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Background and Aim: Breast cancer is the most common malignancy among women and
Epstein Barr virus could be a reason to develop this cancer. The aim of this study is to evaluate
the association between Epstein Barr virus and breast cancer by Immunohistochemical method
in Fars province hospitals.
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Materials and Methods: This study was carried out in 1390-1395. 80 cases of breast
cancer tissue samples were selected from formalin-fixed paraffin embedded blocks from Fars
province hospitals and by immunohistochemistry method the expression of the LMP1 viral
protein were examined. Data analyzed by SPSS statistical software.
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Results: Epstein Barr virus was not detected in the breast cancer tissues and expression of
viral protein of LMP1 was not observed in any of the breast cancer specimens by
Immunohistochemistry.
Conclusions: The results were shown that Epstein Barr virus may not be associated with
breast cancer in Fars province and further studies are needed to determine the relationship
between breast cancer virus with a variety of molecular methods.
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شناسایی پروتئین  LMP1در نمونههای بافتی سرطان سینه از بیمارستانهای استان فارس
افسون شریعت

چکیده 
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نویسنده مسئول:
دکتر افسون شریعت
گروه میکروبشناسی ،دانشکده
علوم پایه ،واحد کازرون ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران

زمینه و اهداف :سرطان سینه رایج ترین بدخیمی در زنان بوده و ویروس اپشتاین بار ممکن است در توسعه این
سرطان نقش داشته باشد .هدف از این تحقیق ارزیابی ارتباط بین ویروس اپشتاین بار و سرطان سینه با روش
ایمونوهیستوشیمی در بیمارستانهای استان فارس میباشد.
مواد و روش کار :این مطالعه در طی سال های  5931-5931انجام گرفت .تعداد  01نمونه بافتی سرطان سینه از
بلوکهای پارافینه فیکس شده در فرمالین از بیمارستانهای استان فارس انتخاب شدند و توسط روش
ایمونوهیستوشیمی میزان بیان پروتئین ویروسی  LMP1در آنها بررسی گردید .دادهها با نرمافزار آماری  SPSSآنالیز
شدند.

یافتهها:

ویروس اپشتاین بار در بافت های سرطان سینه تشخیص داده نشد و بیان پروتئین ویروسی  LMP1با

روش ایمونوهیستوشیمی در هیچ یک از نمونههای سرطان سینه مشاهده نگردید.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ویروس اپشتاین بار ممکن است با بروز سرطان سینه در استان فارس مرتبط
نباشد و تعیین ارتباط ویروس با سرطان سینه نیازمند مطالعات بیشتری با انواع روش های ملکولی است.

کلمات کلیدی:ویروساپشتاینبار،سرطانسینه،ایمونوهیستوشیمی،پروتئین LMP1

تلفن4300506609394 :


پست الکترونیک:
afsoonsh1980@yahoo.com

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
سرطان سینه شایعترین بدخیمی در میان زنان در اکثر
جمعیتها بوده و شیوع این سرطان در سالهای اخیر در

کشورهای آسیایی رو به افزایش است ( .)5در حال حاضر
رایجترین عامل مرگ در زنان ایرانی سرطان سینه میباشد .در

بروزاینسرطانعواملمحیطیوآسیبهایژنتیکینقشدارند

).مهمترینفاکتورهایخطردرتوسعهسرطانسینهبهتأخیر

(6
افتادن سن حاملگی ،یائسگی دیررس ،هیپرپالزی غیر تیپیک،
تاریخچهخانوادگیمثبتازسرطانسینهودرمعرضقرارگیری
هاییونیزهمیباشد( ،)9اما


طوالنیباهورموناستروژنواشعه
دراکثرموارداینفاکتورهانمیتوانندبروزسرطانسینهراتوجیه

نمایندوگاهیاوقاتدر %08-68بیمارانمبتالبهاینبیماری

فاکتور خطر مشخصی وجود ندارد .این امر سبب شد محققان
عفونتهایویروسیرانیزدرنظر

سایرفاکتورهایخطرازجمله 
بگیرند( .)0
برخی تحقیقات ارتباطی بین سرطان سینه و ویروس
اپشتاینبار)(Epstein-Barr virus; EBVنشانمیدهند(.)6،0
ویروس اپشتاین بار از اعضای خانواده هرپس ویریده
) (Herpesviridaeو یک گاما هرپس ویروس انسانی است که
حدود% 58-50افراددردورانبچگیراآلودهنمودهودرطول
حیات فرد پایدار باقی میماند ( .)1این ویروس از طریق بزاق
شدهوعفونتاولیهدرمخاطدهانرخمیدهد.زمانیکه


