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چکیده:
ناپایداری ریزماهواره ها ( )Microsatellite instabilityیکی از روشهای مولکولی اثرانگشتی

یا همان

فینگرپرینتینگ است که حاصل نقص درسیستم ترمیم اشتباه (  )Missmatch repaireمیباشد ودرحدود % 11
ازسرطانهای کولورکتال دیده میشود .اغلب ناپایداری ریز ماهوارهها بهسبب جهش در ژن  MMRدرجرم الینها،
خاموش شدن اپی ژنتیکی ژن  MLH1درتومورهای تک گیرو نیز بر اثر متیالسیون جزایر CpGدرنواحی پروموتوری
ژن انکوژن  BRAFدیده میشوند .تومورهایی که براثر  MSIایجاد میشوند دارای ویژگیهای فنوتیپی مجزایی هستند
و دائما با بهترین مراحل تنظیمی و درمانی درمقایسه با تومورهایی که ریزماهوارههای پایدار دارند مرتبط هستند .تومور
های  MSIبه داروی  1فلوئوراوراسیل پاسخ منفی میدهد و حتی ممکن است به داروهای دیگری که در درمان سرطان
استفاده شده است نیز پاسخ معینی بدهند .اخیراً اطالعات زیادی در زمینهی هتروژنی تومورهای  MSIگسترش پیدا
کرده است ،بنابراین این احتمال وجود دارد که به درك ما ازتفاوتهایی که در زمینه حساسیتهای شیمیایی دارند
کمک کنند .توانایی شناسایی وبررسی نقص درسیستم MMRاهمیت زیادی در رسیدگی به بیماران دارد ،این امر
امکان بهره برداری هرچه بیشتر و پیشرفتهای درمانی مناسبتر را فراهم میکند .
کلمات کلیدی :ناپایداری ریزماهواره ،سرطان کولورکتال ،فلوئوراوراسیل ،سیستم ترمیم  ،MMRمسیرمولکولی . MSI

مقدمه
آیندهی شناسایی انکولوژی برشناسایی زیرمجموعههای سرطان متکی است محققان دو مسیر متفاوت مولکولی را در
تومورهای رودهی بزرگ شناسایی کرده اند که به ترتیب ناپایداری کروموزومی و ناپایداری ریز ماهوارهها میباشد .برای پی-
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بردن به مسیرهای سرطانی که منجر به سرطان کولورکتال میشود این امر ضروری است که از ابزارهای غربالگری و مارکرهای
مولکولی استفاده بشود .اکثر سرطانها معموال در  %71موارد تک گیر هستند پس شناسایی اولیهی آسیبها ممکن است
فرصتی را برای درمان در سرطان زایی ایجاد بکند .اعتقادها بر این است که علت سرطانزایی به سبب جهشهای انکوژن ،ژنها
ی مهارکنندهی توموری و نقص در سیستم ترمیم  DNAمیباشد.
در مسیر ناپایداری کروموزومی ،که عامل ایجاد %74-04از سرطانهای کولورکتال میباشد ( )Loganayagam 2008و
اغلب به سبب جهش یا از دست رفتن کامل یا بخشی از کروموزوم رخ میدهد ،فرض بر این است که تراکم جهشها در اکثر
ژنها مانند ژنهای مهارکنندهی توموری و انکوژنها باعث ایجاد سلولهای غیر نرمال میشود و بیشتر هم در سلولهایی رخ
میدهد که نقش در رشد و تکثیر دارند (.)Thibodeau, Bren et al. 1993
در مسیر ناپایداری ریز ماهوارهها ،که در حدود  %11-10از سرطانهای کولورکتال رخ میدهد .در این نوع از ناپایداری بیماران
دچار نقص در سیستم ترمیم  DNAهستند و غالبا جهشها در نواحی پلی ادنین ( )big A tract-BATو در توالی تکراری
 CAرخ میدهد ،درضمن گاهی اوقات جهشهای غیرفعال کننده در این سیستمها میتواند روی همهی ریز ماهوارها نه فقط
 BATو  CAاثر بگذارد (.)Kanthan, Senger et al. 2011

