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Aim: The aim of this study was the effect of topotecan on the activity
of nitric oxide synthase in the tumor cell line Hela in comparison with
the normal Hek cell line.
Material and Methods: For this purpose, Hela and Hek cells were
randomly divided into the control groups and treatment groups exposed
to 7.8, 15.6,31.25, 62.5,125, and 250 µg/ml of topotecan for 24,48,72
hr. Then, the data analysis of plate supernatant was evaluated the
number of live cells using the MTT method, grease reaction as well as
Real-Time PCR method and the data were compared using the one-way
ANOVA statistical method between groups.
Results: The viability of Hela cells exposed to 250, 125, and 61.5
µg/ml of topotecan significantly decreased in comparison to the control
group in 24, 48, and 72 h (p≤0.05). Also, the level of nitric oxide in
Hela cells that were exposed to 250 µg/ml drug increased ½ times in
comparison to the control group.
Conclusion: Topotecan has an inhibitory effect on cervical cancer
cells. Also, topotecan increased the level of nitric oxide in Hela cells
and this amount of nitric oxide kills the cells in cervical cancer cells.

* Corresponding author. Tel.: +98-2122602059; ; Fax: +98-2122602059
E-mail address: tnaji2002@gmail.com/naji_t@iaups.ac.ir
DOI: https://10.52547/JCT/13.1.1
Received: January 4, 2020; ; Received in revised form: February 19, 2022; Accepted: February 23, 2022
2022 Published by Arak University Press. All rights reserved.

سلول و بافت ،دوره  ،13شماره  ،1سال  ،1401صفحات  1تا 11

سلول و بافت

مجله سلول و بافت
JCT

مقایسه اثر داروی توپوتکان بر فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز در رده سلولی
توموری ( )Helaو رده سلولی نرمال ()Hek
3

سمانه اعظمپور ،1طاهره ناجی ،*2رحیم احمدي

 1دانشجوی داروسازی  ،گروه علوم پایه  ،دانشکده داروسازی و علوم دارویی  ،علوم پزشکی تهران  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ایران.
 2دانشیارگروه علوم پایه  ،دانشکده داروسازی و علوم دارویی  ،علوم پزشکی تهران  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ایران.
 3استادیارگروه فیزیولوژی  ،واحد همدان  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،همدان  ،ایران.

واژگان کلیدی

چکیده

توپوتکااان ،ساار ان

هدف :منظور از انجام این پژوهش بررسی اثر داروي توپوتکان بر میزان فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز

اکساااید ساانتاز ،رده

سلولهاي دهانه رحم ( )Helaدر مقایسه با سلولهاي نرمال ( )Hekبود .مواد و روشها :بدین منظور

دهانه رحام ،نیتریاک
سلول سر انی هال

سلولهاي سرطانی دهانه رحم ( )Helaو سلول نرمال  Hekدر گروههاي کنترل و تیمار دستهبندي شدند.
گروهها با غلظتهاي 125 ، 62/5 ، 31/25 ،15/6، 7/8و 250میکرو گرم در هر میلیلیتر از داروي توپوتکان

تاریخ دریافت1398/10/14 :
تاریخ بازنگری1400/11/30 :
تاریخ پذیرش1400/12/04 :

در مدت زمان  72 ،48 ،24ساعت تحت تیمار قرار گرفتند .سپس دادههاي حاصل از آنالیز سوپ رویی پلیتها
براي بررسی میزان سلولهاي زنده با استفاده از روش  ،MTTواکنش گریس و همچنین روش Real Time
 PCRبررسی و دادهها با استفاده از روش آماري واریانس یکطرفه بین گروهها مقایسه شد.نتایج :نتایج حاصل
از تست  MTTنشاندهنده این مورد است که داروي توپوتکان (در غلظتهاي متفاوت از دارو) باعث مهار
رشد و تقسیم سلولهاي سرطانی دهانه رحم میشود ( ،)p≤0/05همچنین بیان ژن نیتریک اکساید در
سلولهاي تیمار شده با غلظت  250ماکروگرم در  1میلیلیتر توپوتکان نسبت به سلولهاي بدون تیمار 1.2
برابر افزایش یافته است.نتیجهگیری :بین اثرات سایتوتوکسیک توپوتکان و میزان نیتریک اکساید رابطه
مستقیمی وجود دارد و با افزایش نیتریک اکساید در سلولهاي سرطانی مرگ این سلولها افزایش مییابد.

