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Abstract 

Pancreatic cancer is ranked as the fourth leading cause of cancer related death. The survival rate of 

patients is very low and the mortality rate in men is higher than that of women. Various hereditary 

and non- hereditary factors are involved in the formation of pancreatic cancer; one of the important 

non- hereditary factors is smoking. Besides, it is known that the risk of pancreatic cancer in 

patients with diabetes mellitus is twice as high as in the non-diabetic population. Hereditary 

conditions also include genetic (activation of oncogenes and inactivation of tumor suppressor 

genes) and epigenetic changes (lncRNA). The mutation in KRAS oncogene is observed in 95% of 

the patients with pancreatic cancer. Despite the common use of ultrasound and tumor markers in 

diagnosing pancreatic cancer, their importance as powerful diagnostic tools has been challenged. 

An innovation in common therapeutic strategies such as chemotherapy, immunotherapy, and gene 

therapy based on genetic vectors has provided a promising tool for treatment.  Using oncolytic 

viruses with selective proliferation in cancer cells and minimal adverse effects has opened a new 

perspective on the future of treatment of this cancer. In addition, novel technologies in gene editing 

including CRISPR have allowed the genome manipulation of cancer cells to identify and regulate 

the molecular pathways involved in pancreatic cancer. Considering that multiple genetic and 

epigenetic changes play a role in the pathogenesis of this cancer, simultaneous control of these 

pathways with multiple therapies can be a useful therapeutic strategy for pancreatic cancer. 
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 چکیده

ه است. بقای مبتالیان به آن بسیار پایین بوده و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص دادوسرطان پانکراس رتبه چهارم مرگ

گیری سرطان پانکراس دخیل هستند باشد. عوامل مختلف ارثی و غیرارثی در شکلتر از زنان میمیر آن در مردان بیشومیزان مرگ

خطر ابتال به سرطان عالوه بر این، مشخص شده است که  توان به سیگار کشیدن اشاره نمود.که از جمله عوامل مهم غیرارثی می

توان به تغییرات پانکراس در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس دو برابر افرادی است که دیابت ملیتوس ندارند. از شرایط ارثی نیز می

( اشاره کرد. جهش در آنکوژن ncRNAهای سرکوبگر تومور( و اپی ژنتیکی )ها و غیرفعال شدن ژنژنتیکی )فعال شدن آنکوژن

KRAS رغم کاربرد معمول سونوگرافی و نشانگرهای تومور در تشخیص شود. علیدرصد مبتالیان به سرطان پانکراس دیده می 95ر د

های درمانی رایج مثل ها به عنوان ابزار تشخیصی قدرتمند دچار چالش شده است. نوآوری در استراتژیسرطان پانکراس، اهمیت آن

بخشی را برای درمان فراهم کرده است. استفاده از های ژنتیکی ابزار نویددرمانی بر پایه حاملندرمانی و نیز ژدرمانی و ایمنیشیمی

انداز جدیدی را برای آینده های سرطانی و عوارض جانبی حداقل، چشمهای آنکولیتیک با ویژگی تکثیر انتخابی در سلولویروس

های سرطانی را ورزی ژنوم سلولنوین ویرایش ژنی از جمله کریسپر دستهای درمانی این سرطان گشوده است. عالوه بر این، فناوری

در جهت شناسایی و تنظیم مسیرهای مولکولی دخیل در سرطان پانکراس ممکن کرده است. با توجه به اینکه تغییرات ژنتیکی و اپی 

تواند استراتژی های درمانی متعدد میزایی این سرطان نقش دارد، کنترل همزمان این مسیرها با روشژنتیکی متعدد در بیماری

 درمانی مفیدی برای سرطان پانکراس باشد. 
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 مقدمه

 سرطان پانکراس  -1

( یکی از کشنده pancreatic cancerسرطان پانکراس )

ی چهارم ترین سرطان های سیستم گوارشی بوده و رتبه

رگ و میر ناشی از سرطان ها را به خود اختصاص می م

 2030. تخمین زده می شود این سرطان تا سال (1)دهد 

. میزان مرگ و میر ناشی (2)دومین عامل مرگ و میر شود 

از سرطان پانکراس تقریبا با میزان بروز آن برابر می باشد 

درصد از مبتالیان به  5. میزان بقا تنها در کمتر از (3)

