
HigHligHts

1.   Forensic medicine, as a reliable referral center 
for examining pathological findings, plays an 
important role in development of medical 
knowledge, especially oncology.

2.Access to pathological samples of oncol-
ogy provides the opportunity for detailed and 
presice examination of all types of cancers by 
using the latest histopathological and molec-
ular techniques.
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Autopsy is a post-mortem medical procedure performed on a deceased 
person with the primary purpose of collecting tissue to support basic research 
and knowledge translation. This method is increasingly used to investigate 
the pathophysiological mechanisms of cancer development, metastasis, and 
resistance to treatment. In this review article, the rationale for using research 
autopcies in cancer research is discussed and an evidence-based discussion 
of the quality of post-mortem tissues compared to other biological samples 
is provided. The advantages of using post-mortem tissues over other types of 
biological samples are also discussed, including the fact that a large amount 
of tissue can be obtained and that multi-site sampling can be performed that 
is not possible in living patients. Autopsy helps to identify the clonal origin 
and spread modes of metastases. Also, examining the effect of treatments on 
the tumor and creating rare and tumor-derived tissue banks in the patient is 
an integral part of forensic medicine and research autopsy strategies.
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ویژه نکات 
1- پزش��کی قانونی به عنوان مرجع معتبر بررسی یافته های پاتولوژیک، 

نقش مهمی در رشد دانش پزشکی، به ویژه سرطان  شناسی، دارد.
2- دسترسی به نمونه های پاتولوژیک سرطان شناسی، امکان بررسی های 
دقیق و جزئی انواع س��رطان ها را با بهره گیری از آخرین تکنیک های 

هیستوپاتولوژیک و مولکولی فراهم می سازد.

کالبدشکافی  یک روش پزشکی پس از مرگ است که بر روی یک فرد فوت شده با هدف اصلی جمع آوری 
باف��ت ب��رای حمایت از تحقیقات پایه و ترجمان دانش انجام می ش��ود. این روش به طور فزایند ای برای 
بررس��ی مکانیزم های پاتوفیزیولوژیکی تکامل سرطان، متاس��تاز و مقاومت در برابر درمان مورد استفاده 
قرار می گیرد. در این مطالعه مروری، دلیل اس��تفاده از کالبدش��کافی  تحقیقاتی در تحقیقات س��رطان 
مورد بحث قرار می گیرد و بحثی مبتنی بر ش��واهد درمورد کیفیت بافت های پس از مرگ در مقایس��ه با 
دیگر نمونه های زیستی ارائه می شود. همچنین مزایای استفاده از بافت های پس از مرگ نسبت به انواع 
دیگر نمونه های زیس��تی مورد بحث قرار می گیرد، از جمله اینکه مقدار زیادی بافت قابل دس��تیابی بوده 
و نمونه برداری چند ناحیه  ای که قابل انجام است که در بیماران زنده امکان پذیر نیست. کالبدشکافی  به 
شناسایی منشأ کلونال و ش��یوه های گسترش متاستازها کمک می کند. همچنین بررسی تأثیر درمان ها 
بر تومور و ایجاد بانک های بافت نادر و مش��تق از تومور در بیمار به عنوان جزء الینفک اس��تراتژی های 

پزشکی قانونی و کالبدگشایی تحقیقاتی است.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه 
کالبدشکافی  بالینی عبارت است از معاینه پزشکی پس از مرگ 
یک فرد متوفی که ش��امل یک عمل جراحی اصالح شده به منظور 
تعیین علت مرگ می ش��ود]1[. اهمیت کالبدش��کافی  بالینی برای 
کمک به دانش پزشکی بدون شک باوجود کاهش نرخ آنها به دلیل 
زمان ب��ر بودن، نگرانی ه��ای مربوط به تهاجمی ب��ودن آن، پرداخت 
نش��دن منابع دولتی یا خصوصی و آموزش ناکافی پزش��ک باالست. 
نگران��ی درمورد دعاوی احتمالی ب��ه یافته های پس از مرگ و ظهور 
روش های تشخیصی مدرن کالبدشکافی  با حداقل تهاجم که شامل 
بیوپسی با هدایت CT یا استریوتاکتیک با تصویربرداری رادیولوژیکی 
از فرد متوفی است، روشی برای مهار این روند کاهشی است]1[. در 
واقع مقایس��ه های اولیه نشان داده که کالبدشکافی  با حداقل تهاجم 
می تواند علت مرگ را با نرخ مش��ابه کالبدش��کافی  بالینی معمولی 

تعیین کند، در حالی که نگرانی های اعضای خانواده درمورد تهاجمی 
بودن کالبدشکافی  معمولی را برطرف می کند]2[.

در مقابل، برخی از کالبدش��کافی  ها عمدتا به منظور جمع آوری 
ی��ک یا چند بافت طبیعی یا بیمار برای حمایت از تحقیقات اولیه یا 
ترجمان دانش انجام می ش��وند]2[. در اینجا ما از این کالبدشکافی  
به عنوان »کالبدشکافی  تحقیقاتی« یاد می کنیم تا هدف مورد نظر از 
روش را منعکس کند تا زمان یا تدارکات مورد اس��تفاده برای انجام 
آن، زی��را این موارد می تواند بین موسس��ات یا برنامه های اجتماعی 
بس��یار متفاوت باشد]3[. کالبدش��کافی هایی که عمدتا برای اهداف 
تحقیقاتی انجام می ش��د، ابتدا برای جم��ع آوری مغزها برای مطالعه 
بیماری های عصبی و روانی در پایان قرن نوزدهم اجرا ش��د. در نیمه 
دوم قرن بیس��تم، یک رویکرد سیس��تماتیک به بانکداری مغزی در 
ای��االت متحده برای جمع آوری و پردازش کلیه مغزهای افراد دارای 
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رضایت آغاز ش��د. باتوجه به موفقیت بانک های مغزی در کمک 
ب��ه دانش علمی، رویکرد کالبدش��کافی  تحقیق از آن زمان برای 
گروه مهم دیگری از بیماری ها یعنی س��رطان اس��تفاده ش��ده 
اس��ت]3[. اولین کالبدشکافی  با هدف تحقیقات سرطان معاصر 
درمورد بیماران مبتال به س��رطان پروستات متاستاتیک در دهه 
1990 توس��ط محققان دانشگاه واشینگتن و دانشگاه میشیگان 
انجام ش��د]4[. از گزارش اولیه در سال 2000، انواع برنامه های 
کالبدش��کافی  تحقیقاتی ایجاد ش��ده که بینش ما را نس��بت به 
فنوتیپ سرطان کشنده بسیار گسترش داده است]5-8[. عالوه بر 
این، تعدادی از عوامل مهم برای اجرای موفق برنامه کالبدشکافی  
تحقیقاتی از جمله زیرس��اخت های علم��ی، هماهنگی برنامه و 
پشتیبانی بالینی شناسایی و ایجاد شده اند. از آنجایی بحث کامل 
درمورد روش های مورد استفاده در همه برنامه ها به دلیل فقدان 
اطالعات منتش��ر شده درمورد زیرس��اخت های هر برنامه دشوار 
اس��ت، پیشنهاد می ش��ود همه برنامه ها تجربیات خود را به نفع 
جامعه علمی منتشر کنند]9-11[. در این مطالعه مروری، کاربرد 
و احتیاطهای اس��تفاده از بافت های پس از مرگ برای تحقیقات 
س��رطان مورد بحث ق��رار می گیرد و بینش ه��ای علمی حاصل 
از رویکرد کالبدش��کافی  تحقیقی که درک ما از زیست  شناس��ی 
س��رطان، به ویژه تکامل تومور و متاس��تاز را ش��کل داده است، 
توصیف می ش��وند. در نهای��ت، درمورد فرصت های اس��تفاده از 
کالبدش��کافی  تحقیقاتی برای اطالع از تالش های پزشکی دقیق 
و پرداختن به س��ؤاالت اساسی در سرطان  شناسی که تاکنون با 
دسترسی محدود به بافت های انسانی مربوطه محدود شده، مورد 

