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 26/3/99پذیرش مقاله:             2/2/99 دریافت مقاله: 

 
ن سرطان مشکل اصلی و جدي براي سالمت انسان است که با وجود پیشرفت هاي فراوان در حوزه ي درمان، این بیماري همچنان بـزرگ تـری

رطان هـا سـدرصد  90به نام متاستاز می باشد که در چالش جهانی در زمینه ي پزشکی می باشد. مانع اصلی براي درمان این بیماري، فرآیندي 
 اتفاق می افتد. 

 حـدود که باشد می جهان در سرطان از ناشی مرگ عامل سرطان سینه جزو سه سرطان شایع جهان است و دومین ،طبق آمار بهداشت جهانی
آینـد هـاي د. فرنیع براي متاستاز سرطان سینه می باشـاست. استخوان، کبد، ریه و مغز اندام هاي شا ساخته خود گیر در را نفر میلیون 1,67

ري سـلول ابتـدا باعـث قرارگیـ ، اختصاصی و مولکول هاي مختلفی در متاستاز به هریک از این اندام ها نقش دارند. ریزمحیط اندام هاي هدف
 و برهمکنش آنها بـا ریـزمحیط هـدف سپس آزاد شدن فاکتورهاي اختصاصی از سلول هاي سرطانی ،هاي سرطانی در این ارگان ها می شوند

 باعث بقا این سلول ها و تشکیل متاستاز می شود.
اي کلیـدي در این مقاله مروري سعی بر آن است که با مطالعه ي مکانیسم هاي درگیر در متاستاز سرطان سینه  به اندام هاي هدف، مولکول هـ

 .شوندن سینه باشند معرفی این مکانیسم ها که می توانند هدف درمانی مناسبی براي سرطا
 

 .سرطان پستان، متاستاز، گذر از اپیتلیال به مزانشیم :هاي کلیديواژه
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 مقدمه

رشد لجام گسیخته و خارج از کنترل سلول ها در بدن 

ایجـاد مـی کنـد کـه سـرطان را گستره اي از بیماري هـا 

اي نامیده می شوند. ایجاد این بیماري در بدن به فاکتورهـ

ن ی و محیطی فراوانی بستگی دارد. این بیماري اولـیژنتیک

عامل مرگ و میر در کشورهاي پیشـرفته و دومـین علـت 

. در میـان )1(مرگ در کشـورهاي در حـال توسـعه اسـت 

انواع سرطان ها، سرطان سینه دومین عامل مرگ ناشی از 

میلیون نفـر را  1,67سرطان در جهان می باشد که حدود 

 .)2( درگیر خود ساخته است

تخمین زده مـی شـود  2019در آمریکا تا پایان سال  

هزار مورد سرطان سینه در زنـان شناسـایی شـود. از  268

درصد   4/0نرخ شیوع سرطان سینه  2015تا  2006سال 

ـــین زده  ـــت. تخم ـــته اس ـــزایش داش ـــال اف ـــر س  در ه

هزار مورد مرگ و میر سرطان سـینه در ایـن  42می شود 

وه . در ایران، سرطان دومین گـر)3(سال اتفاق افتاده است 

بزرگ بیماري هاي مزمن و غیر مسري و چهـارمین عامـل 

شایع مرگ و میر بعد از بیمـاري هـاي قلبـی، تصـادفات و 

پدیده هاي طبیعی است. نرخ مرگ و میر ایـن بیمـاري در 

 هـزار نفـر 100در هر  65و  1/41زنان و مردان به ترتیب 

پنجمـین دلیـل شـایع  می باشد. سرطان سـینه در ایـران

مرگ و میر در ارتبـاط بـا سـرطان مـی باشـد، بـر اسـاس 

ــاالنه  ــران س ــد در ای ــاي جدی ــد  6160آماره ــورد جدی م

 مـورد آن منجـر بـه مـرگ  1063شناسایی می شـود کـه 

 . )1(می شود 

درمان هاي کنونی براي سرطان سینه شامل جراحـی، 

ی کـه یکی از دالیلـ .شیمی درمانی و رادیو تراپی می باشد

سبب شکست درمان و ناکارآمدي آن و نهایتا مرگ و میـر 

. متاسـتاز پروسـه اي اسـت کـه اسـت  می شود، متاسـتاز

ـــه  ـــود ب ـــه خ ـــان اولی ـــرطانی از مک ـــاي س ـــلول ه  س

اندام هاي دیگر توسط گردش خون مهاجرت مـی کننـد و 

 90. بـیش از )5،4(سبب ایجاد تومـور ثانویـه مـی شـوند 

 ،وط بـه متاسـتاز مـی باشـددرصد مرگ و میر سرطان مرب

بنابراین موفقیت در درمان سرطان وابسته به درك صحیح 

 .  )6(ما از متاستاز خواهد بود 

در این مقاله مروري سعی بر آن اسـت کـه بـا دیـدگاه 

 مولکولی فرآیند متاستاز بررسی شود تا با درك صـحیح از

هدف هاي مولکولی در سرطان سینه مشخص  ،این فرآیند

 .شوند

 واع سرطان سینه  و گروه بندي مولکولیان

از نظر بافت شناسی سرطان سینه در دو گـروه عمـده 

 (Invasive) و تهـاجمی (In Situ)  ثابـت در محـل

 تقسیم بندي می شود. بافت سینه از دو بخش غدد شیري

 (Lobules)  و مجراهــایی کــه غــدد را بــه نــوك پســتان

وجـه بـه تشکیل می شود و بـا ت(Duct)  متصل می کنند

اینکه سرطان کدام بخش را درگیر کرده باشد بـه دو نـوع 

درصـد  80لوبوالر و داکتال تقسـیم مـی شـوند.  بـیش از 

ـــال  ـــوع داکت ـــاجمی از ن ـــینه ته ـــاي س ـــرطان ه  س

. البتـه بـا  )8،7( می باشند و بقیه از نوع لوبوالر می باشند

وجود تفاوت هاي بافت شناسی سرطان سینه، عدم حضور 

یولوژیکی روي سطح تومورها نمی تواند عوامل مارکرهاي ب

کافی بـراي خطـر  Prognostic marker)  پیش آگهی

 . ایـن مـارکر هـاي بیولـوژیکی بـا آنـالیز )9(متاستاز باشد 

داده هاي میکـرواري و رنـگ آمیـزي ایمونوهیستوشـیمی 

ــولی تقســیم  ــاي مولک ــر گروهه ــه زی  ســرطان ســینه را ب

لکـولی مشـتمل بـر می کننـد. ایـن زیرمجموعـه هـاي مو

 Hormonal Receptor (HR)  گیرنده هاي هورمـونی

 Estrogen Receptor (ER) شامل گیرنده اسـتروژن

 Progesterone Receptor ، گیرنده پروژسترون)10(

(PR)گیرنده فاکتور رشـد اپیـدرمال انسـانی ، Human 

Epidermal Growth Factor Receptor 2 
(HER2) )11(لولی شـامل ، مارکرهاي تکثیـر سـKi67 