منتقل
عفونتویروسیدربچگیبهتعویقمیافتددر%08-60افراددر
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میکروبشناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد کازرون ،دانشگاهآزاد اسالمی ،کازرون ،ایران

گروه

مجلهمیکروبشناسیپزشکیایران▐سال11شماره▐1فروردینواردیبهشت1957

نشانههایغیرمستقیمیازارتباطاحتمالیویروساپشتاین

بار و سرطان سینه وجود دارد ازجمله :ویروس اپشتاین بار در
تشخیصبودهوانتقالژنومویروسمیتواند


شیربرخیزنانقابل
رشدسلولهادرسینهراتحریکنماید،برخیلنفومهایمرتبط

با  EBVدر سینه رخ میدهد ،سرطان سینه تشابهات
اپیدمیولوژیکیبالنفومهوجکیندربالغینجواندارد،درشرایط
آزمایشگاهیسلولهایاپی تلیالسینهتوسطتماسمستقیمبا

میتوانند آلوده
ردههای سلولی لنفوبالستوئیدی حامل   EBV

گردند و شیوع سرطان سینه در بین مردان در کشورهای
صورتاندمیکاستباالمیباشد

مدیترانهایکهعفونت  EBV
به

(.)6،2بعالوهشواهدمستقیمینیزجهتارتباط EBVوسرطان
ژنها و پروتئینهای ویروسی در تومورهای
سینه با شناسایی  
دستآمدهاست( .)2
به 
سینه 
ازآنجاکه اکثر مطالعات جهت ارزیابی ارتباط بین عفونت
وسرطانسینهدرکشورهایغربیانجامشده

ویروساپشتاینبار
و تحقیقات کمی در ایران صورت گرفته است هدف از این
مطالعه،تعیینارتباطبینعفونتEBVوسرطانسینهدراستان
فارس و ارزیابی بیان پروتئین  LMP1ویروس اپشتاین بار در
نمونههای بافتی سرطان سینه با روش ایمونوهیستوشیمی

نهتنها درفهم
میباشد.تعیینارتباطبینسرطانسینهو  EBV

بهتر آسیبشناسی این بیماری حائز اهمیت است بلکه جهت
بهموقع سرطانسینهنیزمهم
تشخیصاولیه،پیشگیریودرمان 
میباشد.


جمعآوری نمونههای بافتی سرطان سینه
اینمطالعهجهتشناساییارتباطبینویروساپشتاین بار
و سرطان سینه با روش ایمونوهیستوشیمی در بیمارستانهای
استانفارسدرطیسالهای 1958-1950انجامگرفت.تعداد

 68نمونهبافتیپارافینهسرطانسینهفیکسشدهدرفرمالیناز
بخش پاتولوژی دانشکده علوم پزشکی شیراز و بیمارستانهای
شهرهای مختلف استان فارس ازجمله جهرم ،فسا و کازرون در
جمعآوریگردید.ازهربلوکپارافینهدو
سالهای 1958-1951

اسالید با برش های چهار میکرومتری با دستگاه میکروتوم
( )Leitz, Germanyتهیه شد .از هر نمونه بافتی ،یکی از
اسالیدهای برش گیری شده جهت انجام رنگآمیزی
هماتوکسیلین و ائوزین به منظور تأیید سرطان سینه توسط
پاتولوژیست و اسالید دیگر جهت ارزیابی بیان پروتئین LMP1
ویروساپشتاینبارباروشایمونوهیستوشیمیمورداستفادهقرار
گرفت.
رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین نمونهها
رنگآمیزی یکی از اسالیدها به منظور تأیید نمونههای

بافتی سرطان سینه توسط پاتولوژیست انجام شد .جهت انجام
رنگ آمیزیهماتوکسیلینوائوزینپسازقرارگیریاسالیدهای

