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Abstract 

 

Background and Objectives: The multi-drug resistance phenomena can limit the effect of chemotherapy and 

lead to the recurrence of leukemia. One of the main mechanisms of multi drug resistance is the increased expression 

of MDR1 gene that codes P-gp, a transmembrane carrier that exports drugs out of the leukemic cells. The aim of this 

study was to explore the effect of resveratrol, a natural compound, on the expression of MDR1 gene in leukemic cell 

line MOLT-4. 

Material and Methods: MTT (Methyl Tiazol Tetrazolium) assay was used to determine the subtoxic doses of 

resveratrol for treatment of leukemic cells line real Time PCR was used to determine the expression of MDR1 gene. 

MOLT-4 cell line resistance was assessed after MTT implementation. 

Results: Resveratrol could not suppress the growth of MOLT-4 cells. Genetic studies revealed increased 

expression of MDR1 gene. Resistance of MOLT-4 cells to vincristine was increased after coadministration of 

vincristine and resveratrol. 

Conclusion: we did not find evidence that resveratrol can reverse multi drug resistance in MOLT-4 cells. 
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 3/1/37پذيزش:      73/1/37دريافت: 
 

 چكیدُ
داف: داريیی سبب کبَش اثز بخشی درمبن ي عًد چىذ بب ایىحبل بزيس پذیذٌ مقبيمت در درمبن لًسمی َب شیمی درمبوی وقش عمذٌ ای دارد  سهیٌٍِ  ّا

را کذ می کىذ  P-gpمی ببشذ کٍ پزيتئیه حبمل غشبیی  MDR1مجذد بیمبری می شًد. یکی اس علل اصلی بزيس پذیذٌ مقبيمت چىذ داريیی، افشایش بیبن صن 
می تًاوذ سبب کبَش  MDR1لذا کبَش بیبن صن کٍ سبب تخلیٍ داريَب بٍ بیزين اس سلًل لًسمیک شذٌ ي بذیه تزتیب سبب مقبيمت سلًل می شًد. 

ًبالستیک حبد MDR1مقبيمت داريیی شًد. بز ایه اسبس َذف مطبلعٍ حبضز بزرسی تبثیز مبدٌ گیبَی رسيراتزيل بز بیبن صن  سمی لىف ًلی ًل در ردٌ سل
MOLT-4.می ببشذ 

ٍ  رٍش ُیٍ شذ. سلً MOLT-4ردٌ سلًلی  :ّاهَاد ًلی پبستًر ایزان ت کشت دادٌ شذوذ.  RPMI 1640ل َب در محیط کشت اس ببوک سل
کسیسیتی رسيراتزيل وسبت ٍب سلًل َبی  ًبالست َبی استخزاج شذٌ اس  MOLT-4تعییه شذ. سلًل َبی  MTTبب استفبدٌ اس  MOLT-4سیتًًت ي ویش لىف

ارسیببی  Real Time PCRبب استفبدٌ اس  MDR1تًتبل استخزاج شذٌ ي تغییز بیبن صن  RNAخًن محیطی بیمبران  بب محلًل رسيراتزيل تیمبر شذوذ سپس 
ی بب رسيراتزيل بزرسی شذ.   شذ. تغییز مقبيمت سلًل َب وسبت ٍب يیىکزیستیه در َمزَا

رت يابستٍ ٍب ديس ي سمبن متعبقب تیمبر سلًلی بب رسيراتزيل بصً MDR1وشذ. بیبن صن  MOLT-4رسيراتزيل سبب مُبر رشذ سلًل َبی  :ّايافتِ
ی بب رسيراتزيل افشایش داشت. MOLT-4افشایش داشت. مقبيمت سلًل َبی   وسبت بٍ يیىکزیستیه در َمزَا

َىذٌ مقبيمت  گیزی:ًتیجِ ذی در حمبیت اس داريی گیبَی رسيراتزيل ٍب عىًان کبَش د ًَا  داريیی پیذا وکزدیم.چىذ ش
 

