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سالهاست که جوامع بشری با معضلی به نام سرطان
دستوپنجه نرم میکنند و این موضوع در دهههای اخیر همگام
با پیشرفتهای علمی نمود بیشتری پیدا کرده است .شاید هیچ
بافتی در بدن وجود نداشته باشد که از این ضایعات سرطانی در
امان باشد و مغز نیز بهعنوان یکی از ارگانهای مهم و حیاتی بدن
به علت داشتن ویژگیهای خاص نظیر عملکرد ،نحوه قرارگیری
بافت مغز در فضای محدود جمجمه و همچنین عدم ترمیم
سلولهای عصبی پس از تخریب و عوارض متعدد و مرگباری که
وجود یك ضایعه فضاگیر در این ارگان میتواند به وجود آورد،
نیازمند تحقیقات گستردهتری است .پس از سکتههای مغزی
شایعترین علت مرگ در بیماران نورولوژیك تومورهای مغزی

میباشند و در کودکان بعد از لوسمی شایعترین بدخیمیها را
تشکیل میدهند ( % .)1مرگهای ناشی از سرطانها مربوط به
تومورهای مغزی است .میزان بروز تومورهای مغزی  4تا  5در هر
 100هزار نفر در سال است .بروز تومورهای مغزی تا  2سالگی 2
در هر  100هزار نفر و در نوجوانی  1در هر  100هزار نفر بوده و
با افزایش سن میزان بروز این تومور افزایش مییابد و در دهه 6
و  7زندگی به  17نفر در هر  100هزار نفر میرسد ( .)2با توجه
به آماری که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال
 2017اعالم کرده است ،تومورهای مغز و دستگاه اعصاب مرکزی
نهمین سرطان شایع در بین مردان ایرانی و دهمین سرطان شایع
در بین زنان ایرانی است (.)3
تومور مغزی نوعی نئوپالسم داخل جمجمهای سخت و توپر و
یا یك تومور (که بهصورت رشد غیرطبیعی سلولها ،تعریف
میشود) ،در داخل مغز و یا کانال مرکزی نخاع است .اساساً
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ژنتیکی که در این  3مسیر اتفاق افتاده و موجب تشکیل و پیشرفت تومورهای گلیوما میگردد ،به بهبود پیشآگهی بیمار بهمنظور شناسایی اهداف درمانی جدید
کمك میکند .در این بررسی ،ما یك مرور کلی از پیشرفتهای اخیر و درک کنونی از تغییرات ژنتیکی در این مسیرهای پیامرسان گلیوما ارائه مینماییم.

نرگس آهنی و همکاران

هرگونه تومور مغزی به خاطر ماهیت تهاجمی و منتشر شوندهی
خود در فضای محدود حفره داخل جمجمهای ،بهطور ذاتی،
تهدیدکننده حیات تلقی میشود .بااینوجود ،تمامی تومورهای
مغزی همواره کشنده و مرگبار به شمار نمیآیند .تومورهای
مغزی یا تومورهای داخل جمجمهای میتوانند ماهیت سرطانی
(بدخیم) یا غیر سرطانی (خوشخیم) داشته باشند (.)1
 .1سلولهای اصلی سيستم عصبی مرکزی

 .2نامگذاری تومورهای مغزی بر اساس محل قرارگيری
تومور
ازنظر نامگذاری محل تومور ،اگر تنتوریم را در یك نقطه صفر
مغزی در نظر بگیریم ،در مغز دو بخش خواهیم داشت :الف)
 :Supratentorialکه حاوی لوبهای فرونتال ،پریتال ،اکسی
پیتال و تمپورال و بطنهای مغزی است .ب)  :Infratentorialکه
شامل لوبهای مخچه ،ورمیس مخچه و ساقهی مغز است.
شایعترین محل تومورهای مغزی در بالغین  Supratentorialو در
بچهها  Infratentorialاست .اگر توموری در داخل بافت عصبی
مثالً درون نخاع رشد کرده باشد  Intra-axialنامیده میشود
مانند گلیوم مغزی و چنانچه بیرون از بافت عصبی پدید آمده و
فشار آن به بافت عصبی سبب پیدایش عالئم شده باشد Extra-
 axialنامیده میشود مانند تومور متاستاتیك خارج سختشامه
(.)4
 .3تقسيمبندی تومورهای مغزی بر اساس منشأ
تشکيل شدن آنها
تومورهای مغزی ازنظر نحوه تشکیل به دو نوع اولیه و ثانویه
تقسیمبندی میشوند:
الف) تومورهای مغزی اولیه :از بافتهای مختلف داخل

