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Abstract
Background: Breast cancer is one of the most malignant cancers in the world. Cold
micro plasma jet (CMPJ) Known as cold atmospheric jet microplasma, it has recently
been introduced as an alternative way to overcome the challenges of finding an
effective cancer treatment. Numerous studies have reported promising results, so our
aim of this study was to investigate how this method affects cell death and its role on
the expression of apoptotic genes in the MCF-7 cancer cell line.
Methods: In this study, helium gas was used to generate plasma at room temperature
in the form of point radiation at different times of 30, 60, 90 and 120 seconds and at
different distances of 1 cm. Flow cytometry will be used to examine the extent of
apoptosis and necrosis. Genes involved in apoptosis P53, P21, Bax and Bcl-2 were
measured by real-time PCR.
Results: Our Studie indicate that the mechanism of action of cold plasma on
cancer cells is related to generation of reactive oxygen species with possible
induction of the apoptosis pathway. The percentages of necrotic and late
apoptotic cells following treatment with different times plasma (0, 30, 60, 90 and
120 s) were about 0.55 ± 0.06, 20.13 ± 0.01, 20.12 ± 0.03, 26.81 ± 0.04 and
17.51 ± 0.05. The mRNA expression of bcl-2 showed a decrease of 90s of plasma
while the mRNA expression of p53, bax and caspase-8 genes increased compared
to untreated cells.
Conclusion: In general, research in the last decade has confirmed the ability of
CMPJ as an effective anti-cancer tool. Therefore, it may be used to help treat
cancer. However, its clinical application requires much further studies to
determine the severity and duration of exposure to CMPJ for effective treatment
based on the type of cancer.
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تأثیر پالسمای سرد اتمسفری بر بیان ژنهای آپوپتوتیک در
سلولهای سرطانی پستان
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ترین سرراا ها در جهرا بسرت  )Cold micro plasma jet( CMPJیر نورنب

م روپالسمای جت بتمتفری سرد شوا ن مزشندی ی تادگز یک روش جایگزین یربی غلب یر چالشهای منجند در یافنن
یک درما مؤ ثر سراا معرفز ش ه بست تحق قات منع دی ننایج بم وبرکوو ه بد آ رب گزبرش نمندهبن ی ی همر ن جهرت
ه ف بد بین مطالع ی یررسز تأث ر بین روش یر مرگ سلنلز و نقش آ یر ی ا ژ هرای بپنپنرندی در ردهی سرلنلز سرراانز
 MCF-7یند
شیوهی مطالعه :در بین مطالع ی بد گاد هل نم یربی بیجاد پالسما در دمای بتاق ی صنرت تایش نقط بی در دما های مخنلف
30ی  60ی 90و  120ثان و در فاصل ی منفاوت  1ساننزمنر بسنفاده ش و بد روش فلنس ننمنری م زب بپنپنند و ن ررودی مرنرد
یررسز قربر گرفت ژ های مؤثر در بپنپنند P53ی P21ی  Baxو  Bcl-2ی روش  real-time PCRسوج ه ش
یافتهها :مطالع ی حاضر نشا مزده ک م ان ت نمل رد پالسرمای سررد یرر روی سرلن های سرراانزی مریرن یر تنل ر
گنن های بکت ژ وبکوشپذیر یا بلقای بحنمالز مت ر آپنپنند بست درص سرلنل بی ن روت رک و آپنپنرند دیرررس پر

بد

درمرا یرا دما هرای مخنلرف پالسرما (0ی 30ی 60ی  90و  120ثان ر ) در حر ود 0/6 ± 0/55ی 0/01 ± 20/13ی 0/03 ± 20/12ی
 0/04 ± 26/81و  0/05 ± 17/51یررند ی ررا  mRNA Bcl-2کرراهش  s90پالسررما رب نشررا دبد در حالزک ر ی ررا mRNA

