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درسرطان

آنکوژنها

سرطان نوعي اختالل ژنتيکي است که در آن  ،کنترل تزايد سلولي از
دست رفته است .مکانيزم پايه در تمام سرطان ها ،جهش در رده زاينده
يا به گونه ای کمترشايع تر ،در سلول هاي پيکري است .در مورد روندهاي
ژنتيکي ايجاد سرطان و عوامل محيطي که  DNAرا تغيير مي دهد و لذا به
بدخيمي منجر مي شود ،مطالب ناشناخته زيادي وجود دارد.
گمان می رود که بينش جديد به نقش بنيادي تغييرات  DNAدر ايجاد
سرطان ،در آينده نزديک ،به ايجاد روش هاي بهتر و اختصاصي تر
تشخيص زود هنگام ،پيشگيري و درمان بيماري هاي بدخيم شود.

سلول هاي سرطاني به دو گونه وجود دارند :اول نوعي که
به آن حالت پيشرونده گويند ،که دارای توان سرايت و تخريب
بافت هاي مجاور است ،برای نمونه :سلول هاي سرطاني شکم،
تنها می توانند تا مثانه پيشرفت نمايند .حالت دوم ،سلول هاي
سرطاني که باعث ايجاد حالت ثانويه در قسمت هاي مختلف
بدن مي شوند .سلول هاي سرطاني از ياخته هاي رشد يافته قبلي
به وجود آمده و به وسيله جريان خون به ساير اعضا و جوارح
برده مي شود و در آنجا دوباره شروع به تقسيم کرده و ايجاد توده
هاي غده اي شکل مي نمايند .سرطان نزد کودکان و اشخاص
باالي  ۴۰سال ،بيشتر از ساير گروه هاي سني ديده مي شود.
سرطان يکي از شايع ترين و شديدترين بيماري هاي مشاهده
شده در طب باليني است .آمار نشان مي دهد که سرطان به نوعي
بيش از  ۱/۳جمعيت را گرفتار مي کند ،مسوول بيش از ۲۰درصد
تمام موارد مرگ و مير است و در کشورهاي پيشرفته مایه ی بيش
از ۱۰درصد کل هزينه مراقبت هاي پزشکي است .سرطان در
صورت عدم درمان ،همواره کشنده است .تشخيص و درمان
زودرس اهميت حياتي دارد و شناسايي افراد در معرض افزايش
خطر سرطان پيش از ابتال به آن ،يکي از اهداف مهم تحقيقات
سرطان است.
سرطان چیست؟

سرطان یک بیماری ژنتیکی است که عوامل محیطی زمینه
ساز آن است .در سال  2010بیش از  14میلیون نفر به سرطان
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دچار و نزدیک 7میلیون یعنی  50درصد از آنها دچار مرگ
شدند .از سال گذشته سرطان از نظر مرگ و میر رتبه اول
جهانی را داشته است .در حالی که پیش از آن بیماری های
قلب و عروق مقام اول را دارا بود .باالترین درصد سرطانها
به ترتیب عبارت از سرطان شش ،سرطان معده ،سرطان
روده ،سرطان کبد ،سرطان سینه در خانم ها و سرطان
پروستات در آقایان است .باالترین درصد سرطان در بچه
ها شامل خون ،مغز و غدد لنفاوی است ( .)1برجسته ترین
عامل خطر آفرین سرطان ،ازدیاد سن است .هر چه سن
باالتر رود ،احتمال دچار شدن به سرطان افزایش می یابد.
برای نمونه در حدود 75درصد مردان در سن  80سالگی به
سرطان پروستات مبتال میشوند.
 93درصد سرطانها زاییده محیط زیست است 30 ،درصد
از دود سیگار 35 ،درصد از رژیم غذایی 25 ،درصد از
بیماریهای عفونتی و  10درصد از اشعه های یونی و غیر
یونی .سرطانها با یک سری جهش های پی در پی در ژن های
انسان روی می دهد ،و هر موتاسیون هم تا حدی تغییرات
جدیدی را در سلول به وجود می آورد .مواد شیمیایی باعث
ایجاد سلولهای سرطانی می شود .دود سیگار در حدود
 40ماده شیمیایی کارسنیوژنیک دارد که اغلب تولید سرطان
شش می کنند .در طبیعت بیش ازیکصد هزار نوع مواد
شیمیایی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اثرات
و صدمات خود را در ستیوپالسم و هسته سلولها وارد می
کنند و منجر به اختالالت ژنتیکی میشود و سرانجام جهش
ها را به وجود میآورد .ویروسها و باکتریها و اشعه های
مختلف هم به نوبت خود تولید سرطانهای وراثتی می کنند
که تعداد آنها در حدود 7درصد کل سرطان هاست)2(.

