خارج يهاگنالیس ،نیبنابرا .شود تمام باید)GF( فاز پیشرفت نباید S ) فاز

 فاز وارد میتوز براي يسازآماده جهت هاسلول کامل می شود. DNA سنتز این که از بعد متوقف کنند. راتکثیر) 

G2 ریاز تکثپس بنابراین هستند.دیپلوئیدپستانداران يهاسلولاکثر. شوندیمDNA  شود تقسیم باید نیز سلول .

 سیگنالینگ رویداد براي نقاط کنترلی این .است يرضروریغ (GF) رشد فاکتور توسط G2 فاز در کنترلبنابراین،

عملکردمیکروتوکپارچگییبرتواندمیکه.استشدهکنترلسیگنالیمسیرهايتوسطمیتوزمرحله.استضروريسلولداخل

 مرحله یک میتوز. شودمی انجام بطورکامل کروموزوم تفکیک کهنیا از اطمینان براي باشد، داشته نظارت بول

 پیدا مجدد تنظیم سلولی چرخه ،شودخارج توزیم چرخه از سلول کهیدرحال. است یسلول چرخه از GFاز مستقل

 از بخشی تنها G1 فاز شروع ،کندیم حکم منطق کهیدرحال .شود ایجاد جدید سلول یک دهدیم اجازه .کندیم

  )1-1 شکل.(باشدGF  به وابسته تواندیم که است سلولی چرخه

                                                
1- Michigan Cancer Foundation-7 
  آنزیم الکتات دهیدروژناز-2
3- Groth Factor 
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  توژن در چرخه سلولیي مستقل و وابسته به مفازها - 1- 1شکل 

  

 G1 مرحله .هستندضروري سلولیچرخهدر S فاز به G1 مرحلهسلول از انتقالبراي) GF( رشدهايفاکتور

ادامه دارد.  Sاغلب سلول ها اتفاق می افتد. این مرحله از پایان تقسیم سلولی شروع شده تا رسیدن به مرحله فازدر

 در گذراوارسی به طور نقاط )Pardee, 1974( خاصی به نام نقاط وارسی وجود دارد. کنترلیاط در این مرحله نق

 یک تجمع باوارسی نقاط ازسلول  انتقال قرار دارد. ) DNA سنتز( Sمرحله  شروع از قبل ساعت 3- 2 حدود

. ) ;Pardee, 1974Zetterberg & Larsson, 1985(.انجام می شود پروتئین ها-Rبه نام ) ناپایدار( حساس پروتئین

R -بایستی ،است حساس رشد فاکتورهاي به که ، پروتئینیعمراست کوتاه تنظیمی پروتئیندر واقع یک پروتئین 

 .شودیم سنتز پروتئین -R رود پیش DNA سنتز سمت و به کند عبور نقاط وارسی از سلول یک اینکه از قبل

)Campisi, Medrano, Morreo, & Pardee, 1982(.  

این دو فاز شامل دو فاز اصلی در چرخه سلولی دیده می شود.  .شودیم تقسیم فاز چهار به سلولی چرخه

دهد. زمانی که سلول می میتوز رخشود فرایند ها تقسیم میشود. وقتی هستهفرایند میتوز و فرایند سیتوکینز می

دهند. فاصله بین را تشکیل می Mي هم فاز تقسیم می شود فرایند سیتوکینز انجام می شود. این دو فرایند رو

سه فاز باقی یک زمان پرکاربرد براي سلول است و شامل شود. اینترفاز نامیده میو فاز بعدي ،اینترفاز  Mیک فاز 

کند که یک پیش نیاز هسته را همانندسازي می DNA(فاز سنتز) ،  Sمانده چرخه سلولی است. سلول در فاز 

) ،فاصله gap2( G2است. فاز  Sو شروع فاز  M) فاصله بین دو فاز G1 )gap1ول است. فاز ضروري براي تقسیم سل

انتقال به  ) سلول ها خودشان را برايgapفازهاي  (است. در طول این فازها  Mو شروع فاز  Sبین انتهاي فاز 

میتوژن هاي خاص متوفق آنتی کنند. هنگامی که تکثیر سلول ها به دلیل سیگنا هاي آماده می Mو  Sهاي فاز

  شود.می G0شود سلول ها از چرخه سلول خارج و وارد مرحله ساکن به نام فاز می
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  تنظیم چرخه سلولی- 2-1- 1

. است شدهشناخته کنندیم کنترل بطورگسترده را سلولی چرخه از اولیه رویدادهاي کهییهامولکول برخی

آن  فعال شکل کهاست  سرین/ترئونین کینازهاي از گروه یک،) CDKs(4 سایکلین به وابسته هايکیناز

 & Croy & Pardee, 1983; Zetterberg(. شودمیمتصل هاسایکلین یمیتنظ واحد زیر به که هیدرودایمر

Larsson, 1985(ین. چند CDKs شامل: عمده طوربه وجودارد که CDK4، CDK6، CDK2 احتماالً و CDK3  در

 کهیدرحال .هستند درگیر G1 ابتدایی فاز در CD6و  CD4.کنندمی مشارکت S فاز به G1 فاز از هاسلول کیتحر

CD2  براي تکمیلG1  و شروع فازS است. ازیموردنCD4 و CD6  با سایکلین نوعD تشکیل فعال  کمپلکس

که از نظر ساختاري  هستند هم به مرتبط بسیار کینازها ).  این D1 , D2 , D3. ( سایکلین هاي نوع دهدیم

 ,Lew, Dulić, & Reed, 1991; Matsushime, Roussel( .مشابه ولی از نظر فعالیت از یگدیگر متمایز هستند

Ashmun, & Sherr, 1991( .CDK2  توسط سایکلین نوعE  سایکلین  .شودیمفعالE1 و E2 قال در طول انتG/ 

S    و سایکلین نوعA –  سایکلینA1 و A2  در طول فازS دهدیمتشکیل  کمپلکس.)Zetterberg & Larsson, 

 و عمر، کوتاه )CDK3( آنزیم این این، بر عالوه. است مبهم کم بیان سطوح دلیل به هنوز CDK3 . نقش)1985

 نظر به يرضروریغ سلول چرخه براي خالص موش از نژاد گونه چندین در است، رفعالیغ احتماالً

 توانندیم ،ها CDK فعالیت سطح کنترل با. CDK يهاکنندهمیتنظ  .)Norbury & Nurse, 1992(..رسدیم

 عام طوربه که ،ها هستند مهارکننده و ، ها سایکلین شامل هاآن .کنند کنترل را سلولی چرخه فعالیت

 ,Croy & Pardee(.شودیمتوسط فسفریله شدن تنظیم   CDKs).CKIs(است مشهور CDKکیناز يهامهارکننده

1983; Sherr & Roberts, 1999( .هاآن )CDKs ( شودیم) بر روي رزیدو تریونین فسفریلهT172  درCDK4  و

T160  درCDK2 سایکلین  کمپلکس). این عمل توسطH -CDK7  که یک کیناز ترئونین /سرین است انجام

  درگیر است. DNAو همچنین در رونویسی و تعمیر  شودیم

یکی از نقاط  هاآنسنتز  ,حائز اهمیت است توژن یبراي سیگنالینگ م D. سایکلین هاي نوع Dسایکلین نوع 