ژ هایp 53ی  Baxو  caspase-8در مقایت یا سلن های درما نش ه بفزبیش یافن بست
نتیجهگیری :ی انر کلز تحق قات بنجام ش ه در ده ی ب ری قایل ت CMPJرب ی نونب یک بیزبر ض سراا مرؤثر تأی ر
نمندهبن یوایربینی شای یننب بد آ در درما سراا کمک گرفت یا بین حا ی کراریرد یرال وز آ مترنلزم بنجرام مطالعرات
ی شنر در جهت تع ن ش ت و م ت دما منبجه یا  CMPJیربی درما مؤثر یر بساس ننع سراا مزیاش
کلمات کلیدی :سراا ی آپنپنندی ردهی سلنلز Mcf-7

ارجاع :بحم ی ربد ح یثی شریعت مه یی محمندی مه یی م ردبیز محم رضای فالحنز سندهی حاجزدبده محم رضای بحم یا حتن تأثیر پالسمای
سرد اتمسفری بر بیان ژنهای آپوپتوتیک در سلولهای سرطانی پستان .مجل دبنش ه پزش ز دبیل 1400؛ 44- 51 :)2(4

مقدمه
سرطان پستان ،یکی از بدخیمترین تومورها در جهان است
و دومین علت اصلی مرگ سررطان در زنران میباشرد (.)1
در سالهای اخیرر ،میرزان برروز سررطان پسرتان در آسریا
افزایش یافته اسرت ( .)2سررطان پسرتان ،اثررا رویری و
روانی شدیدتری نسبت به سرایر انرواس سررطانها در زنران
دارد .پیشرفتهای گستردهای در زمینهی درمان ایرن نروس
سرررطان صررور گرفترره اسررت .جرایرری ،پرتودرمررانی و

شیمیدرمانی از روشهای معمول درمران سررطان پسرتان
است که برای مقابله با بیمراری اسرتااده میشرود .برا ایرن
یال ،تمام این تکنیکها محدودیتهایی دارند.
برداشتن جرایی که معموالً برای کالبد شکافی تومرور
اسررتااده میشررود ،ممکررن اسررت سررلولهای سرررطانی
باقیمانده را برجای بگذارد .پرتودرمانی ،برای بافت طبیعی،
خطر اشرعه دارد ،در یرالی کره شریمیدرمانی هرم باعر
نوروپاتی میشود ،هم سرلولهای «سرالم» را در مجراور

 -1مرکز تحقیقاتی پزشکی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -2دانشکده ی فیزیک ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -3گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکدهی پزشکی افضلیپور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4دانشجوی دکترای آمار زیستی ،دانشکده ی اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده ی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
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تأثیر پالسمای سرد اتمسفری بر بیان ژنهای آپوپتوتیک