-

نحوه ی عملکرد MMR

در اکثر سرطان های کلورکتال دیده شده ناپایداری کروموزومی وجود دارد که در بعضی نواحی ممکن است بخشی از بازوی
کروموزوم از دست برود یا بخشهایی به آن اضافه شود ،جابه جاییهایی بر روی کروموزومی ایجاد شود یا ژنهای آن افزایش
بیان پیدا کنند ( .)Grady and Carethers 2008غیرفعال شدن ژن سیستم ترمیم نقص در  DNAیا همان )(MMR
 Missmatch repaireکه شامل  MLH1 ,MSH2 , MSH6 , PMS2میباشد به وسیله جهشهایی که پیدا میکنند و
یا خاموش شدن بیانشان که صورت میگیرد به نقص و کاهش عملکرد سیستم  MMRمنجر میشود و ما تجمعی از خطا را
در  DNAدر داخل ریزماهوارهها داریم که ) Microsatellite instability )MSIیا ریزماهوارههای ناپایدار نامیده میشود.
ریزماهوارهها توالیهای کوتاه تکرار شوندهای در توالی  DNAهستند که در سرتا سر ژنوم تومور شناسایی شده اند و مستعد
ابتال به جهش هستند( .)Thibodeau, Bren et al. 1993حال فراوانی خطاها می تواند با نقص در توالی ریزماهوارهها یا
همان نقص سیستم  MMRدر توالی ریز ماهوارهها مرتبط باشد .حذف و اضافه در نواحی کدکنندهی  DNAیک جهش تغییر
الگوی بیانی را ایجاد میکند که سبب میشود یک پروتئین سر دم بریده و ناقص  truncatedایجاد شود .سیستم MMR
خطاهای موجود در ریزماهوارهها را از طریق یکسری از مراحلی که درگیر هستند در برهمکنش پروتئینهای  MMRبه
عنوان هترودایمر با کمپلکس هایی که توسط  MutS , MutLشکل گرفته اند تصحیح می کند (شکلKinzler and ( )1
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 .)Vogelstein 1996وقتی نقص در توالی پیدا شد MSH2 ،با  MSH6و یا  MSH3مرتبط میشود تا

 Mutsو یا

 Mutsرا به ترتیب تشکیل دهند .عالوه بر اینها  MLH1با  PMS2, PMS1و یا  MLH3برای شکل دادن کمپلکس-
های , MutL

 MutLو یا  MutL2به ترتیب برهمکنش می کند ( .)Boland and Goel 2010برش میس مچها نیز

توسط اگزونوکلئاز  1و ( proliferation cell nuclear antigen(PCNAانجام میشود و به دنبالش سنتز دوبارهی رشته-
ی  DNAرا داریم.
سیستم ترمیم نقص در  ،DNAدر برگیرنده ی ترمیم بازهاست که بخشهای کوچکی را حذف میکند )PolyADP- )PARP
 ribose polymerasesنیز به عنوان یک هدف درمانی مهم پدیدار میشود زیرا مهارشان به انسداد ترمیم بازها منجر می-
شود درضمن اینها در سلولهای توموری که  BRCAکمی دارند سمی هستند و بسیار به  PARPو نوترکیبی هومولوگوس
درسیستم ترمیم  DNAی آسیب دیده وابسته میباشند (.)McCabe, Turner et al. 2006
هستهی  PARP1با شکستی که در رشتهی  DNAایجاد شود فعال شده و در ترمیم  DNAدرگیر میشود.

