پزشکی شخصی :سلولهای بنیادی در
درمان سرطان روده بزرگ
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سرطان دســتهای از بیماریها است که با تکثیر سلولی
کنترل نشده ،تهاجم به بافت و متاستاز مشخص میشود.
از آنجــا که یکــی از عوامل اصلی مــرگ و میر در عصر
ما محسوب میشــود ،تحقیقات علمی با موفقیت طیف
وســیعی از داروهــای  antineoplasticرا با انواع خواص
دارویــی ،از جمله اشــکال جدید درمــان هدفمند ضد
سرطان ،توسعه داده است.
با این حال ،ســرطان بســیار پیچیده و ناهمگون است:
پدیدههایی مانند شکست شیمی درمانی یا رادیوتراپی و
عود تومور و متاســتاز متعاقب آن ،و همچنین تنوع بین
فردی در مورد اثربخشی درمان ضد سرطان ،میزان کلی
بقا را کاهش میدهد و نیاز به درمانهای جدید ،هدفمند
و فرد محور ضدسرطان را نشــان میدهد .این روشهای
درمانی ضد ســرطانی هدفمند ،از شکست درمان و تنوع
پاســخ درمانی در بیماران با انواع مختلف  neoplasiaیا
یکسان جلوگیری کند .چشم انداز پزشکی شخصی شامل
ســنجش برخی از ویژگیهای "کلیدی" تومور است که
به رژیم درمانــی مطلوب کمک میکند تا برای هر بیمار
طراحی شــده و ســرطان آن را با موفقیت درمان کرده
و از عود بیماری جلوگیری کند (شــکل  .)1اســتفاده از
آنالیزهــای مولکولی جدید منجر به جمع آوری دادههای
عظیمی در زمینه تحقیقات ســرطان شده است .در این
مقاله ،ما به طور سیســتماتیک آخرین پیشــرفتها در
زمینه پزشــکی شخصی را نســبت به یک بیماری بسیار
شــایع و کشــنده ،یعنی ســرطان کلورکتال ( ،)CRCبا
تمرکز بر به روزترین شواهد در نقش اسلولهای بنیادی
( )SCsو سلولهای بنیادی سرطانی ( ،)CSCsرا بررسی
میکنیم.

مروری بر بیماری
آمار

 CRCســومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان
در سراسر جهان است ،با وجود پیشرفتهای قابل توجه
تشــخیصی و درمانی ،میزان بقای نسبی  5ساله تنها 8
درصد اســت CRC .صرف نظــر از وجود غربالگری عالی
و استراتژیهای پیشــگیرانه ،یک مشکل عمده بهداشت
عمومی در کشــورهای غربی اســت .حدود  72درصد از
CRCهــای جدید در روده بزرگ و  28درصد باقی مانده
در راست روده ایجاد میشود.

بافتشناسی و ژنتیک

طبقه بندی هیستوپاتولوژیک اصلی  CRCشامل90-95٪ :
آدنوکارســینوما ،تومورهای بدخیم ناشــی از ســلولهای
اپیتلیال مکعبی یا ســتونی اســت 10٪ .آدنوکارسینوم
مخاطی ،بیشتر در بیماران جوان دیده میشود .حدود 1
درصد سرطان سلول حلقهای و انواع دیگر تومورها ،مانند
سرطان سلول سنگفرشی ،ســرطان سلولهای کوچک،
تومورهای کارســینوئید ،ســرطانهای آدنو-سنگفرشــی
و تمایز نیافتــه که در روده بزرگ و راســت روده یافت
میشــود ،است .سارکوم و لنفوم به عنوان تومورهای غیر
اپیتلیال ،بسیار غیر معمول هستند.

تومور زایی دارای مراحل زیر است:
 .1سیگنال دهی مستقل رشد
 .2از دست دادن حساسیت به سیگنال بازدارنده رشد
 .3فرار از آپوپتوز
 .4تکثیر کنترل نشده
 .5آنژیوژنز ناهنجار و  .6تهاجم به بافت .نقصهای ژنتیکی
اولیه باعث بیثباتی  DNAمیشــود و این منجر به نقص
ژنهای سرکوب کننده تومور میشود.
غربالگری ســلولهای  CRCبا پروبهای  DNAمخصوص
پروتواونکوژنهای شناخته شده و برخی از ژنهای سرکوب
کننده تومور نشــان داد که  50درصد از این تومورهای
بدخیم دارای جهــش نقطه فعال کننده آنکوژن K-Ras
بودهانــد و  75درصد از این ســرطانها جهش غیر فعال
کنندهای در ژن  p53که یک ژن ســرکوب کننده تومور
اســت ،داشــتهاند .عالوه بر این ،مطالعات در مورد موارد
متعددی از پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی ( ،)FAPنشــان
داده اســت که بیــش از  70درصد از ســرطانهای روده
بزرگ ناشی از پولیپ روده دارای جهش در ژن آدنوماتوز
پولیپوز کولی ( )APCهســتند .در واقــع ،اکنون واضح
اســت که جهشهایی که ژن  APCرا غیرفعال میکنند،
نشــان دهنده مرحله اولیه است .این جهش باعث تعدیل
مســیرهای مرتبط با سرطان یعنی مســیر پیام رسانی
رتینوئید اسید ( )RAمیشود.
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ســرطان روده بزرگ با از دســت دادن قطبیت سلولهای
اپیتلیال و جدا شــدن آنها از غشای پایه آغاز میشود .در
مرحله بعدی ،تغییرات متقابل بین ســلولها و ماتریکس
خارج ســلولی به وجود میآید .متعاقباً ،ســیگنال دهی
منجر به تغییرات در SCها ایجاد میشود .روی هم رفته،
این امر باعث تشــکیل SCهای توموری میشود .به این
ترتیب ،سلولهای تومور میتوانند متعاقباً توسط سیستم
لنفاوی یا عروقی به بافتهای مختلف پخش شوند.
مروری بر گزینههای فعلی درمان CRC