تومورهررا از بررین میبرررد و هررم عرروار جررانبی را ایجرراد
میکند .عالوه بر این ،همرهی ایرن تکنیکهرا دارای برازده
درمانی پایین هستند .محققان و پزشرکان بره دنبرال یرک
درمرران « »Magic-bulletهسررتند کرره در عررین یارر
سررلولهای سررالم اطرررا  ،باعرر آپوپترروز در سررلولهای
سرطانی میشود.
آپوپتوز یا مرگ سلولی برنامهریزی شده به عنوان یرک
روش محافظت شده تحت کنترل ژنهایی است که برای از
بین بردن سلولهای ناخواسرته یرا غیرضرروری موجرودا
زنررده اسررتااده میشررود و در بسرریاری از مکانیسررمهای
سیسررتم ایمنرری یررا بیماریهررا دخالررت میکنررد ( .)3از
ویژگیهررای اصررلی آپوپترروز میترروان برره چررین و چرررو
سلولی ،آسیب به غشاء چگالش کرومراتین و قطعره قطعره
شرردن  DNAاشرراره کرررد ( .)4چنرردین مولکررول در رونررد
آپوپتوز نقش دارند .تحریک مولکولهای مؤثر در آپوپتوز یا
مهار عوامل ضد آپوپتوز به نروس سرلول و محرر بسرتگی
دارد .دو مسریر اصررلی آپوپترروز ،مسریر خررارجی یررا مسرریر
وابسته بره گیرنردههای مررگ و مسریر داخلری یرا مسریر
میتوکندری است (.)5
پزشکی پالسما ،یک زمینهی نوظهور است کره کراربرد
پالسمای فیزیکی در سرطان درمانی را بررسی میکند و از
پالسمای فشار اتمسار غیر یرارتری اسرتااده شرده اسرت.
پالسما مخلروطی از مولکولهرای یرونیزه شرده ،گونرههای
واکنش نیتروژن ،گونرههای واکرنش اکسریژن ماننرد ،OH
 NO ،+ 2N ،2O2Hو  2Oو فوتونها است .پالسمای سرد
یا غیر گرمایی ،نوعی پالسما است کره توسر منبر برر
تولید میشود .این نوس پالسرما غیرر تعرادلی اسرت ،یعنری
تعرادل ترمودینرامیکی موضرعی ،برا الکترونهرای یرداکرر
 1 .eVیونهررای سرررد و گونررههای خنررری ،کرره درجررهی
یرررار آنهررا در محرردودهی دمررای اتررا اسررت ،از نظررر
ماکروسکوپی ،این یک پالسمای دمرای پرایین اسرت .ایرن
ویژگی ییاتی پالسمای فشار جو باع میشود که بتوان از
آن در فرآوری مواد یساس به یرار و بافتهای زنرده در
صنعت و دارو استااده کرد (.)15-13
یکرری از جدیرردترین و مهمترررین روشهررای تخلیررهی
پالسما ،اسرتااده از پالسرمای غیرر گرمرایی اسرت .اخیرراً
پالسما پتانسیل زیادی را برای استااده در زیستشناسی و
پزشکی نشران داده اسرت .کاربردهرای پزشرکی متعرددی
جمله عقیمسازی سرطحی ( ،)12-10اصرال سرط (،)13
انعقرراد خررون ( ،)14ترررمیم زخررم ( ،)15غیرفعالسررازی
46

بیررروفیلم ( ،)18-16درمررران دندانپزشرررکی ( )21-19و
سرطاندرمانی (.)25-22
تحقیقا قبلی در مورد استااده از داروهای پالسرما در
درمرران سرررطان در زیرمجموعررهای از سرررطانها نتررای
امیدوارکنندهای را نشان داده است Kim .و همکراران ()26
از پالسمای سرد مبتنی برر فیبرر بررای ایجراد آپوپتروز در
سلولهای سرطانی ریه استااده کردند ،نتای آنهرا نشران
داد که به دلیرل قطرر کرم و سررعت جریران گراز پرایین،
دستگاههای جت میکروپالسما باع آپوپتوز میشروند امرا
نکروز نیستند.
 Weissو همکاران ( )27از پالسمای سرد بر روی سررطان
پروستا برای بررسی اثر ضد تکریر پالسما توس مسریرهای
سیگنالینگ اکسیداسیون و کاهش استااده کردند.
در مطالعهی یاضر ،روش جدیدی برای درمان سرطان
بره نرام ( CMPJ )Cold micro plasma jetمعرفری شرده
است .میتوان از میکرو پالسماجت سرد برای انجام درمران
پالسرما در داخرل بردن انسران اسرتااده کررد .برنامرههای
کاربردی به عنوان پالسمای سرد برای درمران سررطان در
داخل بدن نیز به دلیل ویژگیهای منحصر بره فررد ،توجره
زیادی را به خود جلب کردهاند (.)29 ،28
استااده از اثرا جرت پالسرمای سررد برر سرلولهای
سرطانی توجه زیادی را به خود جلرب کررده اسرت .نترای
یاصل از چندین مطالعه بر روی گروهها نشان میدهد کره
جررت پالسررمای سرررد ،میتوانررد درمررانی مناسررب برررای
سرطاندرمانی باشد .پالسما ،در غلظتهرای پرایین ،رشرد
سررلولها را متوقرر میکنررد و باعرر مرررگ سررلول در
غلظتهای زیاد میشود ( .)19از جرت پالسرمای سررد در
شرای  in vitroو  in vivoاستااده شده است .برای از بین
بردن سلولهای سرطانی بدون آسیب رساندن بره سرلولهای
سالم ،میتوان از جت پالسما استااده کرد ( .)20با توجره بره
اینکه کارهای قبلی که بیشتر جنبههای فیزیکری داشرته و
تاکنون کمتر روی پزشکی متمرکز بوده ،سعی شده اسرت،
تأثیر  CMPJبر بیران و ژنهرای درگیرر در آپوپتروز ماننرد
 Bax ،P21 ،P53و  Bcl-2بررسرری شررود .در ردهی سررلولی
سرطان پستان ،مکانیسرم عملکررد ایرن گراز بررای یرذ
سلولهای تومور تعیین میشود.
مواد و روشها
پیکربندی جت پالسما :در جت پالسمای میکرو (،)MPJ
از یک لوله کوارتز به عنوان سد دی الکتریک با قطر داخلی
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حدیث احمدیراد و همکاران

