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م و صنایع پالسما امکان تولید محیط یونیزان در فشار اتمسفر و دماي محیط را دارد. این خاصیت، پالسما را در علو

مختلف مانند اصالح و فعال سازي سطوح و زیست سازگاري مواد کاربردي کرده است. به تازگی از پالسماي سرد در 
سترون سازي، درمان زخم و سرطان استفاده می گردد. در این مطالعه اثر پالسماي غیر حرارتی بر روي سلول هاي 

به عنوان سلول هدف مورد تیمار قرار می  MCF-7 ر رده سلولسرطانی سینه مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظو
ساعت  24ثانیه بر روي نمونه هاي آماده شده تابش می شود و پس از  300و  120، 60، 30گیرد. پالسما به مدت 

براي مشخص شدن میزان تاثیر  .میزان زنده بودن سلول ها مشخص می گردد MTT انکوباسیون توسط آزمون
ا، نتایج با میزان اثر گذاري داروي دوکسوروبیسین بر نمونه سلولی مقایسه شدند. یافته ها نشان می دهد پذیري نمونه ه

که پالسما بر میزان مرگ سلول هاي سرطانی تاثیر چشمگیري داشته است. همچنین مقایسه نتایج حاصل از درمان 
ن سلول ها تحت تاثیر پالسما در زمان بسیار سلول هاي سرطانی با دارو و پالسما نشان می دهد که میزان زنده بود

ثانیه به اندازه نمونه هاي تحت تیمار دارو کاهش می یابد. این مطالعه می تواند اثبات کند پالسماي غیر  300کوتاه 
  حرارتی، نقش به سزایی در درمان سرطان سینه در آینده خواهد داشت 

Plasma can generate ionized plum in atmospheric pressure and ambient 
temperature. This feature introduces plasma in many applications such as 
microbiology, dermatology and cell science. The aim of this paper is to study 
the effect of low-temperature atmospheric plasma jet on the breast cancer cells. 
In this regard, MCF-7 cells are used as the target for plasma treatment. Plasma 
exposed to the prepared samples during 30, 60, 120 and 300 seconds and the 
viability of the cells is determined by MTT assay. In addition the results were 
compared with doxorubicin drug treatment as a positive control. The results 
showed that the plasma affects the cancer cells dramatically and reduces the 
viability of the cells. By comparison between plasma treated samples and 
samples were treated with drug the viability of cancer cells reduced of drug 
treatment reduction in only 300 second of plasma exposure. This study will be 
important for clinical use of nonthermal plasma for treatment of breast cancer In 
future.  
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