 -1مقدمه
سرطان یکی از شایعترین بیماريهایی است که در جوامع امروزي دیده میشود .سرطان در اثر تقسیم سلولی نا منظم سلولها
شروع شده و سلولهاي سرطانی بهصورت تهاجمی به نقاط دیگر بدن میروند که در صورت عدم درمان منجر به مرگ میشود.
تشخیص زودرس و درمان درست و سریع بسیار حیاتی میباشد .سرطان دهانه رحم یکی از سرطانهاي شایع در زنان

میباشد.

هر ساله بیش از  500هزار زن با سرطان دهانه رحم شناسایی شده که منجر به  300هزار مرگ در جهان میشود (.)2 ،1
عواملی که ممکن است باعث سرطان دهانه رحم شوند شروع ارتباط جنسی در سنین پایین ،شرکاي جنسی متعدد ،سابقه
عفونت با ویروس پاپیلوماي انسانی ( ،)Human papilloma virus( )HPVاستعمال دخانیات ،تعداد زایمان زیاد ،ابتال به
بیماريهاي مقاربتی میباشد ( .)3سرطان دهانه رحم جز معدود سرطانهایی است که میتوان آن را در مرحله پیش از
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بدخیمی با انجام تست پاپ اسمیر تشخیص داد ( .)4تبدیل بافت پیش سرطانی ناشی از عفونت ویروسی  HPVبهسمت سرطان
تهاجمی دهانه رحم سالهاي طوالنی وقت نیاز دارد و بهایندلیل تشخیص زود هنگام با انجام تست پاپ اسمیر و انجام تست
کولپوسکوپی و درمان اولیه زیر نظر متخصص زنان میتواند از تهاجمی شدن و گسترش سرطان دهانه رحم به بافتهاي اطراف
ممانعت کند ( .)5راههاي درمان این بیماري جراحی ،رادیوتراپی و شیمی درمانی است که بستگی به وضعیت بیماري دارد (.)6
داروهاي ضد التهاب استروئیدي باعث القاي آپوپتوزیس در انواع سلولهاي سرطانی مانند سلولهاي سرطانی روده بزرگ،
سرطان پستان ،سرطان پروستات و سرطان خون میشوند ( .)7توپوتکان یک داروي ضد سرطان میباشد که با رشد و گسترش
سلولهاي سرطانی در بدن مقابله میکند .این دارو براي درمان سرطان تخمدان ،سرطان سلولهاي کوچک ریه ،سرطان گردنه
رحم پیشرفته استفاده میشود .توپوتکان مانند ایرینوتکان یک مشتق نیمه سنتتیک آلکالوئید کامپتوتسین ()camptothecin
است که فعالیت آنتی نئوپالستیک خود را از طریق مهار توپوایزومراز  1اعمال میکند ( .)8توپوایزومراز  1یک آنزیم هستهاي
است که با ایجاد فشار کششی در DNAباعث باز شدن دو رشته  DNAشده و به رونویسی دو رشتهاي کمک میکند ( .)9اتصال
توپوتکان به توپوایزومراز  1باعث جلوگیري از عملکرد توپوایزومراز  1در رونویسی رشته  DNAشده و تجمع کمپلکسهاي
توپوایزومراز  1باعث واکنش معروف به محرکهاي آپوپتیک میشود .این اختالل مانع تکثیر  DNAو درنهایت منجر به مرگ
سلول سرطانی میشود .توپوتکان اغلب در ترکیب با  paclitaxelبهعنوان خط اول درمان در سرطان سلولهاي کوچک ریه
استفاده میشود ( .)10نیتریکاکسید یک رادیکال آزاد موثر در مهار رشد سلولهاي سرطانی است و