که سلولهای گلیال شامل :آستروسیتها ،الیگودندروسیتها ،میکروگلیاها ،اپاندیماها میباشند ()5

میآیند نامگذاری میشوند .ازنظر آسیبشناختی تومورهایی با
منشأ گلیال شایعترین نئوپالسمهای اولیه مغز را تشکیل
میدهند ،این دسته از تومورهای مغزی  %45از تومورهای داخل
جمجمه را تشکیل میدهند (.)3
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جمجمهای ایجاد میشوند و یكچهارم تومورهای مغزی را
تشکیل میدهند .تومورهای مغزی اولیه بیشتر در حفره خلفی
مخچه در کودکان و در دوسوم جلویی نیمکرههای مغزی در
بزرگساالن به وجود میآیند.
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شکل  -1سلولهای اصلی سیستم عصبی مرکزی .سلولهای اصلی سیستم عصبی مرکزی به  2گروه تقسیم میشوند .1 :نورونها  .2سلولهای گلیال
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در سیستم عصبی مرکزی پستانداران  2گروه سلول اصلی
وجود دارد که شامل نورونها (سلولهای اصلی اعصاب) و
سلولهای گلیال (نورواپیتلیال) است .الف) نورونها سلولهای
عصبی هستند که در تولید و هدایت ایمپالسهای عصبی نقش
دارند .ب) سلولهای گلیال  %90سلولهای سیستم عصبی
مرکزی را تشکیل داده و نقش محافظت و پشتیبانی نورونها را
بر عهده دارند .بهعالوه این سلولها وظیفه تأمین مواد غذایی و
اکسیژن اعصاب و تولید میلین را نیز بر عهده دارند و همچنین با
تخریب پاتوژنها و از بین بردن بافتهای مرده عصبی در حفظ
هموستاز سیستم عصبی نقش دارند .سلولهای گلیال شامل
آستروسیتها ،الیگودندروسیتها ،میکروگلیاها و اپاندیماها
میباشند که ازلحاظ مورفولوژیکی با یکدیگر متفاوتاند (شکل
 .)4( )1تومورهای مغزی اولیه بر طبق بافتی که از آن به وجود
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 .4انواع تومورهای مغزی