شکل .1عملکرد سیستم  MMRبرای تصحیح خطاهای معرفی شده در ریزماهوارهها از طریق یک سری از مراحل درگیردر
برهمکنش میان پروتئینهای  MMRبه عنوان هترودایمر MSH2-MSH6 (MutS( ،A .به عنوان خطاهای تک جفت
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بازی شناسایی شده اند ،که نشان داده شده باز اشتباه  Gبا  Tدر رشته الگو جفت شده است ،و باعث ایجاد یک گیرهی
کشویی یا  sliding clampدر اطراف  DNAشده است ،در این مرحله نیاز است که  ATPبه  ADPتبدیل بشود .کمپلکس
 MutSسپس با کمپلکس(  MLH1-PMS2 (MutLباند میشود ،B .برش در توالی اشتباه زمانی اتفاق میافتد که
پروتئین  sliding clamp MMRروی  DNAبا اگزونوکلئاز  1و  PCNAو  DNAپلی مراز برهمکنش میدهد .این
کمپلکس رشتهی دختری را برش میدهد و برمی گردد به روی جایگاه میس مچ  ،این مجموعه بر روی  DNAاتفاق میافتد.
سپس دوباره سنتز میشود و اصالح خطا اتفاق میافتد ،Cکمپلکس ) MSH2-MSH3 (MutSلوپ بزرگ حذف /اضافه را
ایجاد میکند که میتواند عملکرد  MSH2-MSH6را کامل کند و اشتباه در تک باز را درست نماید و یک لوپ کوچک حذف
/اضافه ایجاد میکند .برهمکنشهای بالقوهی دیگری نیز با دایمرهای دیگر  MutLنشان داده شده است زیرا  MLH1میتواند
با  PMS2, PMS1و MLH3دایمر بشود.

