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Abstract
Background and Objectives: Studies have shown that sex steroids
affect cancer cells at cellular and molecular level. The objective of this
study was to investigate the effects of cytotoxic dose of testosterone on
the expression of Bax, Bcl2, and CD82/KAI1 genes in adenocarcinoma
colorectal (HT29) and brain glioblastoma cells (A172).
Methods: In this laboratory-experimental study, HT29 and A172 cells,
were divided into control group and groups exposed to cytotoxic dose
of testosterone (1 and 0.1 mg/ml for HT29 and A172, respectively).
Real time PCR was used to evaluate the expression levels of Bax, Bcl2,
and CD82/KAI1 genes. The data were statistically analyzed between
groups using one way ANOVA statistical test.
Results: The expression levels of BCL-2 and Bax genes significantly
increased and decreased in HT29 cells exposed to cytotoxic dose of
testosterone, respectively (p<0.001), but, expression level of
CD82/KAI1 gene did not significantly change. The expression levels of
Bax and CD82/KAI1 genes significantly increased (p<0.01) and
decreased (p<0.001) in A172 cells received cytotoxic dose of
testosterone, respectively; however, BCL-2 gene expression level did
not significantly change.
Conclusion: Based on the results of this study, the cytotoxic
concentration of testosterone in colorectal adenocarcinoma and brain
glioblastoma cells induces Bax gene-related apoptosis. Also, it had no
antimetastatic effect in adenocarcinoma colorectal cells. Whereas, in
the brain glioblastoma cells, it decreases the expression level of
CD82/KAI1 anti-metastatic gene, which may also increase the
metastatic potential.
Keywords: Testosterone; Colon cancer; Glioblastoma.
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تأثیر غلظت سیتوتوکسیک هورمون تستوسترون بر بیان ژنهای  Bcl2 ،Baxو CD82/KAI1
در سلولهای آدنوکارسینومای کولورکتال ) (HT29و گالیوبالستومای مغزی )(A172
1

نوشین فرهمندلو

 ،شهربانو عریان

1

 ،رحیم احمدی

*2

 ،اکرم عیدی

1

1گروه زیستشناسی ،واحد علوم و

چکیده

تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،

زمینه و هدف :مطالعات نشان دادهاند استروئيدهای جنسی بر تکثير سلولهای سرطانی در سطح

ایران.

سلولی و مولکولی تأثيرگذارند .در این مطالعه به بررسی اثر غلظت سيتوتوکسيک تستوسترون بر

2گروه زیستشناسی ،واحد همدان،

بيان ژنهای  Bcl-2 ،Baxو  KAI-1/CD82در سلولهای آدنوکارسينومای کولورکتال ) (HT29و

دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.

گالیوبالستومای مغزی ) (A172پرداخته شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی  -آزمایشگاهی ،سلولهای  HT29و  A172به گروههای
شاهد و گروههای تحت تأثير غلظت سيتوتوکسيک تستوسترون ( 1و  0/1ميلیگرم برميلیليتر
بهترتيب در سلولهای  HT29و  )A172تقسيمبندی شدند .با استفاده از  time PCR Realبيان
نسبی ژنهای  Bcl2 ،Baxو  CD82/KAI1مورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها با استفاده از روش
آماری آزمون واریانس یکطرفه بين گروهها مقایسه شدند.
یافتهها :بيان ژنهای  Baxو  BCL-2در سلولهای  HT29دریافتکننده غلظت توکسيک
تستوسترون به ترتيب دچار افزایش و کاهش معنیداری شد ( ،)p<0/001اما بيان ژن
 CD82/KAI1دچار تغيير معنیداری نشد .بيان ژنهای  Baxو  CD82/KAI1در سلولهای A172

*

دریافتکننده غلظت سيتوتوکسيک تستوسترون به ترتيب دچار افزایش ( )p<0/01و کاهش
نویسنده مسئول مکاتبات:

رحیم احمدی؛ گروه زیستشناسی،
واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
همدان ،ایران.

معنیداری شد ( ،)p<0/001اما بيان ژن  Bcl-2دچار تغيير معنیداری نشد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،غلظت سيتوتوکسيک تستوسترون در سلولهای
آدنوکارسينومای کولورکتال و گالیوبالستومای مغزی سبب القای آپوپتوز وابسته به ژن

Bax

میشود .همچنين در سلولهای آدنوکارسينومای کولورکتال اثر ضدمتاستازی ندارد؛
آدرس پست الکترونيکی:

درصورتیکه در سلولهای گالیوبالستومای مغزی سبب کاهش بيان ژن ضدمتاستازی

rahahmadi2001@yahoo.com

 CD82/KAI1شده که احتماالً سبب افزایش پتانسيل متاستازی نيز میشود.