سال می باشد و برای اغلب بیماران  5سرطان پانکراس 

ماه پس ازتشخیص سرطان رخ می دهد.  6مرگ در مدت 

درصد مرگ و میر سرطان پانکراس در مردان بیش تر از 

 . (4)زنان است و رابطه مستقیمی نیز با افزایش سن دارد 

 

 سرطان پانکراس در ايران  -2

برخالف شیوع باالی سرطان پانکراس در کشورهای 

 این ایران صنعتی مثل آلمان، آمریکا، فرانسه و اسپانیا، در

 .(6, 5)شود  نمی شایع محسوب سرطان 10جزء  سرطان

متاسفانه در ایران اطالعات اپیدمیولوژی جامع مبتنی بر 

جمعیت در مورد سرطان پانکراس موجود نمی باشد. با این 

وجود، براساس گزارش سازمان بهداشت مربوط به سال 

مجاری ، پانصد مورد مرگ بر اثر سرطان پانکراس و 1382

صفراوی در کشور تشخیص داده شده است. میزان بروز این 

استان کشور برای مردان  5سرطان در صد هزار نفر در 

محاسبه شد که پایین تر از بروز  0,84و برای زنان  1,18

جهانی و هم سطح کشور اسالمی کویت است. یک علت 

احتمالی برای پایین بودن شیوع این بیماری در ایران 

 . (7)یین الکل در کشورهای اسالمی می باشد مصرف پا

 

 عوامل خطر -3

طیف گسترده ای از شرایط با افزایش خطر سرطان 

پانکراس همراه است که می توان آن ها را به طور کلی به 

. (3)دو گروه متمایز تقسیم کرد: شرایط غیرارثی و ارثی 

مهم ترین شرایط غیرارثی که با افزایش خطر سرطان 

پانکراس همراه است شامل سیگار کشیدن، اضافه وزن، 

، پانکراتیت حاد، قرار گرفتن در 1مصرف الکل، دیابت نوع 

معرض نیکل و زخم معده می باشد. از بین این عوامل، 

سیگار کشیدن مهم ترین عامل خطر برای سرطان 

. مواد شیمیایی زیادی در سیگار (1)پانکراس می باشد 

وجود دارد که خاصیت سرطان زایی آن ها تایید شده است 

. استفاده از محصوالت دودی دارای تنباکو نیز می تواند (8)

خطر ابتال به این سرطان را افزایش دهد. مصرف زیاد قهوه، 

 لر موجود در آبزایمان های متعدد، عوامل هورمونی، ک

لوله کشی و سایر عامل خطر محیطی نظیر کادمیم و 

سموم ارگانوکلرین نیز از دیگر عوامل محیطی و غیرارثی 

مرتبط با سرطان پانکراس می باشد. سن نیز یک عامل 

تعیین کننده مهم برای سرطان پانکراس است. در اکثر 

 50بیماران، تشخیص سرطان پانکراس در سنین باالی 

صورت می گیرد، گرچه اوج بروز این بیماری در دهه  سال

. با این وجود، اشاره به (9)ی هفتم و هشتم زندگی است 

این نکته حائز اهمیت می باشد که اغلب شرایط غیر ارثی 

پر خطر با تغییر سبک و عادات زندگی قابل اصالح است. 

سابقه خانوادگی مهم ترین عامل ارثی سرطان پانکراس 

درصد بیماران مشاهده شده است  5-10باشد که درمی

. خطر نسبی برای سرطان پانکراس در موارد پراکنده (3)

است، در حالی که این میزان برای افرادی با دو یا  41/2

افزایش  2/17و  79/6بیشتر بستگان درجه اول مبتال به 

می یابد. بنابراین شناسایی سابقه خانوادگی در پیشگیری و 

 .(10)تشخیص سرطان پانکراس بسیار مهم می باشد 

 

 عاليم بیماری  -4

مبتالیان به سرطان پانکراس به ندرت عالئم خاصی نشان 

می دهند. با این وجود، ویژگی های بالینی به اندازه تومور، 

محل و وضعیت متاستازی آن بستگی دارد. دردهای 

درصد موارد  6/31شکمی رایج ترین علت گزارش شده در 

 6/8و 9/18می باشد. زردی و کمردرد نیز به ترتیب در 

درصد بیماران رخ می دهد. بی اشتهایی، کاهش وزن، ادرار 
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تیره، مدفوع روشن، ضعف، تهوع و استفراغ از سایر عالئم 

. معموال تومورها (11, 10)مربوط به این بیماری می باشند 

مارکر های مخصوص و حساسی که به تشخیص بیماری 

 .(9)کمک کند، نشان نمی دهند 

 

