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Abstract
Introduction: Amniotic membrane, the innermost layer of extra-embryonic tissue, contains mesenchymal and
epithelial stem cells. The amniotic mesenchymal cells have the capability of inhibition of growth of cancer cells. In this
research, the effects of amniotic epithelial cells on the viability of cancer cells and the role of apoptosis in this
procedure were evaluated.
Methods: Amniotic membrane derived epithelial cells were cultured for 24 hours and their supernatant was added
to the culture of cancer cells (HeLa and MDA-MB-231) in volumes of 200, 400, 600 and 800 µl. Viability of cancer cell
lines were measured by MTT assay after 24 hours. Also, the expression of caspase 3 and 8 (pro apoptotic proteins) was
evaluated with immunocytochemistry. Analysis of data was performed using one-way analysis and post-Tukey test in
ANOVA.
Results: Viability of cancer cells were significantly decreased after culture with condition medium of amniotic
epithelial cells in comparison to the control group. This decrease was dose-dependent and more significant at higher
doses (600 and 800 µl). The expression of caspase-3 and caspase-8 was dose-dependently increased in cancer cells.
Conclusion: The promising results of this study showed that amniotic epithelial cells have the capability to be
investigated as a proper candidate for cancer therapy.
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آمنیوتیک بر سلول های سرطانی  HeLaو سلول های سرطان پستان
MDA-MB-231
حسن نیک نژاد* ،مهسا خیاط خویی ،قاسم یزدان پناه ،حبیباهلل پیروی
مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
پذیرش 71 :خرداد 19

دریافت 77 :دی 17

چكيده
مقدمه :پردهی آمنیون ،داخلیترین الیه خارج جنینی ،دارای دو نوع سلول شامل سلول های مزانشیمی و اپی تلیالی میباشد .توانایی سلول های مزانشیمی پررده آمنیرون در
مهار سرطان گزارش شده است .در این مطالعه تأثیر سلول های اپی تلیال آمنیوتیک بر روی زیست پذیری سلول های سرطانی و نقش آپوپتروز در ایرن رونرد مرورد ارزیرابی قررار
گرفته است.
روش ها :سلول های اپی تلیال حاصل از پرده آمنیون به مدت  92ساعت کشت داده شدند .سپس محیط کشت روی آنها برداشرته شرد و در حجرمهرای  022 ،222 ،922و
 122میکرولیتر به کشت سلول های سرطانی ( HeLaو  )MDA-MB-231اضافه شد .درصد زیست پذیری سلول های سرطانی پس از  92ساعت با آزمرون  MTTبره دسرت
آمد .هم چنین رنگ آمیزی اختصاصی پروتیئن های  caspase 3و  1به وسیلهی ایمونوسیتوشیمی در سلول های سرطانی صورت گرفت .نترایج بره صرورت میرانگین  ±انحررا
معیار ارائه و با آزمون  ANOVAیکطرفه بررسی شد.
يافته ها :زیست پذیری سلول های سرطانی پس از  92ساعت کشت با محیط روی سلول های اپی تلیال آمنیوتیک ،به صورت وابسرته بره دوز کراهش یافتره برود و در دوز
های باالتر ( 022و  122میکرولیتر) کاهش بیشتری داشت .میزان بیان پروتیئن های  Caspase 3و  1در سلول های سرطانی نیز به صورت وابسته به دوز افزایش یافت.
نتيجه گيري :نتایج نوید بخش حاصل از این مطالعه نشان داد که سلول های اپی تلیال آمنیوتیک میتوانند از طریق القاء آپوپتوز بعنروان یرک انتخرا در درمران سررطان
مدنظر قرار گیرند.
واژههاي كليدي :سلول های اپی تلیال آمنیوتیک ،زنده ماندن ،آپوپتوز ،سلول های سرطانی