تاریخ دریافت96/8/16 :

کلید واژهها :تستوتسرون؛ سرطان کولون؛ گالیوبالستوما.

تاریخ پذیرش96/10/9 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایيد:
Farahmandlou N, Oryan Sh, Ahmadi R, Eidi A. The effects of cytotoxic dose of
testosterone on Bax, Bcl2, and CD82/KAI1 genes expression in colorectal
adenocarcinoma (HT29) and brain glioblastoma Cells (A172).
]Qom Univ Med Sci J 2019;12(11):1-9. [Full Text in Persian

2

مقدمه
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دوازدهم ،شماره یازدهم ،بهمن 1397
International License Creative Commons Attribution License 4.0

تأثير غلظت سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون بر بيان ژنهای  Bcl2 ،Baxو  CD82/KAI1در ...
...

نوشين فرهمندلو و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

سرطان کولون و راست روده ،از شایعترین سرطانها است که

وجود و اثرات فيزیولوژیک تستوسترون در سلولهای گليوما

ساليانه موجب مرگ  100000نفر میشود ( .)1سرطان کولون و

میباشد ( .)15از سویی دیگر ،هورمونهای استروئيد جنسی،

رکتوم در ایران بهعنوان سومين سرطان شایع شناخته شده است

بهویژه تستوسترون میتواند سبب تحریک تکثير سلولهای

( .)2در ميان سرطانهای کولون ،آدنوکارسينومای کولورکتال

سرطانی و یا موجب مهار رشد و تکثير آنها شود .همچنين این

(سرطان سلولهای غدهای روده) بيش از  %95سرطانهای کولون

هورمونها میتوانند در پيشگيری از متاستاز و یا تحریک متاستاز

و راست روده را تشکيل میدهد ( .)3از طرف دیگر ،تومورهای

در سلولهای سرطانی ایفای نقش کنند ( .)16مطالعات ،نشانگر آن

مغزی از مهمترین سرطانها محسوب میشوند .این دسته از

است که هورمونهای استروئيدی میتوانند در تکوین تومورهای

سرطانها دارای شيوع کمتری نسبت به سرطانهای دیگر بوده ،اما

مغزی و نيز تکثير سلولهای توموری مغز و تومورهای

به دليل عوارض شدید و روشهای درمانی دشوار و نيز امکان

کولورکتال ،نقشهای مهاری و یا تحریکی داشته باشند (.)18،17

متاستاز ،بسيار خطرناک است ( .)4نتایج مطالعات داخلی ،بيانگر

همچنين نتایج مطالعات بسياری ،نشانگر ارتباط ميان تجویز

گسترش فزاینده تومورهای مغزی در ایران است ( .)5در ميان

هورمونهای استروئيد جنسی و بيان ژنهای  BAX ،Bcl-2و

تومورهای مغزی نوع اوليه ،گالیوبالستوما از متداولترین و

KAI1/CD82میباشند (.)19

تهاجمیترین نوع تومورهای مغزی میباشد ( .)6در رابطه با

با در نظر گرفتن شيوع قابلتوجه سرطان کولون و راست روده،

ژنهای مرتبط با آپوپتوز ،بهویژه در سلولهای سرطانی،

همچنين تحميل عوارض پيکری و روانی بر افراد مبتال ،تومورهای

ژن  Bcl-2بهعنوان ژن ضدآپوپتوزی و ژن  BAXبهعنوان یک ژن

مغزی ،بهویژه گالیوبالستوما ،باوجود شيوع کم به دليل عوارض

آپوپتوزی عمل میکند ( .)7همچنين ژن  CDکه بهنام ژن KAI-1

شدید و روشهای درمانی دشوار و امکان متاستاز ،بسيار خطرناک

مشهور است ،ژن مهارکننده متاستاز میباشد (.)8

هستند ( ،)20و از آنجا که بخش عمدهای از مکانيسمهای سلولی

مطالعات نشان میدهند هورمونهای استروئيد جنسی نقش

و مولکولی مرتبط با بروز تومور نوع گالیوبالستوما نامکشوف

بهسزایی در تکوین بسياری از سرطانها دارند ( .)9در تحقيقات