 نحوهی عملکرد تومورهای MSIتومورهای  MSIحامل جهشهایی مونونوکلئوتیدی در نواحی کدکنندهی ژنی هستند ،که شامل ، BRAFV600E
 IGFIIR , TGFBRIIمیباشد(.)Grady and Carethers 2008
کاهش فعالیت سیستم ترمیم  DNAو ایجاد ناپایداری در ریزماهوارهها به سبب جهش در ژنهای  MMRو همچنین
هایپرمتیله شدن جزایر  CPGدر اطراف نواحی پروموتوری مربوط به  MLH1و دیگر ژنها به عنوان یک فنوتیپ متیله شده
در جزایر  CPGشناخته می شود (شکل  .)Herman, Umar et al. 1998( )0تومورهای CpG islan Metylation
) Phenotype(CIMPدارای بیشترین  MSIدر سرطانهای تک گیر رودهی بزرگ هستند .به عالوه درغیرفعال شدن اپی
ژنتیکی Nagasaka , MLH1و همکارانش گزارشی ارائه دادند مبنی بر اینکه متیالسیون ارثی  MSH2به سبب حذف
اگزون آخر  EPCAMاست که در مجاورت  MSH2میباشد.
جهشهای  MMRسبب ایجاد سندروم لینچ میشوند ( که به عنوان سرطان رودهی بزرگ ارثی و غیر پولیپی شناخته می-
شود) ویک اختالل اتوزومی غالب است که حدود  %7از همهی سرطانهای کولورکتال را در بر میگیرد( Hampel, Frankel
.)et al. 2008
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 نقش نقص سیستم  MMRدر سرطان کولورکتالنقص درسیستم  MMRحاکی از ناپایداری ریزماهوارهها و یا از دست رفتن پروتئینهای  MMRمیباشد .محققان به طور
روزمره تحقیقاتی را در راستای شناسایی بیماران مستعد ابتال به سندروم لینچ در جهت بررسی  MSIو یا آنالیز بیان پروتئین-
های  MMRبا ایمونوهیستوشیمی انجام دادند ( .)Hampel, Frankel et al. 2008در سرطان کولورکتال باعامل نقص در
سیستم ترمیم  ،DNAدارای ویژگی های پاتولوژیکی متفاوتی مانند غلبه کلون پروگزیمال  ،قدرت تمایزی ضعیف ویا
 ، mucinous histologyافزایش تعداد تومور و نفوذ به لنفوسیتها میباشد ( .)Ribic, Sargent et al. 2003در
مطالعه ای که درون یک جمعیت انجام شده است میزان  MSIدر سرطان کولورکتال  %11است و این امرنشان داد که در
 stageIIدر مقایسه با  stageIIIمعمول تر است.
 MSIدر stage IVکه همان حالت متاستاتیک سرطان کولورکتال میباشد به صورت غیرمعمول است و اتفاق نمیافتد
( .)Koopman, Kortman et al. 2009باز هم در بین افرادی که cancer(CRC) colorectalدارند  MSIدر بین
بانوان به خصوص افراد مسن به فراوانی دیده میشود ،همهی این ها در مقایسه با مردانی است که فرکانس متیالسیون متفاوتی
را در  MLH1نشان میدهند.در همهی مشاهدات و اطالعات بدست آمده از بیمارانی که به طور رندوم در این بررسی شرکت
داشتند ،نشان داد که نقص در  MMRدر مقایسه با تومورهایی که ازنظر  MMRنقصی ندارند و ریزماهوارههای پایداری دارند
به طور مستقل بابهبودی و بقا در ارتباط است (  .)Sargent, Marsoni et al. 2010درتومورهایی که نقص درسیستم
 MMRدارند درمقایسه با مواردی که دچار MMRبسیار پیشرفته هستند به صورت قابل توجهی میزان بازگشت تومور کاهش
میابد ( .)Sinicrope, Foster et al. 2011درسرطان کولورکتال  MSIمعموال دارای  DNAدورشته ای است .در بررسی-
هایی که محققان انجام دادند این نتایج حاصل شده است که دربیماران  stageIIو stageIIIمبتال به کولون کارسینوما ،
باوجود داده هایی که در این زمینه وجود دارد بررسی  MSIو یا  MMRبه طور معمول به فعالیتهای کلینیکی وابسته نیست
که بتوان بیماران را باتوجه به پیش بینی بیماریشان مدیریت درمانی کرد ،به همین دلیل بیماران را با توجه به حالت  MSIو از
دست دادن بخش اللی ازبازوی بلند کروموزوم شمارهی  17درجایگاه ( )ECOG-E5202به گروههای باریسک خطر باال
( )highو پایین ( )lowطبقه بندی می کنند.بدین صورت که بیماران با تومورهای باریسک خطرپایین و دارای  MSIکه
کروموزوم  q17سالم دارند به هیچ دارویی پس از عمل جراحی نیاز ندارند ،درحالی که در بیماران باریسک خطر باال ،یکسری
اجونتها را دریافت میکنند و تحت شرایط پرهیزی قرار دارند ،مخصوصا در  stageIIIاز داروهای  1فلوئوراوراسیل ( )5-FUو
اگزالیپالتین استفاده میکنند.
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شکل .0دومسیر مولکولی رانشان میدهد که میتواند به سرطان کولورکتال  MSIمنجر شود .اینها شامل جهشهایی
در ژن MMRدر جرم الینها هستند.جهشهای جرم الین  MMRبه ایجاد سندرم لینچ منجرمیشوند که تقریبا یک
پنجم از همهی مبتالیان به سرطان کولورکتال  MSIرا دربرمیگیرد .متداول ترین حالت ،مدل غیر ارثی MSIاست که
به علت غیرفعال شدن اپیژنتیکی  MLH1که پیش زمینهی هایپرمتیله شدن پروموتورهای چندین ژن و  CIMPرا
دارد رخ میدهد .این تومورهای تک گیر نشان میدهند که  CIMPو BRAFV600Eنقاط داغی برای جهش هستند
که به تشخیص مواردی از سندرم لینچ کمک میکند.