 مکانیسم های مولکولی   -5

تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی دو مکانیسم مولکولی مهم 

در پیشرفت سرطان پانکراس است. تغییرات ژنتیکی شامل 

جهش در ژن های کلیدی، فعال شدن انکوژن ها و غیر 

فعال شدن ژن های سرکوب کننده تومور می باشد که در 

وه بر درصد بیماران گزارش شده است. عال 70-90حدود 

 RNAاین، تنظیمات اپی ژنتیکی به خصوص از طریق

( نیز به طور فزاینده در ncRNAsهای غیرکدکننده )

 .(13, 12)شروع و پیشرفت این سرطان نقش دارد 

 

 ی آنکوژن هافعال ساز -الف

-c-K: این پروتوآنکوژن با نام های KRASپروتوآنکوژن 

ras ،Ki-ras وK-ras2  نیز شناخته می شود و با توجه

به شیوع باالی جهش های آن در سرطان پانکراس بطور 

. پروتوانکوژن (13)گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است 

KRAS  یکGTPase  20کوچک با وزن مولکولی 

کند که با اتصال به گوانوزین کیلودالتون رمزگذاری می

تری فسفات و گوانوزین دی فسفات به ترتیب فعال و 

فعال سایر   KRAS. پروتئین(14)غیرفعال می شود 

، BRAFکیناز شامل  MAPازهای مسیر پروتئین کین

RAF ،RAF1 وARAF  را فعال می کند. در یک مسیر

فعال شده باعث  RAFدرون سلولی آبشاری، 

می شود  MEK2و  MEK1فسفریالسیون و فعال شدن 

را فسفریله و فعال  ERK2و  ERK1تا این دو پروتئین 

با فسفریالسیون پروتئین های  ERKکنند. کینازهای 

و هسته ای متفاوت مانند فاکتور رونویسی  سیتوزولی

ELK1  وC-JUN  .تقسیم سلولی را القا می کنند

منجربه تکثیر  KRASبنابراین، جهش های فعال کننده 

کنترل نشده سلول ها و در نهایت پیشرفت و انتشار 

در اغلب سرطان های  KRAS. (12)سرطان می شود 

(، % 90انسان، بیشتر در سرطان های پانکراس )بیش از 

کولورکتال، ریه و همچنین لوسمی، دچار جهش می شود. 

و به ویژه  13، 61های جهش های فعال کننده در کدون

این آنکوژن مهم ترین رویداد ژنتیکی مشاهده شده  12

 .(15)برای سرطان پانکراس می باشد 

: یک تنظیم کننده مهم MYCپروتوآنکوژن  -1-الف

با این  .سلولی در سلول های طبیعی و سرطانی است

به تنهایی برای توسعه تومورهای MYC وجود، تغییر ژن 

همراه با MYC تغییر در بیان ژن  .پانکراس کافی نیست

هم تومورزایی سلول های عامل م KRAS جهش های ژن

که در بازوی بلند MYC ژن کدکننده  .پانکراس می باشد

درصد از موارد سرطان  20-30در  قرار دارد، 8کروموزوم 

 عامل های .پانکراس دچار تقویت ژنی می شود

 فعال شده T هسته ای های سلول های 

(Nuclear factor of activated T-cells 

(NFAT)) یسی هستند که با افزایش نوعی فاکتور رونو

مسئول رشد تومورهای پانکراس هستند  MYC بیان ژن 

(13). 

با   MYB: محصول ژنMYBپروتوآنکوژن  -2-الف

تحریک بیان بسیاری از ژن های تنظیم کننده تکثیر، تمایز 

 .و آپوپتوز به توسعه سرطان پانکراس کمک می کند

 10در حدود  MYB بررسی ها نشان می دهد که ژن

درصد نمونه های تومور پانکراس تقویت می شود. نکته 

به طور عمده در   MYBجالب توجه این است که تقویت

تومورهای پیشرفته گزارش شده است که نشان دهنده 

ارتباط قوی این ژن با پیشرفت و ویژگی های بدخیم 

 .(16)تومورهای آدنوکارسینوم پانکراس است 

 :p21 (PAK4)فعال شده با  4پروتئین کیناز  -3-الف

، منطقه ای که اغلب در 19بر روی کروموزوم  PAK4ژن 

شود، قرار دارد. عالوه بر تقویت سرطان پانکراس تقویت می

ژنی، این ژن در سرطان های مختلف از جمله پانکراس 

به  PAK4بیان بیش از اندازه نشان می دهد.  پروتئین 

توسط مسیرهای انتقال پیام  NF- κBازی واسطه فعالس
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AKT  وERK  باعث تقویت تکثیر و بقا سلول های تومور