(Endothelial e NOS

) NOSمیتواند وقایع مرتبط با سرطان (رگزایی ،مرگ خودبهخود سلول ،چرخه سلولی ،تهاجم) را تنظیم و رشد سلول
سرطانی را کنترل کند ( .)11همچنین  NOمیتواند با سوپراکساید واکنش داده و واسطههاي ثانویه نیرومندي مانند پروکسی
نیتریت ( )Peroxynitriteو دي اکسید نیتروژن ()NO2: Dioxide Nitrogenرا تشکیل دهد که این واسطهها اثرات
سیتوتوکسیک (اثر سمی بر سلول)خود را از طریق تاثیر بر آسیب  DNAو تغییرات زنجیره پروتئین اعمال میکنند و در نتیجه
مرگ سلولی ایجاد میشود .میزان کم  NOکه توسط ایزوفرم  eNOSتولید میشود ،بیماريزا است و میتواند سلولهاي نرمال
را تبدیل به سلولهاي سرطانی بکند ( .)12ایزوفورم  eNOSدرالتهاب بهعنوان یک میانجی کلیدي عمل میکند ،ولی براساس
نوع سلول و بافت مورد بررسی eNOS ،داراي نقش دوگانه پیش التهابی (شروع کننده التهاب) وضد التهابی(سرکوب کننده
التهاب) است NO .در بدن نقش اساسی در التهاب و همچنین تعدیل نفوذپذیري عروق و رگزایی دارد .مشاهدات بالینی متعدد
نشان میدهند که در هر دو نوع تومور سلول مخاطی و عروقی اختالل در تنظیم بیان ژن  eNOSوجود دارد و عوامل پیشساز
تومور (بهعنوان مثال در رحم استروژن عامل محرک رشد سلولهاي سرطانی میشود) باعث القاي بیان ژن  eNOSدر
سلولهاي تومور میشود ( .)13نیتریکاکسید در آپوپتوزیس سلولی (مرگ برنامهریزي شده سلول) میتواند بهعنوان یک عامل
آپوپتوتیک و نیز عامل آنتی آپوپتوتیک عمل کند ( .)14هدف از این تحقیق بررسی اثر نیتریک اکساید در رشد و یا مهار رشد
سلول هاي سرطانی و هم چنین بررسی اثر داروي توپوتکان بر افزایش نیتریک اکساید سنتاز و مرگ سلولهاي سرطانی دهانه
رحم میباشد.
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 -2مواد و روشها
پودر خالص توپوتکان از شرکت دارویی داروهاي تک نسخهاي تهیه شد .رده سلولهاي سرطانی دهانه رحم  Helaو رده سلولی
نرمال کلیه جنین  Hekاز انستیتو پاستور خریداري شده است .این سلولها در تانک نیتروژن در دماي  -196درجه سانتیگراد
نگهداري شدند .سلولهاي  Hekبهعنوان گروه کنترل استفاده شد .در این مطالعه سلولهاي  Helaو  Hekدر گروههاي کنترل و
تیمار با غلظتهاي  125 ،62/5 ،31/25 ،15/62 ،7/8و 250ماکروگرم در یک میلیلیتر از داروي توپوتکان مورد بررسی قرار
گرفتند.
با درنظرگرفتن محیط کشت کافی براي رشد سلولها و همچنین درنظر گرفتن هشت بار تکرار بودن تست ،داروها بهپلیت
اضافه شد .سپس پلیتها درون انکوباتور بهمدت  48و 72ساعت نگهداري شدند .پس از گذراندن دوران معین درون انکوباتور
سوپ رویی از پلیت تخلیه شده و رنگ  )3-(4,5-Dimethylthiazol-2- Yl)-(2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) MTTبهآن
اضافه شد .در این روش از پلیت  96خانهاي ته صاف استفاده شد .اساس تست  MTTبررسی اثر سمیت یک ماده برروي سلول
میباشد .اصول کار سه روزه است .در روز اول یک فالسک پر از سلول انتخاب کرده و جداسازي و پاساژ سلول را انجام داده ،در
چاهکها بهمقدار مساوي سلول ریخته شده است .براي این کار ابتدا با استفاده از الم نئوبار سلولها  Helaو  Hekرا شمارش
کرده سپس باید در هر چاهک  100الندا سلول ریخته این تعداد معادل  10000سلولهاي میباشد .سپس پلیت را درون
انکوباتور co2دار بهمدت  24ساعت گذاشته تا سلولها بهکف پلیت بچسبند و  50درصد حجم چاهکها را پرکنند .در روز دوم