بحث قرار خواهند گرفت.
اجرای برنامه کالبدشکافی  تحقیقاتی

اج��رای موفقیت آمیز برنامه کالبدش��کافی  متکی به 3 عامل 
اصلی اعم از زیرساخت های علمی، هماهنگی برنامه و پشتیبانی 
بالینی اس��ت. اولین اولویت نیاز به زیرس��اخت های علمی است. 
اکث��ر برنامه ها در مراکز سرطان  شناس��ی وج��ود دارد که منابع 
و زیرس��اخت های الزم از قب��ل در آن وج��ود دارد، اگرچه پیاده 
سازی از طریق رویکرد هماهنگ مبتنی بر جامعه نیز امکان پذیر 
اس��ت]12.13[. حداقل الزامات پرس��نلی برای این روش شامل 
ی��ک متخصص حرفه  ای ب��رای انجام ای��ن روش، کارکنان برای 
جمع آوری نمونه ها به صورت سیس��تماتیک، پش��تیبانی بخش 
آسیب  شناس��ی برای بررسی مواد جمع آوری شده و یک راه حل 

ذخیره س��ازی طوالنی مدت داده و نمونه است. برخی از برنامه ها 
پوش��ش 24 ساعته ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر تنها 

در ساعات اداری کار می کنند]13[.
نیاز دوم، به فردی برای هماهنگی برنامه اختصاصی اس��ت. 
این فرد باید مس��ئول تعامل با تیم های بالینی، ارائه پش��تیبانی 
اداری، ردیابی بیماران مورد رضایت، ترتیب انتقال فرد فوت شده 
به س��ردخانه درصورت مرگ در خارج از بیمارس��تان و پیگیری 
خانواده های هر شرکت کننده و قدردانی از مشارکت فرد متوفی 
باشد. بسته به ساختار برنامه، این هماهنگ کننده برنامه ممکن 
است رضایت شرکت کنندگان را نیز جویا شود. در حالت ایده آل، 
رضایت باید قبل از مرگ اخذ ش��ود نه بعد از مرگ، زیرا شانس 
دریافت رضایت بیشتر است. از آنجا که این نقش مهم هم از نظر 
جسمی و هم از نظر عاطفی سخت است، این مسئولیت در حالت 
ایده آل باید حداقل بین دو فرد تقسیم شود]12[. سوم، حمایت 
سرپرستان بالینی بیماران برای معرفی امکان مشارکت در برنامه 
کالبدشکافی  مورد نیاز است. این جنبه بسیار مهم است و ممکن 
اس��ت مانع بزرگی باش��د که برای جمع آوری ش��رکت کنندگان 
برطرف می شود]14،15[. دالیل حمایت نکردن پزشکان متنوع 
اس��ت و ش��امل ناآگاهی از وجود چنین برنامه هایی، بی میلی به 
درخواس��ت رضای��ت از بیمار یا خانواده، تص��ورات غلط درمورد 
تفاوت کالبدش��کافی  تحقیقاتی با کالبدشکافی  بالینی، ناآگاهی 
خانواده ها از اینکه کالبدشکافی  می تواند محدود به ناحیه خاصی 

از بدن باشد و ترس از دادخواهی]15،16[.
بافت های پس از مرگ برای تحقیقات سرطان

در کل، واژة »پ��س از مرگ« تعدادی از تصورات غلط بدون 
دلی��ل درمورد کیفی��ت بافت های س��رطانی به دس��ت آمده از 
کالبدش��کافی های تحقیقاتی را القا می کند. یک تصور غلط رایج 
درم��ورد بافت های پس از مرگ مربوط به رابطه بین مدت زمان 
بین مرگ و جم��ع آوری بافت، معروف به »فاصله پس از مرگ« 
)PMI( و کیفیت بافت است. در شرایط کالبدشکافی  بالینی، زمان 

پس از مرگ 24 س��اعت یا بیش��تر غیر معمول نیست. به دلیل 
چنین نگرانی هایی درمورد کیفیت بافت، بس��یاری از برنامه های 
کالبدش��کافی  انجام این روش را در اس��رع وق��ت پس از مرگ 
انجام داده اند که منجر به اس��تفاده از اصطالحات کالبدشکافی  
سریع و کالبدش��کافی  گرم برای تأکید بر PMI های کوتاه مدت 
)از یک س��اعت تا 6 ساعت( نسبت به کالبدشکافی  بالینی شده 
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اس��ت]8،17،18[. اگرچه این فرض ک��ه PMI کوتاه تر، کیفیت 
باف��ت را بهبود می بخش��د باتوجه به اینکه مبتن��ی بر تجربه در 
کار با بافت های برداش��ت ش��ده و نمونه های بیوپسی از بیماران 
زنده است، منطقی اس��ت، اما داده های نسبتاً محدودی به طور 
خاص در زمینه مواد به دست آمده پس از مرگ وجود دارد]19[. 
ب��ه همین دالی��ل، از اصطالح کالبدش��کافی  تحقیقاتی به جای 
اصطالحات کالبدشکافی  سریع و کالبدشکافی  گرم برای افزایش 
تأکید بر هدف این روش و حذف هر گونه س��وگیری ناخودآگاه 

مربوط به زمان انجام آن حمایت می شود.
تعریف مرگ به خودی خود موضوعی بسیار پیچیده است که 
بس��ته به استانداردهای اخالقی، قانونی و پزشکی متفاوت است. 
ب��ا این حال، مرگ به عنوان توقف عملک��رد قلبی ریوی تعریف 
می ش��ود]20-22[. پوژیتکوف و نوبل از 48 ساعت بعد از ایست 
قلبی به عنوان »گرگ و میش مرگ« یاد می کنند، زیرا اندام ها، 
بافت ها و س��لول ها در این دوره عملکرد خود را حفظ می کنند و 
تغییرات مداوم در بیان ژن رخ می دهد. پاسخ استرس به کمبود 
اکس��یژن را منعکس می کند اگرچه مرگ س��لولی می تواند در 
درون ی��ک موجود زنده از طریق تعدادی مکانیزم رخ دهد]23[، 
اما مرگ ارگانیس��م در اثر ایس��ت قلبی ریوی بالفاصله منجر به 
مرگ س��لول های آن نمی شود]22،24،25[. این نقطه با سختی 
ماهیچه ها نشان داده می شود. به این ترتیب ماهیچه های اسکلتی 
متابولیس��م ATP را تا زمانی که تمام ذخای��ر از بین نروند ادامه 
می دهد]26[ و مبنایی است برای اینکه چرا اهدای عضو و بافت 
از افراد فوت ش��ده امکان پذیر اس��ت]27[ و برای ایجاد رده های 
س��لولی مش��تق از بیمار، زنوگرافت یا ارگانوئید مدل هایی برای 
آزمایش درمانی]28[. نمونه های برداش��ت ش��ده با این روش یا 
بیوپسی تفاوتی ندارند، زیرا سلول های تشکیل دهنده با وجود از 
بی��ن رفتن پرفیوژن بافتی و تأمین مواد مغذی، برای مدتی پس 
 از خارج ش��دن از بدن زنده و نمایانگر عملکرد آنها در ش��رایط
in vivo هس��تند. بنابراین، تفاوت عمده بین بافت ها و بافت های 

پس از مرگ از بیماران زنده مربوط به حدی است که نشانگرهای 
زیس��تی واکنش استرس به اکسیژن و محرومیت از مواد مغذی 
قبل از حفظ طوالنی مدت تغییر کرده اند. اگرچه این به طور خاص 
به طور رسمی در بافت های دیگر به غیر از مغز مورد مطالعه قرار 
نگرفته اس��ت]29[، اما می توان تص��ور کرد که PMI بر تغییرات 
ذاتی سلول های توموری در هیپوکسی و مسیرهای سیگنالینگ 

متابولیک 43 و ویژگی های بیولوژیک��ی نفوذپذیری های ایمنی 
درون ریز محیط تومور تأثیر می گذارد]32-30[.