)12( ،Cytokeratine 5/6(CK5/6) )13(  ــده و گیرن

 Epidermal Growth Factor فاکتور رشد اپیـدرمال
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Receptor (EGFR)   ذکر شده است. 1در جدول . این تقسیم بندي )14(می باشد 

 )15(. انواع زیرگروههاي مولکولی سرطان سینه و میانگین زمان بقا پس از متاستاز 1جدول

 میانگین زمان بقا پس از متاستاز مارکر بیولوژیکی یرگروه مولکولیز

Luminal A ER-posetive and/or PgR-posetive, HER2-negative 
and Ki67low 

 سال 2/2

Luminal B ER-posetive and/or PgR-posetive, HER2-negative 
and Ki67high 

 سال6/1

Luminal-HER2 ER-posetive and/or PgR-posetive and HER2-
posetive 

 سال 3/1

HER2-enriched ER-negative, PgR-negative, HER2-posetive 7/0 سال 

Basal-like ER-negative, PgR-negative, HER2-negative and 
EGFR-Posetive or CK5/6-posetive 

 سال 5/0

Triple-negative 
phenotype (TN) 

ER-negative, PG-negative, HER2-negative, high 
frequency of p53 mutations. 80% of them express 
basal like phenotype and negative for both EGFR 

and CK5/6 are called TN-nonbasal 

 سال 9/0

 
اسـت  یـنمتاستاز ا یرچشمگ يها یژگیاز و یگرد یکی

کنـد بلکـه  یانتخاب نم یکه اندام هدف را به صورت اتفاق

 يافتد. الگـو یانتخاب شده اتفاق م يدر مکان ها یحاجتر

 را در  یــدهپد یــنتوانــد ا ینمــ ییگــردش خــون بــه تنهــا

دهـد. بـه طـور مثـال  یحمتاستاز دهنده توض يسرطان ها

 استخوان، کبد و مغـز متاسـتاز یه،ر هاغلب ب ینهسرطان س

 یارتبــاط عروقــ یچگونــهانــدام هــا ه یــندهــد کــه ا یمــ

متاسـتاز  یشـرفتپ .ندارنـد یريشـ با بافت غدد یمیمستق

بتوانـد  یمناسب است که سلول سـرطان یزمحیطر یازمندن

 یـدخود را آغـاز کنـد و تـوده جد یردر آن زنده بماند، تکث

 .)16( کند یجادرا در آنجا ا يتومور

کـه  یمختلف یمولکول يدهه مطالعه جنبه ها ینچند 

 یـانکـه ب ییکرده و ژن هـا یتحما يمتاستاز یسماز تروپ

 یهدر استخوان، ر ینهسرطان س يکلون ساز يآنها واسطه 

ژن ها بـا  ینو نشان داده اند. ا ییشوند را شناسا یو مغز م

 یذاتـ يهـا یژگـیو ینموجـود بـ يها يغلبه بر ناسازگار

باعـث  ،هـدف یزمحیطو موانع موجود در ر یسلول سرطان

شـوند.  یسـرطان بـه انـدام هـدف مـ یمتاستاز اختصاصـ

ــا ــرطان ه ــمخ يس ــ یتلف ــل س ــتات و ر ینه،مث ــهپروس   ی

 يبرنامـه هـا ي یلهتوانند به اندام هدف مشابه که بوس یم

فعـال  ،مشـخص یگنالیسـ يهـا یرو مس یمختلف مولکول

گرایش سـرطان پسـتان بـه متاسـتاز  شده متاستاز دهند.

 16درصـد)، مغـز (  17درصد)، ریه (  50– 65استخوان (

مثــل کلیــه و  درصــد) و بقیــه انــدام هــا 6درصـد)، کبــد (

. بــا توجــه بــه تقســیم بنــدي )17(تخمـدان شــایع اســت 

میزان پاسخ دهـی سـرطان سـینه بـه درمـان و  ،مولکولی

 همچنین متاستاز متفاوت می باشد. 

 Triple-negative phenotype فنوتیپ سه گانه منفی

بدترین پیش آگهی را در بین دیگـر زیرگـروه هـا از خـود  

ک را جهـت متاسـتاز دارد، نشان می دهد و باالترین ریسـ

این زیر گروه عمدتا به ریه متاستاز می دهد و همچنین به 

پاسخ نمـی دهـد. Herceptin  هورمون درمانی و هرسپتین

 Luminal-HER2در میان تمامی زیرگروه هاي مولکـولی، 

-HER2تمایل بیشتري براي متاسـتاز بـه اسـتخوان دارد، 

enriched استاز کبدي بیشتري در مقایسه با انواع دیگر، مت

و  Luminal Aرا از خود نشان می دهند اما در مقایسـه بـا 

Luminal B  .احتمال بیشتري براي متاسـتاز بـه مغـز دارد

Basal-like  نرخ کمی از متاستاز کبد و استخوان را نشـان

 ).1می دهد. (شکل 
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ز ااز ناشی بر اساس زیرگروه مولکولی. تمایل متفاوت متاستخالصه اي از گرایش متاستاز سرطان پستان به ارگان هاي متفاوت  .1شکل

رار قتاستاز ممسیرهاي مولکولی، آبشارهاي پیام رسانی و بیان ژن هاي متفاوت در بیماران می باشد. استخوان در صدر اندام هاي هدف 
 دارد و پس از آن کبد و مغز بیشترین درگیري را از خود نشان می دهند.

 

 متاستاز در سرطان سینهفرآیند مولکولی 

متاستاز محصول پایانی پروسه چند مرحله اي سـلولی 

 Invasion اســـت کـــه آبشـــار تهـــاجمی متاســـتاز

Metastasis Cascade  شامل انتشـار ونامیده می شود

ـــر و  ـــاي دیگ ـــدام ه ـــه ان ـــرطانی ب ـــاي س ـــلول ه  س

 Micro سازگاري هاي متعاقب آن بـا ریـز محـیط هـاي

environments ــ ــدف اس ــت ه ــد باف ــن فرآین  ت. در ای

ژن هاي بسـیاري درگیـر هسـتند کـه مهمتـرین آنهـا در 

فهرست شده اند. این فرآیند مراحل زیـر را طـی  2جدول 

نیز ترسـیم شـده  2می کند که به طور شماتیک در شکل 

 است:

در ابتدا سلول هاي اپیتلیال اطراف تومور اولیه بـه  -1 

سـترومایی ماتریکس خارج سلولی و الیه هاي سلول هاي ا

بـراي غلبـه بـر سـدهاي . (Invasion)حمله مـی کننـد 

چندگانه بیولوژیکی، سلولهاي توموري باید مجموعـه اي از 

فعالیت ها وخصوصیات ژن هـا را عـالوه بـر توانـایی رشـد 

نامحــدود بدســت آورنــد. گــذر از حالــت اپــی تلیــالی بــه 

 Epithelial to mesenchymal  مزانشــیمی

transition (EMT) له تهاجم را کنترل مـی کنـد. مرح

گذر از حالت اپی تلیالی به حالت مزانشـیمی یـک فرآینـد 

زیستی است که در آن یـک سـلول اپیتلیـالی دسـتخوش 

تغییرات بیوشیمی قرار می گیرد که به موجب آن فنوتیپ 

مزانشیمی شبه فیبروبالستی پیدا می کنـد. ایـن فنوتیـپ 

اومــت بــه شــامل افــزایش در تــوان مهــاجرت، تهــاجم، مق

آپوپتوز و تغییر در اجزاي مـاتریکس خـارج سـلولی اسـت 

)18( .EMT توســط عوامــل رونویســی شــامل,Twist 

Slug , Snail, ZEB1, ZEB2  وmiR-200  کنتـرل

 مــی شــود. ایــن عوامــل بــه محــرك هــاي خــارجی مثــل

 TGF-β ,WNT  یا هیپوکسی پاسخ می دهند و بـا هـم

سـطح سـلول در ایجاد تغییـرات در مشخصـات مولکـولی 

-Nو به دست آوردن  E-cadherinشامل از دست دادن 

cadherin  یــــــــــــاvimentin تبــــــــــــدیل ،
high24CDlow44CD   بــهlow 24CDhigh 44CD  و

 Matrix بیــــان مـــــاتریکس متالوپروتئینــــاز

metalloproteinases (MMPs)  ــد. ایــن نقــش دارن

ـــــــــث  ـــــــــا باع ـــــــــا مجموع ـــــــــی ه  ویژگ

بـه  کـرده ،لـه می شوند سلول ها به استروماي اطراف حم
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رگ هاي خونی دستیابی پیدا کننـد و وارد گـردش خـون 

 )6،19(شوند 

سلول هاي توموري به فضاي لومینـاي رگ هـاي   -2 

فرآینـد  .(Intravasation)خونی ورود پیـدا مـی کننـد 

در ایـن (Angiogenesis)  ایجاد رگ هاي جدید خـونی

دارد تا مرحله اتفاق می افتد، تومور اولیه رشد کرده و نیاز 

منابع خونی خود را توسعه دهد و نیازهاي متابولیک خـود 

را تامین کند. این رگ هاي جدیـد مـی تواننـد راه فـرار را 

. )20(براي سلول هاي جداشده شده از تومور فراهم کننـد 

 VEGFدر این فرآیند برخی از فاکتورهـاي رشـد ماننـد 

نقــش اختصاصــی بــر عهــده دارنــد و برخــی دیگــر ماننــد 

bFGF  وMMPs  ،محدوده عملکرد وسـیع تـري دارنـد

این فاکتورها توسط سلول هاي توموري، بافت هاي احاطـه 

کننده آنها و یا به وسیله ماکروفاژهـا و فیبروبالسـت هـاي 

 . )21(وارد شده به بافت ترشح می شوند 

ــون و  -3  ــا در خ ــایی بق ــوري توان ــاي توم ــلول ه س

. (Survival)جابجایی در رگ ها را به دست مـی آورنـد 

 یسـرطان يزنده ماندن در گردش خـون، سـلول هـا يبرا

 شـده یـزيمرگ برنامه ر ینوع( anoikisدر برابر  بایستی

خـارج  یکسکه از ماتراپتلیالی  يسلول هاکه در آن  است

 یروهـاي)، ناز بـین مـی رونـد اطراف جدا شده انـد یسلول

مقـاوم باشـند.  یذاتـ یمنـیخون و حمله ا یاناز جر یناش

 Circulating tumor) یگردشـ يتومـور يلول هـاس

cells (CTCs)) از حد  یشب یانبا بTrkB  وWNT2 

ـــوع محـــرك هـــا یـــندر برابـــر ا  مـــرگ مقاومـــت  ين

فـرار از مـرگ توسـط  يبـرا ینهمچنـ CTCsکنند.  یم

 Natrual killer cell) سـلول هـاي کشـنده طبیعـی

(NKCs)  ) کننـد کـه  یمـ یـدابـا پالکـت هـا تجمـع پ

نکتـه  یـن. انامیده می شـود )Emboli( آمبولیا اصطالح

 یعپروسه نسبتا سـر یکگردش خون   هقابل توجه است ک

 پـس از ورودشـان بـه خـون بـه  یقیاست و سلول ها دقـا

 .)24-22( رسندمی  یگرد ياندام ها

سلول هاي جداشده در مویرگ هاي درون انـدام هـا  -4 

بافت مـورد  این مرحله تمایل به. (Arrest)مستقر می شوند 

نظر یک فرآیند منفعل را منعکس می کنـد کـه دو نظریـه در 

ها در بسـتر CTCاین رابطه مطرح شده است، در نظریه اول 

مویرگ هاي بافت ها مستقر مـی شـوند کـه دلیـل آن قالـب، 

بـراي جـایگیري  هاCTCاندازه و قطر ساختار رگ یا ظرفیت 

 –در اندام مشـخص توسـط یـک الگـوي بـرهمکنش لیگانـد 

بین سلول هاي توموري و دیواره ي لومنی رگ هـاي  ،رسپتور

کوچک می باشد. به طور مثال در سطح سلول هاي انـدوتلیال 

 intercellular adhesion molecule-1مولکـــول

(ICAM-1)  وجود دارد کـه نـوعی مولکـول چسـبنده مـی

که در سـطح برخـی  CD43و  MUC1باشد. مولکول هاي 

ـــر ـــل س ـــرطانی مث ـــاي س ـــلول ه ـــان س ـــینه بی  طان س

شناخته شده اسـت و از  ICAM-1می شود به عنوان لیگاند 

طریق برهمکنش با آن مولکول می تواند به اندوتلیال مـویرگ 

 در نظریه دیگـر کـه نظریـه خـاك و دانـه. )25(متصل شود 

(Seed and Soil) ،نام دارد CTCیک تمایل پیشـفرض  ها

 یـن نظریـه را براي جـایگیري در بافـت مشـخص دارنـد. در ا

سلول هاي سرطانی به دانه تشبیه شده انـد کـه درون خـاك 

ــد  ــد رش ــی باش ــدف م ــیط ه ــان مح ــه هم ــلخیز ک  حاص

. در واقع بعضی از سلول هاي سرطانی قابلیـت )26(می کنند 

ــاي  ــت ه ــبنده اي را در باف ــاي چس ــرهمکنش ه ــکیل ب تش

مشخص دارند که به نفوذ آنها کمک می کند. به طـور مثـال، 

در سـلول هـاي سـرطانی سـینه سـبب  Metadherinبیان 

استقرار در ریه بوسیله تسهیل اتصال به عروق ریوي می شـود 

)27(. 