درمــان  CRCشــامل درمــان موضعی یا سیســتمیک
اســت .درمانهای موضعی شــامل جراحی ،پرتودرمانی
و رادیولوژی مداخلهای اســت .درمان سیستمیک شامل
شــیمی درمانی و ایمونوتراپی اســت زیرا ایــن داروها
پس از ورود به گردش خون سیســتمیک به ســلولهای
نئوپالستیک حمله میکنند.
بســته به مرحله ســرطان و عوامل دیگر (سن ،وضعیت
پاتوفیزیولوژیکــی ،جنســیت ،انواع جهشهــا و غیره)
انواع مختلف درمان ممکن اســت بــه صورت همزمان یا
به ترتیب مورد اســتفاده قرار گیــرد :مراحل اولیه CRC
( ~95درصد از  stage Iو  ~70درصد از  )stage IIمعموالً
جراحی ،با یا بدون شیمی درمانی کمکی انجام میشود.
معموالً مراحل پیشــرفته ( IIIو  ،)IVدرمانهای ترکیبی
شــامل پرتوهای شــیمی درمانی و جراحــی را دریافت
میکنند.
شیمی درمانی CRC

در  ،CRCشیمی درمانی معموالً بعد از جراحی تومورهای
مرحله  ،IIIجایی که سلولهای کارسینوم به غدد لنفاوی
گســترش یافتهاند (شیمی درمانی کمکی) داده میشود.
دامنه شــیمی درمانی کاهش عود و مرگ و میر سرطان
است .در برخی موارد ممکن اســت شیمی درمانی قبل
از جراحی بــرای کاهش حجم تومور تجویز شــود .این
در ســرطان رکتوم بیشتر از ســرطان روده بزرگ شایع
است .شیمی درمانی همچنین میتواند به عنوان تسکین
دهنده ،یعنی شــیمی درمانی عالئم درمــان کننده در
بیماران متاســتاتیک مورد استفاده قرار گیرد .در نهایت،
بیمارانی که با  CRCمتاســتاتیک پیشــرفته (غیرقابل
برداشــت) ( )mCRCمراجعه میکنند ،شیمی درمانی را
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به عنوان یک درمان انتخابی دریافت میکنند ،که پیش
آگهی را بســیار بهبود بخشــیده و میزان بقای متوسط
بیماران را افزایش داده است.
اولین عامل شــیمی درمانی-5 ،فلورویوراسیل (،)5-FU
عامل شــیمی درمانی اصلی در اکثر موارد  CRCاســت.
توســعه عوامل اضافی ،از جمله عوامل حــاوی پالتین،
irinotecan، fluoropyrimidinesهــای خوراکــی و
" ،raltitrexedزرادخانه" شــیمی درمانی را برای بیماران
 CRCگسترش داده است .انتخاب شیمی درمانی ترکیبی
نیز عمدتا برای مرحلــه  IV mCRCبا مزیت هم افزایی
سمیت عمیق در دسترس است .امروزه همین مزیت برای
ترکیب شــیمی درمانی کمکی ( CRCپس از برداشتن)
مورد توجه است.
مروری بر ایمونوتراپی فعلی CRC

افزایش موارد  CRCپیشرفته با وجود مداخالت جراحی
و شــیمی درمانی متداول ،منجر به ضرورت بسیار زیادی
برای توسعه رویکردهای درمانی جدید از جملهایمونوتراپی
شده اســت .ایمونوتراپی یک رویکرد درمانی فعال است
که برای تحریک سیســتم ایمنی بدن به واکنش به آنتی
ژنهای اختصاصی تومور و حمله به ســلولهای توموری
طراحی شده اســت .روشهای ایمونوتراپی میتوانند از
انواع مختلفی از پپتیدها اســتفاده کنند که میتوانند از:
 .1آنتی ژنهای مرتبط با تومور  .2تمام ســلولهای تومور
 .3ســلولهای دندریتیــک تولیــد شــده در شــرایط
آزمایشــگاهی و یا  .4واکسنهای سرطان مبتنی بر ناقل
ویروسی تشکیل شوند.
آنتی بادیهای مونوکلونال در درمان CRC

آنتی بادیهــای مونوکلونال ( )mAbsکــه آنتی ژنهای
سطحی را بر روی سلولهای توموری هدف قرار میدهند
(شکل  )2با موفقیت در درمان  CRCاستفاده میشود .سه
آنتی بادیهای مونوکلونال (Cetuximab، Bevacizumab
و  )Panitumumabبرای درمــان  CRCدر ایاالت متحده
تأیید شده است و بســیاری دیگر از  mAbsدر آزمایشات
بالینــی در حال آزمایــش هســتند Bevacizumab .در
بیماران  CRCنوع وحشــی  KRASموثر اســت .این یک
آنتی بادی منوکلونال انسانی نوترکیب است که به صورت
انتخابی به  VEGFانســان متصل میشود .بیماران مبتال

شکل  .2مکانیسم عمل آنتی بادیهای مونوکلونال ( mAbs). mAbsآنتی ژنهای
سطحی را روی سلولهای توموری هدف قرار میدهد.
بواسیزوماب به  VEGFو  Panitumumabو همچنین  Cetuximabمتصل میشود،
هردو  EGFRرا روی سلولهای سرطانی تشخیص میدهند.

به  CRCنوع وحشــی  KRASاز مزایای بالینی ناشــی از
درمان بــا ضــد  EGFR، Cetuximabو Panitumumab
برخوردار هستند .روش متفاوت استفاده از آنتی بادیهای
مونوکلونال در  mCRCعمدتا استفاده از آنتی بادیها علیه
هدف است ،مانند :مرگ سلولی برنامه ریزی شده )PD -1
 )ipilimumabیا CTLA4

مقاومت  CRCدر برابر گزینههای درمانی فعلی

عارضه اصلی در درمان ســرطان مقاومت در برابر اشــعه
و داروهای شــیمی درمانی اســت .تومورهــا از جمعیت
متنوعی از ســلولهای بدخیم ،برخی حســاس به دارو و
برخی مقاوم به دارو ،تشــکیل شدهاند .سلولهای سرطانی
با مقاومت ذاتی چند دارویی ( )MDRمشخص میشوند.
آنها هنگامی که بــرای اولین بار در معرض داروهای ضد
ســرطان قرار میگیرند مقاومت در برابر شیمی درمانی

نشــان میدهند .پس از درمان با شیمی درمانی ،حذف
ســلولهای حســاس به دارو همراه با بقای ناخوشــایند
ســلولهای مقاوم اســت .همچنین مواردی از تومورهای
نئوپالســتیک وجود دارد که در ابتدا نســبت به درمان
حســاس بوده و متعاقباً پس از شیمی درمانی حساسیت
به داروهای مشــابه را از دست میدهند و مقاوم میشوند
(شکل  .)3پس از شیمی درمانی اولیه ،تومور دوباره شروع
به رشد میکند و در برابر عوامل شیمی درمانی مقاومت
نشان میدهد .سلولهای سرطانی مکانیسمهای مختلفی
را برای مقاومت در برابر شــیمی درمانی و پرتودرمانی به
کار میگیرند (جدول .)1
قاومت رادیویی سلولهای سرطانی ،مزایای پرتودرمانی را
محدود میکند .خواص ذاتی و بیرونی سلولهای سرطانی
میزان حساسیت به پرتو را تعیین میکند.
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شکل  . 3تفاوت بین  MDRذاتی و اکتسابی
جدول  .1مکانیسمهای مقاومت به شیمی درمانی و پرتودرمانی در سلولهای سرطانی.
مقاومت به پرتودرمانی