باعث مقاومت  PAK4پانکراس می شوند. عالوه بر این، 

 .(17)دارویی در سرطان پانکراس می شود 

 :(HER2)عامل رشد اپیدرمی انسانی  2گیرنده  -4-الف

پروتوآنکوژن دیگری است که در تنظیم فرآیندهای سلولی 

این  .مهمی از جمله رشد، بقا و تمایز سلولی دخالت دارد

درصد موارد سرطان پانکراس توسط  2پروتوآنکوژن در 

تقویت ژنی به آنکوژن تبدیل می شود. مسدود 

بعنوان عامل درمانی برای بهبود بقا در   HER2کردن

 .(18)چندین سرطان گزارش شده است 

 

 غیر فعال شدن ژن های مهارکننده تومور -ب

کیناز وابسته به سیکلین  A2مهار کننده 

(p16INK4a/CDKN2A این پروتئین سرکوبگر :)

شود، یکی از اعضای نیز گفته می  p16تومور که به اختصار

 های کیناز وابسته به سیکلینمهار کننده مهم خانواده

(CDK) همی است که در تنظیم چرخه سلولی نقش م

باعث  CDK6 و CDK4 با اتصال به  p16ایفا می کند. 

و در نتیجه مهار  D1 قطع ارتباط آن ها با سیکلین

بنابراین،  .می شود G1 / Sپیشروی چرخه سلولی از فاز 

منجر به پیشرفت چرخه  p16 از دست رفتن عملکرد

به طور نامحدود و افزایش  G1 / S سلولی از نقطه بازرسی

  p16شود. افراد حامل جهش در ژن  تکثیر سلولی می

 .(19)احتماال مستعد ابتال به سرطان پانکراس هستند 

TP53 ژن :TP53 می که با اساp53  و آنتی ژنNY-

CO-13  نیز شناخته می شود، در بازوی کوچک

درصد افراد مبتال  75-50قرار گرفته و در  17کروموزوم 

. (13, 12)به سرطان پانکراس دچار جهش می شود 

در پاسخ به استرس اکسیداتیو و آسیب  TP53روتئین پ

DNA  فعال شده و با فعال کردن رونویسی ژن های هدف

همچنین  TP53باعث توقف رشد یا القا آپوپتوز می شود . 

کیناز وابسته به سیکلین   A1با افزایش بیان مهار کننده 

 .(12)موجب توقف پیشرفت چرخه سلولی می شود 

 

 تنظیمات اپی ژنتیکی -ج

پدیده اپی ژنتیک می تواند منجر به فعال سازی آنکوژن ها 

 .و نیز خاموش شدن ژن های سرکوب کننده تومور شود

چندین رویداد اپی ژنتیکی از جمله متیالسیون، 

شناسایی شده است که  ncRNAsاستیالسیون و فعالیت 

 ncRNAs .به پیشرفت سرطان پانکراس کمک می کنند

می باشند که محصول  RNA وهی از مولکول هایگر

کنند و نقش آن ها به طور گسترده در پروتئینی تولید نمی

تنظیم بیان ژن های متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است. 

miRNA  یکی از انواع مهمncRNAs  .می باشد

 بین تعامل بررسی با هدف که بیوانفورماتیکی مطالعات

mRNA و miRNA صورت  طان پانکراسسر درایجاد

در سرطان  که ژنی 217 از بین می دهد نشان است، گرفته

 ژن 197می شود،  تنظیم miRNA 15پانکراس توسط 

-miR-24 ،miRشامل   miRNAتنها چهار توسط

210 ،miR-221  وmiR-222 می شوند که از  کنترل

ژن های  بوده و مهم تر miR-24بین آن ها 

ACVR2B،GFRA1   وMTHFR نقش رینبیش ت 

. مشخصات، ژن های (20)داشته اند  پانکراس سرطان در را

مهم در تومور زایی   ncRNAsهدف و نقش تعدادی از

 .خالصه شده است 1سرطان پانکراس در جدول 
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 (21, 13)مهم در سرطان پانکراس  ncRNAs. تعدادی از 1جدول 

ncRNAs نقش هدف های مولکولی 

H19 let-7  وHMGA2 تازمتاس 

HOTAIR تکثیر، تهاجم ژن های مرتبط با چرخه سلولی 

HOTTIP  ژن هایHOX بقا، تکثیر و تهاجم 

MALAT1 تکثیر، تهاجم ژن ژن های مرتبط با چرخه سلولی 

miR-367 SMAD7 تهاجم و متاستاز 

miR-210 تهاجم و متاستاز ویمنتین 

miR-34 NOTCH  وBcl-2 انحفظ و بقا سلول های بنیادی سرط 

miR-96 KRAS رشد، تهاجم و متاستاز 

miR-21 MMP-2  و MMP-9 متاستاز 

 