تعریف سازمان بهداشت جهانی از تومورهای آستروسیتیك بر
اساس درجه سلوالریته ،چندشکلی سلولی و هستهای ،وضعیت
میتوز ،تکثیر اندوتلیومی و نکروز بهجای مانده است .تومورهای
آناپالستیك آستروسیتوما ،کم سلولتر بوده و پلئومورف کمتری
در آن دیده میشود ،میتوز کمتری دارند و اغلب نکروزی به دنبال
آنها دیده نمیشود .نهایتاً باید گفت که آستروسیتوماها انواعی
از تومورهای گلیال هستند و کمتر شباهتی با گلیوبالستوما و آنا
پالستیك آستروسیتوما نشان میدهند ( .)7آستروسیتوما بر
اساس تقسیمبندی  4 ،WHOدرجه دارد :درجه  1یا Pilocytic
 :astrocytomaدر این نوع تومور هیچکدام از این خصوصیات
دیده نمیشود .درجه  2یا  :Fibrillary astrocytomaدر این نوع
تومور تنها یکی از این  4خصوصیت مشهود است .درجه  3یا
 :Anaplastic astrocytomaاین نوع تومور با بروز  2مشخصه از
مشخصات باال معلوم میشوند .درجه  4یا Glioblastoma
) :multiforme (GBMاین نوع تومور حداقل  3خصوصیت باال را
نشان میدهند (شکل .)9-8( )2
 .5مسيرهای پيامرسان در تومورهای گليوما:
مسیرهای پیامرسان در اصطالح زیستشناسی ،شبکههای
بیولوژیکی پیچیدهای هستند که از سه مرحله تشکیل شدهاند:
( )1مرحله ورودی که در آن گیرندههای غشاء و لیگاندهای آنها،
سیگنال را از خارج سلول وارد میکنند؛ ( )2مرحله پردازش
سیستم هستهای که در آن پروتئین کینازها سیگنالها را به
درونهسته میفرستند؛ ( )3مرحله خروجی که در آن فاکتورهای
رونویسی ژنهایی را که بر عملکردهای مختلف سلولی تأثیر
میگذارند را تنظیم میکنند .خصوصیات تومورهای گلیوما که
شامل تکثیر کنترل نشده ،تهاجم و رگ زایی است ،از فعالسازی
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اولین بار فردی به نام  Cruveilierدر سال  1829تومورهای
مغزی را ازنظر ماکروسکوپی به گروههای :تومورهای چرب،
گوشتی و استخوانی طبقهبندی کرد .سپس در سال
 Virchow 1860تالش کرد که ویژگیهای ماکروسکوپی و
میکروسکوپی تومورهای مغزی را باهم مرتبط کند و او اولین
کسی بود که واژه  gliomaرا به کاربرد .بعدازآن Kernohan
گلیوما را به  5زیرگروه تقسیم کرد .1 :آستروسیتوما  .2اپندیموما
 .3الیگودندروگلیوما  .4نوروآستروسیتوما  .5مدولوبالستوما
بعدها  Baileyو  Cushingدر سال  1926گلیوبالستوما مولتی
فرم را  Malignant gliomaیا اسپونژیوبالستوما نامگذاری
کردند ) .)2علت انتخاب این نام ،نمای ماکروسکوپی رنگین تومور
ناشی از وجود خونریزی و نکروز همراه با تومور است .ازآنپس
تقسیمبندیهای پاتولوژیك بسیاری برای این تومورها مطرح شد
که ازجمله آنها سیستم تقسیم چهارگانه  Kernohanو همکاران
بود .تقسیمبندی سهگانه  ،Ringertzتقسیمبندی قدیمی سازمان
بهداشت جهانی نیز نمونههای دیگری از این صور بودند .این تنوع

1. Astrocytic tumors 2. Oligodendroglial tumors 3.
Mixed oligo-astrocytic tumors
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ب) تومورهای مغزی ثانویه :این تومورها با متاستاز از سایر
ارگانها به مغز راه مییابند و حدود سهچهارم تومورهای مغزی
را تشکیل میدهند .متاستازهای مغزی در تقریباً  15درصد
بیماران سرطانی اتفاق میافتد .در این بیماران ازنظر پاتولوژیکی
سلولهای سرطانی احتماالً از دو مسیر به سیستم عروقی مغز راه
پیدا میکنند .یك دسته پس از عبور از سیستم وریدی و ورود
به بطن راست قلب ،از ریه گذشته وارد بطن چپ قلب میشوند
و ازآنجا از طریق سیستم شریانی به مغز میروند .جالب اینکه
گاهی اوقات عالئم یك سرطان ریوی تا مدتها مخفی میماند و
فقط متاستاز آن به مغز باعث بروز عالمت میشود .دسته دیگر
تومورهای شکم ناحیهی لگن هستند که از طریق وریدهای این
ناحیه به سیستم وریدی مهرهای به نام پلکسوس باتسون
) (Batsons plexusواردشده و سرانجام وارد سیستم وریدی مغز
و مخچه میشوند .تومورهای ناحیه صورت ،حنجره و غدهی
تیروئید از طریق مجاورت با سیستم اعصاب کرانیال به سیستم
عصبی مرکزی نفوذ میکند .سرطان ریه ،پستان ،کلیه ،روده
بزرگ و مالنومای بدخیم اغلب از نوع تومورهای جامدی هستند
که به سیستم عصبی مرکزی متاستاز میدهند (.)4-6