مقدار کافی  کهیدرحال. )Won, Xiong, Beach, & Gilman, 1992(.است RAS/RAF/MAPKپایان اصلی مسیر 

) عبور کند. R )Restriction Pointاز نقطه  دهدیمدر دسترس باشد به سلول اجازه  Dهاي نوع سایکلیناز 

کیناز  يواسطهبه خروج از هسته .شودیممولکول ناپایداري است و از هسته به سیتوپالسم منتقل  Dسایکلین نوع 

) مهار RAS/PI3K/AKT  )GSK-3Bکینازي است که توسط مسیر یک ،کهشودیمبتا انجام – 3سنتاز گلیکوژن 

 توسط D1سایکلین ،نیبنابرا. )Filmus et al., 1994; Winston, Coats, Wang, & Pledger, 1996(.شودیم

) D1( پایداري سایکلین  RAS/PI3K/AKT) و D1(سنتز سایکلین  RAS/RAF/MAPKمتوژنیگ  يرهایمس

فاقد  يهاسلول،  توجهقابل طوربه .شودیم) کنترل D1جزیه سایکلین ( ت SCFو  GSK-3Bهمچنین فعالیت 

 ,Aktas, Cai(الزم نیستند. داًیاک G1براي فاز  هامولکولاین  دهدیمتکثیر یابند که نشان  توانندیم D1سایکلین 

& Cooper, 1997; Lavoie, L'Allemain, Brunet, Müller, & Pouysségur, 1996( .هاسایکلین  کهیدرحال  

                                                
4 - Cyclin Dependent Kinase 
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 D1سایکلین  ازحدشیب. بیان شودیمبیان  باهم هابافتداراي توالی همولوگ باالتري هستند که در بیشتر  Dنوع 

مکانیسم  4را توسط  D1رشد سایکلین  يفاکتورها. بردیمتسهیل و تکثیر سلول را باال  G1عبور سلول را از فاز 

                                                                                                                                               .کندیمتنظیم 

 ي رونویسیالقا -1

 پایداري پروتئین -2

 انتقال آن به هسته -3

   CDk6و  CDK4,  یتکیاتصال به بخش کاتال-4

  )2-1رشد آورده شده است:(شکل توسط فاکتور هاي  Dدر شکل زیر تنظیم سایکلین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درش يسنسور فاکتورها D يها نیکلیسا - 2 -1شکل

  

انجام  Ras/Raf-1/MeK/ERKتوسط فاکتور هاي رشد وابسته به مسیر  D1القاي رونویسی سایکلین نوع 

 ,Koepp, Harper(کوتاه عمر است.  D1پروتئین سایکلین  .)Aktas et al., 1997; Filmus et al., 1994( می شود.

& Elledge, 1999(  عملکرد سایکلینD1  توسط یوبی کوئیتینه شدن و کمپلکس آنزیمی پروتئوزوم به واسطه

 ,Diehl, Cheng(کنترل می شود. بتا - 3توسط گلیکوژن سنتاز کیناز  286فسفریله شدن رزیدو ترئونین 

Roussel, & Sherr, 1998; Diehl, Zindy, & Sherr, 1997(.  از طریق مسیر سیگنالی که این فسفوریالسیون

 )Diehl et al., 1998(شود. درگیر می کند مهار می را )Bن کیناز (پروتئی AKT، و  RAS ،PI3Kپروتئین هاي 

به پیشرفت فاز  PI3Kبا فعال سازي ثانویه  MEK/ERK/MAPKثابت شده است که فعال سازي اولیه مسیر 

G1/S .توسط فاکتور رشد مورد نیاز است)Jones & Kazlauskas, 2001(  مسیر این می تواند توضیح داده شود که

MEK/ERK  باعث سنتز سایکلینD1  و مسیرPI3K  از تخریب آن جلوگیري می کند)Cheng, Sexl, Sherr, & 

Roussel, 1998(  
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 & ,Bartek, Bartkova(.کنندمی) ازحدشیبرا ترانس اکتیو (بیان  E2F-1فاکتور  A و E نوع سایکلین هاي

Lukas, 1996(.  یکلین ساE  باCDK2 و با سایکلین  دهدیمتشکیل  کمپلکسCDK-D  براي کامل کردن

. ددار D-CDK4/6نسبت به سایکلین  ياگستردهویژگی  E-CDK2. سایکلین کندیممشارکت  Rbفسفریله شدن 

 .شودیم p27که منجر به تخریب  کندیمرا فسفریله  CDK ، p27 مهارکننده E-CDK2سایکلین  ،براي مثال 

)Sheaff, Groudine, Gordon, Roberts, & Clurman, 1997(.   هر دو پروتئین سایکلینE  و کیناز پروتئین در

 .شودیمفعال  باالترین حدابتدایی در  Sانتهایی و  G1 يفازها) در E-CDk2سایکلین  کمپلکس( آنارتباط با 

)Dulic, Lees, & Reed, 1992(.   بیان آستانه از سایکلینE  نرمال و تومور که وارد فاز  يهاسلولاز مشخصهS 

تجمع  ازشینشیپ نقاط وارسیعبور از ، نیبنابرا .)g, Traganos, & Darzynkiewicz, 1995J Gon( .است شودیم

 & ,Ekholm, Zickert, Reed( .است Sو فاز  نقاط وارسیبین  Eتجمع سایکلین ، رونیازااست.  Eسایکلین 

Zetterberg, 2001; J Gong et al., 1995( سایکلین .E/CDK2  فسفریله شدنRB  تغییر  .کندیمرا کامل

. هر دو ردیگیمصورت  فاکتور رشدبراي از دست دادن وابستگی به  E-CDK2به سایکلین  D-CDK4سایکلین 

نیز توسط  Aسایکلین نوع  .کنندمیمشارکت  باهم Rbبراي فسفریله شدن  Dو Eسایکلین  کنندهفعالکیناز هاي 

 )Schulze et al., 1995(تجمع می یابد  Sبه  G1ز عبوري از فاز تنظیم می شود. این سایکلین در فا E2Fفاکتور 

، Sهمراه است. فعالیت کینازي این سایکلین براي ورود سلول به فاز  CDK1  و CDK2با  Sاین سایکلین در فاز 

 سایکلین )Girard, Strausfeld, Fernandez, & Lamb, 1991(ضروري است.  M، ورود به مرحله  Sاتمام مرحله 

A  در سنتزDNA  و جلوگیري از همانندسازي اضافیDNA  نقش بازي می کند)Nurse, 2000(  

  )CKIsکیناز وابسته به سایکلین ( يهامهارکننده-2-2- 1

CKI دو نوع هستند.  ها)Sherr & Roberts, 1999( نوع از خانواده  4.که شاملJNK4 – p16 ,p15 ,p18 ,

p19 را از طریق اتصال به کیناز هاي  شانيمهارفعالیت  هامهارکننده. این استCDK4 وCDK6  و  دهندیمانجام

 ،) p21( پروتئین WAF/KIP –WAF1. سه عضو از خانواده کنندمیجلوگیري  Dاز پیوستگی سایکلین هاي نوع 

KIP1 پروتئین )p27(، KIP2 پروتئین )p57 که با (G1/S-CDKs دندهیمهترودایمر تشکیل  کمپلکس. 