ولهای زایلن
حاوی برش های پارافینه در محل 
رنگآمیزی
) (Merck, Germanyو الکل )  (Simin Tak, Iran
اسالیدها با هماتوکسیلین  (Merck, Germany) %1انجام شد.
سپس اسالیدها در محلول اسید الکل  %68و محلول آمونیاک
) (Merck, Germanyقرار گرفتند و با ائوزین
رنگآمیزی شدند .پس از مانت کردن،
)  (Merck, Germany
اسالیدهای رنگآمیزی شده توسط پاتولوژیست بررسی مجدد
عنواننمونههایسرطانسینه


پارافینهبه
شدندوتمامی68برش
موردتأییدقرارگرفتند .
ارزیابی بیان آنتیژن  LMP1ویروس اپشتاین بار در
نمونههای سرطان سینه با روش ایمونوهیستوشیمی
StreptABComplex/HRP,
Mouse/Rabbit
کیت
) (Dako,Denmarkجهت بررسی بیان پروتئین  LMP1ویروس
درنمونههایبافتیسرطانسینهمورداستفادهقرار

اپشتاین بار 
آنتیبادی منوکلونال
گرفت .آنتیبادی بکار رفته علیه   ،LMP1
موشی ایزوتایپ ایمونوگلبولین  G1کاپا کلون CS 1-4
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بزرگسالی به شکل منونوکلئوز عفونی تظاهر مییابد .در صورت
کنترلویروستوسطپاسخایمنیمیزبان،عفونتنهفتهویروسی
طوریکهافرادسالمژنومویروسیرا

ماندهبه

درسلولهایBباقی

در سلولهای  Bخود حمل مینمایند ( .)2ارتباط بین عفونت
ویروس اپشتاین بار و بدخیمیهایی مانند لنفوم بورکیت ،لنفوم
هوجکین ،سرطان نازوفارنکس و سرطان معده اثباتشده است
آنتیژن هستهای
( .)6سلولهای آلوده به ویروس  7 ،
)(Epstein Barr nuclear antigens; EBNAsو9پروتئیننهفته
غشایی) (Latent membrane proteins; LMPsرابیانمیکنند.
آنتیژن (Latent membrane protein 1; LMP1) LMP1

پروتئین انکوژن اصلی بیانشده توسط  EBVبوده که با القاء و
تشدید رشد سلولی و مهار آپوپتوزیس سلولی تومور زایی را
تحریکمینماید( .)0-3


مواد و روشها

شریعت و همکاران |ویروس اپشتاین بار و سرطان سینه

جهت انجام مراحل ایمونوهیستوشیمی ابتدا اسالیدهای
برش گیریشدهجهتپارافینزداییدرآونبادمای 96درجه
سلسیوسبهمدت16ساعتوسپسدردومحلولزایلن%188
) (Merck, Germanyو محلولهای اتانول  %188و %60
) (Simin Tak, Iranهرکدام به مدت  0دقیقه قرار داده شدند.
پسازشستشوباآب،جهتممانعتازفعالیتپراکسیدازداخلی
اسالیدها در محلول پراکسید هیدروژن %9
) (Farayand Gostar, Iranومتانول(بهنسبت)1:5بهمدت0
دقیقه قرار گرفتند و سپس با بافر فسفاته
) (CMG, Iran) (Phosphate buffered saline; PBSبهمدت 0
دقیقه شستشو داده شدند .در مرحله بعد جهت جلوگیری از
واکنش آنتیبادی ثانویه با ایمونوگلبولین های داخلی بافت و
بادیهایاولیهوثانویه،سرم
درآنتی 

ممانعتازاتصالگیرندهFc
نرمال بزی )(Dako, Denmark) (Normal goat serum
(به نسبت  )1:08به مدت  08دقیقه به اسالیدها افزوده شد.
سپس به ترتیب آنتیبادی اولیه موشی اختصاصی LMP1
)،آنتیبادی

)((Clone CS 1-4, Dako, Denmarkبهنسبت1:00
شده
بیوتینیله
بزی
ثانویه
anti-mouse/rabbit
)antibody
)( (Dako, Denmarkبه نسبت  )1:188و

goat

بیوتین -پراکسیداز

(–Complex

(Biotinylated

کمپلکس آویدین

Biotin

streptavidin

)( (Dako, Denmark) horseradish peroxidaseبه نسبت
)1:188هرکدامبهمدت 98دقیقهاضافهشدندودر پایان هر
مرحله ،شستشوی اسالیدها با  PBSانجام گرفت .سپس محلول
;(Diaminobenzidine
)DAB
آمینوبنزیدین
دی
دقیقهافزودهشد.بهمنظورتهیه