در تقسیمبندیهای پاتولوژیك تومورهای اعصاب مرکزی سبب
آشفتگی تشخیص بسیاری شده بود و نتایج مطالعات را با
مشکالت زیادی همراه کرده بود .ازجمله این مشکالت تفاوت
گزارشهای پاتولوژیستهای مختلف از یك نوع تومور واحد بود.
برای رفع این مشکل سازمان بهداشت جهانی ) (WHO1در سال
 1980رایجترین طبقهبندی ]تقسیمبندی دوماس-دوپورت
( [)Dumas-Duportرا که امروز استفاده میشود برای glial
tumorها معرفی کرد (:)7
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شکل  -2طرح کلی از گریدهای مختلف گلیوما بر اساس طبقهبندی سازمان بهداشت جهانی ()11

پیامرسان  RTKدر مرحله ورودی و در مرحله پردازش سیستم
هستهای نقش دارد .مسیر گیرنده تیروزین کیناز ) (RTKچندین
فعالیت مختلف سلولی ازجمله تکثیر ،رشد ،آپوپتوز را تنظیم
میکند؛ که این مسیر شامل گیرندههای تیروزین کینازی مانند:
 EGFR, PDGFR, VEGFRو غیره است (.)11
ترمیم انکوژنیك اغلب در گلیومای بدخیم رخ میدهد .یکی از
نخستین ژنهای دخیل در این فرآیندها ژن  C-erbBاست که
گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ) (EGFR2را کد میکند .این گیرنده
تیروزین کینازی نوعی گلیکوپروتئین است که به فاکتور رشد
سلولهای اپیتلیومی متصل شده و  TGF-αرا عبور میدهد ،ژن
 EGFRدر روی کروموزوم  6p 11-12قرار دارد و به نظر میرسد
که نقش کلیدی و مهمی را در تکثیر و انتقال پیامهای درون
سلول ایفا میکند .در برخی موارد نیز بازآرایی مجدد ژنی در
سلولهای مبتالیان به گلیوما دیده شده است ،این بازآرایی سبب
نوعی تجمع گیرندهای در سلول شده که بهتبع آن  EGFRنیز
فعال میشود (.)12
از دیگر فاکتورهای مهم رشد در پاتوژنز آستروسیتوماها،
گیرنده فاکتور رشد مشتق از پالکتها ) (PDGFR3است که یکی
دیگر از اعضای خانواده تیروزین کیناز است .دو شکل کلی از این
گیرنده موجود است که دو لیگاند مختلف نیز برای آنها وجود
دارد ) PDGF-α .(α ,βفقط به گیرنده آلفا متصل میشود
Epidermal Growth Factor Receptor
Platelet-derived Growth Factor Receptor
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مسير  :(Receptor Tyrosin Kinase) RTKمسیر
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این  3مسیر حاصل میشود ( .)10در زیر به این مسیرهای
پیامرسان در تومور گلیوبالستوما میپردازیم:

درحالیکه  PDGF-βمیتواند به هر دو نوع گیرنده آلفا و بتا
متصل شود .آستروسیتوماهای انسانی سطح باالی از لیگاندها و
گیرندهها را بیان میکند ،زیرا خصیصه اصلی این نوع تومورها،
بیان بیشازحد ژنی است .بهطوریکه این خصوصیت بر تکثیر
زیاد سلولی و یا بازآرایی ژنها غالب است .بیان زیاد PDGF-α
یکی از اولین اتفاقاتی است که در پاتوژنز بیماری رخ میدهد و
در بسیاری از کالسهای تومور دیده میشود .بیان بیشازحد
لیگاندها بیشتر در کالسهای باالتر تومور دیده میشود .احتماالً
نقش این گیرندهها تقسیم زیاد سلولها از طریق اعمال پیامهای
سلولی نادرست است .از آن جمله میتوان به فعال شدن پروتئین
 Rasو دیگر پروتئینهای وابسته اشاره کرد که سبب رشد سلولی
میشود .مهار این پروتئین ازنظر بالینی امکانپذیر بوده و توسط
مهارکنندههای فارنزیل ترانسفراز انجام میپذیرد ،این مهارکننده
میتواند اصالح پس از ترجمه  Rasرا متوقف سازد (.)14-13
فاکتورهای رشد بااتصال به گیرندههای تیروزین کینازی
( )RTKs4موجب فعال شدن مسیر  Ras/Raf/MAPKو  /یا مسیر
 PI3K/Akt/mTORمیگردند AKT ،MAPK ،Raf .وmTOR5
بهعنوان کینازهای پروتئینی سرین/ترئونین ( )STKSطبقهبندی
شدهاند .تیروزین کیناز درونسلولی  C-SRCنیز مسیر
 Ras/Raf/MAPKرا فعال میکند .فاکتور هستهای  NF-kBنیز
نقش مهمی در تکثیر سلولی ایفا میکند (( )15شکل .)3
از دیگر پروتئین کینازهای درگیر در انتقال پیامهای سلولی،
پروتئین کیناز  (PKC) cاست ،این پروتئین به فراوانی در
سلولهای سرطانی بیان میشود .نمونه این پروتئین را میتوان
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شکل  -3مسیرهای  PI3K/Akt/mTORو  Ras/Raf/MAPKکه منجر به افزایش تکثیر سلولی میگردد نمایش داده شده است ()10

مسير  :(Retinoblastoma) RBمسیر پیامرسان  RBدر

مسير  :p53مسیر پیامرسان  p53در مرحله پردازش سیستم
هستهای نقش دارند .ژن  p53بر روی کروموزوم
واقعشده که پروتئینی را کد میکند که به استرسهای مختلف
سلولی پاسخ میدهد تا ژنهایی را که در القا توقف چرخه سلولی،
مرگ سلولی ،تمایز سلولی ،ترمیم  DNAنقش دارند تنظیم کند
که دو مسیر در فعال شدن  p53نقش دارند )1 :مسیر
 MDM2 6:p14ARF/MDM2/p53و  MDM4تنظیمکنندههای
منفی مهم  p53هستند MDM2 ،p14ARF .را مهار میکند و
بنابراین باعث القا  p53میگردد )2 .مسیر :ATM/Chk2/p53
آسیب  ،DNAباعث فعال شدن  ATMمیگردد که خود موجب
فعال شدن نقاط کنترلی کیناز  (CHK2 7) 2و  p53میشود
(( )19شکل .)4
17q13.1

مرحله پردازش سیستم هستهای و مرحله خروجی نقش دارد .ژن
رتینوبالستوم ) (RBبر روی کروموزوم  13q14واقعشده که یکی
از نخستین ژنهای مهارکننده تومور بود که مورد شناسایی قرار
گرفت .فسفریله شدن پروتئین  RBیکی از عوامل اساسی
کنترلکننده پیشرفت چرخه سلولی در مرحله  G1است .عالوه
بر عوامل ژنتیکی ،عوامل دیگری نیز در پیدایش گلیوما نقش
دارند .از آن جمله میتوانیم به اختالل در سیکل سلولی طبیعی
اشاره کنیم .سیکلینها و کینازهای وابسته به سیکلینها
) (CDKsدر پروسه فعالسازی سیکل سلولی نقش مهمی دارند.
مهار پیشرفت سیکل سلولی نیز تحت اثر مهار کنندههای CDK
امکانپذیر است که از آنها بهعنوان CDK1نامبرده میشود.
مقدار زیادی از آنها شناخته شدهاند و تغییر در فعالیت این
پروتئینها میتواند سبب پیشرفت یا مهار چرخه سلولی گردد
( .)16یکی از انواع CDKها به نام  CDK4سبب فسفریله شدن
پروتئین  Rbو درنهایت منع اتصال این پروتئین به فاکتورهای
انتقالی نظیر  E2Fاست E2F .پروتئینی است که به  DNAمتصل

سیستم هستهای و مرحله خروجی نقش دارد .کمپلکس
شامل  2زیر واحد پروتئینی است:
 .1زیرواحد کاتالیتیکی  p110که توسط ژن  PIK3CAکد
میشود.
 .2زیر واحد تنظیمی  p85که توسط ژن  PIK3R1کد میشود.