و خارجی  0/8میلیمتر و  1/7میلیمتر استااده شردMPJ .

توس منب تغذیهی  ACبا فرکانس  18کیلوهرتز و ولتراژ
ثابت  5کیلو ولت ایجاد شده است .شکل  1نشان دهندهی
یک نمودار از تنظیما آزمایشی و عکرس مربوطره اسرت.
گاز هلیوم ( 99/999درصد) از طریق لولهی کوارتز تزریرق
شد .میزان جریران گراز برا اسرتااده از یرک کنترلکننرده
جریرران جرررم ( )slpm5 ،Alicatدر  1لیتررر اسررتاندارد در
دقیقه ( )SLPMثابت شد .هلیروم ،بررای تولیرد پالسرمای
یکنواخت و همگن در ولتاژهای پایین انتخاب شرده اسرت.
یک لوله از فوالد ضد زنگ (با قطر خارجی  0/3میلیمترر)
به عنوان الکترود قدر در مرکز لولهی کوارتز و یرک نروار
تسمه مس با عر  1سانتیمتر نزدیک به انتها بره عنروان
الکترود زمرین اسرتااده شرد .محلرول آبری یراوی سرلول
سرطانی همرانطور کره در شرکل  1نشران داده شرده ،برا
ستون پالسما تیمار شده است .فاصرلهی برین نرازل جرت
پالسما و سط محلول یدود  10میلیمتر ثابرت شرده اسرت.
عالوه بر این ،ولتاژ راکتور پالسما با استااده از یک پروب ولتراژ
باال ( )A4115P ،Tektronixو یک اسیلوسرکو انردازهگیری
شد (.)3512GDS- ،GWINSTEK

کشت را در فالسرک قررار داده شرد و فالسرک کشرت در
 37درجررهی سررانتیگراد انکوبرره گردیررد ،رطوبررت نسرربی
 95درصد بود و هوای مرطوب یاوی  5درصرد  2COپرس
از رسیدن سلول به بیش از  70درصرد از عبرور سرلول بره
شر زیر قرار میگیرد .محری  ،تخلیره و سرپس دوبرار برا
 PBSشسته شد و  1تا  2میلیلیتر محلول تریپسین به آن
افزوده و بره مرد  3ترا  5دقیقره در دمرای  37درجرهی
سانتیگراد انکوبه شد ،سرپس  5میلیلیترر محری کشرت
کامررل اضررافه گردیررد .پررس از سررانتریایوژ ،تریپسررین دور
میریررزیم و و محرری کشررت کامررل برره سررلولها اضررافه
میکنیم .سوسپانسیون یاصل بین  2تا  4فالسرک جدیرد
تقسیم شرد و سرپس فالسرکها را بره دسرتگاه انکوبراتور
 37درجرررهی سرررانتیگراد ( 39درجرررهی سرررانتیگراد)
منتقل نمودیم.