 سرطان پانکراس و ديابت -6

 (Diabetes Mellitus) دیابت شیرین یا دیابت ملیتوس

به عنوان یکی از چالش های مهم بهداشت عمومی در هر 

دو گروه کشورهای صنعتی و در حال توسعه از جمله 

. بروز (22)ع سرطان شناخته می شود عوامل ابتال به این نو

جدید دیابت یا تشدید دیابتی که قبال پایدار بوده است، 

هرچند معموال به علت سرطان نیست، ولی باید پزشک را 

کوک کند. دیابت به امکان وجود سرطان پانکراس مش

درصد بیماران مبتال به سرطان پانکراس  24ملیتوس در 

وجود دارد و مطالعات نشان می دهد که خطر ابتال به 

سرطان پانکراس در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس دو 

برابر بیشتر از افرادی است که دیابت ندارند. عالوه بر این، 

ل دیگری مثل سن در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس عوام

سال، سیگارکشیدن، سابقه بیماری سنگ های  65باالی 

صفراوی، پانکراتیت مزمن به عنوان عوامل خطرساز برای 

. (10, 1)ابتال به سرطان پانکراس پیشنهاد می شود 

همچنین گزارش شده است که دیابت طوالنی مدت عامل 

خطر مهمی برای سرطان پانکراس می باشد و بیماران 

برابر بیشتر در معرض  2تا  5/1مبتال به دیابت بلند مدت 

 . (23, 8)ابتال به سرطان پانکراس هستند 
 

 پیشگیری -7

با توجه به اینکه عالئم اولیه در سرطان پانکراس معمول 

نیست، بنابراین این بیماری اغلب زمانی تشخیص داده می 

. بهترین راه (24)شود که در مراحل پیشرفته باشد 

پیشگیری برای این سرطان، اتخاذ سبک زندگی سالم از 

جمله ترک مصرف سیگار، رژیم غذایی غنی از میوه و 

 .(3)سبزیجات، ورزش منظم و کاهش وزن توصیه می شود 

 

 تشخیص  -8

سونوگرافی شکم اغلب به عنوان یک تست تشخیصی اولیه 

برای بیماران مبتال به درد ناحیه شکمی مورد استفاده قرار 

گرهای تومور در تمام موارد ابزار . نشان(1)می گیرد 

تشخیصی توانمندی برای سرطان پانکراس نیستند. نتایج 

آنزیم های پانکراس غیرطبیعی در آزمایش های خون برای 

در تعدادی از مبتالیان به سرطان پانکراس تشخیص داده 

شده است. پرکاربردترین نشانگرهای تومور مورداستفاده 

  19-9برای تشخیص این سرطان، آنتی ژن کربوهیدرات

(CA19-9) ( و آنتی ژن کارسینوم جنینیCEA می )

 9/70دارای حساسیت مثبت باالی  CA19-9 باشد. 

درصد در  3/52ر سرطان پانکراس و حساسیت درصد د

 CA 19-9ه. گرچ(10)سرطان پانکراس جزیی می باشد 

شایع ترین آنتی ژن مورد استفاده برای تشخیص سرطان 

پانکراس است، ولی در بسیاری از بدخیمی های دیگر نظیر 

سرطان اپی تلیوم مجاری صفراوی، سرطان کبد و سرطان 

کولورکتال و همچنین فرایندهای غیر بدخیم مثل 
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پانکراتیت، کیست کاذب پانکراس، تشکیل سنگ در 

سیروز کبدی نیز مقدار آن افزایش می  مجاری صفراوی و

، به جای CA19-9یابد. به نظر می رسد سطوح سرمی 

تشخیص زودهنگام، برای مدیریت پاسخ به درمان در 

به طور معمول  CEA بیماران مبتال به سرطان مفید باشد.