پیشرفتهای بالینی بر اساس ترجمهمیکروRNAها ( )miRNAمیتوانند بیان  MMRرا تنظیم کنند و روی پایداری ژنوم در سرطان کولورکتال اثر
بگذارند .بیان نابجای مربوط به  miR-155و یا  miR-21به طور مستقلی نشان داده است که درتنظیم  MMRنقش
دارند و  MSIرا در سرطان رودهی بزرگ القا میکنند .در افرادی که سرطان کولورکتال دارند افزایش بیان miR-21
و miR-155به طور غیرمستقیم به سطح بیان پروتئین های  hMLH1و  hMLH2وابسته است .درمدل زنوگرافت
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سرطان رودهی بزرگ افزایش بیان  miR21کاهش اثر  5-FUرا نشان داده است که بیانگر ارتباط آن با تنظیم
 hMSH2می باشد(.)Kasinski and Slack 2011
در ردهی سلولی  MSIو سرطان کولورکتال انسانی جهش در ژن  (HSP110) Heat Shock Protein110دیده
شده است .پروتئین ناقص و ترانکیت حاصل از این ژن  HSP110فعالیت چپرونی خودش را از دست میدهد .بررسی-
ها نشان داده است که این جهشها حساسیت  MSIرا درسلولهای سرطانی کولورکتال به  5-FUو اگزالوپالتین نشان
میدهند و در حالتی که  5-FUبه تنهایی استفاده شد اثر مثبتی را از خود نشان داد که بسیارجالب توجه بود
(.)Dorard, de Thonel et al. 2011
در سرطان کلورکتال  ،MSIکه غیرفعال شدن اپی ژنتیکی  MLH1درآن رخ میدهد  ،نشان دهندهی این است که فراوانی
جهش  BRAFV600Eحدود  %14است در مقایسه با جهش کلی B-Raf proto-oncogene, serine/threonine
 (BRAF( kinaseکه حدود  %11-7در کل سرطانهای رودهی بزرگ دیده میشود  BRAF .که کد کننده سرین  /ترئونین
کیناز است ،از اجزای اصلی و مهم مسیر سیگنالی  RAF/MEK/ERKمیباشد .در سرطان  CRCکه جهش در (BRAFکه
جایگاهش در اگزون  11است) رخ میدهد به جانشینی یک تک  V600E aaمنجر میشود.
جهشهای  BRAFبه صورت متقابل با جهشهای  KRASرخ میدهند و عموما هم با تومورهای  MSSدر ارتباط هستند.
پس حضور جهشهای  BRAFحاکی از وجود سرطان کلورکتال  MSIاست واحتمال ایجاد بیماری سندروم لینچ راپیش بینی
میکند.