ابتدا محیط رویی را از هر چاهک توسط سرنگ استریل خارج کرده و سپس  100الندا از هر غلظت توپوتکان را روي هر چاهک
ریخته شد و براي هر رقت هشت چاهک درنظر گفته شد .سپس دوباره داخل انکوباتور قرار داده براي کار آزمایشگاهی این
تحقیق پلیتها را بهمدت  48 ،24و  72ساعت داخل انکوباتور قرار دادیم.
رنگ  MTTیک نمک تترازولیوم محلول در آب است .اگر این ترکیب در محیط کشت فاقد فنل رد حل شود ترکیب زرد رنگی
را ایجاد میکند .اساس این تست شکستن نمک  MTTتوسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی سلولهاي زنده
میباشد نتیجه این فعالیت ایجاد بلورهاي نامحلول فورامازان قهوهاي رنگ است که توسط ديمتیل سولفاکساید ()DMSO
بهصورت محلول در میآیند .هرچه سلولها فعال و زنده تعدادشان بیشتر باشد میزان رنگ قهوهاي ایجاد شده بیشتر است.
سپس میزان جذب نوري رنگ قهوهاي ظاهر شده در سوپ رویی پلیتها در طول موج  570تا  650نانومتر بااستفاده از
دستگاه  )BioTec ELx 800( ELISAاندازهگیري شد .آنگاه براساس جذب نوري نمونهها درصد زندهمانی سلولها در هر گروه
محاسبه شد.
میزان نیتریک اکسید تولید شده سوپ رویی سلولهاي هال را با واکنش گریس اندازهگیري مینماییم .ازآنجاکه  NOیک گاز
ناپایدار است بهسرعت به متابولیتهاي خود یعنی نیتریت و نیترات تجزیه میشود در این روش نیتریت نخست با سولفانیلیک
اسید واکنش داده و یک نمک ناپایدار ديآزونیوم را تشکیل میدهند .سپس این واسط با محلول دوم  NEDواکنش داده و
ترکیبات پایدار آزو تولید میکند .شدت رنگ صورتی حاصل بهمنظور سنجش مقدار نیتریت با دستگاه االیزا قابل اندازهگیري
است.
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در روش ( Real time-PCRدستگاه  )Applied Biosystemواکنش بهصورت دو مرحلهاي انجام شد .در واکنش دو مرحلهاي
نسخهبرداري معکوس و تکثیر در تیوبهاي جداگانه صورت گرفت .کیت مورد استفاده در سنتز  cDNAکیت تاکارا بوده است.
از دیگر مواد بهکار رفته جهت تولید  cDNAمیتوان بهرندوم هگزامر و یا  Oligo dTاشاره نمود که بهعنوان پرایمري براي آنزیم
مربوطه عمل میکند .توالی ژن  p53و  CADبهعنوان ژن هدف و توالی  GADPHبهعنوان ژن رفرنس از نرمافزار Beacon
 designerطراحی شد .پس از انتخاب پرایمر توالی آنها توسط نرم افزار  Gen runnerطراحی شد .این توالی پرایمري میبایست
در 40تا  60درجه سانتیگراد نگهداري شود .متداولترین رنگ مورد استفاده در این تکنیک سایبرگرین میباشد .سایبرگرین
یک رنگ اینترکاله و فلورسنت است که به شیارهاي کوچک رشتههاي  cDNAمتصل شده و با جذب طول موج  ،498نور 522
نانومتر ساطع میکند که توسط دستگاه االیزا ثبت میشود .سایبرگرین به الگوهاي تکرشتهاي متصل نمیشود .لذا در
تکرشتهايها نور ساطع نمیکرده و فقط زمانیکه الگوهاي دو رشتهاي داشته باشیم متصل شده و نور ساطع میکند در طی
چرخههاي  PCRمحصول دو رشتهاي تولید میشود وبنابراین رنگ سایبرگرین به آنها متصل میشود .هرچه شدت تابش
فلوروسنت بیشتر باشد نشاندهنده این موضوع است که میزان  DNAدو رشتهاي ما بیشتر است ،بنابراین افزایش شدت تابش
فلورسنت با غلظت (Double strain DNA) ds DNAمتناسب است ،سایبرگرین یک رنگ غیراختصاصی است لذا براي تمامی
آزمایشها قابل استفاده میباشد روش استخراج ، ANRاستخراج تیانسیانات گانیدینیوم فنل-کلروفرم و لیزسلولی میباشد.