در بافت جنین یافت می شود و پس از تولد مقدار آن در 

در افراد مبتال به  CEAخون کاهش می یابد. میزان بیان 

سرطان پانکراس افزایش یافته و ارتباط معنی داری با 

اندازه و تمایز تومور و نیز متاستاز به سیستم لنفاوی و 

متوسط بقای مبتالیان به  2. جدول (25)بافت کبدی دارد 

و  CA19-9سرطان پانکراس را براساس افزایش میزان 

CEA  .نشان می دهد 

  

 CEA (25)و  CA 19-9. متوسط بقای بیماران پیش از عمل بر اساس افزایش مقادیر 2جدول 

 لیتر()نانوگرم/میلی CEAمقدار  لیتر()یونیت/میلی CA 19-9مقدار  متوسط بقا )ماه(

3/33 75 ≥ 3 ≥ 

5/28 
75 ≥ 3 < 

75 < 3 ≥ 

9/23 75 < 3 < 

 

 درمان -9

جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی از درمان های رایج 

برای سرطان پانکراس هستند. ترکیب این روش ها  اغلب 

. آخرین (24)برای افزایش تاثیر درمان استفاده می شود 

سازی )مبتنی بر پیشرفت ها در ژن درمانی شامل حساس

ژن( سلول های سرطانی به شیمی درمانی، واکسیناسیون و 

 . (26)ایمنی درمانی انتخابی می باشد 

 

 ژن درمانی  -الف

ژن درمانی یکی از روش های درمانی در حال توسعه برای 

سرطان پانکراس می باشد. برخالف ژن درمانی براساس 

DNA  برهنه که نتایج موثری در درمان سرطان پانکراس

 نشان نداده است، ژن درمانی براساس حامل های ژنتیکی

(Genetic vectors) د مزایای قابل توجهی دارد. تولی

آسان حامل های مصنوعی، سمیت نسبتا کم آن ها، امکان 

پالسمید،  DNAانتقال انواع اسید های نوکلئیک مانند 

siRNA  وshRNA  توسط حامل ها از مهم ترین مزایای

این روش می باشد. دو نوع اصلی از حامل های مصنوعی 

کاتیونی کارآمد شامل حامل های لیپیدی و حامل های پلی

. حامل های لیپیدی توانایی پوشاندن (27)می باشد 

DNA  و تسهیل عبور آن از دو الیه لیپیدی غشای سلول

را دارند. با این وجود، این حامل ها برای انتقال ژن به 

 درون سلول های آدنوکارسینوم مجاری پانکراس

(Pancreatic ductal adenocarcinoma) 

(PDACموثر واقع نشده اند. توسعه حامل های لیپ ) یدی

به شکل حامل های مرکب که یک بخش لیپیدی و یک 

بخش کاتیونی مرتبط داشته باشند، باعث افزایش کارایی 

شده است. در حامل های  PDACاین حامل ها در 

مرکب، بخش کاتیونی مجموعه ای از مولکول های با بار 

ی دارای بار منفی را DNAمثبت است که به طور موثر 

ب می شوند. بخش لیپیدی حامل پوشش داده و با آن ترکی

را از غشا آسان کرده و بخش کاتیونی حامل  DNAعبور 

در طول حرکت از سیتوپالسم به  DNAباعث حفاظت 

هسته می شود.  حامل های پلی کاتیونی در حقیقت 

مرهای مشتق شده از پلی لیزین هستند. این حامل ها پلی

ه توانایی ی آمینواسیدی است کدر واقع یک پلیمر با پایه

و حفاظت از آن در برابر آنزیم های  DNAمتراکم کردن 

لیزوزیمی را دارد. افزودن ترکیبات شیمیایی پلی اتیلن 

گلیکول و پلی اتیلن ایمین باعث افزایش ماندگاری حامل 

در خون و محیط داخلی و نیز کاهش سمیت آن می شود 

(28 ,29). 
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 درمان با استفاده از ويروس های آنکولیتیک -ب

