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 30و AGSهاي سلولی فلورواوراسیل و سیس پالتین بر روي رده-5اثر همزمان رتینوئیک اسید تمام ترانس، 

KYSE- 

 چکیده

هاي شناسایی شده است. مخصوصا سلولاي روده-ايهاي معده) در تومورSPهاي فرعی (اخیرا جمعیت سلول مقدمه:

CD44  مثبت که از تومورهاي مري و معده جداسازي شده است که ممکن است در شروع سرطان نقش داشته باشند. لذا

باشد مقاومت به داروها مرتبط هاي سرطانی موثر میمثبت در مهار تکثیر جمعیت سلولCD44 هاي ریشه کن کردن سلول

افزایش مقاومت تومورها  ت بوده که چندان شناخته شده نیست. به طور کلی مطالعات نشان دهندهمثبCD44 هاي با سلول

بیان سرکوب  و تواند باعث تمایزمیتمام ترانس باشد رتینوئیک اسید فلورواوراسیل می-5به داروهاي سیس پالتین و 

-5رتینوئیک اسید در تیمار ترکیبی با سیس پالتین و  لذا در این مطالعه اثرات افزایشی شود. CD44شناساگر 

هاي سلولی بررسی شد. همچنین توزیع درصدي جمعیت KYSE-30و AGS فلورواوراسیل بر روي رده هاي سلولی 

CD44  فلورواوراسیل مطالعه گردید. -5مثبت و منفی بعد از تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با سیس پالتین و 

 فلورواوراسیل تیمار گردید.-5هاي مختلف رتینوئیک اسید، سیس پالتین و هاي سلولی با غلظترده .:هاروشمواد و  

ي آمیزرنگ  ،)(MTTفعالیت متابولیکیهاي ی با روشاثرات سم .جدا شد MACSروش  بامثبت  CD44هاي سلول

-5تیمار ترکیبی با مقادیر بدست آمده از تیمار تنها با سیس پالتین و  IC50 . شدی بررس آکریدین اورنج/اتیدیوم بروماید

-5رتینوئیک اسید بر روي توزیع چرخه سلولی در تیمار ترکیبی با سیس پالتین و اثرات  دفلورواوراسیل مقایسه ش

به روش فلوسایتومتري بررسی  )DAPIفنیل ایندول دي هیدروکلراید (-2-دي آمینو-4-2فلورواوراسیل با رنگ آمیزي 

 شد

اولیه  تیمار شده بود. بیان KYSE-30و AGS هاي سلولیدرصد از جمعیت رده 6تا  5در  مثبت CD44نتایج: شناساگر 

رنگ آمیزي آکریدین  فلورواوراسیل شد.-5هاي سیس پالتین و افزایش حساسیت نسبت به دارو با رتینوئک اسید باعث

چرخه سلولی در  مهار رتینوئیک اسید باعث بود.هاي آپوپتوز بروماید نشان دهنده افزایش درصد سلولاورنج / اتیدیوم 

 رده مثبت CD44هاي توقف سلولافزایش  باعثفلورواوراسیل -5تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با  شد. G0/G1 يمرحله

KYSE-30 يدر مرحله G1/S هاي شد ولی بر روي سلولCD44 عالوه بر این تیمار  اي نداشت.قابل مالحظهنفی اثر م

 مثبت CD44هاي در سلول G2/Mترکیبی رتینوئیک اسید با سیس پالتین باعث افزایش توقف چرخه سلولی در مرحله  

 گردید.  KYSE-30و AGS هاي سلولیجدا شده از رده

فلورواوراسیل -5سیس پالتین و  می تواند باعث افزایش اثرات سمی نتایج نشان داد که رتینوئیک اسید جه گیري:ینت

ما دالیل هاي هاي سلولی سرطان مري و معده گردد. لذا یافتهجدا شده از رده مثبت CD44  هايبر روي سلول

معده  فلورواوراسیل در درمان سرطان هاي-5منطقی را براي استفاده تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با سیس پالتین و 

  روده اي نشان داد.-اي

 رشناساگ واوراسیل،رفلو-5 سیس پالتین، ،تمام ترانس رتینوئیک اسید ،هاي بنیادي سرطانسلول اژگان کلیدي:و

CD44 ، هاي سلولی ردهAGS  وKYSE-30  



 و 

 

           اختصارات:

 

APC: Adenomatous Polyosis Coli 

AT: Auto Transplant 

ATRA: All-trans Retinoic Acid 

CDDP: cis-Diammineplatinum (ÌÌ) 

CDK: Cyclin Dependent Kinase 

CSCs: Cancer Stem Cells 

DMSO: Dimetyl Sulphoxide 

M: Mitosis 

MACS: Magnetic Activate Cell Sorting 

MMP: Metalloproteinase 

 mRNA:messenger Ribonucleic Acid  

MTT: 3-[4, 5 Dimethylthiazol-2-yl]-2, 5-diphenyltetrazolium bromide 

NSCs: Normal Stem Cells 

PBS: Phosphat Buffer Saline 

RARß: Retinoic Acid Receptor ß 

RARα: Retinoic Acid Receptor α 

SCC: Squamous Cell Carcinoma 

SP: Side population 



 ز 

 

TUNEL: Terminal dexynucleptidyl transferase dUTP nick end labeling 

µg: microgram 

µM: micro Molar  

5-FU: 5-Fluorouracil 
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 مقدمه -1-1

درمان آن ي هادر جهان است که در حال حاضر مهمترین روش میر از علل شایع مرگ وی سرطان یک

در انجام آن بسیار مشکل تر از ی یهادرمان سرطان به دلیل محدویت .باشدی می و جراح 1درمانیی شیم

باشد که اغلب با عود ی مهمترین محدودیت عدم بهبود کامل پس از درمان م .ها استيدرمان دیگر بیمار

در داخل تومورها  2سرطاني بنیادي هارا وجود سلول عوداخیرا علت  .باشدیم همراه و رشد دوباره تومور

هاي بنیادي سلول .دهندینشان مي امقاومت قابل مالحظهی درمانی اند که نسبت به عوامل شیممطرح کرده

محدودیت دیگر  .شوندی می شناسایی سطح سلولي بر روی اختصاص 3شناساگرهايبه وسیله بیان  سرطانی

رتینوئیک اسید تمام  .)2, 1( باشدی می طبیعي هاسلولي بر روی درمانی شیمي شامل عوارض داروها

القاء ي برا 6مان سرطان پرومیلوسیتباشد که در دری می سلول 5از عوامل القاء کننده تمایزی یک 4ترانس

هاي سلولاز ی برخي بر رو رتینوئیک اسید تکثیري ضد اخیرا اثرات .)3( شودی استفاده می بلوغ سلول

ي بنیادي ها، سلولیسطح سلول شناساگرهاينشان داده شده است که همراه با کاهش بیان   یسرطاني بنیاد

با توجه به اثرات گفته شده در مورد  .)5, 4( آنها بوده است ه کاهش قدرت تهاجمدر نتیج سرطان و

 ی شیمي اثرات استفاده همزمان رتینوئیک اسید با داروها یرتینوئیک اسید تمام ترانس، تصمیم به بررس

                                                           

1-Chemotherapy 
2 -Cancer Stem Cell 
3 -Marker 
4-All-trans Retinoic Acid 
5 -Differentiation 
6 -Promyelocytic leukemia 