است ( ،)21همچنين با توجه به اینکه عليرغم طيف وسيعی از

اخير ،اثرات هورمونهای استروئيد جنسی بر ژنهای مرتبط با

مطالعات سلولی و مولکولی در زمينه سرطانهای کولورکتال،

سلولهای سرطانی مورد بررسی قرار گرفته است ( .)10مسئله مهم

هنوز هم مکانيسمهای درگير در پيدایش و یا مهار این سرطانها

در این مطالعات ،نتایج بسيار ضد و نقيض در این زمينه میباشد؛

کامالً واضح و آشکار نيست؛ در این راستا طبيعی است که به دليل

بهعنوان مثال ،نتایج تحقيقات بيانگر آن است که هورمونهای

نامکشوفبودن بخش عمدهای از مکانيسمهای درگير در این

استروئيد مردانه سبب بروز سرطانهای آدنوما و تحریک تکثير

سرطانها ،روشهای درمان دارویی نيز از نقصان قابلمالحظهای

سلولهای سرطانی آدنومایی میشوند ()11؛ درحالیکه در مقابل،

برخوردارند .بدین ترتيب ،مطالعه درباره این سرطانها ،بهخصوص

نتایج برخی تحقيقات ،نشاندهنده اثر مهاری تستوسترون بر

در سطح سلولی و مولکولی و بهمنظور کشف مکانيسمهای

رشدونمو بعضی سلولهای سرطانی است ( .)12همچنين یافتههای

درگير ،اهميت ویژهای دارد .بر این مبنا و با توجه به تأثيرات

پژوهشی نشان میدهند اگرچه دهيدرواپی اندروسترون دارای اثر

تستوسترون بر تحریک یا مهار تکثير ،همچنين متاستاز سلولهای

ضدآپوپتوزی بر سلولهای سرطانی کولون است ،اما تستوسترون

سرطانی مغزی و کولورکتال ( ،)12-14در این مطالعه به بررسی

موجب مقابله با این اثر در این سلولها میشود ( .)13از طرفی،

اثرات غلظت سيتوتوکسيک تستوسترون بر بيان ژنهای

نتایج مطالعات نشانگر آن است که آندروژنها ،بهویژه در

 Bcl-2 ،Baxو  KAI-1/CD82در سلولهای سرطانی مغزی و

غلظتهای پایين ،تأثيری بر رشد و نمو سلولهای گالیوبالستوما

کولورکتال در محيط کشت سلولی پرداخته شد.

ندارند ()14؛ درحالیکه نتایج برخی تحقيقات دیگر ،بيانگر
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روش بررسی

در برنامه مطالعاتی ،هریک از الینهای سلولی  HT29و  A172به

در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی ،پودر خالص هورمون

گروه شاهد و گروههای تحت تأثير دوزهای سيتوتوکسيک

تستوسترون از شرکت داروسازی ابوریحان تهيه گردید .جهت

تستوسترون تقسيمبندی شدند .گروه شاهد نيز تحت تأثير

حل کردن پودر خالص هورمون 1 ،ميلیگرم هورمون 1 ،ميلیليتر

هيچگونه تيماری قرار نگرفت .جهت ارزیابی بيان ژنهای ،BCL2

 DMSOو  1ميلیليتر تویين  80به  7ميلیليتر  PBSاضافه شد.

 BAXو  ،CD82/KAI1از روش  Real Time PCRاستفاده

جهت تيمار سلولها ،رقتهای مختلف از هورمون در

گردید .در این راستا ،سلولهای  HT29و  A172در دیشها به

ميکروتيوپهای استریل تهيه و از فيلتر سر سرنگی جهت

تعداد  500000سلول بر  10ميلیليتر در  75سانتیمتر مکعب کاشته

استریلکردن عبور داده شد .متعاقباً رقتهای سریالی از محلول با

شدند .متعاقباً سلولها به مدت  12ساعت انکوبه شدند ،سپس به

غلظت  10ميلیگرم برميلیليتر تهيه و برمبنای مطالعات پيشين

مدت  24ساعت با غلظتهای سيتوتوکسيک هورمون تيمار شدند.

( ،)22غلظتهای  1و  0/1ميلیگرم برميلیليتر به ترتيب در

در ادامه ،بعد از انجام عمل سانتریفوژ ،سلولها جمعآوری و

سلولهای  HT29و  A172بهعنوان غلظت سيتوتوکسيک مورد

بهوسيله  PBSشستوشو داده شدند RNA .توتال با استفاده از

استفاده قرار گرفت.

