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چکیده

مقدمه: پالسماهای سرد فشاراتمسفری از نوع پالسماهای غیرتعادلی محسوب می شوند. به واسطه تولید گونه های 

فعال اکسیژنی و نیتروژنی به خصوص اکسیژن، رادیکال هیدروکسیل و اکسیدهای نیتروژن، این سیستم ها می توانند بر 

بافت ها و سلول های زنده نیز اثر گذارند. این گونه از پالسما کاربردهایی در زمینه های پزشکی و علوم زیستی دارد. دراین 

مطالعه، با استفاده از یک مولد پالسمای سرد اتمسفری، اثرات پالسما بر روی رده ی سلولی سرطانی موشی TC1 به 

صورت in vitro  بررسی گردید.

موادوروشها: برای تولید پالسما از یک لوله و حلقه فلزی به عنوان الکترود و لوله ای از جنس پلیمر PMMA به 

عنوان عایق استفاده شد. هلیوم به دلیل پایین بودن ولتاژ شکست و توانایی ایجاد پالسمای همگن، به عنوان گازکاری 

(5SLPM-D )He(-APEX, AX-MC انتخاب شده و برای کنترل میزان شار از سیستم کنترل کننده جرمی )مدل

استفاده می کنیم. همچنین یک منبع تغذیه ولتاژ و فرکانس باال )با بیشنه توان 200 وات( برای راه اندازی راکتور استفاده 

گردید. این راکتور  شعله پالسمایی پایای سرد و بدون برق گرفتگی با طول شعله 3 سانتی متر در دبی4 لیتر بر دقیقه 

تولید می کند. این سیستم در کنار هود مستقر شده و تنها مشعل پالسما به کمک یک گیره داخل هود قرار می گیرد 

تا س��لول های آماده شده داخل پلیت را پردازش کند. رده ی سلولی TC1 در محیط کشت RPMI  حاوی FBS  %10 در 

انکوباتور  37 درجه حاوی  CO2 %5 کشت داده می شوند. به تعداد 40000 سلول به صورت تکرار سه گانه جهت پردازش 

در زمانهای 30، 60، 90 و 120 ثانیه و3، 4 و 5 دقیقه در چاهکهای پلیت 96 خانه کشت صورت گرفته و در زمانهای 0، 

24 و 48 ساعت پس از پردازش مورد مطالعه با تست MTT و دستگاه خوانش االیزا قرار می گیرند.

نتایج: طبق مشاهدات، افزایش زمان باعث افزایش مرگ سلول ها می شود. همچنین مدت زمان بین پردازش و 

آنالیز به عنوان متغیر مهم دیگر بررس��ی گردید. مطابق انتظار با افزایش زمان بین پردازش و آنالیز، ش��اهد تاثیر گذاری 

بیشتر پالسما و افزایش مرگ سلول ها بودیم.

بحـثونتیجهگیـری: در مورد مدت زمان پردازش، افزایش زمان با افزایش مقدار گونه ها همراه اس��ت که باعث 

افزایش مرگ س��لولی می شود. از طرفی باید فرصت الزم برای اثرگذاری گونه ها بر روی سلول ها فراهم باشد که موجب 

افزایش مرگ سلولی با افزایش زمان بین پردازش و آنالیز می شود.

پالسمای سرد اتمسفری، سرطان ریه، مرگ سلولیکلمات کلیدی
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