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  مقدمه - 1

آگهی سرطان ي بیماري است، پیشت احتمالی و نتیجهمعنی ارزیابی پیشرفآگهی هر بیماري بهپیش

ي سالمتی سرطان تهدیدکنندهمعموال به معنی ارزیابی موفقیت درمان و شانس بازگشت بیماري است. 

 ها در تمام نقاط دنیاست و در کشورهاي جهان یکی از هر هفت مرگ ناشی از سرطان است.انسان

 دهدرگ ناشی از آن را کاهش میبروز بیماري و م هاي تشخیص سرطان،شناخت زودهنگام نشانه

)Duque, Modlin et al. 2013(. در بیمارانی که بدون عالیم  ،قبل از متاستاز تشخیص زودهنگام سرطان

 کارگیري ي سرطان است. تشخیص زودهنگام باعث بهتحقیق در زمینه اهدافد یکی از اولین هستن

 .)Mandelblatt, Cronin et al. 2009( ي درمان تاثیر عمده داردنتیجهشود که در هایی میروش

شامل انواعی از تومورمارکرها، بیومارکرها و گیرند مورد توجه قرار میی یپیشگومهمی که در فاکتورهاي 

بسیاري از آزمایشات بیومارکرهاي خونی معموال در نظارت، کنترل درمان،  هستند. یتغییرات کروموزوم

درصد باالیی از . )Pepe, Etzioni et al. 2001( شودندي ریسک سرطان استفاده میبهی و طبقهآگپیش

 این بیماران نقش  . درددرصد) در مراحل ابتدایی قابل درمان هستن 80-70مبتالیان به سرطان (

 درمانی) تایید شده است. بیماران در مراحل باالتر بدون متاستاز نیز با (شیمیهاي کمکی درمان

بیماران به علت عود ناشی از یابند. بسیاري از درصد موارد درمان قطعی می 50-30هاي کمکی در درمان

ماران بسیار ضروري است ها و داروهاي جدیدتر در این بیکنند، بنابراین استفاده از روشسرطان فوت می

 Devita( آگهی و عود بیماران مقدور خواهد بودبا شناخت بیشتر عوامل جدید و موثر در پیشو این امر 

Jr, Lawrence et al. 2012(. جهش در ژن رویداد سرطان، آگهی از جمله عوامل مطرح در پیش

  .)Bartlett, Going et al. 2001( است her-2پروتوآنکوژن 
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  سرطان - 1- 1

  قابل کنترل و گسترش  ریرشد غ لهیشود که به وسیها اطالق ميماریاز ب یبه گروه سرطان

 شود.یمنجر به مرگ م تیگسترش کنترل نشود در نها نی. اگر اشودیمشخص م يعاد ریغ يهاسلول

 میو رژ زاعفونت يهاسمی، ارگاناتی: دخانمانندباشد  یفاکتور خارج کیتواند یسرطان م جادیا عامل

  که  یمنیا طیها و شراهورمون ،یکیژنت يهاجهش مانند یداخل يفاکتورها زینامناسب و ن ییغذا

کنند. اغلب  اثر مبه دنبال ه ایهم و  ها ممکن است بافاکتور نیسرطان دخالت کنند. ا جادیتوانند در ایم

   طول ،ییان قابل شناساو سرط یخارج يدر معرض قرار گرفتن با فاکتورها نیب شتریب ایسال و  10

  .)Garcia, Jemal et al. 2007( کشدیم

نوع  نیتوانند چندیها مبافت یبرخ یکند حت جادیتواند سرطان ایاز بدن م یهر بافت بایتقر

 يهیپا يندهایحال فرآ نیاما در ع ،دارند يمنحصر به فرد يها یژگیکنند که هرکدام و جادیا یمیخبد

 اند.ها، مشابهیمیبدخ نیکننده ا جادیا

کمپلکس مشترك و  کیسلول نرمال در بدن سالم وجود دارد که به صورت  تریلیون 30 حدود

هر سلول  گریموثر هستند. به عبارت د يگرید ریو تکث مید که هر کدام در تنظکننیم یوابسته زندگ

 ره بیترت نیمجاورش صادر شده باشد بد يشود که دستور الزم از سلول ها ریتواند تکثیم ینرمال زمان

 نیا یسرطان يهاکند. سلولیبدن را برقرار م ازیخاص مورد ن يمعمار مشخص، زیشکل و سا کیبافت با 

اعتنا  یب ریتکث يهاامیاز پ يرویو پ ریتکث يمعمول برا يهاها نسبت به کنترلکنند، آنیرا نقض م هیرو

 کیمهاجرت از  ییها، تواناآن گرید ییتوانا کیکنند. یم ریها شروع به تکثشوند و بدون توجه به آنیم

شده از  دیتول يهان است. توموردور بد يهادر مکان ییهاتوده لیو تشک گرید  يهامکان و حمله به بافت

گسترش  یبه اندازه کاف یوقت تیشوند و در نهایمهاجم م شتریو ب شتریدر طول زمان ب میبدخ يهاسلول

  .)Weinberg 1996( توانند کشنده باشندیم افتندی

از  شتریاز سرطان ب یاز سرطان است. مرگ ناش یناش ج،یاز هفت مرگ را یکیجهان  حسط در

 يشوند، در کشورهایم يبندکشورها گروه یباشد. وقتیمدیگر با هم ایسل و ماالر دز،یاز ا یناش يهامرگ
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 .Garcia, Jemal et al( شودیعلت مرگ محسوب م نیدوم، یقلب يهايماریبا درآمد باال سرطان بعد از ب

2007(.  