ها CKI.کنندمیرا مهار  E-CDK2سایکلین  کمپلکسفعالیت کینازي  هاآن ،در مقادیر استوکیومتري ،  حالنیباا

یکی از عوامل  p21پروتئین ، براي مثال  )Zetterberg & Larsson, 1985(. دهندیمبه فرایند متنوع سلولی پاسخ 

.یک فرایند بسیار مهم  کندیمعمل  DNAتومور در پاسخ به آسیب  کنندهسرکوبکه یک  است p53در ژن  مؤثر

   )3 -1براي سرطان انسانی است.( شکل

  

  

  

  هاCDK يهامهارکننده ریتأث - 3 -1شکل
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شود. اختالل در  1Gخه سلولی در مرحله فاز موجب توقف چر 53pبا حفاظت از  تواندیم P)19پروتئین (

نه تنها مسیر هاي فعال کننده  سرطان همراه خواهد بود. ازجملهبا مشکالتی  هانیپروتئمیزان بیان و فعالیت این 

هاي دیگر تحت تاثیر نقاط وارسی براي  5استفاده می شود بلکه از آنتی میتوژن G1براي اریست فاز  DNAآسیب 

ممکن است باعث مرگ  INK4 وCip/Kip ي از مهار کننده ها مانند:خانواده می رود. مرگ سلولی بکار

اتصال مهارکننده می تواند  )Swarbrick, Lee, Sutherland, & Musgrove, 2000(فیزیولوژیکی سلول شوند. 

وابسته به کینازها یک  Eیا  Dمهاري از سایکلین هاي  )Polyak et al., 1994(شود.  p27باعث تحریک پروتئین 

بسیاري از مهارکننده  )Li, Suardet, & Little, 1995(مکانیسمی از فعالیت آنتی میتوژن هاي فیزیولوژیکی است. 

(نوعی آنتی بیوتیک  Staurosporinبراي مثال ،  هاي دارویی سلول ها را در نقاط وارسی متوقف می کنند.

 Eقبل از سایکلین  Dجداشده از باکتري ) مهار کننده پروتئین کیناز چرخه سلول را در نقاط وارسی از سایکلین 

  .)Jianping Gong, Traganos, & Darzynkiewicz, 1994(متوقف می کند. 

  سرطان-3- 1

که در صورت عدم درمان کشنده  استدر طب بالینی  شدهمشاهده يهايماریب نیترعیشاسرطان یکی از 

.ریسک ابتال به شودیمدر جهان محسوب  ریوممرگعروقی دومین علت شایع –قلبی  يهايماریباست و پس از 

 طوربه. استهمواره رو به افزون بیولوژیکی و پزشکی،  يهاجنبهبیماري سرطان علیرغم پیشرفت علم بشر در 

مختلف انجام  يازهاینو در پاسخ به  شدهحساب "کامالًتوسط یک مکانیسم  هاسلولعادي،تکثیر و تمایز 

 يهاگنالیسژنتیکی پیچیده تبادل بین تکثیر و مرگ سلولی را در پاسخ به  يهاگروه.در طول نمو طبیعی،شودیم

و  شدهخارجاز بین کنترل منظم و دقیق  هاسلولکه  شودیمر مواردي مشاهده د هرحالبه .کنندمیآپیتوز کنترل 

اثر  بر نفر 4.در  اروپا و امریکاي شمالی از هر استکه نتیجه آن ایجاد سرطان  گردندیممنجر به اختالالتی 

غیر  ؤثرمجدید و  يهاروش يتوسعهي سرطان نهیدرزمهدف از تحقیق  .دهندیمسرطان جان خود را از دست 

سلول  هر نوعکه در  ییزاسرطانمولکولی درگیر در  يهاسمیمکانبا توجه به تفاوت  سمی در درمان سرطان است.

  متفاوتی نیز باید به کار گرفته شود.  يهادرمانسرطانی وجود دارد 

  سرطان سینه-3-1- 1

 هرسال که ما کشور ازجمله است، جهان سراسر در زنان براي بهداشتی عمده مشکل یک پستان سرطان

 حدود پستان سرطان است. دادهازدست را خود جان سرطان این به ابتال خطر دلیل به زن 502000 از بیش

 سرطان از ناشی مرگ علت نیترعیشا و ریه سرطان از بعد شایع سرطان دومین ،زنان در سرطان کل از سومکی

 عمر امید افزایش با. است افتهیشیافزا ایرانی زنان میان در بیماري این بروز و .دهندیم تشکیل را زنان میان در

این  یافت. خواهد افزایش آینده يهاسال در سرطان بروز رودیم انتظار ایران در جمعیت شدن پیر و زندگی به

 مهم در تشخیص و درمان از معضالت شایع زنان است. يهاشرفتیپبیماري علیرغم 

                                                
5 Mitogen 
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که به  8و یا داروهاي ضد توموري آناسترازول 7و رالوکسیفن 6تاموکسیفن مانند يمؤثراگرچه وجود داروهاي  

(ترکیبات شیمیایی یا بیولوژیک باعث تحریک غیر اختصاصی سیستم هاي  9همراه اشعه درمانی و یا ادجوانت

، وجودنیبااسال گذشته جان بسیاري از زنان مبتال را نجات داده است .  30درمانی در طی ایمنی می شود) 

عود بیماري ناشی از متاستاز در چند ماه پس از درمان، اثرات ناشی از متاستاز در چند ماه  ازجملهمعایب مختلفی 

می سرطان بعد از شیلیسم گلوکوکورتیکوئیدها و خطرات از مصرف داروها بر روي متابو یتنش اثرپس از درمان، 

سازوکارهاي  یکی از درمانی شده است. ياهستمیسسبب محدودیت استفاده از این  درمانی سرطان پستان،

  د.شویمسرطانی  يهاسلولالقاء آپوپتوز است که موجب مرگ  یضد سرطانعملکردي داروهاي 

  مدلی ازمراحل گسترش سرطان سینه - 3-2- 1

 ٪75- 40در زیر گروهاي لوبوالر و داکتال اکثریت تمام سرطان سینه را در سراسر جهان تشکیل می دهد. 

  )Rakha et al., 2006; Walker, 2005(اري سرطان سینه در زنان از نوع زیر گروه داکتال می باشد. تشخیص بیم

سرطان  شرفت،یاز شروع، تحول و پ یمدل خط نیچند نیمنجر به تدو نهیسرطان س یکیمشاهدات مورفولوژ

) آورده شده است ، که به توضیح آن می 4-1مدلی از پیشرفت سرطان سینه در شکل (  پستان شده است.

  پردازیم.

  

  

  

  

  نهیمراحل گسترش سرطان س -4- 1شکل 

) اپیتیلیال atypia، شامل مراحل :آتیپیا (و همکاران پشنهاد شد اولین مدل داکتال که توسط ویلینگز 

که این مراحل به ) DCIS) ، و کارسینوما داکتال درجا (ADH) ، هاپیر پالزي داکتال آتیپیکال (FEAمسطح (

 & Lerwill, 2008; Wellings(عنوان پیش ساز هاي کارسینوما داکتال متاستاز و تهاجمی غیر ضروري است. 