سلول هاي تومـوري از عـروق بـه درون پارانشـیم  -5 

ـــوند  ـــی ش ـــارج م ـــا خ ـــدام ه . (Extravasation)ان

Extravasation و Intravasation  ــــــدي ــــــا ح  ت

 ینـدر فرآد یلدخ يژن هاپروسه هاي متقابل هم هستند. 

Intravasation  ــــــت در فرآ ــــــن اس ــــــدممک  ین

Extravasation  مشـــارکت داشـــته باشــــند. یـــزن 
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Epiregulin (EREG), MMP-1, MMP-2, ،

COX2   وfascin (FSCN)  ژن هاي دخیل در فرآیند

هسـتند کـه محصـوالت  Intravasationبازآرایی رگ و 

این ژن ها همچنین اتصاالت عروق را تخریب می کننـد و 

سلول هاي سرطانی اجازه تهاجم به اندام هاي مختلـف  به

 .)30-28(را می دهند 

پس از ورود به پارانشیم بافت هـدف، سـلول هـاي  -6

تومــوري در ایــن ارگــان هــا زنــده مــی ماننــد و تشــکیل 

 Micrometasis) میکرومتاســـتاز مـــی دهنـــد

formation)  این مرحلهSurvival  .نیز نامیده می شود

ــور ــاي توم  Disseminated ي منتشرشــدهســلول ه

Tumor Cells (DTCs)   با بزرگترین مانع خود بـراي

ــه  ــارجی مواج ــاي خ ــزمحیط ه ــی ری ــازي، یعن ــون س  کل

می شوند. تفاوت در اجـزاي اسـتروما، سـازماندهی بافـت، 

ترکیب بندي بافت و سایتوکاین هـا همگـی تهدیـد هـاي 

بزرگی براي سلول هاي تازه رسیده به این محل به حساب 

می آیند. ژن هاي مورد نیاز براي بقا در مکان هاي مختلف 

 ).32،31(ذکر شده اند  2که در جدول هستندمتفاوت 

سلول توموري جایگزین شـده در محـل مـورد نظـر   -7 

شروع به تکثیر مجدد کرده و با رشد سریع خود سـبب ایجـاد 

تومور ثانویه می شود که از نظر کلینیکی قابل تشخیص است. 

ــن مر ــتازيای ــازي متاس ــون س ــه کل  Metastatic) حل

Colonization)  نامیــده مــی شــود. هنگــامی کــه ســلول

توموري دچار این مراحل می شـود همزمـان از پاسـخ ایمنـی 

اندام هدف و سیگنال هاي آپوپتوز فرار می کند که اگر سـلول 

در انجام این مراحل موفق باشد این فرآیند تکرار مـی شـود و 

 .)33(می شود کیل تشمتاستاز ثانویه 

از آنجایی کـه ارگـان هـاي مختلـف ریـزمحیط هـاي 

متفاوتی دارند، مکانیسم مولکولی سرطان سینه و متاسـتاز 

آن به سایر انـدام هـا متفـاوت خواهـد بـود. ایـن سـرطان 

معموال بیشترین رفتار متاستاتیک به اندام هاي اسـتخوان، 

و دیگـر  کبد، مغز، ریه و گره لنفاوي از خود نشان می دهد

 اندام ها درصد پایین تري از درگیري را نمایش می دهند.

 
آیند مراحل متاستاز در سرطان سینه. شروع و ادامه فرآیند متاستاز بستگی به ایجاد شرایط ویژه در . تصویري شماتیک از فر2کلش

 سلول هاي تومور اولیه و محیط هدف دارد.

 متاستاز به استخوان

درصد از بیماران مبتال بـه  70در متاستاز به استخوان 

سرطان سینه پیشرفته اتفاق می افتد. زمانی که تومور بـه 

استخوان متاستاز می دهد معموال غیر قابـل درمـان اسـت 

. سلول هاي توموري متاستازي نـه تنهـا فیزیولـوژي )34(

استخوان را تحت تاثیر قرار می دهند بلکه خـون سـازي و 

. این متاسـتاز )35(ی کنند سیستم ایمنی را هم تخریب م
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مشکالتی نظیر شکسـتگی و درد شـدید اسـتخوان، فشـار 

 .)36(عصبی و افزایش کلسیم خون را به وجود می آورد 

چندین عامل دلیل شیوع متاستاز به استخوان است.   

یکی از دالیل تمایل باالي متاستاز بـه ایـن انـدام جریـان 

از طـرف دیگـر خون باال در مغز قرمز استخوان می باشـد. 

 سـلول هــاي تومــوري مولکــول هــاي چســبنده اي تولیــد 

می کنند که باعث اتصال آنها به سـلول هـاي اسـترومایی 

ــن  ــاتریکس آن مــی شــوند. ای ــر م ــز اســتخوان و تغیی مغ

فاکتورهاي مشتق شـده از تومـور شـامل فاکتورهـاي رگ 

، تنظیم کننده هـاي سیسـتم VEGFو  FGFزایی مثل 

و فعـال  GM-CSFو  TGF-βو  TNF-αایمنی ماننـد 

. از طـرف دیگـر )37،34(کنندگان فیبروبالست می باشند 

، TGF-βاستخوان منبع بزرگی از فاکتورهاي رشد شامل 

IGF1-2 ،FGF ، PDGF ــن ــد. ای ــی باش ــیم م و کلس

فاکتورها در طی باز جذب استخوان فعال و آزاد می شـوند 

نـد و یک محیط بارور را براي رشـد تومـور آمـاده مـی کن

)34(. 