  بندي توموردرجه - 1- 1- 1

شود. این کار توسط هاي تومور در زیر میکروسکوپ انجام میبندي بر اساس شکل سلولدرجه

گیرد. مطالعه زیر میکروسکوپ بافت سرطانی، سرعت تکثیر و میزان شباهت پاتولوژیست صورت می

تر طبیعی شبیههاي هاي سرطانی به سلولکند. هرچه سلولهاي طبیعی را مشخص میها به سلولسلول

هاي بندي سلولتري دارند و شانس موفقیت درمان بیشتر است. از نظر درجهباشند، سرعت تکثیر کم

  شوند:بندي میسرطانی به سه گروه تقسیم

 1درجه )well diffrentiatedهاي طبیعی دارند و هاي توده سرطانی تفاوت اندکی با سلول): سلول

  تر است.رشدشان آهسته

 2درجه )intermediate/moderate gradeهاي طبیعی نیستند و هاي توده شبیه سلول): سلول

هم براي  moderatery diffrentiatedهاي طبیعی است، گاهی از اصطالح رشدشان کمی بیشتر از سلول

  شود.ها استفاده میاین گروه از توده

 3درجه )poorly diffrentiatedهاي طبیعی هستند و سلولهاي توده بسیار متفاوت از ): سلول

 سرعت تکثیر باالیی دارند.

  میزان رشد سلولی - 2- 1- 1

 هايسلول از بخشی واقع در که شود، گزارش سلولی رشد میزان پاتولوژي، گزارش در است ممکن

 به مقدار این .دسازنمی جدید یسرطان هايسلول نهایت در و شوندمی  تکثیر کرده، رشد که است توده

شود. هرچه میزان رشد سلولی می نامیده  Rate of cell growthاصطالحا و شودمی داده نشان درصد

  تر است.باالتر باشد توده مهاجم
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  TNMبندي تقسیم  - 3- 1- 1

است.  TNM کنند سیستم یکی از ابزارهایی که پزشکان براي توصیف مراحل سرطان استفاده می

  کند:سرطان را مشخص میاین سیستم با استفاده از سه معیار، مرحله 

 اندازه خود تومور  

 حضور سرطان در غدد لنفاوي اطراف تومور  

 گسترش تومور به نقاط بدن 

کند. پنج مرحله دست آمده با استفاده از این سه معیار، مرحله سرطان هر فرد را تعیین مینتایج به

  وجود دارد:

  که کارسینوماي داکتال غیرتهاجمی در محل (صفر) 0مرحله )DCIS.است ( 

 .مرحله یک تا چهار سرطان سینه تهاجمی را دربرمیگیرد 

بندي یک روش مشترك براي توصیف سرطان است تا پزشکان بتوانند بهترین طرح درمانی را مرحله

) است. پزشکان براي M) و متاستاز (N)، غده (Tمخفف تومور ( TNMبه کمک همدیگر مشخص کنند. 

  کنند:عامل توجه می تعیین مرحله سرطان به این سه

 ،چقدر تومور اولیه بزرگ است و در کجا قرار گرفته است؟ (تومورT( 

 غده یا گره، آیا تومور به غدد لنفاوي گسترش یافته است؟)N( 

 متاستاز،  آیا سرطان به سایر نقاط بدن متاستاز داده است؟)M(  ،کاظمی و همکاران)1394.( 

  آگهی سرطانموثر در پیش عوامل -2- 1

توان به آگهی سرطان موثرند. از جمله این فاکتورها میکتورهاي زیادي وجود دارند که بر پیشفا

  موارد زیر اشاره کرد:

عنوان مهاجم آگهی خوبی دارند درحالی که برخی دیگر به: برخی از انواع سرطان پیشنوع سرطان

  شوند و میزان مرگ و میر باالیی دارند.شناخته می

  آگهی آن موثر است.در پیش رارگیري غدد سرطانیمحل ق :محل سرطان
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 و هنگامی که سرطان به آگهی در مراحل اولیه نسبت به مراحل باالتر پیش ي سرطان:مرحله

  تر است.هاي دیگر متاستاز داده بسیار مهمبافت

آگهی هایی که تمایز کمتري دارند یا داراي درجات باالتري هستند پیشسرطان ي سرطان:درجه

  .عیف دارندض

ي کنندهسن بیمار و شرایط سالمت عمومی در شروع درمان، معموال تا حدودي تعیین سن بیمار:

آگهی آگهی هستند. نوزادان و سالخوردگان معموال شانس کمتري براي بقا دارند و داراي پیشپیش

  ضعیفی هستند.

پاسخ به درمان را محدود  د کهبرخی از انواع سرطان داراي اختالالت ژنتیکی هستن پاسخ به درمان:

  .آگهی ضعیفی دارندها پیشاین کنند،می

  سرطان سینه -3- 1

 خچهیتار - 3-1- 1

. بعد از  دیکش Bathsheba at her bathبه نام  ینقاش کیاش رمبرنت از معشوقه 1654سال  در

 يکسریرد و متوجه در آمستردام مشاهده ک Rijkرا در موزه  ینقاش نیا ییایتالیدانشمند ا کیسال  300

 کی سرطان سینه "داد: عیتوض نیاش را چنهیدر پستان چپ شد. اسلون فرض سرطان سینهمشخصات 

وحشتناك در هر  تیواقع کی، زمان و فضا فراتر رفته و تدوران، طبقا طهیاست که از ح یمیقد يماریب

 "است. یو درهر فرهنگ یسن

سال  1500به مصر باستان و در حدود  ان سینهسرطاز  حاتیتوض نیکه اول افتیاسلون  نیچنهم

 يماریب نیا یعلم انیبن نییتع يبرا قی، بقراط تحق الدیگردد. در قرن پنجم قبل از میبرم الدیقبل از م

در  .بدن است یع اصلیما 4از  یکینسبت داد که  "اهیس يصفرا"را به لشیدل تیرا انجام داد و در نها

 نی. او اولراش قرار داد نیامیبن يسلول جلو هیبرپا يهايتئور يرا برا یباورها راه نیا میالدي 1700

