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چکیده
سرطان تیروئید یک نئوپالسم بدخیم تیروئید و متداولترین سرطان غدد درون ریز ميباشد .بسیاري از مراکز پزشکي دنیا بر این باورند که
وقوع سرطان تیروئید در حال افزایش است .سرطان مدوالري تیروئید ( )MTCکه  9تا  11درصد از کل انواع سرطانهاي تیروئید را
شامل ميشود ،توموري بدخیم با منشاء سلولهاي پارافولیکوالر ميباشد MTC .کارسینوماي مهاجم تیروئید است و بهبودي آن به میزان
باالیي به تشخیص زودهنگام آن بستگي دارد .در این تحقیق سطوح سرمي فاکتور رشد اندوتلیال عروقي ( )VEGFبیماران بررسي شد ،تا
شاید بتوان از اندازهگیري این هورمون به عنوان شاخصي در تشخیص یا تایید تشخیص سرطان مدوالري تیروئید و پیش بیني وقوع
سرطان استفاده نمود .افراد مبتال به  MTCدر بیمارستانهاي دانشگاهي و مراکز درماني نقاط منتخب کشور بر اساس شواهد آسیب
شناختي تشخیص داده شده و تحت عمل جراحي قرار گرفتهاند .از افراد مراجعه کننده بر اساس نتایج آزمایشات تیروئیدي ،با همسان
سازي سن و جنس ،تعدادي افراد فاقد اختالل تیروئیدي ،بیماريهاي زمینهاي و هر نوع سرطان دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
در  59فرد مبتال به  21( MTCمرد و  25زن) و  59فرد سالم ( 25مرد و  21زن) VEGF ،سرم به روش االیزا اندازهگیري شد .آنالیز
دادهها با استفاده از نرمافزارهاي  Medcalc 14.8.1و  SPSS 22انجام شد .در این مطالعه بین سطح سرمي VEGFزنان مبتال به MTC

و کنترل سالم اختالف آماري معني داري مشاهده شد ( .)p> 1/19از سطح سرمي  VEGFبه عنوان شاخص یا مارکر در تشخیص یا تایید
تشخیص سرطان مدوالري تیروئید و پیش بیني وقوع سرطان در زنان ،همراه با شاخصهاي بیوشیمیایي دیگر ميتوان استفاده کرد.
کلمات کلیدی :سرطان مدوالري تیرویید ،فاکتور رشد اندوتلیال عروقي.

مقدمه
سرطان به لحاظ اهمیت کیفي و کمي مقام اول را در

پارافولیکوالر تیروئید یعني سلولهاي  Cاست که مشتق از

بیماريها به خود اختصاص داده است .سرطان تیروئید

ستیغ عصبي بوده و یک بدخیمي نورواندوکرین ميباشد.

یک نئوپالسم بدخیم تیروئید و متداولترین سرطان غدد

 9تا  11درصد از کل سرطانهاي تیروئید را  MTCشامل

درونریز ميباشد .بسیاري از مراکز پزشکي دنیا بر این

ميشود [ 59 .]22 ،21 ،8درصد آنها از نوع تکگیر

باورند که وقوع سرطان تیروئید در حال افزایش است،

(اسپورادیک) و  29درصد به صورت ارثي درگیر مي-

احتماالٌ به دلیل عوامل محیطي مثل افزایش مجاورت با

شوند .جهشهاي ژرم الین در پروتوانکوژن  RETباعث

تشعشعات و یا دیگر ترکیبات سمي [.]25

ایجاد نوع ارثي و جهشهاي سوماتیک در آن منجر به نوع

منشاء این سرطان سلولهاي فولیکوالر یا پارافولیکوالر

تکگیر  MTCميشود [ .]11 ،8 ،5در میان سرطانهاي

تیروئید ميباشد .سرطان مدوالري تیروئید ( )MTCنوعي

تیروئید ،سرطان مدوالري تیروئید بیشترین ارتباط ژنتیکي

از کارسینوماي مهاجم تیروئید با منشاء سلولهاي

را در تشخیص و درمان دارد .راهنماي بینالمللي در اتخاذ
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شیوه درمان این نوع سرطان به ژنوتیپ فرد مبتال بستگي

از بخش آدیپوسیت و هم از بخش استرومال  -وازکوالر

دارد .درمان این سرطان سخت است زیرا اغلب بیماران

ترشح ميشود و مهمترین آنها عبارتند از:

به پرتودرماني و شیمي درمانيهاي رایج جواب نميدهند

کمرین ) ،(Chemerinفاکتور رشد اندوتلیال عروقي

و بهبودي به میزان باالیي به تشخیص زودهنگام آن

) ،(VEGFویسفاتین ( ،)Visfatinرزیستین (،)Resistin

بستگي دارد .چنانچه بتوانیم از پارامترهاي بیوشیمیایي

امنتین ،)Omentin-1(1 -آدیپسین ( ،)Adipsinواسپین

بجاي ژنتیکي به عنوان شاخص یا مارکر در تشخیص یا

( ،)Vaspinآپلین ( ،)Apelinدي پپتیدیل پپتیداز 5

تایید تشخیص سرطان مدوالري تیروئید و پیشبیني وقوع

( ،)DPP4لپتین ( ،(Leptinآدیپونکتین (،)Adiponectin

سرطان استفاده کنیم در زمان و هزینه صرفه جویي خواهد

پروتئین واکنشگر سي ( ،)CRPمهارکننده شماره  1فعال

شد .در این میان به دلیل ارتباط چاقي با سرطان ،هورمون-

کننده پالسمینوژن ( ،)PAI-1اینترلوکین ،6اینترلوکین،8

هاي بافت چربي جزو کاندیداهاي مهم محسوب مي-

اینترلوکین  ،11اینترلوکین  1بتا ،فاکتور نکروز کننده

شوند .با توجه به گستردگي هورمونهاي بافت چربي،

توموري آلفا )  ،(TNF-αپروتئین اتصالي به رتینول

فاکتور رشد اندوتلیال عروقي انتخاب شد .بافت چربي

5

آسیالسیون،

یک عضو هتروژن از انواع سلولها ميباشد و به طور

آنژیوتانسینوژن ،مونوسیت کموتاکتیک پروتئین1-

کالسیک تقسیم مي شود به دو نوع بافت چربي قهوهاي و

.]19 ،11 ،25 ،15 ،16 ،19 ،11 ،11 ،5 ،9 ،2 ،1[ )1

چربي سفید که عملکردهاي گوناگون دارند .بافت چربي

بعضي از این آدیپوکاینها مانند لپتین ،آدیپونکتین و

سفید که در الیههاي زیرپوستي ،امنتوم و رتروپریتونئوم

ملکولهاي پیش التهابي در افزایش خطر ابتال به سرطان

وجود دارد انرژي اضافي را به صورت چربي ذخیره مي-

نقش دارند [.]16

کند و بافت چربي قهوهاي در نواحي سرویکال و

ترشح سیتوکاینها باعث التهاب مزمن ميشود که روي

سوپراکالویکوالر ،انرژي را از طریق ترموژنز هدر ميدهد.

عملکرد سایر بافتهاي بدن اثر ميگذارد .احتماالً فضاي

هر دو نوع بافت چربي یک بخش آدیپوسیتي دارند که

ملتهب سطوح مختلف با پیشرفت و توسعه سرطان از

تشکیل شده از آدیپوسیتهاي انباشته شده از چربي و یک

طریق مکانیسمهاي گوناگون مربوط ميشود .همچنین

بخش استرومال-وازکوالر که شامل سلولهاي اندوتلیال،

رگزایي یا تشکیل رگهاي خوني جدید ،در رشد تومور

پري آدیپوسیتها ،ماکروفاژها و دیگر سلولهاي ایمني مي-

و متاستاز آن ضروري است .فاکتور رشد اندوتلیال عروقي

باشد .هر دو بخش از بافت چربي ميتوانند هومئوستاز

) (VEGFو گیرندههاي آن یکي از مهمترین تنظیمکننده-

متابولیسم را تغییر داده و باعث اختالالت گوناگون از

هاي اختصاصي رگزایي هستند .خانواده  VGEFشامل

جمله افزایش خطر ابتال به سرطان بشوند.

