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دارد و همچنین در پیش آگهـی بیمـاري و درمـان آن    ارزیابی وجود تومور در غدد لنفاوي زیر بغل در مبتالیان سرطان پستان رویکرد بسیار مهمی در درجه بندي بالینی بیماري 

گرفته از بافت سرطانی ارزیابی شده و وسعت درگیري غدد لنفاوي را که مورد نیاز است مشخص می نمایـد. براسـاس یافتـه هـا     به عالوه وجود تومور در غدد لنفاوي اولیه منشأ 
مـی توانـد    آنها منفی  بوده احتمال خطر کمتري نسبت به بیمارانی دارند که نتایج مثبت نشان داده اند بدین ترتیب  ایـن شـاخص   Sentinel، بیمارانی که نتایج آزمایشات اولیه

در حال حاضر وجود تومـور از طریـق آزمایشـات متـداول پـاتولوژي بـا       .    ALND1براي ارزیابی نرخ مرگ و میر مربوط به درگیري کامل غدد لنفاوي زیر بغل محسوب شود 
پس از جراحـی، روي  نمونـه هـاي بـافتی کـه بـا فرمـالین         استفاده از مقاطع منجمد شده یا  گستره هاي تماسی در زمان جراحی انجام می شود همچنین اجراي آزمایشات مرجع

). در صـورتی کـه   IHC) و همچنین روش ایمونوهیستوشیمی صورت می گیـرد ( H & Eائوزین( -تثبیت شده اند، انجام می شود و با بهره گیري از رنگ آمیزي هماتوکسیلین
تشخیص داده شود، عمل برداشت غدد لنفاوي بالفاصله صورت می گیرد امـا در صـورتی کـه نتـایج     غدد لنفاوي از نظر متاستاز در  سنجش هاي حین عمل جراحی متاستاتیک 

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      
گ آمیزي شده دائمی با مقاطع منجمد شده به دست آمده در حین عمل جراحی و نتایج آن مقایسه می شود بر این اسـاس ، حساسـیت غـدد    حاصله با بافت شناسی نمونه هاي رن

  %گزارش گردیده است.  87-78حدود  sentinel   لنفاوي 
ین عمل جراحی ارائه دهند مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. در یکـی     براي افزایش صحت روش هاي متداول، فناوري هاي جدیدتري که می تواند نتایج قابل اعتمادي را در ح

رونویسی شده از ژن هایی شناسایی می شوند که در سطوح بسیار باال از  سلولهاي با منشأ پسـتان  بیـان مـی شـود      RNAاز این روش ها سلول هاي متاستاتیک از روي شناسایی 
شاخصـی اسـت کـه تـا کنـون       MUC1ی یافت می شود و یا به میزان بسیار ناچیزي در حالت طبیعی در بافت ها بیـان مـی شـود.    اما تنها در مقادیر اندکی در  بافتهاي غده  طبیع

بیوبسـی   افت غده اي کـه از نمونـه هـاي   مورد مطالعه قرار گرفته است ولی براي اولین بار این مطالعات در ایران شروع شده و در حال انجام می باشد. براي شناسایی متاستاز در ب
  Real time (RT-PCR)مبتالیان به سرطان پستان بدست آمده این روش کاربرد مناسبی دارد. در ایـن روش سـنجش از واکـنش زنجیـره پلیمـراز      sentinel غدد لنفاوي

ممانعـت از جراحـی دوم بـراي برداشـتن      مزیت اصلی این نـوع روش هـا   ارزیابی می شود. BUB1وMUC1استفاده شده که در آن مقاطع غدد لنفاوي از نظر حضور ژن هاي 
برداشـت کامـل غـدد لنفـاوي در یـک جلسـه در        یـا  ALNDمی باشد کـه در مقابـل روش هـاي اسـتاندارد    sentinel غدد لنفاوي زیر بغل در صورت مثبت بودن غده لنفاوي

بدسـت آوردن یـک نـوع اسـتاندارد در  سـرطانهاي اولیـه پسـتان علـی رغـم            sentinelصورت وجود نتایج مثبت کاذب است. بنابراین، دلیل استفاده از بیوپسی غدد لنفـاوي  
 کامل در صورت امکان می شود و در نتیجه زمان بقاء را طوالنی تر می کند.   ALNDناکامل بودن این روش ها است که با هدف ممانعت از 

و وضـعیت غـدد    grade -مونوپـوز) و همچنـین معیارهـاي پاتولوژیـک (انـدازه تومـور       به همین صورت پیش آگهی بالینی بیماري بر اساس پارامترهاي بالینی (سن و وضعیت
و متاسـتاز غـده منفی)هسـتند،  مـی تواننـد همچنـان        +ER(گیرنده مثبت اسـتروژن یـا    "خوب"لنفاوي) وابسته است. با این حال  مجموعه اي از بیمارانی که داراي پیش آگهی 

 با ادجوانت را داشته باشند.  خطر عود پس از جراحی درمانی و درمان 

ور بـه درمـان، همچنـین    با افزایش آگاهی از مسیرهاي مولکولی موثر و دخیل که باعث بروز سرطان پستان می شوند، موقعیتهـاي جدیـدي بـراي پـیش بینـی و پاسـخ دهـی تومـ        
ده در مورد تاموکسیفن، در  مجموعـه اي از ادجوانـت هـا، چنـدین ژن از     ارزیابی پتانسیل تهاجمی در تومور حاصل آمده است. در کشف بیومارکرهاي جدید پیش آگهی کنن

  که به طور قابل توجهی با پیامدهاي بالینی بیمار در ارتباط هستند پیشنهاد گردیده است. BUB1وMUC1 جمله
  

  واژه هاي کلیدي
  ، سرطان پستانMUC1 ،BUB1b،میکرومتاستاز،Sentinelغدد لنفاوي 
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