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همایش ملی ارتقاء سالمت داهن و دندان خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپو ی دانش گاه علوم زپشکی استان سمنان 5و 6اسفند ماه 5935
دانش گاه علوم زپشکی استان سمنان ،دانشکده دندانپزشکی

بررسی اثر داروی گیاهی  Indirubinبر روی سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتال به
لوسمی لنفوئیدی مزمن در مقایسه با افراد نرمال در محیط آزمایشگاه

حبیب جعفری نژاد،2،1بیژن صدیقی مقدم ،2افسانه آقایی ،3نیلوفر غنی زاده  ،1،2محمد فرانوش ،4شهربانو رستمی ،3پرویز کوخایی

*5،2

 -2مرکز تحقیقات سرطان و گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3مرکز تحقیقات انتقال خون ،موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ،تهران ،ایران
 -4مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان ،مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -3مرکز تحقیقات هماتولوژی آنکولوژی و پیوند سلول های بنیادی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -5آزمایشگاه ایمونولوژی و ژن درمانی ،مرکز سرطان کارولی نسکا ،بیمارستان دانشگاه کارولینسکا ،استکهلم ،سوئد

مقدمه  :لوسمی لنفوسیتی مزمن یکی از انواع سرطانهای خون است که با تکثیر بیش از حد سلولهای  Bهمراه میباشد .این بیماری بطور
تقریبی در مردان باالی 30سال شایعتر است CLL .با نقص آپوپتوز در سلولهای Bهمراه است .داروی گیاهی ایندیروبین یک ایزومر"،1
" 3بیس ایندول می باشد که به طور اصلی دارای فعالیت ضد لوسمی در بدخیمی های خونی است .هدف ما در این مطالعه بررسی اثر داروی
گیاهی  Indirubinبر روی سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتال به لوسمی لنفوئیدی مزمن در مقایسه با افراد نرمال در محیط
آزمایشگاه می باشد.مواد و روش ها :در این مطالعه  21فرد مبتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن به عنوان گروه موردمطالعه و20فرد سالم فاقد
لوسمی لنفوسیتی مزمن ،منطبق شده با سن بیماران به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت .بعد از اخذ خون از افراد ،سلول های تک
هسته ای خون محیطی به روش فایکول جداسازی شده و در دو گروه همراه با داروی ایندیروبین و بدون دارو در محیط کشت در رقت های
40 ،10 ،20 ،3 ،2و ، µM 50کشت داده شدند .در نهایت بقاء و آپوپتوز سلول های سرطانی و سالم به ترتیب به روش  MTTو Annexin
 Vمورد بررسی قرار گرفت.یافته ها :نتایج تست  MTTو  Annexin Vمشخص نمود که غلظت  10 µMاز داروی ایندیروبین در مقایسه
با دیگر غلظتها در بیماران مبتال به  CLLبه طور قابل توجهی نسبت به گروه بدون دارو(کنترل) دارای سایتوتوکسیسیتی باالتری بود
( ،)P<0.03اما این دارو بر روی سلول های افراد سالم تاثیر سایتوتوکسیسیتی قابل مالحظه ای نداشته است(.)P>0.03
بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد که داروی ایندیروبین دارای فعالیت سایتوتوکسیسیتی مناسبی در غلظت 10µMبر روی سلول های
سرطانی داشته و باعث القا آپوپتوز در سلول های سرطانی لوسمی لنفوسیتی مزمن شده است در حالیکه این دارو برروی سلولهای افراد نرمال
تاثیر محسوسی نداشته است از این رو با فراهم کردن شواهد تجربی ،میتوان در آینده از این دارو در کارآزمایی بالینی در درمان CLL
استفاده نمود.

واژگان کلیدی :ایندیروبین، MTT ،لوسمی لنفوسیتی مزمن (Annexin V ،)CLL
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