با تغییرات زیادی همراه است که به  PDACپیشرفت 

سلول های سرطانی مزیت رشد انتخابی و در نتیجه 

دهد. ویروس حساسیت باال نسبت به عفونت ویروسی می

ویروس های پاتوژن  (oncolytic virus) های آنکولیتیک

تند که با داشتن ویژگی طبیعی یا اصالح شده ژنتیکی هس

تکثیر انتخابی، طیف گسترده ای از فعالیت ضد سرطانی و 

سمیت حداقل برای انسان، یک استراتژی درمانی جدید و 

امید بخش در حوزه سرطان ایجاد کرده اند. این ویروس ها 

به طور طبیعی و انتخابی سلول های سرطانی را برای 

لقا آپوپتوز در این تکثیر خود هدف قرار می دهند و باعث ا

سلول ها می شوند. ویروس های آنکولیتیک می توانند 

برای تولید سیتوکین ها، آنتی ژن ها یا ژن های خودکشی 

مهندسی شوند. محققان بیش از بیست سال در آزمایشگاه 

های تحقیقاتی و دارویی در حال مطالعه روی ویروس های 

معایب آن ها آنکولیتیک هستند تا غلبه بر محدودیت ها و 

بتوانند از این ویروس ها به طور گسترده در درمان سرطان 

. مهم (31, 30)ها به ویژه سرطان پانکراس استفاده کنند 

ترین ویروس های آنکولیتیک مورداستفاده در درمان 

 AxE1Adbسرطان پانکراس آدنوویروس ها )

و  hrR3(، هرپس ویروس ها )Ad.DF3-E1و

NV1020( و رتروویروس ها )Reovirus می باشند )

(30) . 

اولین ویروس آنکولیتیک که برای کاربرد بالینی مورد تایید 

قرار گرفته است، یک آدنوویروس مهندسی شده به نام 

است که با تکثیر انتخابی در سلول های  H101آنکورین 

باعث مرگ این سلول ها  TP53سرطانی با جهش های 

ویروس موتانت  HF10. ویروس آنکولیتیک (26)می شود 

می باشد که ظرفیت همانندسازی  HSVحاصل از ویروس 

برابر کمتر از ویروس   410آن بیشتر و سمیت آن در موش 

. این ویروس آنکولیتیک در (32)می باشد  HSVوحشی 

عوارض جانبی مضری  PDACمطالعات بالینی بیماران 

نشان نداد. هم چنین، این ویروس تاثیرات درمانی قابل 

توجهی بر میزان مارکرهای ویژه تومور و بقا سلول های 

 CF33. ویروس کایمر ارتوپاکس (33)سرطانی نشان داد 

نیز توانایی تکثیر و کشتن مجموعه ای از سلول های 

نشان داد. مدل های موشی  in vitroسرطانی پانکراس را 

سرطان پانکراس نشان داد این ویروس به طور انتخابی و 

رار داده و ایمن می تواند سلول های سرطانی را هدف ق

مانع انتشار سلول های سرطانی در سایر سمت های بدن 

 .  (34)شود 

 

 CRISPR/COS9فناوری  -ج

 ایدار منظم خوشهتکرارهای کوتاه پالیندرومی فاصله

(Clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats )،  یا به اختصار کریسپر، نام

یک منطقه ژنی در باکتری ها و آرکی باکترها است که در 

شناسایی ویروسهای مهاجم و فعال کردن آنزیم های 

کلئاز برای نابود کردن ژنوم آنها، نقش دارد. دانشمندان نو

با به کارگیری ابزارهای مولکولی مورداستفاده دراین 

سیستم دفاعی میکروبی، فناوری نوینی تحت عنوان 

CRISPR/COS9  برای هدف قرار دادن مناطق ژنی

مختلف ابداع کرده اند. با استفاده از این فناوری می توان 

وش کردن ژن ها، دست ورزی، نشانه به روشن یا خام

ژنومی موجودات  DNAگذاری و ردیابی منطقه خاصی از 

، CRISPR/COS9. در فناوری (36, 35)زنده پرداخت 

راهنمای تک  RNAبا استفاده از یک  COS9نوکلئاز 

( باعث sgRNA) (single guide RNA) رشته ای

در جایگاه های ژنی خاص می شود  DNAبرش دو رشته 

(. اگر محل برش داخل یک ژن کد کننده باشد، 1)شکل 

با فعال شدن سیستم ترمیم، جهش های حذف و اضافه یا 

ز دست رفتن عملکرد ژن موردنظر از تغییر چارچوب باعث ا

جمله انکوژن ها می شود. وکتورهای لنتی ویروسی ابزار 

به سلول های  sgRNAو  COS9کارآمدی جهت انتقال 

 .(37)می باشند  CRISPR/COS9در فناوری هدف 
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قادر به شناسایی توالی خاصی از  PAMو توالی کمک کننده  sgRNAدر حضور   COS9. نوکلئاز CRISPR/COS9. سیستم 1شکل 

DNA  (38)و برش آن می باشد. 