-

بررسی اثرداروها برروی سلولهای توموری

اطالعاتی کلی از این بررسیها بدست امد نشان داد که در بیماران دارای سرطان کلورکتال در stageII/IIIاستفاده از اجونتها
کمک کننده بوده است ،بخصوص اینکه در مطالعاتی که در زمینه  QUASARاجونت انجام شد جهش  BRAFدر تومورهای
 stageIIبیماری قابل پیش بینی نبود ،اما بادریافت اجونتهای  PE TACC-3 trialکاهش کلی در بقای تومورها
 stageII/IIIصورت گرفت .اما این سوال همچنان باقی ماند که آیا جهش  BRAFمیتواند اطالعاتی را درجهت زیرمجموعه-
های تومورهای  MSIارائه دهد ،و یا  CIMP-highدر پیش بینی بیماری در بیماران که سرطان کلورکتال دارند درحاالتی که
جهشهای  BRAF,MSIرا به طور مستقل بروز میدهند در ارتباط میباشد (.)French, Sargent et al. 2008
در یکسری از مطالعات نشان داد که استفاده از نمونههای  CIMPبرای درمان با  5-FUبینتیجه باقی ماند .اما در مطالعاتی
که اخیرا انجام شده است ،بیمارانی که دارای سرطان کلورکتال در  stageII/IIIهستند ودارای تومورهای  CIMPمثبت می-
باشند اجونت  5-FUهیچ تاثیری ندارد اما آنهایی که  CIMPمنفی هستند دیده شده است که قدرت بقاشان افزایش یافته
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است .نکتهی مهمی که دراین بین است به این امر اشاره میکند که تفاوتی که در بین این بررسیها وجود دارد به تفاوت در
متیالسیون مارکر ها و  CIMPاستفاده شده وابسته است (.)Sinicrope and Sargent 2012
از دیگر مشکالت و مواردی که توجهات را به خود جلب کرد این بود که آیا تومورهای جرم الین  MSIکه منشا تک گیردارند
حساسیت شیمیایی متفاوتی هم دارند؟
در یکسری از مطالعات تومورهای متاستازی با استفاده از 5-FUکاهش یافتند البته اینها در  stageIIIسرطان رودهی بزرگ
بودند که نقص درسیستم  MMRنیزداشتند .درآنالیزهایی که نقص در سیستم  MMRرابررسی میکند نشان داده شد که هر
تیماری که مفید است منحصرا برای تومورهای مشکوك جرم الین کاربرد دارد ،اگر چه برای دستیابی به همه ی این مواردباید
برای ژنهای  MMRژنوتایپینگ انجام شود .مطالعات نشان داد که  MSIیک مارکر منفی پیشگویی در پاسخ به  5-FUاست.
در این مطالعات از سلولهای کولورکتال سرطانی که  MLH1آن دارای نقص در  HCT116است استفاده شد که اینها به5-
 FUمقاومت نشان میدادند .مطالعات زنوگرافت توموری نیز در این زمینه انجام شد و براین امرتاکید کرد که  MSIبا
مقاومت به  1-Fuمرتبط است .در بیشتر مطالعات البته نه در همهی آنها بر روی بیماران که تومورهای  MSIداشتند نشان
داد که در سرطان کولون با استفاده از اجونت  1-Fuهیچ تاثیری دربقا نداشته است.
مارکرهای آ نالیزوری نیز در این مطالعه بسیار هدایتگر بوده اند و بخش های کنترلی غیر مرتبط را به هم مرتبط کردند .اگر چه
بیشتر مطالعات همسو با این مالك و معیارها نیستند  ،مثال مطالعاتی بر علیه نتایج حاصله در بیماران  CRCکه در