6

8
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مسير : PI3K 8مسیر پیامرسان  PI3Kدر مرحله پردازش
PI3K

phosphatidylinositol 3-kinases

7
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Mouse double minute homolog 2
Checkpoint kinase 2
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بهوفور در سلولهای درگیر با گلیوما دید .ایزوفرمهای فراوانی از
این پروتئین مشاهده شده است .مهار انتخابی این پروتئین از
اهداف مهم درمانی است؛ زیرا رشد سلولهای گلیوما تا حدود
بسیار زیادی به فعالیت این پروتئین بستگی دارد .البته امروزه
درمانهای دارویی این پروتئین را بهصورت غیرانتخابی در
بیماران مبتالبه گلیوما مهار میکنند .درمان دارویی مورداستفاده
برای این کار ،تاموکسی فن است (.)16

شده و چرخه سلولی را آغاز میکند .از دیگر
مهارکنندههای ) CDK (CDK1میتوانیم به  P16و  P21اشاره
کنیم P21 .سبب توقف چرخه سلولی میشود .به دنبال آنیك
پاسخ سلولی قوی در سلول آغاز میشود که نتیجه آن ترمیم
آسیبهای وارده به  DNAاست .نقص در ساختار این مسیر در
تومورهای دستگاه عصبی دیده میشود (.)18
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شکل  -4مسیر  RBو مسیر سیگنالینگ پروتئین مهارکننده تومور  p53را نشان میدهد .خطوط پیوسته فعال شدن و خطوط نقطهچین مهار
شدن را نشان میدهند  .تغییرات ژنتیکی فعال شدن با دایره قرمز نشان داده شده است .تغییرات ژنتیکی که منجر به فقدان عملکرد میشود با
دایره آبی نشان داده شده است ()10

Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate
0
Phosphatidylinositol (3,4,5)-triphosphate
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1
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شکل  -5مسیر  PI3Kرا نشان میدهد .خطوط پیوسته فعال شدن و خطوط نقطهچین مهار شدن را نشان میدهند ()10
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بااتصال فاکتور رشد شبه انسولینی  1به گیرندهاش که در
سطح سلول وجود دارد ،دومین سیتوپالسمی گیرنده فعال
میشود ،طی ارسال پیام رشد به  PI3Kباعث فعال شدن زیرواحد
کاتالیتیکی  PI3Kیعنی  p110میشود که فعال شدن آن سبب

فسفریله شدن فسفاتیدیل اینوزیتول  3و  4بیس فسفات
( )PIP29و تولید فسفاتیدیل اینوزیتول  3و  4و  5تری فسفات
 )PIP310میشود ،PIP3 .باعث فعال شدن PDK1 11میشود که
(
 PDK1باعث فسفریله شدن ترئونین ( AKT 308پروتئین
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AKT473

سرین-ترئونین کیناز) میشود درحالیکه سرین
بهوسیله  mTORC2فسفریله میشود و فعال شدن  AKTسبب
غیرفعال شدن کمپلکسهای مهارکننده تومور TSC112و TSC2
میشود و درنتیجه باعث غیرفعال شدن mTORC1میشود (.)20
این مسیر سیگنالینگ بر روی چندین فرآیند سلولی ازجمله بقا
سلول و مرگ برنامهریزیشده سلول ،تکثیر و تحرک تأثیر
میگذارد و از این مسیر منجر به ایجاد گلیوما میشود ()21
(شکل .)5
مسير پيامرسان رگ زایی ) :(Angiogenesisعالوه بر

