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P-13-18
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

مهارگر فاکتور بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از المزارتان در سینرژیسم با
هاي سلولی سرطانیدر ردهκBايهسته

محمدطاهر بروشکیسید هادي موسوي،، آذر بختیاري،الهام بختیاري

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانگروه فارماکولوژي، 

است که پیشنهاد شده. ها داردنقش مهمی در بسیاري از سرطانκBايآنژیوتانسین و فاکتور هستهبیان بیش از حد سیستم رنین:مقدمه
در κBايهمچنین نقش فاکتور هسته. دهاي سرطانی را کاهش دهنتوانند تقسیم سلولآنژیوتانسین میهاي سیستم رنینکنندهبلوك

هاي سلولی سرطان سرویکس و سرطان در ردهκBايو فاکتور هسته2در این مطالعه نقش آنژیوتانسین. استتقسیم سلولی شناخته شده
بررسی شده) κBايمهارگر فاکتور هسته(Bay11-7082و ) 2یک آنتاگونیست جدید آنژیوتانسین(سینه انسان با استفاده از المزارتان 

.است
ساعت با 72و 48، 24تقسیم سلولی بعد از . تیمار شدندBay11-7082هاي مختلفی از المزارتان و ها با غلظتسلول:هامواد و روش

آپوپتوز . بررسی شدCompusynافزار وسیله نرمبهBay11-7082اثر سینرژیسم المزارتان با  . ارزیابی شدMTTاستفاده از تست 
.بررسی شدPIسلولی با استفاده از رنگ 

ساعت در هر دو رده سلولی مقایسه با گروه 72و 48، 24بعد از Bay11-7082ها بعد از تیمار با المزارتان ومانی سلولزنده:هایافته
مانی ها با ترکیب این دو ماده زندهاثر سینرژیسم نشان داد و تیمار سلولBay11-7082المزارتان با . داري یافتکنترل کاهش معنی

Bay11-7082در نمودار فلوسایتومتري مشخص شد که المزارتان و . سلولی کمتري را در مقایسه با تیمار با یک ماده ایجاد کرد

.شوندهاي سرطانی میشده در سلولریزيسبب ایجاد مرگ برنامه
صورت وابسته به غلظت و وابسته به زمان سبب مهار رشد بهBay11-7082یج داللت بر این دارد که المزارتان و نتا:گیرينتیجه
آنژیوتانسین و فاکتور ها نشان داد که بلوك سیستم رنینداده. شوند و همچنین داراي فعالیت سینرژیستی هستندهاي سرطانی میسلول
هاي گیرنده آنژیوتانسین و مهارگر کنندهبنابراین پس از مطالعات بیشتر بلوك. شودمیتوجهیسبب سمیت سلولی قابلκBايهسته

.سرطان در آینده در نظر گرفته شوندعنوان داروهاي ضدتوانند بهمیκBايفاکتور هسته

، المزارتانMCF-7، سمیت سلولی، هال، Bay11-7082:کلمات کلیدي
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