ارزیابی آپوپتوز
 Annexin-V-FITCو یدیررد پروپیرردیوم برررای تجزیرره و
تحلیررل آپوپترروز :یکرری از خصوصرریا اولیررهی سررلولهای
آپوپتوز ،از بین رفتن غشرای پالسرما اسرتAnnexin V / PI .
میتواند آپوپتوز را در مرایل قبل از آزمایشهای وابسته به
تغییر هسرته شناسرایی کنرد .سرلولهای  7MCF-توسر
پالسما ( s120 ،s90 ،s60 ،s30و  24 )s150سراعت پرس
از درمان ،تحت درمران قررار گرفتنرد و سرپس سرلولهای
تحت درمان با  Annexin V / PIرنگآمیزی شردند ،بررای
تجزیره و تحلیرل آپوپتروز سرلولهای سررطانی پسرتان ،از
فلوسیتومتری استااده شده است (.)30

بیان ژنها
 :Real-Time PCRبه منظور ارزیابی بیران ژن ،P21 ،BaX
 P53و  Bcl-2در نمونهها RNA ،کل سرلول برا اسرتااده از
یک کیت تصایه ( RNAکیت بایونیر) جدا شرد .کمیرت و
کیایت  RNAاستخراج شده توس الکتروفورز در آگرارز و
یک درصد رنگآمیزی با رنگ سبز مشراهده شرد و جرذب

شکل  :1طرح و عکس از تنظیمات آزمایشگاهی برای پردازش
مایعات پالسما

ردهی سلولی و شرایط کشت سللولی،MCF -7 :
ردهی سلولی سرطانی پسرتان انسران ،از انسرتیتو پاسرتور
تهران خریداری شد .در ابتردا ،کرل محری کشرت از یرک
محرری  RPMI-یرراوی  10درصررد  ،FBSپنیسرریلین-
استرپتومایسین  U / ml100تهیه شد و سپس کل محری

نور در  260و  280نانومتر بررسی گردید DNase .بررای از
بررین بررردن  DNAایتمررالی مررورد اسررتااده قرررار گرفررت،
رشتههای  cDNAتوس آنرزیم معکروس تررانس کریپتراز
سنتز شده از تمام مولکولهای  mRNAدر نمونره سراخته
شد .از آغازگر  OligoTو (کیت سنتز  cDNAبایونر) بررای
سرراخت  cDNAاسررتااده شررد .بررا کمررک آغازگرهررای
اختصاصی و  ،RT-PCRبیان ژنها تعیین گردیرد .شررای
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دمای ( 95 )RT-PCRدرجهی سانتیگراد بررای  30ثانیره
جهت دناتوراسیون اولیه بود 40 ،چرخه انجام شد ،هر یرک
یرراوی  95درجررهی سررانتیگراد برره مررد  5ثانیرره برررای
دناتوراسیون 60 ،درجهی سرانتیگراد بره مرد  30ثانیره
برای بازپخت و گسترش .در این مطالعره از ژن ( ßاکترین)
به عنوان کنترل خانهداری اسرتااده شرد .بیران هرر ژن برا
توجه بره ژنهرای کنتررل کننردهی  ctو  ctآن در فرمرول
(2 )-ΔΔctرسم شده است ،و تااو در تعرداد نسرخههای ژن
هد ژن کنترل ،که  ßاکتین است ،محاسبه میشود.
بیان ایرن ژنهرا پرس از سره تکررار در سره صراحهی
جداگانه و میانگین مقدار برا اسرتااده از Fold Formula ct
محاسرربه شررد .دادههررا برره نرمافررزار  SPSSنسررخهی 19
( )version 19, SPSS Inc., Chicago, ILوارد شدند .برای
مقایسررهی میررانگین بیرران ژنهررای مختلر در گروههررای
مختل و در غلظتهرای مختلر  ،از آزمرون  tدو نمونره و
آنالیز واریانس مکرر استااده شد .در تمام آزمونهرا ،سرط
معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
سررلولهای  Mcf-7توسرر زمانهررای مختلرر پالسررما