شها در  3تکرار انجام شده است.
تمامی آزمای 

 -3آنالیز آماری
بهمنظور آنالیز آماري با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS 13ابتدا توزیع طبیعی دادهها بااستفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهها آزمون  One- Way ANOVAو همچنین آزمون
تعقیبی  Post hoc tukeyبین گروهها مورد مقایسه قرارگرفت .الزم بهذکر است که  p≤0/05اختالف معنیدار در نظر گرفته شده
است.

 -4نتایج
نتایج بهدست آمده در تست  MTTنشان داد که غلظتهاي مختلف داروي توپوتکان بر زندهمانی سلولهاي  HEKدر مقایسه
با گروه کنترل در محیط کشت سلولی بعد از  48ساعت داروي توپوتکان هیچ اثر سمی بر رده سلولی  Hekنداشته است
( p≤0/05نمودار .)1

نمودار  :1درصد زندهمانی سلولهای  HEKدر گروه کنترل و گروههای تحت تیمار داروی توپوتکان در غلظتهای ، 31/25 ،15/6، 7/8
 125 ،62/5و  250میکرو گرم در هر میلیلیتر نشان میدهد تفاوت معنیداری بین گروههای تیماری و گروه کنترل وجود ندارد (.)p≤0/05
سلول و بافت /سال  /1401جلد  /13دوره  /1شماره 1
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مقایسه اثر داروی توپوتکان بر فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز در رده سلولی توموری ( )Helaو رده سلولی نرمال ()Hek

داروي توپوتکان با غلظت 125 ،62/5و  250میکروگرم در هر میلیلیتر نسبت به گروه کنترل در بازه زمانی  48ساعته بر
زندهمانی سلولهاي  Helaدچار تغییر معنیدار شده است .بهبیاندیگر در غلظتهاي ذکر شده داروي توپوتکان داراي اثر سمی
میباشد  p≤0/05و نیز در غلظتهاي کمتر دارو 15/6 ،7/8و  31/25میکروگرم در هر میلیلیتر تغییر معنیدار نسبت به گروه
کنترل دیده شد (( )p≤0/05نمودار.)2

نمودار  :2درصد زندهمانی سلولهای  Helaدر گروه کنترل و گروههای تحت اثر داروی توپوتکان در غلظتهای 62/5 ،31/25 ،15/6 ،7/8
 125 ،و  250میکروگرم در هر میلیلیتر***.نشانگر تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه کنترل در  p≤0/05است.

نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که زندهمانی سلولهاي  Helaدر گروههاي تحت تیمار در زمان  48ساعته و
در غلظتهاي  125 ،62/5 ،31/25 ،15/6 ،7/8و  250میکروگرم در هر میلیلیتر از داروي توپوتکان نسبت به گروه کنترل
داراي کاهش معنیداري شده است (( )p≤0/05نمودار .)3

