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 چکیده:
جهان می باشد و به عنووان دوموین عامو  ایران و سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان  هدف: 

قابلیت متاستاز آنهاست که عامو   یشناخته شده است. یکی از ویژگی های سلولهای سرطان مرگ در دنیا

پروتئینهای مهمی هستند که متعلق به ابرخوانواده  BMPsمرگ و میر ناشی از سرطان است.  %90بیش از 

TGFβ  می باشند و نقش مهمی در تنظیم تمایز، تکثیر، حرکت و حیوات سولود دارنود و بوه هوم خووردن

ها بیان باالیی در تومورها دارنود.  BMPظیم آن ها می تواند منجر به تومورزایی و پیشرفت تومور گردد. تن

 EMT (Epithelialسرطان های مختلف و مراحو  متعودد آن از جملوه در  این پروتئینها اثرات متناقضی در

mesenchymal transition) به نووع  بعبارت دیگر بسته ؛ده به ریز محیط توموری بستگی دارو رگزایی دارند ک

می تواند تهاجم و تخریب ماتریکس  BMP4سرطان هم می توانند تحریک کننده و هم مهار کننده باشند. 

تحریوک کنود و در انوواع متعودد رده هوای  MMP9و  MMP2در سرطان پستان را از طریق افزایش بیوان 

را در  BMP4یک مولکود پیام رسان اسوت کوه  NOGGIN. سلولی سرطان پستان باعث مهاجرت می گردد

،  BMP2از جملوه  TGFβبوه اعضوای ابرخوانواده  NOGGINپلی پپتید ترشوحی  طود تکوین مهار می کند.

BMP4  وBMP7 ممانعوت موی  شواناز اتصاد آنها به گیرنده  متص  می شود و آنها را غیر فعاد می کند و

 هاست. BMPکند در واقع آنتاگونیست 
انسوانی  cDNANogginحواوی  pCMV3-C-GFPsparkدر این مطالعه وکتور بیوانی  ی پژوهش:شناسروش

 cDNAتکثیور پسسومید هموراه بوا  Ecoli DH5αنوترکیب به درون بواکتری  DNAتهیه شد. پس از انتقاد 

Noggin   انجام شد و خالص سازی پسسمید صورت گرفت، سپس پسسمید نوترکیب خالص شده بوه درون

 .طریق الکتروپوریشن منتق  شد از MCF7رده سلولهای سرطانی پستانی 
بیوان   MCF7در درون سولولهای  GFPsparkبه صورت متص  به  Nogginژن  :و نتیجه گیری هایافته

به خاطر وجود این مارکر فلورسانس، بر اساس تراکم نقوا  سوبز رنور در درون سولولهای  و شد

MCF7   توسط میکروسکوپ فلورسانس شناسایی شد. وجود این پروتئین از طریقSDS-PAGE  نیوز

 رهگیری گردید.

 EMT , BMPs , Noggin ,MCF7, GFP های کلیدی:واژه
 



 مقدمه و هدف -1

 

 سرطان چیست؟ -1-1

سرطان بیماری است که شاخصه ی آن رشد غیر قاب  کنترد و گسترش سلولهای غیر طبیعی 

این بیماری در بدن پخش شده و کنترد نشود در نهایت منجر به مرگ موی در بدن است که اگر 

عوامو  ، عوام  عفوونی، مانند استعماد دخانیات، عام  ایجاد سرطان می تواند بیرونی باشد. گردد

هورمووون هووا و شوورایط ، جهووش هووای ژنتیکووی :ماننوود شوویمیایی و تشعشووع و یووا داخلووی باشوود

دیگر یا به دنباد هم می توانند در شروع یا پیشورفت سورطان این عوام  با هم. ایمونولوژیکی فرد

ها نیازمند چندین مرحله است کوه در طوی سوالیان  گسترش و پیشرفت اکثرسرطان. موثر باشند

یک مرگ در اثر سرطان رخ می دهد و دومین علت مرگ در ، مرگ 8از هر . متمادی رخ می دهد

حاد توسعه سبک زندگی کشوورهای غربوی از  همانند کشورهای در. کشورهای توسعه یافته است

، مصرف باالی چربی های اشباع و غذاهای پر کالری و کاهش فعالیت بودنی، قبی  سیگار کشیدن

 . (Garcia, Jemal et al. 2007)میزان شیوع سرطان را در کشورهای غربی افزایش داده است 

حتی بعضی از بافت ها می توانند چندین ، تقریبا هر بافتی از بدن می تواند  دچار سرطان شود

اما درعین حاد مراحو  ، نوع بدخیمی ایجاد کنند که هر کدام ویژگی های منحصر به فردی دارند

نووع  100به بیشتر از  “ ”cancerدر واقع اصطسح سرطان . بدخیمی ها یکسان استپایه ی این 

تریلیون سلود نرماد به صورت پیچیده و کمپلکس در بدن  30حدود . از این بیماری بر می گردد

کنند و هر سلود طبیعوی فقوط زموانی  هر کدام تکثیر دیگری را کنترد میسالم  وجود دارد که 