( )s150 ،120 ،90 ،60 ،30 ،0تحت درمان قررار گرفتنرد.
پس از  24ساعت انکوباسریون در  37درجرهی سرانتیگراد
سلولهای تیمار شرده برا آنکسرین  Vو یدیرد پروپیردیوم
رنگآمیزی شدند و اثرر آپوپتوتیرک عصرارهی پالسرما برر
سلولهای  Mcf-7توس فلوسیتومتری تشخیص داده شد.
نتای تجزیه و تحلیل فلوسیتومتری نشان داد کره آپوپتروز
ناشرری از پالسررما در سررلولهای  Mcf-7تیمررار شررده در
مقایسه با شاهد نشان دهندهی مرگ سلول آپوپتوتیرک در
سمیت ناشی از پالسما نقش دارد (شکل .)a-d2
سلولهای زنردهی طبیعری در منطقرهی  Q3مشراهده
شدند (شکل  2ال -د) .سلولهای آپوپتوز اولیه با مجمروس
سلولهای  Q4مشخص شد و سلولهای آپوپتوز دیرررس و
نکروز به ترتیب بیشتر در منراطق  Q2و  Q1ظراهر شردند
(شکل  .)a-d2میانگین و واریرانس سرلولهای آپوپتوتیرک
اولیه پس از درمان برا زمانهرای مختلر پالسرما (،30 ،0
 90 ،60و  120ثانیررررررره) ،0/47 ± 0/02 ،0/53 ± 0/02
 0/4 0±/01 ،0/35 ± 0/06 ،2/10 ± 0/05بررود .میررانگین
و واریررانس سررلولهای نکررروزه و آپوپترروز دیرهنگررام برره
ترتیرررب ،20/12 ± 0/03 ،20/13 ± 0/01 ،0/55 ± 0/06
 17/51 ± 0/05 ،26/81 ± 0/04بود.

شکل  :2القای آپوپتوز در سلولهای  Mcf-7توسط پالسما .سلولها با زمانهای مختلف تحت درمان قرار گرفتند.
یک گروه کنترل ،s90 ،s60 ،s30 ،پالسمای  ،s120با ( Annexin V-fluoresceinisothiocyanate )FITCو یدید پروپیدیوم ( )PIآغشته شده است.
پس از آن ،سلولهای آپوپتوتیک و نکروزه توسط فلوسیتومتری کمی شدند .زیرمجموعههای مختلف به عنوان  Annexin V Q1منفی اما  PIمثبت،
یعنی سلولهای نکروتیک Q2 Annexin V / PI ،دو برابر مثبت ،یعنی سلولهای آپوپتوتیک اواخر  Annexin V / PI Q3دو برابر منفی ،یعنی
سلولهای زندهی طبیعی تعریف شدند Annexin V Q4 .مثبت اما  PIمنفی ،یعنی سلولهای آپوپتوز اولیه d003p \ u 0/05 .تفاوت معنیداری با
سلولهای کنترل نشان میدهد .مقایسهی آپوپتوز واضح و دیررس و همچنین نکروز در سلولهای  Mcf-7تحت درمان با پالسما در زمانهای مختلف.
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جدول  :1میزان آپوپتوز سلولهای  Mcf-7با زمانهای مختلف پالسما (درصد)X ± S ،
زمانهای مختلف پالسما

