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Abstract  
Background: Due to the increasing incidence of cancer and toxicity of cisplatin, there have been 
many attempts to find new complexes with greater potency and less toxicity. Palladium (II) 
complexes can induce cell death and serve as good anticancer drugs with less toxicity than platinum 
(II) complexes. 
Objective: The aim of this study was to determine the anti-cancer properties of a new synthetic 
complex of palladium [Pd (2-foran-2-yl) 1H-imidazo–[4, 5–f] (1, 10-phenanthroline)] and cell death 
mechanism induced by this complex in human chronic myeloid leukemia cell line-K562. 
Methods: This experimental study was conducted in the Vital Macromolecules laboratory of 
Kharazmi University in 2014. The K562 cells were cultured in the RPMI-1640 medium and were 
treated with different concentrations of the Pd (II) complex for 24 and 48 hours. Cell viability was 
measured using 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. The 
mechanism of cell death induced by this complex was analyzed by flow cytometery using Annexin 
V and propidium iodide.  
Findings: In the MTT assay, the Cc50 value (50% Cytotoxicity Concentration) of the Pd (II) 
complex was 95 and 86 µM after 24 and 48 hours, respectively. The analysis of results for Annexin 
V antibody indicated that the cell death induced by the Pd (II) complex was mainly apoptosis.  
Conclusion: With regards to the results, it seems that this Pd complex and its analogues can be 
considered as a new drug for cancer treatment in the future. 
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یدهچک 

تـر  هاي جدید در جهت سرکوب تومور و همراه با سمیت کـم با توجه به شیوع سرطان و سمیت سیس پالتین، تالش بر این است که ترکیب زمینه:
 هاي پالتینی دارند. تري نسبت به ترکیبهاي پاالدیومی توانایی القاي مرگ سلولی و سرکوب تومور و سمیت کمباشند. لذا ترکیب

و  ]فنـانترولین پـاالدیوم) نیتـرات    1،10ایمیـدیازو (  -1 فورانیـل  -2[سرطانی ترکیب جدیـد پـاالدیومی   ظور تعیین خاصیت ضدبه منمطالعه  هدف:
 انجام شد.  562Kی انسان مزمن يدییلویم یلوسم مکانیسم مرگ سلولی القا شده توسط آن در رده سلول سرطانی

 562K هاي سرطانیهاي حیاتی دانشگاه خوارزمی انجام شد. سلولآزمایشگاه ماکرومولکول در 1393این مطالعه تجربی در سال  ها:مواد و روش
ساعت تیمـار شـدند. درصـد     48و  24هاي مختلف ترکیب پاالدیومی به مدت درون پلیت کشت داده و با غلظت 1640 -آيامدر محیط کشت آرپی

لولی القا شده با این ترکیب پاالدیومی توسط آزمون فلوسایتومتري و کیت انکسین و سنجی تترازولیوم و نوع مرگ سها توسط آزمون رنگبقاي سلول
 پروپیدیوم یداید بررسی شد. 

ترکیب پاالدیومی را براي این  کند)هاي سرطانی القا میدرصد مرگ را در سلول 50غلظتی از ترکیب که ( 50Ccآزمون بقاي سلولی میزان ها: یافته
نشان داد که مرگ القا شـده توسـط    V بادي انکسینآنتینتایج نشان داد.  کروموالریم 86و  95ساعت به ترتیب  48و  24 رده سلولی در مدت زمان

 ریزي شده سلولی بود. این ترکیب پاالدیومی از نوع مرگ برنامه
اي نزدیک بـه عنـوان داروي   توانند در آیندهانواده میهایی از این خرسد این ترکیب پاالدیومی و ترکیبها، به نظر میبا توجه به یافتهگیري: نتیجه

 جدید در درمان سرطان در نظر گرفته شوند. 
 

