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چکیده
مقدمه :سرطان دهانه رحم و تخمدان از علل شناخته شده مرگ در بین زنان است .پلیفنولها گروهی از
متابولیتهای ثانویه بوده و دارای خاصیت آنتیاکسیدانی بوده و نقش به سزایی در درمان سزطان ایفا میکند.
سیننستین یکی از اعضاء خانواده پلیفنلهای متیله شده بوده که در مرکباتی نظیر پرتقال و گریپ فروت یافت
میشوند .در این مطالعه استفاده همزمان لیزر کمتوان و پلیفنل متیله شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش :سلولهای  CHOو  Helaدر پلیتهای مشخصی کشت داده شدند .پس از رسیدن سلولها به زمان
مناسب رشد ،توسط سیننستین با غلظت  50.150-10-1-0.1میکروموالر به مدت  24ساعت تحت تیمار
قرار گرفتند .گروهی دیگر در تابش لیزر کمتوان در مدت  90ثانیه(با انرژی  )3J/cm2و گروه آخر تحت درمان
همزمان لیزر کمتوان و سیننستین قرار گرفتند .برای تعیین میزان شکست احتمالی  DNAاز روش کامت استفاده
شد و به منظور بررسی فعالیت گونههای فعال اکسیژن درون سلولی از  DCFH-DAاستفاده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  )ANOVA(،SPSSو برای مقایسه بین گروهها از آزمون  tاستفاده شد .کلیه
آزمایشات به صورت سه گانه انجام شد.
نتیجه :نتایج ما نشان داد که زمان دوبرابرشدن سلولهای  CHOو  Helaبه ترتیب  20/7و  27/7ساعت بوده
است .میزان غلظت مهاری  50درصدی  10 CHOو برای سلولهای  50 Helaمیکروموالر است.

نویسندۀمسئول :غالمرضا اسماعیلی جاوید
پست الکترونیکی:
e_djavid@yahoo.com

بحث و نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که استفاده همزمان لیزر کمتوان و پلیفنل سیننستین درمان کارآمد
برای درمان سلولهای CHOو  Helaهستند.

شماره تماس:

واژههای کلیدی :لیزر کمتوان ،سیننستین ،آنتیاکسیدان ،اثر ضدسرطان ،ترکیب درمان ،سلولهای CHOو Hela
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نتایج  MTTنشان داد که که پیش درمان با لیزر کمتوان و سیننستین میتواند مرگ سلولی را در مقایسه با
سیننستین و لیزر کمتوان به تنهایی افزایش دهد .تولید  ROSدر سلولهای درمانشده با لیزر کمتوان و سیننستین
افزایش یافت .در هر دو رده سلولی که تنها با لیزر کمتوان و لیزر کمتوان  -سیننستین تحت درمان قرار گرفتند
تغییرات  DNAبه صورت جزئی رخ دادند.
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مقــدمه
سرطان دهانه رحم یکی از سرطانهای شایع زنان در کشورهای در
حال توسعه است .بیماران در سنهای پایینتر نیز مجبور به تحمل
سرطان دهانه رحم میشوند و انواع آسیبشناسی بدخیمیها تغییر
میکند .عامل اصلی ایجاد این سرطان  HPVاست .انواع  HPVبسته
به پتانسیل انکوژنیک آنها به عنوان گونههای کمخطر یا پرخطر
طبقهبندی میشوند(1و .)2یکی از شایعترین و در حقیقت دومین
بیماری بدخیمی سرطانهای زنان ،تخمدان است( .)3پلیفنلها به
عنوان ماده آنتیاکسیدانتی محسوب میشوند و وفور آنها در مواد
غذایی و نقش آنها در پیشگیری از ابتال به بیماریهایی همچون
سرطان ،بیماریهای قلبی  -عروقی و خود ایمنی بوده است .این
ترکیبات میتوانند براساس ساختار شیمیایی خود رادیکالهای آزاد را
از محیط حذف کنند( .)4پلیفنولها بهطور مستقیم به اجزای
پروتئینی دخیل در ایجاد سرطان متصل و فعالیت آنها را تنظیم
میکنند .اتصال پلیفنولها به پروتئینهای مختلف به وسیله
شباهتهای ساختاری بین آنها صورت میگیرد بنابراین در سلول
پلیفنولها میتوانند پروتئینهای مختلف را هدفگیری کرده و به
عنوان یک عامل شیمیایی ضدسرطان عمل کنند( .)5پلیفنولها
میتوانند از ایجاد سلولهای سرطانی در مراحل اولیه جلوگیری کنند
و یا در صورت ایجاد آن ،تبدیل سلولهای پیش سرطانی به سلولهای
بدخیم را متوقف نمایند( .)6به نظر میرسد که مرکبات منابع عالی
گیاهی هستند و در آنها پلیمتیلیتد فالون ( )PMFوجود دارد.
 Sinensetinیک  PMFSاست که در  Stamineus Orthosiphonو
روغن پرتقال یافت میشود ،این  PMFsدر برابر سرطان با اثرات
آنتیاکسیدانی است(.)7