)(Dako, Denmarkبهمدت18
1 mg/mLمحلولدیآمینوبنزیدینبایدیکقرصDABرادر
 18 mLبافر PBSحلکردهسپس 0 mLازمحلولرادرلوله
آزمایش ریخته و  10 µLپراکسید هیدروژن  %9به آن اضافه
نمود .نهایتاً با قرار دادن اسالیدها در محلولهای اتانول  %60و
 %188و محلول زایلن  %188هرکدام به مدت  0دقیقه و
رنگآمیزی آنها با هماتوکسیلین ،اسالیدها جهت بررسی بیان


ازآنجاکه تشابهات مورفولوژیک بین سرطان سلولهای 
اپی تلیالازجمله سرطانسینهوسرطاننازوفارنکس مرتبطبا
 EBVوجود دارد ( ،)54یک نمونه بافتی سرطان نازوفارنکس
گرفتهشده از بخش
وابسته به عفونت ویروس اپشتاین بار  
پاتولوژیدانشگاهعلومپزشکیشیرازپسازرنگآمیزیباروش

بهعنواننمونه
ایمونوهیستوشیمیبابیانآنتیژنویروسی  LMP1

کنترل مثبت در نظر گرفته شد .همچنین سلولهای سرطانی
سینه بدون افزودن آنتیبادی منوکلونال موشی بهعنوان نمونه
کنترلمنفیبهکاررفتند .
آنالیز آماری
اطالعاتمربوطبهبیمارانازقبیلمیانگینسنی،جنسیت،
نرمافزار
نوع سرطان و میانگین اندازه تومور با نسخه   17
) SPSS (Chicago, USAآنالیز شدند و یافتهها بر اساس
means±SDمحاسبهگردید .
یافتهها
بررسی اطالعات نمونههای بافتی سرطان سینه
مشخصاتنمونههایبافتیموردمطالعهازبیمارانمبتالبه

سرطانسینهازقبیلسن،جنسیت،نوعسرطانواندازهتوموربر
اساس means±SDدرجدول()1آمدهاست.میانگینسنی68
بیمارموردبررسی08/0±18/0بودکه69زن()%51و6مرد
)%رادربرمیگرفت.میانگیناندازهتومورهادربیمارانمورد

(5
سانتیمتربودوسرطانسینهدر60مورد

مطالعه9/61±0/00
ازبیماران(حدود)%51ازنوعسرطانسینهDuctalبود .
جدول  :5مشخصات  04نمونه بافتی مورد مطالعه از بیماران مبتال به
سرطان سینه در استان فارس
یافتههابراساسmeans±SDهستند 

سن 

 08/0±18/0

جنسیت 

( Females69)%51
( Males6)%5
(Ductal60)%59/60
(Lobular0)%0/0
(Medullary1)%1/00
(Mucinous0)%0/0
) 9/61±0/00(cm

نوعسرطان 

اندازهتومور 

 SD: Standard deviation

68
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) (Dako, Denmarkبود.همهمراحلآزمایشایمونوهیستوشیمی
دریکاتاقکمرطوبانجامگرفتتاازخشکشدنبرش هاو
آنتیبادی جلوگیری شود .خشک شدن اسالیدها سبب اتصاالت

غیراختصاصی و افزایش رنگ زمینه میگردد .بدین منظور با
ریختنآبدریکظرفپالستیکیوقراردادندرپوشبرروی
آنرطوبتالزمدرمحیطحفظگردید .

آنتیژن ویروسی  LMP1زیر میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار

گرفتند .

مجلهمیکروبشناسیپزشکیایران▐سال11شماره▐1فروردینواردیبهشت1957
عدم بیان آنتیژن  LMP1ویروس اپشتاین بار در
نمونههای بافتی سرطان سینه با روش ایمونوهیستوشیمی


شکل  :5شکلهای ( Aو  )Bرنگآمیزی ایمونوهیستوشیمی  LMP1ویروس اپشتاین بار در نمونه سرطان سینه را نشان میدهد .رنگآمیزی و بیان
 LMP1در سلولهای سرطانی اپی تلیال سینه با آنتیبادی منوکلونال موشی  CS1-4قابلتشخیص نبوده و تنها رنگ زمینه مشاهده میشود .شکل
( )Cسلولهای سرطانی نازوفارنکس بیانکننده  LMP1را بهعنوان کنترل مثبت نشان میدهد .شکل ( )Dسلولهای سرطانی سینه بدون افزودن
آنتیبادی منوکلونال موشی بهعنوان نمونه کنترل منفی را نشان میدهد .شکلها با بزرگنمایی  044نشان داده شدهاند
)(LMP1: Latent membrane protein 1