 ریزي شده، لوسمی میلوئیديبرنامه ترکیب فنانترولین پاالدیوم، مرگ سلولی ها:کلیدواژه
 

 

:مقدمه 
اي، ناشـی از  سرطان یک اختالل پیچیـده چندمرحلـه       

ژنتیکـی اسـت کـه طـی آن      اپیهاي ژنتیکی و ناهنجاري
شـوند.   هاي بـدخیم تبـدیل مـی   هاي سالم به سلولسلول

هاي تومـور نـه تنهـا مربـوط بـه یـک          توانایی رشد سلول
رسانی غیرطبیعی است که به تکثیـر غیرقابـل کنتـرل    پیام

هـاي  شـود، بلکـه بـه ناتوانـایی سـلول     سلولی منجـر مـی  
ریـزي شـده   سرطانی براي فعال کردن مسیر مرگ برنامه

سلولی (آپوپتوز) نیز مربوط است. در واقع، مسیرهاي مرگ 
هـاي  سلولی ممکن است به طور قابل تـوجهی در سـلول  

هاي سالم، تغییر پیـدا کننـد و   سرطانی در مقایسه با سلول
این ویژگی ممکن است براي پیشرفت و توسعه داروهـاي  

جنـگ علیـه سـرطان در    ) 1(ضدسرطانی به کار برده شـود. 
رتاسر جهان همراه بـا تـالش بـراي سـاخت داروهـاي      س

هاي بالینی شـروع شـده   درمانی جدید براي استفادهشیمی
استاندارد استفاده  یپالتین. انعکاس موفقیت داروهاي است

ــین را    ــرطان، محقق ــان س ــراي درم ــده ب ــعه      ش ــه توس ب
فلزي فعال جدید بـا قابلیـت دارویـی اصـالح     هاي ترکیب

به طور اساسی بـر   هابنابراین در مطالعهشده، تشویق کرد. 
توانند بـر  شده است که بروي داروهاي با تأثیر باال، تأکید 

ــین در  ــت پالت ــرطان مقاوم ــخ س ــاي غیرپاس ــه ه ــو ب        گ
 )2(غلبه کنند. درمانی استانداردشیمی

 ناهاي فلزي در پزشکی و درمان سرطاهمیت ترکیب     
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فلزي  هايعضی از ترکیبب )3(گردد.میبه قرن شانزدهم بر

 ؛انـد آمیزي به صورت دارویی استفاده شدهبه طور موفقیت
هـاي پالتـین، گـالیوم و آرسـنیک در درمـان      مثل ترکیب

آرتروز، آسـم و  عنـوان ضـد   هاي طـال بـه  سرطان، ترکیب
 -پالتـین بـه عنـوان سـیس    کشف یک ترکیب  )4و3(غیره.

آن در پالتین (سیس پالتـین) و موفقیـت   کلروديآمیندي
درمان سرطان بیضه، عالقه به داروهاي فلزي به خصوص 

تومور را بـه عنـوان عوامـل ضـد     هاي آلـی فلـزي  ترکیب
پایه سیس پالتین،  درمانی ترکیبی برشیمی )5(افزایش داد.
هـاي بیضـه،   علیـه سـرطان  سـرطانی مهمـی   فعالیت ضد

بـه  نشـان داده اسـت.   تخمدان، دهانه و گردن رحم و ریه 
هـاي اولیـه درمـورد    س پالتـین و بیـنش  دنبال کشف سی

جدید در شیمی سرطانی آن، یک رشته و زمینه خواص ضد
شـناختی  زیسـت و ارزیـابی  اخت بـه سـ  غیرآلی آغاز شد و 
  )7و6(شد.منجر هاي سیس پالتین بسیاري از آنالوگ

هـاي پالتـین،   با توجه به عوارض جانبی زیاد ترکیـب      
در سرتاسـر  زیـادي  محققـان  هاي پاالدیوم توسـط  ترکیب

تـر  شوند تا با اثرات جانبی کـم و آزمایش می جهان ساخته
 هـاي معمـول پالتینـی شـوند. اثـرات     گزین ترکیـب جاي
داروهـاي   همانند سایرا ـهسلولر بـ یـاي پاالدیومـداروه

 اسـت.  DNAو رونویسـی  ساخت واسطه مهار ه پالتینی ب
 ،یطریق متوقـف کـردن همانندسـازي و رونویسـ     ها ازآن

  )7(.کننــدهــدایت مــی مــرگ سـلولی سـلول را بــه ســمت  
   2 و 2′ هاي قبلـی، خـواص ضـدتوموري مشـتقات    مطالعه

انـد کـه   هاي پـاالدیومی را نشـان داده  ترکیبپیریدینی بی
لذا مطالعه  )8(.اندتر بودهنسبت به سیس پالتین بسیار فعال

جدیـد   تعیین خاصیت ضدسرطانی ترکیـب حاضر با هدف 
فنــانترولین  1،10(ایمیــدیازو  -1فورانیــل -2[ الدیومیپــا

