
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

51 

 

 بیماران در محیطی خون ای هسته تک های سلول جمعیت در 22 اینترلوکین ژن بیان میزان ی مطالعه

 پستان سرطان به مبتال
 2فاطمه پاک 2پرویز کوخایی  1مریم سیناییان 

 گروه زیست شناسی) ژنتیک( دانشگاه ازاد اسالمی واحد دامغان-2

 گروه ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 چکیده

سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان محسوب می شود.  سرطان پستان سابقه و هدف:

در اثر پرولیفراسیون بدخیم سلول های مجاری آسینی و یا سلول های استرومایی پستان ایجاد می شود.  بررسی ها نشان داده که ریزمحیط 

سرطانی نقش مهمی در رشد و یا توقف توده توموری دارد. در این بین سایتوکاین های مترشحه از سلول های ایمنی در اطراف سلول های 

ناحیه تومور و یا خون محیطی از عوامل مهم در تحریک سیستم ایمنی، تنظیم یا سرکوب پاسخ ایمنی اختصاصی  علیه  تومور  هستند. در 

در پاسخ های اختصاصی تومور اثر تحریک کوتاه مدت این لنفوسیت ها با افزودن فیتو  Tو  Bسیت های این مطالعه با توجه به اهمیت لنفو

( سنجیده شد.تفاوت میزان بیان IL-25) 15هماگلوتینین به محیط کشت در بیان یکی از  سایتوکاین های پیش التهابی به نام اینترلوکین 

هماگلوتینین بین افراد سالم و مبتال به سرطان در روند مطالعه ی این سایتوکاین به این سایتوکاین در سلول های تحریک شده با فیتو 

 عنوان کاندیدی برای ایمونوتراپی سرطان پستان ارزیابی خواهد شد.

 فرد بیمار مشکوک به سرطان پستان که به بیمارستان کوثر شهرستان 31نفر فرد سالم و 21میلی لیتر خون هپارینه  5مواد و روش ها:

سمنان مراجعه کردند، بعد از تشخیص و پیش از جراحی نمونه گیری شد. در ادامه با انتقال خون به آزمایشگاه ایمونولوژی دانشگاه علوم 

پزشکی سمنان، سلول های تک هسته ای خون محیطی با روش فایکول جداسازی شد و پس از شمارش با تریپان بلو نیمی از سلول ها در 

به مدت یک شبانه روز کشت داده شد و نیمی دیگر برای استخراج RPMI1640+FBS10%+PenStep1%+PHAمحیط کشت 

RNA  درصد رطوبت  45درصد دی اکسید کربن و  5درجه حاوی  35ساعت انکوباسیون در انکوباتور  10مورد استفاده قرار گرفت پس از

تهیه  cDNAقبل و بعد از کشت  RNAایت از نمونه های آن ها استخراج شد. در نه RNAسلول ها از فالسک کشت سلول جدا شده و 

 اندازه گیری شد. RealTimePCR ABI7900و دستگاه  TaqmanProbeبا روش  15شده و میزان بیان ژن اینترلوکین 

 cDNAتهیه  نمونه ها انجام شد و پس از RNAماه نمونه گیری شد. استخراج  4فرد نرمال در طی   21نمونه بیمار و  31تعداد یافته ها:

-ILدر نمونه افراد مبتال به سرطان بدخیم پستان و افراد نرمال مورد ارزابی قرار گرفت. طبق نتایج، میزان بیان  15میزان بیان اینترلوکین 

ل های در سلو 15نسبت به افراد نرمال و بیماران دارای توده ی خوش خیم یا مراحل اولیه تومور کاهش داشت. میزان بیان اینترلوکین 25

تک هسته ای خون محیطی بیماران دارای توده ی خوش خیم و افرادی که وضعیت بیماری شان از نظر درجه تمایز در وضعیت نرمال تری 

 است بیشتر از بیماران با پیش آگهی بدتر بود.

بیان آن افزایش  Tوسیت های سایتوکاینی پیش التهابی است که در حالت التهاب و در تحریک ساده ی لنف 15اینترلوکین نتیجه گیری:

و نیز ریز محیط  TGF-βمی یابد. در سرطان پستان وضعیت بدخیمی بعلت تولید سایتوکاین های تنظیم کننده ی سیستم ایمنی مانند 

بیان  ناطراف تومور بخصوص در نمونه های با درجه تمایز کمتر بیان آن مهار می شود. بمنظور درک بیشتر از رفتار این سایتوکاین میزا

 در نمونه های پاتولوژی بیماران الزامی است که نیازمند پژوهش های تکمیلی تر است. IL-25گیرنده ی 
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