. در کرد يگذارهی، پادرمان نیرا به عنوان بهتر "چاقو لهیبه وس"بود که اصل حذف تومور  یجراح عموم
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 يهاو درمان را گزارش کرد. برداشتن کل بخش یمداوم در جراح شرفتیپ کیاسلون میالدي  1900

 شد.یبازگشت اجرا م سکیکاهش ر يبرا زیپوفی، تخمدان و ه هیکلفوق يبرداشتن غدهپستان زنان و 

اجرا شد و به  ییایمیش يهاکشف لهی، به وس1940و  1930در سال  یدرمان یمیو ش یتراپویراد

و درمان  صیتشخ يبرا جیرا يهاروش لیبه تشک کمتر درمان سرطان صورت گرفت و يهابیمنظور آس

  .)Mandell 2005( کمک کرد یتراپپستان و هورمون يو در آوردن غده دنیبر ،یفشامل ماموگرا

  و جهان رانیدر ا سرطان سینه يولوژیمدیاپ - 3-2- 1

داده  صیتشخ دیمورد جد ونیلیم 7/1د زنان جهان با حدو انیسرطان در م نیترعیشا سرطان سینه

حال توسعه رخ داده در  يدرصد) در کشورها 53موارد ( نیاز نصف ا شیباشد. بیم 2012در سال  شده

در زنان  سرطان سینهاز  یمرگ ناش 521900شود. یجهان را شامل م تیدرصد جمع 82است که حدود 

 يزنان در کشورها انیاز سرطان در م یمرگ ناش لیدل نیاول سرطان سینهرخ داده است.  2012در سال 

 باشدیم افتهیتوسعه  يرهازنان در کشو انی) در مهی(بعد از سرطان ر لیدل نیدر حال توسعه و دوم

)Garcia, Jemal et al. 2007(. 

با  سرطان سینه میزان نیرشتیشوند، ب یرا شامل م یجهان تیدرصد جمع 59که  ییایآس يکشورها

. باشندا میجهان را دار افتگانیدرصد از نجات 37ها و درصد از مرگ 44 د،یدرصد از موارد جد 30

 12دهند، اما یرا نشان م دیدرصد از کل موارد جد 8) یجهان تیدرصد از جمع 15( ییقایآفر يکشورها

 دهددر آنجا رخ میر و درمان محدود آخ احلدر مر صیتشخ لیبه دل سرطان سینه يهادرصد از مرگ

)Garcia, Jemal et al. 2007(.  

سرطان بروز  يهازانیم نیترنییاز پا یکی ينفر دارا 100000در هر نفر  24بروز  زانیبا م رانیا

مورد  4که از هر  يباشد به طوریم یرانیزنان ا نیسرطان در ب نیترعیشا يماریب نیاست. ا ایدر دن سینه

(مرکز تحقیقات سرطان انیستیتو  است سرطان سینهمورد آن  کیداده شده در زنان،  صیسرطان تشخ

  کنسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران).
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 پستان  يولوژیب - 3-3- 1

 قرار  یو تحوالت ثابت رییپوست و موکوس روده تحت تغه شب يهابالغ ساختار يهاانسان در

دچار  بیبه آس نکهیپس از ا میکبد فقط به منظور ترم میپارانش رینظ ییساختارها کهیدر حال رند،یگیم

 نیا نکهی، اول ااستو متفاوت  زیا متماهنیا يدهند. اما بافت پستان از همهیانجام م ریشده باشند، تکث

وجود  یدهه دوم زندگ یفاز رشد اضافه در ط کی نیکند، بنابرایاندام قبل از بلوغ به طور کامل رشد نم

 .کندیم جادیلوبول را ا 20تا 15اطراف گسترده شده و  يوندیپ يهانابالغ به بافت يمجار ،بلوغ یدارد، ط

آن است. بعالوه بافت  يادیبن يهاسلول تیش جمعیو افزا ییمجرا ياهلسلو ریشامل تکث ندیفرا نیا

 يهاکلیدستخوش س ییسال بافت مجرا 45 ي. سپس در سن باالابدییپستان توسعه م هم در يوندیپ

رشد  يها و فاکتورهااز هورمون یبیها توسط ترککلیس نیشود. ایو آپوتپوز م ریمنظم از تکث انهیماه

 .)Schultz, Klein et al. 2005( شودیکنترل م یموضع يشده دیتول

 هیپا يغشا قیاز طر میبدخ يها: نفوذ سلولکرد فیصورت تعر نیتوان به ایرا م سرطان سینه

و  رندیگیلوبوالر منشا م ای ییمجرا ومیتلیاز اپ نومایکارس يهاسلول گریبه عبارت د ،لوبوالر ای ییمجرا

  .)Buchholz 2009( کنندیبافت پستان نفوذ م ياستروما هیبه ناح هیپا يغشا قیسپس از طر

 سرطان سینهانواع  - 3-4- 1

آن  ءاز سرطان است که منشا ینوع نومایهستند. کارس نومایپستان از نوع کارس يهاسرطان شتریب

سارکوماست که از بافت  دهدیها که در پستان رخ مسرطان گریاز انواع د هستند. الیتلیاپ يهالسلو

 .)Kelly, Kim et al. 2003( ردیگیمنشا م یو چرب ياچهیماه ،يوندیپ

  )DCISداکتال در محل ( ينومایکارس - 1- 3-4- 1

و  شوندیم ریینرمال دچار تغ ییمجرا يهااست. سلول یتهاجم شیپ ای یتهاجم ریغ سرطان سینه

به  توانندیها نماست که سلول نیا ،یبا انواع تهاجم DCIS. تفاوت شوندیم لیتبد یسرطان يهابه سلول

 Welch, Woloshin( هستند يریش يدود به مجارکنند و هنوز مح دایاز بافت پستان گسترش پ رونیب

et al. 2008(. 
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  )IDCداکتال مهاجم ( ينومایکارس - 2- 3-4- 1

 يوارهیو به د شوندیدر پستان شروع م يریش يمجرا کیهستند. از  سرطان سینه جینوع را هانیا

 یلنف ستمیس قیها قادرند از طرنوع سلول نی. اکندیپستان رشد م یو سپس در  بافت چرب رسدیمجرا م

 .Welch, Woloshin et al( ابندی گسترشبدن  يهابخش گریت پستان و دباف رونیو گردش خون به ب

شکل نازك  يالهیمتشکل از اجسام م ياماموگرام به صورت توده ریدر تصو IDC سرطان .)2008

 شودیم دهیسفت و سخت د يتوده یکیزیف ناتیو در معا شودیم دهیها دمتشعشع شده از کناره

)Welch, Woloshin et al. 2008(. 