نمودار  :3درصد زندهمانی سلولهای  Helaدر گروه کنترل و گروههای تحت اثر داروی توپوتکان در غلظتهای ،31/25 ،15/6 ،7/8
125 ،62/5و  250میکروگرم در هر میلیلیتر*** .نشانگر تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه کنترل در  p≤0/05است.
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اثر داروي توپوتکان بر افزایش نیتریک اکساید در محیط کشت سلولهاي  Helaدر زمان تیمار  72ساعت و در غلظت 250
میکروگرم در هر میلیلیتر در مقایسه با گروه کنترل نشان داد که مقدار نیتریک اکساید تولید شده در محیط کشت سلولهاي
 Helaدر مقایسه با گروه کنترل داراي اختالف معنیداري میباشد (( )p≤0/05نمودار .)4

نمودار  :4مقدار نسبی افزایش  NOدر گروههای کنترل و تحت درمان با غلظت  250میکروگرم در هر میلیلیتر توپوتکان * .نشاندهنده
اختالف معنیدار در مقایسه با گروه کنترل در  p≤0/05میباشد.

اثر داروي توپوتکان بر افزایش نیتریک اکساید در محیط کشت سلولهاي  Helaدر زمان تیمار  72ساعته در مقایسه با گروه
کنترل نشان داد که مقدار نیتریک اکساید تولید شده در سلولهاي  Helaکه با غلظت  250میکروگرم در هر میلیلیتر داروي
توپوتکان تیمار شدهاند در مقایسه با گروه کنترل اختالف معنیداري را نشان داد (( )p≤0/05نمودار .)5

نمودار :5مقدار نسبی افزایش  NOدر گروههای کنترل و تحت درمان با غلظت  250میکروگرم در هر میلیلیتر توپوتکان * .نشان دهنده
اختالف معنیدار در مقایسه با گروه گنترل در  p≤0/05میباشد.

در تست  Real time PCRبیان ژن  iNOSدر سلولهاي تیمار شده با غلظت  250میکروگرم در یک میلیلیتر توپوتکان نسبت
به سلولهاي بدون تیمار  1/2برابر افزایش یافته است( )RQ=1.2( .نمودار.)6

سلول و بافت /سال  /1401جلد  /13دوره  /1شماره 1
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مقایسه اثر داروی توپوتکان بر فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز در رده سلولی توموری ( )Helaو رده سلولی نرمال ()Hek

نمودار :6تاثیر داروی توپوتکان بر میزان بیان ژن  iNOSدر رده سلولی * .Helaنشاندهنده اختالف معنیداری با گروه کنترل .p≤0/05
میباشد.