سرطان سینه توسط رگ هایی که به  CTCسلول هاي 

ــتخوان  ــه اس ــد ب ــی کنن ــانی م ــون رس ــتخوان خ ــز اس  مغ

ها به سلول هاي استرومایی تخصصی کـه CTCمی رسند، 

مغز استخوان را پوشـش مـی دهنـد متصـل شـده و دچـار 

EMT  می شوند، سـپس شـروع بـه آزاد سـازيPTHrP 

(Parathyroid-hormonerelated peptide) 
ــال ســازي  ــانجی اصــلی فع ــول، می ــن مولک ــد. ای ــی کنن م

  استئوکالسـت هـا بـه وسـیله تحریـک تولیـد سـایتوکاین

(Receptor  Activator of NF-κB 
Ligand)RANKL  ــل ــترومایی مث ــاي اس ــلول ه از س

استئوبالست می شود. تمایز و فعال سازي استئوکالست هـا 

 (RANK)و رسـپتور آن  RANKLبه اتصال سایتوکاین 

ـــاط دارد.  ـــت ارتب ـــاز استئوکالس ـــیش س ـــطح پ  روي س

 استئوکالست هاي بـالغ باعـث تجزیـه مـاتریکس اسـتخوان 

 ).39، 38، 36(می شوند 

سلول هاي توموري سینه فاکتورهایی تولید می کننـد 

کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم باعــث تشــکیل 

استئوکالست می شود که به دنبال آن بازجذب اسـتخوان 

ستئوکالست باعث آزاد سازي فاکتورهـاي رشـد از توسط ا

ماتریکس می شـود و رشـد تومـور و تخریـب اسـتخوان را 

تحریک می کند. بر هم کنش دوطرفه بین سلول تومـوري 

 Vicious) و ریز محیط استخوان باعث ایجاد دور باطـل

Cycle)  می شود. در این فرآیند، تومورهـاي ایجـاد شـده

ــک اس ــث تحری ــتخوان باع ــذب در اس ــتی بازج تئوکالس

ــده از  ــد آزاد ش ــاي رش ــوند و فاکتوره ــی ش ــتخوان م اس

استخوان باز جذب شده، رشد تومور را افـزایش مـی دهـد 

)34 ،38 ،40.( 

 متاستاز به کبد

متاستاز به کبد به دلیل فعالیت هاي حیاتی این انـدام  

تاثیر عمده اي روي بقاي بیماران سرطانی دارد. این انـدام 

ن، شایع ترین هدف متاستاز سـرطان سـینه بعد از استخوا

 درصـد مـوارد را شــامل  27تـا  15مـی باشـد کـه حــدود 

می شود. متاستاز کبد پس از مغز، بدترین پـیش آگهـی را 

 .)41(بین سایر اندام ها دارد 

سلولهاي سرطانی که به کبد می رسند با سـلول هـاي 

ــال،  ــی تلی ــاي اپ ــل ســینوزوئید ه ــه اي مث  تخصــص یافت

ي کوپفر، هپاتوسیت ها و... برهمکنش می کننـد. سلول ها

در طی این برهمکنش ها سلول هاي سـرطانی بـا ویژگـی 

هاي منحصر به فرد ساختاري کبد مواجه می شوند که در 

مجموع نقش مهمی را در کلون شدن سلول هاي سرطانی  

و رشد آنها در این اندام ایفا می کند.  ساختار کبـد حـاوي 

ــی ــذدار م ــاي منف ــاختار روي  رگ ه ــن س ــه ای ــد ک باش

برهمکنش سلول سرطانی و ریزمحیط کبد اثر می گـذارد. 

عالوه بر این ریزمحیط کبد و ساختار سینوزوئیدهاي کبـد 

براي استقرار اولیه ي سلول هاي سـرطان سـینه در کبـد 

ــه  ــد ک ــات نشــان داده ان ــین مطالع ــاتی اســت. همچن  حی
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اند بدون سلول هاي سرطان سینه متاستازي به کبد می تو

 ).43،42(هیپوکسی و آنژیوژنز رشد کنند 

E-cadherin  یکی از مولکول هاي مهـم در مـاتریکس

خارج سلولی است و تحقیقات بیانگر نقش مهم این مولکول 

نقـش مهـار  E-cadherinدر فرآیند متاستاز مـی باشـند. 

 IL-6کنندگی در متاستاز دارد، سلول هاي توموري با بیـان 

این مولکول در سلول توموري مـی شـوند سبب کاهش بیان 

که این عمـل سـبب کـاهش چسـبندگی سـلول و افـزایش 

 . )44( تهاجم و ظرفیت متاستازي تومور می شود

به محض اینکه سلول هاي توموري به مکـان متاسـتاز 

ــت  ــه حال ــت مزانشــیمی ب ــذر از حال ــده رســیدند، گ  دهن

 Mesenchymal–epithelial transition)اپی تلیالی

(MET))  اتفاق می افتد که منجر به کلون شـدن و رشـد

مرحله ي اساسـی بـراي  METمرکز متاستازي می شود. 

بقاي سلول ها در کبد است. در این زمان، ریـزمحیط کبـد 

در سـلول هـاي  E-cadherinباعث القـاي بیـان مجـدد 

تومور ثانویه می شود و اتصال آن ها بـه هپاتوسـیت هـا را 

 . )45(تسهیل می کند 

یکی دیگر از مولکول هاي ماتریکس خارج سلولی کـه  

ــش دارد،  ــتاز نق ــان  Claudin2در متاس ــد. بی ــی باش م

Claudin2  در ســلولهاي ســرطان ســینه نســبت بــه 

سلول هاي طبیعی کاهش پیـدا مـی کنـد. ایـن پـروتئین 

غشایی در اتصاالت محکم نقش دارد و یـک مـارکر پـیش 

ان متاسـتاز آگهی دهنده براي مشخص کردن ظرفیت و تو

 بــه کبــد اســت. ایــن مولکــول باعــث افــزایش اتصــال بــه 

ــاي  ــروتئین ه ــالژن  ECMپ ــرونکتین و ک ــل فیب   IVمث

 .)46(می شود 

 متاستاز به ریه

مبـتال بـه  یمـاراندرصـد ب 27-12در  یـهمتاستاز بـه ر

  یگـربـا د یسـهمقا در. )47( افتـد یاتفـاق مـ ینهسرطان س

 يمتاسـتاز يل هاسلو تیک سرطان سینه،متاستامحل هاي 

در کل رشد  یدارد ول یهر یز محیطر تغییر در ينقش کمتر

ي نسبت بـه دیگـر انـدام هـا از خـود تر یمتر و وخ یتهاجم

. به طور معمـول متاسـتاز بـه ریـه تـا )48(نشان می دهند 

زمانی که ریه هاي فرد به طور کامل از توده هاي توموري پر 

موضـوع مشـکالت  شوند فاقد عالئم بالینی مـی باشـد. ایـن

 .)17(بیشماري را براي بیماران مبتال ایجاد می کند 

در سلول هاي اولیه تومـوري، در ابتـدا فعالیـت بـاالي 

ســـبب افـــزایش بیـــان  TWIST1فـــاکتور رونویســـی 

Metadherin  مــی شــود کــه ایــن مولکــول بــا تحریــک

EMT  و همچنین هدف گیري به سوي ریـه، متاسـتاز را

ها فاصله کوتاهی از سینه داشته و  . ریه)49(آغاز می کند 

سلول هاي جدا شده از تومور اولیه از طریق جریـان خـون 

به این اندام راه می یابند و در مویرگ هاي ایـن عضـو بـه 

دام می افتند. سلول هاي ریوي میزان باالیی از لیگاندهاي 

CXCL12  وCCL21  در سطح خود بـه طـور طبیعـی

و  CCR7کموکـاین هـاي بیان می کنند که به ترتیب به 

CXCR4  که توسط سلول هاي توموري سرطان سینه به

میزان باال بیان می شوند اتصال می یابنـد. از طـرف دیگـر 

ســـلول هــــاي تومــــوري اولیــــه میــــزان بــــاالیی از 

NID1(Nidogen1)  را بیان می کنند که این عامل نیـز

 ســبب افــزایش تمایــل بــه اتصــال بیشــتر بــه ایــن ارگــان 

ین اتصال سبب ایجاد محیط اولیه رشـد تومـور می گردد. ا

ثانویــه در ریــه مــی شــود. پــس از آن فاکتورهــایی ماننــد 
epidermal growth factor(EGFR) ligand 