Jensen, 1973(  دومین مدل داکتال که توسط مطالعات اپیدمیولوژیک پیشنهاد شده است، این است که .

 DCISو  FEA) به عنوان یک مرحله میانی از پیشرفت سرطان بین مرحله UDHتلیال (الزي داکتال اپیهایپرپ

به شدت  یمولکول یکیولوژیوشواهد ب یمیستوشیمونوهیا )Dupont & Page, 1985; Page, 1986(مطرح است. 

 شرفتیمدل از پ نیاحتماال دوم نکهیو ا ستین ADHساز به  شیمرحله پ کی  UDHکند که  یم شنهادیپ

  )Boecker et al., 2002; Kusama et al., 2000(. نامعتبر باشد نهیسرطان س

                                                
6 Tamoxiphen 
7 Raloxiphen 
8 Anastazol 
9 Adjuvant 
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  )MCF-7دسته بندي سرطان سینه ( - 3-3- 1

 يهایژگیوبا  مختلف بیولوژیکی از اثرات بسیاري شامل بلکه نیست، منفرد بیماري یک پستان سرطان

 فعالیت هاي داراي پستان سرطان که دهدیم نشان شواهد. است مختلف بالینی امدهايپی و يپاتولوژ متمایز

 استراتژیکی بایستی و .دهدیم نشان درمان به پاسخ در متمایزي يرفتارها که هیستوپاتولوژیکی و بیولوژیکی

 اهمیت از مربوطه الینیب يهارگروهیز به سینه سرطان از دقیق يبندگروه بنابراین،.  باشد داشته متفاوتی درمانی

 )1: شودیمبه سه رده تقسیم  ,ویژگی بالینی ازنظر 10سرطان پستان .دارد درمانی يریگمیتصم براي ياژهیو

 منشألپکی انتهایی –کوچک است که از واحد مجرایی  يهاسلولکه نوعی تکثیر  در جا 11کارسینوم لپکی

 که بروز آن در زنان پس از ابدییمافزایش  هیدوسو در پی این ضایعه خطر سرطان پستان به شکل .ردیگیم

  ئایستگی نیز در حال افزایش است.

وجود  بدون ،اپیتلیال مجرایی پستانی با ظاهر بدخیم  يهاسلولکه نوعی تکثیر  کارسینوم مجرایی درجا )2

 يهارنامهبیافت شده در  يهاسرطاندرصد  30تا  15. حدود استشواهدي از تهاجم به وراي غشاي پایه 

 69تا  49در زنان  این نوع سرطانهستند و بیشترین افزایش در بروز  پستانی براي غربالگري این رده يپرتونگار

 بر اساس) کارسینوم مهاجم پستان نیز شامل گروه ناهمگنی از ضایعات هستند که 3است.  شدهگزارشسال 

. عقیده بر این اندمتفاوت باهمو رفتار زیستی  یناختشبیآسمشخصات  , يپرتونگار يهایژگیو ,تظاهرات بالینی 

 ) terminal duct lobular unitمهاجم پستان از واحد لپکی مجراي انتهایی ( يهاسرطانبیشتر  منشأاست که 

درصد  80تا  70سرطان پستان است که  یشناسبافتنوع  نیترجیرایا مهاجم  نفوذکننده.سرطان مجرایی  است

  .گیرد یدربرمموارد را 

  میزان وقوع سرطان سینه- 3-4- 1

 26 ،شودیم شامل را زنان يهاسرطان از درصد 22 آن. است زنان درشایع  سرطان پستان مهاجم سرطان

 مناطقی .دهدیم رخ کشورها این در زنان در سرطان برابر وقوع دو از بیش که است پر مرفه کشورهاي در درصد

  دارند  مهاجم پستان سرطان به مبتال زنان از درصد 6 آن در که استرالیا و وپاار امریکا، شمال مرفه پر جمعیت از

 کشورهاي از افتهیتوسعه کمتر مناطق در پستان سرطان به ابتال خطر. شوندیم مبتال سالگی 75 سن از قبل

 در پستان طانسر به ابتال احتمال آن در که ژاپن، ازجمله است، کمتر آسیا شرق و جنوب و آفریقا صحراي جنوب

 غنی کشوري تنها ژاپن. است متوسط دیگر يدرجاها ابتال سرعت. است ثروتمند کشورهاي سومکی سالگی 75

 بسیار بیماري این پیشگیري .داد نشان کم میزان به سینه سرطان انتشار هنوز سرعت 2000 سال در که است

 درسرطان سینه  ماندن زنده در یتوجهلقاب يهاشرفتیپ .شود داده تشخیص اولیه مراحل در اگر است خوب

 ياز غربالگر ترکیبی اثر به منجر 1990 قرن در دهندهتکان يهاشرفتیپ اما .است شدهثبت غربی کشورهاي

                                                
10 - Breast Cancer 
11 - Lopoki 
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 باال ریسک با کشور چند در 1980 قرن تا ریوممرگ روند افزایش ،جهیدرنت. است شده هورمونی درمان و جمعیت

 .دهدیم نشان کاهش هلند و انگلستان ،)USA( آمریکا متحدهاالتیا ،مثالانعنوبه سرطان خطر به معرض در

 افتهیشیافزا توسعهدرحال کشورهاي و افتهیتوسعه کشورهاي در 1980 قرن اوایل تا بیماري این به ابتال خطر

 در افراد باسن سرعتبه سینه، سرطان بروز .است افزایش به رو توسعهدرحال کشورهاي در ژهیوبه همچنین و است

  . است افزایش حال

 )تیجمع100000 ي(به ازانهیسرطان س یبروز جهان يهاسرعت- 5- 1شکل 

  

 متوسط ،)ژاپنانتشار کم ( سرعت  با انتخابی جمعیت سه براي سن با متناسب سینه سرطان بروز سرعت

 سرطان بروز ،1990 سال در .دهدیم نشانشده انجام غربالگري از قبل ،)USA( باال بروز) و سرعت اسلوونی(

 تغییرات سرطان سینه بروز علل اصولی  توزیع در مهم يهاتفاوت ، است متفاوت جهان سراسر در پستان

  ) 5 -1(شکل. است سرطان بهخطر ابتال  معرض در مهاجر جمعیت مطالعات و زمان، روند جغرافیایی،

و ساالنه بیش از هفت هزار بیمار به این بیمار  هزار نفر است 40مجموع مبتالیان به سرطان سینه در ایران 

افزوده می شود. هر چند ایران یکی از کشور هایی است که میزان بروز سرطان سینه کمتري نسبت به کشور هاي 

رایج ترین بیماري بدخیمی در میان زنان ایرانی نشان دیگر نشان می دهد، اما در سال هاي اخیر ،این بیماري 

درصد  30این بیماري در ایران حدود یک دهه قبا از کشور هاي توسعه یافته است و بیش از داده است. بروز 

درصد زنان ایرانی در زمان مراجعه براي  70تقریبا  )Mousavi et al., 2007(سال سن دارند.  50بیماران زیر 

 ,.Behjati et al(آید. ایط ،کاري از عوامل درمان بر نمیدرمان در مراحل پیشرفت بیماري است که در این شر