  )ILCلوبوالر مهاجم ( ينومایکارس- 3- 3-4- 1

بدن گسترش  يهابخش ریبه سا تواندیم IDC. مانند ردیگیمنشا م ریش يکننده دیاز غدد تول 

 یدر ماموگراف IDCنسبت به  ILC صیاست. تشخ ILC یکیسرطان مهاجم پستان  10. از هر ابدی

 .)Welch, Woloshin et al. 2008( دشوارتر است

  )IBC( یالتهاب سرطان سینه-4- 3-4- 1

پستان  يهاکل سرطان %3-1که حدود  شودیمحسوب م یتهاجم سرطان سینه جیرا ریاز موارد غ 

معموال با عفونت پستان اشتباه گرفته  نیی. معموال تومور منفرد وجود ندارد. در مراحل پاشودیمرا شامل 

حاصل از  جیبرطرف نشد نتا میکه اگر عال ردیتحت درمان قرار گ کیوتیبیکه ممکن است با آنت شودیم

تر از سخت ارینوع سرطان بس نیا صیتشخ. را مشخص کند یسرطان يهاسلول تواندیمی وپسیانجام ب

 .)Welch, Woloshin et al. 2008( گسترش دارد يبر ا يشتریخاطر شانس ب نیانواع است به هم ریسا

  سرطان سینهعالئم  - 3-5- 1

 ایترقوه و ، در پستان تورم، در پستان تودهتوان به موارد زیر اشاره کرد: می سرطان سینهاز عالئم 

از نوك  ترشح، نوك پستان راتییتغ ،و خارش پوست پستان گرما ي،شدن پوست و قرمز میضخ ،بغل ریز

دارند  یبه بررس ازیاز سرطان باشد و ن یحاک دتوانیدر اندازه و شکل پستان هم م رییتغ، درد، پستان

 (جامعه سرطان آمریکا).
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 سرطان سینهابتال به  يخطرساز برا يفاکتورها -3-6- 1

مرتبط با  يفاکتورها گری. دستین رییقابل تغ تیمثل سن و جنس سکیر ياز فاکتورها یبعض

 ییغذا میمصرف الکل و رژ دن،یکش گاریمانند س یشخص يرفتارها ای طیدر ارتباط با مح سینه سرطان

 یبسته به عوامل تواندیم سرطان سینهابتال به  سکیدارند. ر يشتریب ریفاکتورها تاث نیاز ا یباشد. بعضیم

 ي سرطان آمریکا).(جامعه کند رییتغ یمثل سن و سبک زندگ

 راتیی(مونث بودن)، سن باال و داشتن تغ تیمانند جنس سرطان سینه سکیر يفاکتورها نیتریاصل

 سابقه ي،ماریب یخانوادگ سابقه توان بهاز دیگر فاکتورهاي ریسک می. ستندین رییقابل تغ یخاص ژن

ی، چاق ایوزن  اضافه ،الکل دنینوش ی،در جوان نهیقفسه س یپرتودرمان، متراکم پستان ي،ماریب یشخص

  ي سرطان آمریکا).ی و غیره اشاره کرد (جامعهمثل دیتول خچهیتاری، ائسگیبعد از  یدرمان هورمون

              ژنتیک مولکولی سرطان سینه - 3-7- 1

حدود نیمی از  اند،هاي خانوادگی پستان هنوز کشف نشدههاي مسؤول اغلب سرطاناگرچه ژن

 Tumor suppressorاي سرکوبگر تومور (ههاي دودمان زایشی در ژنهاي خانوادگی در اثر جهشسرطان

genes) (TSGsها مشتمل ها حفظ درستی و تمامیت ژنوم است. این ژندهند که نقش اغلب آن) رخ می

  بر موارد زیر است:

 BRCA2و  BRCA1هاي الف) ژن

  ATMو  53TP ،PTENهاي سرطان خانوادگی نادر مانند نمرتبط با نشانگا TSGsب) دیگر 

 CHEK2 ،BRIP1 ،PALB2 ،NBS1 ،RAD50 دنیگر با خطر کم تا متوسط مانهاي دج) ژن

  )Walsh and King 2007( MLHو  MSH2) مانند mismatchهاي ترمیم باز ناجور جفت (د) ژن

 هاي ژنتیکی) که گوناگونیGenomic Association Studies( اخیرا مطالعات تجمعی ژنومی

و مطالعات مورد  دکننرا در وضعیت سرطان سینه خانوادگی بررسی می(چندشکلی تک نوکلئوتیدي) 

ژن نامزد مشخص  120هاي ژنتیکی رایج و با نفوذ کم را در دست کم گوناگونی شاهدي سرطان سینه،

  هاي نامزد، موارد تاثیرگذار اصلی که ارتباطی با خطر سرطان سینه دارند، اند. در میان این ژنکرده
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هاي استروئیدي و مسیرهاي انتقال پیام کنترل چرخه سلولی، متابولیسم هورمون هاي دخیل درژن

  .)Easton, Pooley et al. 2007( سلولی هستند

  سرطان سینهمسیرهاي انتقال پیام  - 3-8- 1

آغاز مسیرهاي تکثیر و  هاي عامل رشد نقش اساسی هم درهاي عامل رشد: گیرندهمسیرهاي گیرنده