ًپزيتئیه MDR1 ،Pرسيراتزيل،  ّا:کلید ٍاصُ  گلیک
 
ًیسىذٌ رابط*  M.farshdousti@gmail.com: ایمیل و

 
 

 هقدهِ
دُ  َثالستیک حبد ضبیؼتزیي ثذخیوی در کَدکبى َث ف سوی ٌل َل

سوی 20ٍ  . (1) ّبی ثشرگسبالى را ًیش ضبهل هی ضَددرصذ اس َل
سوی ای دارد اهب هقبٍهت ّب ضیوی درهبًی ًقص ػوذُدر درهبى َل
ّبی سزطبًی سجت کبّص اثزثخطی دارٍّبی ثؼضی اس سلَل
ثؼضی سلَل ّبی سزطبًی  دیگزضَد. ثِ ػجبرت ضیوی درهبًی هی

-در ثزاثز دارٍّبی ضیوی درهبًی استفبدُ ضذُ هقبٍهت کست هی

کٌٌذ ٍ حتی در ثزاثز دارٍّبی ضیوی درهبًی کِ ػولکزد ٍ سبختبر 
َاى هتفبٍت دارًذ ًیش هقبٍهت کست هی کٌٌذ کِ اس ایي پذیذُ ثب ػٌ

(. در ثیي ػَاهل اصلی ایدبد 2َد )ضهقبٍهت چٌذ دارٍیی یبد هی
اس اّویت  MDR1کٌٌذُ هقبٍهت چٌذ دارٍیی، افشایص ثیبى صى 
را  P-glycoproteinثبالیی ثزخَردار است. ایي صى پزٍتئیي غطبیی 

َلی ثب ٍسى کذ هی َلک ًَذُ ثِ  170کٌذ کِ ه ى ٍ هتصل ض کیلَ دالَت

ATP (. 3ثبضذ )هیP-gp اس طَر طجیؼی در غطبی ثسیبری  ِث
وی ِث ثیزٍى اس ّب ٍخَد دارد ٍ در تخلیِ دارٍّب ٍ هَاد سسلَل

اهب افشایص ثیبى آى در طی پزٍسِ ضیوی درهبًی  سلَل ًقص دارد
سویک سجت ثزٍس پذیذُ هقبٍهت چٌذ دارٍیی هی در سلَل ّبی َل

ٍیی را . لذا ثب کبّص ثیبى آى هی(5ٍ4) ضَد اى هقبٍهت چٌذ دار َت
کبّص داد. یک سزی هَاد سٌتتیک ثزای هْبر هقبٍهت چٌذ دارٍیی 

تز ثزای کبّص ػولکزد هحصَل صى  -MDR1 (Pٍ ثِ ػجبرتی ْث

gpُذ کِ یب ( در هحیط آسهبیطگبُ ٍ یب در هحیط سًذُ آسهبیص ضذ ًا
ذ ٍیب  در غلظت ّبی هَءثز اس ػولکزد هطلَة ثزخَردار ًجَدُ ًا

َارض خبًجی،  سهبیطگبُ، قبثل تحول در هحیط سًذُ ثِدر آ دلیل ػ
ذ دُ ًا َاى ثِ ٍراپبهیل اضبرُ کزد کِ در . اس خولِ ایي هَاد هیًَج ت

َارض خبًجی قبثل P-gpدٍس ّبی هَءثز در هْبر ػولکزد  ، ثذلیل ػ
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َاد طجیؼی در هْبر 7ٍ6استفبدُ ًیست ) (. در ایي هیبى استفبدُ اس ه
َارض خبًجی کن، هیپذیذُ هقبٍهت دارٍی ذ اس ی ثِ دلیل ػ ًَا ت

ثبضذ ای طجیؼی هیاّویت ثبالیی ثزخَردار ثبضذ. رسٍراتزٍل هبدُ
یضُ پَستِ ٍِ ّب ثٍ ًیش یکسزی هیَُ Polygonumکِ در ریطِ گیبُ 
گَر هَخَد هی رسٍراتزٍل در طت سٌتی آسیبی خٌَة ثبضذ. ًا