2005(  
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  سرطان سینه ریوممرگ -3-5- 1

سرطان سینه در زنان در بیشتر کشورهاي  ریوممرگسنی  شده استانداردمیزان  ,میالدي  90از آغاز دهه 

سال مشهودتر است. در بریتانیا و سویس  64تا  36سنی  يهاگروهو این کاهش در . است  افتهیکاهش افتهیتوسعه

 ,Islami(است.  افتهیکاهشدرصد  30به میزان  2006تا  1990سرطان سینه از سال  ریوممرگمیزان 

Kamangar, et al., 2009(درصد بوده  25درصد تا  15و غرب اروپا بین ، جنوب ،. اما میزان کاهش در شمال

 ,Islami, Kamangar(است.  ماندهیباقاست و در شرق اروپا میزان کاهش اندك بوده و یا در سطح مشخصی ثابت 

et al., 2009; Islami, Pourshams, et al., 2009(. در مقابل روسیه شاهد روند افزایشی بوده)Bray, Guilloux, 

Sankila, & Parkin, 2002(،  بر  ادامه داشته و سپس شروع به کاهش کرده است. 2004که این روند تا سال

حاصل از  ریوممرگ 2006تا  1990 يهاسالبین  )WHO(12سازمان بهداشت جهانی منتشرشدهاطالعات  اساس

 میزان را داشته است.در این نیترنییپاغربی  يکشورهاو کره از  ،کنگهنگ ،ژاپن  يکشورهاسرطان سینه در 

به علت ابتال به این سرطان را نشان  ریوممرگمیزان  نیترنییپاآسیایی  يکشورهانسبت به دیگر  کرهانیم

.ایران  دهدیمبه این سرطان را نشان  ریوممرگغربی بیشترین میزان  يکشورهاو انگلیس نیز در میان  دهدیم

 ,Izquierdo, Gispert( ،است وعیپر شسینه  که در آن ابتال به سرطان يامنطقه، است قرارگرفتهدر غرب آسیا 

Saladie, & Espinàs, 2008(.  بروز این سرطان در ایران رو به افزایش است. بیماري در مراحل پیشرفته شناسایی

که سرطان سینه  رسدیمهستند.  به نظر  ترجوانغربی  يکشورهاو اکثر بیماران در مقایسه با بیماران در  شودیم

 8/48تا  1/47ابتال بین  که میانگین سنی این دهدیم قرار ریتأثدر ایران یک دهه زودتر از کشورهاي غربی تحت 

 & ,Choi, Kim, Park, Shin(است. شدهمشاهدهسال  40درصد موارد تومور در زنان زیر  36سال است. و 

Yoo, 2016(.  است. ریوممرگدر کاهش موارد  مؤثرتشخیص زودرس سرطان سینه یکی از عوامل)Mousavi 

et al., 2009(  

  درمان-3-6- 1

 مثال براي. باشد داشته وجود محلی سیستماتیک يهازخم است ممکن موضعی صورتبه سرطان درمان در

 ژهیوبه ،برخی از عوامل .شودیم پخش بدن سراسر در آن یدرمانیمیش که ستا سرطانی, سینه سرطان

مزیت  .شودیماستفاده  از یک دوز مناسب براي تزریق ،براي منطقه تزریق خیلی سمی است  ،13آدریامایسین

وسیع  طوربهالقایی با تزریق داخل شریانی در حال حاضر در بسیاري از مرکز درمان سرطان  یدرمانیمیشاصلی 

 گوارش دستگاه ارولوژي، زایمان، و زنان ارتوپدي، رادیولوژي، جراحی، پزشکی، در حاضر حال در .شودیماستفاده 

 .است شدهانجام کشورها از بسیاري در اعصاب و مغز درمانگاه و

  

                                                
12 World Health Organization 
13 Adriomycin 
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   )MCF-7سرطان سینه ( یشناسبیآس – 4- 1

HER-2  کندیمسرطانی سینه تنظیم  يهاسلولیک مولکولی است که آپوپتوز را در. )Alaoui-Jamali, 

Paterson, Al Moustafa, & Yen, 1997(. انیب باسینه  يهاسرطاندرصد از  30-25تقریبی  طوربه HER-2  یا

پروتئینی است که شامل چهار  ERBB/HERخانواده  .)Slamon et al., 1989( .ابدییمافزایش   HER-2/neuژن 

پلی پپتید لیگاند خارج سلولی  13) و بیش از HER-4رسپتور هاي متصل به غشاء( ,تیروزین کیناز

 Guy PM. Platناقص است.( HER-3فعالیت کینازي  کهیدرحال) Klapper LN.Glathes , &et al ,1999است.(

K JV, & et al ,1994 (واناییت عدم باوجود HER-3 دو هر لیگاند، یک به پاسخ براي مستقل طوربه HER-2 و 

HER3 گرددیم سلول در قوي سلولی يهاگنالیس تولید باعث که دهدیم تشکیل  مجتمع هترودایمر صورتبه. 

 سایر به نسبت مختلف لیگاندهاي براي وسیع ویژگی و دارند باالیی چسبندگی HER-2 از متشکل هترودایمرهاي

 هترودایمرهاي همچنین، .دارند پایینی سرعت لیگاند تفکیک در و دهدیم نشان دایمري رسپتور يهامپلکسک

 .دهدیم نشان سلول سطح به چرخه دوباره برگشت از باالیی سرعت و آندوسیتوز از پایینی سرعت HER-2 حاوي

 ,.Pinkas-Kramarski et al( .ودشیم ترجمه بالقوه هاي میتوژن و آپوپتوز ضد يهاگنالیس به  ویژگی این

)   ERK, JNK  p38 MAPKمتوالی که شامل ( طوربهتوسط چندین پروتئین کیناز  HER-2سیگنالینگ  .)1996

 ,Ballif & Blenis(.شوندیم) فعال MAPK(هستند میتوژن  کنندهفعالمتعلق به خانواده بزرگ کیناز پروتئین 

 PI3Kرسپتور هاي ،  شودیمفعال  ERBB/HERسلولی توسط خانواده  داخل گنالیسترکیب دیگري در  )2001

 ,FADEEL( BCL-2و سیگنال آپوپتوتیک وابسته به .)AKT )McCubrey et al., 2006وابسته به 

ZHIVOTOVSKY, & ORRENIUS, 1999(.مهارکنندهه پروتئینی و خانواد ) اپوپتوزIAP را درگیر (

  .)Reed, 2001(.کندیم

  )MCF-7در سرطان سینه ( PI3K/AKT/MTORCمسیر  - 4-1- 1

 یدرمانیمیش در پیشرفت باوجود. شودیم مبتال سینه سرطان به نفر یک زن از هشت که است شده برآورد

 در ساالنه پستان سرطان به مبتال بیمار 40000 از بیش گذشته دهه چند در هدفمند درمان و سیکسیتوتوک

ي در القاء PI3K/AKT/MTORCمسیر .)Siegel, Naishadham, & Jemal, 2013(رندیمیمآمریکا متحدهاالتیا

) در درمان HER-2( 2رسپتور فاکتور رشد اپیتیلیوم انسانی  سرطانی شدن سرطانی سینه در ارتباط است.