در مطالعه حاضر ،ما یك مرور کلی بر  5مسیر پیامرسانی اصلی
در گلیوما که شامل  .1مسیر  .2 RTKمسیر  .3 RBمسیر p53
 .4مسیر  .5 PI3Kمسیر رگ زایی ،بودند ارائه دادیم .این

1

1

Tumor Suppressor Complex 2
3
Central nervous system
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1

نتيجهگيری

Vascular endothelial growth 4factor
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پاتوژنز ژنتیکی و اختالل در سیکل سلولی که سبب سرطانی
شدن سلولهای عصبی میشود این سلولها درگیر پروسههایی
میشوند که باعث تهاجمی شدن آن میگردد .این تومورها عالوه
بر تهاجم اغلب قدرت تأمین انرژی خود را از طریق پروسههای
رگ زایی به دست میآورند ( .)20گلیوما مهاجمترین تومور
شناختهشده در CNS13است .تهاجم این تومور بهاندازهای است
که مهار آن اغلب بهطور موضعی و آنهم برای مدت کوتاهی
امکانپذیر است .همین مهار نیز نیازمند استفاده از روشهای
جراحی و رادیوتراپی با دوز باال است .درواقع پس از هر اقدام
درمانی سلولهای سرطانی در سطح میکروسکوپیك در الیههایی
از بافت عصبی باقی میمانند که این خود مهمترین علت این
مسئله است که درمان موضعی بهتنهایی برای جلوگیری از
بازگشت این تومورها کافی نیست .تغییر ماهیت ماتریکس خارج
سلولی سبب تحت تأثیر قرار گرفتن ترشح پروتئازها توسط
سلولهای تومورال ،شکستن سلولهای دفاعی سلولی در مغز و
درنهایت تهاجم سلولهای گلیوما میشود ( .)21در میان طیف
کثیری از پروتئازهای تولیدی توسط سلولهای گلیوما ،میتوانیم
به متالوپروتئازها اشاره کنیم .جالب اینکه مهارکننده
متالوپروتئازها نیز توسط خود سلولهای توموری ترشحشده و
میتواند درنهایت تا حدودی از تهاجم زیاد تومورها بکاهد امروزه
مطالعاتی در جریان است تا با به کار گرفتن انواعی از
مهارکنندههای پروتئازی بتوانند تکثیر سلول را در محل بروز
تومور مهار کنند .آنژیوژنز (رگ زایی) فیزیکی از مهمترین
پروسههایی است که به تومور اجازه رشد بیشتر میدهد.
 VEGF14نوعی میتوژن (تحریكکننده تقسیم سلولی) است که
پروسه رگ زایی را تقویت کرده و از سوی دیگر قدرت نفوذپذیری