لیزر کمتوان میتواند نفوذپذیری سلولی را برای داروها به دلیل
انتقال میتوکندری اجباری با واسطه گونههای اکسیژن فعال افزایش
دهد( .)8لیزر کمتوان با سیتوکروم  cاکسیداز پذیرفته میشود .افزایش
پتانسیل غشای میتوکندری ،مصرف اکسیژن و تولید  ATPبهطور
جدی نشان داده شده است .اکسید نیتریک و  ROSبه طور گذرا تولید
میشوند(.)9
درحقیقت زمانی که فوتونهای لیزر به سلول ،پاسخ سلولی با
فعالشدن فوتواکسپتورهای موجود در زنجیر تنفسی واقع در
میتوکندری آغاز میشود(.)10
مطالعات نشان داده است که سیتوکروم  C-اکسیداز یک
کروموفور اصلی در پاسخ به نور لیزر کمتوان است .جذب فوتونها
بهوسیله سیتوکروم C-اکسیداز منجر به برانگیختگی الکترونی
کروموفور میشود .بنابراین فعالشدن فوتونها بهوسیله آنزیم
سیتوکروم C-اکسیداز نقش حیاتی در فعالشدن آبشارهای بیولوژیکی
متنوع پس از تابش لیزر ایفا میکند(11و )12و لیزر کمتوان میتواند
نفوذپذیری سلولی را برای داروها به دلیل انتقال میتوکندری اجباری با
واسطه گونههای اکسیژن فعال افزایش دهد(.)9
این مطالعه به منظور بررسی اثر تابش همزان لیزر کمتوان و
پلیفنل سیننستین بر روی سلولهای نرمال  CHOو سرطانی Hela

انجام گرفت .با توجه به جدیدبودن استفاده از پلیمتیلیتدهای
متابولیت ثانویه و لیزر کمتوان بر آن شدیم تا با انجام این پروژه کمکی
به درمان سرطان تخمدان باشیم.
برای انجام این امر بخشی از سلولها (نرمال و سرطانی) در
معرض تابش لیزر کمتوان قرار گرفتند ،گروهی دیگر با کمک
معرض درمان لیزر کمتوان و پلیفنل سیننستین قرار گرفتند.
روش بررسی

ردههای سلولی( CHOسلولهای تخمدان همسترچینی) و
) Helaسلول سرطانی)،
از بانک ملی سلول ایران (موسسه پاستور ،ایران) خریداری شد.
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پلیفنلسیننستین تحت تیمار دارویی بوده و نهایتا گروه آخر در
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سلولها در محیط کشت ) RPMI-1640 (Gibcoحاوی 10
درصد سرم جنین گاوی ) ،(Gibcoاسترپتومایسین  200 µg/mlو
پنیسیلین  )Sigma) ،500units/mlکشت داده در انکوباتور
(رطوبت 37درجه سانتیگراد 5 ،درصد  )co2قرار داده شد .پس از
رشد مناسب ،سلولها  0/25Trypsin/EDTAدرصد در بافر فسفات
نمکی) )PBSپاساژ داده میشدند.

این تست به منظور بررسی اثر سمیت یک ماده بر روی قدرت تکثیر
سلولها و به طور کلی بقاء سلولی از روش ساده سریع و ارزان که بر
پایه تکنیکهای رنگسنجی3است.