بحث
ویروس اپشتاین بار با ایجاد بدخیمی در سلولهای 
اپی تلیالازجمله سرطاننازوفارنکسمرتبطبودهواینویروس
ممکناستدرتوسعهسرطانسینهنیزنقشداشتهباشد(.)55
دراینمطالعهبرایاولینبارارتباطبینویروساپشتاین بار و
سرطان سینه در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت و بیان
آنتیژن ویروسی  LMP1در نمونههای بافتی سرطان سینه با

روشایمونوهیستوشیمیارزیابیگردید.روشایمونوهیستوشیمی
اهدفقراردادهوتعیینمحلمینماید.

پروتئینهایویروسیر


بنابراین ،این روش بیان ویروس اپشتاین بار را در سلولهای
هایاطرافمتمایزمینماید( .)2


توموریازلنفوسیت

مطالعات متعددی جهت ارزیابی ارتباط بین ویروس
وسرطانسینهباروشایمونوهیستوشیمیانجامشده

اپشتاینبار
استکهتأییدکننده تحقیقحاضرمیباشد.ازجمله درتحقیقی
کهتوسطLespagnardوهمکارانصورتگرفتویروساپشتاین
نمونههای سرطان سینه با روش ایمونوهیستوشیمی
بار در  
قابلتشخیص نبود ( .)56در مطالعهای  Chuو همکاران عنوان

کردند ویروس اپشتاین بار در سرطان سینه با روش
ایمونوهیستوشیمی بیان نمیشود ( .)59در تحقیقات دیگر
61
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پس از رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمی نمونههای بافتی
سرطانسینه،جهتبررسیبیانآنتیژنویروسیLMP1دراین

نهتنها
نمونههاوارزیابیارتباطویروساپشتاین بار باسرطانسی 

رنگ زمینه در سلولهای سرطانی اپی تلیال سینه قابلمشاهده

بود و پروتئین ویروسی  LMP1در سیتوپالسم سلولهای 
اپی تلیال دیده نشد (شکل  B 1و  .)Aشکل ( )1Cسلولهای
بهعنوان نمونه کنترل
سرطانی نازوفارنکس بیانکننده   LMP1
لهای سرطانی سینه بدون افزودن
مثبت و شکل ( )1Dسلو 
موشیبهعنواننمونهکنترلمنفیرانشان

آنتیبادیمنوکلونال 

میدهد .


شریعت و همکاران |ویروس اپشتاین بار و سرطان سینه

برخالفاینتحقیق،دریکبررسی Xueوهمکارانبیان
رادرنمونههایسرطانسینهباروش

ژنهایویروساپشتاینبار

).درمطالعهایFinaوهمکارانویروس

PCRمشاهدهکردند(61
اپشتاین بار رادربرخیازتومورهایسینهتشخیصدادند(.)62
درطیآزمایشیLabrecqueوهمکارانعنواننمودندویروسدر
هایاپیتلیالسرطانسینهبیانمیشود(.)60همچنیندر


سلول
مطالعات مختلفی ارتباطی بین ویروس اپشتاین بار و سرطان
سینهباروشPCRمشاهدهشدکهبااینتحقیقهمخوانیندارد
دستآمدهازاین
هایبه 


).عللاختالفدریافته
(6،1،0،60-96
تحقیق با سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه ارتباط ویروس
باسرطانسینهممکناستبهدلیلحساسیتهای

اپشتاین بار 
متفاوت روشهای بکار رفته ازجمله روش  PCRدر مقایسه با
روش ایمونوهیستوشیمی باشد .تفاوت در انواع نمونههای مورد
مطالعه (بافتهای پارافینه یا تازه) و جمعیتهای مختلف مورد
بررسی (آسیایی ،اروپایی ،آمریکایی و غیره) نیز ممکن است در
اینتناقضدخالتداشتهباشند .
گرچه روش  PCRجهت تشخیص ژنوم ویروس روشی
اختصاصی و حساس میباشد ،اما مطالعات انجامگرفته بر پایه
هایتوموریازلنفوسیتهای