ایون همکواری بورای  که از سلولهای مجاورش دستور الزم را دریافت کنود و می تواند تکثیر شود

اما سلولهای سرطانی طبق این رویه عم  نمی . و معماری مناسب هر بافت الزم است اندازه حفظ

شوده و از دسوتورات  تفواوتآن ها به کنترد های معمود که برای تکثیور وجوود دارد بوی  ؛کنند

تهاجم ، مهاجرت از جایگاه تومور اولیه :قابلیت های خاصی از قبی داخلی خود پیروی می کنند و 

ایون  . را بوه دسوت موی آورنود و دست اندازی به بافتها و ایجاد توده هوایی در جایگواه دور بودن

کشونده ، بعد از درگیری بافتها و ارگانهوا "سلولهای بدخیم با گذشت زمان بدخیم تر شده و نهایتا

یون یک سلود که باعث بدخیمی می شود در نتیجه ی تجمع جهش ها ترانسفورماس. خواهند بود



 

زمانیکه سرطان به مرحلوه . (Weinberg 1996)ست ا در دسته های خاصی از ژنهای این سلولها

وم می شود در حالیکه درصد باالیی از مبتسیان بوه سورطان در ی متاستاز رسید به درمان ها مقا

بنابراین درمان تومور اولیه برای جلوگیری از شروع فرم . همان مراح  ابتدایی قاب  درمان هستند

 . (Devita, Lawrence et al. 2018)متاستازیک ضروری به نظر می رسد

   درجه بندی تومور -1-1-1

شوخیص صوورت موی گیورد و بورای درجه بندی تومور بر اساس گسترش بیماری در زموان ت

سولود   Gradeیکی از راههای دسوته بنودی سورطان براسواس. انتخاب نوع درمان ضروری است

براساس مورفولوژی سلود تومووری آن هوا را طبقوه بنودی موی ، سرطانی است و پاتولوژیست ها

موی  درجه ی یک تومور به میزان تمایز و رشد سولود هوای سورطانی آن بور، براین اساس. کنند

هر چه سلود ها به سولود نرمواد . گردد و اینکه چقدر از لحاظ تمایزی با سلود عادی تفاوت دارد

 . شبیه تر باشند سرعت تکثیر کم تری دارند و شانس موفقیت درمان بیشتر است

G1 – (well differentiated) -:low grade  سلولهای سرطانی تفواوت کموی بوا سولولهای

 . آرامی تری دارند و معموال به خوبی تمایز یافته اندطبیعی دارند و رشد 

G2 – moderately differentiated) )- intermediate grade بووه  هووا شووباهتی: سوولود

 . استسلود های نرماد ندارند و میزان رشدشان کمی بیشتر از سلولهای نرماد 

G3 – poorly differentiated) )–:high grade  بوه سولولهای  سلولهای تومووری نسوبت

نرماد بسیار غیر طبیعی به نظر می آیند و سورعت تکثیور بواالیی دارنود و و در اوایو  مرحلوه ی 

 . (Admin 2016)انتشار هستند 

 Metastastic spread ,) سیسوتم درجوه بنودی، یکی از سیستمهای درجوه بنودی سورطان

TNM (Tumor, Nude involvement درجه تومور است که بر اساس ((stage آن اسوت کوه  

بر پایه ی اندازه ی تومور اولیه و موقعیت آن و اینکه آیا در سایر اندامها پخش شده اسوت یوا نوه 

 . انجام می شود

درگیری یا عودم درگیوری غودد لنفواوی ، Tumor=  (T)اندازه و میزان گسترش تومور اولیه 

(N) = Nude involvement و وجود یا عدم وجود متاستاز به اندام دورتر(M) = Metastastic 

spread .مرحله ی ، نتایج بدست آمده از این سه معیار(stage)  سرطان هور فورد را تعیوین موی

 Iدرجوه ی . درجه بندی می شوود Vتا  I تومور تعیین شد از شماره ی TNMبعد از اینکه . کند

 . (1394، کاظمی و همکاران ( تومور پیشرفته را نشان می دهد Vشروع تومور و درجه ی 

 عوامل موثر در پیش آگهی سرطان -1-2

این عوام  فهوم . تاثیر مهمی در نتیجه و درمان خواهد داشت، شناخت فاکتورهای پیش آگهی



 

 

این فاکتورهوا . و پیش بینی نتیجه به دنباد درمان را افزایش می دهند بیشتر تاریخچه ی سرطان

این عوام   از. بکار بگیرد به پزشک این اجازه را می دهد که برای هر سرطان درمان اختصاصی را

 . موارد اشاره کرد می توان به این

سن بیمار: سن بیمار و شرایط  سسمت عمومی در شروع درمان تا حدودی تعیوین کننوده ی  

 . نوزادان و سالخوردگان دارای پیش آگهی ضعیف هستند. پیش آگهی هستند

لی کوه بعضوی سورطان هوا در حوا، نوع سرطان: برخی از سرطان ها پیش آگهی خوبی دارنود

 . متاستازیک وتهاجمی هستند و میزان مرگ و میر باالیی دارند

 . مح  سرطان: مح  قرار گیری غدد سرطانی در پیش آگهی آن موثر است

مرحله ی سرطان: پیش آگهی در مراح  اولیه بسیار مهم تر است نسبت به مراح  بواالتر کوه 