ها EGFRشناسی سرطان سینه، هاي اپیتلیال دارند. از نظر زیستهم بقاي سلولی در پستان و سایر بافت

) بیشتر از همه مورد مطالعه قرار Insulin-like growth factor( هاي عامل رشد مشابه انسولینو گیرنده

سلولی، یک ناحیه میان غشایی و یک قلمرو ها یک ناحیه اتصال به لیگاند بروناند. این گیرندهگرفته

 downstream( تواند آبشار انتقال پیام رو به پایینسیتوپالسمی حاوي تیروزین کیناز دارند که می

signaling cascadeتوانند از طریق سطح زیاده از حد لیگاند، هاي عامل رشد میل کند. گیرنده) را فعا

کننده یا تکثیر یا بیان بیش از حد ژن به شکل پیوسته فعال شوند که در نهایت منجر به هاي فعالجهش

 ,Devita Jr(ي رشد شود برندهي پیشهاي ثانویهفعالیت کینازي نامتناسب و فعال شدن پیامبر

Lawrence et al. 2012(. 

) ErbB2 یا EGFR2( HER2) و EGFR )HER1 ،ErbB1دهد که شواهد متعددي نشان می

هاي توانند هدفباشند و میشناسی سرطان سینه مرتبط میویژه به زیستهایی هستند که بهگیرنده

در چندین مطالعه  .)Nahta and Esteva 2007( ي دیگري را براي درمان سرطان سینه فراهم آوردبالقوه

 نشانگرمتاستاز شده، یک  در سرطان سینه HER2نشان داده شده است که تکثیر یا بیان بیش از حد 

 ,Devita Jr( باشد) میanti-HER2 ،trastuzumab )Herceptinمستقل پاسخ به پادتن مونوکلونال 

Lawrence et al. 2012(. ي رشد تومور توسط کنندهدست کم سه مسیر اصلی تنظیمTrastuzumab 

ي و دیگر اعضاي خانواده HER2/ErbB2ارتباط متقابل میان  trastuzumabود. نخست، شمهار می

EGFR رسد کند. دوم، به نظر میرا مختل میtrastuzumab هاي کند و سلولایمنی میزبان را تنظیم می

نظر کند. سوم، به) درگیر در سمیت سلولی وابسته به پادتن را فعال میnatural killerکشنده طبیعی (

، in vitroدهد و در شرایط تراکم عروق کوچک مرتبط با تومور را کاهش می trastuzumabرسد می
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 Izumi, Xu et( باشدزایی میدهد که فرآیند مهمی براي رگهاي آندوتلیال را کاهش میمهاجرت سلول

al. 2002, Klos, Zhou et al. 2003, Taylor, Hershman et al. 2007( . انتقال پیام با واسطه عامل رشد

تواند به ، میEGFR)، افزون بر فعال شدن مسیر IGF-1Rي آن () و گیرندهIGF-1( مشابه انسولین

منجر شود.  HER2/ErbB2و  PI3Kنکوژنیک گوناگونی ازجمله آفسفریله شدن و فعال شدن کینازهاي 

IGF-1R به  واسطه اولیه پاسخIGF هاي شود. مولکولهاي اپیتلیال بیان میي انواع سلولاست و در همه

-IGFي انتقال پیام ) واسطهInsulin receptor substrate 1( ي انسولینگیرنده 1آداپتور مانند سوبستراي

1R باشند. سطح باالي میIGF-1 عنوان عامل خطر سرطان سینه مطرح استبه )Renehan, Harvie et 

al. 2006, Devita Jr, Lawrence et al. 2012(.  

  آگهی مولکولی و ژنومیهاي پیشعامل - 3-9- 1

هاست که این اعتقاد وجود دارد که تومورهایی که سرطان سینه یک بیماري ناهمگن است و سال 

هاي درمانی متفاوتی دارند. درحال حاضر، ختی متفاوتی دارند، نتایج بالینی و پاسخشناهاي زیستویژگی

، HER2هاي هورمون رشد (آگهی و انتخاب درمان در سرطان سینه بر اساس تعیین وضعیت گیرندهپیش

PR،ER کرد:توان چهار گروه کارکردي تومورها را تعیین ها، مینشانگر) در تومور است. با استفاده از این  

  منفی HER2الف) گیرنده هورمون مثبت و 

  گانه منفی)منفی (تومور سهHER2ب) گیرنده هورمون منفی و 

 Devita Jr, Lawrence et(با یا بدون بیان گیرنده هورمون HER2ج) تومورهاي با بیان بیش از حد 

al. 2012( 

  تومورمارکر -4- 1

  هاي نرمال زیستی، ر پروسهشود که به عنوان نشانگبیومارکر به عنوان مولکولی شناخته می

. )Downing 2001( شودهاي بیماري یا پاسخ به دارو در مراحل درمان سنجیده و ارزیابی میپروسه

هاي طبیعی در پاسخ به یک مارکر ترکیبی شیمیایی است که بوسیله خود تومور و یا توسط سلولتومور

مورمارکرها براي نوعی سرطان خاص کامال اختصاصی بوده شود. برخی از توتومور ساخته می
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هاي مختلف نظیر که در سرطان  CEA	که برخی دیگر نظیر براي سرطان پروستات، در حالی PSA	نظیر

از نقطه  کولون، معده، کبد، لوزالمعده، ریه و پستان مقدار آن افزایش می یابد، غیر اختصاصی می باشند.

