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 فعال ژنیاکس یگونه ها یکوانتوم یشناس ستیز

 شیرین محمدیان

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

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

  چکیده

 یهاگونه یکیولوژیب دیاست. تول یکیولوژیو عملکرد ب ییایمیوشیب یهاسمیبر مکان یانتوماثرات کو یبررس یکوانتوم یشناس ستیز مقدمه:

 یشناس ستیاز ز دیجد یاهباشد و نمون الکترون اسپین همدوسی دینامیک ریتواند تحت تأثیزنده م یها( در سلولROSفعال ) ژنیاکس

 دپراکسی و دیسوپراکس یبازده نسب زیماندر رزونانس  نوساندر حال  یسیمغناط هایمیدانارائه دهد.  یسلول میرا در تنظ یکوانتوم

 است. ROS یریگگانه در نقطه شکلسه-یگانهدهنده مخلوط دهد که نشانیم رییرا تغ ،ROSمحصوالت  ، یسلول دروژنیه

استراحت پس زمینه  یسیطمغنا میدان طیساعت در همان شرا 24د ه شد سپس اجازه دادناهشد یو نگهدارکشت ها سلولروش ها:  

 شامل کنترل یسیمغناط دانیقرار گرفتن در معرض م طیآغاز شد. شرا یسیمغناطمیدان ، پس از آن زمان قرار گرفتن در معرض کنند

 میلی تسال 45 کیاستات یسیمغناط دانیم: یشیشرط آزما کیو  zدر امتداد محور  میلی تسال 45، (SMF) کیاستات یسیمغناط دانیم

قرار گرفته است. اثرات قرار  است که سلول در معرض آن ییویفرکانس راد یافق یسیمغناط دانیم، 10M  TRMS، مگا هرتز10 ای 5با 

 .شودمی نییتع مرحله نهاییتعداد سلول پس از هر  میمستقشمارش  توسط  یسلول ریدر تکث یسیمغناط دانیگرفتن در معرض م

 یهادر سلول را H2O2 ،(LLF) یسیمغناط یهامیدان سطح پایین دهد کهینشان م به طور خالصه ، کار حاضر: بحث و نتیجه 

 عیشود که توزی. تصور مکندمهار می الیاندوتل یهادر سلول H2O2 دیتول نیهمچن LLF، کندمی سرکوب بروسارکومیف یسرطان

-یم تعیینبازده محصول  نیکند و بنابرایم لیرا تعد گانهسه  یهاکه حالت افتدیم تفاقا نفایپریها یبا جدا کردن انرژ ROSمحصول 

  .شود

نرخ  با کاهششود که می H2O2باعث باال رفتن سطح  یطور کلبه یسیمغناط دانیاز م یناش یکیولوژیدهد اثر بینشان م جینتا استنتاج:

اثرات  یبرا گریممکن د یهاسمیمکان میتوانینم ، ماسمیدر متابول اسپیناثرات  میمستق ریغ یریگاندازه لی. به دلاست همراه یرشد سلول

 .میرا رد کن یسلول ریو تکث ROS دیدر تول یسیمغناط دانیم

 کیزیف خچهی، تار یکوانتوم همدوسی( ، ROSفعال ) ژنیاکس یها، گونه یکوانتوم یشناسستیز :واژه کلید
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