 . است به بافت های دیگر متاستاز داده

رجه ی تومور : سرطان هایی که تمایز کمتری دارند و یا درجات باالتری دارند پویش آگهوی د

 . ضعیفی دارند

سایز تومور و میزان تکثیور آن را موی تووان ، از فاکتورهای دیگر وضعیت درگیری غدد لنفاوی

  (Gospodarowicz, Hermanek et al. 1995)نام برد 

 بیولوژی پستان -1-3

لوب از نوع لوبهای آلوئوالر می باشد که وظیفه ی آن ها ترشو   15-25هر غده پستانی شام  

هر لوب توسط بافت همبند متراکم به همراه مقادیر فراوانی بافت چربی از سوایر لووب . شیر است

هر کودام . می شود و دارای یک مجرای خارج کننده ی شیری مخصوص به خود می باشدها جدا 

نووپ . سانتی متر طود دارند و مسوتق  در نووپ پسوتان بواز موی شووند 5/4تا  2از این مجاری 

سواختار بوافتی غودد . میلیمتور موی باشود 5/0سوراخ منفذ دار بوه قطور  25تا  15پستان دارای 

قبو  از بلووغ غودد . و وضعیت های فیزیولوژیک متفاوت خواهد بودسن ، پستانی بر اساس جنس

پستانی در هر دو جنس شام  سینوس های شیری در نزدیکی نووپ پسوتان و مجواری منشوعب 

سوط  بواالی  ، در دختران در خوسد بلووغ. خیلی کوچک خارج شده از این سینوس ها می باشند

جمع بافت چربوی و طویو  شودن سیسوتم استروژن سبب رشد پستان ها می گردد که ناشی از ت

در زنان بالغ غیر حامله هر لوب غده پستانی شام  لوبود های زیادی اسوت کوه . مجاری می باشد

 TDLU (Terminal Duct Lobular Unit)گاهی اوقات واحد هوای لوبووالر مجورای انتهوایی 

شویری توسوط  سوینوس هوای . هر لوبود چندین واحد کوچک و منشعب دارد. خوانده می شوند

بافت پوششی مکعبی مطبق و مجاری شیری و مجاری انتهایی با بافت پوششوی مکعبوی سواده و 

سیستم مجرا توسط بافت همبند سست . اپی تلیاد پوشیده می شوند دسته هایی از سلولهای میو

در . پر عروق احاطه شده و بافت همبند متراکم کم سلود نیوز لووب هوا را از هوم جودا موی کنود



 

متوورم شوده و پسوتان هوا ، ه ی پیش از قاعدگی چرخه ی تولید مثلی بافت همبند پسوتانمرحل

 . (Mescher and Junqueira 2009)اندکی بزرگتر می شوند 

 
، لوبولها، لوبها. نوک پستان و هاله اطراف آن درخارج پستان نشان داده شده است. آناتومی پستان -1-1شکل 

 . مجاری شیری و دیگر قسمتها در داخل پستان دیده می شود

 سرطان پستان -1-4

. در بیشتر موارد سرطان پستان از سلولهای اپیتلیاد لوبود های انتهایی غدد منشوا موی گیورد

شایع ترین آن کارسینومای تهاجمی مجاری است که در آن سولولهای نئووپسزی مجواری داخو  

موی مجاری الکتی فروس استرومای اطوراف را موورد تهواجم قورار  لوبولی یا شاخه های کوچکتر

 . دهند و یک توده ی قاب  لمس را ایجاد می کنند

 تاریخچه سرطان پستان -1-4-1

بیماری سرطان پستان از دوران باسوتان در انسوان تشوخیص داده شود و بوه نظور موی رسود 

ساد پیش از مویسد  1600در ساد های . نخستین بار در مصر باستان مشاهده و درمان شده است

متون پزشکی مصریان )پاپیروس( به نوام ادویون اسومیت ثبوت شوده  اطسعاتی از این بیماری در

در آن زمان برای درمان ایون بیمواری قسومتی از پسوتان کوه ، طبق نوشته های این متون. است

بقورا  از ، پیش از میسد 460در ساد . سوزانده یا داغ می شد، تومور در آن ناحیه لمس می شده

چهارگانوه ی بودن نوام بورد و دلیو  آن را افوزایش سوودا  بیماری سرطان به عنوان یکی از امزاج

خرچنور  بوه معنوایرا برگزید که یک کلمه ی یونوانی karkinus) ) برای سرطان ناماو . دانست

 . دارند مانندظاهری شاخک  پاهای خرچنر شبیه است زیرا تومورها

گوگرد و انواع ضماد ، پس از میسد گالن برای درمان آن از داروهایی مانند تریاپ 200در ساد 

برداشوتن  ادعا کرد؛پزشک پیشروی فرانسوی ، میسدی هنری لودرن 1375در ساد . استفاده کرد