باشد   اختصاصی	بایست کامال براي نوعی سرطان خاصل نه تنها میآکر ایدهتومورمار نظر کلینیکال یک

نیز باشد. متاسفانه تنها تعداد   حساس	بایست کامالبلکه جهت تشخیص زودرس تومورهاي کوچک، می

 لیقرار دارند و  مارکرهاي اختصاصی تومور	يکمی از تومورمارکرها اختصاصی بوده و اصطالحا جزء دسته

تومورمارکرهاي  ارکرها غیر اختصاصی بوده و هریک در تومورهاي متعددي یافت می گردند.اکثر تومورم

هاي آنکوفتال، ژنها، آنتیها، گلیکوپروتئینشوند: پروتئینها تقسیم میبه یکی از این گروه موجود

یعات بدن ن است در ماتومورمارکرها ممک. RNAهاي مولکول ها، مارکرهاي ژنتیکی وها، گیرندههورمون

هاي بسیاري هاي اخیر تالشاز جمله سرم، پالسما، خون و ادرار و یا در بافت شناسایی شوند. در دهه

 استهاي بالینی صورت گرفته براي کشف بیومارکرهاي سرطانی جدید به منظور استفاده در درمان

)Zhang and Chan 2005, Chan 2010, Diamandis 2010, Zhang and Chan 2010, Pavlou, 

Diamandis et al. 2013( .HER2/Neu هاي فاکتور رشد اپیدرمی است که به عنوان از جمله گیرنده

یابد، اما بیان هاي ریه، پوست، معده و تخمدان افزایش میتومورمارکر شناخته شده و بیان آن در سرطان

یابد و بنابراین به عنوان تومورمارکر بارز سرطان سینه صد افزایش میدر 35آن در سرطان سینه تا 

  .)Füzéry, Levin et al. 2013( شودشناخته می

  HER/ErbBخانواده  -5- 1

 HER/ErbBاعضاي خانواده  - 5-1- 1

ي تیروزین کینازي است که از لحاظ ساختار شامل چهار گیرنده HER/ErbBخانواده پروتئین هاي 

و   EGFR( HER1) هستند. در انسان این خانواده شامل EGFRي فاکتور رشد اپیدرمی (شبیه گیرنده

ErbB1 ( ،HER2 )Neu وErbB2 ( ،HER3 )ErbB3 و (HER4 )ErbB4 است. نام ژن (ErbB  از نام یک

 Erythroblastic leukemia viral: است ها همولوگ است گرفته شدهآنکوژن ویروسی که با این گیرنده

oncogen سیگنال ناکافی .ErbB رونده مرتبط است مانندهاي عصبی پیشدر انسان با بیماري: Multiple 
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sclerosis حال سیگنال بیش از حد معمول با این .و بیماري آلزایمرErbB عی از هم با طیف وسی

   .)Cho and Leahy 2002( تومورهاي حاد همراه است

  HER/ErbBخانواده ساختار  - 5-2- 1

ج شامل یک دومین خار ErbBي ، هر چهار گیرندهEGFRي براساس ساختار آمینواسیدي اولیه

، و یک دومین داخل سلولی شامل یک دومین مجاور ي تراغشایی هیدروفوبیکیک قطعه ،سلولی بزرگ

تیروزین است. به ي تیروزین کینازي پروتئین، و یک دم انتهاي کربوکسیلی غنی از غشایی، یک قطعه

  شوند.ترمینال فسفریله می-Cتعدادي از تیروزین هاي  منظور فعال شدن رسپتور،

که قطعاتی غنی از  ΙΙΙو  Ιهاي دومین رج سلولی شامل تکراري از دو نوع زیردومین است:دومین خا

که غنی از سیستئین  IV و ΙΙهاي کنند و زیردومینپذیر میلوسین هستند که اتصال به لیگاند را امکان

د. نقش دار ErbB يدر تشکیل همودایمر و هترودایمر با اعضاي دیگر خانواده ΙΙهستند. دومین 

کینازهاي منتشر تشابه ساختار کینازي آن را با ساختار پروتئین  EGFRکریستالوگرافی دومین کینازي

، یک ساختار EGFR. آنالیز ساختارهاي کریستالی دیگر از دومین کینازي فعال ي قبلی تایید کردشده

از یک  . در این دایمر لوب کربوکسی بزرگ)Zhang, Gureasko et al. 2006( دایمر نامتقارن را نشان داد

 .شودز دومین کینازي دیگر متصل میکیناز به لوب آمینی کوچک ا
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    B A  

     

: شکل حاصل از   EGFR ،Bهاي مختلف : شکل شماتیک دومینHER/ErbB .A: ساختار رسپتورهاي خانواده 1- 1شکل 

هستند)  Bو  Aي دومین هاي یکسان در دهندهنهاي یکسان نشا(رنگ EGFRهاي مختلف دومین X-rayکریستالوگرافی 

)Appert-Collin, Hubert et al. 2015(.  

 

 HER/ErbBلیگاندهاي خانواده  - 5-3- 1

متصل شوند.  HER/ErbB توانند به رسپتورهايپپتیدي خارج سلولی متعددي میلیگاندهاي پلی

پپتیدها ي گیرنده شرح داده شده است و این پلیفاکتورهاي رشد زیادي به عنوان لیگاند براي این خانواده

  شوند:به چهار گروه تقسیم می

 Amphiregulinو  EGF ،Epigen  ،Transforming growth factor به EGFیک: رسپتورهاي 

  شوند.متصل می

و  EGFRبه  Epiregulinو  Betacellulin  ، heparin-binding EGF-like growth factorدو: 

ErbB4 شوند.متصل می  

 Neuregulin-2و  Neuregulin-1شوند شامل متصل می ErbB4و  ErbB3سه: گروه سوم که به 

  هستند.

 Neuregulin-4و  Neuregulin-3شوند و شامل متصل می ErbB4لیگاندها به چهار: گروه آخر از 

  .)Roskoski 2014( هستند
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که طی یک  دوجود دارن سازهاي تراغشاییعنوان پیشه بهاین لیگاندها معموال در یک فرم اولی

 Massague and( کنندآزاد می ترمینال فعال و محلول را-Nهاي ، اکتودومیني پروتئولیتیکیپروسه

Pandiella 1993(.  

