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Abstract
Background and Objectives: Researches have shown that progesterone
influences the viability of breast cancer cells. The purpose of this study
was to investigate the effect of progesterone on the viability of MCF-7
cell line and evaluation of Expression level of P53, Bax, and Bcl-2
Genes.
Methods: In this laboratory-experimental study, MCF-7 cells were
purchased from Pasture institute and divided into control group and the
group received progesterone in the concentrations of 0.001, 0.01, 0.1,
1, and 10mg/mL. The viability of the cells was assessed using MTT
assay. The relative expression level of P53, Bax, and Bcl-2 genes was
investigated by Real Time PCR technique. Data analysis was
performed using one-way ANOVA and independent samples t-test.
Results: Exposure to 10mg/ml of progesterone resulted in decreased
viability of MCF-7 cells compared to the control group (p<0.001).
However, exposure to 0.001, 0.01, 0.1, and 1mg/ml of progesterone did
not significantly alter the viability of the MCF-7 cells, as compared to
the control group. The expression level of P53 and Bax genes
significantly increased in MCF-7 cells exposed to the concentration
2.5mg/ml of progesterone compared to the control group (p<0.05 and
p<0.001, respectively), but, the expression level of Bcl-2 gene
significantly decreased compared to the control group (p<0.001).
Conclusion: The results of this study revealed that high concentration
of progesterone reduces the viability of MCF-7 cells and the cytotoxic
effect of progesterone on MCF-7 cells is performed by induction of
Bax dependent apoptosis and increased expression level of P53 tumor
suppressor gene. Accordingly, progesterone is important in the
treatment of breast cancer.
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تأثیر پروژسترون بر زندهمانی رده سلولی MCF-7و ارزیابی بیان ژنهای  BAX ،P53و
BCL-2
1
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 ،مهرداد شریعتی

 ،1رحیم احمدی

*2

 ،سعید خاتمساز

1

 ،مختار مختاری

1

1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم

چکیده

پایه ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد

زمینه و هدف :تحقیقات نشان دادهاند پروژسترون بر زندهمانی سلولهای سرطان پستان

اسالمی ،کازرون ،ایران.

تأثیرگذار است .این مطالعه با هدف بررسی اثرات پروژسترون بر زندهمانی رده سلولی MCF-7و

2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم
پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،همدان ،ایران.

ارزیابی بیان ژنهای  BAX ،P53و  BCL-2انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی ،سلولهای MCF-7پس از تهیه از بانک
انستیتو پاستور ،به دو گروه کنترل و گروه دریافتکننده پروژسترون در غلظتهای ،0/01 ،0/001
 10 ،1 ،0/1میلیگرم برمیلیلیتر تقسیمبندی شدند .زندهمانی سلولها با استفاده از تست
اندازهگیری شد .سطح نسبی بیان ژنهای  Bax ،P53و  Bcl-2با روش

MTT

Real time PCR

موردبررسی قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه و تی تست مستقل آنالیز
شدند.
یافتهها :در این مطالعه ،مواجهه با غلظت  10میلیگرم برمیلیلیتر پروژسترون سبب کاهش
زندهمانی سلولهای MCF-7در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)p˂0/001اما مواجهه با غلظتهای
 10 ،1 ،0/1 ،0/01 ،0/001میلیگرم برمیلیلیتر پروژسترون ،در زندهمانی سلولهای  MCF-7در
*

مقایسه با گروه کنترل ،تغییر معنیداری ایجاد نکرد .بیان ژنهای  Bax ،P53در سلولهای

نویسنده مسئول مکاتبات:

رحیم احمدی؛ گروه زیستشناسی،

 MCF-7در مواجهه با غلظت  2/5میلیگرم برمیلیلیتر پروژسترون نسبت به گروه کنترل ،افزایش

دانشکده علوم پایه ،واحد همدان،

معنیداری داشت (به ترتیب  ،)p˂0/001، p˂0/05اما بیان ژن

دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد پروژسترون در غلظت باال سبب کاهش زندهمانی

آدرس پست الکترونیکی:
r-ahmadi@iauh.ac.ir
دریافت98/1/27 :
پذیرش98/5/5:

 Bcl-2در مقایسه با گروه کنترل ،دچار کاهش معنیداری شد (.)p˂0/001
سلولهای MCF-7میشود و اثر سیتوتوکسیک پروژسترون بر سلولهای  MCF-7از طریق القای
آپوپتوز وابسته به  Baxو افزایش بیان ژن ضد توموری  P53اعمال میگردد .براین اساس هورمون
پروژسترون در درمان سرطان پستان ،حایز اهمیت است.
کلیدواژهها :پروژسترون؛ آپوپتوز؛ سلولهای .MCF-7
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Rostami Motamed H, Shariati M, Ahmadi R, Khatamsaz S, Mokhtari M.
The effect of progesterone on the viability of MCF-7 cell line and evaluation of
expression of P53, BAX and BCL-2 genes.
]Qom Univ Med Sci J 2019;13(7):1-9. [Full Text in Persian
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حدیث رستمی معتمد و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

مقدمه

سرطانها ارتباط وجود دارد .در این راستا ،نتایج مطالعات دیگر

پروژسترون ،یک هورمون استروئیدی است که نقش مهمی در

نشان میدهند پروژسترون یک فاکتور خطر برای سرطان پستان

بسیاری از عملکردهای تولیدمثلی ایفا میکند ( .)1اثرات متعدد و

است ( .)11همچنین مهار رشد سلولهای سرطان پستان بهوسیله

پیچیده پروژسترون بر روند تولیدمثل زنان از طریق اتصال به

پروژسترون با تغییر بیان ژنهایی همراه بوده که در توقف رشد و

گیرندههای پروژسترونی و فعال شدن آنها صورت میگیرد (.)2

تمایز نقش دارند ( .)12پروژسترون با داشتن خاصیت

پروژسترون بر بافتهای سرطان پستان نیز تأثیرات عمدهای اعمال

آنتیاکسیدانی میتواند با اثرات استرس اکسیداتیو مقابله کند.

میکند (.)3

استرس اکسیداتیو باعث القای آپوپتوز از طریق افزایش سطح بیان

در ارتباط با ژنهای مرتبط با سرطان و آپوپتوز در سلولهای

ژنهای پروآپوتوتیک ( )P53 ،BAXو کاهش بیان ژنهای

سرطانی ،مطالعه حاضر به

ارزیابی بیان ژنهای Bcl-2 ،Bax ،P53

ضدآپوپتوزی ( )BCL-2در سلولهای سرطانی میشود (.)13

پرداخت .ژن  P53یک فسفو پروتئین هستهای  53کیلودالتونی را

درمقابل ،برخی مطالعات نشان میدهند پروژسترون یا

کد میکند که عملکرد طبیعی آن محافظت از ژنوم بوده و سبب

هورمونهای جنسی بر روی سلولهای سرطانی اثر سیتوتوکسیک

ترمیم ژنوم با القای مرگ میشود و درصورت عدم ترمیم ،آنکو

نداشته و بر ژنهای آپوپتوز نیز تأثیر قابلتوجهی ندارند و سبب

پروتئین  P53سلولی باعث آپوپتوزیز شده و سلولهای

القای سرطان میشوند .نتایج مطالعهای که در ارتباط با بررسی

کارسینوژنیک را حذف میکند ( .)4ژن  BAXرمزگذار پروتئین

مکانیسم مولکولی آپوپتوز ناشی از پروژسترون در سلولهای

 BAXدر انسان است .این پروتئین در تنظیم آپوپتوز نیز نقش دارد.