تست اول سنجش سمیت دارویی ،هر دوره سلولی با تراکم
ذکرشده در مراحل قبل در پلیتهای  96چاهکی کشت داده شد و
برای  48 ،24و  72ساعت بعد از کشت سلولها تحت تیمار

محاسبه مدت زمان دو برابرشدن 1سلولها و شناسایی خصوصیات
رشد یک رده سلولی حائز اهمیت است .در این مرحله سلولهای
 CHOو  Helaبا تراکم  10000 cell/cm2و ،8000 cell/cm2در هر
چاهک پلیتهای  24چاهکی افزوده شد .روزانه سلولهای کف و
رویی سه چاهک جمعآوری شده و تعداد سلولهای زنده شمارش
گردید .هر سه روز یک بار نیمی از محیط کشت هر چاهک خارج و
محیط کشت جدید حاوی  10درصد سرم به درون هر چاهک افزوده
شد .هر رده سلولی سه بار آزمایش از سه نمونه مستقل با سه بار تکرار
در هر روز انجام شد .تکثیر سلولها و منحنی رشد آنها به صورت
یک الگوی سیگموئیدی بوده و میتوان در آن چهار فاز مختلف را
مشاهده کرد .برای رسم منحنی رشد محور عمودی تعداد سلولها در
مقیاس لگاریتمی و محور عمودی تعداد سلولها در مقیاس
لگاریتمی و روی محور افقی روزهای شمارش قرار گرفت.

سیننستین) (Caymanchem, USAبا غلظتهای ،10 ،1 ،0/1
 150.100،50میکروموالر قرار گرفتهاند .بعد از گذشت زمانهای
ذکرشده 100 ،میکرولیتر از استوک  )Sigma USA( MTTبا غلظت
نهایی  0/05 mg/mlدر محیط کشت در هر چاهک افزوده شد .بعد
از سه ساعت ،رسوب آبی فورمازان مشاهده شد ،در این مرحله 100
میکرولیتر حالل  )Merck Germany( DMSOبرای حلکردن
کریستالهای فورمازان به هر چاهک اضافه شد و جذب محلول هر
چاهک توسط دستگاه االیزاریدر در طول موج (570nmمربوط به
جذب رنگ  )MTTو ( 630nmمربوط به جذب زمینه) سنجیده شد.
تست دوم سنجش میزان سمیت نور لیزر کمتوان ،در این تست
سلولهای  CHOو  Helaکشت داده شده و زمانی که در فاز
لگاریتمی قرار گرفتند تیمار با لیزر برای آنها آغاز شد .به هر دو رده
سلولی در مدت زمانهای  30،60،90ثانیه لیزر کمتوان تابیده شد
سپس از استوک  MTTبه آنها افزوده شد .بعد از سه ساعت ،رسوب
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آبی فورمازان مشاهده شد ،در این مرحله از حالل  DMSOاستفاده و

سیستم دارای طول موج  685/8نانومتر است ،حالت تابش پرتو به

شده خوانده و در صد بقای سلولی محاسبه شد.
تست سوم سنجش میزان سمیت ترکیب پلیفنل سیننستین-لیزر

مشخصات طول موج  830-685نانومتر ،صورت خواهد گرفت .این
صورت مداوم بوده و توان خروجی آن  50MVو چگالی انرژی آنJ/cm2

 3است .حجم محیط درون ظرفهای محیط کشت طوری تنظیم شد
که پرتو لیزر بهصورت یکنواخت به تمامی ناحیه پرتودهی برسد.

کمتوان و لیزر کمتوان – پلیفنل سیننستین ،در این آزمون سلولهای
سرطانی و سالم ذکرشده در این پژوهش کشت داده شده و در چند
مرحله تحت تیمار قرار گرفتند در مرحله نخست ،سلولهای  CHOبا
 10ماکروموالر سیننستین و سلولهای  Helaبا  50ماکروموالر

Doubling Time

1

)Low-Level-Laser(LLL

2

سیننستین تحت تیمار قرار گرفتند و پس از گذشت  24ساعت با
3Colorimetric
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به منظور تیمار سلولها به از لیزر کمتوان ( )BTL-5000, Germanyبا

جذب محلول هر چاهک توسط دستگاه االیزاریدر در طول موج ذکر
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کمک نور لیزر کمتوان در مدت زمان  90ثانیه درمان آنها کامل شد.
در آزمون دیگر سلولها تحت تیمار با لیزر کمتوان به مدت  90ثانیه و
پلیفنل سیننستین قرار گرفتند برای سلولهای  10 CHOماکروموالر و
سلولهای  50 Helaماکروموالر.
در نهایت از استوک  MTTوحالل  DMSOاستفاده و جذب
محلول هر چاهک توسط دستگاه االیزاریدر در طول موج ذکر شده
خوانده و در صد بقای سلولی محاسبه شد.

