داﻧﺸﻤﻨﺪان  :MITﻏﺸﺎی اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻏﺸﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﺎزﮐﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﻏﺸﺎر را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان  MITدر ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺸﺎی اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻃﺎن در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪامﻫﺎی
ﺑﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن  MITﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﺸﺎی اﻃﺮاف ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﺎن ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ

ﻧﺎزک ،از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ
اﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪازه اﺻﻠﯽاش ﻣﺘﻮرم ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺸﺎی اﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘﺎره ﻧﺸﻮد ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪامﻫﺎی
ﺑﺪن ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺸﺎی اﻃﺮاف ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ

ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺎره ﺷﺪن و رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪامﻫﺎی ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻏﺸﺎی اﻃﺮاف ﺗﻮﻣﻮر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
راﻫﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺗﻮﻣﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اراﺋﻪ دﻫﺪ.
»ﻣﯿﻨﮓ ﮔﻮو« ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن  MITﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروﯾﯽ ﻏﺸﺎی
اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﻣﯿﺪ داﺷﺖ«.
ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﻮو از ﺟﻤﻠﻪ »ﻫﻮی ﻟﯽ« از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮑﻦ» ،ﯾﻮ ژﻧﮓ« و »ﺷﻨﮓ ﮐﯿﺎﻧﮓ ﮐﺎی« از داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و »ﯾﻮه ﻻﻧﮓ ﻫﺎن« از ﻣﺤﻘﻘﺎن  MITﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ وی را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﺸﺎی اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﮑﺜﯿﺮ

ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی اﺗﻤﯽ
) (AFMﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