مقاومت به شیمی درمانی

شرایط هیپوکسیک تومور

افزایش جریان دارو

افزایش تولید آنتی اکسیدانهای سلولی

کاهش یا محدودیت در مصرف دارو

فعال شدن پروتواونکوژنهای خاص

فرار/غیرفعالسازی آپوپتوز

برهم کنشهای استرومال

افزایش متابولیسم دارو و تقسیم بندی داروها

تقویت ژنهای ترمیم کننده

DNA

استفاده از مکانیسمهای اپی ژنتیکی که بقاء سلول را افزایش میدهد

بیان یا افزایش بیان اهداف تغییر یافته دارو
(مانند آنزیمها ،پروتئینهای ساختاری و غیره)

تغییرات در “نقاط بازرسی” چرخه سلولی

سیگنالهای بقا که توسط عوامل رونویسی ترجیح داده میشود.

نقش نوظهور SCها در درمان CRC

درمانهای جدید ســرطان مبتنی بر سلول تحت تصور
معاصر زیستشناســی  SCsبزرگساالن توسعه داده شد.
درمانهای متداول مانند تکنیکهای برداشــتن تومور،
رژیمهای شــیمی درمانی و پرتودرمانی برای درمان انواع
تهاجمی و مکــرر  CRCکافی نیســتSC .های متعدد
تمایــل ذاتــی برای مهاجــرت به محل تومور را نشــان
میدهند .مطالعات اخیر ،پتانســیل اســتفاده از SCهای
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افزایش کارایی مکانیسمهای ترمیم

DNA

مختلف مهندسی شــده را به عنوان عوامل درمانی برای
حمله به سلولهای سرطانی ،در مواردی مانند تومورهای
مغزی ،نشان میدهد.

تاثیر  MSCبر سلولهای  CRCانسان

) TME (tumor microenvironmentیک عامل بسیار مهم
اســت که بر رشد و متاستاز  CRCتأثیر میگذاردTME .
شامل انواع مختلف سلول از جمله تومور ،استروما ،اندوتلیال

و جمعیت ســلولهای ایمنی اســت .به خوبی شناخته
شده است که ســلولهای موجود در  TMEفنوتیپهای
ویژهای دارند که باعث پیشــرفت تومور میشود .یکی از
این نوع سلولها MSCها هستند .این سلولهای بنیادی
مزانشــیمی بر  TMEســلولهای  CRCتأثیر میگذارد
و باعــث افزایش رگزایی ،تهاجم و متاســتاز میشــود.
نقش سلولهای بنیادی مزانشیمی در ایجاد تومور بحث
برانگیز است .شــواهد عظیمی در مورد نقش سلولهای
بنیادی مزانشــیمی موثر در افزایش تومور وجود دارد در
مقابل مطالعاتی انجام شــده است که به اثر ضد توموری
این ســلولها در مراحل اولیه رشــد تومور اســت اشاره
میکنــد .این مربوط به دوره بیماری التهابی مزمن مانند
بیمــاری التهابی روده ( )IBDاســت ،جایی که اپیتلیوم
ملتهب و آسیب دیده میشــود ،در نتیجه منجر به بیان
بیش از حد عوامل رونویســی مانند فاکتور هستهای کاپا
) ، B (NF-κBمبدلهــا و فعــال کنندههای ســیگنال
رونویســی  STAT 3و  ،STAT6کــه همه آنهــا بالقوه
تومور زا هســتند .تجویز ســلولهای بنیادی مزانشیمی
در این مرحلــه اولیه میتواند با کاهش ســیگنال دهی
اینترلوکین  IL-6و  phosphoSTAT3و کاهش آســیب
 ،DNAاثر مهاری تومور داشــته باشد .پس از این مرحله
اولیه ،ســلولهای بنیادی مزانشــیمی به وسیله عواملی
مانند  ،NF-κBگیرنده شــیمیوکین نوع ،)CXCR4( 4
فاکتور مشتق از سلولهای استرومایی ( ،)SDFپروتئین
کموتاکتیک مونوسیت ( )MCPو چسبندگی سلولهای
عروقــی ( )VCAMبه تومــور جذب میشــوند .چنین
عواملی ،از طریق تمایز فیبروبالستهای مرتبط با سرطان
( ،)CAFتومورزایــی را افزایش میدهند .همچنین باعث
رشــد تومور ،تهاجم ،متاستاز ،رگزایی و تضعیف ایمنی
ضد تومور میشوند.

تأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی در مقاومت
شیمیایی و رادیویی سلولهای CRC

عــاوه بر موارد گفته شــده با شــروع فعــل و انفعاالت
 CRC-MSCشاهد تأثیر بالقوه بر درمان  CRCهستیم.
تحقیقــات اخیــر توانایی MSCهــا در افزایش مقاومت
شــیمیایی تومورهای هماتولوژیک و جامد را ثابت کرده
اســت .در  CRC، 5-FUانتخاب اول برای درمان است .با
این حال ،اکنون مشخص شده است که یک نوع سلولهای
بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان ،دارای خواص
مقاومت شیمیایی سرکوب کننده سیستم ایمنی و 5-FU
است ،که در زمینه شــیمی درمانی  CRCیک مسئلهی
جدی اســت .عوارض مشــابهی در مورد پرتودرمانی نیز
ممکن است ایجاد شــود :ثابت شده است که سلولهای
بنیادی مزانشــیمی مقاوم در برابر رادیوتراپی هســتند و
فنوتیــپ بدخیم خود را حفظ کــرده و به طور بالقوه در
عود ســرطان موثر هســتند .به همین دلیل ،سلولهای
بنیادی مزانشیمی اصالح شــده ژنتیکی ساخته شدهاند
کــه در درمان آنزیمی/پیش دارویی مورد اســتفاده قرار
میگیرند .این درمان میتوانــد به صورت انتخابی ،علیه
سلولهای ســرطانی مورد هدف قرار گیرد .این سلولها
به طور مداوم آنزیم ترنســژن را بیان میکنند که ترکیب
غیرسمی (پیش دارو) را درون سلول به دارویی با سمیت
ســلولی تبدیل میکند (شکل  .)4چندین ترکیب آنزیم/
پیش دارو در حال استفاده است:
 .1ویروس هرپس ســیمپلکس-تیمیدین کیناز ،همراه با
داروی ضد ویروسی گانسیکلوویر ()HSVtk/GCV
 .2مخمر یا سیتوزین دی آمیناز باکتریایی ( ،)CDبه تنهایی
یا با اوراســیل فسفریبوسیل ترانســفراز ()CD: : UPRT
ترکیب شده و  5-فلوروســیتوزین ( )5-FCرا به 5-FU
سمی تبدیل میکند.
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 .3فسفوریالز نوکلئوتید پورین پروکاریوتی ،با عامل ضد
سرطان فلودارابین (.)PNP/Fara
ســلولهای بنیادی مزانشیمی اصالح شــده ژنتیکی با
موفقیت در درمان سرطان روده بزرگ مورد استفاده قرار
گرفتهاند.
CSCsها و CRC