 مکانیسم مرگ سلولی القا شده توسطو  ]نیتراتپاالدیوم) 
 یانسان مزمن يدییلویم یلوسم آن در رده سلول سرطانی

562K نجام شد.ا    
 

هامواد و روش: 
ــی      در آزمایشــگاه  1393در ســال  ایــن مطالعــه تجرب

 نشـگاه خـوارزمی انجـام شـد.    هاي حیاتی دالکولوماکروم

 انیستیو پاستور ایران)خریداري شده از ( 562Kي هاسلول
حـاوي سـرم    1640-آيامپـی آر سـلولی  در محیط کشـت 

ــاوي ــین گ ــد، 10 جن ــر  100 درص ــت ب ــییونی ــر       میل لیت
لیتـر  میلـی میکروگـرم بـر    100 سـیلین و بیوتیک پنیآنتی
و کشـت داده   (شرکت گیبکو)بیوتیک استرپتومایسین آنتی

درصـد   5گـراد و  سانتی درجه 37درون انکوباتور در دماي 
 4×103 تهـا بـا غلظـ   سلول. انکوبه شدندکربن اکسیددي

متـر  سـانتی  25هـاي  در فالسکمربع متر سانتیسلول در 
یـک یـا دو روز    هرها سلولشدند. محیط  داده کشتمربع 
سـطح   درصـد  80ها هنگامی که سلول د وـگردی ضـتعوی

 فورانیل -2 دند. ترکیبش داده پاساژ ،کردند رالسک را پف
در  فنانترولین پـاالدیوم نیتـرات نیـز    10و  1 ایمیدیازو -1

  )8(و ساخته شد.آزمایشگاه شناسایی 
تترازولیـوم و فلوسـایتومتري   سـنجی  هاي رنگآزمون     

 و نوع مرگ سـلولی القـا شـده    جهت ارزیابی بقاي سلولی
س این روش بر پایه تبدیل محلـول زرد  اسا .نداستفاده شد

-دي -5، 2-ایـل)  -2-تیـازول متیـل دي 5، 4( -3[رنگ 
بـه بلورهـاي نـامحلول و بـنفش      ]برومیـد م تترازولیوفنیل

هاي دهیدروژناز میتوکنـدریایی  رنگ فورمازان توسط آنزیم
اي کـه  هـاي زنـده  استوار اسـت. بـر ایـن اسـاس، سـلول     

بـه انجـام ایـن واکـنش     ر هاي فعال دارند، قادمیتوکندري
هاي مرده توانـایی انجـام ایـن واکـنش را     سلولهستند و 

  )9(ندارند.
پـاالدیوم بـر میـزان     ترکیـب  به منظور بررسی تـأثیر       

لیتـر در  سلول در میلی 1×105 تعداد تکثیر و بقاي سلولی،
ها بـا  اي کشت داده شدند. سلولخانه 24هر چاهک پلیت 

، 10، صـفر (می جدیـد  وپـاالدی  ترکیبهاي مختلف غلظت
ــمیکرو 120 و 80 ،40 ،20 ـــه  والر)ـم ـــدتب  48 و 24 م

هاي تیمـار شـده و تیمـار نشـده     سلولساعت تیمار شدند. 
م، به وپاالدیهاي مختلف از ترکیب (نمونه شاهد) با غلظت

ساعت انکوبه شدند. پودر زرد رنـگ نمـک    48و  24مدت 
بـه طـوري    ت حل شد؛ابتدا در محلول بافرفسفا تترازولیوم

سـپس  . بـود لیتر میلی گرم درمیلی 5که غلظت نهایی آن 
محلـول ســاخته شــده بـه منظــور حــذف ذرات نــامحلول   
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میکرومتـر عبـور داده شـد. پـس از      2/0 احتمالی از صافی

 100 هـا کـدام از چاهـک   پایان زمان انکوباسیون، به هـر 
ـ میکرو و سـپس بـه    اضـافه گردیـد   مولیتر محلول تترازولی

از و دور گـراد  درجه سانتی 37دت چهار ساعت در دماي م
زمــان پایــان چهــار ســاعت انکوبــه شــدند. پــس از نــور 

 1 هـا چاهک از یک هر به جهت سنجش نوري، انکوباسیون
ــی ــرمیل ــلدي لیت ــد و ذرات متی سولفوکســید اضــافه گردی

فورمازان درون هر چاهک بـا پیپتـاژ بـه طـور کامـل بـه       
گالی نـوري محلـول درون هـر    صورت محلول درآمدند. چ