 

 

این شیوه تا قورن بیسوتم . تومور سرطانی از طریق جراحی می تواند به درمان بیماری کمک کند

، 1895ر سواد د. میسدی ادامه یافت و یکی از گزینه های موجود برای درمان سرطان پستان بود

جورج بیستون دریافت با برداشتن تخمدان ها کوه عامو  اصولی ترشو  اسوتروژن و پروژسوترون 

غدد فوق کلیووی وظیفوه ی ، هستند تومورها کوچک می گردند ولی پس از برداشتن تخمدان ها

 . تولید استروژن را در این زنان به عهده می گیرند

لفت اقدام به برداشتن غدد فووق کلیووی و غوده میسدی چارلز هاجینز و رالف  1952در ساد 

رادیوتراپی و شویمی درموانی در . (ISNA 1392)هیپوفیز به عنوان منابع تولید استروژن نمودند 

به منظور آسیب های کمتر درمان سرطان صورت گرفت و به روشهای رایوج  1940و  1930ساد 

. جراحووی غوودد پسووتانی و هورمووون تراپووی کمووک کوورد، تشووخیص و درمووان شووام  موواموگرافی
(Mandell 2005) 

 انواع سرطان پستان -1-4-2

کارسوینوما منشوا در . سرطان های پستان به دو دسته تقسیم می شوند کارسینوما و سوارکوما

سرطان از سلولهای اپی تلیالی )مجاری و لوبولها( است اما در سارکوما سلولهای سرطانی از بافوت 

انواع مختلف سرطان . (Kelly, Kim et al. 2003)ماهیچه ای و چربی منشا می گیرند ، پیوندی

 . تهاجمی و متاستاز دهنده می باشد، پستان شام  سرطان پستان غیر تهاجمی

 DCIS ( Ductal Carcinoma In Situ  (کارسینومای داکتال در محل -1-4-2-1

سرطان پستان غیر تهاجمی یا پیش تهاجمی است که سلولهای مجرایی دچار تغییراتی شوده  

و به سلولهای  سرطانی تبدی  می شوند ولی هنوز محدود به مجاری شویری هسوتند و بوه بافوت 

 . (Welch, Woloshin et al. 2008)اطراف پستان دست اندازی نکرده اند 

  IDC ( Infiltrating Duct Carcinoma)کارسینومای داکتال مهاجم -1-4-2-2

از یک مجرای شیری شروع شده و به دیواره ی مجرا می رسود ، نوع رایج سرطان پستان است 

ان رشد می کنند و قادرند از طریق سیستم لنفی و گردش خوون بوه و سپس در بافت چربی پست

در  IDCسورطان از نووع . بیرون از بافت پستان راه یابند و در مناطق دیگر بودن گسوترش یابنود

تصاویر ماموگرام به صورت توده ای متشک  از اجسام میله ای شک  نازپ متشعشع شده از کناره 

            کوی تووده ی سوفت و سوختی لموس موی شوود ها دیده می شوود و در معاینوات فیزی

(Welch, Woloshin et al. 2008) . 

  ILC (Invasive Lobular Carcinoma)کارسینومای لوبوالر مهاجم -1-4-2-3

می توانند به سوایر بخشوهای بودن  IDCاز غدد تولید کننده ی شیر منشا می گیرند و مانند  



 

نسبت به  ILCتشخیص . است ILCسرطان تهاجمی پستان یکی از نوع  10از هر . گسترش یابند

IDC  در ماموگرافی دشوارتر است(Welch, Woloshin et al. 2008) . 

   IBC (Inflammatory Breast Cancer)کارسینومای پستان التهابی -1-4-2-4

ک  سرطان هوای  %3-1از موارد غیررایج سرطان پستان تهاجمی محسوب می شود که حدود 

بوا  "منفردی دیده نمی شود و در مراح  پایین معموال تومور "شود که معموال پستان را شام  می

تشخیص این نوع سرطان بسویار سوخت تور از انوواع دیگور . عفونت پستان اشتباه گرفته می شود

 . (Welch, Woloshin et al. 2008)است به همین خاطر شانس بیشتری برای گسترش دارد 

 عالئم سرطان پستان -1-4-3

ترقوه یا زیور ، می توان به موارد زیر اشاره کرد: توده یا تورم در پستان، از عسئم سرطان پستان

ترشو  از ، تغییرات نوپ پسوتان، گرما و خارش پوست پستان، ضخیم شدن پوست و قرمزی، بغ 

 ,Koo)درد و تغییر در اندازه و شک  پستان هم می تواند حواکی از سورطان باشود ، نوپ پستان

von Wagner et al. 2017) . 