مقدمه

1

سرطان یکی از کشندهترین بیماریهای بردخیم در سراسرر
دنیا میباشد که باعث مرگ و میر و نراتوانی عردهی زیرادی از
بیماران میشود [ .]99درمان هرای کنرونی سررطان برر پایرهی
شیمی درمانی ،رادیودرمانی و جراحی مریباشرد کره همیشره از
*
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موفقیت باالیی برخوردار نیستند [ .]71 ،2اخیراً با کشر سرلول
های بنیادی و مشخص شدن نقش مهم آنها در سرطان [،]2 ،7
زمینه های جدیدی برای درمان این بیماری مطرح شرده اسرت
که شامل پیوند سلول های بنیادی [ ،]1از بین بردن سلول های
بنیادی سرطانی [ ]70 ،2و ژن درمانی با استفاده از سلول هرای
بنیادی [ ]92 ،9میباشد.
یک منبر در دسرترو و بردون مشرکخت اخخقری بررای
سلول های بنیادی ،پردهی آمنیون میباشد .این بافت کره یکری
از الیه های تشکیل دهندهی جفت است ،نزدیکترین الیه بره
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بررسی اثرات سایتوتوکسیک محیط کشت حاصل از سلول های اپی تلیال
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مواد و روش ها
با موافقت و تایید کمیتهی اخخق دانشرگاه علروم پزشرکی
شهید بهشتی ،بافت جفت از بیمارستان عرفان تهران تهیه شرد.
بارداری مادران طبیعی بوده و زایمان از طریق سزارین انتخرابی
انجام شد .جفتهای حاصل از زایمران مرادران برا هفتره هرای
بارداری  90-91هفته و منفی از نظر  ،HIVهپاتیرت  Bو  ،Cو
سفلیس وارد مطالعه شدند .با اینکه بافت جفت پرس از زایمران
دور انداخته میشود ،رضایت کامل و آگاهانه از خانوادهها گرفته
شد.
بخفاصله پس از زایمان ،بافت جفت به صورت استریل و در
دمای  2درجهی سانتیگراد به آزمایشرگاه منتقرل شرد .پرس از
جداسازی پردهی آمنیون از کوریرون ،چنردین برار توسرط برافر
فسفات سالین سرد ،برای از بین بردن خرون روی آن ،شستشرو
داده شد و از آن برای مراحل بعد استفاده شد .بررای جداسرازی
سلول های اپی تلیال آمنیوتیک ،از هضم آنزیمری بره وسریلهی
محلول آنزیمی تریپسین ،%2/75 EDTA-استفاده شد [ .]72به
طور خخصه پردهی آمنیون جدا شده به قطعات کوچک تقسریم
شد و طی سه مرحله به مردتهرای (بره ترتیرب)  22 ،75و 22
دقیقه در محلول آنزیمی قرار داده شد .سرلول هرای حاصرل از
مرحلهی دوم و سوم هضم آنزیمی در محریط کشرت DMEM
( )Sigma-Aldrichحرراوی  )Sigma-Aldrich( FBS %72و
 %7پنیسیلین-استرپتومایسین در دمای  91درجهی سانتیگراد
و دی اکسید کربن  %5کشت داده شدند.
برای بررسی تأثیرات مواد محلول ترشح شده از سلول هرای
اپی تلیال آمنیوتیک بر روی میزان زنده برودن و تکثیرر سرلول
های سرطانی ،از دو الین سلول سررطانی شرامل سرلول هرای
سرررررطانی  HeLaو سررررلول هررررای سرررررطان پسررررتان
( )MDA-MB-231استفاده شد .این سرلولهرا بره مردت 92
ساعت در پلیت های  92خانه در محیط )Chemicon( RPMI
بره همرراه  FBS %72و  %7پنریسریلین-استرپتومایسررین ،در
دمای  91درجهی سانتیگراد و دی اکسید کربن  %5کشت داده
شدند.
پس از  92ساعت از کشت سلول های اپی تلیال آمنیوتیک،
محیط کشت روی سلولها جم آوری شد و به وسریلهی فیلترر
 2/99میکرون ،برای حذ سرلول هرای احتمرالی ،فیلترر شرد.
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جنین بوده که به کوریون متصل مریباشرد .پرردهی آمنیرون از
سمت جنین ،به ترتیب شامل یک الیهی سلول های اپی تلیرال
آمنیوتیک ،یک غشای پایه و یک استروما حراوی سرلول هرای
بنیادی مزانشریمی ،مریباشرد [ .]79سرلول هرای اپری تلیرال و
سلول های مزانشیمی آمنیوتیک که به راحتی میتوان آنها را از
پردهی آمنیون به دست آورد ،دارای خواص سلول های بنیرادی
هستند [ ]72که آنهرا را انتخرا مناسربی بررای اسرتفاده هرای
کلینیکی کرده است.
گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه پردهی آمنیون میتوانرد
با ترشح مواد محلول باعث القای آپوپتوز در نوتروفیل ها [ ]92و
ماکروفاژها [ ]5شود .بر همین اساو فرضیههرایی در خصروص
وجود خواص ضد سرطانی پردهی آمنیون منتشر شده اسرت [،1
 .]71آپوپتوز ،مرگ برنامه ریزی شدهی سلول است کره عرخوه
بر اهمیت در رشرد و نمرو ،کمتررین تخریرب را برر روی بافرت
اطرا خود دارد [.]97
خررواص ضررد سرررطانی سررلول هررای بنی رادی در مطالعررات
گونرراگونی نشرران داده شررده اسررتو برره طرروری کرره توانررایی
سلول های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مناب مختلر از
جمله مغز استخوان [ ،]71بند نا [ ]99و پردهی آمنیون []1 ،9
در مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلول های سرطانی نشان داده
شده است .هم چنین مفید بودن استفاده از سلول هرای بنیرادی
مزانشیمی در سرطان ریه دیده شده است [.]99
سلول های اپی تلیال پردهی آمنیرون سرلول هرای پرتروانی
[ ]79 ،72هستند که با دارا بودن خرواص سرلول هرای بنیرادی
پتانسیل بالقوه ای برای استفاده در کلینیک دارند .این سلولهرا،
مواد بسیاری را از خود ترشح میکنند که توانایی تأثیر گذاری بر
روی مکانیسمهای دخیرل در رشرد و متاسرتاز تومرور از جملره
آنژیوژنز را دارند [ .]1ایرن سرلولهرا سیسرتم ایمنری را تنظریم
میکنند [ ]0 ،7و خواص ضرد میکروبری ،ضرد التهرابی و ضرد
فیبروزی دارند [ .]79همچنرین در مرورد مکانیسرم ترأثیر ضرد
سرطانی سلول های بنیادی بزرگسال ،اختخ نظرر وجرود دارد.
القای آپوپتوز توسط این سلولها به عنوان یکی از اصرلیتررین
عوامل این تأثیر مطرح اسرت .ایرن مطالعره برا هرد بررسری
تأثیرات مواد ترشحی از سلول های اپی تلیال آمنیوتیک بر روی
سلول های سررطانی و نقرش آپوپتروز در اعمرال خرواص ضرد
سرطانی این سلولها طراحی شده است.