تأثیر PMI بر توانایی به دست آوردن داده های معنادار از تجزیه 
و تحلیل مولکولی در علوم پزشکی قانونی اهمیت دارد]33.34[. 
در این شاخه از تحقیقات، بافت های به دست آمده از افراد متوفی 
ممکن اس��ت در معرض دوره های طوالنی نوس��ان دما و رطوبت 
بی��ش از حد و/یا دفع حیوانات ب��ه عالوه PMI طوالنی مدت قرار 
گیرند]35[. باوجود این ش��رایط ش��دید، ارزش آنالیز نمونه های 
جمع آوری شده از بافت های بسیار آسیب دیده قابل توجه است 
و ش��امل DNA بوم��ی، DNA متیله ش��ده، DNA میتوکندری، 
RNA, microRNA و سواب های میکروبی است]36-39[. با این 

حال، چنین داده هایی یک مرجع قابل مقایس��ه با بیماران مبتال 
به سرطان نیستند که در خانه، در یک مهمانسرا یا در بیمارستان 
می میرن��د که همه آنها دارای درج��ه حرارت و رطوبت محیطی 
قابل مقایس��ه هس��تند]40،41[. مرگ های ناشی از سرطان نیز 
در س��ری کالبدشکافی  پزش��کی قانونی ضعیف نشان داده شده 
اس��ت]42،43[. گروه مقایسه  ای بیش��تری از بیماران در پروژه 
)Genotype-Tissue Expression )GTEx گنجانده شده است]44[. 

کنسرس��یوم GTEx با هدف ایجاد پایگاه داده منابع و بانک بافت 
مربوط��ه به منظور مطالعه ارتباط بی��ن تنوع ژنتیکی و بیان ژن 
بافتی در افرادی که به دالیلی غیر از سرطان فوت کرده اند، اقدام 
کرده اس��ت. یکی از جنبه های مهم این بانک بافتی این اس��ت 
که اکثر نمونه ها در ش��رایط پس از مرگ جمع آوری شده اند، از 
جمله خون برای تولید خطوط س��لولی لنفوبالستوئید و پوست 
برای کش��ت فیبروبالس��ت. اگرچه وجود سرطان متاستاتیک یا 
شیمی درمانی یا پرتودرمانی در 2 سال قبل از مرگ معیار خروج 
از پروژه GTEx بود، PMI تا 24 س��اعت مجاز بود]44[. مطالعات 
 ،RNA تأیید کرد که یکپارچگی GTEx بعدی با استفاده از بانک
همان ط��ور ک��ه در ارزش های عدد یکپارچگ��ی RNA منعکس 
می ش��ود، با افزای��ش PMI کاهش می یاب��د و هیچگونه کاهش 
اضافی در یکپارچگی RNA با PMI  های بیش از 12 س��اعت در 

28 ساعت رخ نمی دهد]45[.
قوی ترین شواهد که از استفاده از این بافت های پس از مرگ 
حمایت می کند، مش��ارکت آنها در ارتباط با بیان ژن مخصوص 
 باف��ت اس��ت]46-49[. بنابراین نبای��د دور از انتظار باش��د که

DNA،RNA یا پروتئین نسبتاً با کیفیتی اغلب از بافت های پس 
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از مرگ از بیماران مبتال به سرطان با PMI  های بیش از 6 ساعت 
به دس��ت آید. مانند تمام مطالعات تحقیقی که به خوبی طراحی 
ش��ده اند، درک نیازهای پروژه، تجزیه و تحلیل های انجام ش��ده 
و می��زان اینک��ه PMI، حالت مرگ یا نوع باف��ت مورد نظر مؤثر 
است. همان طور که توسط Grizzle و همکاران]50[ خالصه شده، 
محققان باید بررس��ی کنند که آیا بافت ها برای هدف مورد نظر 

مناسب هستند یا خیر.
ش��واهد دیگری که از کیفیت بافت ه��ای پس از مرگ برای 
اس��تفاده در تحقیقات س��رطان حمایت می کند این اس��ت که 
مدل های زنوگرافت، رده س��لولی یا ارگانوئی��د با موفقیت تأیید 
شده اس��ت]13،51،52[. اگرچه به حداقل رساندن PMI توانایی 
ایجاد مدل های جاودانه را با محدود کردن میزان مرگ سلولی در 
نمونه تسهیل می کند، ویژگی های بیولوژیکی ذاتی انواع مختلف 
تومورها نیز در این رابطه نق��ش عمده  ای دارند. به عنوان مثال، 
ثابت ش��ده که xenografts ناشی از سرطان پروستات )PDXs( با 
وجود PMI های حداقل و استفاده از تکنیک های به روز، با میزان 

پیوند 5-10 درصد گزارش شده است]53[.
در عوض، با اس��تفاده از روش های مش��ابه، بافت های پس از 
مرگ گرفته شده از متاس��تازهای سرطان لوزالمعده که همگی 
با PMI کمتر از 6 س��اعت گرفته ش��ده اند، می��زان موفقیت 57 
درصدی را برای تش��کیل PDX نش��ان داده ان��د که معموالً طی 
2 ماه پس از کاش��ت قابل مش��اهده اس��ت]13[. برای برخی از 
بیماران، ممکن است PMI نسبتاً طوالنی )بیش از 16 ساعت( به 
طور اجتناب ناپذی��ری رخ دهد که طی آن باقیمانده ها در دمای 
4 درجه س��انتیگراد در یخچال نگهداری می ش��وند. با این حال 
در یک محیط کنترل شده با سرما، شروع فرآیندهای اتولیتیک 
تأخیر دارند و پیش��رفت آنها با س��رعت کمی همراه است]54[. 
بنابراین، در مواردی که فرد متوفی بیش��تر دوره پس از مرگ را 
در یخچال گذرانده اس��ت، PMI های طوالنی مدت ممکن اس��ت 
حفظ سطح زنده ماندن سلول و یکپارچگی بافت را در مقایسه با 
بافت های به دست آمده از PMI های کوتاه تسهیل کند. در حمایت 
از این مفهوم، یک فرد متوفی نمونه مبتال به سرطان متاستاتیک 
 Memorial Sloan Kettering Cancer یوروتلیال در مرکز س��رطان
با وجود PMI بیش از 48 س��اعت نمونه های مناس��بی به دست 
امد]55[. در برخی موارد، تنها مولکول های بی کیفیت را می توان 
از بافت های جمع آوری ش��ده در یک س��اعت پس از مرگ جدا 

کرد]55[. در برنامه اهدای س��ریع سرطان دستگاه گوارش جان 
هاپکینز و س��ایر تجربیات با برنامه ه��ای بانک نمونه های مغزی، 
این س��ناریو به احتمال زیاد در بیماران��ی رخ می دهد که بر اثر 
عفون��ت سیس��تمیک یا تغیی��رات آگونی در ارتب��اط با اختالل 
عملکرد چند س��ازمانی می میرند]56[. یکپارچگی مولکول های 
زیس��تی در بافت های توموری بیشتر از بافت های طبیعی مشابه 
از همان بیمار اس��ت]56[ و احتمال متاستازها در میزبان بیشتر 
از تومورهای اولیه اس��ت]57.58[. در مجموع، این داده ها نشان 
می ده��د که عوامل محیطی و مدت زم��ان نگهداری بدن بیمار 
در یخچال به اندازه PMI بر کیفیت بافت تأثیرگذار اس��ت. عالوه 
بر این، PMI با یکپارچگی مولکول های زیس��تی ارتباط معکوس 

دارد، البته استثنائات زیادی از این قاعده وجود دارد.
تحقیق درمورد کالبدشکافی  و سرطان