سرطانی پستان انجام شد ،نشان داد پروژسترون بهطور قابلتوجهی

همچنین بیان ژن  BAXتوسط سرکوبگر توموری  P53تنظیم و در

باعث کاهش بیان  p53میگردد ( .)14همچنین دادههای پژوهشی

آپوپتوز وابسته به  P53ایفای نقش میکند .داروها و مواد

نشان دادند استروژن و پروژسترون تکثیر سلولی سرطان پستان را

افزایشدهنده بیان این ژن خود موجب آپوپتوز در سلولهای

افزایش میدهند (.)15

سرطانی و اثرات ضد سرطانی میشوند ( .)5وزن مولکولی

با در نظر گرفتن شیوع قابلتوجه سرطان پستان در جهان ( )7و

پروتئین ژن  25 ،Bcl-2کیلودالتون است .این پروتئین فعالیت

ایران ( ،)8همچنین عوارض جسمی ،روانی و اقتصادی ناشی از

آنزیمهای کاسپاز را تنظیم و سبب رهایی سیتوکروم  Cاز

ابتال به این سرطان و با توجه به نتایج متضاد در حیطه پژوهش

میتوکندری و فعال شدن کاسپاز ،9 -سپس کاسپاز 3 -و سرانجام

( ،)13-21و محدودیت مطالعات پیشین ،در مطالعه حاضر به

مرگ سلول میگردد .پروژسترون ،رشد سلولهای سرطانی را

بررسی اثرات پروژسترون بر زندهمانی رده سلولی  MCF-7و

باوجود استروژن مهار میکند ( .)6سرطان پستان ،شایعترین

ارزیابی بیان ژنهای  BAX ،P53و  BCL-2پرداخته شد .یافتههای

بدخیمی و دومین علت مرگومیر در سراسر جهان است ( .)7در

حاصل از این تحقیق میتواند مبنایی جهت مطالعات کاربردی در

کشور نیز از هر  10-15زن ،احتمال ابتال یک زن به سرطان پستان

این زمینه باشد.

وجود دارد ( .)8ارتباط هورمونهای استروئیدی با مهار یا القای
سرطانها ،بهویژه سرطان پستان در موارد زیادی موردبررسی قرار

روش بررسی

گرفته است .هورمونهای استروئیدی ،اثرات تکثیری یا

در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی ،ابتدا هورمون پروژسترون

ضدتکثیری بر سلولهای سرطانی دارند ( .)9مطالعاتی در زمینه

بهصورت پودر از شرکت داروسازی ابوریحان تهران خریداری

تأثیر هورمونهای استروئیدی جنسی بر سلولهای سرطانی،

شد و جهت حل کردن پودر پروژسترون 100 ،الندا  DMSOبه

بهخصوص در حوزه اثرات آنها بر ژنهای آپوپتوزی،

0/1گرم پودر پروژسترون اضافه گردید و ورتکس انجام گرفت،

ضدآپوپتوزی و متاستازی انجام گرفته است ( )10در مطالعات

سپس بعد از افزودن یک میلیلیتر  PBSمجدداً عمل ورتکس

مختلف مشخص شده است بین تأثیر پروژسترون بر انـواع مختلـف

انجام شد.
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در ادامه ،محیط کشت  DMEMاضافه و حجم به  10میلیلیتر

برای بررسی بیان ژنهای  Bcl-2 ،Baxو  P53در رده سلولی

رسانده شد و متعاقباً رقتهای الزم به روش سریالی تهیه گردید.

 ،MCF-7سلولها به دو گروه کنترل و گروه مواجهه با غلظت 2/5

در مرحله بعد ،رده سلولی  MCF-7از انستیتو پاستور تهران

میلیگرم برمیلیلیتر پروژسترون که براساس غلظتهای تستشده

خریداری و در محیط کشت  FBS ،DMEMو در انکوباتور

در آزمون  MTTبه روش رگرسیون محاسبه گردید (،)22
5

(حاوی دیاکسید کربن  %5و در دمای  37درجه) کشت داده شد.

تقسیمبندی شدند .تعداد  5×10سلول درون هر چاهک پلیت

پسازاینکه 70 ،الی  80درصد کف فالسک پر از سلول شد ،عمل

6خانهای کشت داده شد و به مدت  24ساعت درون انکوباتور

بازارچه انجام گرفت .در ادامه ،بهمنظور بررسی سنجش زندهمانی

قرار گرفتند .سپس غلظت  2/5میلیگرم برمیلیلیتر پروژسترون به

سلولهای  ،MCF-7از تست  MTTاستفاده شد .برای انجام تست

سلولها اضافه گردید و به مدت  24ساعت درون انکوباتور قرار

 MTTدر ابتدا بعد از شمارش سلولی با استفاده از رنگ تریپانبلو

داده شدند ،درادامه بعد از انجام عمل سانتریفوژ ،کل  RNAاز رده

و الم نئوبار ،تعداد  1×104سلول در هر چاهک (پلیت  96خانه به

سلولی( MCF-7طبق دستورالعمل کیت  (Bioapp, Iranاستخراج

مدت  24ساعت) کشت داده شد و داخل انکوباتور قرار گرفت،

شد ،سپس سنتز cDNA

سپس براساس تحقیقات پیشین ،از پروژسترون در غلظتهای

طبق دستورالعمل سازنده کیت ) (Takara, Japanانجام گرفت.