 -5بحث
نیتریک اکساید یک رادیکال آزاد موثر در سرطان است و میتواند وقایع مرتبط با سرطان آنژیوژنزیس (رگزایی) آپوپتوزیس
(مرگ برنامه ریزي شده سلول) ،چرخه سلولی ،تهاجم و متاستاز (مهاجرت سلولهاي سرطانی از یک بافت به بافتهاي دیگر) را
تنظیم کند .نیتریکاکسید در مرگ برنامهریزي شده سلول میتواند بهعنوان یک عامل آپوپتیک (مرگآور سلول) و نیز عامل
آنتی آپوپتوتیک (جلوگیري از مرگ سلول) عمل کند .نیتریک اکساید سنتز شده از  eNOSمیتواند نفوذپذیري سد خونی
تومور را افزایش داده و در تهاجم تومور نقش داشته باشد .ازآنجا که  NOانقباض سلولهاي عضالنی صاف و انقباض خودبهخود
و همچنین اتساع رحم را تنظیم میکند ،نقش  NOدر تنظیم پاتوفیزیولوژي و زیستشناسی رحم مورد توجه زیادي قرار گرفته
است )15( .وجود  NOSدر اپیتلیوم ،سلولهاي استروماي آندومتر ،سلولهاي عضله صاف میومتر و ماستسلها ،حاکی از نقش
موضعی  NOدرکنترل عملکرد رحم است .نتایج حاصل از مطالعه در تحقیق ما نشان داد که داروي توپوتکان برروي سلولهاي
سالم احتماال تاثیري نداشته و اثر سمی در حین شیمی درمانی بر سلولهاي سالم نشان نداده است (نمودار  .)1بنابراین احتماال
میتواند انتخاب مناسبی براي درمان سلولهاي سرطانی باشد .زیرا سلولهاي سالم فرد دستخوش مرگ سلولی نخواهند شد و
فرد تحت درمان کمترین میزان آسیب ناخواسته را حین درمان دریافت میکند .نتایج حاصل از تست  MTTمشخص کرد که
داروي توپوتکان باعث مهار سلولهاي سرطانی دهانه رحم در غلظتهاي متفاوت از دارو شده است (نمودار  .)3 ،2همچنین
بیان ژن نیتریک اکساید در سلولهاي تیمار شده با غلظتهاي  250ماکروگرم در یک میلیلیتر توپوتکان نسبت بهسلولهاي
بدون تیمار  1/2برابر افزایش یافت (نمودار  . )5 ،4بین اثرات سایتوتوکسیک توپوتکان و میزان نیتریک اکساید رابطه مستقیمی
وجود دارد یعنی توپوتکان باعث افزایش نیتریک اکساید شده و از آن طریق اثرات سایتوتوکسیک خود را القا میکند .و با
افزایش نیتریک اکساید در سلولهاي سرطانی باعث مرگ سلول سرطانی میشود (نمودار  Matthias .)6و همکاران ( )16در
مقالهاي مروري تحت عنوان القاي ژن القایی نیتریک اکسید سنتاز در تومور پی بردند که نیتریکاکسید سنتاز ()iNOS
( )Inducible nitric oxide synthaseیکی از سه آنزیم کلیدي تولیدکننده نیتریکاکسید از آمینواسید -Lآرژنین است .نیتریک
اکسید سنتاز حاصل از نیتریک اکسید نقش مهمی را در حالتهاي فیزیولوژیکی متعدد (براي مثال تنظیم فشار خون ،ترمیم
زخم و مکانیسمهاي دفاع میزبان) و پاتوفیزیولوژیکی (مانند التهاب ،عفونت ،بیماريهاي نئوپالستیکی ،سیروز کبدي و دیابت)
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ایفا میکند .نیتریک اکسید سنتاز ،ایزوفرم سنتازي است که در اغلب موارد در رابطه با بیماريهاي بدخیم قرار میگیرد.
بااینحال ،نقش  iNOSدر حین رشد تومور بسیار پیچیده است و بهطور کامل درک نشده است .بهطور ویژه توده بدخیم
متحرک ،آنژیوژنز و متاستاز بااستفاده از  iNOSاصالح میشوند .ازطرفدیگر نیتریک اکسید حاصل از ماکروفاژها بهطور بالقوه
داراي اثر سیتوتوکسیک/سیتواستاتیک میباشد که بر سلولهاي سرطانی اثر میکند .بنابراین تداخل دارویی با  iNOSاز اهمیت
باالیی برخوردار است .در این بررسی به اثر دوجانبه ژن  iNOSبهعنوان پروموتور و مهارکننده تومور اشاره شده است .نتایج
مطالعات تحقیق حاضر نشان داد که افزایش نیتریک اکساید باعث مهار رشد سلول سرطانی دهانه رحم میشود (نمودار .)6
درحالی که در مطالعه باال به اثر دو جانبه در مهار و رشد سلول سرطانی اشاره شده است این نتایج بیانگر این است که نیتریک
اکساید در بعضی از سلولها باعث رشد و در برخی مهار رشد سلول سرطانی را ایجاد میکند Weiming .و همکاران ( )17در
پژوهشی با عنوان نقش نیتریک اکسید در سرطان دریافتند که نیتریک اکساید یک تنظیمکننده پلیتروپیک است که در
فرایندهاي بیولوژیکی متعددي ازجمله وازودیالسیون ،ان تقال عصبی و ایمنی ماکروفاژها بسیار حیاتی و مهم است .گروه نیتریک
اکسید سنتاز شامل نیتریک اکسید سنتاز القایی ( ،)iNOSنیتریک اکسید سنتاز اندوتلیال ( )eNOSو نیتریک اکسید سنتاز
نورونی ( (Neuronal nitric oxide synthase) )nNOSمی باشد .جالب توجه است ،مطالعات مختلف نشان داده است که هر سه
ایزوفرم در پروموت (رشد) و یا مهار اتیولوژي سرطان نقش دارند .فعالیت  NOSدر سلولهاي سرطانی ژنهاي مختلف تشخیص
داده شده است که به درجه تومور ،سرعت تکثیر و بیان مولکولهاي مهم سیگنالینگ مربوط به پیشرفت توده سرطانی مانند
گیرنده استروژن بستگی دارد .بهنظر میرسد که سطح باالیی از بیان ( NOSبراي مثال تولید شده توسط ماکروفاژهاي فعال)
ممکن است براي سلولهاي سرطانی اثر سیتواستاتیک یا سیتوتوکسیک داشته باشند ،درحالیکه فعالیت سطح پایین آن داراي
اثر مخالفی است و رشد و پیشرفت تومور را موجب میشود .بنابراین بهطور متناقضی نیتریکاکسید ممکن است داراي خواص
ژنوتوکسیک و آنژیوژنیک باشند .درک درست از نقش سطح مولکولی  NOدر سرطان منجر به اثرات درمانی عمیقی در
تشخیص و درمان بیماري بههمراه دارد .همچنین  Kordeو همکاران ( )18پژوهش خود خود را با تمرکز به نقش نیتریک
اکسید بر انواع سرطان بهاتمام رساندند و دریافتند که اکسید نیتروژن ( ،)NOیک گاز رادیکال آزاد ،محلول در آب است ،که
نقش کلیدي در بسیاري از انواع فرآیندهاي فیزیولوژیکی و همچنین فرایندهاي پاتولوژیکی دارد .در دهههاي گذشته،