هفت گلیکوپروتئین ترشحي به نامهاي ،VEGF-F

ارتباط سلولهاي مختلف در این دو بخش با کارسینوژنز

VEGF-A ،VEGF-B ،VEGF-C ،VEGF- D ،VEGF-E

مورد بحث ميباشد .بافت چربي به غیر از ذخیره لیپیدها

و فاکتور رشد جفتي ( (PlGFميباشد [ .]25این هورمون-

نقش مهمي در تنظیم هومئوستاز انرژي ،حساسیت به

ها وازکولوژنز (تشکیل اولیه سیستم عروق جنیني)،

انسولین و سوخت وساز کربوهیدرات و چربي دارد .این

آنژیوژنز (رشد عروق خوني جدید از شبکه عروقي

بافت از نظر متابولیکي به عنوان بافت فعال شناخته شده

موجود) و لنف آنژیوژنز (تشکیل عروق لنفاوي) را

است و به عنوان یک بافت اندوکرین پپتیدهاي فراواني را

تحریک ميکنند .همچنین نفوذپذیري عروق را افزایش

تحت عنوان آدیپوکاینها ترشح ميکند ،این ملکولها هم

ميدهند [.]12
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 VEGFبخشي از سیستمي ميباشد که به هنگام عدم

فرم رضایت نامه وارد مطالعه شدند .افراد مبتال به

کفایت جریان خون و هیپوکسي اکسیژن رساني به بافتها

در بیمارستانهاي دانشگاهي و مراکز درماني نقاط مختلف

را تامین ميکند .آنژیوژنز به طور جدي در سطح ملکولي

کشور بر اساس شواهد آسیب شناختي تشخیص داده شده

تنظیم ميشود و در وضعیتهاي پاتولوژیکي متعدد مثل

و تحت عمل جراحي قرار گرفتهاند و پاتولوژیست وجود

سرطان تنظیمش بهم ميخورد .عدم توازن بین مولکول-

 MTCدر آنان را تایید کرده است .جهت آنالیز سرم 59

هاي سیگنالینگ پرو و آنتيآنژیوژنیک در تومورها یک

نفر ( 21زن و  25مرد) افراد مبتال به  MTCگروه بیمار و

نتیجه عروقي غیرنرمال را ایجاد ميکند.

از افراد مراجعه کننده بر اساس نتایج آزمایشات تیروئیدي،

نتایج پاتوفیزیولوژیکي این اختالل عروقي ،گوناگوني در

با همسان سازي سن و جنس با نمونههاي بیمار 59 ،نفر

جریان خون توموري و اکسیژن رساني و افزایش فشار

( 25زن و 21مرد) فاقد اختالل تیروئیدي ،بیماريهاي

مایع بین توموري ميباشد که باعث پیشرفت تومور و

زمینه اي و هر نوع سرطان دیگر به عنوان گروه کنترل

کاهش درمان مؤثر آن ميشود .با این حال این عروق

انتخاب شدند .از افراد گروههاي بیمار و کنترل 11 ،میلي-

غیرطبیعي براي ادامه رشد تومور ضروري است و در

لیتر خون وریدي از ورید آنتيکوبیتال دست چپ در

غیاب رگهاي خوني به علت کمبود اکسیژن ومواد

وضعیت نشسته اخذ شد .سپس با سانتریفوژ (ساخت

غذایي ،رشد تومورها مهار ميشود بنابراین با توجه به

شرکت  Eppendorfآلمان)  1111دور در دقیقه به مدت

اهمیت رگزایي در رشد تومور و متاستاز آن ،تولید

 11دقیقه سانتریفوژ شد .سرم نمونهها در لولههاي مجزا

فاکتورهایي که بتواند باعث مهار رگزایي در این شرایط

جداسازي و در فریزر منفي  81درجه سانتيگراد تا زمان

آسیب شناختي شود امري ضروري به نظر ميرسد و

انجام آزمایش ذخیره شد.

درمانهاي آنتي آنژیوژنیک اهمیت بسیاري دارد [.]19

بررسي سطح سرمي آدیپوکاین  VEGFبا استفاده از کیت-

در دهه اخیر تحقیقاتي بر روي ارتباط بین تیروئید وبافت

هاي مبتني بر روش االیزا نوع ساندویچي بر اساس

چربي انجام شده و مشخص شده که آدیپوکاینها مستقیماً

دستورالعمل شرکت تولید کننده با استفاده از دستگاه االیزا

در سرطان تیروئید دخیل مي باشند .اگرچه قبالً مشخص

ریدر در طول موج  591نانومتر انجام گرفت .با توجه به

شده اختالل در عملکرد بافت چربي ریسک بعضي از

اثبات نرمال بودن توزیع دادهها توسط آزمون  ،KSاز

سرطانهاي تیروئید را افزایش میدهد ولي در مورد اختالل

آزمون  Tمستقل براي مقایسه متغیرهاي کمي استفاده شد.

