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 حساس یم ، سلولcox2لوکوس  وزویممو کر   ار ساخت در  اختالل
ی

 کندهای رسطان ریه را به پرتودرمان

     

یک، دانشگاه تهران، ایرا پریسا منوچهریان،     ز     نمرکز تحقیقات بیوشییم و بیوفی 

 

این  می  در چنان درصد مرگ و  هم ،های پرتودرمانز و شییم درمانز های فراوان برای درمان رسطان ریه با روشرغم تالش عیل

ز متعدد مطالعات  در  باالست. بیماران  وئیدی پیشی  ین، ((NSAIDنقش داروهای ضدالتهانی غی  اسیر در رسطان از جمله آسیر

نازآنزیم  هار برگشت ناپذیر از طریق م این داروها . های مختلف برریس شده است ژ مهار تولید در نر آن و  2-سیکلواکسی 

ی و درمان رسطانپروستاگالندین ز پژوهش کنند. ها نقش ایفا یم ها در پیشگی  ها نشان داده است که بیان بیش از حد همچنی 

cox2 های توموری به پرتو همراه است. با مقاومت سلول 

ز در این مطالعه  ین ، از طریق درمان ترکیبی های رسطانز به پرتو دن سلولنمو در حساس   cox2نقشهدف تبیی  با داروی آسیر

ز سنجش سمیت و نتایج حاصل از  است. های سالم و رسطانز ریه سلولبر روی  و پرتودرمانز  ن بالتآنالی  دهد نشان یم وسیر

کشنده هایبا دوز ها لتیمار اولیه سلو که  ین، با حساس کردن سلول از  غی  اعث افزایش بگاما   یاشعهبه  رسطاناین نوع های آسیر

وبالسبر سالم اما بر سلول ،شود یمها چشمگی  آپوپتوز و کاهش بقای سلول ی دارد. (NHLF) ریه های فییی  تاثی  کمیر

ز با استفاده از تکنیک ثبت پیکر بندی کروموزوم ین در  cox2 بیان کاهشمشخص شد که    (3C)همچنی  های ردهتوسط آسیر

ز اختالل در ساختایجاد  از طریق ،H1299و  A549 یلسلو و  p65ای مهار انتقال هسته نایسژ از که دهد  رخ یم ار لوپ کروماتی 

ان ز های ریه به پرتوی گاما افزایش حساسیت سلول منجر به ،این اختالل ساختاری . است cox2در عنارص تنظییم آن  کاهش می 

 شود. آپوپتوز یمو 

ی تنظیمات انر ژنتییک سلولبا ارائه یک در نتیجه این مقاله  اتژییک ، رسطانز های روش درمانز کارآمد با هدف گی  بالقوه  اسیر

ین  cox2مکانیسم مهار  رسطانز ریه مطرح کرده و های برای غلبه بر مقاومت پرتونی در سلول  مشخص نمودهرا توسط آسیر

 است. 

 