ضَد ضٌبختِ هیػٌَاى ضذ التْبة ِ ٍ ث Ko-Jo-Konضزقی ثب ًبم 
در سهیٌِ هْبر هقبٍهت چٌذ حبل استفبدُ اس رسٍراتزٍل  (. ثب ایي8)

ٍیی ِث سبل آلکسیي  گزدد.هی ّبی اخیز ثز دار رسٍراتزٍل یک فیَت
ٍارگبًیسنثبضذ کِ اس گیبّبى در ثزاثز قبرذهی ّب ٍ ّب ٍ دیگز هیکز

فص هحبفظت هی ًگَر یضُ اِ ٍکٌذ. پَست هیَُ اًگَر ثًَر هبٍراء ٌث
(. ایي هبدُ 9ثبضذ )بالیی اس رسٍراتزٍل هیقزهش حبٍی هقبدیز ث

سی ردُ سی ٍ هیَت پَت ٍاثستِ ثِ دٍس ثز رٍی فؼبلیت آَپ -طجیؼی اثز 

ذٍتلیبلی ٍ ًیش تَهَری َلی ًا داضتِ است طَریکِ در  ّبی سل
دٍسّبی پبییي سجت افشایص تقسین سلَلی هی ضَد درحبلیکِ 

س ٍ کبّص فؼبلیت هیتَسی ضذُ دٍسّبی ثبالتز سجت القبی آپ َپَت
ّوچٌیي ثزای رسٍراتزٍل اثزات ضذ التْبثی )هْبر (. 10است )

ی ٍ هْبر کٌٌذُ رضذ سلَلی آًشین سیکلَ اکسیضًبس( ٍ آًتی اکسیذًا
(. ثب تَخِ هقذهِ هذکَر، ّذف هطبلؼِ 11گشارش ضذُ است )

َلی  MDR1حبضز ثزرسی تبثیز رسٍراتزٍل ثز ثیبى صى  در ردُ سل
MOLT-4 َلی اس ًَع هی هی ثبضذ کِ در  T-ALLثبضذ کِ ردُ سل

 . ذًجبل ضیوی درهبًی تْیِ ضذُ استفبس ػَد هدذد ثیوبری ث
 

 ّاهَاد ٍ رٍش
اس ثبًک سلَلی پبستَر  MOLT-4ردُ سلَلی در ایي هطبلؼِ، 

در هحیط کطت  ٍ سزم خٌیي  RPMI 1640ایزاى تْیِ ضذ. َپ
در رسٍراتزٍل اس  Gibco, Invitrogen, USA( اس FBSگبٍی ) ٍ َپ
هبیسیي  NaturaBio, USAضزکت  ی سیلیي استزپَت خزیذ ضذًذ. ٌپ
ٍ  cDNAکیت سٌتش هبرک سیگوب، آلوبى تْیِ ضذًذ.  MTTٍ پَدر 

SYBR Green Real Time PCR  اس ضزکتBioneer  هحلَل ٍ
تبل  اس ضزکت سیٌبصى ایزاى تْیِ ضذًذ. ثزای  RNAاستخزاج َت

دبم استفبدُ ضذ.  Eco illumineاس دستگبُ  Real Time PCR ًا
َلی توبهی هزاحل تحت ضزایط استزیل ٍ سیز َّد  کطت سل

دبم ضذ.  هیٌبر ًا ضذُ غٌی RPMI 1640ّب در هحیط کطت سلَلَل
هیکزٍگزم ثز هیلی لیتز پٌی  100درصذ سزم خٌیي گبٍی ٍ  10ثب 

درخِ  37 سیلیي استزپتَهبیسیي کطت دادُ ضذًذ ٍ در ضزایط
ّب در هزاحل اًکَِث ضذًذ. سلَل CO2درصذ  5گزاد ثب سبًتی

ای کطت دادُ ضذًذ. خبًِ 6ٍ  96ثؼذی در پلیت ّبی 
در  MOLT-4ّبی سیتَتَکسیسیتی رسٍراتزٍل ًسجت ثِ سلَل

