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 مکانیزم انتخابی ضد سرطانی پالسمای سرد

 مائده چترایی

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

  د(ارائه گردی 98-99اول  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس )

  چکیده

شود. جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی به عنوان یر در جهان محسوب میامروزه سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و م مقدمه:

های درمانی جدید و مؤثر بسیار حائز های رایج درمان سرطان پرهزینه بوده و با عوارض جانبی همراه هستند. از این رو ارائه روشروش

های رد قابلیت باالیی در از بین بردن انتخابی سلولاند که پالسمای ساهمیت است. طی چند دهه اخیر مطالعات بسیاری نشان داده

های الکترومغناطیس و ها، میدانها، رادیکالها، یوناز الکترونمتشکل سرطانی دارد. در علم فیزیک پالسما نوعی گاز یونیزه شده خنثی و 

 مختلفی قابل تولید هستند.   های... است. پالسماها معموال به دو دسته حرارتی و غیرحرارتی تقسیم میشوند و با روش

پذیر تولید شده در پالسما و دمای پالسما های واکنشها به منظور تعیین گونهترین روشیف سنجی نور گسیلی یکی از رایجطروش ها: 

متری به تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود. سنجش فلوسایتوهای زنده میاست. تابش پالسمای سرد به بافت یا سلول

های های اختصاصی و میکروسکوپ فلوئورسنس برای اندازه گیری میزان گونهشود. همچنین کیتاستفاده میمنظور تعیین مرگ سلولی 

های تجربی به درک ما از مکانیزم ضد سرطانی پالسما سازی در تکمیل روشروند. شبیههای درون سلولی به کار میپذیر و یونواکنش

 کند. کمک می

منجر به اکسیداسیون لیپیدی و  با غشای سلولدر پالسما  تولید شدهپذیر اکسیژنی و نیتروژنی های واکنشگونه برهمکنش حث و نتیجه:ب

شود. و مرگ آپوپتوز می DNAآسیب  القای افزایش استرس اکسیداتیو منجر بهبه دنبال آن، زشوند. افزایش نفوذپذیری غشای سلول می

. ضد سرطانی پالسما در نظر گرفته شودهای به عنوان یکی از مکانیزمتواند میپالسما سطح کلسیم درون سلولی توسط ش افزایبراین، عالوه

 کند. هایی در ترکیب با رادیوتراپی را فراهم میترکیب اکسیژن با بافت، یکی دیگر از نتایج پالسما است که امکان درمان

تواند به عنوان یک گزینه درمانی نویدبخش در درمان سرطان در رسد که پالسمای سرد میبا توجه به نتایج مثبت، به نظر می استنتاج:

 نظر گرفته شود.  

  کلسیم پذیر، ونه های واکنشپالسمای سرد، سرطان، گ :واژه کلید
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