 ریسک فاکتورها در ابتال به سرطان پستان -1-4-4

، سرطان پسوتان اسوت زیورا افوزایش سون از مهم ترین  فاکتورهای خطر ساز در ابتس به، سن

سواد بوه بواال  40شیوع سرطان را افزایش می دهد به همین علوت مواموگرافی بورای خانمهوای 

توراکم بواالی بافوت ، سابقه ی خانوادگی بیماری بخصوص در اقوام درجه یوک. پیشنهاد می شود

سیگار کشیدن و مصرف ، ساد 30دوز باالی پرتو درمانی قفسه ی سینه و صورت قب  از ، پستانی

 فواکتور تولیود مثلوی، از عوامو  دیگور. الک  در سن پوایین ریسوک ابوتس را افوزایش موی دهود

(reproductive factores) کوه ، هنگام سن پایین و یائسگی دیر است از قبی  عادت ماهیانه در

کوه  ازعوام  دیگر. در ارتبا  است ERبا  "فاکتور تولید مثلی قویا. ریسک ابتس را افزایش می دهد

استروژن اندوژنوس و اگزوژنووس اسوت کوه اسوتروژن ، ریسک سرطان پستان را افزایش می دهد

اندوژنوس توسط تخمدان قب  از یائسگی تولید می شود و استروژن اگزوژنوس هم توسط  قورص 

از فاکتورهوای دیگور سوبک زنودگی افوراد . های ضد بارداری و هورمون درمانی دریافت می شوود

زندگی مدرن و رژیم غذایی با چربوی زیواد مخصوصوا چربوی اشوباع  و چواقی بعود از سون . تاس

همچنین از عوام  دیگر خطر ساز می توان بوه نداشوتن . یائسگی ریسک ابتس را افزایش می دهد

شیردهی مخصوصا اگر بیشتر . (2-1) سالگی اشاره کرد شک  30فرزند و تولد اولین فرزند بعد از 

معاینوات دوره ای مواموگرافی و داشوتن وزن متعوادد ، انجام حرکوات ورزشوی، اشداز یک ساد ب

 . (Sun, Zhao et al. 2017)ریسک ابتس به سرطان پستان را کاهش می دهد 
                                                                    



 

 

 

، فاکتورهای تولید مثلی، استروژن، سبک زندگی. نمای شماتیک از ریسک فاکتورها در سرطان پستان -2-1 شکل 

 . عامل مهم در ابتال به سرطان پستان است 5سابقه ی خانوادگی  و سن 

 اپیدمیولوژی سرطان پستان در ایران و جهان   -1-4-5

میلیوون موورد جدیود  7/1ود شایعترین سرطان در میان زنوان جهوان بوا حود سرطان پستان

بیش از نصف این مورد در کشورهای در حاد توسعه . می باشد 2012تشخیص داده شده در ساد 

 .Garcia, Jemal et al) درصد جمعیت جهان را تشکی  موی دهود 82رخ داده است که حدود 

2007) . 

سرطان پستان دومین و بیشوترین سورطان مشوترپ در موردان و زنوان جهوان موی باشود و 

کشوور اسوت و اولوین  184کشوور از  140بیشترین سرطان تشخیص داده شده در بین زنان در 

، اروپوا، حاد توسعه )آمریکوای شومالیمرگ ها در کشورهای در  %60علت مرگ زنان در جهان و

. (Rafiemanesh, Salehiniya et al. 2016)نیوزیلند و ژاپن ( را نیز شام  می شوود ، استرالیا

نیوزیلنود و آمریکوای شومالی ، استرالیا، باالترین میزان شیوع در کشورهای اروپای شرقی و غربی

سورطان پسوتان  %59حودود ، 1990در سواد . (Jemal, Bray et al. 2011)دیده شوده اسوت 

نیوزیلند و ژاپن ( دیوده موی ، استرالیا، اروپا، بیشتر در کشورهای در حاد توسعه )آمریکای شمالی

در کشورهای آسیایی شیوع این بیماری پایین تر از کشورهای غربی است و در استرالیا از هر . شد

 Pathy, Yip) نفر یک نفر مبتس می شووند 20در مالزی از هر  وند ویک نفر مبتس می ش نفر 10

et al. 2011) . نفور بوه  24نفر و در ایران  100000نفر به ازای  39میزان شیوع در سط  جهان

 . (Mousavi, Gouya et al. 2009) نفر می باشد 100000ازای 

-59و  45-49، 40-44مطالعات در ایران نشان می دهد که میزان شیوع در گروههای سونی  

 ,Tazhibi)در حواد افوزایش اسوت  3/5و  5/3، 2/6ساد با میوانگین سواالنه ی بوه ترتیوب  55

Dehkordi et al. 2014) .مطالعات دیگور نشوان داد کوهInfiltrating Duct Carcinoma) ) 



 

IDC=   بیشووترین مورفولوووژی مشووترپ  سوورطان پسووتان در ایووران اسووت (Naghibi, 

Shojaizadeh et al. 2013) . 