ٍ پلیت  MTTهحیط آسهبیطگبُ ثب استفبدُ اس رٍش رًگ سٌدی 
 96چبّک پلیت  ای ارسیبثی ضذ ثذیي تزتیت کِ ثِ ّزخبًِ 96

ٍلیتز هحیط کطت  100ّشار سلَل در قبلت  20ای تؼذاد خبًِ هیکز
ى پلیت در دهبی   37افشٍدُ ضذ. ثؼذ اس یک ضجبًِ رٍس اًکَثبسَی

هیکزٍلیتز هحلَل رسٍراتزٍل ثب غلظت  CO2 ،50درصذ  5درخِ ٍ 
سبػت  48ِث چبّک ّب اضبفِ ضذُ ٍ پلیت ثزای ّبی هختلف 

َثِ ضذ. سپس  CO2درصذ  5درخِ ثب  37دیگز در  ک  50ًا
ثب غلظت یک گزم ثز لیتز ثِ ّز چبّک  MTTهیکزٍلیتز اس هحلَل 

َثِ  37سبػت دیگز در  4اضبفِ ضذُ ٍ پلیت ثِ هذت  ک درخِ ًا
ص ضذُ ٍ هبیغ رٍیی چبّک ّب ثزداضتِ  ضذ. در اداهِ پلیت سبًتزیفَی

افشٍدُ ٍ پلیت ثز  DMSOهیکزٍلیتز  200ضذُ ٍ ِث چبّک ّب 
یقِ ٍ در ضزایط تبریکی قزار دادُ ضذ دق 30ی ضیکز ثِ هذت رٍ

هتز  570سپس ثالفبصلِ خذة ًَری چبّک ّب در طَل هَج  ًبًَ
ّب ثصَرت دٍتبیی اًدبم ضذًذ. در االیشا ریذر قزائت ضذ. آسهبیص

دى سلَل ّب ) -سلَل ( تؼییي ضذ.Viabilityهیشاى فؼبلیت ٍ سًذُ َث

ای کطت دادُ ضذُ سپس خبًِ 6ّبی در پلیت MOLT-4ّبی 
هیکزٍهَل ثز لیتز رسٍراتزٍل ثِ پلیت  100ٍ  50ٍ  15ّبی غلظت
َاى ِ ث Dای خبًِ 6اضبفِ ضذ. پلیت  A, B, Cای خبًِ 6ّبی  ػٌ

دُ ٍ رسٍراتزٍل اضبفِ ًطذ. ّز چْبر پلیت در ضزایط   37کٌتزل َث
ٍ  24ٍ  12اًکَِث ضذًذ. ثؼذ اس  CO2درصذ  5گزاد ثب درخِ سبًتی

تبل سبػت، اس ّزکذام اس پلیت 48 ّب هقذاری سلَل ثزداضتِ ٍ َت
RNA  ل م ایشٍتیَسیبًبت ٍ فٌَ ثب استفبدُ اس هحلَل گَآًیذَی

ثِ  cDNAثب استفبدُ اس کیت سٌتش  RNAکلزٍفزم استخزاج ضذ. 
ب استفبدُ اس ث MDR1تجذیل ضذ. در اداهِ هیشاى ثیبى صى  DNAرضتِ 

طِ ٍ رٍش  ارسیبثی ضذ. ثیبى صى  Real Time PCRپزایوزّبی هزَث
َالی پزایوزّبی ِ ثتب اکتیي ث َاى کٌتزل داخلی در ًظز گزفتِ ضذ. ت ػٌ

 هَرد استفبدُ ثذیي تزتیت هی ثبضذ:
 

MDR1(87bp) sense 5´-CGGGAGCAGTCATCTGTGGT-
3´ 

antisense 5´-CAAAGAGAGCGAAGCGGCTG-3´ 
β-actin (160 bp) sense 5´-AGA ACA TCA TCC ATG 