جلد  ،71شمارة  ،9تابستان 7919

اثر سلول های آمنیونی بر سلول های سرطانی

( 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium

 )bromideپس از استریل شدن به وسریلهی فیلترر کرردن ،بره
محیط سلول های سرطانی اضافه شد .سپس پلیت های کشرت
سلول به مردت  2سراعت در محریط  91درجرهی سرانتیگرراد
انکوبه شدند .پس از آن ،کریستال هرای فورمرازان در DMSO
حل شدند .سپس میزان جذ نوری فورمازان حل شده در طول
مرررروج  512نررررانومتر بررررا اسررررتفاده از اسررررپکتروفوتومتر
( )CE 7500, Cecil, UKاندازه گیری شد.
ایمونوسایتوشیمی برای ارزیابی بیان مارکرهای آپوپتوتیرک
 Caspase 3و  Caspase 8در سلول های سرطانی کشت داده
شده با محیط روی سلول های اپری تلیرال آمنیوتیرک صرورت
گرفت .سلولها در دمای اتاق با پارافرمالدهید  %2به مردت 72
دقیقه فیکس شدند .پس از شستشو با  PBSسلولهرا برا سررم
 )Goat serum, Chemicon( %72و %2/7 Triton-X100
به مدت  7ساعت انکوبه شدند .سپس سلولهرا برا آنتری برادی
های اولیهی  )Sigma-Aldrich, 1:100( anti-caspase 3و
 )Sigma-Aldrich, 1:100( anti-caspase 8به مردت یرک
شب در دمای  2درجهی سانتیگراد در محیط مرطرو انکوبره
شدند .آنتی بادی هرای ثانویره  Anti-mouseو ،Anti-rabbit
 IgGمتصرل شرده بره رودامرین و فلوئورسرین ( Chemicon,
 ،)1:100برای  7ساعت پس از شستشو با  ،PBSاضافه شردند.
 IgGهای موشی و خرگوشی در غلظتهای مشابه آنتی بادی-
های اختصاصی در هر آزمایش ،به عنوان کنترل منفی اسرتفاده
شدند .تعداد کلی سلولها با استفاده از رنگ آمیزی هسته هرای
آنها با  ،)Sigma-Aldrich( DAPIشمارش گردید.
تمام نتایج به صورت میانگین  ±انحرا معیار بیان شردند.
تفاوت بین نتایج با استفاده از آزمون آماری  ANOVAیکطرفه
(پس آزمون  )Tukeyبررسی شرد P-value .کمترر از  2/25از
751

نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

يافته ها
میزان زیسرت پرذیری سرلول هرای سررطانی بره صرورت
معناداری پس از تیمار با محیط کشرت روی سرلول هرای اپری
تلیال آمنیوتیک کاهش یافت و این کاهش وابسته بره دوز برود.
تیمار سلول هرای  HeLaبرا  022و  122میکرولیترر از محریط
کشت روی سلول های اپی تلیال آمنیوتیک باعث ایجاد تفراوت
معناداری در کاهش زنده بودن آنها در مقایسه با گرروه کنتررل
شررد ( 022میکرولیتررر در مقایسرره بررا کنترررل P<0.05 ،و 122
میکرولیتر در مقایسه با کنترل .)P<0.01 ،در حالی که کراهش
در میزان زیست پذیری سلول های  ،HeLaزمانی کره برا 922
میکرولیتر از محیط کشت روی سلول های اپی تلیال آمنیوتیرک
تیمار شده بودند در مقایسره برا گرروه کنتررل معنری دار نبرود.
دوزهررای برراالتر محریط کشررت روی سررلول هررای اپری تلیرال
آمنیوتیک ،به صورت معناداری تأثیر قویتری برر میرزان زنرده
بودن سلول های سرطانی داشتند (شکل .)A ،7
در سلول های سرطان پستان ( ،)MDA-MB-231تفراوت
معنادار بین گروه کنترل و هر کدام از گروه های مداخلره دیرده
شد .حتی  922میکرولیتر از محیط روی سلول های اپری تلیرال
آمنیوتیک نیرز ترأثیر معنرادار آمراری برر روی زیسرت پرذیری
سلول های سرطانی پستان داشت ( 922میکرولیتر در مقایسه برا
گروه کنترل( )P<0.05 ،شکل.)B ،7
برای بررسی مکانیسمی که به وسیلهی آن سلول های اپری
تلیال آمنیوتیک ،میزان زیست پذیری سرلول هرای سررطانی را
کاهش میدهند ،ایمونوسایتوشیمی بر روی سلول های سرطانی
که با محیط کشت روی این سلولهرا بررای مردت  92سراعت
تیمار شده بودند ،انجام شد .در این روش مارکرهرای caspase
 3و  caspase 8با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی بررسی
شدند (شکل A ،9و  .)Bدر هر میدان دید ( 1میدان/چاهک79 ،
چاهررک/گروه) ،تعررداد سررلول هررای سرررطانی مثبررت برررای
 caspase-3و  caspase-8محاسبه شردند و برین گرروه هرای
تیمار شده برا دوز پرایین ( 922میکرولیترر) و دوز براالی (122
میکرولیتر) محیط کشت رویی سلول های اپی تلیال آمنیوتیرک،
مقایسه شدند.
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سپس محیط کشت فیلتر شده به سلول های سرطانی که قربخً
کشت داده شده بودند ،اضافه شد .برای بررسی تأثیر دوز محیط
کشت سلول های اپی تلیال بر روی سلول های سررطانی ،ایرن
محرریط در حجررمهررای  022 ،222 ،922و  122میکرولیتررر برره
چاهکهای پلیت  92خانهی سلول های سررطانی اضرافه شرد.
میزان زنده بودن ( )viabilityسلول های سررطانی پرس از 92
ساعت با آزمون  MTTبررسی شد.
بررررردین صرررررورت کررررره محلرررررول MTT %2/5

نیک نژاد و همکاران

فیزیولوژی و فارماکولوژی

جلد  ،71شمارة  ،9تابستان 7919

شكل  -2بیان مارکرهای  )A( caspase-3و  )B( caspase-8توسط سلول های سرطانی پس از  92ساعت از کشت آنها با محیط کشت روی سلول هرای آمنیوتیرک اپری
تلیال .مقیاو 52 µm )A ،و .722 µm )B

شكل  -1مقایسهی تعداد سلول های سرطانی بیان کننده ی مارکرهای آپوپتوتیک  caspase-3و  caspase-8نشان داد که محیط روی سلول های اپی تلیال آمنیوتیرک در
دوزهای باالتر از قدرت بیشتری برای القاء آپوپتوز در سلول های سرطانی برخوردار است**=P<0.05 .