 10 ،1 ،0/1 ،0/01 ،0/001میلیگرم برمیلیلیتر استفاده گردید و

برای ارزیابی بیان ژن ،از روش  Real time- PCRو دستگاه

سلولها به مدت  24ساعت با غلظتهای مختلف پروژسترون

 AB-step oneاستفاده گردید .واکنش  Real time-RT PCRدر

تیمار شدند؛ برای این منظور 100 ،الندا از هر غلظت پروژسترون

حجم نهایی  20میکرولیتر به شرح زیر تهیه شد:

به یک ردیف از چاهکها اضافه شد و برای هر غلظت  8بار

 10میکرولیتر  1 ،SYBR-Green PCR Master Mixمیکرولیتر

تکرار در دو آزمایش جداگانه انجام گرفت .از طرفی ،یک ردیف

 2 ،cDNAمیکرولیتر از پرایمرهای رفتوبرگشت 7 ،میکرولیتر

از چاهکها بهعنوان گروه کنترل (بدون مواجهه با دارو) در نظر

آب مقطر.

گرفته شدند .بعد از گذشت  24ساعت ،محلول محیط کشت و

در این مطالعه ،پرایمر ژنهای  Bcl-2 ،Bax ،P53و  GAPDHبا

هورمون را خارج کرده و به هر چاهک میزان  100الندا رنگ

استفاده از نرمافزار Desighner Beaconطراحی شدند (جدول).

 MTTبا غلظت  0/05میلیگرم برمیلیلیتر در تاریکی افزوده شد و

برنامه دمایی  Real time-RT PCRدر دستگاه  AB-step oneبه

به مدت  3ساعت داخل انکوباتور قرار گرفت .سپس محیط رویی

شرح زیر بود:

را خارج کرده و 100الندا  DMSOبه هر چاهک اضافه گردید.

 90درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه 90 ،درجه سانتیگراد

پس از  15دقیقه داخل دستگاه ELISA rider

بهمدت  10ثانیه  60 ،درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه برای 40

() (Bio-Rad, Hercules,CA, USAقرار گرفت و میزان شدت

چرخه متوالی انجام گرفت .نتایج حاصل از آزمایش با

رنگ حاصل با طولموج  570نانومتر به روش اسپکتروفتومتری

روش

-ΔΔCT

 RQ=2مورد آنالیز قرار گرفت.

خوانده شد.
جدول :پرایمرهای ژن  P53, Bax ,Bcl-2و GAPDH
ژن

پرایمر

P53

´F:`5CATCTACAAGCAGTCACAGCACAT3
´R: `5CAACCTCAGGCGGCTCATAG3
´F:`5TTGCTTCAGGGTTTCATCCAG3
´R: `5AGCTTCTTGGTGGACGCATC3
´F: `5TGTGGATGACTGAGTACCTGAACC3
´R: `5CAGCCAGGAGAAATCAAACAGAG3
´F: `5CCCACTCCTCCACCTTTGAC3
´R: `5CATACCAGGAAATGAGCTTGACAA3

Bax
Bcl-2
GAPDH

4
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زندهمانی
دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخه  ،Excell ،21آزمون

حدیث رستمی معتمد و همکاران

رده سلولی  MCF-7در مقایسه با گروه کنترل را نشان

کولموگروف – اسمیرنوف( ،برای وضعیت نرمال بودن دادهها)،

میدهد.

آزمون واریانس یکطرفه ،آزمون تعقیبی توکی و تیتست مستقل

اختالف معنیداری در زندهمانی سلولهای  MCF-7در گروههای

تجزیهوتحلیل شدند .اختالف بین گروهها در سطح α>0/05

دریافتکننده پروژسترون در غلظتهای  0/1 ،0/01 ،0/001و 1

معنیدار در نظر گرفته شد.