کيت مخصوص ) (Roche, 1828 665, Germanyاستخراج

سلولهای گالیوبالستومای مغزی ) (A172و سلولهای

گردید RNA .توتال بهوسيله کيت استاندارد

آدنوکارسينومای کولورکتال ) ،(HT29از بانک سلولی انستيتو

) (Roche,04 379 012 001, Germanyبه  cDNAرونویسی

پاستور ایران بهصورت فریز تهيه شد .نمونهها در تانک ازت به

معکوس شد .پس از آن ،جهت ارزیابی بيان ژنی از طریق

محل آزمایشگاه انتقال یافته و در شرایط استاندارد نگهداری

 ،Real Time PCRاز پرایمرهای مخصوص ژنهای

)(RPMI1640

 KAI1 ،Bcl-2 ،Baxو ژن  )GAPDH( Housekeepingاستفاده

دارای سرم گاوی جنينی ) %10 (FBSو آنتیبيوتيکهای

گردید (جدول شماره  .)1همچنين مولکول گزارشگر

(پنیسيلين/استرپتومایسين)  %1نگهداری شدند و در محيط کشت

فلوروسنت (سایبر گرین) برای مشاهده پيشرفت  PCRبه کار

کامل تحت اتمسفر  %95هوا و دیاکسيدکربن  %5در دمای 37

رفت .در نهایت ،بيان نسبی ژنها با استفاده از فرمول:

شدند .این سلولها در محيط کشت رشد کامل

RQ  2 Delta Delta CT

درجه سانتيگراد رشد یافتند.
محاسبه گردید.
جدول شماره  :1پرایمر ژنهای  KAI1 ،Bcl-2 ،Baxو GAPDH

Gene

Primer
'5' CTCAGCCTGTATCAAAGTCA-3

FF

'5' CCCACGCCGATGAAGACATA -3

RR

'5'-TGTGGATGACTGAGTACCTGAACC-3

FF

'5'-CAGCCAGGAGAAATCAAACAGAG-3

RR

'5'-TTGCTTCAGGGTTTCATCCAG-3

FF

KAI1

Bcl-2

'5'-AGCTTCTTGGTGGACGCATC-3

4

RR

'5'- CCCACTCCTCCACCTTTGAC -3

FF

'5'- CATACCAGGAAATGAGCTTGACAA -3

rR
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دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمون کولموگروف-

یافتهها

اسميرونوف (جهت توزیع طبيعی دادهها) و آزمون آماری آناليز

بيان نسبی ژنهای آپوپتوزی  Baxدر سلولهای

HT29

واریانس یکطرفه تحليل شدند .سطح معنیداریα>0/05 ،

دریافتکننده دوز توکسيک تستوسترون نسبت به گروه کنترل،

درنظر گرفته شد.

بهترتيب دچار افزایش و کاهش معنیداری شد ( .)p<0/001از
سویی ،بيان نسبی ژن ضدمتاستازی  CD82/KAI1در سلولهای
 HT29دریافتکننده دوز توکسيک تستوسترون نسبت به گروه
کنترل دچار تغيير معنیداری نشد (نمودار شماره .)1

نمودار شماره  :1اثر دوز سیتوتوکسیک تستوسترون بر بیان نسبی ژن  BCL-2 ،Baxو  CD82/KAI1در سلولهای.HT29
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شده است و حاصل  3بار تکرار میباشد.
***بیانگر معنیداری ( )p<0/001نسبت به گروه کنترل است.

بيان نسبی ژن آپوپتوزی  Baxدر سلولهای  A172دریافتکننده

از سویی ،بيان نسبی ژن ضدمتاستازی  CD82/KAI1در سلولهای

دوز توکسيک تستوسترون نسبت به گروه کنترل ،دچار افزایش

 A172دریافتکننده دوز توکسيک تستوسترون نسبت به گروه

معنیداری شد ( ،)p<0/001اما بيان نسبی ژن ضدآپوپتوزی Bcl-2

کنترل ،دچار کاهش معنیداری شد (( )p<0/001نمودار شماره

نسبت به گروه کنترل ،تغيير معنیداری نيافت.

.)2

نمودار شماره  :2اثر دوز سیتوتوکسیک تستوسترون بر بیان نسبی ژن  BCL-2 ،Baxو  CD82/KAI1در سلولهای .A172
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شده است و حاصل  3بار تکرار میباشد.
** و *** بیانگر معنیداری اختالف نسبت به گروه کنترل است (به ترتیب  p<0/01و .)p<0/001
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تأثير غلظت سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون بر بيان ژنهای  Bcl2 ،Baxو  CD82/KAI1در ...
...