اساس این روش بر مبنای حرکت رشتههای  DNAواسرشته شده در
الکتروفورز است به طور کلی این روش به چهار قسمت تقسیم میشود.
 -1انجام تست کامت بر روی سلولهای  CHOو( Helaدر
ارتباط با این مرحله میتوان گفت که تنها سلولها کشت داده و مورد
آزمون قرار گرفت).
 -2بررسی این تست بر روی سلولهای بعد از تابش لیزر کمتوان
 -3ارزیابی این آزمایش بعد از تیمار با پلیفنل مربوطه در رده

در این تست از رنگ فلوروژنیک  DCFDAاستفاده گردید DCF .یک
ماده بسیار فلورسنت است که میتواند با طیفسنجی فلورسانس
مشاهده شد
2
cell/cm
برای انجام این تست ،سلولهای  CHOو  Helaبا تراکم

 10000و  8000 cell/cm2در پلیتهای  24چاهکی کشت داده
شدند .در این مرحله  3گروه تیمار سلولها  3-2-1انجام گرفت.
 )1سلولهای  CHOبا  10ماکروموالر سیننستین و سلولهای
 Helaبا  50ماکروموالر سیننستین تحت تیمار قرار گرفتند.
 )2سلولهای  CHOو  Helaدر مدت زمان  90ثانیه تحت تیمار
قرار گرفتند.
 )3تیمار با پلیفنل سیننستین در سلولهای  10CHOماکروموالر
و سلولهای  50 Helaماکروموالر و لیزر کمتوان به مدت  90ثانیه
انجام شد.
بعد از قرارگرفتن در بهترین وضعیت سلولی به مدت یک روز دیگر
انکوبه شدند .بعد از آن سلولها با بافر PBSشسته و با  20ماکروموالر
DCFDبه مدت  30-45دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد رنگ
شدت فلورسانس ( DCFDA )Sigma USAبا استفاده از دستگاه الیزا
ریدر در طول موج  535نانومتر اندازهگیری شد.

تحت تیمار سیننستین با غلظت  1و  10میکروموالر قرار گرفتند سپس
آزمون کامت انجام شد).
 -4سنجش تست الکتروفورز منفرد سلولهای  CHOو Hela

بعد از تیمار لیزر کمتوان و سیننستین میشود.
پلیت مورد نظر (تریپسینه شد) سپس  200میکرولیتر از
سوسپانسیون سلولی را با  200میکرو لیتر از ژل آگارز با دمای ذوب
پایین ( )%1مخلوط کرده و که حالت  %5ایجاد میشود ،سپس
 300میکرو لیتر از سلولها را برداشته و روی یک سمت الم پوشیده
شده با آگارز معمولی قرار میدهیم و با المل پخش میکنیم .المها به
جار فلزی منتقل و در یخچال گذاشته میشود تا ژل کامال بسته شود
بعد از  5تا  10دقیقه باید محلول لیزکننده را اضافه کرده و مجددا
المها را برای یک ساعت در یخچال قرار میدهیم .پس از گذشت این
مدت زمان المها را در تانک الکتروفورز قرار میدهیم و محلول
دناتورهکننده را را روی سطح المها میریزیم .سطح تانک با فویل
پوشیده شده تا نور به آن برخورد نکند .برای این که محلول
دناتورهکننده روی سلولها اثر گذاشته و رشتههای DNAاز هم باز
شود باید المها  30دقیقه در این محلول قرار بگیرد سپس تانک را به
برقوصل کرده ( )1v/cmو نمونهها  30دقیقه در این شرایط قرار داده
میشوند (عرض تانک  16سانتیمتر است بنابراین ولتاژ روی  16ولت
تنظیم میشود) پس از این مرحله المها در بافر خنثیکننده برای 5
دقیقه قرار گرفتند.
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شدند بعد از آن سلولها مجددا با بافر PBSشسته شدند .درنهایت

سلولی  CHOو( Helaدر این مورد بعد از کشت سلولی سلولها،
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Growth curve for
100

y = 2.9104e0.6064x
R² = 0.986

برای بررسی متغییرها از نرمافزارهای  Excelو  MATLABو SPSS

نسخه  17و از روش  T-Testاستفاده گردید و برای بررسی سنجش
معنیداری از روش ANOVAاستفاده شد .تمامی دادههای به دست

10

آمده از این مطالعه حاصل سه بار تکرار از سه آزمایش مستقل بودند.
میزان معنا داری آزمون P<0.05محاسبه شد.
یافتـهها