میزان آپوپتوز
م زب آپنپنند بول
ن رود /م زب آپنپنند دیررس

120

90

60

30

0

0/4 0±/01

0/35 ± 0/06

0/53 ± 0/02

2/10 ± 0/05

0/47 ± 0/02

17/51 ± 0/05

26/81 ± 0/04

20/12 ± 0/03

20/13 ± 0/01

0/55 ± 0/06

ارزیابی برخی از بیان ژنهای آپوپتلوز در :Mcf-7
در مطالعرهی یاضررر در مسرریر آپوپترروز ،تجزیرره و تحلیررل
 RT - PCRبررا  SYBR Greenرا انجررام دادیررم .بیرران
 mRNAبرخرری از ژنهررای  ،pro / anti-apoptoticمررورد
بررسی قرار گرفت و تغییررا در میرزان بیران  mRNAبرا
بیان  actاکتین استاندارد شد .سط بیان  actاکتین تحرت
درمان با  CMPJدر مقایسه با سایر ژنها مورد بررسی قرار
نگرفت .بنابراین از آن به عنوان یک ژن مناسب خانرهداری
برای تجزیه و تحلیل رونویسی استااده شد.
بیرران  2mRNA bcl-افررزایش  s90پالسررما را نشرران داد
(شکل  ،)3در یالی کره بیران  mRNAژنهرای  BaX ،P53و
 caspase-8در مقایسه با سلولهای درمان نشده افزایش یافت.

شکل  :3سطح بیان  mRNAبرخی از ژنهای pro/ antiapoptotic
در سلولهای  Mcf-7تحت درمان با پالسما .بیان  mRNAژنهای
تنظیمکننده آپوپتوز Caspase -8، P53 ،2Bcl ،Bax ،با استفاده از
 PCR RTشناسایی و به کنترل داخلی b-actin ،نرمال شد.*  d003p \ u 0/05در سلولهای  Mcf-7پس از درمان با پالسما در
 s90به مدت  24ساعت در مقایسه با سلول گروه شاهد
( Mcf-7درمان نشده)

بحث و نتیجهگیری

سرطان ،یکی از بیماریهای در یال رشد است که سالمت
جهانی را تهدیرد میکنرد .مد هاسرت کره از محصروال
طبیعی برای پیشرگیری و درمران بسریاری از بیماریهرا از
جمله سرطان استااده میشود .بنابراین آنهرا کاندیرداهای
مناسبی برای تولید داروهای ضد سرطان هسرتند ( .)21در

مطالعهی یاضر ،اثرا آپوپتوز و نکروز پالسما در ردههرای
سلولی  Mcf-7مورد بررسی قرار گرفرت .بره عنروان مررال،
پالسما شامل گونههای واکنشی است که برای اسرتااده در
پزشکی مناسب است .اخیراً ،چند آزمایش بالینی موفرق در
مورد سرطاندرمانی انجام شرده اسرت کره برر سرلولهای
طبیعی تأثیر نمیگذارد.
توس بسیاری از دانشمندان کش شده است که جت
پالسما ،با فشار اتمسار میتواند امید به یرک درمران ضرد
سرطان جدیرد مرؤثر را افرزایش دهرد ( .)22در مطالعرا
 in vitroنشان داده شده است که دوز کم  APPJقرادر بره
کرراهش و یترری توقرر رشررد سررلولهای سرررطانی و القرراء
مرگهای آپوپتوز و نکروز بود CMPJ .به دلیل تولید گونههای
نیتررروژن واکنشپررذیر )Reactive nitrogen species( RNS
مانند اکسید نیتریک که مسئول سیگنالینگ سلولی اسرت
و اکسیژن واکنش پذیر )Reactive oxygen species( ROS
مانند هیدروکسیل ( )OHکه مسؤول القرای مررگ سرلولی
هستند ،به طور گستردهای در زیستشناسی مورد استااده
قرار گرفته است (.)23
یرکت سلولها در این سره مریلره ،آپوپتروز را تأییرد
میکنرد .افرزایش آپوپتروز و نکررروز سرلولها پرس از قرررار
گرفتن در معر پالسرما در (شرکل  )3نشران داده شرده
است .درصد تعداد سلول توس فلوسیتومتری مورد تجزیه
و تحلیل قررار گرفرت .برا گذشرت زمران ،میرزان نکرروز و
آپوپتوز افرزایش مییابرد و پرس از مردتی میرزان آپوپتروز
کاهش یافته و نکروز افزایش مییابد .یکی از مکانیسرمهای
القای آپوپتوز ،آسیب  DNAاست .آسیب میتواند با اتصرال
الکترون یا اکسیداسیون توس  ROSایجاد شرود .از آنجرا
که  ROSبه طور کلی برا القرای مررگ سرلولی در ارتبرا
است ،غنای این گونهها ممکن است باع شرود پالسرمای
 Heبا اسرتااده از نسربت مناسرب افزودنری  2Oدر درمران
سرطان مناسبتر باشد .نتای نشان داد که با افزایش ولتراژ
منب تغذیه ،ماندگاری سلول به شد کاهش مییابد .الزم
به ذکر است که با افزایش ولتاژ منب تغذیه ،منطقه خرالی
گستردهتر میشود .همچنین نشان داد که با افزایش زمران
درمرران ،پالسررما باعر کرراهش دوام سررلولهای سرررطانی
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ذکر است که اختال بین میزان آپوپتروز یرا زمران درمران
ممکن است از شرای مختل آزمایش اولیره ماننرد پرروب
 اکسریژن. منب تغذیره و غیرره افرزایش یابرد،جت پالسما
اتمی را به عنروان عامرل مسرؤول جردا شردن سرلولهای
سرطانی از بستر برای سرطان کبد انسان معرفری کردهانرد
 جداشرردگی برره وضررو میتوانررد در منطقرره خررالی.)26(
 عالوه بر.تشکیل شده در سلولهای سرطانی مشاهده شود
 نتای آپوپتوز نشران داد کره برا افرزودن اکسریژن بره،این
 مرگ آپوپتوز در زمان کمتری نسربت بره،پالسمای هلیوم
.پالسمای هلیوم اتاا میافتد
تشکر و قدردانی