میلیگرم برمیلیلیتر نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد .در مقابل،
زندهمانی سلولهای  MCF-7در گروه دریافتکننده پروژسترون

یافتهها

در غلظت 10میلیگرم برمیلیلیتر ،کاهش معنیداری نسبت به

نمودار شماره  1مقایسه اثرات غلظتهای مختلـف پروژستـرون بر

گروه کنترل نشان داد (( )p<0/001نمودارشماره .)1

نمودار شماره  :1مقایسه تأثیر غلظتهای مختلف پروژسترون بر زندهمانی رده سلولی.MCF-7
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شدهاند و حاصل  8بار تکرار در دو آزمایش جداگانه میباشند.
* بیانگر معنیداری نسبت به گروه کنترل (.)**p<0/001

نمودارشماره  ،2بیانگر بیان نسبی ژنهای  Bcl-2 ،Bax ،P53در

همچنین سطح بیان نسبی ژن  Baxدر گروه دریافتکننده

رده سلولی MCF-7دریافتکننده پروژسترون در غلظت 2/5

پروژسترون در غلظت  2/5میلیگرم برمیلیلیتر در مقایسه با گروه

میلیگرم برمیلیلیتر در مقایسه با گروه کنترل میباشد.

کنترل ،افزایش معنیداری نشان داد ( ،(p˂0/001اما سطح بیان

سطح بیان نسبی ژن  P53در رده سلولی MCF-7در گروه

نسبی ژن  Bcl-2در گروه دریافتکننده پروژسترون در غلظت

دریافتکننده پروژسترون در غلظت  2/5میلیگرم برمیلیلیتر در

 2/5میلیگرم برمیلیلیتر در مقایسه با گروه کنترل ،کاهش

مقایسـه با گـروه کنتـرل ،افـزایش معنـیداری داشـت (،(p˂0/05

معنیداری داشت (( (p˂0/001نمودار شماره .)2
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نمودار شماره  .2بیان نسبی ژنهای Bcl-2 ،Bax ،P53در رده سلولی  MCF-7دریافتکننده پروژسترون
در غلظت  2/5میلیگرم برمیلیلیتر در مقایسه با ژن کنترل ).(GAPDH
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شدهاند و حاصل سه بار تکرار میباشند.
عالئم *و*** بیانگر به ترتیب  p<0/05و  p<0/001در مقایسه با کنترل است.

بحث

غلظت پروژسترون ،ارتباط مستقیمی با میزان ابتالی زنان زیر 40

در این مطالعه ،پروژسترون در غلظتهای  0/1 ،0/01 ،0/001و 1

سال به سرطان پستان دارد ( .)23اگرچه پروژسترون یک عامل

میلیگرم برمیلیلیتر ،اثر معنیداری بر زندهمانی سلولهایMCF-7

محافظتی در برابر سرطان پستان است ،اما یافتههای مطالعات

نداشت ،اما پروژسترون در غلظت  10میلیگرم برمیلیلیتر سبب

نشانگر آن است که پروژسترون میتواند یک سلول بنیادی

کاهش زندهمانی سلولهای  MCF-7شد؛ بنابراین پروژسترون در

حساس به تغییر را در غدد پستانی گسترش دهد ( .)24در راستا با

غلظت باال میتواند بر رده سلولی  MCF-7اثرسیتوتوکسیک

نتایج حاصل از این مطالعه ،یافتههای پژوهشهای دیگر نیز نشان

داشته باشد .مطالعهای نشان داد ترکیب استرادیول و انواع

میدهد پروژسترون میتواند بیشترین اثر فعالیت سایتوتوکسیک را

پروژسترون منجر به اثرات متفاوتی بر بیان گیرندههای استروژن و

بر سلولهای سرطان پستان ( )MCF-7داشته باشد ( .)17همچنین

پروژسترون میشود و دارای اثرات متفاوتی نیز بر روی رشد

در مطالعهای که بر روی رده سلولی  T47Dسرطان پستان انجام

سلول  MCF-7میباشد (.)16

گرفت مشخـص گـردید پروژستـرون در غلظـت 10میکـرومـوالر
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سبب مهار تکثیر سلولها پس از  48ساعت انکوباسیون میشود