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-08

رگها را نیز افزایش میدهد .بیان بیشازحد  VEGFو
گیرندههای آن در بسیاری از تومورها مشاهده شده است.
گلیومای بدخیم یکی از مواردی است که در آن بیان پروتئینی
 VEGFبسیار باال است .این امر سبب میشود که این دسته از
تومورها بسیار پر عروق باشند (.)22
یکی از عالمتهای تشخیص گلیوما نیز نکروز است .هایپوکسی
ساخت و بیان  VEGFرا افزایش میدهد و احتماالً سلولهای
هایپوکسیك توموری ترشح  VEGFرا باال میبرند این پاسخ
سلولهای هایپوکسیك برای ادامه بقای سلولی انجام میگیرد.
افزایش ترشح  VEGFدر گلیوما عالوه بر رگ زایی باال سبب ادم
پری تومورال میشود .سلولهای اندوتلیال درون عروق تومور
حاوی مقادیر باالیی از گیرندههای  VEGFهستند ،درحالیکه
لیگاندهای این گیرندهها بر سلولهای تومورال تجلی مییابند که
این حالت گیرنده -لیگاند نوعی حلقه پاراکرین را پیشنهاد
میکند که سبب رشد و تغذیه سلولهای توموری میشود (.)23
آنژیوژنز توسط فاکتورهای رگ زایی که از سلولهای گلیوما در
ریز محیط گلیوما هیپوکسیك آزاد میگردد ،آغاز میشود.
فاکتورهای رگ زایی اصلی شامل  VEGFو  FGFهستند .پس از
اتصال به گیرندههای همریشه خود در سلولهای اندوتلیال،
فاکتورهای رگ زایی موجب تکثیر سلولهای اندوتلیال و
مهاجرت آنها میشوند .پس از تخریب  ،ECMسلولهای
اندوتلیال به لومن لوله متصل میشوند .فرآیند نهایی ،بلوغ دیواره
رگ است که با بهکارگیری سلولهای اطراف و جمعآوری آنها
در امتداد سلولهای اندوتلیال بیرون از رگ جدید ،ساخته شده
است .مهارکنندههای رگ زایی که شامل آنتیبادیهایی علیه
 VEGFهستند ،ازجمله پروژههای جالبتوجه بهویژه درزمینهی
مهار تومورهای گلیوما هستند ( .)24سلولهای اندوتلیال در
نزدیکی تومور میزان باالیی  VEGFR2را بیان میکنند که یك
حلقه پیامرسان ایجاد میکند که باعث تحریك رشد و تکثیر
سلولهای اندوتلیال میشود (( )25شکل .)6
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)9(  طرح کلی از رگ زایی در گلیوما-6 شکل
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ایجاد راهکارهای مؤثر جدید مولکولی مؤثر برای بهبود درمانهای
 مفهوم درمان، امید است در آینده.)27( فعلی گلیوما شود
.مولکولی هدفمند برای تومورهای گلیوما به وقوع بپیوندد

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاران و دوستانی که ما را در این امر یاری
.نمودهاند کمال تشکر را داریم

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

مسیرهای مختلف پیامرسانی نقش مهمی را در شروع و پیشرفت
 چیزی که حائز اهمیت است این است که.گلیوما بازی میکنند
مسیرهای پیامرسان اصلی را بهمنظور ایجاد درمان مؤثر مولکولی
 مطالعات بیشتر برای تعیین.هدفمند علیه گلیوما روشن کنیم
عناصر پیام رسان مرتبط با تنظیم مثبت و منفی فنوتیپ بدخیم
 شناسایی فاکتورهای، بهطور خاص.)26(  ضروری است،گلیوما
دخیل در افزایش پیامرسانهای انکوژنی و ایجاد اختالل در این
 همچنین باید. مهم خواهد بود،مسیرها در طول پیشرفت گلیوما
تعداد آزمایشهای بالینی برای بیماران مبتالبه تومور گلیوما
افزایش یابد این مطالعات باید منجر به شناسایی اهداف بالقوه
 پزشکی فردی و همچنین، انتخاب بهینه رژیمهای درمانی،جدید
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Abstract
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Background & Objective: Glioma is a common type of primary brain tumor originating in the glial
cells that surrounds and supports neurons in the brain. These tumors arise from three different types
of cells that are normally found in the brain: astrocytes, oligodendrocytes, and ependymal cells,
accordingly types of glioma include: Astrocytomas, Ependymomas, and Oligoastrocytomas. The
signaling pathway has been described in systems biology terms as a complex biological network of
three steps: (1) an input step in which membrane receptors and their ligands trigger the signal coming
from outside the cell; (2) a core system processing step in which protein kinases transmit the signal
to the nucleus; (3) an output step in which transcription factors regulate genes that affect various
cellular functions.
Conclusion: Glioma characteristics are derived from the activation of these pathways, including
uncontrolled proliferation, invasion, and angiogenesis. Understanding the genetic alterations that
has occurred in these three steps, leading to the formation and progression of glioma tumors, may
help improve patient prognosis in order to identify novel treatment targets. In this review, we
provide an overview of the most recent developments and current understanding of genetic
alterations in these signaling pathways in glioma.
Keywords: glioma, grade, signaling pathway.
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