نتایج وجود یک زیرجمعیت کوچک از سلولهای توموری
که  CSCنامیده میشود را برجسته کرده و آنها را قادر
میســازد تا سرطان را به شــیوهای بسیار کارآمد پخش
کنند .این گروه ســلولی بدخیم حدود  0.1-10درصد از
کل سلولهای توموری را تشکیل میدهد که تنها برخی
از آنها توانایی تومورزایی را دارند .در مقایسه با SCهای
معمولیCSC ،ها دارای پتانسیل تکثیر نامحدود هستند.
همچنین چرخه ســلولی کند آنها میتواند در مقاومت
در برابر روشهای درمانی (شیمی درمانی و رادیوتراپی)
و عود تومور نقش داشته باشد .عالوه بر این ،توانایی ذاتی
CSCها برای ایجاد تومورهای جدید ،ممکن اســت برای
پیشرفت متاستاتیک  CRCاهمیت حیاتی داشته باشد.
در مدل  ،CRCجهشهای بدخیم پیشنهاد میشود که در
سطح سلولهای بنیادی یا در سطح سلولهای پیشساز
اتفاق بیفتد .سلولهای پیش ساز نوعی از SCهای هستند
که تا حدی متمایز شدهاند و دارای پتانسیل تمایز به تنها
یک نوع ســلول ( )unipotent SCsهستند .تغییرات اپی
ژنتیکی ،از جمله افزایش متیالســیون ،میتواند منجر به
خاموش شدن ژنهایی مانندp16، SFRPs، GATA-4/−5 ،
و  APCدر سلولهای بنیادی یا پیشساز در سیستمهای
تجدید ســلول شود ،و این ســلولها را قادر میسازد تا
به حالتهای شبه بنیادی با گسترش کلونال غیرطبیعی
وارد شوند و همین باعث تبدیل سلولهای بنیادی/پیش
ساز به SCهای پیش تهاجمی میشود .به دنبال آن CSC
های قبل از تهاجم به CSCهای "بالغ" تبدیل میشــوند
و در نهایت با تجمع تدریجی تغییرات بیشــتر ژنتیکی و
اپیژنتیکی به سلولهای سرطانی تبدیل میشوند.
بســیاری از مطالعات اخیر ثابت کردهاند که زیرجمعیت
 ،CSCممکــن اســت در گــروه متنوعــی از ضایعــات
نئوپالســتیک انسان شناسایی شــوند ،که  CRCیکی از
شناخته شــدهترین آنها اســتCSC .های کولورکتال
انسان ابتدا با استفاده از سطوح بیان  CD133جدا شدند
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و ثابت شده اســت که باعث ایجاد ضایعات نئوپالستیک
در موشها میشود که بسیار شبیه بدخیمی اولیه است.
تحقیقــات بــرای بیومارکرهای ســطحی مختلف CSC
های کولورکتال با هدف توســعه یک بیومارکر مخصوص
 ،CRC-SCsکــه بایــد توســعه ابزارهــای جدید پیش
آگهــی و درمانی را تا حد زیادی تســهیل کند .در حالی
کــه فنوتیپهای مختلف  CRC-SCsتوصیف شــدهاند،
نشانگرهای سطحی شناسایی شــده تا کنون نیز توسط
SCهای معمولی بیان شــدهاند ،بنابراین اســتفاده بالقوه
آنها به عنوان اهداف درمانی را پیچیده میکند .بسیاری
از مولکولها به عنوان نشــانگرهای  CRC-SCمشخص
شــدهاند ،از جملــه CD133، CD44، CD24، CD166،
 Lgr-5و آلدهیــد دهیدروژناز  ،)ALDH1( 1با ،CD133
یک گلیکوپروتئین غشــایی پنتاسپان ،که برای اولین بار
نشانگر CSCهای کولورکتال شناخته میشود.
یک گلیکوپروتئین ســطح ســلولی ،معروف به مولکول
چســبندگی ســلولی  ،CD44در چندیــن نــوع CSC
شناسایی شده است .سلولهای  CD44ویژگی CSCها را
نشان میدهند و سلولهای منفرد در آزمایشگاه spheres
و تومورهای زنوگرافت که شــبیه نئوپالسم اولیه هستند
را ایجاد میکنند .بیان بیــش از حد  CD44در  CRCبا
حجم تومور و حمله غدد لنفاوی مرتبط اســت .بنابراین،
به عنوان یک مارکر برای پیشبینی بقای کلی محســوب
میشود.
عالوه بر این ،فعالیتهای متعدد سیگنالینگ/مســیرهای
متابولیک و آنزیمهای مختلف نیز ممکن اســت به عنوان
مارکری  stemnessدر نظر گرفته شــوند .به عنوان مثال،
SCهــای روده بزرگ ممکن اســت بر اســاس فعالیت
 ،ALDH1یــک آنزیم ســم زدا ،کــه آلدهیدهای داخل
سلولی را اکسید میکند ،تفکیک شوند.
سایر مارکرهای  CSCcشــامل مولکولهای چسبندگی
سلولهای اپیتلیال  CD29، CD24، CD166، CD26به
همراه مولکولهایــی مانند  Msi-1، Lgr-5و β-catenin
میباشد .وقوع و سطوح بیان این مولکولها با ویژگیهای
 ،SCsهــم در شــرایط آزمایشــگاهی و هم در شــرایط
 in vivoهمراه بوده اســت .این مارکرها همچنین برای
اثبات/کاهش تومورزایی CSCهای جدا شــده اســتفاده
شــدند .عوامل رونویســی  Sox2و  Oct4نیز با توجه به
مشارکت آنها در مکانیســمهای تجدید سلول ،به عنوان

مارکرهای احتمالی  CSCدر نظر گرفته میشــوند .ثابت
شده اســت که ســطح  Oct4و  Sox2در  CRCافزایش
یافته و با افزایش تکثیــر  CRC-SCsو پیشآگهی کلی
ضعیف ارتباط دارد .سایر ژنهای بنیادی ،یعنی Nanog
و  ،c-mycبه عنوان مارکرهای  CRC-SCمورد بررســی
قرار میگیرند و به نظر میرسد "حرکت" به سمت حالت
سلولی "تمایز نیافته" را تسهیل میکنند.