از زم��ان اولین گزارش های کالبدش��کافی  ب��ر روی بیماران 
س��رطانی برای اه��داف تحقیقاتی، طیف وس��یعی از برنامه های 
کالبدش��کافی  توس��عه یافت��ه و بینش ه��ای کلی��دی در زمینه 
زیست  شناس��ی سرطان - به ویژه پویایی تکامل سرطان، مراحل 
اولیه سرطان زایی و مقاومت درمانی - ارائه داده است. این تجربه 
همچنین به اصالح برنامه های کالبدشکافی  تحقیقاتی، از جمله 
شناس��ایی عواملی که برای اجرای موفق آنها بس��یار مهم است، 
اجازه می دهد]59[. نئوپالسم های بدخیم از جمعیت سلول هایی 
تشکیل ش��ده اند که تحت تأثیر رانش ژنتیکی، انتخاب یا رقابت 
برای منابع در یک محیط خرد پویا قرار دارند]60-62[. بنابراین 
نظریه ه��ای ریاضی برای درک ژنتی��ک جمعیت از زمان داروین 
برای درک تنوع س��لول های س��رطانی در بدن بیم��ار نیز قابل 
استفاده اس��ت]64-66[. متاستاز شوم ترین پیامد تکامل کلونی 
یک نئوپالس��م و شایع ترین علت مرگ ناش��ی از سرطان است 
که کالبدش��کافی  تحقیقی را در درک پویایی تکاملی باتوجه به 
گسترش متاس��تاتیک بس��یار مهم می کند. کالبدشکافی  به دو 
دلیل یک روش قدرتمند برای مطالعه بیولوژی تکاملی س��رطان 
اس��ت. اول، آنها از نمونه برداری چندمنطقه ای )فضایی( تا حدی 
که امکان پذیر نیس��ت پشتیبانی می کنند. عالوه بر نمونه برداری 
گس��ترده از تومور اولیه و متاستازها، ممکن است چندین بافت 
طبیعی نیز نمونه برداری و بیوفلوئیدها جمع آوری ش��وند. اندازه 
بزرگ ه��ر نمونه امکان پردازش آن را برای تجزیه و تحلیل های 
متعدد پایین دس��ت از بافت مشابه، برای مطالعات آینده و توزیع 

بررسی جایگاه کالبدگشایی پژوهشی در سرطان  شناسی
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در جامعه علمی فراهم می آورد. دوم، نمونه گیری چندمنطقه ای 
اج��ازه می دهد تا »نمونه گیری به پایان برس��د« که ما آن را به 
عنوان حداقل تعداد نمونه م��ورد نیاز برای حذف منطقی نتایج 
منف��ی کاذب یا مثبت کاذب تعریف می کنی��م. باتوجه به اینکه 
حداقل تع��داد نمونه مورد نیاز برای دس��تیابی به اطمینان باال 
روش، نوع تومور و بالقوه مرحله بیماری احتماالً متفاوت است. در 
افراطی ترین حالت، نمونه گیری تا تکمیل نتایج مستلزم بررسی 
چندوجهی از تمام س��لول های نئوپالسم در یک بیمار واحد، از 
جمله عناصر استرومایی و ایمنی ریز محیط تومور، برای بررسی 
همبس��تگی ژنوتیپ و فنوتیپ اس��ت. عالوه بر این، نئوپالس��م 
ممکن است یک یا چند محل فراتر از تومور اولیه را درگیر کند، 
از جمله محل های متاستاتیک متنوع و سلول های خفته در یک 
یا چند بافت یا اندام. بنابراین محاس��به گس��ترش سیستمیک 
احتمالی، تجزیه و تحلیل تقریباً تمام سلول های بدن را ضروری 
می س��ازد که از نظر فنی غیرممکن اس��ت اما از نظر تئوری در 
بیمار کالبدشکافی  امکان پذیر است. در واقع، بسته به بار بیماری 
و نوع تومور، تعداد کل نمونه های س��رطانی جمع آوری شده در 
کالبدشکافی  ممکن است از کمتر از 10 )برای مثال، برای بیمار 
مبتال به گلیوم س��اقه مغز( تا بیش از 100 )به عنوان مثال، برای 
بیمار مبتال به سرطان لوزالمعده متاستاتیک( متغیر باشد. اگرچه 
کالبدشکافی  با حداقل تهاجم ممکن است در کالبدشکافی  بالینی 
 ،RNA نقش داشته باشد و کیفیت مولکولی بر اساس یکپارچگی
باال به نظر می رس��د، اما به دالیل فوق برای اهداف کالبدشکافی  

تحقیقاتی کافی نیست]63[.
روش ها و دالیل نمونه گیری چند منطقه ای

برای به تصویر کشیدن نمونه  ای از نمونه برداری چندمنطقه ای 
از متاستاز در کالبدش��کافی  بر اساس روش های شرح داده شده 
قبلی، توده بزرگ محدود ش��ده ب��ه برش هایی به ضخامت یک  
س��انتی متر تقس��یم می شود که هر کدام بیش��تر به مکعب های 
1cm × 1cm × 1cm تقس��یم می شوند]64[. سپس تکه مکعبی 

بافت در امتداد محور طوالنی ش��کافته می شود و نیمی از آن در 
فرمالین ثابت می ش��ود و در پارافین جاس��ازی می شود و نیمی 
دیگ��ر در نیت��روژن مایع در ی��ک کرایوویال منجمد می ش��ود. 
نمونه های تازه نیز ممکن است قبل، حین یا بعد از نمونه برداری 
چندمنطقه ای گرفته ش��وند و می توانند برای ایجاد سیستم های 
مدل )مانند پیوندهای زایا یا ارگانوئیدهای مشتق شده از بیمار(، 

برای طبقه بندی جریان و جداس��ازی انواع س��لولی مورد عالقه 
و/یا تجزیه اس��تفاده شوند. برای تس��هیل توالی یابی تک سلولی 
نمونه های ثابت با فرمالین را می توان برای ارزیابی بافت  شناسی، 
ایمونوهیستوش��یمی )ازجمل��ه برچس��ب گذاری چندرن��گ( و 
آسیب  شناسی استفاده کرد و برای استفاده و توزیع بعدی ذخیره 
کرد. بافت های منجمد ش��ده را می توان برای طیف وس��یعی از 
تجزیه و تحلیل های پایین دست مورد استفاده قرار داد که در آنها 

انجماد فوری یک روش ترجیحی برای حفظ و ذخیره آنهاست.
نمونه برداری چندمنطقه ای برای درک تکاملی سرطان

نمونه گیری چندمنطقه ای تنها به بیماران فوت شده محدود 
نمی ش��ود. با این حال، در بیماران زنده، عامل اصلی مورد توجه 
نوع تومور و روش جراحی اس��ت. به عنوان مثال، در کارس��ینوم 
سلول های کلیوی )ccRCC(، سرطان تخمدان سروز درجه باال یا 
سرطان روده بزرگ، تومور اولیه و/یا متاستازهای منطقه ای منطبق 
همگی در بس��تر برداشتن در معرض دید قرار می گیرند و امکان 
نمونه برداری چندمنطقه ای در طول برداشتن جراحی وجود دارد. 
با این حال، برای اکثر انواع تومور، کالبدش��کافی  تنها روش برای 
نمونه برداری از متاستازها از مکان های مختلف آناتومیکی است. 
در حمایت از این مفهوم، نمونه گیری چندمنطقه ای پس از مرگ 
زمین��ه  ای را برای درک ویژگی های ژنومی ccRCC  های س��ریع 
پیش��رونده در بیمارانی که کاندیدای عم��ل نفرکتومی رادیکال 
نبوده اند، فراهم کرده است. نمونه برداری چندمنطقه ای متمایز از 
نمونه برداری زمانی )طولی( است که در آن نئوپالسم یکسان در 
یک یا چند بازه زمانی بیوپسی می شود]65[. هنگامی که اینها با 
هم در یک بیمار انجام می شوند، می توان استنباط های قوی تری 