درمقابل ،گزارشهایی مبنی بر اینکه پروژسترون در سلولهای

( .)14نتایج پژوهشی دیگر نشان داد پروژسترون رشد و متاستاز را

سرطان پستان  T47Dباعث کاهش بیان  P53میشود ،موجود

در سرطان پستان سهگانه منفی از طریق گیرنده غشایی آلفا

است ( .)14مطالعات پیشین نشان دادهاند پروژسترون میتواند

پروژسترون مهار میکند که وجود شواهدی مبنی بر اثرات

باعث مهار آپوپتوز در غشای جنینی و افزایش تنظیم بیان

ضدسرطانی مسیر غشایی گیرنده آلفا پروژسترون در درمان

پروتئینهای ضدآپوپتوزی  Bcl-2گردد ( .)21با توجه به نتایج

سرطان پستان سهگانه منفی ( )TNBCانسانی ،تأییدکننده این

حاصل از پژوهش حاضر ،پروژسترون سبب القای آپوپتوز در رده

مطلب است ( .)11در مطالعهای دیگر مشخص گردید میزان باالی

سلولی سرطان پستان شده و القای آپوپتوز در این سلولها از طریق

پروژسترون در اوایل بارداری با خطر کمتری در سرطان پستان با

افزایش بیان نسبی ژن آپوپتوزی  Baxو کاهش بیان نسبی ژن

گیرنده پروژسترون  -مثبت/گیرنده استروژن  -مثبت در مادر

ضدآپوپتوزی  Bcl-2اتفاق میافتد .در تحقیق حاضر پروژسترون

همراه است ( .)18همچنین نشان داده شده است یکبار استفاده از

باعث افزایش سطح نسبی بیان ژن ضدتوموری  P53گردید و از

پروژسترون باعث افزایش زندهمانی در سلولهای

MCF-7

این طریق در مقابله با سرطان پستان نقش داشت.

بهصورت وابسته به دوز میشود که این یافته با نتایج مطالعه حاضر
همسو نبود (.)15

نتیجهگیری

در مطالعه حاضر پروژسترون با غلظت 2/5میلیگرم برمیلیلیتر

نتایج این مطالعه نشان داد هورمون پروژسترون قادر است در یک

سبب افزایش معنیدار بیان ژنهای آپوپتوزی  Bax ،P53و کاهش

مسیر وابسته به دوز ،سبب کاهش زندهمانی در سلولهای سرطان

معنیدار بیان ژن ضد آپوپتوزی  Bcl-2شد که با نتایج مطالعات

پستان MCF-7گردد که این امر را از طریق آپوپتوز وابسته به Bax

پیشین که به بررسی اثر پروژسترون بر سرطان تخمدان و آندومتر

اجرا میکند .همچنین پروژسترون بر روی سلولهای سرطانی

پرداخته بودند همخوانی داشت ( .)13پژوهش درباره اثرات

پستان دارای اثرات ضد توموری است که از طریق افزایش بیان

استروژن و پروژسترون بر بیان ژن  BCL-2در سلولهای سرطانی

نسبی ژن ضد توموری  P53اعمال میکند.

تخمدان نشان داده است هورمونهای استروئیدی قادرند سبب
کاهش بیان ژن  BCL-2شوند ( .)25در مطالعهای هورمونهای

تشکر و قدردانی

جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) منجر به افزایش سطح بیان

این مقاله مستخرج از پایاننامه دکتری مصوب دانشکده علوم پایه

ژن  Baxو کاهش سطح بیان ژن  Bcl-2که اثر محافظتکنندهای

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون است .بدینوسیله از تمامی

بر ریسک ابتال به سرطان دهانه رحم دارند ،گردید ( .)19نتایج

کسانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند ،تقدیر و تشکر

پژوهشی دیگر نشان داد پروژسترون میتواند سبب القای آپوپتوز

بهعمل میآید.

از طریق کاهش سطح بیان ضدآپوپتوزی  Bcl-2شود (.)20
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