توانندویروسرادرسلول
 PCR
نمی
اطراف متمایز نمایند و این یک محدودیت جهت مطالعه
تومورهای سرطان سینه که دارای ارتشاحات لنفوسیتی است
محسوبمیگردد(.)2بعالوه،مطالعات PCRبراییافتنویروس


نتایجاینتحقیقنشاندادکهویروساپشتاین بار ممکن
است با بروز سرطان سینه در استان فارس مرتبط نباشد.
همچنین عدم بیان آنتیژن  LMP1ویروس اپشتاین بار در
هایسرطانسینهمیتواندبهدالیلمتفاوتیرخدهد.اول،


نمونه
روش ایمونوهیستوشیمی ممکن است حساسیت کمتری در
مقایسهباروشهایوسترنبالتوPCRجهتتشخیصLMP1

داشته باشد .دوم ،کلون آنتیبادی  CS 1-4بکار رفته در این
تحقیق حساسیت کمتری جهت واکنش با پروتئین ویروسی
بادیهای  S12و anti-136
 LMP1در مقایسه با کلونهای آنتی 
دارد(.)0سوم،فقدانبیان LMP1میتواندبهدلیلمحدودیت
تکنیکایمونوهیستوشیمیبررویبافتفیکسشدهدرمقایسه
با بافت تازه باشد ( .)0چهارم ،آنتیژن  LMP1در برخی
تومورهای وابسته به ویروس اپشتاین بار با روش
ایمونوهیستوشیمی بیان نمیشود ( .)2پنجم ،در روش
ایمونوهیستوشیمی نتایج مثبت کاذب ممکن است به دلیل
ژنهای غیراختصاصی یا
واکنش متقاطع آنتیبادی با آنتی 
).تمامیاینعواملمیتوانند

رنگپذیریباالیزمینهرخدهد(2

درنمونههایبافتیسرطانسینهدر

عدمتشخیصبیان  LMP1

این مطالعه را توصیف نمایند .بنابراین جهت تعیین ارتباط
ویروساپشتاینبارباسرطانسینهبایدمطالعاتبیشتریباانواع
روشهادراینزمینهصورتگیرد .

تقدیر و تشکر
نویسندهاینمقالهمراتبقدردانیخودراازکارکنانبخش
پاتولوژی دانشکده علوم پزشکی شیراز و پرسنل بیمارستانهای
تانفارساعالممیدارد .

شهرهایمختلفاس
تعارض منافع
بین نویسنده و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
یچگونهتعارضمنافعیوجودندارد .
ه 
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انجامشدهتوسطMurray ،Herrmann،Deshpande ،Luqmani

وهمکارانعدمبیانایمونوهیستوشیمیویروساپشتاین بار در
نمونههای سرطان سینه گزارش گردید ( .)50-50همچنین در

مطالعاتجداگانهایکهتوسط،Torabizadeh،Joshi،Perrigoue

 Kadivarو همکارانشان صورت گرفت ارتباطی بین ویروس
اپشتاینباروسرطانسینهباروشایمونوهیستوشیمیدیدهنشد
(.)50-65درتحقیقاتدیگرینیزنتایجمنفیازارتباطویروس
اپشتاین بار وسرطانسینهبهدستآمد(.)66-60مشابهبااین
مطالعات ،در این تحقیق ارتباطی بین ویروس اپشتاین بار و
سرطانسینهدراستانفارسمشاهدهنشدوهیچنتیجهمثبتی
درنمونههایسرطان

ازبیانآنتیژن LMP1ویروساپشتاین بار 

سینه با روش ایمونوهیستوشیمی به دست نیامد که با سایر
مطالعات انجامشده همخوانی دارد .این تشابه در یافتهها ممکن
استبهدلیلاستفادهازروشیکسانایمونوهیستوشیمیجهت
ارزیابیارتباطویروسباسرطانسینهدراینتحقیقاتباشد .

دربافتهایسالممجاورباتومورهایواجدویروساپشتاینباربا

شکست مواجه شد که حاکی از این است که ویروس مختص
تومورها میباشد ( ،)61اما در مقایسه با روش  ،PCRروش
هایویروسیرادرسلولهای


تواندپروتئین

ایمونوهیستوشیمیمی
تلیالبدخیموسلولهایاپی تلیالغیربدخیمتعیینمحل

اپی 
تریبهمامیدهد( .)0،2
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