از پویایی کلونال نئوپالسم تعیین کرد.
تفسیر دینامیک تکاملی نسبت به روش نمونه گیری

تکام��ل کلونال یک نئوپالس��م که ط��ی آن 4 نمونه طولی 
)خطوط نقطه دار( گرفته می ش��ود، از جمله نمونه های بیوپسی 
تش��خیصی، بیوپسی پس از درمان، متاس��تازکتومی و برداشتن 
متاستاز دیررس. زمان تقریبی شروع درمان، پیشرفت بیماری و 
مرگ )کالبدشکافی ( نیز نشان داده شده و نمونه های گرفته شده 
در هنگام کالبدشکافی  با نوک پیکان باز نشان داده می شود. پس 
از بیوپس��ی تش��خیصی، هر نمونه بعدی وضوح تجزیه و تحلیل 
فیلوژنتی��ک را افزایش می دهد. نکت��ه احتمالی این رویکرد این 
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است که تفس��یر توسط نمونه های مورد اس��تفاده تعصب دارد. 
ویژگی های تکاملی حاصل از توالی DNA چندمنطقه ای نمونه های 
برداشت شده یا کالبدشکافی  برای نشان دادن پیچیدگی مکانی 
و زمانی ژنوم س��رطان متاس��تاتیک شروع ش��ده است]61[. در 
سرطان س��ینه، روده بزرگ، لوزالمعده، پروستات، کلیه، مثانه و 
پوس��ت )مالنوم(، متاس��تازها از یکی از دو الگو منشا می گیرند. 
یک الگوی مونوفیلیتیک که در آن همه متاس��تازها در بیمار از 
یک جد مش��ترک مش��تق می ش��وند، یا یک الگوی چندقطبی، 
ک��ه در آن چندین زیر کلون واگرا متاس��تازها را در بیمار ایجاد 
می کند در برخی م��وارد، هر دو الگو در بیماران مختلف در یک 
نوع تومور وجود دارد]66[. متاستازهای پلی فیلتیک ممکن است 
از چندین رویداد بذرپاش��ی مستقل از یک جمعیت زیر کلونال 
در یک دوره زمان��ی، یا از زیرکلون های متمایز فضایی در داخل 
همان تومور اولیه ناش��ی ش��ود. عالوه بر این، مس��تقل از منشأ 
کلونال، متاستازها ممکن است به طور پیوسته متاستازهای دیگر 
را ایجاد کنند، در نتیجه به تنوع جمعیت سلول های سرطانی در 
ه��ر مکان می افزاید]66[. در انواع دیگر تومورها، مانند س��رطان 
روده بزرگ، الگوهای تکاملی یک حالت تکاملی خنثی را نش��ان 
می دهند که در آن تغییرات جس��مانی زودهنگام رخ می دهد و 
به دنبال آن رش��د گسترده و مخلوط شدن زیر کلونال در غیاب 
انتخاب شدید]67،68[. اگرچه مطالعات فوق الذکر بر جهش های 
جس��مانی برای پی بردن به فیلوژنی ها تکیه داشت، اما الگوهای 
متیالس��یون DNA ویژگی های ژنوم س��رطان متاستاتیک را نیز 
آشکار کرده است. به عنوان مثال، مطالعه ای بر افزایش متغیرهای 
پروموتر ژن هایی که در بیولوژی سرطان سینه نقش دارند، تفاوت 
قابل مالحظه ای در پروفایل هایپرمتیالس��یون بین سرطان های 
اولیه پستان و متاستازهای مشابه از کالبدشکافی های تحقیقاتی 
نش��ان نداد. در سرطان های متاستاتیک پروس��تات که در طی 
کالبدش��کافی های نمونه برداری ش��ده، به نظر می رسد الگوهای 
هایپرمتیالس��یون DNA بسیار هماهنگ هس��تند، در حالی که 
هیپومتیالس��یون DNA بعداً در طول تکامل کلونال رخ می دهد 
و در نقاط متاس��تاتیک ناهمگن اس��ت]69[. این مشاهدات دو 
نکته مورد توجه را مطرح می کند. اول، به نظر می رسد که طیف 
وس��یعی از مسیرهای تکاملی منجر به متاستاز کشنده در داخل 
و در انواع توموره��ا وجود دارد]70[. اگرچه عوامل تعیین کننده 
مس��یرهای تکاملی هنوز به طور جامع با استفاده از نمونه گیری 

طولی در ارتباط با تعیین توالی چندمنطقه ای یا کالبدش��کافی  
روشن نش��ده اند، اما سرنخ هایی با تجزیه و تحلیل گذشته نگر از 
سرطان متاستازهای ساده درمان که از انواع تومورهای جامد به 

دست آمده اند، ارائه می شود.
در تجزیه و تحلیل جامع الگوهای تکاملی مرتبط با متاس��تاز 
ccRCC از کنسرس��یوم کلی��ه TRACERx، زیرمجموعه کوچکی 

از بیماران مشخص ش��د که تومورهای آنها در برابر درمان مقاوم 
بوده و به صورت تهاجمی متاستاز داده شده است. فیلوژنیک های 
این ccRCC  ها برای جهش ه��ای ژن محرک کلونال و ناهمگونی 
کم درون زایی، برخالف اکثر ccRCC ها که اغلب با تکامل منشعب 
و ناهمگون��ی درون توموری ب��رای یک یا چند ژن محرک تعریف 
می ش��وند، قابل توج��ه بود. این اش��کال تهاجمی از مش��اهدات 
م��وازی ccRCC ب��رای س��رطان لوزالمعده متاس��تاتیک گزارش 
ش��ده است]71[. به عنوان مثال، سرطان لوزالمعده به دلیل روند 
بالینی سریع پیشرونده، گرایش متاستاتیک باال و مقاومت درمانی 
شناخته ش��ده که در مجموع منجر به بقای پایین می شود]72[. 
توالی یابی ژنوم نمونه های اولیه و متاستاتیک از شرکت کنندگان در 
کالبدشکافی  مبتال به سرطان لوزالمعده، میزان قابل توجهی پایین 
از ناهمگونی داخل رحمی را برای جهش های ژن راننده یا مسافر، 
چه در داخل تومور اولیه و چه در بین متاس��تازها، نش��ان داد که 
نشان می دهد در اوایل یک جابه  جایی سریع کلونال رخ داده است؛ 

تاریخ طبیعی نئوپالسم و قبل از انتشار متاستاتیک]71[.
درک سرطان زایی

نمونه برداری چندمنطقه ای در بیماران زنده و فوت شده نیز از 
مطالعه درمورد مراحل اولیه توسعه سرطان پشتیبانی کرده است. به 
عنوان مثال، تجزیه و تحلیل ریاضی داده های توالی عمیق تولید شده 
از ccRCCs نمونه برداری چندمنطقه ای و س��رطان های کولورکتال 
ناش��ی از جراحی، یا س��رطان های لوزالمعده و گلیوبالستومای نوع 
وحشی از کالبدشکافی  تحقیقاتی، نشان می دهد که این نئوپالسم ها 
سال ها قبل از بیماری و تشخیص بالینی به وجود می آیند به عالوه 
بر این، تعیین توالی ضایعات سروزی لوله ای داخل اپیتلیال مجرای 
لوله فالوپ در نمونه های هیسترکتومی، پیش ساز سرطان تخمدان 
س��روز درجه باال، منش��أ کلونی مختلف ضایعات پیش ساز لوله در 
مراحل اولیه تومورزایی و حداقل دو تخمین زده ش��د. دهه ها برای 
پیشرفت کارس��ینوم داخل اپیتلیال الزم است]73[. بررسی روابط 
کلونی بین ضایعات پیش ساز و سرطان های تهاجمی در یک بیمار 