 .)Nahta, 2012; Paplomata, Zelnak, & O’Regan, 2013( سایتوتوکسیک و مستقیم سرطان سینه نقش دارد.

یک مسیر  PI3K/AKT/MTORCدر سرطان سینه فعال هستند. مسیر  PI3K/AKTیا  mTOR يهامهارکننده

 PI3K. در این مسیر نقش مرکزي را استتوموري  يهاسلوللولی است که مسئول رشد و تکثیر سلولی داخل س

) و زیر واحد p85زیر واحد تنظیمی ( :. این هترودایمر شامل دو زیر واحد است کندیمکه هترودایمر است بازي 

) فعال RTKs( توسط رسپتور فاکتور رشد تیروزین کیناز باالدست يهامحرك) که به p110کاتالیکی (

) را به فسفاتیدیل اینوزیتول PIP2بیس فسفات ( -  4,5فسفاتیدیل اینوزیتول  PI3K. )Cantley, 2002(شودیم

که یک سرین / ترئونین کیناز است را فسفریله  AKTکه این عمل  کندیم) فسفریله PIP3تري فسفات(- 3,4,4
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فسفاتاز  .)Zhao & Vogt, 2008( است. رگذاریتأثسرطانی  يهاسلولبقا و رشد  ,.که بر روي چرخه سلولی کندیم

را به  PIP3سرکوبگر توموري مهمی هستند  ه) ک10بر روي کروموزوم  شدهحذف tensin(همولوگ  PTENو 

PIP2  کنندمیدفسفریله )Maehama & Dixon, 1998( فقدان .PTEN  يهاجهشو PIK3CA ,  اغلب اگزون

. استسرطان سینه  ژهیوبهان بدخیمی در انس نیترعیشادر میان انحرافات  .کند یرمیدرگرا  20و 9هاي 

)Samuels & Velculescu, 2004( .يهاجهش PIK3CA به  وابستهAKT منجر به تومورزایی شوند.  توانندیم

)Bruhn, Pearson, Hannan, & Sheppard, 2013; Zhang et al., 2012(.  

در سرطان سینه را آورده شده که به توضیح هر یک  PI3K/AKT/MTORC) مسیر سیگنالی 6-1در شکل (

  از اجزاي اصلی این مسیر می پردازیم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  PI3K/AKT/mTORمسیر سیگنالی  -6- 1شکل     

   و عملکرد آن PI3Kساختار  -4-2- 1

-3یدي است که توانایی فسفریله کردن حلقه ) یک خانواده کیناز لیپPI3Kکیناز ( - 3فسفاتیدیل اینوزیتول 

OH  .اینوزیتول در فسفولیپیدهاي اینوزیتول را داراست)Fruman, Meyers, & Cantley, 1998(  کالسI  از

PI3K ) هترودایمر هستند که از یک زیر واحد کاتالیکیCAT) یعنی (P11014) و یک زیر واحد تنظیمی/آداپتوري 

)P85 .تشکیل شده است ( این کالس ازPI3K کالس  یرخودش به دو زیر کالس تقسیم می شود: زIA )PI3Kα, 

β,δ  که توسط رسپتورها با فعالیت پروتئین تیروزین کیناز فعال می شود، و ز ( یر کالسIB )PI3Kγ  که ، (

زمانی که رسپتور فاکتور رشد پروتئین تیروزین کیناز فعال می شود. پروتئین ها  - Gتوسط رسپتورها با اتصال به 

دوباره به غشاي سلول به  PI3K خود به خودي رزیدوي تیروزین است.فعال می شود نتیجه آن فسفریله شدن 

ي فسفوتیروزین متصل می شود. این اتصال منجر به فعال شدن رزیدوها SH2طور مستقیم از طریق دومین 

منجر به تولید  PI3Kدر عرض چند ثانیه، فعال شدن می شود.  PI3Kدر پروتئین  CATآلوستریک زیر واحد 

بیس -4- 4) از سوبستراي فسفاتیدل اینوزیتول PIP3تري فسفات ( - 5- 4-3ي فسفاتیدیل اینوزیتول پیامبر ثانویه

هاي سیگنالی را از طریق دومین همولوگ پلی سپس یک زیر مجموعه از پروتئین PIP3 شود.) میPIP2فسفات (

                                                
14- Regulated/Adaptor 
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-فسفواینوزیتول وابسته به کیناز- 3کیناز  ) بکار می گیرد که پروتئین هاي سیگنالی سرین/ترئونینPHکسترین (ا

1 )PDK1 و (AKT  پروتئین کیناز /B )PKB.را درگیر می کند ( )Vara et al., 2004(  .AKT/PKB  به نوبه

ولی نقش دارد. از آنجایی که بقاي لی و پیشرفت چرخه سلي سلویم فرایندهاي سلولی از جمله بقادر تنظخود، 

را غیر فعال  9- و پروکاسپاز Badمی تواند فاکتور هاي پروآپوپتوتیک مانند:  AKT/PKBز اهمیت است، سلول حائ

پروتئین که یک فاکتور رونویسی است و در رشد ،  – FOXدر بیان خانواده  Bکند ، همچنین پروتئین کیناز 

 ,Pawson & Nash, 2000; Testa & Bellacosa( کند.می تمایز، و طول عمر سلول نقش دارد، نقش ایفاتکثیر، 

2001( .  

1 -4-3 - PTEN  به عنوان تنظیم کننده مسیر سیگنالیPI3K/AKT/MTORC   

PTEN  یک مولکول کلیدي در پایین دست مسیرPI3K/AKT  قرار دارد. این فسفاتاز بر روي لیپیدها و

حساسیت سلول را به  گر تومور باعث مهار رشد سلول می شود.پروتئین ها عملکرد دارد. به عنوان یک سرکوب

 tensinفسفاتاز و همولوگ  )Lu et al., 1999( آپوپتوز از طریق اینتگرین هاي خارج سلولی افزایش می دهد.

اغلب در چندین سرطان پیشرفته انسانی جهش یافته است. عالوه بر این، جهش   (فسفوپروتئین سیتوپالسمی )

مشهور است می شود. که با سرطان هاي  Cowdensباعث سندروم هاي ارثی نادر که به بیماري  PTENدر ژن 

 )Simpson & Parsons, 2001( اي آندومتر در ارتباط است.مختلف از جمله سرطان سینه ، تیروئید، و سرطان ه

عمل  PI3K/AKTاست که به عنوان تنظیم کننده منفی از سیگنالینگ  PTEN ، PIP3سوبستراي لیپیدي اصلی 

  شود.می PI3K/AKTمنجر به فعال سازي دائمی مسیر  PTENمی کند. بنابراین، فقدان عملکرد 

  و عملکرد آن mTORساختار  -4-4- 1

mTOR عامل کشندگی باشد.در  تواندیمتکاملی است که جهش در دوران جنینی  یک پروتئین کلیدي

 & Hay( .شودیمو منفی کنترل  مثبتباالدست  يهاکنندهمیتنظتوسط  mTORنرمال فعالیت  يهاسلول

Sonenberg, 2004(. مانند : فاکتور رشد  هاستآنرشد و رسپتورهاي  يفاکتورها شاملمثبت  يهاکنندهمیتنظ