این مطالعره در قالرب طرر پژوهشری از مرکرز تحقیقرا
 دانشگاه علروم پزشرکی رفسرنجان اجررا،پزشکی مولکولی
 در این راستا از زیما کلیهی اعضای هیأ.گردیده است
علمی مرکز که به منظور انجام این مطالعه و ارائره گرزارش
نهایی آن تالش بسریار کردنرد و دانشرجویان عزیرزی کره
جهررت شرررکت در ایررن مطالعرره کمررال همکرراری را ابررراز
. تشکر و قدردانی میگردد،نمودند

 نتای نشان داد که یرداکرر آپوپتروز در تیمرار برا.میشود
 ثانیه (با عامل سه) مشاهده شد در یالی که برا30 پالسما
 فعالیرت آپوپتروز کراهش یافتره و بره،افزایش زمان درمان
 وMTT  میتروان از روش.کمتر از درمان دارویی میرسرد
) ثانیره60  و30(  در زمانهای درمان اولیرهCaspase-Glo
مرگ سلولها ناشی از آپوپتوز نتیجه گرفت در یالی که با
 روند مرگ سلول ناشری از روشهرای،افزایش زمان درمان
دیگر آپوپتوز ماننرد نکرروز نشران میدهرد کره پالسرمای
اکسیژن اثر آپوپتوز بیشتری نسبت بره پالسرمای هلیروم و
 آنهرا.آرگون به سلولهای سرطانی پسرتان القراء میکنرد
دریافتند که بیشترین تأثیر آپوپتروز در مریلره کرم زمران
. نتای ما نیز پدیده مشابهی را نشان میدهد.ایجاد میشود
 ما دریافتیم که برا افرزایش زمران درمران پرس از،با این یال
.)24(  مرگ سلول توس نکروز اتاا میافترد،یداکرر آپوپتوز
 این درمانها هیچ تأثیری بر سرلولهای طبیعری،همچنین
 تأثیر میکروپالسمای سررد را برر اثرر آپوپتروز.)20( ندارند
 آنهرا دریافتنرد کره برا.سلولهای سرطانی نشان میدهد
 اثرر آپوپتوتیرک سرلولهای سررطانی،افزایش زمان درمان
 الزم بره.)25( افزایش مییابد که با نتای مرا سرازگار برود
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