بررسی جایگاه کالبدگشایی پژوهشی در سرطان  شناسی
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نیز آموزنده بوده اس��ت. بر اساس بررسی میکروسکوپی پانکراس به 
طور کامل ارسال شده در 173 کالبدشکافی  متوالی بدون شواهدی 
از نئوپالسم پانکراس]74[، میزان بروز و توزیع نسبی نئوپالزی های 
داخ��ل اپیتلیال پانکراس با درجه های مختل��ف در داخل پانکراس 
اندازه گیری ش��د. ضایعات درجه 1، درج��ه 2 و درجه 3 به ترتیب 
در 77، 28 و 4 درصد بیماران مش��اهده شد. با این حال، بر خالف 
ضایع��ات درجه 1 و درجه 2 که همیش��ه در ی��ک منطقه مجزا از 
مجرای لوزالمعده قرار داشتند، ضایعات درجه 3 چندکانونی بودند. 
ای��ن داده ها تجزی��ه و تحلیل بع��دی از نئوپالزی های داخل ناحیه 
لوزالمعده نمونه برداری ش��ده و س��رطان های لوزالمعده را منطبق 
می کند که نشان می دهد نئوپالزی های داخل اپیتلیال پانکراس با 
درجه باال می توانند مهاجرت کرده و سیستم مجاری را درگیر کنند. 
در نتیجه توضیحی برای میزان باالی عود موضعی پس از پانکراس 
دئودنکتومی]75[، در تومورهای کبدی از بیماران مبتال به سیروز، 
توالی چندمنطقه ای گره های احیا کننده فضایی متمایز نشان داد که 
آنها دارای جهش در ژن های مرتبط با س��رطان مانند ARID1A و

TP53 هستند]89[. با این حال، جهش های مروج TERT در ارتباط 

با جهش در ژن های مرتبط با سرطان تنها در سرطان های همزمان 
سلول کبدی در همان بیمار مشاهده شد که نشان می دهد جهش 

TERT برای سرطان زایی کبدی مورد نیاز است.

س��رانجام نمونه برداری چندمنطق��ه ای از بافت های طبیعی 
در همان بیمار ش��روع به روشن شدن میزان و پویایی موزاییک 
س��وماتیک کرده اس��ت. با نمونه برداری چندمنطق��ه ای از مری 
طبیع��ی از 9 اهداکننده اندام، تع��داد و اندازه کلون های جهش 
یافته نقشه برداری شد که نشان دهنده وجود ده ها تا صدها کلون 
در یک سانتیمتر مربع از اپیتلیوم سنگفرشی است]76[. به طور 
غیرمنتظ��ره ای میزان کلون های جهش یافته NOTCH1 در مری 
طبیعی بیشتر از مواردی بود که برای سرطان های مری گزارش 
ش��ده بود که نش��ان می دهد نقش NOTCH1 به عنوان یک ژن 
مهار کنن��ده تومور در ای��ن نوع تومور کمت��ر از آنچه قباًل تصور 
می ش��د درک شده اس��ت. در س��ال 2019، میزان و ویژگیهای 
گس��ترش کلونال در بافت های طبیعی از منابع GTEx بر اساس 
داده های توالی RNA گزارش ش��د]77[. بار جهش��ی با س��ن و 
میزان تکثیر س��لولی بافتی ارتباط مثبت داشت و نشان می دهد 
که جهش ها در طول زمان و در ارتباط با تعداد تقسیمات سلولی 
جمع می ش��وند. جهش در نقاط شناخته ش��ده ژن سرطان نیز 

در بافت های مختلف یافت ش��د]77[. در مجموع، این مطالعات 
تأکی��د می کنن��د که اس��تفاده از بافت های پ��س از مرگ برای 
تحقیقات علمی فراتر از زیست  شناسی بیماری های مرحله آخر تا 

مکانیزم های سرطان زایی در مراحل اولیه است.
درک مقاومت در برابر درمان

سهم عمده دیگر کالبدشکافی  تحقیق در درک ما از چگونگی 
س��ازگاری نئوپالسم با فشارهای انتخابی ناشی از درمان، به ویژه 
با تکامل موازی و همگرا نسبت به ژنوتیپ مقاوم به درمان است. 
توالی یابی تومور اولیه ریه و متاستازهای متعدد غدد لنفاوی پس 
از مرگ از بیمار با پاسخ استثنایی به گیرنده های مختلف فاکتور 
رش��د اپیدرمی انسانHER2( 2( ناش��ی از درمان، از دست دادن 
عملک��رد را نش��ان می دهد. جه��ش CDK12 در تومور اولیه که 
باعث افزایش حساسیت به شیمی درمانی کمکی می شود نیز به 
طور بالقوه پاسخ مطلوب را سبب می شود. در مقابل، یک جهش 
ERBB2L869R در یکی از 7 متاستاز غدد لنفاوی شناسایی شد 

و با مطالعات عملکردی تأیید ش��د که دارای پتانسیل انکوژنیک 
بوده و در برابر درمان های هدایت ش��ده توسط ERBB2 مقاومت 

نشان می دهد]78[.
تعدادی یافته جالب نیز درمورد س��رطان سینه گزارش شده 
است. در بیمار مبتال به سرطان پستان متاستاتیک حاوی جهش 
 PI3K p110α ک��ه در ابتدا به مهار کنن��ده PIK3CA فعال کنن��ده
BYL719 پاسخ می داد، مقاومت با از بین رفتن PTEN در بافت ها 

پس از مرگ از تمام نقاط متاس��تاتیک در مقایس��ه با نمونه های 
بیوپس��ی قبل از درمان همراه بود]79[. یک آلل PTEN در تمام 
متاستازها از بین رفت، در حالی که 6 تغییر ژنتیکی متفاوت مؤثر 
بر آلل PTEN باقیمانده در 14 متاستاز یافت شد که نشان می دهد 
مکانیزم مقاومت در این بیمار تکامل موازی با متاستازهای مستقل 
است که با از دست دادن بیان PTEN همراه شده است. در بیمار 
مبتال به سرطان سینه با گیرنده متاستاتیک هورمون مثبت که در 
برابر درمان هورمونی مقاومت نشان داده است، تغییرات متعددی 
در ژن های مرتبط با مقاومت هورمونی در مقایس��ه با نمونه های 
بیوپسی قبل از مرگ، از جمله جهش اشتباه در ESR1 و 3 جهش 
مختلف ERBB2، هرکدام در مکان های متاستاتیک منحصر به فرد 
وجود داشت]80[. عالوه بر درمان های هدفمند، کالبدشکافی های 
تحقیقاتی مکانیزم های مقاومت در برابر شیمی درمانی را نیز نشان 
داده است. در واقع، مطالعه مکانیزم های مقاومت به شیمی درمانی 
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مبتنی بر پالتین در کارس��ینوم اوروتلیال غنی س��ازی جهش در 
ژن کد کننده مولکول چس��بندگی سلول عصبی L1( L1CAM( و 
ژن های مسیر پیام رسانی اینتگرین را در مقایسه با نمونه های پیش 
از همان بیماران نش��ان داد]65[. عالوه بر این، تکامل کلونال در 
حال انجام توسط آپولیپوپروتئین B ویرایش کننده mRNA آنزیم 
کاتالیزوری مانند پلی پپتید )APOBEC( جهش زا ایجاد می شود. 
بررس��ی مکانیزم های مقاوم��ت در برابر درمان، بررس��ی ایمنی 
موضوع دیگری اس��ت که کالبدش��کافی  تحقیقاتی در آن نقش 
دارد. در بیمار مبتال به مالنوم متاس��تاتیک که واکنش متفاوتی 
به آنتی بادی ضد سیتوتوکس��یک پروتئین مرتبط با لنفوس��یت 
T )CTLA-4( ipilimumab در متاس��تازهای پوستی خود داشت، 