epiregulin, cox2, mmp-1   وmmp-2  کـــه از

سبب آنژیوژنز و بـازآرایی رگ هـا و  شوند یتومور ترشح م

، 29، 7(در نتیجه آن پیشرفت و رشـد تومـور مـی شـوند 

کرده اند بـا بیـان و نفوذ  یهکه به ر سرطانی يسلولها )50

-tenascin C (TN مثـل ECMترشح پـروتئین هـاي 

C), Versican (VCAN)  و Periostin 

(POSTN)  سبب فعال شـدن مسـیر سـیگنالینگwnt 

 ).51،50(شده که سبب رشد تومور می شود 
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 متاستاز به مغز

ین علـت شـایع سرطان سینه بعد از سرطان ریـه دومـ

ران درصـد بیمـا 16-10متاستاز به مغز می باشـد. تقریبـا 

مبتال به سرطان سینه دچار متاستاز بـه مغـز مـی شـوند. 

ه اکثر موارد، بعد از اینکه متاستاز به صورت سیستمیک بـ

 بـه عنـوانمتاستاز بـه مغـز  ،کبد، ریه و استخوان رخ  داد

 مشــــــــــــاهده آخــــــــــــرین عارضــــــــــــه 

قط همراه با پـیش آگهـی ضـعیف متاستاز مغز فمی شود. 

 نیست بلکه بـا اخـتالل عملکـرد روحـی و عصـبی همـراه 

  .)54-52(می باشد 

ها بایـد ابتـدا CTCبراي تشکیل تومور ثانویه در مغز، 

 Blood-brain barrier (BBB)) مغزي -از سد خونی

سپس با ریزمحیط مغز مقابله کنند تا بتواند  ،عبور کرده  (

ــــد و تشــــکی ــــده بمانن ــــد. ســــد زن ــــونی دهن  ل کل

متشکل از رگ هاي خـونی بـا سـلول هـاي  مغزي -خونی

اندوتلیال حاوي اتصاالت محکم است که توسط غشاي پایه 

. مکانیسـم عبـور از )55(و آستروسیت ها احاطه می شود 

ي اصلی واسطه CD44مغزي پیچیده است.   –سد خونی 

 عبور سلول هاي توموري از اندوتلیال می باشـد و تشـکیل

متاستاز را افزایش می دهد. از طرف دیگـر، مولکـول هـاي 

VEGF  وCXCR4  ــدوتلیال ــارچگی ان ــب یکپ ــا تخری ب

مـی شـوند.  مغـزي-باعث افزایش مهاجرت از سـد خـونی

ــل ــز مث ــري نی ــاي دیگ ــول ه  Angiopoietin-2مولک

(Ang-2) ,EGFR ligand heparin binding 
EGF-like growth factor (HBEGF)  و

ST6GALNAC5  بــا مکانیســم هــاي متفــاوتی  باعــث

ــی شــوند  ــزي م ــور از ســد خــونی مغ  . ســد )58-56(عب

ــونی  ــب -خ ــز تخری ــتاز مغ ــد از تشــکیل متاس ــزي بع  مغ

 blood-tumor barrier (BTB) مـی شـود و بـه نـام 

شناخته می شود. پس از نفوذ به درون مغـز، سـلول هـاي 

توموري به منظور ایجـاد تومـور ثانویـه رگ زایـی را آغـاز 

ــراهم  ــور ف ــراي  رشــد توم ــرده و محــیط مناســبی را ب  ک

 . )54(می کنند 

آستروســیت هــاي موجــود در مغــز توســط ســلول هــاي 

ــــاي ــــروتئین ه ــــوند و پ ــــی ش ــــال م ــــوري فع  توم
 IL-1 , IL-3 IL-6  IFNγ , tumor necrosis 

factor-α (TNF-α), TGFβ , IGF1, PDF1,   و

 TGF-βو  IL-6دیگر سایتوکاین ها را تولید می کننـد کـه 

می توانند به عنوان سیگنال هاي انکوژنی براي سلول توموري 

 همچنـــین ســـلول هـــاي  .)59(بـــه کـــار گرفتـــه شـــوند 

ماکروفاژي در مغز که میکروگلیا نـام دارنـد فاکتورهـایی -شبه

 glial cell line-derivedماننـــــــــــد 

neurotrophic factor, heparin-binding 
epidermal growth factor, chemokine CXC 

motif ligand 12  وpleiotrophin   ترشح می کنند کـه

رشد متاستاز را تقویت می کند و بر روي رشد تومور اثـر مـی 

 .)60(گذارند 

 لیست مهمترین ژن هاي درگیر در فرآیند متاستاز .2جدول

 منابع اندام هدف زمان بیان ژن در مرحله متاستاز عملکرد ژن موردنظر

ANGPTL2 
 ت استئولیزتقوی

 مهاجرت
 رگ زایی

Intravasation, extravasation Angiogenesis 
Micro-to-macrometastasis colonization استخوان 

)1( 
Masuda T همکاران  و 

2015    

ANGPTL4 
(Angiopoietin-

like 4) 

افزایش تهاجم و 
 مهاجرت و رشد تومور

Vascular remodeling Immune evasion 
Extravasation 

 ریه
)62( 

Chiang AC  و همکاران 
2008  

Cox2 
 تهاجم، مهاجرت

و افزایش تولید 
RANKL  وMMPs 

Intravasation extravasation 
 

 استخوان

)35( 
Chen Y-C  و همکاران 

2010 
 

CSF2 
فعال سازي 
 استخوان Micro-to-macrometastasis colonization استئوکالست

)63( 
Neophytou C و همکاران  
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2018 

