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تقدیر و سپاسگزاري

  

منان سپاسگزارم که به من فرصت و توانایی عنایت فرمود تا در این راه قدم در ابتدا از خداوند 

  بگذارم.

و همیشه  هکه بی دریغ من را حمایت کرد و نیز خواهر عزیزم از زحمات پدر و مادر گرانقدرم

.ند قدردانی می کنمه امشوق و همراهم بود



٤

  

و قدردانی سپاسگزاري

   
بزرگوارانهکهکریمی پوردکترآقايجنابویغیبدکترجناب آقايمحترم راهنماياساتیداز

  .دارمراتشکرکمالشدند،تحقیقاین انجامگشايراهیشان هامساعدتباصبورانهو

در طول مدت انجام آزاددکترآقايجنابمشاورمحترماستاد هايراهنماییصبوري ها و از

  .نمایممیراقدردانینهایتاین پروژه

، بخش پزشکی مولکولی انستیتو تفسیريو سرکار خانم دکتر از جناب آقاي دکتر رحیمی

  کمال سپاس را دارم.بابت کمک هاي علمی بی دریغشان پاستور تهران، 

  

همکاري و بابت  پزشکی مولکولی انستیتو پاستور تهراندر نهایت از کلیه ي پرسنل بخش 

  مساعدت هایشان صمیمانه تشکر می کنم.

امید آنکه این اثر پژوهشی مورد قبول اساتید گرامی قرار بگیرد.
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  چکیده

همچنان به  علی رغم پیشرفت هاي اخیر در زمینه درمان سرطان، این بیماريزمینه و هدف: 

در این میان سرطان  عنوان یک مشکل سالمت عمومی در بسیاري از نقاط جهان پابرجاست.

یکی از کشنده ترین و مقاوم به درمان ترین سرطان ها در میان سرطان هاي اپی تلیال تخمدان 

که  داردشیمی درمانی این پتانسیل را  دریک رویکرد جدید درگیر کننده ي خانم ها می باشد. 

که می توانند  را به وجود آوردترکیبات دارویی ـ غذایی، غذایی ـ غذایی و یا دارویی ـ دارویی

حفاظت افزایشی یا حتی سینرژیستیکی در برابر پیشرفت سرطان ها داشته باشند. مدارك قابل 

مالحظه اي وجود دارد که نشان می دهد اسیدهاي چرب غیر اشباع، عالوه بر نقشی که به 

  . بگذارندن منبع انرژي دارند، می توانند هم بر شروع و هم بر پیشرفت سرطان اثر عنوا

بر  9-و امگا 6-، امگا3-در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیک اسیدهاي چرب امگاروش کار:

بررسیMTT(آدنوکارسینوماي تخمدان انسان) با استفاده از تست  SKOV-3رده سلولی 

میزان آپوپتوز القاء شده در Annexin-V-FLUOSگردید. سپس با استفاده از کیت رنگ آمیزي 

در دو ErKبراي پروتئین  western blotting. در نهایت با انجام شداین سلول ها اندازه گیري 

ین اسیدهاي چرب بر مسیر سیگنال دهی به بررسی اثر احالت  فسفریله و غیرفسفریله 

MAPK شده پرداخت.

(به ترتیب  اسید و اولئیکاسید لینولئیکغیر اشباع  اسیدهاي چرب برطبق مشاهدات،یافته ها:

رشد سلول ها را افزایش داده و در غلظت  µM500) در غلظت هاي پایین تر از 9-و  6-امگا

- آلفا. این در حالیست که دو اسید چرب هاي باالتر از این مقدار اثر کشندگی داشته اند

) در غلظت هاي استفاده شده، 6- و  3-(به ترتیب امگا آراشیدونیک اسیدو  لینولنیک اسید

نداشته اند. همچنین مشخص شد که اثر سایتوتوکسیک SKOV-3تأثیري بر رشد سلول هاي 

 westernاین اسیدهاي چرب به علت توانایی آن ها در القاء آپوپتوز می باشد. متعاقب انجام 

blotting فعالیت پروتئین اسید اولئیک واسید لینولئیک شخص شد که اسیدهاي چربمErK

  را کاهش می دهند. 

سلول هاي سرطانی اثر دوگانه بعضی از اسیدهاي چرب غیراشباع بر برخی از: نتیجه گیري

  .دارد بستگی هدف سرطانی اسید چرب و نیز سلولکنند و این اثر به نوع و غلظت اعمال می 

ErK، لینولئیک اسید، اولئیک اسید، ، آپوپتوزMTT، تست SKOV-3کلمات کلیدي: 
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