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P5-09 
  گیري و درمان سرطان پستان ر پیشد DNA واکسیناسیون عنوان: 

  پریسا نوربخش نویسندگان:
  سپیده مرادخانی  نویسنده مسئول:

  مرکز تحقیقات بیماري هاي عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران وابستگی سازمانی:  
  sepidehmoradkhani@gmail.com ایمیل:   
 

ر زنان سراسر جهان است. در دو دهه گذشته، میزان ابتال به سرطان پستان اولین علت عمده مرگ ناشی از سرطان د
سرطان پستان در نتیجه تشخیص اولیه بیماري و توسعه درمان هاي جدید بهبود یافته است. اخیرا، درك بهتر از 

هاي جدید از جمله عوامل هدف و ایمونوتراپی سرطان را گسترش داده است. هدف از  بیماریزایی سرطان، درمان
هاي  وتراپی، آموزش سیستم ایمنی بدن به تشخیص سلول هاي سرطانی و نابود کردن آنها است. یکی از روشایمون

هاي  برهنه، براي ارائه ژن DNA به هر یک از اشکال ویروس ها یا DNA هاي ایمن سازي، استفاده از واکسن
دهند. این  را تحت تاثیر قرار می ، ایمنی هومورال و سلولیDNA هاي هاي توموري است. واکسن ژن کدکننده آنتی

  .شود به منظور پیشگیري و درمان بیماران مبتال به سرطان پستان ارائه می DNA مطالعه، در راستاي واکسیناسیون
از سرطان هاي مهاجم پستان، بیان قابل توجهی دارد. بر اساس یک مطالعه  ٪30تا  ٪20در حدود  HER2/neu ژن

می تواند باعث بهبود  HER2/neu DNA و ایمن سازي فعال با anti-HER2/neu اخیر، تزریق آنتی بادي
از بیماران  ٪40در بیش از  MTDH/AEG-1ژن  .پاسخ ایمنی اختصاصی در موضع و حفاظت در مقابل تومور شود

 مبتنی بر DNA اخیرا، با توجه به نتایج یک مطالعه، واکسن .مبتال به سرطان پستان، بیان بیش از حد دارد
MTDH/AEG-1  ،در مهار رشد و متاستاز سرطان پستان موثر است، و این واکسن در ترکیب با شیمی درمانی

استراتژي هاي جدیدي را براي درمان متاستاز سرطان پستان ارائه می دهد. در مجموع، مطالعات اخیر نشان می دهند 
) 1کند که عبارتند از:  انی در سرطان شرکت میکه سیستم ایمنی بدن، به احتمال زیاد در کارایی سایر روش هاي درم

 هاي سرطان مانند واکسن هاي درمان با آنتی بادي. بنابراین، واکسن (2پرتو درمانی و برخی از عوامل شیمی درمانی و 
DNAهاي درمانی کارآمد تر باشند ، ممکن است همراه با چنین روش. 

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

