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چکیده:
در روند النه گزینی ،آنزیم های متالوپروتئیناز نق شی ا سا سی در تخریب غ شای پایه و ماتریکس خارج سلولی آندومتر را به عهده دارند .فعالیت
این آنزیم ها با مهارکننده های بافت متالوپروتئیناز ) (TIMPمهار می شود .غلظت اکسیژن در رحم پستانداران در زمان النه گزینی حدود -25
 ٪5ا ست .م شاهده شده که القای تنش اک سیداتیو به سلولهای سرطانی باعث افزایش بیان آنزیم های متالوپروتئیناز و کاهش بیان مهارکننده های
متالوپروتئیناز می شود و در نتیجه تهاجم سلولی افزایش می یابد .برای آگاهی از تأثیر فاکتور القا هیپوکسی ( )HIFو سایر عوامل مرتبط ،تصمیم
گرفتیم شرایط کمبود اک سیژن را بر سلولهای اپیتلیال آندومتر رحم و همچنین نقش متالوپروتئینازهای ماتریکس ( )MMPsدر آنژیوژنز و حمله
به جنین در حین النه گزینی را ارزیابی نماییم .در این مطالعه ،سلولهای اپیتلیال آندومتر ان سان و موش به مدت  24-22ساعت در شرایط کمبود
اک سیژن قرار گرفتند .پس از آن ،سطح بیان  TIMP-1در سلولهای اپیتلیال موش و ان سان با روش  Real-Time PCRاندازه گیری شد .زنده
مانی سلول در شرایط کمبود اک سیژن با روش  MTTارزیابی شد .نتایج ما ن شان داد که شرایط کمبود اک سیژن ،بیان کمی ژن  TIMP-1را در
سلللول های اپیتلیال آندومتر انسللان و موش در مقایسلله با گروه کنترل کاهش می دهد .از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که اسللتداده از شللرایط
هایپوکسی با کاهش بیان  TIMP-1و متعاقبا افزایش بیان  MMPممکن است سرعت النه گزینی را بهبود بخشد.
کلید واژه ها :النه گزینی ،جنین ،کمبود اکسیژن ،مهارکننده های بافت متالوپروتئیناز ،متالوپروتئینازهای ماتریکس
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