
 

 

٣٠٣ 

 

26-P-6 
  در شرايطΙΙΙكبالت –بررسي اثرات سميت سلولي و ضد سرطاني تركيب سالن

 in vitro 
 

 3، حسين اشتياق حسيني2،1، احمدرضا بهرامي 1، فرشته حقيقي2،1مريم مقدم متين 
  گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران-1
 ايران مشهد، مشهد، فردوسي دانشگاه زيستي، فناوري پژوهشكده ملكولي، و سلولي پژوهشي  گروه-2 
  گروه شيمي، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران-3 
 

 تشخيص و درمان به موقع آن از اهميت زيادي برخوردار  كهاستمهم ترين عوامل مرگ و مير در جهان كي از سرطان ي: مقدمه
يكي از رويكرد هاي اساسي در مهار اين بيماري اسيد هاي نوكلئيك استفاده از برخي داروها با هدف آسيب رساندن به . است

داده و از كه بتوانند با اسيدهاي نوكلئيك برهم كنش و يا سنتزي از اينرو كشف و شناسايي تركيبات طبيعي . محسوب مي شود
سرطاني شوند، توجه فراواني را به خود معطوف  در سلول هاي )آپوپتوز(اين طريق سبب القاء مرگ برنامه ريزي شده سلولي 

تاكنون . اليي در درمان دارند پتانسيل باواسطه اشاره نمود كهكمپلكس فلزات از جمله تركيبات سنتزي مي توان به . داشته است
هدف از اين پژوهش . را مورد بررسي قرار داده اند فلزات واسطه با سالن كمپلكس هاي گياكسيد كنندمطالعات فراواني اثرات 

 .مي باشد in vitro در شرايط ΙΙΙ كبالت-ضد سرطاني كمپلكس سالن سميت سلولي و بررسي اثرات
 در آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي معدني دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد سنتز ΙΙΙكبالت -پودر سبز رنگ سالن: روش ها

 و نيز سلول هاي NTERA2 و TCCبه منظور بررسي اثرات سميت سلولي و ضد سرطاني، رده هاي سلول هاي سرطاني . شد
به عنوان % (96با استفاده از اتانول   ΙΙΙكبالت -غلظت هاي متفاوتي از تركيب سالن.  مورد استفاده قرار گرفتندHFF3نرمال 

 MTT assay ،24 ،48سپس درصد زنده ماندن سلول ها با استفاده از . تهيه و سلول ها توسط آنها تيمار شدند) حالل و كنترل
 . ساعت پس از تيمار  مورد بررسي قرار گرفت72و 

- كمپلكس سالنµg/ml 300 با غلظت  NTERA2 نشان داد كه تيمار سلول هايMTT assayبررسي نتايج : ها يافته
از سلول ها شد، در حاليكه اثرات كشندگي كمتري بر روي سلول هاي % 50 ساعت منجر به مرگ 72پس از گذشت  ΙΙΙكبالت 
TCC داشته و هيچگونه سميت سلولي بر روي سلول هاي HFF3نداشت . 

 و DNA سنتز شده و توانايي اتصال به ا فلزات واسطه سالن بدر دو دهه گذشته كمپلكس هاي مختلفي از: گيري بحث و نتيجه
 اثرات سميت µg/ml300  در غلظت هاي باال يعني حدود ΙΙΙكبالت -تركيب سالن. ويژگي هاي مخرب آنها مطالعه شده است

 اثرات سميت بيشتري بر روي ΙΙΙكبالت -در نتيجه هر چند كمپلكس سالن.  نشان دادNTERA2خود را بر روي سلول هاي 
 نشان داد، اما با توجه به غلظت باالي موثر اين ماده، استفاده از آن به HFF3سلول هاي سرطاني در مقايسه با سلول نرمال 

 .عنوان ماده ضد سرطان توصيه نمي شود
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 NTERA2، سلول هاي ΙΙΙ ،MTT assayكبالت -سالن :كلمات كليدي
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