 ژنتیک مولکولی سرطان پستان -1-4-6

اد و سرطان پستان و سرطان های بدخیم دیگر در نتیجه ی تغییرات ژنتیکی سلود های نرمو

از قبیو  ، های توموورییا شاید تغییرات غیر ژنتیکی )اپی ژنتیکوی( آنهوا در میوانکنش بوا سولود

ناپایوداری ژنتیکوی خوواه . (Nowell 1976)آید رگی و استرومایی به وجود می، های ایمنیسلود

، تکثیور ژنوی، قبی  از دسوت رفوتن ژن در نتیجه تغییرات وسیع ژنتیکی است از، ارثی باشد یا نه

هوای توانود روی ژنبعضوی از ایون تغییورات می. های کرومووزومیای و جابجاییموتاسیون نقطه

های ایجواد مشخصوه مقاوموت بوه درموان و دیگور، حرکوت، تهواجم، تکثیر، کلیدی که در حیات

 . ی بدخیمی نقش دارند تاثیر داشته باشدکننده

تواند شام  از دست رفتن ناهمگونی )ازدست رفتن در سرطان پستان میاین ناهنجاری ژنومی 

رسد باعث افوزایش انتقواد از حالوت هوایپر ژن( و تغییرات در تعداد کپی ژن باشد که به نظر می

 .Waldman, DeVries et al)شوود موی  Ductal Carcinoma In Situ( DCISپسزیوا بوه )

 ی تومووور هووا و ژن هووای سوورکوب کننوودهتوووان بووه انکوژنهووای کلیوودی میاز ژن. (2000

TSGs(=Tumor Suppressor Genesاشاره کرد  ) . 

 های دخیل در سرطان پستانانکوژن -1-4-7

فعواد شودن . گورددهایی هستد که فعاد شدن آنهوا باعوث توسوعه سورطان میژن، هاژنانکو

 . باشدای و جابجا شدن کروموزومی موتاسیون نقطه، تواند از طریق تکثیر ژنیمی

 :Her-2انکوژن  -1-4-7-1

HER-2 (Human epidermal receptor 2 کووه بووه عنوووان )HER-2/neu  یوواerbB-2 

تراغشوایی تیوروزین  قرار دارد و رسوپتور 17qشناخته شده است ژنی است که در روی کرموزوم 

که این رسپتور فاکتور رشد با اتصاد لیگاند به آن  کندکد می رشد است را کینازی که یک فاکتور

به طور خودکار تراکم ایون رسوپتور  و یا اگر (Yarden and Sliwkowski 2001) شودفعاد می

ی ای باشد که باعث دایمریزه شدن و اتوفسفریسسیون این رسپتور گردد روی سط  غشا به اندازه

از جملوه ایون ، گورددنوه و مسویرهای مختلوف میهای انتقاد چنود گامنجر به فعاد شدن آبشار

 kinase AKt =PI3K-3)و ) MAPK= (mitogen – activated protein kinase)مسویرها

 متاستاز، افزایش حرکت سلولی، و سلود های سلودتغییرات میانکنش، رگزایی، است که در تکثیر

های سورطان 20%-30در % HER-2انکووژن . (yarden, 2002و مقاومت به آپاپتوز نقش دارند )



 

 

 . (Slamon, Clark et al. 1987)یابد افزایش بیان می تکثیر و، پستان تهاجمی

 سلولی : های چرخهها و تنظیم کنندهیکلیناس -1-4-7-2

هوای وابسوته کیناز. یک فرآیند بسیار تنظیم شده است، ی سلولی و تکثیر فعادورود به چرخه

هوا هسوتند کوه در ای از پروتئیندسته CDKs= (Cyclin-Dependent Kinases) یکلینابه س

پس از فعاد شدن می توانند پروتئین های دیگور را فسوفریله ، سرتاسر چرخه ی سلولی موجودند

دهد سولود از ی چرخه است که اجازه می( اولین چک کنندهPRbپروتئین رتینوبسستوما ). کنند

 . شودوارد سیک  فعاد و میتوز  0Gفاز استراحت 

در هور چرخوه سولولی متنواوب اسوت و هور دو نقوش  Eیلکلین او س Dیکلین اسط  بیان س

 .Vermeulen, Van Bockstaele et al)دارنود  Sبوه  G1از فواز  لیدی در پیشوروی سولودک

2003) . 

 %40 - %50قوورار دارنوود و در  11q13روی کروموووزوم   Dیکلینای سووهووای کوود کننوودهژن

باعوث هوایپر ، Eیکلین اافزایش بیوان سو. کنندافزایش بیان پیدا می، های پستان تهاجمیسرطان

سولولی و در نتیجوه افوزایش  ( و عبور از این نقطه چک کننده ی چرخه یPRbفسفریسسیون )

 . (Steeg and Zhou 1998)گردد تکثیر می

 :c-mycانکوژن  -1-4-7-3

کنود کوه بوه ای را کد میقرار دارد و فسفوپروتئین هسته 8q24این انکوژن در روی کرومزوم 

 Nass and)تموایز و آپواپتوز نقوش دارد ، ی رونویسوی در تکثیور سولولیعنوان تنظویم کننوده

Dickson 1997) . سرطان های پستان تکثیر و افزایش بیان می یابد  %15 - %25این انکوژن در

 Carroll, Swarbrick) ی تهاجمی داشته و در مقاومت به شیمی درمانی نقش داردو یک چهره

et al. 2002) . 