 stageII/IIIاند و با  1-Fuتیمار شده اند و درمان شده اند وجود دارد مبنی بر اینکه در تومورهایی که نقص  MMRدارند اثر
مثبت و موثر  1-Fuوجود ندارند ولی در آنهایی که  MMRسالم دارند اثر مثبت خود را نشان میدهد.
عالوه براین در بیمارانی که  stageII CRCدارند نشان داده شده است که  MSIنمی تواند  1-Fuرا به عنوان اجونت در
درمان استفاد کند .مطالعات پری کلینکالی نیز نشان داد که سلولهای  MSI CRCو تومور زنوگرافت در مقایسه با سلولهای
 MSSحساسیت زیادی به  irinotecanدارند ،اگر چه که مکانیسمهای مولکولی تا حدی تعیین شده اند.
 Irinotecanیک داروی ضد سرطان است که به صورت قدرتمند آنزیم توپوایزومراز Iرا مهار میکند پس در نتیجه همانند
سازی مربوط به  DNAرا مهار میکند.
پس ردههای  MSI CRCو تومورهای انسانی حامل تعداد زیادی از جهشها در ژنهای  hRAD50، MRE11Aهستند که
اینها ترمیم  DNAرا که در دو رشته اش دچار شکست شده است کنترل میکنند .جهش در این ژنها در مقایسه با سلول-
های وحشی نشان دهندهی حساسیت زیاد به داروی کامپتوتسین است .پس جهشهای ثانویه در ژنهایی که در تنظیم
شکستن دو رشته ی  DNAنقشی دارند بیشتر از  MSIممکن است مسئولیت افزایش حساسیت به داروی کامپتوتسین را
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داشته باشند ( .)Sinicrope and Sargent 2012جهشهای  MRE11Aدر  %71-84از سرطانهای کولورکتال دیده شده
است .استفاده از اجونت  ، (CALGB) trialاز نظر آماری در MSIدر مقایسه با تومورهای MSSبهبود را نشان داده است.
دراین بخش از بررسیها از دیگر اجونتها مثل) (PETACC-3در بیمارانی که دارای  CRCبا stageII/IIIبودند استفاده شد،
طی بررسیهایی که انجام داده شد تزریق  5-Fu/leucororinرا به همراه  irinotecanیا بدون آن مورد بررسی قرار
دادند و مقایسه کردند .درنتیجه مشاهده کردندکه افزایش مقدار  irinotecanبرخالف تومور های MSSکمکی به بهتر شدن
بیماران دارای مشکل  MSIنمی کند و بنابراین عملکرد مفید  irinotecanدر سرطان  MSI CRCبه طورکامل مشخص
نیست و نیاز به مطالعات زیادی دارد .مطالعات نشان داد که سلولهایی که دارای نقص  MMRهستند برخالف نقشی که در
برابر اگزالوپالتین دارند به  ciplatinو کربوپالتین مقاوم هستند.
پروتئینهای  MMRترکیبات اضافی اگزالوپالتینها را تشخیص نمیدهند زیرا اگزالوپالتینها شامل بخشهای حجیم و بزرگی
هستند که با  DNAاز طریق سیتوتوکسیکهای بین رشته ای و درون رشته ای ترکیبات اضافی ترکیب میشوند .حساسیت
شیمیایی اگزالوپالتینها مستقل ازسیستم MMRمیباشد .اطالعات حاکی از آن است که ژن MSH3درسیستم  MMRدر
برابر اگزالوپالتین وسیس پالتین مقاومت نشان میدهد و توقفشان میتواند حساسیت به این دارو را به حالت اول بازگرداند.
 MSH2,MSH3که هترودوبلکس