نوشين فرهمندلو و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بحث

( ،)26که این امر میتواند بر بيان ژنها در این سلولها نيز مؤثر

نتایج این پژوهش نشان داد غلظت سيتوتوکسيک هورمون

باشد .در مقابل ،نتایج برخی تحقيقات نشان میدهند آندروژنها نه

تستوسترون سبب افزایش معنیدار سطح بيان ژن آپوپتوزی  Baxو

تنها سبب آپوپتوز در سلولهای سرطانی نمیشوند؛ بلکه میتوانند

کاهش معنیدار بيان ژن ضدآپوپتوزی  Bcl-2میشود .از سویی،

موجب تحریک تکثير سلولهای سرطانی شوند؛ بهعنوان مثال در

غلظت سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون نيز سبب افزایش

تحقيقات مشخص شده است هورمونهای استروئيد مردانه

معنیدار سطح بيان ژن آپوپتوزی  Baxو عدم تأثير معنیدار بر بيان

میتوانند سبب بروز سرطانهای آدنوما و تحریک تکثير

ژن ضدآپوپتوزی  Bcl-2گردید .بر این اساس میتوان نتيجه

سلولهای سرطانی آدنومایی شوند ( .)11همچنين بررسیها نشان

گرفت اثر سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون بر سلولهای

میدهند تيمار سلولهای گالیوبالستوما با دیهيدروتستوسترون

سرطانی کولون و گالیوبالستومای مغزی از مسير آپوپتوز وابسته

موجب جلوگيری از آپوپتوز در این سلولها میگردد ( .)26از

به ژن  Baxاعمال میگردد .در راستای نتایج این مطالعه ،تحقيقات

طرفی ،برخی مطالعات نشان میدهند اثر تستوسترون بر سلولهای

دیگر نشان دادهاند هورمونهای استروئيد جنسی میتوانند در مهار

گالیوبالستومای رده  T98Gدر مسير غيرژنومی اعمال میگردد

برخی سرطانها منالجمله سرطان پستان نقش داشته باشند ( .)9در

( .)27همچنين آندروژنها ،بهویژه در غلظتهای پایين تأثيری بر

این راستا ،نتایج برخی مطالعات نيز نشاندهنده اثر مهاری

رشد و نمو سلولهای گالیوبالستوما ندارند ( .)14از سویی،

تستوسترون بر رشد و نمو بعضی سلولهای سرطانی است (.)12

دهيدرواپی اندروسترون نيز دارای اثر ضدآپوپتوزی بر سلولهای

یافتههای پژوهشی نشان میدهند تستوسترون میتواند در آپوپتوز

سرطانی کولون میباشد (.)13

سلولهای سرطانی کولون نقش مؤثری داشته باشد ( .)13همچنين

در مطالعه حاضر ،اثر غلظت سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون بر

هورمون تستوسترون بر ژنهای آپوپتوزی و عوامل تکثيری در

سلولهای سرطان کولون ،تأثير معنیداری بر سطح بيان ژن

سلولهای سرطانی مؤثر است ( .)10در تحقيقات انجامشده

 KAI1/CD82نداشت ،اما سبب کاهش معنیدار سطح بيان ژن

مشخص شده است بيان گيرندههای آندروژنی در سلولهای

 KAI1/CD82در سلولهای گالیوبالستومای مغزی شد .با توجه

سرطانی کولورکتال ،نقش بهسزایی در تکوین سرطان کولورکتال

به بررسی محققين این مقاله ،تاکنون مطالعهایی در زمينه ارتباط

ایفا میکنند ( ،)23که از این طریق میتوانند بر بيان ژنی نيز

تستوسترون با بيان ژن  KAI1/CD82در سلولهای سرطانی کولون

تأثيرگذار باشند .یافتههای مطالعات پيشين بيانگر آن است که

یا گالیوبالستومای مغزی انجام نشده و بر این مبنا ،این مطالعه

اثرات تستوسترون بر سلولهای سرطانی میتواند در مسير ژنومی

اولين موارد پژوهشی در این حيطه میباشد.