همانطور که در شکل  9نشان داده شده است ،محریط روی
سلول های اپی تلیال آمنیوتیرک caspase-3 ،و  caspase-8را
به صورت وابسته به دوز فعال میکند .در گروه برا دوز پرایین از
محیط کشت سلول های اپری تلیرال آمنیوتیرک %1/9±2/0 ،و
 %77/9±9/2از سررلولهای سرررطانی برره ترتی رب  caspase-3و
702

 caspase-8را بیان میکردند .در گرروه برا دوز براال از محریط
کشت سلول های اپری تلیرال آمنیوتیرک ،تعرداد سرلول هرای
سرطانی مثبت برای  caspase-3و  1به ترتیب به بیش از %97
و  %90رسید (شکل .)9
160
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شكل  ) A -7محیط کشت روی سلول های اپی تلیال آمنیوتیک باعث کاهش زیست پذیری سلول های سرطانی  ،HeLaبه صورت وابسته به دوز ،در مقایسه با گروه کنترل
شد )B .زیست پذیری سلول های  MDA-MB-231نیز در کشت با محیط سلول های اپی تلیال آمنیوتیک به صورت وابسته به دوز کاهش یافت P<0.05=* .و
**=P<0.01

اثر سلول های آمنیونی بر سلول های سرطانی

بحث

707

مزانشرریمال مشررتق شررده از پررردهی آمنیررون مرران از تکثیررر
سلول های گلیوما میشوند [ .]9هم چنین بیان شده اسرت کره
ترشح مواد محلول از این سلولها باعث مهار چرخرهی سرلولی
سلول های سرطانی میشود [ .]1برا توجره بره مطالعره حاضرر،
احتماالً آپوپتوز توسط سلول های اپی تلیال آمنیوتیک در سرلول
های سرطانی القا میشرود کره بررای تاییرد ایرن موضروع بره
مطالعات بیشتر نیاز است .همچنین ،در این مطالعه مسیر خرارج
سلولی سیگنالینگ آپوپتروز مرورد بررسری قررار گرفرت .مسریر
خارجی آپوپتوز از طریق اتصال لیگاند هرای خرارج سرلولی بره
رسپتورهای مرگ سلولی ( )Death receptorsدر سطح سرلول
آغاز میشود [ .]97همانطور که در این مطالعه نشان داده شرد و
خانم پارولینی و همکاران در سال  9279گزارش نمودند ،بنظرر
میرسد ماده ای که باعث القاء آپوپتوز توسط سرلول هرای اپری
تلیال پرده آمنیون در سلول هرای سررطانی مریشرود بصرورت
ترشحی میباشد [ .]1بنرابراین وجرود فاکتورهرای القراء مررگ
سلولی در محیط کشت حاصل از سلول های پرده آمنیون بعنوان
یک لیگاند خارج سلولی ،و اثر بر رسپتورهای مررگ سرلولی در
سلول های سرطانی بعنوان اولین احتمال در نظرر گرفتره شرد و
فقط مسیر خارجی مورد بررسی قرار گرفت .بره هرر روی ،القراء
مسیر داخلی آپوپتوز و بررسی میزان بیان پروتئین هرایی ماننرد
 Bax/Bcl2و یا سیتوکروم  Cو  Caspase 9نیرز در مطالعرات
آینده باید مد نظر قرار گیرد.
یک ری از نکررات قابررل توجرره در ای رن مقالرره ،تفرراوت اثررر
سلول های اپی تلیرال آمنیوتیرک برر سرلول هرای سررطانی و
سلول های نرمال میباشد .در مطالعات متعددی از سلول هرای
اپی تلیال آمنیوتیک برای کشت سلول های نرمال استفاده شده
است [ .]71 ،77سلول های اپی تلیال پرده آمنیون برای کشرت
و تکثیر سلول های لیمبال چشمی بکرار گرفتره شردهانرد [.]71
همچنین ما در مطالعه که اخیراً به چاپ رسیده نشان دادیم کره
سلول های اپی تلیال پرده آمنیون محیط مناسبی بررای کشرت
سلول های اندوتلیال عروقی میباشند [ .]77ضمناً سرلول هرای
اپی تلیال پرده آمنیرون بعنروان الیره مغرذی ()Feeder layer
باعث رشد سلول های بنیادی میگردند [ .]71این نتایج نشران
میدهد که سلول هرای اپری تلیرال آمنیوتیرک اثرر سرمی برر
سلول های نرمال ندارند .به هر روی ،تفاوت اثر این سلولها برر
سلول های نرمال و سلول های سرطانی احتماالً بردلیل تفراوت