اسـپکتروفتومتري در طـول   سـتگاه  چاهک با اسـتفاده از د 
بـا  سـلولی   بقـاي  میـزان  د.ـش دهـسنجی نانومتر 570 موج

 محاسبه شد: فرمول زیر
 

   میانگین جذب نوري نمونه تیمار        
= درصد بقاي سلولی                                         ×100  
 انگین جذب نوري نمونه شاهد می        

    
تعیـین مـرگ   جهت بررسی نوع مرگ سـلولی از کیـت      

شـد. ایـن کیـت    اسـتفاده  شرکت ابکم)  vانکسین( سلولی
براساس مشاهده سـریع بالفاصـله پـس از شـروع مـرگ      

نوع آپوپتوز)، مرگ سلولی (از  مراحل اولیهاست. در  سلولی
 سـطح سـلول   از غشاي درونی بهانتقال فسفاتیدیل سرین 

 تواند بهمیشود. در این هنگام فسفاتیدیل سرین انجام می
آمیزي با یک فلورسنت کونجوگه شـده  آسانی توسط رنگ

(پروتئینی کـه بـراي اتصـال بـا فسـفاتیدیل       Vبا انکسین
     ایــن کیــت . شناســایی شــود) داردتمایــل بــاالیی ســرین 

ـ و رنـگ  V-FITCتواند با اسـتفاده از انکسـین   می زي آمی
و  پروپیدیوم یداید، فرایندهاي مرگ سلولی (از نوع آپوپتوز)

سـازي  آمـاده بـه منظـور   ) 10(تفکیک کنـد. هم نکروز را از 
ناشـی از تیمـار بـا     مـرگ سـلولی  ها جهت بررسـی  سلول

غلظتـی از  ( 50Cc هاي صفر وغلظت پاالدیومی درترکیب 
 هادرصد سمیت یا مرگ و میر در سلول 50دارو که باعث 

سـلول در   1×106 ) با روش فلوسـایتومتري، تعـداد  شودمی
    24هـاي پلیـت   هـر یـک از چاهـک    سـلول در لیتـر  میلی
 هـا، آوري سـلول به منظور جمـع . اي کشت داده شدندخانه
دور  1500 دردر پایان زمان انکوباسیون  هایک از نمونه هر
پس محلول س و شدند وژیسانتریف دقیقه 5دقیقه به مدت  بر

میکرولیتـر از بـافر    500ها در سلولدور ریخته شد. رویی 
انکسـین   میکرولیتـر  5اتصالی حل شدند و به این محلول 

V-FITC گـرم  میلـی  50میکرولیتر پروپیدیوم یداید ( 5 و
دقیقـه   5ها به مـدت  لیتر) اضافه شد. سپس سلولدر میلی

انکوبه شدند و در نهایت توسط در دماي اتاق و در تاریکی 
 فلوسایتومتري تجزیه و تحلیل شدند.  دستگاه

افـزار  و نـرم آنواي یک طرفـه  آماري آزمون  باها داده     
InStat-3  05/0هـا بـا   همـه آزمـایش  شـدند.  تحلیلP< 

 . شد تکرار مرتبه 3 حداقل آزمایش هر و گردید تلقی دارمعنی
 
هایافته: 

سـنجی تترازولیـوم در   ترکیب پاالدیومی با روش رنگ     
الگوي وابسته به زمان و دوز منجر بـه القـاي مـرگ     یک

هـاي  شد. درصد بقاي سلول 562Kسلولی در رده سلولی 
 80، 40، 20، 10هـاي  تحت تیمار با این ترکیب در غلظت

ــان     120 و ــس از مــدت زم ــوالر پ ســاعت  24میکروم
، 47/63انکوباسیون نسـبت بـه گـروه شـاهد بـه ترتیـب       

ســـاعت  48و پـــس از  11/46و  03/52، 06/52، 91/52
، 33/58انکوباسیون نسـبت بـه گـروه شـاهد بـه ترتیـب       

محاسبه شد. غلظتـی از   18/41و  09/51، 04/51، 57/57
این ترکیب که منجر به القا پنجاه درصد مرگ سلولی پس 

ساعت انکوباسیون گردید به ترتیب برابـر   48 و 24از طی 
 ).  1میکروموالر بود (نمودار شماره  86و  95با 