 



 

 عملکرد و اهداف درمانی شان ، های دخیل در سرطان پستانانکوژن -1-1جدول 

 

 ( Tumor suppressor genesهای سرکوب کننده ی تومور )ژن -1-4-8

ایون ژن هوا . سبب ایجاد تومورهای بدخیم می گردد، هااز دست رفتن فعالیت این دسته از ژن

و پتانسوی   ر فعالیتهوای سولود هسوتند کوه تهواجمتنظیم کننده های منفی رشد یا دیگمعموال 

 . کنندمتاستازیک از قبی  چسبندگی سلولی و تنظیم فعالیت پروتئازی را کنترد می

برای اینکوه فنوتیوب بودخیم ، نوبسستوماتیای آلفرد نادسون در مورد ردو ضربهبرطبق فرضیه 

برای سرطانی شدن الزم است کوه متحمو  . های این ژن از دست برودایجاد شود باید هر دو آل 

 . (Knudson 1971) یک جهش در یک آل  و یک حذف شدگی درآل  باقیمانده شوند

می توانند ی تومور رخ ندهد ولی های سرکوب کنندهژن دربعضی موارد ممکن است جهش در

پروموتوور باعث تداخ  در بیان یا عملکرد این ژنها شوند مانند متیسسویون ، مکانیسمهای دیگر با

هایی در که باعث مهار رونویسی و افزایش تخریب پروتئازومی می گردد و یا باعث ایجاد ناهنجاری

 . پروتینهای دیگرکه با محصود این ژن میانکنش دارند می شود

1-4-8-1-  P53 

 20%-30های انسووانی و در حوودود %در بوویش از نیمووی از همووه ی سوورطان p53هووای جهش

در روی  p53ژن . (Hollstein, Sidransky et al. 1991) دهودمی های پسوتان رخسورطان

 . های تقسیم سلولی را به عهده داردقرار دارد که در شرایط طبیعی تنظیم مکانسیم 17pکروموزم 

 در هنگوام آسویب. ی مکانیسم تقسیم سولولی اسوتهتنظیم کنند p53ژن ، در شرایط  نرماد

DNA ،P53 مستقیم با  تواند به طورفعاد شده میDNA  میانکنش داده تا رونویسوی از ژنهوایی

یا مرحلوه  G1هستند صورت بگیرد و به طور موقت چرخه سلولی را در  DNAکه مسئود ترمیم 

G2/M  متوقف کرده تاDNA همچنوین . ترمیم شوود، قب  از اینکه وارد میتوز گرددP53  قوادر



 

 

 , Lane et alنمایود ) وارد آپاپتوز یا تمایزاست با مسیرهای سلولی دیگر میانکنش دهد و آنها را 

( اسوت و جهوش (multi functionalیوک پوروتئین چنود کواره  P53چوون پوروتئین . (1994

از این ژن به عنوان یک موارکر ، های خاصی را به دنباد خواهد داشتهای مختلف پیامددردومین

 .Fitzgibbon, Page et al)شوود در سورطان پسوتان اسوتفاده می  IIی دستهبینی کنندهپیش

2000) . 

1-4-8-2-  SKP2 وP27 

های منفی چرخه سلولی بووده هستند که تنظیم کننده ی تومورهای سرکوب کننداز دیگر ژن

ی  ای مهوار کننودهمتعلوق بوه خوانواده P27. گردداز دست رفتن فعالیتشان باعث بدخیمی می و

 CKIs = Cyclin-dependent protein kinase inhibitorبه سیلکین   پروتئین کیناز وابسته

 . شوندشناخته می cip/kipاست که به عنوان 

قوادر اسوت بوه تعودادی از  p27برنود و ها به آرامی چرخوه سولولی را پویش میCKIsعموماً 

 "مخصوصوا، شده و فعالیتشان را متوقف کند متص  CDK های منحصر به فرد سیکلینکمپلکس

های زیوادی دارد نقش P27. پیش ببرد (arrestبه سمت توقف ) G1می تواند سلود را از مرحله 

 .St Croix, Florenes et al)التهاب  تمایز سلولی و حفاظت از، از جمله تعدی  مقاومت دارویی

ممکن است باعث انتقاد سولود از حالوت نرمواد بوه سومت فنوتیوب پویش  p27فقدان . (1996

 . (Fredersdorf, Burns et al. 1997)بدخیمی وسپس بدخیمی گردد 

S- phase Kinase – associated protein) SKP2 پروتئین هموراه بوا کینواز مرحلوه )S ،

HERاسیون الزم است و در سرطان پستانی یوبی کوئیتینبه واسطه p27برای تخریب  2 و

ER 
 . افزایش بیان می یابد 

1-4-8-3-  BRC1 

مشوخص شود کوه ایون ژن روی ، هایی که سرطان پستان متعدد داشتندخانواده بر پایه آنالیز 

های پستانی که زیر همه سرطان %50در بیشتر از   BRCA-1جهش . قرار دارد 17q21کرومزوم 

موورد یوا بیشوتر  4ها ی خانوادگی آندهد اما در افرادی که درسابقهساد هستند رخ می 40سن 

 .Ford, Easton et al)یابود افزایش می %90سرطان پستان وجود دارد احتماد ابتس به بیش از 

1995) . 