CXC1/2 
به کارگیري سلول هاي 

 میلوئید
Cancer cell survival at primary and metastatic 

sites 
 ریه

)63( 
 Neophytou C  و همکاران 
2018 

CXCL12 
و  CXC4 اتصال به 

 ریه Intravasation, extravasation Angiogenesis آغاز سیگنالینگ
)51( 

Giuliano A  و همکاران 
2018 

CXCR4 
  و مهاجرت، تهاجم

 رگ زایی
Intravasation Angiogenesis 

organ-specific functions 
 ریه

)51( 
Giuliano A و همکاران 

2018 

EREG 
(Epiregulin) 

افزایش بازآرایی رگ و 
 تهاجم

Vascular remodeling 
Extravasation 

Immune evasion 
 ریه

)51( 
 Chiang AC  و همکاران    

2008 

FGFR 
(Epidermal 

growth factor 
receptor) 

سرکوب آپاپتوز و 
 افزایش بقا

Survival Primary tumor growth 
Micro-to-macrometastasis colonization 

Invasion 
Marrow mobilization Angiogenesis 

Epithelial-to-mesenchymal transition 

 ریه
)62( 

 Chiang AC  و همکاران    
2008 

FSCN (fascin) مهاجرت، تهاجم 
Intravasation 

Vessel remodeling 
Invasion to distant organ 

 ریه
)64( 
Jin X و همکاران 

2015 

LPA 
ترشح توسط پالکت 
 استخوان Micro- to macrometastasis colonization براي افزایش استئولیز

)63( 
 Neophytou C  و همکاران 
2018 

Lysyl oxidase 
(LOX) 

 یش تحرك و تهاجمافزا
Initial Survival 
Angiogenesis 

Invasion 
 

 ریه
)65( 

Kirschmann DA 
 2002 و همکاران

MMP2,1 
تجزیه ماتریکس 

 استرومایی

Extravasation 
Vascular remodeling 

Invasion 
Marrow mobilization 

ریه و 
 استخوان

)62( 
 Chiang AC  و همکاران      

2008 

OPN تهاجم رشد تومور و Tumor growth Invasion استخوان 
)62( 

 Chiang AC  و همکاران      
2008 

POSTN 
(parathyroid 

hormone–
related peptide) 

ترشح توسط تومور یا 
استروماي اطراف و 
تقویت حفظ سلول 

 بنیادي سرطانی

Micro- to macrometastasis colonization ریه 
)63( 

 Neophytou C  و همکاران 
2018 

PTHrP 
فعال سازي و تمایز 

استئوکالست و افزایش 
RANKL 

Micro- to macrometastasis colonization استخوان 
)39( 

Guise TA  و همکاران 
2005 

RANKL 
مهاجرت، فعال سازي 

 استئوکالست

Organ-specific functions 
Extravasation 

Micro-to macrometastasis Colonization 
 استخوان

)39( 
 Guise TA و همکاران 

2005 

SLUG 

 EMTتقویت 
 ، تهاجم، مهاجرت

 آپاپتوز و بقا ،سرکوب

Local invasion Intravasation Metastatic 
colonization 

 ریه
)63( 

 Neophytou C همکاران  و 
2018 

SNAIL 
 ، EMTتقویت 

 Local invasion Intravasation تهاجم ،مهاجرت
 ریه
 

)63( 
 Neophytou C و همکاران 
2018 

ST6GALNAC5 
میانجی عبور تومور از 

 مغز Extravasation مغزي -سدخونی
)57( 

 Bos PD و همکاران 
2009 

TGF-β 

 مهاجرت، تهاجم
 ،EMT تقویت 

بازجذب استئوکالستی 
استخوان و افزایش 

PTHrP   و
ANGPTL4 

EMT 
Vasculogenesis 

Response to hypoxia 
 

 ریه
 استخوان

)62( 
 Chiang AC و همکاران 
2008 

TNC 
افزایش بقا و رشد 

 Micro- to macrometastasis colonization متاستاز
 ریه
 

)51( 
 Giuliano A و همکاران 
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2018 

VCAM1 

Osteoclast 
activation 
through 

interaction with 
integrin α4β1 

Binds metastasis-
associated 

macrophages via 
α4 integrins 

Survival Micro- to macrometastasis colonization 
استخوان و 

 ریه

)51( 
Giuliano A  و همکاران 

2018 

 ایـاکثر متاسـتاز هـا بعـد از درمـان  نکهیا يمشاهده 

د نشان دهنده نشو یدوباره مشاهده م هیبرداشتن تومور اول

زنده ماندن و خاموش ماندن  ییتوانا DTCsاست که  نیا

 ینهفتگـ ده،یـپد نیـرا دارند که ا یطوالن مدت زمان يبرا

نـام دارد. بـه طـور مثـال (Tumor dormancy)  تومور

سـالها  ینیمثبت به صورت بـالER  نهیمتاستاز سرطان س

کوچـک  عهیضا کیاز  یحت یدهه ها بعد از عمل جراح ای

کـه  يمـاریشوند. در واقع عـود مجـدد ب یظاهر م ییابتدا

دارد که تومور ها بـه  نیه به اافتد اشار یاتفاق م رید بسیار

را ندارند اما آن ها  هیثانو طیرشد در مح تیطور کامل قابل

را بـه  تیقابل نیرونده ا شیو  به طور پ می ماند یزنده باق

آورنـد.  یبدسـت مـ یکیژنت یو اپ یکیژنت راتییتغ لهیوس

 يدارا هـاDTCدهد کـه  ینشان م یمرحله از نهفتگ نیا

باشند که  یم یکم یکیمتابول ياه تیو فعال فیضع ریتکث

 یمیشـ ییمحـدود کننـده در کـارا یتواند مـانع اصـل یم

 يسلول ها هادرمان  نیباشد چرا که ا یکمک يها یدرمان

ــا ــا توان ــتکث ییب ــاال و فعال ری ــب ــرار  شــتریب تی  را هــدف ق

شکسـت در  یاصـل لیـتوانـد دل یاتفاق مـ نیدهند. ا یم

 اسـتاز نهفتـهمت یکنـ شـهیباشد که باعـث ر ییدرمان ها

(Metastatic dormancy) دهیـپد نیـشوند. فهم ا یم 

مدت  یکنترل طوالن يبرا يدیجد يکردهایرو جادیباعث ا

 شود. یسرطان  م شرفتیپ

 بحث و نتیجه گیري
علی رغم تـالش هـاي انجـام شـده در زمینـه درمـان 

سرطان سینه، متاستاز همچنـان یکـی از مشـکالت در راه 

سرطان پستان یک بیمـاري باشد.  غلبه بر این بیماري می

تومورهـایی  اثبات شـده اسـتهاست  ناهمگن است و سال

زیسـت شـناختی متفـاوتی دارنـد، نتـایج ی هـاي که ویژگ

 را از خـود نشـان درمـانی متفـاوتی  هـاي  بالینی و پاسـخ

  .می دهند

بهبـود  بـه ،یافته هاي اخیر در زمینـه هـاي مولکـولی

شـده  رطان پستان منجرهاي س بندي زیر گونه بیشتر رده

بیان  هاي چندژنی و تجزیه و تحلیل آرایه استفاده ازاست. 