161
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نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سرلول هرای اپری
تلیال آمنیوتیک از طریق مواد محلولی که از خود ترشح میکنند
باعث کاهش زیست پذیری در سلول هرای سررطانی  HeLaو
 MDA-MB-231میشوند .استفاده از دوزهای مختل محیط
کشت سلول های اپی تلیال آمنیوتیرک نشران داد کره پرس از
بررسی سلول های سرطانی با آزمون  ،MTTدر دوزهرای براال
توانایی زیست پذیری این سلولها بره صرورت معنری داری در
مقایسه با دوزهای پایین و گرروه کنتررل کراهش یافتره اسرت.
نتایج این مطالعه با گزارشهرای جیرائو و همکرارانش در سرال
 ]9[ 9279و پارولینی و همکاران در همان سرال [ ]1همخروانی
دارد با این تفاوت که دو مطالعه ذکر شده بر روی سرلول هرای
"مزانشیمی" پرده آمنیون صورت گرفته است.
برای بررسی آپوپتوز به عنروان مکانیسرم احتمرالی کراهش
زیسررت پررذیری سررلول هررای سرررطانی در کشررت بررا مح ریط
سلول های اپی تلیال آمنیوتیرک از رنرگ آمیرزی سرلول هرای
سرطانی با آنتی بادی های اختصاصی  caspase-3و caspase-8
استفاده شد .نتایج ایمونوسیتوشیمی نشان دادند که سلول هرای
تیمار شده با محیط سلول های اپی تلیال به صورت وابسرته بره
دوز ،پروتئینهای دخیل در روند آپوپتوز را بیران مریکننرد ،کره
نشان دهندهی این موضوع است کره سرلول هرای اپری تلیرال
آمنیوتیک با ترشح مرواد محلرولی توانرایی القرای آپوپتروز را در
سلول های سرطانی دارند .سایتوکاین های زیادی در سلول های
اپی تلیال آمنیوتیک وجود دارند که میتوانند باعث مرگ سلولی
گردنررد بطررور مثررال اینترفرررون گامررا،TGF-β ،TNF-α ،
اینترلوکین های  2 ،9 ،9و  1از جمله موادی مریباشرند کره در
سلول های اپی تلیال آمنیوتیک وجود دارند و میتوانند در القراء
مرگ سلولی دخیل باشند ولی گزارشرات متعردد و متنراقر در
مررورد اثراتشرران و ی را اینکرره مکانیسررمهررای دیگررری غی رر از
سایتوکاین ها میتوانند علت اثرات ضد سرطان ایرن سرلولهرا،
باشند موضوعی است که نیاز به مطالعات بیشتر دارد [.]1 ،5 ،9
به تازگی گمانره زنریهرای مختلفری در خصروص توانرایی
سلول های بنیادی از جمله سلول های بنیادی حاصل از پردهی
آمنیون در خصوص مهار رشد سرلول هرای سررطانی زده شرده
است ،به عنوان مثال نشان داده شرده اسرت کره سرلول هرای
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فیزیولوژی و فارماکولوژی

 آنهرا را،القای آپوپتوز به وسیلهی آنها در سلول هرای سررطانی
.بعنوان انتخا مناسبی برای درمان سرطان مطرح مینماید
نتایج این مطالعره نشران داد کره سرلول هرای اپری تلیرال
آمنیوتیک میتوانند از طریق ترشح مواد محلول باعرث کراهش
 این خاصریت کره بره.زیست پذیری سلول های سرطانی شوند
 احتمراالً از طریرق القرای،صورت وابسته به دوز اعمال میشود
آپوپتوز در سلول سرطانی صورت میگیرد که برای تایید آن بره
.مطالعات بیشتر و بصورت درون تن نیاز میباشد

سپاسگزاري
بدینوسیله از پرسنل محترم اتاق عمل بیمارستان عرفان و همکاران در
مرکز تحقیقات نرانوتکنولوژی پزشرکی و مهندسری بافرت دانشرگاه علروم
 این تحقیق با حمایت مالی ستاد.پزشکی شهید بهشتی قدردانی می نمائیم
 نتایج این مقاله برگرفته از.توسعه و کاربرد سلول های بنیادی انجام گرفت
.پایان نامه پزشکی میباشد
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