1
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2

0

شمارش و رسم منحنی رشد در مقیاس نیمه لگاریتمی ،سه فاز رشد
تاخیری ،رشد لگاریتمی و رشد ثابت مشخص شده است .در نمودار
زیر منحنی رشد سلولهای CHOو Helaاز مجموع سه آزمایش
مستقل نمایش داده شده است .بر این اساس ،متوسط زمان دوبرابرشدن
از مجموعه سه آزمایش مستقل برای سلولهای  CHOو  Helaبه ترتیب
 20/7و  27/7ساعت بدست آمد (نمودار  1الف و ب).
Growth curve

پس از قرارگرفتن سلولها در فاز لگاریتمی تیمار سیننستین (یک گروه
1000

y = 3.3149e0.8061x
100 R² = 0.9688

10

کنترل بدون تیمار و یک گروه تیمار حاوی  )DMSOبا غلظتهای
 150 ،100 ،50 ،10 ،1 ،0/1میکروموالر در مدت زمان  24ساعت
انجام شد .در منحنی شماره  2تیمار دو رده  CHOو  Helaنشان داده
شده است .براساس آنالیز آماری انجام شده اختالف بین درصد بقاء
سلولها در گروه نمونه کنترل بر نمونه کنترل حالل  DMSOدر هر دو
رده سلولی به لحاظ آماری معنی دار نیست .براساس منحنی زیر
غلظت مهاری  50درصدی سلولهای  CHOو  Helaبه ترتیب  10و

8

6

4

2

0
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 50میکروموالر بوده است.

6

100

شده است.با توجه به نمودار حاصله مدت زمان تیمار  90ثانیهای

80

لیزر انتخاب شد.

60
40

120
100
80

0

60
40

)Concentration(µM

20

)Cell viability(%

*

20

)Cell viability(%

*

120

خوانده شد .در منحنی شماره  3تیمار دو رده  CHOو  Helaنشان داده

0
90

60

0

30

)Time(s

120
100
60
20
0

100

*

80
60
40
20

)Concentration(µM

)Cell viability(%

40

)Cell viability(%

*

80

120

0
90

30

60

0

)Time(s

زمانهای  30،60،90ثانیه لیزر کمتوان تابیده شد .در این مرحله
محلول  MTTو  DMSOبه سلولها اضافه و در نهایت جذب محلول
فورمازان توسط دستگاه االیزا درطول موجهای 570 nmو630 nm

درمانها به به صورت زیر بود:

الف) پلیفنل سیننستین – لیزر کمتوان :در این مرحله،
سلولهای  CHOو  Helaبه ترتیب با غلظتهای  10و 50
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در این مرحله سلولهایی که در فاز لگاریتمی قرار دارند به مدت

این تست در دو مرحله آزمایشگاهی انجام گرفت و در نمودار شماره 4

7 

ماکروموالر سیننستین تحت تیمار قرارگرفتند و جذب محلول هر
چاهک توسط دستگاه االیزاریدر خوانده شد.
 )2لیزر کمتوان – پلیفنل سیننستین :در این مرحله ،سلولهای
 CHOو  Helaبرای مدت  90ثانیه تحت تابش لیزر کمتوان قرار
گرفتند بالفاصله بعد از پرتودهی تیمار سلولهای با غلظتهای  10و
 50خوانده شد.
120

همانطورکه گفته شد در بررسی میزان اکسیژن فعال برای ارزیابی
غلظتهای  10و  50میکروموالر سیننستین برای سلولهایCHO
و ،Helaتابش  90ثانیه لیزر کمتوان و استفاده همزمان لیزر کمتوان -
سیننستین در این پژوهش از رنگ فعال ماده فلورسنت استفاده گردید.
همانطور که در نمودار  5الف و ب مشخص است ،سلولهای
 CHOو  Helaتولید  ROSرا نشان دادند .سطح  ROSبه ویژه در طول
درمان ترکیبی (لیزر کمتوان  -سیننستین) افزایش یافت.
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Treatmen

0

8

25

15

به منظور بررسی میزان آسیب ایجادشده در  DNAاز آزمون کامت

10

استفاده شد .سنجش کامت با استفاده از سیننستین (50،10

5

میکروموالر) برای  CHOو  ،Helaتابش  90ثانیهای لیزر کمتوان و درمان

0

ترکیبی (لیزر کمتوان  -سیننستین) برای ارزیابی آسیب  DNAناشی از هر
روش انجام شد .در سلولهای  CHOو  Hellaتحت درمان با سیننستین به

