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در خون محیطی و بافت توموري بیماران مبتال به  HER-2/erbB2 ارزیابی ارزش تشخیصی بیومارکر عنوان: 

  سرطان پستان
  فاطمه ابراهیمی شقاقی، مهسامالپور سی سخت، ندامعززي، دکترماناعلومی نویسندگان:

  مانا علومی  نویسنده مسئول:
  ایران پاستورانستیتو   وابستگی سازمانی:  
  Manaoloomi@yahoo.com ل:  ایمی 

 
مقدمه: سرطان پستان، یکی ازفراوان ترین بدخیمی ها در میان زنان ایرانی می باشد. مطالعات بالینی ارتباط بین بیان 

رسپتور تیروزین کینازي را کد  HER-2 با سرطان پستان را نشان می دهد. انکوژن HER-2 بیش از حد بیومارکر
وان بیومارکري قابل توجه در سرطان پستان مهاجم و همچنین هدفی براي درمان بیماري میکند که نقش مهمی به عن

ایفا می نماید. مطالعات پیشین افزایش بیان این بیومارکر را در سلولهاي توموري نشان می دهند. هدف از این مطالعه، 
ال به سرطان پستان می در خون محیطی و بافت توموري بیماران مبت HER-2 بررسی ارزش تشخیصی بیومارکر

  .باشد
از  RNA .فرد سالم انجام شد 30بیمار مبتال به سرطان پستان و  30: این مطالعه بر روي مواد و روش انجام کار

 سپس با استفاده از پرایمرهاي اختصاصی، بیان بیومارکرهاي .نمونه هاي خونی و بافت توموري استخراج گردید
HER-2  وerbB2 کنیکبا استفاده از ت RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله، با نتایج ،IHC 
 .بیماران مقایسه گردید HER-2 بیومارکر

% و در تومور 3در خون بیماران  RT-PCRبا استفاده از تکنیک  HER-2 نتایج: در این مطالعه، میزان بیان بیومارکر
در خون  erbB2 افراد سالم مشاهده نشد. بیان بیومارکر% بدست آمد. بیان بیومارکر فوق در خون هیچ یک از 23آنها 

نمونه خون افراد سالم مشاهده گردید.  %10% بدست آمد. بیان بیومارکر فوق در 73% و در بافت توموري 20بیماران 
فرد بیمار نشان داد.  7در سطح سلولی را در  HER-2 ، بیان بیومارکرIHCنتایج بدست آمده با استفاده از تکنیک 

 .مقایسه گردید RT-PCR با نتایج حاصل از IHC تایج حاصل ازن
اختصاصی  HER-2 از پرایمر erbB2 بحث: نتایج حاصله نشان داد که پرایمر اختصاصی جهت شناسایی بیومارکر

نشان داد که بیان  IHC با نتایج RT-PCR تر عمل نموده است. مقایسه نتایج بدست آمده با استفاده از تکنیک
 HER-2 در مقایسه با بیومارکر erbB2 در خون و تومور کامال معنا دار می باشد و بیومارکر erbB2 بیومارکر

نقش مهمی در  erbB2 جهت تشخیص بیماري ارزشمند تر است. نتایج حاصله نشان می دهد که بیان بیومارکر
 .ی باشدلیکن بررسی هاي بیشتر در این زمینه نیاز م .پیشرفت سرطان پستان ایفا می نماید

   HER-2/neu, ErbB2، سرطان پستان، RT-PCR :لغات کلیدي
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