 VEGFدر سرطان مدوالري تیروئید مطالعاتي انجام نشده

آنالیز دادهها با استفاده از نرم افزارهاي

است و این تحقیق اولین بررسي در این رابطه ميباشد تا

و  SPSS 22انجام شد.

شاید بتوانیم اندازهگیري هورمونهاي خاص را جایگزین

MTC

Medcalc 14.8.1

نتایج

تکنیکهاي ژنتیکي هزینهبر براي بیماران بکنیم.

میانگین غلظت سرمي  VEGFدر افراد بیمار  218 ng/Lو

مواد و روش کار

در افراد سالم  221 ng/Lبود .پس از نرمال نمودن توزیع

افراد مبتال به سرطان مدوالري تیروئید ،جامعه هدف و

دادهها با لگاریتمگیري ،آزمون تي مستقل انجام شد و

افراد مراجعهکننده به پژوهشکده علوم غدد درون ریز و

تفاوت آماري معنيداري میان  VEGFگروه کنترل و گروه

متابولیسم بیمارستان طالقاني تهران با سرطان مدوالري

مبتال به سرطان تیروئید مشاهده نشد (نمودار  1و جدول

تیروئید تایید شده جامعه مورد مطالعه را تشکیل ميدهند.

 .)1به تفکیک جنسیت نیز پس از نرمال نمودن توزیع

افراد داوطلب براي شرکت در این مطالعه پس از تکمیل

دادهها با لگاریتمگیري ،آزمون تي مستقل انجام شد و
03
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تفاوت آماري معنيداري میان  VEGFمردان گروه کنترل

مدوالري تیروئید با اختالف معنيداري باالتر از

و مردان گروه مبتال به سرطان تیروئید مشاهده نشد

گروه کنترل بود (( )p=1/11نمودار .)1

(نمودار  .)2میزان  VEGFدر زنان گروه مبتال به سرطان

جدول -1میزان سرمي  VEGFدر بیماران مبتال به  MTCوکنترل سالم

)VEGF (µg/ml
)(Mean

کنترل سالم

بیماران MTC

P-value

881

812

1/10

MTC: Medullary Thyroid Carcinoma, VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor

100

10
MTC

Control

نمودار  -1مقایسه غلظت سرمي  VEGFگروه کنترل و گروه مبتال به سرطان مدوالري تیروئید
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VEGF
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نمودار -2مقایسه میزان  VEGFمردان گروه کنترل و مردان مبتال به سرطان مدوالري تیروئید
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نمودار -1مقایسه میزان  VEGFزنان گروه کنترل و زنان مبتال به سرطان مدوالري تیروئید

بحث
به دلیل ارتباط چاقي با سرطان ،هورمونهاي بافت چربي

از پنجاه نوع آدیپوکاین با رویکردهاي ژنتیکي و

و با توجه به گستردگي هورمونهاي بافت چربي ،هورمون

پروتئومیکس متفاوت شناخته شده است .بافت چربي مي-

MTC

توانند هومئوستاز متابولیسم را تغییر داده و باعث

کارسینوماي مهاجم تیروئید است که بهبودي آن به میزان

اختالالت گوناگون از جمله افزایش خطر ابتال به سرطان

باالیي به تشخیص زودهنگام آن بستگي دارد .همراهي این

بشوند .ارتباط سلولهاي مختلف در این بافت با

سرطان با الگوي هورموني بافت چربي بیماران

کارسینوژنز مورد بحث ميباشد .اخیراً در مطالعات

(ادیپوکاینها) بررسي نشده است .در ده سال گذشته بیش

متعددي نقش آدیپوکاینها در پاتوژنز و پیشرفت سرطان-

 VEGFانتخاب شد .همانگونه که اشاره شد
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هاي خاص بررسي شده است و حدس زده ميشود که

