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 سرطانی پلی پلوئیدی های یاختهغول 

 گلشن برات وند 
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 چکیده

 یهرا هسرته  برا  ییهرا سرلول  کرر، یپغول یهااختهی نیا. دهدیم رخ یانسان یهادر سرطان عمدتاً که است یادهیپد یدیپلوئیپُل

 یهرا  انردام  از رمجموعهیز کیدر  غالباً و هستند هاکامل از کروموزوم ۀنسخ نیچند یحاو کر،یپغول ییهاهسته تک ای و متعدد

یمر  0یدیر پلوئ یپل یسرطان یها اختهی غول لیکه منجر به تشک ییهاسمیمکان. شود یم افتی انسان نیجن یِنیجن مرحله و بالغ

: جملره  از کیژنوتوکسر  یهرا و در پاسخ بره ترن    نزیتوکیس شکست ،یتوزیم شکست ،یریتکثدرونممکن است به علت  شود،

 پریهرا  و یپوکسر یها ،UVنور  هوا، یآلودگمانند:  یطیعوامل مح ای ویداتیاکس استرس ژن،یاکس کمبود تشعشع، ،یدرمان یمیش

 نمرو  ۀبرنامر  کیر  است ممکن شوند،یم دهینام PGCCS اختصار به که یدیپلوئ یپل یسرطان یها اختهی غول نیاباشد.  ترمال

 تومرور،  عرود  سررطان،  درمران  برابرر  در شدهیزیربرنامه یسرطان یها سلول دیتول یبرا هاتن  و غدد ترشح به پاسخ در را هیاول

مقاومت در  سمیسرطان و مکان ۀعنوان آغازگر بالقو به لیدل نیهم به ؛ ودهند نشان متاستاز و یمنیا ستمیس سرکوب ،یمیبدخ

 دیر جد عوامل ییشناسا و قیدق یمولکول یها سمیمکان شتریب درک .شوندیم گرفته نظر در زاتن  یدرمان طیشرا ایبرابر عوامل 

 سمیتوانند مکان یم ریپ یها PGCC نکهیو ا کرده ارائه ندهیآ در سرطان یبرا یمتفاوت دگاهید تواندیم ها PGCC حذف یبرا

 میتقسر  یمولکول سمیمکان یبررس مطالعه نیا از هدف. دهند ارائه ینئوپالست دِیجد یزندگ کیتولد  یبرا را یاشدهتازه شناخته

 نره یزم در دیر جد قرات یتحق ۀحروز  ۀدهنرد  نشران  کره  اسرت،  ها PGCCلیتشک در مشترک یهاسمیمکان و ییتومورزا ،یسلول

 .باشد داشته متاستاز و یماریب بازگشت تومور، جادیا در یاساس نق  دارد امکان و است سرطان یشناس ستیز

 

 یسلول یهمجوش ،ییتومورزا ،یسلول میتقس، یمولکول سمیمکان، یدیپلوئ یپل یسرطان های یاخته غولهای كلیدی:  واژه
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