CAT CCA-3´ 
antisense 5´-GCC TGC TTC ACC ACC TTC TTG-3´ 

 
 تزتیت سیز هی ثبضذ:ِ ث Real Time PCRهزاحل 

 94چزخِ:  45دقیقِ، سپس  10درخِ سبًتی گزاد ثِ هذت  94اثتذا 
درخِ )ثتب  60( ٍ MDR1درخِ )صى  58ثبًیِ،  30درخِ ثوذت 

 ثبًیِ. 35درخِ ثوذت  72اکتیي(، 
ثب استفبدُ اس  New case ALLَرد ثیوبر ه 5اس خَى هحیطی 

سویک خذا ضذُ ٍ ثب  َثالست ّبی َل ف فبیکَل ٍ سبًتزیفیَص، ٌل
سبػت تیوبر  48ِث هذت هیکزٍهَل ثز لیتز رسٍراتزٍل  50غلظت 

 Real Time PCRثب رٍش  MDR1ضذُ ٍ هیشاى تغییز ثیبى صى 
 ارسیبثی ضذ.

کزیستیي در  MOLT-4تغییز هقبٍهت سلَل ّبی  ًسجت ثِ ٌٍی
ارسیبثی ضذ. اس  MTTّوزاّی ثب رسٍراتزٍل در قبلت تست 

َاى کٌتزل استفبدُ ضذ. در ایي هَرد اس ضبخص ِ ٍراپبهیل ث ػٌ
IC50 ثبضذ کِ سجت استفبدُ ضذ کِ درٍاقغ غلظتی اس دارٍ هی

ّب ثب استفبدُ توبهی دادُ درصذ هی ضَد. 50کبّص حیبت سلَلی تب 
هَرد آًبلیش قزار  ANOVAٍ ثزًبهِ  13ٍرصى  SPSSر اس ًزم افشا

ثزای ثزرسی  MTTاس تست  در ًظز گزفتِ ضذ. P˂0.05گزفتٌذ. 
استفبدُ  MOLT-4سیتَتَکسیسیتی رسٍراتزٍل ثز رٍی سلَل ّبی 

( تؼییي ضذ. ًتبیح ایي تست Viabilityضذ ٍ حیبت سلَلی )
د کِ   400تب  5/12غلظت ّبی هتغیز رسٍراتزٍل )اس ًطبًگز آى َث

ًذاضتٌذ  MOLT-4ّبی هیکزٍهَل ثز لیتز( اثز هْبری ثز رضذ سلَل
اس  MDR1در هزاحل ثؼذی ثزای ثزرسی تغییز ثیبى صى (. 1 )ًوَدار

Real Time PCR  استفبدُ ضذ ٍ ًتبیح حبصلِ حبکی اس افشایص ثیبى
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َیضُ در غلظت  MDR1صى هؼٌبدار  هیکزٍهَل ثز لیتز  50ث
در هقبیسِ ثب سلَل ّبی کٌتزل هی  سبػت 24رسٍراتزٍل ٍ سهبى 

ًطبًگز تبثیز ٍاثستِ ثِ  MDR1ثبضذ. لذا ًتبیح ارسیبثی تغییز ثیبى صى 
ٍاثست (. اس طزف 2 ثبضذ )ًوَدارِ ِث سهبى رسٍراتزٍل هیدٍس ٍ 

فَثالست ّبی  MDR1دیگز ثیبى صى  ثیوبر  تغییز هؼٌبداری  4در ٌل
َلی ثب رسٍرات در هحیط آسهبیطگبُ ًطبى  زٍلرا هتؼبقت تیوبر سل

دن، افشایص ثیبى را ًطب (. 3 ى داد )ًوَدارًذاد ٍ حتی در ثیوبر ٌپ

کزیستیي در  MOLT-4تغییز هقبٍهت سلَل ّبی  ًسجت ثِ ٌٍی
 IC50ٍ ضبخص  MTTّوزاّی ثب رسٍراتزٍل در قبلت تست 

طِ حبکی اس افشایص  هَل  62اس  IC50ارسیبثی ضذ کِ ًتبیح هزَث ًبًَ
ػجبرت دیگز هقبٍهت ِ ثبضذ ثًبًَهَل ثز لیتز هی 125 ثز لیتز ِث