45
LLLT+SIN

30
LLLT

)Tail DNA (%

20

0
SIN

control

)Time(min

تنهایی هیچ مورد قابل توجهی وجود ندارد .در هر دو رده سلولی که تنها با
لیزر کمتوان و لیزرکمتوان  -سیننستین تحت درمان قرار گرفتند تغییرات
جزئی رخ دادند .سطح  DNAدر شکل  6مشخص گردید(P <0.05) .
16
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10

بحث و نتیجهگیری
محدودیت اصلی در استفاده از مواد شیمی درمانی یا پرتودرمانی

2

ایجاد اثرات جانبی در بافتهای سالم مجاور تومور است .با توجه به

0

اینکه استفاده همزمان مواد حساسکننده پرتویی به موادشیمیایی ،در
صورتی که همزمان استفاده شوند .استفاده از درمانهای ترکیبی
پلیفنلیهای گیاهی به همراه شیمی درمانی یا پرتودرمانی به علت
استفاده از دوزهای درمانی کمتر ،سبب کاهش سمیت سیستمیک
درمانهای رایج سرطان مانند شیمی درمانی و لیزردرمانی میشود.
میشوند .استفاده از درمان ترکیبی به واسطه پلیفنلهای گیاهی همراه
با پرتودرمانی ،منجر به استفاده دزهای کمتر شده در نتیجه موجب
کاهش سمیت سیستمیک میشود(13و .)14امروزه فتوتراپی با نور
مادون قرمز  1000-600نانومتر) (لیزر) به عنوان ابزاری ارزشمند در
پزشکی معرفی شده است و تأثیر مثبت فتوتراپی بر رشد سلولهای
مختلف به خوبی شناخته شده است( .)15در سال 2010نشان داده
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پلیفنلها همچنین باعث محافظت بافت سالم در کنار تومورها
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شد که لیزرها تاثیر به سزایی در بهبود سلولها و بافتها دارند()16
لدن و همکارانش در سال  2014بیان کردند که ،تأثیرات درمانی
فتومدیسین ناشی از تبدیل انرژی جذبشده به  ATPاست(.)17
پلیفنولها ترکیبات طبیعی هستند که در گیاهان همه جا مانند میوهها،
سبزیجات ،غالت و نوشیدنیها تشخیص داده میشوند .پلیفنولها
متابولیتهای ثانویه و در برابر حشرات ،گیاهخواران و میکروارگانیسمها
هستند .در غذا ،پلیفنولها بر تلخی ،قابضبودن ،رنگ ،طعم ،بو و
ثبات اکسیداتیو تأثیر میگذارند(18و .)19سیننستین یکی از گروههای
مهم پلیفنولها (فالون پلی متیله شده) است .این پلیفنل گیاهی در
چندین نوع مرکبات وجود داشته و فعالیتهای ضدسرطانی قوی
هستند( .)20پلیفنولها با انتقال اتم  Hرادیکالهای آزاد را از بین
میبرند و بنابراین ممکن است اثرات مضر ناشی از استرس اکسیداتیو
را کاهش دهند(.)21
دادههای ما نشان داد که سیننستین دارای سمیت سلولی در برابر
ردههای سلولی  CHOو  Helaاست ،این دادهها مشابه سایر مطالعات
است( .)7مطالعات نشان داده است که میزان تولید  ROSتوسط
سلولها میتواند به عنوان نشانگر جذب انرژی توسط گیرندههای
داخل سلولی پس از لیزر درمانی مورد استفاده قرار گیرد ..گونههای
 ROSمولکولهای بسیار کوچکی هستند که دارای طبیعت دوگانه
هستند .آنها ممکن است به عنوان یک مولکول سیگنالینگ مفید در
غلظتهای پایین و یک مولکول سمیت سلولی مضر در غلظتهای
باال عمل کنند .آنها ممکن است به مولکولهای حیاتی کلیدی از
جمله  ،DNAپروتئینها و لیپیدها آسیب برسانند(.)22
با کمک اطالعات حاصل از پروژه میتوان گفت که سلولهای
مالحظهای در درمان سزطان داشته باشد اما استفاده همزمان لیزر
کمتوان و سیننستین باعث عملکرد بهتر در سلولهای سرطانی
خواهدشد.
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سرطانی تحت درمان با لیزر کمتوان به تنهایی نمیتوانند اثر قابل
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