سلولهای بنیادی  CRCو درمان شخصیسازی
CRC

مفهوم ســلولهای بنیــادی ) CRC (CRC-SCsنگاهی
به نقش بالقوه آنهــا در هدایت درمان  CRCمیاندازد.
رویکردهای فعلی ،عموماً سلولهای سرطانی بالغ را مورد
هدف قــرار میدهد .اگرچه این درمانها میتوانند حجم
تومــور را کاهش دهند ،امــا نمیتوانند CSCهایی را که
عالوه بر مقاومت ذاتی در برابر عوامل ضدسرطانی دارای
قابلیت تکثیر باالتری هستند ،به طور کامل از بین ببرند.
آنها میتوانند از اثرات شــیمی درمانــی "فرار" کنند و
پس از اتمام دوره درمان به "ســلولهای سرطانی بالغ"
تبدیل شوند ،که منجر به عود سرطان و متاستاز میشود.
بنابراین ،توسعه ابزارهای درمانی جدید ،با هدف انحصاری
 ،CRC-SCدارای پتانسیل قابل توجهی برای دستیابی به
درمان بهتر برای سرکوب رشد و متاستاز سرطان است.

نقش  CRC-SCدر شــیمی درمانی  CRCو
مقاومت شیمیایی

دو مــدل میتوانند به منشــا  CSCs MDRدر CRCها
اشاره کنند که مقاومت بیشتری در برابر رژیمهای شیمی
درمانی اصلی نشان میدهد .اولین مدل پیشنهاد میکند
که پــس از قرار گرفتن در معرض عوامل ضدســرطانی،
فقط CRC-SCهایی که بیانکننده کاســتهای متصل
به  ATPهســتند قادرند مجددا ً "تومور با تقسیم سلولی
نامتقارن" را با CRC-SCهای جدید و/یا پیش ســازهای
تــا حدی متمایز پر کنند .مدل دوم ادعا میکند که پس
از شــیمیدرمانی ،فقط CSCها زنده میمانند و کسانی
که مقاومت شیمیایی را به دست میآورند ،پس از تجمع
جهشها ،فنوتیپهای ســلولی جدیــد و حتی مقاومتر
شیمی درمانی را توسعه میدهند.
درمانهای متداول ضدســرطان ،از جمله شیمی درمانی