 HER/ErbBسازي خانواده فعال - 5-4- 1

 2000ي هاوایل ده HER/ErbBهاي اطالعات بیشتر در مورد ارتباط بین عمل و ساختار گیرنده

، بدون لیگاند و با لیگاند، منتشر EGFRي خارج سلولی احیههمراه با یکسري از ساختارهاي کریستالی ن

ا یک بازوي دایمریزاسیون ب رسپتور،-با واکنش رسپتور  EGFRي خارج سلولی دایمریزاسیون ناحیهشد. 

در حقیقت دو  .)Lemmon and Schlessinger 2010( بیرون زده است شناسایی شد ΙΙکه از دومین 

 شناسایی شده است ErbB4و  EGFR ،ErbB3ي خارج سلولی نفورماسیون مختلف براي ناحیهحالت ک

)Cho and Leahy 2002( :در غیاب لیگاند. اولی حالت غیرفعال است،EGFR  ،مونومري  حالتی مهارشده

 ي خارج سلولی وجود دارد.از ناحیه IV و ΙΙدومین و فشرده دارد، که در این حالت یک نوع مهار بین زیر

براي تشکیل یک پاکت متصل شونده به  ΙΙΙو  Ιهاي این حالت خودبازداري مانع ارتباط بین زیردومین

 .)Scaltriti, Rojo et al. 2007( داردشود که دومین خارج سلولی را در یک حالت بسته نگه میمیلیگاند 

پلی بین  ي لیگاند،در حالت فعال: ساختار کریستالی یک ساختار دایمري و گسترش یافته است که بوسیله

گیري ي شکلدرنتیجه ΙΙΙو Ιهاي زیرواحد شود.بنابراین ساختار باز می شود،زده می ΙΙΙو  Ι هايدومین

  ي واکنش بین یک مولکول لیگاند و این شوند و اجازهشونده به لیگاند بازآرایی میپاکت متصل

   .)Burgess, Cho et al. 2003( دهندرا می ΙΙΙو  Ιهاي دومینرزی

قرار  ΙΙΙو ΙΙهاي در محل ارتباط زیردومین )hing(ي مرکزي اصلی حرکت در یک دومین لوال نقطه

ي آشکارسازي بازوي نتیجه و دربنابراین درحضور لیگاند  .)Burgess, Cho et al. 2003( دارد

وجود ندارد. این تغییرات  VΙو  ΙΙهاي تداخل بین مولکولی بین زیردومین ،ΙΙدایمریزاسیون زیردومین 

دهند که غالبا بازوي دایمریزاسیون در هاي درون مولکولی میي دایمریزاسیون را از طریق ارتباطاجازه

بطور قابل توجهی با این  Dawson, Berger et al. 2005(. HER2/ErbB2(کند رگیر میرا د ΙΙزیردومین 
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اما بررسی ساختار دومین خارج سلولی آن یک  اي ندارد،تفاوت دارد زیرا هیچ لیگاند شناخته شده شما

 HER/ErbB ي دهد که ظاهرا براي تشکیل هترودایمر با اعضاي دیگر خانوادهحالت بازشده را نشان می

  ثبات پیدا کرده است.

 EGFR ،ErbB3هاي ري که پیشنهاد شد به این صورت بود: گیرندهسازي رسپتوبنابراین مدل فعال

غیرمتصل به لیگاند که در یک حالت خودبازداري قرار دارند، بعد از اتصال لیگاند تحت بازآرایی  ErbB4و

 را کنار هم قرار  ΙΙΙو Ιهاي دومین ،گیرند. این بازآراییمنظور تشکیل حالت فعال قرار می ها بهدومین

براي شرکت در  ΙΙ و آشکارسازي دومین VΙو ΙΙهاي که باعث از بین رفتن مهار بین دومین دهدمی

  شود.هاي انتقال سیگنال میسازي مسیردایمریزاسیون و فعال

  کینازي داخلی در سازي فعالیت پروتئینفعال بعد از همودایمریزاسیون یا هترودایمریزاسیون،

C -ي تحریک فعالیت کاتالیتیکی ذاتی رسپتور و فسفریالسیون هنتیج ي داخل سلولی،ترمینال ناحیه

 ErbBهاي در گیرنده  .)Bennasroune, Gardin et al. 2004( رزیدوهاي خاص تیروزین در رسپتور است

که در آن یک کیناز بطور آلوستریک کیناز دیگر را فعال گیرد، امتقارن دومین کیناز شکل میدایمرهاي ن

کنند و یک محل اتصال براي فسفریله می هاي کینازي، رزیدوهاي تیروزین راسپس دومین کند.می

  کند.دست فراهم میی پایین هاي درگیر در مسیرهاي سیگنالهاي آداپتور یا آنزیمپروتئین

  

                                             

A  
 

B 
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: A. زي توسط فاکتورهاي رشداطی فعالس HER/ErbB : تصویر شماتیک تغییرات ساختار خانواده2- 1شکل 

  .)Appert-Collin, Hubert et al. 2015(: حالت فعال رسپتور پس از اتصال لیگاند Bحالت غیرفعال رسپتور. 