اعمال شده و مسير آپوپتوز را تحت تأثير خود قرار دهد و از این

تحقيقات صورتگرفته در موارد زیادی ،بيانگر ارتباط ژن

Bcl-2

 KAI1/CD82و متاستاز در سلولهای سرطانی میباشند .در این

تأثيرگذار باشد .مطالعات نشان میدهند تستوسترون با اتصال به

راستا ،نتایج مطالعهای با هدف تعيين محل قرارگيری ژن

گيرندههای خود و از مسير ژنومی سبب بيان tRNAهای ویژهای

 KAI1/CD82و ميزان جهش این ژن در افراد مبتال به سرطان

میشود که به دنبال آن ،این مولکولها نقش بهسزایی در تکثير

پروستات پيشرفته ،نشان داد جهش در لوکوس ژن

برخی سلولهای سرطانی دارند ( .)24همچنين نتایج برخی

باعث مرگ  %70از افراد مبتال به سرطان پروستات پيشرفته شده

پژوهشها بيانگر ارتباط معنیدار بين آندروژنها و بيان ژنهای

است ( .)27همچنين مطالعات نشان میدهند کاهش ميزان بيان ژن

آپوپتوزی میباشد ( .)25از سویی ،بررسیهای انجامشده

 KAI1/CD82در افراد دچار سرطان معده ،بهطور معنیداری سبب

درخصوص اثرات آندروژنها بر تنظيم رشد سلولهای

افزایش متاستاز میگردد ( .)28از طرفی ،کاهش معنیدار بيان ژن

گالیوبالستوما نشاندهنده آن است که آندروژنها سبب افزایش

 KAI1/CD82موجب افزایش قابلتوجهی در پيشرفت سرطان در

بيان گيرندههای آندروژن در سلولهای گالیوبالستومـا میشـونـد

بيماران مبتال به سرطان دهان میشود (.)29

طریق بر بيان ژنهای آپوپتوزی  Baxو ضدآپوپتوزی
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KAI1/CD82

تأثير غلظت سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون بر بيان ژنهای  Bcl2 ،Baxو  CD82/KAI1در ...

نوشين فرهمندلو و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران
...
از سویی ،نتایج تحقيقـات نـشـان دادهانـد بـيـان ژن KAI1/CD82

در سـلـولهـای سرطانی کولون دچار افزایش معنیداری میشود

نيتریک اکساید سنتتاز القایی و ماتریکس متالوپپتيداز  9 -و سایر

( .)30همچنين ،یافتههای پژوهشی بيانگر آن است که بيان ژن

ژنهای درگير میباشند تا در آینده نزدیک مکانيسم کاملی از

 KAI1/CD82در سلولهای سرطانی سارکومای استخوان انسان به

نحوه اثر سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون بر سلولهای سرطانی

درجه تمایز سلولهای سرطانی بستگی داشته و بيان غيرطبيعی

کولون و گالیوبالستومای مغزی مکشوف گردد.

ژنهای  KAI1/CD82در متاستاز سارکومای استخوان نقش بسيار

تشکر و قدردانی

مؤثری ایفا میکنند (.)31

این مقاله استخراجشده از پایاننامه دکتری با عنوان «بررسی اثرات

نتیجهگیری

تکثيری استروئيدهای جنسی بر سلولهای گالیوبالستومای مغزی،

در مجموع ،نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد اثر سيتوتوکسيک

سلولهای آدنوکارسينومای کولورکتال و رویانی کليوی به همراه

هورمون تستوسترون بر سلولهای سرطانی کولون و

بيان ژنهای  Bcl-2 ،Baxو  KAI-1/CD82در سلولهای سرطانی

گالیوبالستومای مغزی ،از مسير آپوپتوز وابسته به ژن  Baxاعمال

در محيط کشت سلولی" مصوب دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

میگردد .عالوه بر این ،غلظت سيتوتوکسيک هورمون

اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران میباشد .بدین وسيله از

تستوسترون در سلولهای سرطانی کولون اثر ضدمتاستازی وابسته

تمامی کسانیکه در اجرای این تحقيق یاریگر محققان این

به ژن  CD82/KAI1ندارد ،اما در سلولهای گالیوبالستومای

پژوهش بودهاند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.

مغزی سبب کاهش بيان ژن ضدمتاستازی  CD82/KAI1شده که
احتماالً سبب تقویت متاستاز میشود .در این راستا ،بهمنظور
مطالعه دقيقتر مکانيسم هورمون تستوسترون در سلولهای سرطانی
کولون و گالیوبالستومای مغزی ،محققين این پژوهش در حال
اجرای تحقيقات سلولی و مولکولی بيشتر ،بهویژه از دیدگاه اثر
تستـوستـرون بـر بـيـان ژنهـای کـاسپـازی ،بـيـان ژنهـای آنـزیـم
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