آنکوژن ها

پروتوانکوژنها در حالت طبیعی مسوول تنظیم تقسیم و
رشد سلولها است .هنگامی که موتاسیون ژنتیکی پیدا میکنند
که آنکوژن نامیده میشود که بیان ژنی آنها خیلی باالست .تا
کنون بیش از یکصد نوع انکوژن شناسایی شده است .تغییرات
ژنتیکی که باعث تولید آنکوژنها و اختالالت ژنتیکی میشود
عبارتند از:
 Chomosomal Translocation -1مانند ژن  Bcrو
انکوژن  Ablدر سرطان مزمن خون
 Point mutation -2مانند ژن  Rasدر سرطان روده
بزرگ
 Deletion -3مانند ژن Erb-Bدر سرطان سینه خانمها
 Amplification-4مانند ژن  N-mycدر سرطان
سلولهای عصبی کودکان
Insertional activation -5مانند ژن  C-mycدر
سرطان حاد خون
سرطان مزمن خون بیشتر در سنین باال رخ می دهد ،و شامل
تعویض ماده ژنتیکی دو کروموزوم  9و  22است .این حالت
منجر به تولید یک بیومارکر بنام ( )ph1که در 95درصد این
بیماران دیده میشود که به تشخیص صحیح نوع بیماری کمک
موثری مینماید .اتصال ژن  Bcrبه آنکوژن Ablباعث به وجود
آمدن ترکیب جدید ژنی میشود که پروتیین حاصل و ساخته
شده از آن ،خاصیت  protein kinaseدارد .در سال 1990
شکل فضایی و سه بعدی این آنزیم مشخص و دارو Gleevec
توسط سازمان  FDAآمریکا تصویب شد .این دارو Gleevec
یا  Imatinibنام دارد که از ماده شیمیایی2-phenyl-
Amino- pyrimidineساخته شده است .مکانیسم عمل
این دارو به این نحو است که به محل های فعال آنزیم مزبور
می چسبد و باعث جلوگیری از فعالیت این آنزیم می شود ،که
سرانجام منجر به عدم رشد سلول سرطانی می گردد .این اولین
داروی ضد سرطانی است که تنها آنزیم سلولهای سرطانی را
هدف قرار میدهد .این دارو همچنین روی تومورهای دستگاه
گوارش و دستگاه تولید مثل هم موثر بوده است و آنزیمهای
تولید شده توسط ژنهای  Erb-Bو Kitو  EGFRرا هدف
قرار میدهد()3-9
ژن های ترمیم کننده سرطان

ژنهای ترمیم کننده بطور طبیعی پروتیینها و آنزیمهایی را
می سازند که خاصیت ترمیم کننده ژنهای صدمه دیده را دارند.

هنگامی که خودشان دچار جهش شوند ،دیگر نمیتوانند کاستی
های ژنهای دیگر را بازسازی کنند .همه ژنهای سلول به طور
طبیعی تحت بورش عوامل محیطی و متابولیکی قرار میگیرند
که در نتیجه آسیب های پی در پی به این ژنها نیاز مبرمی
نسبت به پروتیینهای ترمیم کننده پیدا می کنند .تا کنون بیش
از 30نوع پروتیینهای ترمیم کننده شناسایی شدهاست ،که
همگی در تصحیح نواقص ژنتیکی سلولها نقش به سزایی
دارند .بیش از یک میلیون صدمات ژنتیکی در روز به ژنهای
هر سلول زده میشود که اگر این نواقص ترمیم نگردد سلول یا
سالخورده میشود ،یا خودکشی می کند و یا به سرطان تبدیل
میشود .ژن های ترمیم کننده خاصیت بازسازی ژن ناهنجار را
دارد()10-11

نتایج

در سه دهه گذشته ،محققین اطالعات زیادی را درباره ژنها
و پروتیینها و نقش آنها در تولید سلولهای طبیعی و سرطانی
گزارش نمودهاند .یکی از دستاوردهای مهم آنها ،نقش ژن
های جهش یافته در تولید سلولهای سرطانی بوده است.
عوامل محیطی که باعث موتاسیونهای ژنتیکی میشوند در
حال شناسایی هستند .با کمک از روشهای مختلف مولکولی
قادر هستیم که قدرت بیان ژنها و پروتیین های معیوب را
تعیین نماییم .حتی پیدا کردن بیومارکرهای جدید که شاخص
یکنوع سرطان هستند در تشخیص زودرس و معالجه به موقع
بیماری سرطان کمک های شایان توجهی را می نماید .پس
از تعیین شکل های فضایی پروتیین های معیوب ،می توان
داروهای ضد سرطان جدیدی را ساخت که بتواند سولهای در
حال سرطانی شدن را هدف قرار بدهند تا از تولید و رشد آنها
به سلولهای سرطانی جلوگیری شود ()12-13-14
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