  

  HER/ErbBمسیرهاي سیگنال خانواده  - 5-5- 1

افتد ي خاص، چندین مسیر سیگنالی پایین دست به راه میHER/ErbBي بعد از فعال شدن گیرنده

 هاي اپیتلیالی که باعث پلیمریزاسیون اکتین و نظم درون سلولی الزم براي مهاجرت و تهاجم سلول

 متصل  HER/ErbBزمانی که لیگاندها به رسپتورهاي  .)Feigin and Muthuswamy 2009( شودمی

اندازند که باعث تحریک مسیرهاي سیگنالی قوي شوند، آبشاري از اتفاقات بیوشیمیایی را به راه میمی

عنوان آداپتورها و شود که بهها میشامل طیف وسیعی از مولکولشود. این انتقال سیگنال درون سلولی می

  سیگنالی، از بین مسیرهاي. )Pawson and Scott 1997( شوندشناخته میهاي ساختاري پروتئین

که   phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) /Akt (PKB) با مسیر HER/ErbBي سازي گیرندهفعال

که ) C )PLCγ و مسیر فسفولیپاز  Ras /Raf /MEK /ERK1/2نقش کلیدي در بقاي سلول دارد و مسیر 

  .)Yarden and Pines 2012( شوند در ارتباط استباعث تکثیر سلولی می

 HER/ErbBاستثناهاي خانواده  -5-6- 1

عنوان یک به HER3/ErbB3استثنا هستند.  HER3/ErbB3و  EGFR ،HER2/ErbB2در خانواده 

کننده هیچ لیگاند فعال HER2/ErbB2شود که فقط جزئی فعالیت کینازي دارد و ته میسودوکیناز شناخ

و  HER2/ErbB2اي ندارد اما همواره قادر به دایمر شدن با اعضاي دیگر خانواده است. شناخته شده

HER3/ErbB3  رسپتور تیروزین کینازي (باهم یک واحدRTK( دهند به اینرست و کارآ تشکیل مید 

دهد و پاسخ می neuregulinکننده از جمله به لیگاندهاي فعال HER3/ErbB3ه صورت ک

HER2/ErbB2 هاي کند و هردو دومین داخل سلولی جایگاهفعالیت کینازي داخل سلولی را فراهم می

شریک دایمریزاسیون مناسب  HER3/ErbB3و  HER2/ErbB2کنند. بنابراین فسفریالسیون را تامین می

-Dean( دهندرا تشکیل می EGFRترین دایمر بین دایمرهاي خانواده مچنین قويهم هستند و ه
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Colomb and Esteva 2008( . ،بخاطر این وابستگیHER3/ErbB3  براي تشکیل، تکثیر و بقاي

  .)Suzuki and Toi 2007(کنند اهمیت دارد حد بیان می ش ازرا بی HER2/ErbB2تومورهایی که 

  در سرطان HER/ErbBهاي نقش گیرنده -5-7- 1

دهند. تغییرات در تکثیر، تمایز و مهاجرت سلولی را تحت تاثیر قرار می HER/ErbBهاي گیرنده

 Yarden and( ي تومورهاي اپیتلیالی متعدد داردرونقش مهمی در ایجاد و پیش HER/ErbBي خانواده

Sliwkowski 2001(. هاي مجاور و ي انتشار تومور به بافتاجازه هاي سرطانیمهاجرت و تهاجم سلول

 Friedl and( آگهی ضعیف استهمی از پیششود و نشان مدهد که باعث متاستاز میگردش خون را می

Wolf 2003(  بیان بیش از حدEGF هاي سینه اثبات شده است و هاي آن در بسیاري از سرطانو گیرنده

تعدادي از اعضاي  .)De Luca, Carotenuto et al. 2008( با میزان باالي بروز متاستاز همراه است

(  EMTزمانی که بیش از حد بیان شوند، نقش بارزي در تومورزایی و القاي  HER/ErbBي خانواده

Epithelial-Mesenchymal Transitionدارند ( )Al Moustafa, Achkhar et al. 2012(.  در راستاي این

رماسیون وکنند، ترنسفایفا می EMTنقش اساسی در مراحل ابتدایی  EGFي فرضیه که اعضاي خانواده

کم شد که با CD24زیاد/CD44 اپیتلیال نامیراي پستانی هايباعث افزایش سلول HER2/Neuي بوسیله

 .Morel, Lièvre et al( دادندرا نشان می EMTي مراحل اولیه ،بسیاري از خصوصیات شبه بنیادي

مورفولوژي  یک باعث گذار از EGFRهاي کارسینوماي سلول فلسی دهانی، مهار در سلول. )2008

یک انباشتگی کادهرین دسموزومی در محل اتصال سلول به فیبروبالستی به یک فنوتیپ اپیتلیالی با 

مراحل  EGFRهاي این مطالعات پیشنهاد کرد که سیگنال. )Lorch, Klessner et al. 2004( سلول شد

 EMTهاي سلولی از احتماال در برخی از بافت EGFRو مهار   کنندگري میرا میانجی EMTي اولیه

تواند تحرك و تهاجم می EGFRدر حقیقت شکل پیوسته فعال و غیر وابسته به لیگاند  کند.جلوگیري می

 in vitroهاي سرطانی را  مهاجرت سلول EGFRهاي و و مهارکننده ري را افزایش دهدهاي توموسلول

و درنتیجه مسیرهاي سیگنالی تحت تاثیر  EGFRمسدود کردند. مهاجرت و تهاجم سلولی با بلوکه کردن 

 تی ) مهار شد که نقش حیاTKI( هاي تیروزین کینازبادي مونوکلونال و یا مهارکنندهآنتیي آن، بوسیله
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Abstract: 

The ErbB2/HER2 is an oncogene which involves in the outbreaks of breast and ovarian 

cancers and has located in 17q12. The ErbB2 gene expression was intensified in the 

cancers and led to increment of the oncoprotein. Growth of the tumours with enhanced 

ErbB2 is more than other types. The ErbB2 protein has three parts, including intra cellular, 

inter membrane and extracellular regions. The extracellular region may be broken and 

releasing to the interstitial fluid and then serum. Thus, detection of this part of the protein 

can be used as a biomarker for identification of the cancers. The purpose of this work is 

cloning of ErbB2 gene in order to study on the gene properties and the recombinant protein 

expression which may be studied in application for the cancers' detection. So that, the 

vector containing of ORF of the ErbB2 gene was prepared and transferred to the CHO cell 

line using two optimized procedures, including the electroporation and calcium phosphate 

methods. The presence of the gene in the transformed cells was confirmed by PCR using 

BGH and T7 primers, and the expression of the gene were studied by the SDS PAGE 

electrophoresis. 
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