کزیستیي در ّوزاّی ثب MOLT-4سلَل ّبی   ًسجت ثِ ٌٍی
 (.4 رسٍراتزٍل افشایص داضتِ است )ًوَدار

 

 
َبی  :1نمودار  ل  کسیسیتی رسيراتزيل بز ريی سًل ًت  MTTبب تست  MOLT-4بزرسی سیًت

 
ًلی  MDR1تبثیز رسيراتزيل بز بیبن صن  :2ومًدار   MOLT-4در ردٌ سل

 
بی بیمبران  MDR1بیبن وسبی صن  :3 نمودار ًبالستَ  ًلی در آسمبیشگبٌ ALLدر لىف  متعبقب تیمبر سل
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 23/ ٍ ّوكاراى  عباسعلي حسیي پَر فیضي                                                                                      MOLT-4در ردُ سلَلي لَسویک MDR1تاثیز رسٍراتزٍل بز بیاى صى 

 
بی  :4ومًدار  لَ   وسبت ٍب يیىکزیستیه MOLT-4تبثیز رسيراتزيل بز تغییز مقبيمت سًل

بحث

فَثالستیک حبد ) سوی ٌل دُ ALLَل ( ثذخیوی سلَل ّبی سفیذ َث
َاى  َثالست ّبی ثذخین در هغش استخ ف کِ ثب افشایص ثیص اس حذ ٌل
ٍ اًتطبر آى ِث خَى هحیطی ٍ سبیز ارگبى ّب هطخص هی ضَد. 
ایي ثیوبری در صَرت ػذم درهبى در ػزض چٌذ ّفتِ کطٌذُ 

سوی خبیگبُ ػوذُ ای دارد اهب ّب ضیوی درهبًی است. در درهبى َل
کست هقبٍهت دارٍیی تَسط سلَل ّبی ثذخین در طی پزٍسِ 
درهبى سجت ضکست درهبى ٍ ػَد هدذد ثیوبری هی ضَد. افشایص 

َادُ ثیبى صى ( اس MDR1)یب  ABCB1ٍیضُ ِ ث ABCّبی خبً
ٍیی ّستٌذ. لذا کبّص ثیبى ػَاهل اصلی پذیذُ  هقبٍهت چٌذ دار

ذ سجت هی MDR1صى  ًا هْبر هقبٍهت چٌذ دارٍیی ضَد. َت
رسٍراتزٍل، هبدُ طجیؼی استفبدُ ضذُ در ایي هطبلؼِ، در پیطگیزی اس 

ّبی قلجی ًقص دارد ٍ ًقص آًتی اکسیذاًی ٍ ضذ التْبثی ثیوبری
ٍ ّوکبراى   Belaای ّن ثزای آى گشارش ضذُ است. در هطبلؼِ

فؼبلیت ٍی ًطبى دادًذ کِ رسٍراتزٍل تبثیز ٍاثستِ ثِ دٍس ثز ر
سی سلَ پَت سی ٍ آَپ ذٍتلیبلی ٍ ردُ ّبی سلَلی چَى هیَت ّبی ًا

هبی اًسبًی  ى کبرسیٌَ ، فیجزٍسبرکَهبی HT-29 ،SW-620ردُ کََل
تبثیز رسٍراتزٍل  ٍ ّوکبراى Fang G .(10) دارد HT-1080اًسبًی 

َلی اپیذرهَئیذی  MDR1ثز ثیبى صى   KBv200را در ردُ سل
ثزرسی کزدُ ٍ ًطبى دادًذ کِ رسٍراتزٍل در دٍسّبی هَرد استفبدُ 

ضذُ است. اهب ًتبیح هطبلؼِ حبضز  MDR1سجت کبّص ثیبى صى 
ًطبًگز آى است کِ دٍسّبی هتغیز هَرد استفبدُ در ایي هطبلؼِ، اثز 

سویک  َلی َل ًذاضت. ّوچٌیي  MOLT-4هْبری ثز رضذ ردُ سل
َلی MDR1ثیبى صى  دًجبل تیوبر سلَلی ثب ِ ث MOLT-4در ردُ سل