و پرتودرمانی ،به چرخه ســریع ســلولی بســتگی دارد
و مراحــل خاصی را مورد هدف قــرار میدهد ،از جمله
ابزارهــای درمانی  CRCماننــد  ،5-FUآنزیمهای هدف
مرحلــه میتــوز  Sو اگزالیپالتین ،داروی ضد ســرطان
پالتین هســتند .با این وجود ،شــواهدی وجود دارد که
نشان میدهد مقاومت شیمیایی ذاتی در SCهای CRC
ناشی از سرعت رشد آهســته آنها در مرحله  G0است.
یک تحقیق بالینی بزرگ که روی  501بیمار  CRCانجام
شــد نشان داد که ســلولهای  CRCبا بیان بیش از حد
 CD133مقاومت بیشــتری در برابر درمان  5-FUنشان
دادنــد و بیان  CD133با پیش آگهی ضعیف و کاهش بقا
مرتبط بود .در سلولهای  SW620و  LoVo CRCتحت
درمــان با اگزالی پالتین ،بیــان بیش از حد  CD133نیز
مشاهده شد.
اخیرا ً نشــان داده شده است که سلولهای  CRCانسانی
 ،HT-29تحــت درمان با غلظتهای بــاالی  5-FUو یا
 ،oxaliplatinســطح  CD133+و  CD44+CRC-SCرا
افزایش داده و تکثیر در شــرایط آزمایشگاهی را کاهش
داده است .کشت طوالنی مدت در 5-FUخواص ردههای
ســلولی  HTC-29 CRCوالدین را تغییــر داد .آنها نه
تنها  MDRشدند ،بلکه شروع به بیان مارکرهای سطحی
مختلف کردند .آنها شــروع به بیان مارکرهای سطحی
 CD271کردند که با تومورزایی و خواص شبیه به stem
مرتبط اســت .عالوه بر این ،افزایش ســطح بیان گیرنده
فاکتور رشد شبه انســولین ) ،I (IGF-1Rدر سلولهای
مقاوم در برابر شــیمیایی  HT-29 CRCمشاهده شد ،در
حالی که درمــان با مهار کننده )،IGF-1R (AVE-1642
باعث کاهش حجم زنوگرافت تومور  in vivoشــد .سایر
محققان گزارش میدهند کــه CD133+CRC-SCهای
انســانی میتوانند گیرندههای مرگ را تنظیم کرده و از
طریــق اینترلوکین  )IL-4( 4به طور خــاص از آپوپتوز
سلولی ناشی از شــیمی درمانی جلوگیری کنند .درمان
 ،CD133+CRC-SCsبا آنتی بادی ضد  ،IL-4اثر درمان
 5-FUیا مبتنی بر اگزالی پالتین را افزایش داد.
تجزیه و تحلیل اخیر ،گزارش یک مکانیسم اضافی مقاومت
 CD133+CRC-SCsدر برابر عوامل ضد سرطانی اگزالی
پالتین و  ،5-FU: Aurora-A kinaseیک پروتئین کیناز
پرو میتوتیک است که به طور کلی بر روند چرخه سلولی
تأثیر میگــذارد ،بیش از حد بیان میشــود .در CRC-
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SCs؛ آزمایشــات خاموش کننــده  Aurora-Aمنجر به
کاهش رشد ،کاهش ســطح بیان پروتئین ضد آپوپتوز و
افزایش حساسیت نسبت به داروهای شیمی درمانی ضد
سرطان شد ،که سپس CRC-SCها را از بین میبرد.
عــاوه بر ایــنmicroRNA ،هــا ( )miRNAsبا تنظیم
مسیرهای مولکولی خاص در شیمی درمانی CRC-SCs
شرکت کردند .به عنوان مثال "miRNA-140 ،از طریق
تعدیل هیستون داســتیالز  4از تکثیر سلولهای CRC
انسانی  CD133 +high /CD44+highجلوگیری میکند
و منجر به مقاومت در برابر متوترکسات و  5-FUمیشود".
تجزیــه و تحلیــل بیوانفورماتیکی 9 ،عــدد  miRNAرا
شناســایی کرد که تأثیرات قابل توجهی بر توسعه CRC
دارند .مطالعات تجربی برای تأییــد این نتایج مورد نیاز
است .هرچند تأیید شد که  miRNA144میتواند تهاجم
و مهاجرت  CRCرا متوقف کند.
در درمــان  CRCو مهمتــر از آن ،mCRC ،اثر شــیمی
درمانی نیــز در رژیمهایــی که شــامل چندین داروی
ضدسرطان شــیمی درمانی از گروههای مختلف دارویی
(دارای مکانیســمهای متفاوت و متنوع اثر ضد سرطانی)
هستند ،تأثیر منفی میگذارد .این پدیده به عنوان MDR
مورد توجه قرار میگیرد .کاهش غلظت عوامل شــیمی
درمانی در ســلولهای  ،CRCمکانیســم مــورد مطالعه
 MDRاست :بیشتر با بیان بیش از حد اثبات شده از ناقل
 ،ABCB1همچنین به عنوان  p-glycoproteinشناخته
میشــود که به طور فعال به سمزدایی سلولهای CRC
در هزینــه  ATPکمک میکند .به عالوه بر این ،مقاومت
در برابر کامپوتوتسین و  ،5-FUدو داروی ضد سرطان که
معموالً در درمان  CRCاستفاده میشود ،در آزمایشهای
مربوطه با سلولهای مالنوم انسانی مشاهده شده است.
نشانگرهای سطحی CSCها که تا کنون شناسایی شدهاند،
توســط SCهای معمولی نیز بیان میشوند و از استفاده
بالقــوه آنها به عنــوان اهــداف روش درمانی تخصصی
ضد ســرطان جلوگیری میکند .برخــاف مولکولهای
مارکر ســطحی ،آنزیمهای آلدئید دهیدروژناز به عنوان
مارکر  ،CRC-SCsبه عنوان یک پروتئین درون ســلولی
بــا عملکرد آنزیمی اکسیداســیون آلدئیدهای درون زا و
برونزا به اسیدهای کربوکســیلیک مربوطه خود ایستاده
اســت 19 .ایزوفرم  ALDHدر انسان وجود دارد که فقط
تعــداد کمی از آنها با ویژگیهــای  CSCارتباط دارند.
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مقاومت ناشــی از بیان باالی  ALDH1A3را میتوان با
بیــان  CXCR4نیز مرتبط کرد .با این حال ،این واقعیت
برای روشن شدن مکانیسم عمل نیاز به مطالعات تجربی
بیشتری دارد .فعالیت باالی  ،ALDHبا داروهای شیمی
درمانــی متعددی که در درمــان بیماران مبتال به CRC
اســتفاده میشــود ،تداخل ایجاد میکند .ســمزدایی و
غیرفعالسازی دارو یکی از مکانیسمهای کمک کننده به
شیمی درمانی است .دادههای اخیر شواهدی را برای بیان
ایزوفرم  ALDHخاص  CRCارائه میدهد :حساســیت
شیمیایی ردههای سلولی مورد آزمایش با خاموش کردن
ژن  ALDH1A1یــا  ALDH1A3با ژنهای بدون تأثیر
مقایســه شــد .نمونهها پس از خاموش شدن در معرض
 5-FU، Capecitabine، Raltitrexedو  Irinotecanقرار
گرفتند کــه معموالً از عوامل ضد ســرطان برای درمان
اولیه و همچنین  mCRCاستفاده میشود .خاموش شدن
ایــن دو ایزوفرم  ALDH1Aمنجر به تأثیرات متفاوتی بر
حساسیت شیمیایی به داروهای آزمایش شده شد.
ســرانجام ،اثــر مهار دارویــی چندین فعالیــت ایزوزیم
 ALDHتوســط شــیمیایی دی اتیــل آمینوبنزالدهید
( )DEABتا حدی ردههای ســلولی مورد آزمایش را به
شیمی درمانی حساس کرد .آزمایش حساسیت شیمیایی
در حضور غلظت زیر مهاری  ،DEABپتانسیل آن را برای
افزایش اثر ضد تکثیر  ،5-FUایرینوتکان Raltitrexed ،و
 Cisplatinدر  .CRC-SCsافزایش داد.

نقش  ،CRC-SCsبــه عنوان بیومارکرها برای
پزشکی شخصی CRC

در حال حاضر ،اکثر آزمایشات بالینی در حال انجام شامل
بیماران مبتال به سرطان متاســتاتیک ،بررسی پتانسیل
کنترل موقت پیشرفت تومور اســت .با این حال ،کشف
بیولوژی  ،CRC-SCsامید را برای چندین گزینه درمانی
جدید ایجاد میکند .درمانهــای فعلی CSCها را مورد
هدف قرار نمیدهد .این میتواند دلیل عود رشد تومور یا
مقاومت در برابر درمان پس از درمان باشد.
CSCهــا ،از ســرطان روده بــزرگ ،عصبــی ،ســینه،
ریــه ،پانکراس و انواع دیگر ســرطان ،یا با اســتفاده از
مولکولهای مارکرهای ســطح ســلول (به عنوان مثال،
 )CD24+، CD44+، CD133+یــا با اســتفاده از dye-
 effluxزیر جمعیتها به دست آمدهاند .ارزش پیشآگهی