BRCA-1 کنود کوه دارای پروتئینی را کود می، است که دارای نقش سرکوب کنندگی تومور

ی کربوکسوی  اسوت شوبیه آنچوه در بسویاری از دومینهای متعدد و دو تووالی تکوراری در انتهوا

 .Scully, Chen et al) شووددیوده می Rad 9از جملوه  DNAه ی آنزیمهوای تورمیم  کننود

1997) . 



 

دهد اگور سرتا سر طود ژن رخ می دیده شده است که در BRCA-1جهش در   200بیش از 

 .Couch, DeShano et al) شووندچه بعضی مناطق به عنووان نقوا  داغ جهوش محسووب می

هایی که در انتهای ناحیوه آمینوی یوا جهش، شدت بیماری بستگی به جایگاه جهش دارد. (1997

 Sobol, Stoppa-Lyonnet et)شود یر باالتری را موجب میدهد شدت تکثکربوکسیلی رخ می

al. 1996) . های ناشی از جهش تومور، میانگینبه طورBRCA-1 ی تومور بواالتری دارنود درجه

(Breast Cancer Linkage Consortium 1997) . 

1-4-8-4-   BRCA-2    

لحواظ  چوه از مشوترپ اسوت اگور BRCA-1بسویاری از خصوصویات بوا  در BRCA-2ژن 

و پوارالوگش بورای درسوتی    Rad 51بوه  BRCA-2 پوروتئین. هم ندارند ساختمانی شباهتی با

. شود که برای اصسح اشتباهات رشته الگوی کروماتید خواهری الزم استمتص  می DNA تعمیر

شوند ریسک باالیی در ایجاد هم سرطان پسوتان و هوم سورطان دچار جهش میهر دو ژن وقتی 

 . آورندتخمدان به وجود می

ها تا به حاد شناسایی شده است که بیشتر آن  BRCA-2جهش منحصر به فرد  100بیش از 

   هموانطور کوه در جهوش. ( اسوتtruncationبوالغ دم بریوده )هوای نابه علوت ایجواد پروتئین

BRCA-1   جهش ، شاهده شدهمBRCA-2  با ایجواد توموور بوا درجوه بواال کوه درBRCA-1  

شوود هوای کمتوری تشوکی  میهای بودخیم توبوداموا در سولود، باشدنمی دیده شده در ارتبا 

(Breast Cancer Linkage Consortium 1997) . جهش BRCA-2 همچنین افزایش ریسک

سرطان معوده و ، سرطان پروستات، دهد از جمله مسنوماها را نیز افزایش میابتس به سایر سرطان

اشووی از جهووش  معنووی داری را درتومورهووای ن هووایپروفایوو  بیووان ژن تفاوت. سوورطان صووفراوی

BRCA-1    وBRCA-2 دهد نشان می(Hedenfalk, Duggan et al. 2001) . 

 دیگر ژن های سرکوب کننده تومور -1-4-8-5

براسواس . پسوتان شناسوایی شودند ی تومور دیگری که نیز در سرطانهای سرکوب کنندهژن

شیوع سرطان پستان در خانواده هایی که سابقه ی ابتس به این سورطان در آنهوا باالسوت و هوی  

 BRCA-3 وجوود ژن، ها شناسایی نشده استدرآن BRCA-2یا   BRCA-1های جهشی از ژن

اگر چه هی  جایگاه قوی نیز برای ایون ژن پیودا نشوده  ؛به عنوان فرضیه در نظرگرفته شده است

 . (Kerangueven, Essioux et al. 1995) است

1-4-8-5-1-PTEN  

PTEN ی منفی به عنوان تنظیم کننده، ژنی است که با کد کردن فسفاتازیAKT   عم 
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Abstract 

Research Aim: Breast cancer metastasis is the expansion of cancer cells to 

tissues beyond  where the tumor initially forms. During this process, the 

epithelial cells transform to mesenchymal cells (EMT) by different signaling 

pathway including TGFβ1 superfamily protein (such as BMPs). This study 

was aimed at cloning and overexpressing of NOGGIN protein, as a potent 

BMP antagonist in breast cancer cells. 
Research method: The human breast cancer cell line, MCF7 was grown in 

DMEMHG+10% FBS at 37oC with 5% CO2 to reach up to 70-80% confluency. 

The harvested cells underwent to transient transfection with pCMV3-NOG-

GFPspark including GFP as a reporter gene gene which was already 

transformed in DH5α bacterial cells and subjected to PCR by using the 

specific primers.Then, the transfected cells examined24h post- electroporation 

by using epifluorescent microscopy. 
Findings & Conclusion: pCMV3-noggin-GFPspark had been cloned successfully 

in DH5α and PCR confirmed the extracted plasmid containing the desired 

fragment (noggin +GFP sequences). Our results also showed that the highly 

expression of NOGGIN protein following transient transfection in MCF-7 and 

expression of the gene were studied  by the SDS-PAGE electrophoresis. 
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