رسٍراتزٍل، افشایص ثیبى داضتِ است. اس طزف دیگز ثیبى صى 
MDR1 َثالست ّبی ثیوبراى هتؼبقت تیوبر سلَلی ثب در لٌف

رسٍراتزٍل در هحیط آسهبیطگبُ، کبّص ثیبى را ًطبى ًذاد. ّوچٌیي 
ٍیٌکزیستیي  در صَرت ًتبیح هطبلؼِ تغییز هقبٍهت ًسجت ِث 

د ث IC50رسٍراتزٍل، ًطبًگز افشایص ضبخص ّوزاّی ثب  ِ َث
ّبی ػجبرت دیگز رسٍراتزٍل سجت تطذیذ هقبٍهت سلَل

MOLT-4 .کزیستیي ضذُ است در  اس طزف دیگز ًسجت ثِ ٌٍی
ٍ ّوکبراى ثزای هطبلؼِ  Susan ای پیطزفتِ تز ٍ خبهغ تز،هطبلؼِ

ًَع  ALLt(4;11) ، ردُ سلَلیin vivoاثزات رسٍراتزٍل در ضزایط 
B  َاى کِ ثؼلت قبثلیت ثبال در کست هقبٍهت دارٍیی ٍ  SEMثب ػٌ

سزػت تْبخن ثبال اس پیص آگْی ضؼیفی ثزخَردار است، را ثِ 
صَرت خَراکی ِ کِ رسٍراتزٍل را ث NOD/SCIDّبی هَش

بی سزطبًی را ثب تدَیش هی ضذًذ، تشریق کزدًذ ٍ تؼذاد سلَْل
هتزی  چٌبى در حبل افشایص ارسیبثی کزدًذ کِ ّو CD19فلَسیَت

بی  د ٍ خجز اس ًبکبرآهذی رسٍراتزٍل در هْبر رضذ ٍ تکثیز سلَْل َث
د. در اداهِ ِث ّویي هَش ٍیٌکزیستیي تشریق کزدًذ سزطبًی َث ّب 

ػجبرت دیگز ّن ِ کِ ًتیدِ ارسیبثی ثب گزٍُ کٌتزل تفبٍتی ًذاضت ث
-کزدًذ ٍ ّن در هَشّبیی کِ رسٍراتزٍل دریبفت هیدر هَش

ّبی سزطبًی ِث کزدًذ، سلَلی کِ رسٍراتزٍل دریبفت ًویّبی
دًذ دُ ٍ درحبل تکثیز ٍ افشایص َث ( ٍ 12) ٍیٌکزیستیي هقبٍم َث

ذی در حوبیت اس رسٍراتزٍل در  َّا ثطَر خالصِ هطبلؼِ ایطبى ض
کٌتزل سزطبى هطزح ًکزد ٍ ایي ًتیدِ ّوسَ ثب ًتبیح هطبلؼِ 

 حبضز هی ثبضذ. 
 

 گیزی ًتیجِ
ذی  اى ضَّا در حوبیت اس دارٍی گیبّی رسٍراتزٍل ِث ػٌَ

َثالستیک کبّص ف سوی ٌل َلی َل دٌّذُ هقبٍهت دارٍیی در ردُ سل
 حبد یبفت ًطذ.

 ٍ قدرداًي تقديز
صی  ایي هقبِل اس طزح تحقیقبتی هصَة َل هزکش تحقیقبت ّوبَت

صی داًطگبُ ػل کََل استخزاج ضذُ است ٍ اس َم پشضکی تجزیش ٍ ًا
ٍ اس ّوسزم ثخبطز ّوکبری در خبطز حوبیت هبلی ِ ثایي هزکش 

ٍ خبًن هدیذی، سزپزستبر ثخص خَى بری ایي هقبلِ تٍیزاس
ًَِِ ثیوبرستبى کَدکبى تجزیش ث ّبی خبطز ّوکبری در تْیِ ًو

 ضَد.هیقذرداًی ثیوبراى 
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