 
 میوترکیب پاالدیلف هاي مختغلظتمقایسه اثر  -1 نمودار

(دایره  24 پس از  562Kهاي و رشد سلول بر درصد بقا
 اساس سنجشتیمار بر (دایره توخالی) ساعت 48و  توپر)

 تترازولیوم نمک
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بــه روش براسـاس ارزیـابی مکانیســم مـرگ سـلولی          

ر دوز ساعت انکوباسیون در حضـو  24، طی فلوسایتومتري
50Cc  بخش اعظم مـرگ سـلولی   از ترکیب، موجب القاي

شـد (جـدول و    562Kهـاي  (از نوع آپوپتـوزي) در سـلول  
 ). 1شکل شماره 

 
 

 
 

نتایج آزمون فلوسایتومتري در مورد اثر   -1شکل 
 562Kهاي القاي مرگ در سلول درترکیب پاالدیومی 

 و شاهد تیمارهاي در نمونه ساعت 24پس از 
 

در مراحـل   يهـا هاي زنده در سمت چپ و پایین، سـلول سلول     
در مرحلـه   يهـا ، سـلول در سـمت راسـت پـایین    اولیه مرگ سلولی

هـاي نکـروزه در   انتهایی مرگ سلولی در سمت راست باال و سـلول 
 شوند. سمت چپ باالي منحنی دیده می

نتایج آزمون فلوسایتومتري در مورد اثر دوز   -1جدول 
50 Ccهاي االدیومی بر القاي مرگ در سلولترکیب پ

562K و تیمار شده شاهدهاي در نمونه 
 

 هاسلول
هاي درصد سلول

در مرحله انتهاي 
 مرگ سلولی

هاي درصد سلول
 زنده

هاي درصد سلول
در مراحل اولیه 

 مرگ سلولی
 10/3 24/95 17/1 نمونه شاهد

ترکیب پاالدیومی 
 (نمونه تیمار شده)

98/14 72/63 36/12 

 
گیريبحث و نتیجه: 

بـا   562Kهـاي  که تیمار سلولن مطالعه نشان داد ای     
  یــپاالدیومد ـب جدیــترکی از یــمختلف ايــهتـغلظ

 ]فنانترولین پاالدیوم) نیترات 1،10ایمیدیازو ( -1فورانیل -2[
ـ  موجب مهار  ک الگـوي  تکثیر و القاي مرگ سـلولی در ی

 95طـوري کـه غلظـت     بـه  ؛دوابسته به دوز و زمـان شـ  
اعت و سـ  24از این ترکیـب پـس از گذشـت     کروموالریم

ــت  ــت    86غلظ ــس از گذش ــوالر پ ــاعت  48میکروم س
انکوباسیون موجب القاي پنجاه درصد مرگ سلولی در این 

انـد کـه   هـا نشـان داده  مطالعـه رده از سلول سرطانی شد. 
، ی از عناصـر واسـطه  پاالدیومی به عنوان یکـ هاي ترکیب

کـه شـیمی    ند. بـا توجـه بـه ایـن    توموري دارخواص ضد
اسـت، لـذا امکـان دارد    فضایی پـاالدیوم مشـابه پالتـین    

سرطانی با عـوارض  خواص ضدهاي پاالدیومی نیز ترکیب
 )  12و11(باشند.داشته  ترجانبی کم

ومی پـاالدی  ند که ترکیباهنشان دادهاي قبلی مطالعه     
ــل  ــه فنی ــر پای ــمیب ــرایط  استالدئیدتیوس ــازون در ش کارب

فعالیـت  مقایسه بـا آنـالوگ پالتینـی آن    در ، آزمایشگاهی
هـاي  د. از طرفی ایـن ترکیـب در برخـی رده   تري داربیش

و ابـو سـورا    )13(.مقاوم به سیس پالتین، فعال استسلولی 
ثابت کردند که شباهت قابل توجهی بین شـیمی   همکاران

وجود  IIتینی و پال IIپاالدیومی  هايکوئوردینانس ترکیب
بـه   IIهاي پاالدیومی دارد و این شباهت از مطالعه ترکیب

 )  14(کند.عنوان داروهاي ضدسرطانی حمایت می
ثابـت  تحلیل آزمون فلوسـایتومتري  در مطالعه حاضر،      

ترکیـب  کرد که مـرگ غالـب سـلولی القـا شـده بـا ایـن        



    19ی                                    پژوهشاله / مق1395)، فروردین و اردیبهشت 84(پی در پی 1، سال بیستم، شماره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین    

 
 ریزي شده سـلولی یا مرگ برنامه می از نوع آپوپتوزوپاالدی

ي ی دیگـر هاي پاالدیومبود. در راستاي این نتایج، ترکیب
ه است ددا نشان نتایج و شده بررسی محققین سایر توسط نیز

ومی فعالیت ضدتوموري وابسـته بـه   هاي پاالدیکه ترکیب
گزارش  همکارانکامپانال و  ،براي مثال دوز و زمان دارند.