 Mutsرا شکل میدهند  ،با نواحی بین رشته ای برهمکنش دارند و به وسیلهی

پالتینویوم که اساسش داروهای ضد سرطان میباشد القا میشوند.ژنهای  MSH3در سرطانهای روده ای که دارای نقص
درسیستم MMRهستند معموال تحت تاثیر جهشهای سوماتیکی قرار میگیرند ،هرچند تنها اطالعات محدودی وجود دارد
که در دسترس است و به بیمارانی که تومور  MSIدارند و از داروی اگزالوپالتین ترکیب شده با  5-Fuاستفاده کرده اند
پرداخته است ولی اطالعات پیش بینی بیماران از دست رفته و در دسترس نیست.
نتایج حاصل از این مطالعات نشان دهندهی این امر بود که پیش بینی اثربیماری  MMRبه طور حفاظت شده ای باقی مانده
بود زیرا تو قع بر این است که اگزالوپالتین صرف نظر از حالتی که  MMRدارد مزایا وشرایط متعادلی را فراهم کند .مزیت مهار
کنندههای  PARPدر نقص تومورهای  MSIدر نوترکیبی همولوگوس سبب شد که جهش در ژنهای کد کنندهی ریزماهواره-
ها مانند  hRAD50,MRE11Aداشته باشیم که هریک در ترمیم دو رشتهی  DNAدرگیر هستند ( Sinicrope and
 .)Sargent 2012درردههای سلولی  MSIترجیح سمیت سلولی به مهار کنندهی  ABT-888,PARP-1دیده شد که در
مقایسه با نمونههای وحشی و سلولهای  MSSدربرگیرندهی چند نمونه جهش یافته  MRE11-Aاست.
در مطالعات اخیر نشان دادندکه عملکرد  MSH3در حفاطت بر علیه شکستن دو رشته ی  DNAاست این عمل به وسیلهی
ترکیبی از اگزالوپالتین و مهار کننده  PARPانجام میشود  ،تا درنهایت سایتوتوکسیکهایی که بر روی سلولهای سرطان
کولورکتال اثر ضد دارند را تولید میکنند.
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البته مطالعات نشان داد که مواد مصنوعی کشنده هم میتوانند به طور بالقوه در سرطان  MSIبه کار گرفته بشوند .غربالگری
نیز برای شناسایی داروهایی انجام شد که در سلول های دارای کمبود  MSH2مرگ سلولی را القا میکنند  ،مثال در سلول
های توموری که متوتروکسات شناسایی شده است دیده شده است که به متوقف کردن فعالیت دی هیدروفورات ردوکتاز
ودرنهایت به افزایش مرگ در سلولهای مشابه اینها منتهی میشود.
عالوه بر اینها ،مطالعات نشان داده است که داروهای شناسایی شده مسیر های  PI3K/AKT/mTORرا مورد هدف قرار
میدهند وبه طور انتخابی ردههای سلولی سرطان  MSIرا مهار میکنند ،این امر نیز ذکرشده است که ناپایداری کروموزومی با
مقاومت  Taxoneدر ارتباط است و تومورهای MSIممکن است حساسیت خوبی به درمان  Taxoneداشته باشند .
برای بررسی بیشتر در این زمینه در کلینیکال ترایا اخیرا ازپاتوپیلون 1استفاده کردند،که یک نوع داروی ضد ناپایداری
میکروتوبول ها در بیمارانی است که تومورهای  MSIداشتند .روش بعدی که بکارگرفته شد استفاده از فاکتورهای دمتیله
کنندهای بود که میتوانست بدون انتخاب  MLH1را دمتیله کند .وجود جهش  BRAFدر سرطانهای کلورکتال  MSIبه طور
معمول رخ میدهد  ،پس انتخاب مهار کنندهی  BRAFمانند  PLX-4032از درمانهای جالب توجه ای میباشد
(. )Sinicrope and Sargent 2012

نتیجه گیری:
شناخت انواع مولکولهای سرطانی انسانی نشان دهندهی آینده شخصی انکولوژی است و میتواند تکامل دارویی و استراتژی-
های مربوط به آن را هدایت کند .سرطان کلورکتال با  MSIدارای ویژگی های فنوتیپی متفاوتی است همچنین ویژگیهای
علت شناسی متفاوتی نیز دارد که شامل غیر فعال شدن اپی ژنتیکی MLH1و جهشهای سوماتیکی  BRAFدر برابر جهش
های جرم الین در ژنهای ، MMRکه باعث شکل گیری سندروم لینچ میشود.
در بررسیهای انجام شده نشانههایی است که مبنی بر هتروژن بودن مولکولی در تومورهای  MSIبه همراه جهشهای ثانویه
ای است که در ژنهایی که تنوع بیولوژیکی فرآیندها را تنظیم میکند رخ میدهد.
به طور کلی میتوان گفت ،نشانهها حاکی از آن است که تومورهای  MSIدرمقایسه با سرطانهای که ریزماهوارههای پایدار
دارند یا همان ) ، microsatellite-stable )MSSعمدتا دارای رفتارهای کلینیکی متفاوتی هستند و به داروهای ضد
سرطان پاسخ میدهند.
تومورهای  MSIبا پیش بینی بیماری مرتبط هستند ودراین زمینه کاردبرد دارند ولی به داروی  5-Fuمقاوم هستند
و نسبت به آن پاسخ منفی میدهند  ،هرچند که پیش بینی اثر  MMRبرای داروهای اگزالوپالتین و یا

patupilone
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Sinicrope and ( از مواردی است که هنوز در حال بررسی و مطالعه میباشدMSI  در تومورهایirinotecan
.)Sargent 2012
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