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 هاي موثر در متاستاز مخفی ارزیابی حین جراحی غدد لنفاوي سرطان پستان از نظر بیان ژن

4، حمیدرضا میرزائی 3، شهره علیزاده شرق2، ندا منصوري1ابولفضل موفق  
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دارد ان آن سرطان و همچنین در پـیش آگهـی بیمـاري و درمـ    ارزیابی وجود تومور در غدد لنفاوي زیر بغل در مبتالیان سرطان پستان رویکرد بسیار مهمی در درجه بندي بالینی 

خص مـی نمایـد. در صـورتی کـه     به عالوه وجود تومور در غدد لنفاوي اولیه منشأ گرفته از بافت سرطانی ارزیابی شده و وسعت درگیري غدد لنفاوي را که مورد نیاز است مشـ 
نفاوي بالفاصله صورت می گیرد امـا در صـورتی کـه نتـایج     غدد لنفاوي از نظر متاستاز در  سنجش هاي حین عمل جراحی متاستاتیک تشخیص داده شود، عمل برداشت غدد ل

اجـرا مـی گـردد. زمـانی کـه نتـایج        ALNDمثبت تا زمانی که نتایج آزمایشات بافت شناسی روي  گستره هاي دائمی شناسایی نشود عمـل جراحـی دوم بـراي برداشـت کامـل      
شده به دست آمده در حین عمل جراحی و نتایج آن مقایسه می شود بر ایـن اسـاس، حساسـیت غـدد      حاصله با بافت شناسی نمونه هاي رنگ آمیزي شده دائمی با مقاطع منجمد

%گزارش گردیده است. براي افزایش صحت روش هاي متداول، فناوري هاي جدیدتري که می تواند نتـایج قابـل اعتمـادي را در حـین       87-78حدود  sentinel   لنفاوي 
رونویسی شده از ژن هـایی شناسـایی مـی شـوند      RNAقرار گرفته است. در یکی از این روش ها سلول هاي متاستاتیک از روي شناسایی  عمل جراحی ارائه دهند مورد بررسی

نـاچیزي در حالـت طبیعـی در    به میزان بسیار  که در سطوح بسیار باال از  سلولهاي با منشأ پستان  بیان می شود اما تنها در مقادیر اندکی در  بافتهاي غده  طبیعی یافت می شود و یا
و بیـان حـداکثري ایـن ژن هـا در حالـت متاسـتازي        بافت ها بیان می شود. این ژن ها در بافت پستان و حتی سایر بافت ها به مقدار بسیار ناچیزي (در حد صـفر) بیـان مـی شـوند    

در حین عمل جراحی پیشنهاد شده اسـت. در ایـن    sentinelمنجمد شده غدد لنفاوي  . این گونه سنجش ها به عنوان راه جایگزین نسبت به استفاده از مقاطعپیشنهاد می گردد
ز اهمیـت مـی باشـند در مقایسـه     مطالعه با توجه به بررسی انجام شده مشخص گردیده که انجام آزمایشات مولکولی روي ژن هایی که اهمیت  آنها در متاستاز سرطان پستان حائ

ی کارآمد محسوب می گردد که عالوه بر حساسیت و ویژگی باال داراي سرعت جـواب دهـی بسـیار بـاال بـوده و مـی توانـد در آینـده بـه          با  روشهاي پاتولوژیکی  معمول روش
که در روش هاي متداول پاتولوژیک از دید آسیب شناس دور می مانـد کـارایی قابـل      Micro metastasisیعنوان شاخص هاي پیش آگهی کننده براي  متاستازهاي مخف

  الحظه اي را نشان دهد.م
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