هیچ تفاوتی در نفوذ ایمنی، چگالی نفوذ یا ترکیب نفوذ در پاسخ 
مشاهده نشد]81[. عالوه بر این، با تعیین توالی و تجزیه و تحلیل 
فیلوژنتیک، همه متاستازهای پوستی مورد مطالعه در این بیمار 
از یک کلون مش��ترک اجدادی و دارای درجه باالیی از ش��باهت 
ژنتیکی بودند که نش��ان می دهد مکانیزم های ژنتیکی کد کننده 
پروتئین به تنهایی به طور کامل محاسبه نمی شوند. کالبدشکافی  
تحقیقاتی نقش مهمی در رفع نیازهای اساسی در زیست  شناسی 
س��رطان دارد. به عن��وان مثال، در انواع تومورها مانند س��رطان 
لوزالمعده یا سرطان پروستات، مدیریت جراحی نقش محدودی 
در بیماری های پیشرفته دارد]82[ که منجر به سوگیری نسبت به 
استفاده از تومورهای اولیه جراحی شده برای مطالعه شده است. 
این سوگیری به ویژه درمورد سرطان پانکراس قوی است زیرا تنها 
اقلیتی از بیماران کاندید جراحی هستند. کالبدشکافی  تحقیقاتی 
نه تنها به عنوان ابزاری برای به دس��ت آوردن میزان پیشرفت در 
بیماران مبتال به این نوع تومورها عمل کرده، بلکه ایجاد رده های 
سلولی و مدل های PDX را نیز تسهیل کرده است]53[. در موارد 
دیگر، بررسی انواع نادر تومورها ممکن است به دلیل فقدان کلی 
بافت برای اهداف تحقیقاتی محدود شود که این موضوع یک مورد 
خاص در سرطان  شناس��ی کودکان است. از آنجا که سارکوم های 
بافت نرم مانند رابدومیوسارکوم، شایع ترین تومور بافت نرم اطفال، 
غیرمعمول است]83[. بافت های جمع آوری شده اغلب نمونه های 
بیوپس��ی کوچکی از تومور اولیه هس��تند که نی��از به روش های 
جایگزین جمع آوری برای بیماریهای متاستاتیک و پس از درمان 
را نش��ان می دهد]84[. کالبدشکافی های تحقیقاتی این نیاز را با 
تهیه بافت های فراوان در هر بیمار از محل های اولیه و متاستاتیک 

و همچنین ایجاد مدل های PDX برای مطالعه پیش بالینی برآورده 
کرده است. در مقابل، برای گلیوم پونتین داخلی پراکنده، یک نوع 
بسیار نادر تومور اطفال، بافت های تشخیص قبل از مرگ به هیچ 
وجه در دس��ترس نیستند، زیرا بیوپسی بدون قرار دادن بیمار در 
معرض خطر آس��یب عصبی به دلیل محل تومور در ناحیه ساقه 

مغز به دست نمی آید. 

بحث
منطقی که اغلب توس��ط متخصصان سرطان  شناسی بالینی 
بیان می شود این است که نیاز به انجام کالبدشکافی  در بیمار مبتال 
به سرطان غیر ضروری است زیرا علت مرگ مشخص است]16[. 
به نظر ما این اس��تدالل کاماًل نادرست است. کالبدشکافی  برای 
ارزیابی حساس��یت و ویژگی تشخیص های بالینی بی نظیر است، 
مفهومی که خود مورگانی بیش از 250 سال پیش به آن پی برد. 
مطالعات گسترده در چندین موسسه و شامل هزاران کالبدشکافی  
به طور مداوم نش��ان داده که بیش از 24 درصد از کالبدشکافی  
مبتنی بر بیمارس��تان یافته های غیرمنتظر ه ای را آشکار می کند 
و پزش��کان نمی توانن��د پیش بینی کنند که ک��دام یک از موارد 
آنها نتای��ج غیرمنتظره را به دنبال خواهد داش��ت]85[. باتوجه 
به کاربرد کالبدش��کافی  برای درک چگونگی مقاومت سلول های 
س��رطانی در برابر درمان و انواع گسترده تجزیه و تحلیلهایی که 
می توان بر روی بافت های پس از مرگ انجام داد، منطقی اس��ت 
که کالبدشکافی  فرصتی دست نیافتنی برای درمان دقیق بیماران 

مبتال به سرطان است.
یک مثال کاربردی درمورد اینکه چگونه کالبدشکافی  می تواند 
در اس��تراتژی های پزشکی دقیق جای گیرد، یک طرح کارآزمایی 
بالینی تطبیقی )همچنین به عنوان طرح انعطاف پذیر نیز شناخته 
می ش��ود( اس��ت]86[. طراحی تطبیقی به یک کارآزمایی بالینی 
اطالق می ش��ود که از داده های تولید ش��ده در ط��ول کارآزمایی 
برای اطالع از تغییرات مشخص شده در حال انجام مطالعه، بدون 
آسیب رساندن به اعتبار و یکپارچگی کارآزمایی استفاده می کند. 
اگرچه 10 نوع طراحی کارآزمایی تطبیقی توس��عه یافته]87[، اما 
آنهایی که بر طراحی سازگار با نشانگرهای زیستی تکیه می کنند، 
برای کالبدش��کافی  برای بیمارانی که در حین درمان پیش��رفت 
می کنند، مناس��ب ترین اس��ت. در چنین طرح کارآزمایی بالینی، 
رضایت ش��امل گزینه ای از بیوپسی در زمان پیشرفت و تمایل به 
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ش��رکت در کالبدشکافی  تحقیقاتی است. مجموعه بافت سرطانی 
پس از مرگ )CASCADE( و ارزیابی پس از مرگ محیط پیشرفته 
س��رطان )PEACE( در ح��ال حاضر برنامه های��ی را به این روش 
اجرا می کنند که مخصوص بیماران مبتال به س��رطان پیش��رفته 
یا متاستاتیک است]59[. اگرچه کالبدشکافی  به طور مستقیم به 
نفع بیمار نیست، اما با کمک دانش و بینش درباره علت شکست 
درم��ان، به بیماران بع��دی »کمک« می کند. به نوب��ه خود، این 
اطالع��ات باعث اصالح طرح آزمای��ش و برنامه درمان و/یا ترکیب 
نشانگرهای زیستی جدید شناسایی شده با استفاده از کالبدشکافی  

برای افزایش طول عمر بدون بیماری در بیماران بعدی می شود.
کالبدش��کافی های تحقیقات��ی را می توان و بای��د با فراوانی و 
اش��تیاق بیشتری برای حمایت از بررسی سؤاالت بنیادی تحقیق 
در زیست  شناس��ی سرطان مورد اس��تفاده قرار داد. نمونه هایی از 
این قبیل سؤاالت شامل تالش سلول های انسانی و اطلس تومور 
با هدف رمزگشایی تمام سلول های بدن انسان در سطوح ناخالص، 
ماکروس��کوپی، میکروسکوپی و زیر سلولی اس��ت. مقدار زیادی 
باف��ت مورد نیاز برای این تالش ها ب��رای کنترل کیفیت کافی و 
ب��ه حداقل رس��اندن ناهمگونی بین فردی به ط��ور ایده آل برای 
کالبدشکافی  تحقیقاتی مناس��ب است. مسئله مهم دیگر مربوط 
به خواب تومور است. به عنوان مثال، با بهبود نتایج و افزایش بقا 
در ارتباط با پاس��خ های ماندگار به درمان های جدید در بیماران 
مبتال به بدخیمی های سیس��تمیک، احتمال بروز متاستاز مغزی 
به عنوان یک عارضه دیررس احتماالً افزایش می یابد]88[. آنچه 
ناش��ناخته باقی می ماند این است که آیا سلول های خفته به طور 
جهانی در همه اندام ها وجود دارند یا اینکه برخی بافت ها از حالت 
خواب بیشتر مجاز هستند]89[. با استفاده از نمونه برداری کامل 
از یک کل ارگان )یا همه اعضای بدن در مجموعه ای از افراد(، این 
رویکرد مالل آور خسته کننده با وجود این، می تواند یک بار و برای 
همیشه مرجعی از تعداد سلول های تومور خفته در بدن ارائه دهد. 
سرانجام، افزایش پیچیدگی مجموعه داده های ایجاد شده توسط 
تجزیه و تحلیل چندمنطقه ای، توسعه ابزارهای محاسباتی را برای 
از بی��ن بردن محتویات این داده ها و ادغ��ام آنها در داخل و بین 
بیماران ض��روری می کند]90[. ابزارهای گوناگونی به طور خاص 
برای رس��یدگی به این الزامات ب��رای مجموعه های نمونه گیری 
چندمنطقه ای، عمدتا باتوجه به تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک]91[، 
ساختارهای زیرکلونال]92[ یا بررسی های متاستاتیک ایجاد شده 