ميرسد و درمانهاي آنتي آنژیوژنیک اهمیت بسیاري دارد

احتماالً نقش مهمي را در این رابطه ایفا ميکنند .در دهه

[ VEGF .]18توسط محققان در ارتباط با سرطانهاي

اخیر تحقیقاتي بر روي ارتباط بین تیروئید و بافت چربي

گوناگون مثل سرطان معده ،ریه ،کولون ،کلیه ،تخمدان،

انجام شده و مشخص شده که آدیپوکاینها مستقیماً در

خون و مغز بررسي شده است [ .]28 ،26 ،18 ،6بیان

سرطان تیروئید دخیل ميباشند .در مطالعه هدایتي و

باالي  VEGFبا رفتارهاي بیولوژیکي در بعضي از

همکارانش مشخص شده سطح لپتین در بیماران با سرطان

سرطانها وابسته است و در سرطان معده به عنوان مارکر

تیروئید نسبت به افراد نرمال باالتر بوده [ Cheng ،]15و

تشخیصي ميتواند استفاده شود [ .]1همچنین با استفاده از

همکارانش در مورد آدیپونکتین یک روند مخالفي را

 siRNAو مهار  mRNAمربوط به  ،VEGFدر توسعه

تشخیص دادند [ ]5و در مطالعات بر روي انسانها رابطه

سرطان معده و مهاجرت سلولهاي آن مهار قابل توجهي

معکوسي بین سطح آدیپونکتین و خطر ابتال به سرطان

مشاهده شد و نشان دادند  VEGFمي تواند آپوپتوز را

تیروئید مشاهده شد [ .]21در این پژوهش هورموني که

القاء کند [ .]15در سال  Fan 2111و همکارانش بیان

ارتباط آن با  MTCمورد بررسي قرار گرفت  VEGFمي-

کردند  VEGFR2فسفریله محیطي و فشار خون باال مي-

باشد .این هورمون وازکولوژنز ،آنژیوژنز و لنف آنژیوژنز

تواند بیومارکرهاي بالقوه مهمي باشد براي نشان دادن

را تحریک ميکنند .همچنین نفوذپذیري عروق را افزایش

وابستگي سرطانهاي پیشرفته سینه به  VEGFو یافتن

ميدهد [ .]12در بیماريهایي مثل آرتریت روماتوئید،

جمعیت حساس به درمانهاي آنتي آنژیوژنیک [.]11

بیماريهاي عروقي در شبکیه چشم (تخریب ماکوالر

در این پژوهش تفاوت آماري معني داري میان

وابسته به سن) ،رتینوپاتي دیابتي ،افزایش سایز و رشد

گروه کنترل و گروه مبتال به سرطان تیروئید مشاهده نشد.

تومورهاي جامد و متاستاز آنها ،آنژیوژنز مي تواند نقش

همچنین تفاوت آماري معنيداري میان  VEGFمردان

مهمي را ایفا کند .رگزایي یا تشکیل رگهاي خوني

گروه کنترل و مردان گروه مبتال به سرطان تیروئید مشاهده

جدید ،در رشد تومور و متاستاز آن ضروري است .فاکتور

نشد .این عدم وجود اختالف میتواند به علت پایین بودن

رشد اندوتلیال عروقي ( )VEGFو گیرندههاي آن یکي از

حجم نمونه باشد .میزان  VEGFدر زنان گروه مبتال به

مهمترین تنظیم کنندههاي اختصاصي رگزایي هستند.

سرطان مدوالري تیروئید با اختالف معنيداري باالتر از

آنژیوژنز به طور جدي در سطح ملکولي تنظیم ميشود و

 VEGFگروه کنترل بود (.)P=1/11

در وضعیتهاي پاتولوژیکي متعدد مثل سرطان تنظیمش

نتیجهگیری

بهم مي خورد .داروهایي که ميتوانند  VEGFرا مهار کنند
در کنترل چنین بیماريهایي مفید ميباشند.

VEGF

بنابراین از سطح سرمي  VEGFبه عنوان شاخص یا مارکر

VEGF

در تشخیص یا تایید تشخیص سرطان مدوالري تیروئید و

آنژیوژنز را در آدیپوسیتها نیز تحریک ميکند و باعث

پیشبیني وقوع سرطان در زنان ،همراه با شاخصهاي

رشد بافت چربي ميشود [ .]29رگزایي یا تشکیل رگ-

بیوشیمیایي دیگر ميتوان استفاده کرد .با توجه به اینکه

هاي خوني جدید ،در رشد تومور و متاستاز آن ضروري

سرطان مدوالري تیروئید شیوع پاییني دارد ،تعداد نمونهها

است و در غیاب رگهاي خوني به علت کمبود اکسیژن و

نیز محدود بوده است بنابراین مطالعات بیشتر با حجم

مواد غذایي رشد تومورها مهار ميشود .بنابراین با توجه

نمونه باالتر پیشنهاد ميشود.

به اهمیت رگزایي در پیشرفت برخي بیماريها از جمله
سرطان ،تولید فاکتورهایي که بتواند باعث مهار رگزایي
در این شرایط آسیب شناختي شود امري ضروري به نظر
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