عضوي از خانواده رسپتور فاکتور رشد اپیتلیال ، IFGR-1 هاآن شهیرهم) و رسپتور هاي IGF-1(1- شبیه انسولین 

که  ، هاآن) و لیگاندهاي VEGFRsرسپتور هاي فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( ,هاآنانسانی و لیگاندهاي مرتبط 

 mTORمنفی فعالیت  يهاکنندهمیتنظ.ردیگیمانجام  PI3K-AKTاز طریق  mTORانتقالی به  يهاگنالیس

. و کمپلکس اسکلروز است PI3K-AKT مسیر قیطرسیگنال از  يهامهارکنندهکه , PTENشامل فسفاتاز و 

اثر  AKTتوسط  TSC-2هستند. فسفریله شدن  هانندهکمیتنظ) نیز جزء این TSC-2) و (TSC-1(  1- ناهنجاري 

که یک  LKB1 ،منفی دیگر  يهاکنندهمیتنظدارد. از  mTORو تنظیم باالدست بر فعالیت  mTORمهاري بر 

توسط دو کمپلکس مجزا انجام  mTORفعالیت  .)Shaw et al., 2004(. است TSCمسیر حساس به انرژي از 

 شدهساخته PRAS40و  ، mTOR ،Raptor ، mLST8از  mTORc1. کمپلکس  mTORC2 و mTORC1:شودیم

 S6K.آن همچنین است mTOR يهامهارکنندهحساس است که یکی از  15گسترده به راپامایسین طوربهاست.آن 

                                                
15 - Rapamycin 
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 ,Hay & Sonenberg( شودیمرجمه پروتئین و رشد سلول به تکه منجر  کندیم رفعالیغرا  4EBP1را فعال و 

است. آن به راپامایسین  شدهلیتشک mLST8و  mTOR ، Rictor ،SIN1از    mTORC2.کمپلکس )2004

آشکار مشخص نیست. اما آن  طوربهو انکوپن ها نرمال  يهاسلولدر عملکرد  هاآنحساسیت کمتري دارد و نقش 

. مسیر فعالیت کنندمینقش ایفاء  هاسلولدر تکثیر و رشد  رونیازا.است  شدهشناخته AKTبه فعال کردن 

mTOR  به سیگنال مشتق شده از متوژن از طریقPI3K/AKT .اگرچه فعالیت غیر وابسته به   وابسته است–

AKT  از طریق مسیرRAS/MEK/ERK است. شدهشناختهر حال هنوز د)Memmott & Dennis, 2009( .

ن در چندی هاکمپلکس. این شودیمچندگانه  يهانیپروتئمنجر به افزایش سنتز  mTOR يهاتیفعال , درمجموع

از طریق چرخه سلول اجازه  هاسلولکه به پیشرفت ، D1سایکلین  ،مختلف براي مثال  يتومورهاپاتولوژي از 

  .)Grewe, Gansauge, Schmid, Adler, & Seufferlein, 1999(.دهدیم

  و عملکرد آن  AKTساختار  - 4-5- 1

مرتبط  Cکیناز پروتئین   و AMP/GMPکه به کیناز هاي  ,است  AGCمتعلق به خانواده  AKTکیناز هاي 

و  , CATدومین کیناز مرکزي  ,ترمینال -ان PHیک دومین  ,است. آنها از سه دومین حفاظتی تشکیل شده اند

C - ) ترمینال خارجیEXTمنطقه لینگر( ..ی است ) که شامل هتروفیلیک تنظیمLINK(  به دومینPH  براي

دومین   یکسان)حفاظت می شود. AKT )17-46٪متصل است که بطور ضعیفی توسط ایزوفرم هاي  CATدومین

 S6و زیر خانواده  PKC , PKA , SGKیکسان است و با  AKTدر بیشتر ایزوفرم هاي  CAT 90٪کانسین سوس 

 AKTدر بیشتر ایزوفرم هاي  ٪70در حدود  EXTترمینال خارجی  - C .ستدر ارتباط ا AGCاز خانواده کیناز 

  )Kumar & Madison, 2005(در ارتباط است. PKCیکسان است و با خانواده 

 

  در سرطان سینه mTORاهمیت  - 4-6- 1

 مواد ، رشد هاي فاکتور که,  است سلولی سیگنالی یرهايمس در تنظیمی کلیدي مسیر یک mTOR مسیر

در سلول   )Zoncu, Efeyan, & Sabatini, 2011(.کند می سازي یکپارچه ها سلول در را استرس و انرژي، مغذي،

/ پروتئین کیناز  AKT) و PI3Kِکیناز (- 3از طریق فسفاتیدیل اینوزیتول  mTORسیگنال  ,هاي سرطانی سینه 

B )PKB.به هم مرتبط هستند ()Vivanco & Sawyers, 2002( ر الین سلول سرطانی سینه دMCF-7 ,  فعالیت

mTOR  مسئول فعالیت ساختاريAKT  و مهار کننده هاي فعالیت  ,می باشدmTOR  پاسخ به تاموکسی آنتی

در بیشتر سرطان ها به ویژه سرطان  mTORپیام رسان  )Friedrichs et al., 2004(.کنندمیرا ترمیم  16استروژن

و یا غیر فعال سازي سرکوب کننده  mTOR/PI3K/AKTسینه اغلب دچار اختالل می شود. موتانت در مسیر 

ممانعت  PI3Kبه وسیله ي  mTORکه از فعالیت  TSC1/TSC2و  P53 , LKBP1 , PTENهاي تومور از قبیل 

  افزایش می دهد. mTORا از طریق پیام رسان زایی رمی تواند تومور کنندمی

  

  

                                                
16 Tamoxi Anti Estrogen 
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  ابزار و مواد مورد استفاده در تحقیق -2-2-1

  : ابزار و دستگاه هاي مورد استفاده1-2جدول 

  شرکت سازنده  تجهیزات      شرکت سازنده  تجهیزات 

 Jalteb  -80فریزر CETI  میکروسکوپ

  Labtron  ورتکس  Brand  سمپلر آبی و زرد

  Sartorious  ترازوي دیجیتال  Telstar  ینارهود الم

  Behdad  سانتریفیوژ  پارس  -20فریزر

  Reyleigh  اسپکتوفتومتر Memert  انکوباتور

  Orang scienific  میکروتیوپ  Behdad  بن ماري

  Nest  96و24و6پلیت   Lery france  تانک ازت

دستگاه اشعه   UKAS  اتوکالو

  کسیا

Leybold Didactic  

 Orang scienific  لوله فالکون Orang scienific  فیلتر سرنگ

 Orang scienific  فالسک فیلتردار Orang scienific  کرایوتیوپ

  : مواد مورد نیاز براي کشت و نگهداري سلول ها در تحقیق2- 2جدول 

  شرکت سازنده  نام ماده       شرکت سازنده  نام ماده
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  Biowest  پن استرپ  1RPMI Cigmaمحیط کشت 

2FBS Biowest  تریپسین-EDTA Gibco  

4PO2KH Merc  4HPO2Na  Merc  

KCL  Merc  NaOH  Merc  

NaCl  Merc  MTT  Atocel  

  3DMSO  Merc  ایران  جنتامایسین

  Bio-IDEL  تریپان بلو  B  Biowestامفوتریسین 

  تهیه مواد و محلول هاي مورد استفاده -2-2

ول هایی که نیاز به آماده سازي دارند در محلول هاي به کار رفته در این پژوهش و نیز روش تهیه محل

  زیر آورده شده است.