NO

بهعنوان یک مولکول جالب توجه در فرایند سرطانزایی شناخته شده است و در اینجا درک نقش آن در زیست شناسی
سرطان و وجود اختالف نظرها مورد بحث است .گفته میشود که اثرات بازدارندگی و انهدام تومور و همچنین اثرات رشد تومور
به زمانبندي ،سرکوب و غلظت آن بستگی دارد ON .براي پیشگیري از وقوع رویدادهاي مرتبط با سرطان ازجمله آنژیوژنز،
آپوپتوزیس چرخه سلولی ،تهاجم و متاستاز پیشنهاد شده است .همچنین  ONبهعنوان یک عامل ضدانکوژن بالقوه ظاهر
میشود .مکانیزمهاي مختلفی از عملکرد  ONدر سرطانهاي مختلف سرطان سینه ،سرطان دهانه رحم ،معده ،روده بزرگ و
رکتوم و سرطان سر و گردن ،مورد توجه قرار گرفته است .همچنین این مقاله ماهیت دوگانهي  ONرا نشان میدهد و در مورد
کاربردهاي جدید درمانی براي پیشگیري و درمان سرطان بحث میکند .در این تحقیق نیز به اثر دوجانبه نیتریک اکساید،
وابسته بهمیزان تولید آن در سلول سرطانی اشاره شده است .حالآنکه تحقیق ما در این زمینه نشان داد که افزایش میزان
تولید نیتریک اکساید در سلول سرطانی دهانه رحم باعث مهار رشد سلول شده و مرگ سلولی را ایجاد کرد (نمودار  .) 6 ،5در
مطالعه دیگري “ ”kawKو همکاران ( )91نشان داد که مرگ سلولهاي توموري را میتوان با القا  SONiدرسلولهاي سرطانی
ایجاد کرد.
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 نتیجهگیری-6
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که داروي توپوتکان با افزایش میزان تولید نیتریک اکساید در سلول سرطانی باعث مهار
 احتماال بهعلت اینکه داروي توپوتکان تاثیري بر سلولهاي سالم ندارد براي درمان سرطان.رشد و مرگ سلول سرطانی میشود

.رحم مورد توجه میباشد
 تشکر و قدردانی-7
 بدینوسیله از کلیه کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاري نمودهاند تشکر و.این تحقیق حاصل پایاننامه دانشجویی میباشد
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