 

مطالعات جدید نتایج امیدبخشی را جهت استفاده از 

در درمان سرطان پانکراس  CRISPR/COS9فناوری 

ارائه داده است. تزریق وکتورهای آدنوویروسی یا لنتی 

جرای صفراوی به ماز طریق  Creویروسی حامل ژن 

انسانی منجر به مهار  PDACپانکراس موش های مدل 

ه وضعیت متاستازی انتخابی رشد نئوپالسم پانکراس ب

PDAC  شد. عالوه بر این، هدف قرار دادن ژنLkb1  و

با استفاده از فناوری کریسپر هدایت شده با  Krasانکوژن 

وکتورهای لنتی ویروسی منجر به غیرفعالسازی ژنوم در 

. مولر و همکاران بعد از (39)شد  in vivoمطالعات 

الپاراتومی، برای به کارگیری این فناوری با استفاده از 

الکتروپوریشن انتقال کارآمد پالسمید را به پانکراس موش 

گزارش کردند. نکته جالب توجه در این مطالعه انتقال 

به سلول های هدف با استفاده از  sgRNAهمزمان چند 

اساس الکتروپوریشن بود که با وکتورهای انتقال پالسمید بر

ها به  sgRNAویروسی قابل انجام نمی باشد. کلون 

به طور کارآمد باعث  pX330وکتورهای پالسمیدی 

در مطالعات  CRISPR/COS9کارگیری موثر فناوری 

in vitro  وin vivo  شد. عالوه بر این، در نمونه های

محدوده یک تومور پانکراس، جهش های حذف و اضافه در 

جفت باز با فراوانی باالیی توسط  363تا 

CRISPR/COS9  ژن مرتبط با تومور القا شد.  15در

این فناوری حتی قادر به غیرفعال کردن کامل ژنوم در 

سلول های پلی پلوئیدی سرطان پانکراس شد. عالوه بر 

قادر به  CRISPR/COS9تغییر در سطح ژن، فناوری 

بزرگ برای مقابله با بازآرایی  القا حذف های کروموزومی

های کروموزومی مشاهده شده در سلول های سرطانی 

 . (40)باشد می

 ،CRISPR/COS9فناوری عالوه بر نقش درمانی 

توان از این تکنیک برای تشخیص ژن های مختلف موثر می

استفاده  در مکانیسم های تومورزایی سلول های سرطانی

، به عنوان مثال، عضوی از خانواده ژنی FOXA2کرد. 

HNF  می باشد که نقش آن در سرطان پانکراس با

ی شد. اعضای مختلف استفاده از این فناوری شناسای

فاکتورهای رونویسی هستند که بیان آن ها HNF خانواده 

. مهار (42, 41)در سرطان های مختلف تغییر می یابد 

فناوری با استفاده از  FOXA2بیان ژن 

CRISPR/COS9  نشان داد محصول این ژن یک

د سلولی، تشکیلی سرکوبگر تومور می باشد که با مهار رش

کلنی سلولی و تهاجم و متاستاز مانع توسعه و پیشرفت 

. عالوه بر این، ناک اوت (43)سرطان پانکراس می شود 

GATA6  با به کارگیری فناوریCRISPR/COS9 
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در تومورزایی سرطان  Wntباعث مهار مسیر انتقال پیام 

 . (44)پانکراس می شود 

 

 گیرینتیجه

مرگ و میر ناشی از سرطان پانکراس نه تنها طی دهه های 

گذشته کاهش نیافته، بلکه پیش بینی می شود تا سال 

از مرگ و میر حاصل از سرطان سینه، کولورکتال و  2030

پروستات نیز پیشی بگیرد. بنابراین، تالش برای توسعه 

و موثر علیه سرطان پانکراس  استراتژی های درمانی جدید

یک نیاز مهم و حیاتی در علم پزشکی است. مطالعات 

آزمایشگاهی و بالینی در زمینه ایمنی درمانی، ژن درمانی 

و ویروس درمانی نتایج امیدوار کننده ای در پی داشته 

است. ترکیبات جدید و نانوذرات نیز دریچه جدیدی در 

ست. در نهایت، زمینه حامل های غیرویروسی گشوده ا

چشم انداز امیدبخش فناوری ویرایش ژن از جمله کریسپر 

مقابله با تغییرات بدخیم در سلول های اولیه تشکیل 

 دهنده تومور می باشد. 
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