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 تاثیرات خواص بیوفیزیکی ماتریکس خارج سلولی بر رفتار سرطان

 مجتبی غنی زاده

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  چکیده

تا به امروز  به همین دلیل علوم پزشکی تبدیل شده است. چالشسرطان مدت هاست به درمان  و میر باال، گبا توجه به نرخ مر  مقدمه:

. یکی از زوایای کمتر دیده شده در تحقیقات گردیدهتحقیقات فراوانی به منظور شناخت عملکرد انواع سلول ها و بافت های سرطانی انجام 

این رات شگرفی بر رفتار خارج سلولی است که می تواند تاثی ول های سرطانی و ماتریکسسل سی برهمکنش های فیزیکی مابینسرطان، برر

 داشته باشد. از این رو بررسی این پدیده از دیدگاه بیوفیزیکی می تواند شناخت عمیق تری را از بیوفیزیک سرطان به دست دهد. سلول ها

( و انتقال AFMنیکی نیرو در سطح سلولی مانند میکروسکوپ نیروی اتمی)در اینجا با استفاده از روش های اندازه گیری مکاروش ها:  

رشی و مدول کشسانی، نیروی های اندازه گیری تنش های ب (apparatuses)دستگاه های( و همچنین FRETانرژی رزونانسی فورستر)

واکنش زنجیره  های ایمونوفلورسنس ومی کنیم. در ادامه ما از روش را بررسی  "ماتریکس خارج سلولی -سلول"برهمکنش سطح تماس 

نتایج از روش برای تایید این استفاده کردیم و  های یاد شدهبرای بررسی تغییرات بیان ژن در نتیجه برهمکنش  (RT-PCRای پلیمراز)

 ه شد.بررسی تغییرات سیکل سلولی و زیستایی سلول ها از روش فلوسیتومتری بهره گرفت همچنین در. وسترن بالت بهره بردیم

رده های مختلف سلول های کنش های مکانیکی متقابل ماتریکس خارج سلولی و سلول های سرطانی تاثیرات فراوانی بر   بحث و نتیجه: 

ومت در برابر مرگ برنامه ریزی شده سلول، تغییر حساسیت به داروها و خصوصا تغییرات ریسک اسرطانی می گذارد. ما ایجاد تومور، مق

ند اهداف این جنبه از بیوفیزیک سرطان می توا در نتیجه خود و بررسی های درون تنی مشاهده کردیم.رده های سلولی متاستاز را در 

 .رویکرد مهمی در تحقیقات شناخت سرطان، باشدو همچنین  را به دست دهد  بالقوه مهمی در حوزه طراحی روش های نوین درمانی

سلول ها داشته و می تواند منجر به  تاثیرات به سزایی در رفتار ،از ماتریکس خارج سلولیبرآمده نیروها و استرس های مکانیکی  استنتاج:

تحقیقات بیشتر می تواند به معرفی ایجاد تومور، مقاومت در برابر مرگ برنامه ریزی شده سلول، مقاومت دارویی و متاستاز شود. در نتیجه 

 .درمانی جدید در این حوزه منجر شودرویکردهای 

 سرطان، ماتریکس خارج سلولی، مکانیک زیستی، متاستاز، نیروهای سلولی :واژه کلید
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