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 9-و بررسی بیان ژن کاسپاز 4T1سلولی ¬آزن بر روي رده اتوکسی فنیل) تري -2بیس( - 3و1بررسی اثر  عنوان: 

   Balb/c سلولی در موش بالغ نژاد در تومورهاي پستانی القاشده توسط این رده
  دکتر مهدي مهدوي ،دکتر محمد کاظم رفوئی ،دکتر محمد نبیونی نویسندگان:

  ب یزدانیانزین  نویسنده مسئول:
  دانشگاه خوارزمی تهران(تربیت معلم سابق) وابستگی سازمانی:  
  zeinab.yazdanian@yahoo.com ایمیل:   

 
میر پنجمین  و پوست و از نظر آمار مرگ سینه ازنظر شیوع داراي رتبه دوم بعد از سرطان زمینه و هدف: سرطان

هاي مختلف ازجمله ¬زمینه ن داراي کاربردهاي فراوانی درآز باشد. ترکیبات تري سرطان منجر به مرگ در زنان می
  .تولید داروهاي ضدسرطانی هستند

- بر روي رده Bis(2-ethoxy phenyl) triazene-1،3ما در این مطالعه بررسی اثرات ضدتوموري  :هدف
 .بوده است Balb/c هاي نژاد و همچنین بر روي تومورهاي پستانی القاشده در موش 4T1سلولی 

% 1بیوتیک  و آنتی FBS %10و  RPMI-1640 کشت در محیط 4T1سلولی سرطانی  ها: رده د و روشموا
هاي مختلف  ساعت با غلظت24  ها به مدت کشت و در شرایط استاندارد نگهداري شد. سلول

)5،10،15،20،25،30،35،40،50،100 μM) هاي موردنظر به روش تیمار و درصد بقاي سلول MTT  مورد ارزیابی
به  4T1هاي  اي انتخاب شدند و سلول¬هفته 8الی  Balb/c 7 هاي نژاد¬براي القاي تومور، موش.ارگرفتقر

دست آمد و   به صورت تجربی به (LD5O)شدند. غلظت کشنده ماده ¬جلدي با غلظت مناسب تزریق -صورت زیر
ومورها قبل و بعد از تیمار و شده انتخاب شد. اندازه ت هاي القا¬غلظت مناسب زیر غلظت کشنده براي تیمار موش

 .مورد سنجش قرارگرفت RT-PCR توسط روش 9-میزان بیان ژن کاسپاز
- نظر در این رده ترکیب مورد IC50 نشان داد که میزان (MTT)سلولی : نتایج حاصل از آزمون بقايها یافته

شده با  هاي تیمار همچنین بررسی تومورها در موش .باشد دار می معنی 25μMغلظت  ساعت در24سلولی در 
در  9- فرضیه ما درمورد افزایش بیان ژن کاسپاز RT-PCR داري را نشان داد. نتایج نظر کاهش معنی ترکیب مورد

 .کند هاي تیمارشده را تایید می موش
ها و  نظر و بررسی حجم تومورها بعد از تیمار در موش سلولی مورد در رده MTT : باتوجه به نتایجگیري نتیجه
تواند نویدبخش طراحی داروي جدید براي  رسد که این ترکیب می ، به نظر می9-  بررسی بیان ژن کاسپاز همچنین

 .اي نزدیک باشد درمان سرطان در آیند
  .9- ، ژن کاسپاز4T1 ،1,3-Bis(2-ethoxy phenyl) triazene سلولی  سینه، رده : سرطانکلمات کلیدي
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