ي هـا مشـتق ماننـد   IIهـاي پـاالدیوم   ترکیباند که هکرد
در رده نــد قادرین و ایمیــدیازول پــاالدیوم کلریــد فنــانترول

 MDA-MB-435سینه  سرطان ايغده اپیتلیمهاي سلول
ها همچنین نشان آنمرگ سلولی از نوع آپوپتوز القا کنند. 

در  DNAتوانند بـه  می IIهاي پاالدیوم اند که ترکیبهداد
در . دنهر دو مدل کوئوردینانس و اینترکلیتیـو متصـل شـو   

در اختصاصـی   DNAهـاي اضـافی   تشکیل ترکیبنتیجه 
هاي هاي مهاري مهم سلولبودن سمیت سلولی و فعالیت

ها، فعالیت مهـاري رشـد   سرطانی، درگیر بود و این ترکیب
شناسـی سـلول القـا    اتی را در ریخترا نشان دادند و تغییر

اي هاي اپیتلیوم غدهعلیه سلولکردند که هر دو با سمیت 
 )15(سـازگار بـود.   MDA-MB-435 سینه انسـانی سرطان 

هـاي  در بررسی اثرات برخی ترکیب میکالسوا و همکاران
هـاي سـرطان کبـدي    بر روي سلولومی و پالتینی پاالدی

مـرگ  هـا داراي تـوان القـاي    نشان دادند که این ترکیـب 
ریـزي  مرگ برنامههستند و القاي  ریزي شده سلولیبرنامه

و  DNA  ايـهش آسیبـا افزایـبها در سلول شده سلولی
کـراس  (عرضـی  هـاي  لاتصـا ت تشکیل ـش ظرفیـافزای

   )16(اي، همراه است.رشته مارپیچ دو DNA با) هالینک
دسرطان دو مکانیسم اصلی براي عملکرد داروهاي ض     

از طریـق  انهدام سلول توموري وجود دارد. اولین مکانیسم 
 DNA یســیمســدود کــردن مســیر همانندســازي و رونو

ــاالدیومی اســت.   ــی و پ ــاي پالتین ــین توســط داروه دوم
هـاي  لبـراي انهـدام سـلو    یسرطانداروهاي ضدمکانیسم 
افــزایش ) 17(.ســتهــاي آزاد الافــزایش رادیکــا ،تومــوري
یـا   یا از طریق افزایش تولید آن در بدن ،هاي آزادرادیکال

همـراه   اکسـیدان ضدهـاي  از طریق کاهش فعالیت آنـزیم 
تـازه  هاي اند که ترکیبهاي قبلی نشان دادهلعه. مطااست

پاالدیوم مانند اکسالی پاالدیوم عالوه بر توان  طراحی شده

را مهار کاتاالز کبدي  ، آنزیم ضداکسیدانDNA اتصال به
هـاي آزاد و  و در نهایت به افزایش مقدار رادیکالکنند می

  )18(ند.شومنجر میپراکسیدهیدروژن 
بـا   تایج تحقیق حاضر که به طـور کامـل  با توجه به ن     

تـوان نتیجـه   در توافق اسـت، مـی  هاي قبلی نتایج مطالعه
ــه   ــت ک ــب  گرف ــن ترکی ــد  ای ــاالدیومی جدی ــیت پ خاص
رطانی به وسیله القاي مرگ هاي سعلیه سلولضدتکثیري 

هاي مرگ سلولی ندهرگیریزي شده سلولی از طریق برنامه
جدیـد  دارویـی  وان یک تواند به عنرا دارد و در نهایت می

 د. براي پیشرفت تولید عوامل ضدسرطانی پیشنهاد شو
 
گزاريسپاس:     

از معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه وســیله بــدین     
قــدردانی     حمایــت مــالی از ایــن پــروژه جهــت خــوارزمی 

 شود. می
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