مارکرهــای  CSCدر کلینیک بــا توجه به نقش آنها به
عنوان شاخصهای پیش آگهی ضعیف در حال گسترش
اســت .مطالعات بر روی مارکرهــای  CSCsبرای CRC
نشان داده است که تومورهایی که دارای سطوح باالتری
از  CD44و  CD133هســتند ،بیشتر در معرض ابتال به
متاستازهای اولیه کبدی هستند.
مارکرهای  SCنه تنها برای شناسایی آنها مهم هستند،
بلکه میتوانند اهداف درمانی مفیدی نیز باشند .عالوه بر
این ،چنین مارکرهایی ممکن اســت در انتخاب صحیح
رژیــم درمانی و وضعیت فعلی درمان و همچنین بیماری
کمک کنند .طبق تعریف ،یک بیومارکر پیش بینی کننده
باید نتیجه رویکرد درمانی ضد ســرطان را در هر مورد،
برای محل ضایعه نئوپالســتیک به صورت دقیق تعیین
کند و در دوره درمان به طوری که اصالح رژیم مناســب
و انتخاب مناسبترین مداخله درمانی امکان پذیر باشد.
با توجه به این تعریف ،تشــخیص تغییرات در سطح بیان
بیومارکرهای خاص میتواند تغییرات مربوطه را در پاسخ
درمانی ضد ســرطان را مشــخص کند .به عبارت دیگر،
ارتباط قوی بین بیومارکرها و نتیجه درمان باید ناشــی
از تأثیر مســتقیم درمان مشابه بر سطح بیومارکر و نقطه
پایانی درمان باشد.
بنابراین بدیهی اســت که طبقه بندی بیماران بر اساس
یک سیســتم طبقه بندی مبتنی بر بیومارکرها ،با هدف
شخصیسازی درمان ،با امکان پاسخ مناسب به رژیمهای
درمانی ضد ســرطان ســنتی و تقســیم بندی همزمان

گروههــای بیمار با درصد پیش بینی نتایج درمان ضعیف
(شکل  )1باید انجام شــود .چنین گروههایی را میتوان
مورد مطالعه قرار داد و دانش بیشتری در مورد "تغییرات
بیماریهای بین فردی" ارائه داد و بنابراین دانش موجود
برای شخصیســازی درمان ضد سرطان را افزایش داد .با
این حال ،برای بیماران بین این دو گروه شدید ،دشواری
طبقهبنــدی بر اســاس بیومارکرها افزایــش مییابد ،به
وضوح به نیاز به اصالح تحقیقــات در زمینه بیومارکرها
اشاره میکند و CSCها را در موقعیتی امیدوارکننده قرار
میدهد.
چندین مجموعه ژن خاص ،که به شناســایی انواع تومور
کمک میکند و در پیش بینی پتانســیل متاستاتیک به
بافتهای دیگر بدن ،در سالهای اخیر به خوبی شناسایی
شــده اســت .بنابراین در عمل بالینی آینده درمان ضد
ســرطان به طور بالقوه ارزشمند شده است .عالوه بر این،
مشــخص کردن بیومارکرهــای  ،SCsهم  in vitroو هم
 in vivoو روشن شــدن ویژگیهای خاص بیولوژیکی و
متابولیکی  CSCدر نمونههای تومور مشــتق از بیماران
مبتال به ســرطان و یا ردههای ســلولی سرطانی ،نقش
عمده آنها را در پیشــرفت بدخیم ،متاســتاز ،گسترش
مقاومت به شیمی درمانی و عود تومور نشان داده است.
در یک مطالعه اخیر ،اثر ضد سرطانی سیس پالتین همراه
با هدف قرار دادن ترکیبــات  ALDHیا مهارکنندههای
 ،JAK2پتانســیل هدفگیری جمعیت  CSCsتخمدان
مورد بررسی قرار گرفت :سلولهایی که از شیمیدرمانی
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جان ســالم به در برده بودند جدا شــده و برای تشکیل
اسفروئیدها و مدلسازی شخصیسازی شده شروع تومور
اســتفاده میشــد .این مطالعه به این نتیجه رســید که
اسفروئیدهای  CSCتخمدان ،مشتق از بیماران مختلف،
تغییرات پاسخ به شیمیدرمانی را در الگوهای متمایز نشان
میدهند ،بنابراین ســطح شخصیسازی درمان را امکان
پذیر میکند .زنوگراف تومور ،از منشــا اسفروئید CSCs
تخمدان با پاســخهای درمانی متمایزی که در هریک از
زنوگرافتها مطابق مشاهدات مربوطه بر روی اسفروئیدها
مشاهده شده بود ،تشکیل شد .بیان  ALDHپایین همراه
با سرکوب کامل  ،CD133در سلولهای اسفروئید مقاوم
در برابر درمان ترکیبی مهار کنندههای ســیس پالتین/
 ALDHثابت شد در حالی که اسفروئیدهایی که در برابر
طرحهای ترکیبی مهار کنندههای سیس پالتینJAK2/
مقاوم بودند شامل افزایش تعداد سلولهای  +ALDHبود.
عالوه بر این ،در نتایج منتشــر شــده و منتشــر نشده
آزمایشــگاه خودمان ،ما تنوع بین پاســخ چندین سلول
 CRCانســان به عوامل مختلف ضدسرطان را که معموالً
به عنوان پایه اولیه در درمان اولیه و همچنین در درمان
پیشرفته  mCRCاستفاده میشود ،ثابت کردهایم .تفاوت
در ســطح بیان بیومارکرهای مولکولــی مختلف CRC-
 ،SCsاز جمله ایزوفرمهــای  ،ALDH1ناقلهای ،ABC
گیرندههای غشــای پالسمایی مانند Lgr5 ،و فاکتورهای
رونویســی مانند  Nanogو  Sox2با تفاوت در اثر شیمی
درمانــی عوامل ضد ســرطانی در  CRCانســان ارتباط
داشت .با آزمایشهای متعددی از این دست ،افزایش اثر
سیتوتوکســیک داروی  Raltitrexedبر روی سلولهای
 CRC HT-29و  HCT-116را در مقایســه با رده سلولی
 LS-180 CRCنشــان دادیــم .در نتیجه ممکن اســت
نمایههــای مختلف بیان مارکرهــای  CSCرا در ارتباط
قرار دهیم .توضیح این پدیده ،زیرا هر ســه رده ســلولی
متعلق به یک نوع ســرطان ،یعنی کارسینوم روده بزرگ
هستند .الگوهای مشــابه در مورد داروی ایرینوتکان نیز
وجود دارد ،در حالی که آزمایشات ما ثابت کرد که داروی
 Capecitabineاز الگــوی معکوس دقیق پیروی میکند
و اثر سیتوتوکسیک بســیار بیشتری را بر روی سلولهای
 CRC LS-180نشان میدهد.
در نهایت ،ما همچنین ثابت کردیم که سلولهای ،CRC
مقاوم در برابر داروی  ،5-FUهم حساســیت شــیمیایی
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خود را نســبت به عوامل ضد سرطان آزمایش شده و هم
سطح و الگوهای بیان نشــانگر  CRC-SCsآنها را تغییر
میدهند.