بنـدي مولکـولی بـراي  رده سیسـتم ژن موجب ایجاد یک

هـاي زیسـت شـناختی  که بر تفـاوت پستان شده سرطان

و بیشتر تومورها تأکید دارد و پیش آگهی با جزئیات  میان

. هم مـی آورددرمـان و نتـایج آن را فـرا بر پایـه اطالعاتی

 ی،درمـان یمیاز جملـه شـ ی،فعلـ یدرمـان يها ياستراتژ

ــان ــاو  یپرتودرم ــ ی ــاران جراح ــان بیم ــوي درم  ی جوابگ

نمی باشند و به همین دلیل شناخت مکانیسم مولکـولی و 

ــد ــاي هدفمن ــان ه  Molecular Targeted) درم

Therapy) ن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. ایـ

 یرهايمولکـول هـا و مسـ ییشناسـا درمان ها بـر اسـاس

 یريهدف گ ینبنابرابنا نهاده شده اند.  یسلول یگنالینگس

ممکن است به عنوان  مسیرهاي مولکولی در آبشار متاستاز

درمان سرطان پستان در نظر گرفته  يبرا يمحور يراهکار

و ژن  ریزمحیط توموردر  یاصل يشود. مسدود کردن اجزا

اي ایـن مهـم بـه کـار رود. هـر برتواند  یهدف آنها م يها

کدام از ژن هاي درگیر در متاستاز سـرطان سـینه کـه در 

بیان شده است می تواند یک هدف درمانی بـراي  2جدول 

درمان متاستاز در سال هاي آینده باشد. همچنـین هـدف 

قرار دادن مکانیسم هایی که ریزمتاستازهاي نهفته را زنده 

عود مجدد سرطان حتـی  نگه می دارد مورد نیاز است تا از

 گذشت سال ها از درمان بیماري جلوگیري شود.از بعد 

اتفـاق  یزمـاني مسیرهاي درگیر ریاز آنجا که هدف گ

مراحـل  شـده اسـت ییشناسـا تومورثانویـهافتـد کـه  یم
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تواند مـورد هـدف واقـع  یمتاستاز به طور موثر نم ییابتدا

دف و رشـد در انـدام هـ يکلون سـاز ییهاتناشود، مراحل 

 باشد. یزمان م نیبهتر یمداخالت درمان يبرا

سرطان هـاي متاسـتازي در جهـش هـاي کلیـدي بـا 

تومورهاي اولیه که از آن ها ایجاد می شوند یکسان اند، اما 

 اغلــب، جهــش هــاي جدیــدي را متحمــل شــده انــد کــه 

می توانند در طول متاستاز و درمان دچار دگرگونی شـوند. 

و درمان هدفمند بـراي  Real-timeدرهرحال، آنالیزهاي 

تومورهاي متاستازي به نسبت روش هاي قـدیمی مـوثرتر 

ــوان  ــه عن ــتاز ب ــد متاس ــرار دادن فرآین ــدف ق  هســتند. ه

 2اصلی تـرین دلیـل شکسـت درمـان در بیمـاران شـامل 

مرحله ي اساسی مـی باشـد. ابتـدا، شناسـایی مسـیرهاي 

 سیگنالینگ که رشد تومور متاستازي را تسهیل می کننـد

ــراي  ــالگري بیمــاران ب ســپس، ایجــاد راه هــاي مــوثر غرب

شناسایی مسیرهاي پیشبرنده ي متاستاز در تومـور فـرد و 

تصمیم گیري صحیح براي درمـان. ایـن نـوع درمـان کـه 

پزشکی شخصی نام دارد با توجه به ویژگی هاي اختصاصی 

تومور در هر فرد و مکانیسم هاي منحصربفردي که در هـر 

 افتد و منجر به متاسـتاز مـی شـود باعـث بیمار اتفاق می 

کـارایی را داشـته باشـد و  ینمی شود روند درمانی بیشـتر

 عوارض جانبی درمان به حداقل برسد. 

در  دیـجد يهـا کـردیاز رو یکهمچنین فناوري نانو ی

می باشد که در هرچه کمتـر کـردن اثـرات  سرطان درمان

 بـر  جانبی داروهـاي شـیمیایی و بهبـود کیفیـت اثـر دارو

سلول هاي سـرطانی نقـش دارد. ایـن فنـاوري بـا توانـایی 

هدف قرار دادن مستقیم ژن هاي دخیل در متاستاز بـدون 

آسیب به سلول هاي سالم بدن به ریشه کنـی ایـن پدیـده 

 می تواند کمک می کند.

 

 
 
 

 تیـاز سـواالت مربـوط بـه ماه بسیاري اگر چه تعداد

شـده اسـت، هنـوز کـامال درك ن سـرطانمتاستاز  یاساس

 يریـگیموفـق بـه پ بسیاري در سال هاي اخیـر قاتیتحق

ــا ــول ه ــ يمولک ــاص در تنظ ــا میخ ــه ه ــلول يجنب  یس

کـه  شود یم ینیب شیپ .ه اندآبشار متاستاز شد یکیولوژیب

تـا موجـب  افـتید نـادامـه خواه يتکنولوژ يها شرفتیپ

  سرطان و مطالعه متاستاز شود. یشناس ستیتحول ز

 تشکر و قدردانی

ندگان از زحمات گروه بیوتکنولوژي پزشکی دانشگاه نویس

و ویرایش علمی  حمایت هاعلوم پزشکی لرستان به دلیل 

 این مقاله کمال تشکر و قدردانی را به عمل می آورند. 
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Abstract 

Cancer is a major and serious problem for human health. Despite the many advances in the field of 
treatment, it remains the biggest global medical challenge. The main barrier to treating this disease 
is a process called metastasis, which occurs in 90% of cancers.  
According to World Health Statistics, breast cancer is among the three world's prevalent cancers 
and the second largest cause of cancer deaths in the world that is about 1.67 million people. Bone, 
liver, lung and brain are common organs for metastatic breast cancer. Proprietary processes and 
various molecules play a role in metastasis to each of these organs. The target microorganisms first 
cause the cancer cells to be present in these organs, and then the release of specific factors from 
cancer cells and their interaction with the target micro-environment results in the survival of these 
cells and the formation of metastasis. In this review article, we try to find out the key molecules of 
these mechanisms that can be considered as an appropriate therapeutic target for breast cancer by 
studying the mechanisms involved in metastatic breast cancer to target organs. 
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