اس��ت]93[. پروژه GTEx نشان می دهد که چگونه یک مجموعه 
داده بافت مشابه پس از مرگ از توسعه روش های تحلیلی حمایت 
کرده اس��ت]94[. اگرچه پروژه GTEx عمدتا برای بررس��ی تنوع 
ژنتیک��ی و ارتباط آن ب��ا بیان ژن در بافت های طبیعی توس��عه 
یافته، اما چارچوبی قوی ارائه می دهد که می تواند برای مطالعات 
مش��ابه بافت های بیماران مبتال به س��رطان مق��اوم به درمان در 
مراحل پایانی مورد اس��تفاده قرار گیرد. به طور خاص، داده هایی 
که قباًل توس��ط محققان پروژه GTEx تولید شده اند برای تعیین 
میزان نشانگرهای زیس��ت محیطی تومور یا واکنش های التهابی 
منعکس کنن��ده ویژگی های ذاتی میزبان یا نئوپالس��م در مقابل 
مصنوعی از اس��ترس پس از مرگ اس��ت. به عنوان مثال، از آنجا 
که عملکرد س��لول های T به شدت تحت تأثیر میزان هیپوکسی 
یا در دس��ترس بودن گلوکز است]44،45[ مطالعات روی محیط 
  PMI میکرو ایمنی با اس��تفاده از کالبدش��کافی  تحقیقاتی که با
های کوتاه مدت )1 تا 2 س��اعت( انجام نمی شود، باید با احتیاط 
تفس��یر شود. بس��یاری از ابتکارات مهم بر روی یک نوع تجزیه و 
تحلیل در گروه بزرگی از بیماران متمرکز ش��ده اس��ت]95[. در 
مقابل، کالبدشکافی  مقادیر زیادی بافت تولید می کند تا همه نوع 
تجزیه و تحلیل در یک بیمار و حتی در یک تکه بافت انجام شود. 
بنابراین، مقیاس داده های ممکن از کالبدش��کافی های تحقیقاتی 
نیازمند تالش های محاس��باتی و نوآوری برای حداکثر استفاده از 
این اطالعات و آشکارسازی جنبه های بیولوژیکی سرطان کشنده 

است که قباًل مورد قدردانی قرار نگرفته بود.

نتیجه گیری
در نتیجه، کالبدشکافی  یک رویکرد کم استفاده برای بررسی 
س��ؤاالت اساس��ی در زیست  شناسی سرطان اس��ت و پتانسیل 
فوق العاده ای برای اطالع از اس��تراتژی های پزش��کی دقیق دارد. 
بافت های به دست آمده از بیماران سرطانی پس از مرگ، فرصتی 
ارزشمند و درعین حال دست نیافتنی برای درک زیست  شناسی 
تکاملی س��رطان و پویایی سرطان زایی، ایجاد سیستم های مدل 
و راهنمای توسعه درمانی است. در واقع، بافت های پس از مرگ 
تعدادی از مزایای کلیدی نسبت به انواع دیگر نمونه های زیستی، 
مانند بافت های بیوپس��ی تشخیصی یا نمونه های برداشت شده، 
ازجمله مقدار زیادی بافت قابل دس��تیابی و میزان نمونه برداری 
چندمنطقه ای که قابل دستیابی است، ارائه می دهند. فاصله بعد 

زارع نژاد و همکاران
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از مرگ، استفاده از تبرید پس از مرگ، نحوه مرگ و ویژگی های 
بیولوژیکی تومور ممکن است به طور مستقل بر تمامیت بیوپسی 
تأثی��ر بگذارد. از بافت پس از مرگ می توان برای ایجاد مدل های 
پیش بالین��ی جاودانه از ان��واع تومورهای نادر یا ان��واع تومورها 
استفاده کرد که نمونه های قبل از مرگ آنها در دسترس نیست. 
کالبدشکافی های تحقیقاتی امکان نمونه برداری چندمنطقه ای را 
تا حدی امکان پذیر می کند که در نمونه زنده امکان پذیر نیست. 
نمونه برداری چندمنطقه ای از طریق کالبدشکافی  تحقیقاتی اجازه 
می دهد تا »نمونه گیری تا پایان کار« به عنوان حداقل تعداد نمونه 
م��ورد نیاز برای حذف منطقی نتایج منفی کاذب یا مثبت کاذب 
تعریف شود. نمونه برداری چندمنطقه ای از بررسی تاریخ طبیعی 
نئوپالسم پشتیبانی می کند و بنابراین می تواند اولین رویدادهای 

سرطان زایی را آشکار کند.
کالبدشکافی های تحقیقاتی برای درک ناهمگونی بین بافتی 
و مکانیزم های مقاومت در برابر درمان بی نظیر است. کالبدشکافی  
یک روش کم اس��تفاده برای بهینه س��ازی رویکردهای پزش��کی 
ش��خصی اس��ت. میزان بافت و میزان نمونه برداری که توس��ط 
کالبدشکافی های تحقیقاتی ارائه می شود از بینش های اساسی در 
زمینه زیست  شناسی سرطان حمایت می کند و خواهد کرد. نیاز 
مستمری برای توسعه روش های محاسباتی برای کشف پیچیدگی 
داده های تولید شده توسط تجزیه و تحلیل نئوپالسم های نمونه 
چندمنطق��ه ای وجود دارد. در صورت امکان، همه بیماران مبتال 
به س��رطان باید به شرکت در یک برنامه کالبدشکافی  تحقیقاتی 
پیشنهاد دهند. از نظر بیمار، مشارکت در برنامه کالبدشکافی  یک 
مزیت روانی در پایان زندگی ایجاد می کند، با این حال پزشکان 

در دریافت رضایت برای این روش مردد هستند]96[. 
روش ه��ای افزایش تعه��دی برای برنامه های کالبدش��کافی  
ش��امل یک چارچوب لجستیکی رسمی برای شناسایی بیماران، 
ارائ��ه آموزش به مراقبان درمورد آغ��از گفتگوی رضایتمندانه به 
شیوه ای حس��اس و ارائه حمایت عاطفی از بیماران، خانواده ها و 
پزش��کان به طور یکسان اس��ت]97[. انتظار می رود این تالش ها 
ب��ه طور کلی مراقبت های پایان عمر را تحت تأثیر قرار دهد و از 

تحقیقات پیشرفته سرطان حمایت کند.

تأییدیه اخالقی: پژوهش حاضر در کمیته پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان 
فارس مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.

تعارض منافع: نویسندگان مقاله حاضر هیچ گونه تضاد منافعی را ابراز نمی دارند.
س�هم نویس�ندگان: محمد زارع نژاد: ایده پردازی، جم��ع آوری اطالعات و نگارش 
قسمت مقدمه و بحث )40 درصد(؛ علیرضا درودچی: تحلیل اطالعات )20 درصد(؛ 
عبدالرس��ول ملک پور: نگارش مقاله )10 درصد(. همایون حسینی نژاد: نگارش مقاله 
)10 درص��د(، رضا خش��نود: نگارش مقاله )10 درصد( مری��م ولی ئی: نگارش مقاله 

)10 درصد(.
منابع مالی: مطالعه حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.
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