  )PBSتهیه بافر سالین فسفات( -2-2-1

  PBSمواد و میزان مورد استفاده در تهیه بافر  - 3- 2جدول 

  مقدار (گرم)  مواد  مقدار (گرم)  مواد

NaCl 8  KCL 2/0  

4PO2KH 24/0  O2.7H4HPO2NA 68/2  

  

تنظیم و حجم محلول را به  3/7- 4/7محلول را بین  PHآب مقطر حل کرده و  میلی لیتر 800این مواد را در 

میلی لیتر می رسانیم پس از عبور این محلول از کاغذ صافی اتوکالو شد.به منظور نگهداري طوالنی مدت  1000

  درجه سانتی گراد نگهداري شد. 4در یخچال  , 4PBSمحلول 

  

  آماده سازي محیط کشت- 2-2-2

 2/0و  RPMIگرم پودر محیط کشت  043/1 ,از پودر آن  RPMIمیلی لیتر محیط کشت  100براي تهیه 

 100تنظیم شد و حجم محلول به  2/7محیط روي  PHمیلی لیتر آب مقطر حل شد.  80در  , 3NaHCOگرم 

درجه سانتی گراد نگهداري  4میلی لیتر رسانده شد. به منظور نگهداري طوالنی مدت محیط کشت در یخچال 

درصد پن استرپ  1و  FBSدرصد  10همراه با   RPMIاز محیط کشت آماده  MCF-7د.براي کشت سلول هاي ش

                                                
1 -Rosewell park memorial institute 

2-Fetal bovine serum 

3-Dimethyl Solfoxide 
 
 

4 - Phosphate buffer saline 
2- EthyleneDiamineTetraAcetic acid 
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را  RPMIمیلی لیتر از محیط کشت  45استفاده شد. روش تهیه محیط کشت آماده (رشد) به این صورت بود که 

و لیتر پن استرپ ( پنی میکر 500حاوي  FBSمیلی لیتر  5میلی لیتر منتقل می کنیم سپس  50به یک فالکون 

  ).Kang et alاسترپتومایسین) به آن اضافه کردیم.(–سیلین 

  کشت سلول ها - 2-2-3

درصد پنی  1و  FBSدرصد  10حاوي  RPMIو در محیط کشت  T25در فالسک  MCF-7رده سلولی 

درصد )  90بت درصد و رطو 2CO 5درجه سانتی گراد و  37استرپتومایسین تحت شرایط انکوباتور (دماي -سیلین

پاساژ داده  5EDTA- درصد هفته اي دوبار با استفاده از تریپسین 70- 80کشت داده شد . سلول ها در تراکم 

  ).Karangozlu, 2010شدند و در فاز لگاریتمی حفظ شدند (

  

  

  آنتی بیوتیک ها- 2-2-4

  آنتی بیوتیک ها بایستی داراي ویژگی هاي زیر باشد:

  لودگی هاي میکروبی را از بین ببرد .آنتی بیوتیک ها بایستی ا-1

  آنتی بیوتیک ها نبایستی رشد و متابولیسم سلول هاي پستانداران را در کشت بافت مهار نکند.-2

  آنتی بیوتیک ها بایستی عامل حفاظت از سلول ها در یک دوره تجربی باشد.-3

  آنتی بیوتیک ها بایستی غیر سمی باشد.-4

  سایر اجزاي محیط کشت سازگار باشد.آنتی بیوتیک ها بایستی با -5

استرپتومایسین) –جهت از بین بردن آلودگی محیط کشت سلول ها از آنتی بیوتیک پن استرپ (پنی سیلین 

استفاده شد. پنی سیلین جهت جلوگیري از رشد باکتري هاي گرم مثبت و استرپتومایسین جهت از بین بردن 

  باکتري هاي گرم منفی استفاده می شوند.

  

2 
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 Bآمفوتریپسین  - 5- 2- 

براي کنترل آلودگی هاي قارچی و مخمر مفید می باشد اما استفاده بیش از اندازه ممکن  Bآمفوتریپسین 

میکرو لیتر از آنتی بیوتیک  RPMI 500میلی لیتر محیط کشت  50است براي سلول سمی باشد. براي هر 

  استفاده می شود. Bآمفوتریپسین 

  تریپان بلو -2-2-6

بلو یک رنگ دي آزو است که بطور گسترده براي رنگ آمیزي سلول ها یا بافت هاي مرده بکار می  تریپان

رود.مکانیسم تریپان بلو طوري است که بر روي آن بار منفی وجود دارد و با سلول هایی تعامل می کند که غشاي 

آزمایشگاهی استفاده می شود. در آن آسیب دیده باشد . تریپان بلو بطور معمول براي شمارش سلول ها در شرایط 

  رنگ آمیزي با تریپان بلو سلول هاي زنده داراي سیتوپالسم روشن در حالی که یک سلول مرده و بد شکل 



 

 

  

Family name: Azizi                                                                    Name: Hamid 

Title of Thesis  : The study of protective effects of propolis againist X-radiation on MCF-7 cell 

line 

Supervisor(s): Saber Zahri (Ph. D)  

Advisor(s): farhad zolfagharpour (Ph. D) 

Graduate Degree M.Sc. 

Major: Biology                                                            Specialty: Cell &Molecular Biology 

University: Mohaghegh Ardabili                              Faculty: Faculty of Science 

Graduation date:   2017-02-13                                    Number of pages: 60 

Abstract: 

   Breast cancer is a major health problem for women all over the world .It is the second 

most common cancer after the lung cancer and the most common cause of cancer death among 

women. Propolis contains flavonoids and polyphenols that have notable antioxidant and anti-

cancer and anti-microbial effects. The aim of this study was to investigate the protective effects 

of propolis against X-rays on the MCF-7 cell line. Analysis method: Propolis samples were 

extracted with 96% ethanol. MCF-7 cells were cultured in RPMI medium. EEP extract was 

dissolved in DMSO and used for cell treatment. The effect of propolis on viability of MCF-7 

cells was determined by MTT assay. Effects of X-radiation along with extracts by assessment 

of the viability, cell apoptosis, and molecular methods were determined. Results: The results 

showed that propolis extracts in low concentrations had not significant lethal effect. As well as 

X-ray treatment had not lethal effect at the dose of 1 Gy, while the X-ray treatment with 

extracts showed significant cytotoxic effect. Ic50 of X-radiation and extract treatments was 14 

micrograms/ml. In this study, AO / EB and Annexin-V / PI tests were used in order to search 

apoptosis in the treated cells. The rate of apoptosis in cells treated by X-ray along with 15 

micrograms/ml of extract was significantly increased in compared with the control. Results and 

discussion: These findings suggested that propolis had not strong cytotoxicity effects in the low 

concentrations. However, the extract treatments along with the other compounds (X-ray) were 

the significantly cytotoxic.                                                                                                                
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