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 مهار انتقال مس با (TNBC Cells) سینه سه گانه منفی های سرطانلژیوژنز توموری در سلوپتوز و سرکوب آناآپ یالقا
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دهد. با توجه به اهمیت این بیماری اص میها را به خود اختصکه یک سوم تمام بدخیمی استشایع ترین نوع سرطان در زنان  سرطان سینه

و درمان موفقیت آمیز آن بسیار حائز اهمیت است. اندازه، مرحله، سرعت رشد و سایر ، پیشگیری، تشخیص به موقع نیدر جامعه کنو

اشعه ، هورمون درمانی، درمانی شیمیکند. درمان به راههای مختلفی از جمله خصوصیات سرطان سینه معموال نوع درمان را مشخص می

ی چون هایهورمون در بعضی از انواع آن از جمله نوع سه گانه منفی به دلیل عدم وجود گیرندهگیرد که صورت می انیدرمو یا ایمینو درمانی

، دهد و برای درمان آن عالوه بر موارد مذکورجواب نمی ، به هورمون درمانییانسان اپیدرمفاکتور رشد  2گیرنده پروژسترون و  و استروژن

  .شودها نیز میهایی به استفاده از مهارکنندتوجه ویژه

DCAC50  اعث و بجلوگیری کرده  مس داخل سلولی انتقال ازهای مس، چاپرونفعالیت یک مهارکننده مولکولی کوچک است که با مهار

برای تکثیر سلولی،  آن،های وابسته به روتئینپاز آنجایی که مس و . گرددش سطح استرس اکسیداتیو میاختالل در هموستاز آن و افزای

نژیوژنز و متاستاز ضروری هستند، لذا مهار مسیرهای دخیل در انتقال این فلز می تواند یک روش درمانی جدید برای بیماران ء، تحریک آبقا

و به  SOD1و  Cu_ ATPase به CCSو  ATOX1های بنابراین مطالعه حاضر، با هدف مهار انتقال مس از چاپرون سرطانی محسوب شود.

 انجام گردید. paclitaxelبا آن و ترکیب  DCAC50 یمار شده بات TNBCهای سلولدر  فزایش استرس اکسیداتیودنبال آن ا

با استفاده از  xenograftهای سلولی کشت شده و مدل موشی بر روی رده آنالیز وسترن بالت، سنجش سمیت سلولی و نتایج حاصل از

افزایش سطح از طریق  paclitaxelمولکولی، به ویژه در ترکیب با مهارکننده که این  نشان داد ICP_MS، XFMهایی از قبیل تکنیک

 شود.می TNBCهای پتوز و در نهایت مرگ سلولاپوژنز موجب القای آآنژی سرکوب کثیر سلولی ومهار تاسترس اکسیداتیو، 

رهای دخیل در انتقال مس داخل سلولی بین گیری مسی، با هدفبه نتایج، به نظر میرسد این مقاله با ارائه یک روش درمانی کارامدبا توجه 

این نوع  ترینگامه منفی به عنوان بدخیمسرطان سینه سهایی برای درمان یک استراتژی بالقوه ،های تومور و محیط اطراف تومورسلول
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