بحث

در این مقاله ،ما به طور سیســتماتیک جدیدترین نتایج
تجربــی را در مورد نقش CSCها ،و همچنین انواع دیگر
SCهای  ،TMEدر زمینه درمان نئوپالزی کولورکتال پس
از مرور دانش فعلی در مورد اهمیت وسیع این نوع خاص
از نئوپالزی در سراســر جهــان و همچنین ویژگیهای
اصلــی مولکولی و ناخالص پاتولوژیک آن ،پایههای اصلی
درمان  CRCشــامل شیمی درمانی ،مداخالت جراحی و
رادیوتراپی را بررسی کرده میکنیم .ابهامات اصلی درمان
فعلی ،مفهوم شــیمی درمانی ،رادیوتراپی و  MDRاست،
که باعث عود ضایعات نئوپالستیک ،شکست درمان و به
طور کلی ،کاهش بقای بیماران  CRCمیشود .این پدیده
به وضوح راه را برای کاربرد پزشکی شخصی در این زمینه
نشــان میدهد و در این زمینه ،مــا تحقیقات به روز در
زمینه علوم  SCرا آنالیز میکنیم.
با اســتناد به نتایج تحقیقات در مورد اثرات ســلولهای
بنیادی مزانشــیمی و در نتیجه ارتباط جنبههای TME
بر سلولهای  ،CRCمشاهده میکنیم که شواهدی که به
نقش "تقویت کننده تومور" سلولهای بنیادی مزانشیمی
اشاره میکنند با شــواهد اخیر نشان داده شده است که
نشــاندهنده اثر ضد توموری اســت ،با این حال ،به نظر
میرســد که مخصوص مراحل اولیه رشــد تومور است.
تجویز ســلولهای بنیادی مزانشــیمی ،در مرحله اولیه،
میتواند با کاهش سیگنالینگ التهابی و آسیب  DNAدر
سلولهای کولورکتال انسان اثر مهار کننده تومور داشته
باشد .عالوه بر این ،ســلولهای بنیادی مزانشیمی مورد
مطالعــه در زمینه شــیمیدرمانی و مقاومت رادیویی در
ســلولهای  ،CRCبه نظر میرسد باعث ایجاد مقاومت در
برابر داروهای شیمیایی مورد استفاده در  CRCمیشود،
همانطور که در آزمایشــات با اســتفاده از  ،5-FUدرمان
انتخابی برای این نوع ســرطان دیده شده است .عالوه بر
این ،ثابت شــده است که ســلولهای بنیادی مزانشیمی
مقاوم در برابر رادیو هســتند و بنابراین ،میتوانند چنین
درمانی را تحمل کنند و فنوتیپ مشروط به تومور خود را
حفظ کنند ،که به طور بالقوه در این روش به عود بیماری

کمک میکند .با این حال ،سلولهای بنیادی مزانشیمی
اصالح شــده ژنتیکــی در درمــان آنزیمی/پیش دارویی
آزمایش شــدهاند :این درمان میتواند در برابر سلولهای
نئوپالستیک انتخابی باشد و نتایج چنین مطالعاتی به این
نتیجه رسیدند که ســلولهای بنیادی مزانشیمی اصالح
شــده ژنتیکی با موفقیت در درمان سرطان روده بزرگ
استفاده میشود.
حجم وســیعی از تحقیقات تجربــی ،نقش CSCها را در
رویکردهای درمانی جدید  ،CRCبا بسط قابل پیش بینی
این مفهوم در درمان بسیاری از انواع دیگر نئوپالزی ،نشان
داد .چندین مولکول به عنوان مارکرهای  CSCکولورکتال،
از جملــه  CD24، CD44، CD133، CD166و آلدهیــد
دهیدروژناز  (ALDH1)، CD166، 1مولکول چسبندگی
سلولهای اپیتلیال (EpCAM)، CD29، CD26، Msi-1،
گیرنــده  Lgr-5و فعالیــت  ،Wnt/β-cateninدر میــان
بســیاری دیگر .با توجه به این ،نقش حیاتی CSCها در
جنبههایی مانند تومورزایی ،متاستاز ،شیمی درمانی و یا
رادیوتراپی و در بســیاری از موارد  MDRدر درمان ضد
ســرطان و همچنین پروفایلهای مختلف زیستشناسی
مولکولی  CSCsدر هر تومور جداگانه ،تحقیقات بر روی
مولکولهای مرتبط با  CSCمتمرکز شده است .هر دو به
عنوان مارکرهای تشــخیص و جدایی و همچنین اهداف
درمــان انتخابی آنها برای کاهش عود تومور ،متاســتاز و
شکست درمان ضد سرطان عمل میکنند.
پتانسیل شخصیسازی عالئم مارکرهای  CSCدر کلینیک
به سرعت در حال گسترش است ،زیرا ثابت شده است که

CSCها و مارکرهای مرتبط با آنها میتوانند پیش آگهی
بیمار ضعیف را ایجاد کنند .بنابراین ،مارکرهای  CSCنه
تنها برای شناسایی یا هدفگیری آنها مهم هستند ،بلکه
میتوانند "ابزار" شخصیســازی درمان مفید باشند .یک
دارایی در انتخاب مناســب رژیم درمانی و وضعیت فعلی
درمان ،که به عنوان بیومارکرهای جدید در نبرد با CRC
عمل میکند.
بــا توجه به نتایــج تحقیق مربوطه ،مــا میتوانیم نقش
CRC-SCهــا و مارکرهای مولکولی آنهــا را در تعیین
مقاومت شــیمیایی بــه چندین داروی شــیمی درمانی
ضدســرطان در انواع خاصی از CRCها مشــاهده کنیم،
که این پدیده به طور کلی ،متغیر یا حتی در سایر موارد
وجــود ندارد .انواع ســلولهای  CRCتفاوت در ســطح
بیان مارکرهای مولکولــی مختلف  ،CRC-SCsاز جمله
ایزوفرمهــای  ،ALDH1ناقلهــای  ،ABCگیرندههای
غشای پالســمایی مانند Lgr-5 ،و فاکتورهای رونویسی
مانند Nanog ،و  ،SOX2با تغییرات در اثر شیمی درمانی
ویا ســمیت ســلولی مرتبط بود .عوامل ضد سرطانی در
سلولهای  CRCانسان ،نشاندهنده پتانسیل آنها برای
استفاده در آینده به عنوان بیومارکر در درمان  CRCو در
نتیجه شخصیسازی رژیم درمانی است.
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