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تاثير محيط کشت رویی رده ی سلولی  MCF-10Aروی تکثير و آپوپتوز رده های سلولی سرطان
پستان
مهديه شکراللهي ،1مهدي براتي ،1پرويز كوخايي ،2فاطمه

پاک2

 1كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران
 2گروه ايمونولوژي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران

مقدمه :ريز محيط اطراف توموري مي تواند نقش مهمي در رشد و متاستاز سلول هاي توموري داشته باشد .مطالعات اخير بر اين مساله تاكيد دارد
كه سلول هاي نرمال مولکول هايي (سايتوكاين ها ،كموكاين ها و  )...ترشح مي كنند كه روي واكنش هاي بين سيستم ايمني و سلول هاي
ت وموري مي تواند تاثير گذار باشد .اين مولکول ها مي توانند نقش حمايتي در رشد تومور داشته و باعث پيش آگهي بد بيماري شوند يا برعکس
به كمک سيستم ايمني آمده و در حذف سلول هاي توموري موثر باشند .رده ي سلولي  MCF-10 Aيک رده ي سلولي از يک بافت غير تومور
زاي اپيتليال ي است كه محيط كشت رويي آن مي تواند حاوي فاكتور هاي مهمي باشد كه روي تکثير يا مرگ سلول هاي سرطاني مي توانند
تاثير گذار باشند.
مواد و روش ها :رده هاي سلولي سرطاني  T47-D ،MDA-MB468 ،MCF-7و  MCF-10Aاز بانک سلولي جهاد دانشگاهي خريداري
شد و پس از  3بار پاساژ محيط رويي رده ي سلولي  MCF-10Aدر حالتي كه تراكم سلول ها به  90درصد رسيده است برداشته شده و بعنوان
محيط كشت در كشت رده هاي سلولي سرطاني به كار رفته است در حالتي كه تراكم سلول ها در پليت  70درصد بوده و مدت زمان انکوباسيون
 4روز در نظر گرفته شد .تست تکثير با  MTTو بررسي آپوپتوز با كيت  Annexin V/PIو با دستگاه فلوسايتومتري انجام شد.
نتايج :محيط كشت رويي  MCF-10Aپس از  96ساعت انکوباسيون باعث كاهش رشد شده و باعث تغييرات مورفولوژيکي سلول هاي
سرطاني شد ميزان سلول هاي آپوپتوز شده سوپرناتانت با محيط كشت اختصاصي اين رده تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري :بر اساس داده هاي بدست آمده مواد ترشح شده از سلول هاي نرمال اپيتليالي نقش مهمي در سرنوشت تومور دارند در اين مطالعه
مشخص شد كه براي ايجاد تمايز و ممانعت از متاستاز سلول هاي سرطاني بايد از بافت نرمال پيرامون تومور كمک گرفت زيرا تمايز و
مزانشيمي شدن سلول هاي سرطاني عالمت كاهش توانايي آن ها در متاستاز است.
كلمات كليدي :رده ي سلولي نرمال ،MCF-10A ،آپوپتوز ،تمايز سلول سرطاني
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