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چکیده
سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان میباشد .روشهای درمان این بیماری اغلب ناکارا بوده و علیرغم وجود روشهای درمانی
موجود ،همچنان نیاز به تحقیق برای کشف روشهای جدید و هدفمند برای درمان این بیماری احساس میشود .هدف از این پژوهش ،سنتز
منوترپنوئیدی بهنام فنچیل3-و4دیمتوکسی بنزوات ( )FDBاز طریق انجام واکنش استریفیکاسیون بین فنچیل3 -و -4دیمتوکسی بنزوات و
بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی این ترکیب بر روی سلولهای سرطانی پروستات  PC3و سلولهای فیبروبالست انسانی ،HFF3
بهعنوان نمونهی سلولی طبیعی در شرایط  in vitroبود .اثرات سمیت سلولی و میزان مرگ سلولها تحت اثر غلظتهای مختلف  FDBدر سه
بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و از طریق بررسی میزان احیا شدن ماده آالماربلو انجام پذیرفت و در هر
مورد مقدار  IC50محاسبه گردید .در نهایت بر روی مقادیر  IC50بهدست آمده از سلولهای  PC3در مقایسه با سلولهای  HFF3تجزیه و
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تحلیل آماری انجام گردید و مقدار  P-valueبرای هر سه بازه زمانی محاسبه شد که همگی در سطح  P<0/05معنیدار بودند .کوچک بودن
مقادیر  IC50بر روی سلولهای  PC3در مقایسه با سلولهای  ،HFF3نشان میدهد که مادهی  FDBمیتواند اثرات ضدسرطانی داشته باشد.
کلید واژه :ترپنوئید ،استایلوزین ،فنچیل3-و -4دیمتوکسی بنزوات ،ضدسرطان

مقدمه
سرطان پروستات در مردان شیوع باالیی دارد .بهطوریکه در

موجودات زنده کشف شده است [ .]7همچنین

سال  2011دومین سرطان شایع و ششمین علت مرگومیر در

منوترپنوئیدهای زیادی شناخته شدهاند که خاصیت

جهان معرفی شد [ .]1گزینههای درمانی موجود برای سرطان

ضدسرطانی دارند .این ترکیبات نه تنها مانع شکلگیری و

پروستات شامل عمل جراحی ،هورمون درمانی ،شیمی

پیشرفت تومور شده ،بلکه میتوانند باعث بهبود تومورهای

درمانی و پرتو درمانی میباشد ،اما مدیریت بالینی نوع

بدخیم نیز گردند [ .]8یکی از ترکیبات ترپنوئیدی،

پیشرفته آن چالش برانگیز بوده و نیاز به کشف روشهای

استایلوزین نام دارد .این ماده از ریشه

گیاه Ferula stylosa

درمانی کاراتر در این زمینه احساس میشود [ .]2ردههای

[ ]9و  Ferula ovinaو همچنین پوسته 1گیاه

سلولی محدودی از این سرطان استحصال شدهاند،که

 ]10[ stylosaبه دست آمده است Rassouli .و همکارانش

مهمترین آنها  LNCaP ،PC3و  DU145میباشند که به-

اثرات سمیت سلولی این ترکیب را روی رده سلولی 5637

ترتیب از آدنوکارسینوماهای پروستات متاستاز دهنده به

(نوعی  )2TCCبررسی نموده و نشان دادند که این ترکیب،

استخوان ،گرههای لنفاوی و مغز گرفته شدهاند.

رشد این سلولها را مهار کرده و باعث القای آپوپتوز در

ترپنوئیدها ترکیباتی هستند که از واحدهای پنج کربنه

آنها میگردد [ .]11پس از آن  Valiahdiو همکارانش

ایزوپرن ساخته شدهاند و از این رو ایزوپرنوئید نیز خوانده

اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی چندین ترکیب

میشوند .ترپنوئیدها متابولیتهای ثانویه گیاهی هستند و

ترپنوئیدی موجود در گونههای گیاه  Ferulaرا بر چند رده

تنوع بسیار زیادی دارند ،بهطوریکه بیش از  40000ترپن

سلولی سرطانی بررسی نموده و نشان دادند استایلوزین می-

مختلف از گیاهان ،جانوران و میکروبها جداسازی شده

تواند بر سرطان تخمدان ،مالنوما و سرطان ریه نیز موثر بوده

است [ .]4 ,3تعداد زیادی از ترپنوئیدها شناخته شدهاند که

و تکثیر این سلولها را محدود میکند [ .]12به دنبال این

دارای اثرات ضدسرطانی هستند مانند :تاکسانها،

مشاهدات هدف از انجام این مطالعه سنتز شیمیایی مشتقی از

وینکریستین و وین بالستین [ .]6 ,5یک گروه از ترکیبات

استایلوزین به نام ( FDBشکل)1

Fraxinus

ترپنوئیدی منوترپنها هستند که از دو واحد ایزوپرن ساخته
شدهاند .تاکنون بیش از  1000ترکیب منوترپنوئیدی در

Bark
Transitional cell carcinoma

1
2
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کشت سلولی
برای این مطالعه سلولهای  PC3انتخاب شد.
همچنین بهعنوان نمونه سلولی طبیعی نیز از سلولهای HFF3

(فیبروبالست انسانی) استفاده گردید .از هر کدام از این
سلولها به ترتیب به تعداد  10000و  8000عدد در هر خانه
پلیت  96خانهای کشت شدند .پس از  24ساعت ،محیط
کشت سلولها تخلیه و مقدار  200میکرولیتر از محیط
کشتهای دارای غلظتهای مختلف  FDBبه چاهکهای
شکل :1ساختار

FDB

مختلف منتقل شد .برای هر غلظت سه تکرار قرار داده و
همچنین کنترل حاوی  0/25درصد  DMSOنیز در نظر

مواد و روش

گرفته شد .اثر  FDBدر سه بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت

سنتز و آمادهسازی FDB

ترکیبببب  FDBاز واکببببنش فنچببببول و 3و4دیمتوکسببببی

بررسی گردید.

بنبببببببببزوات در حضبببببببببور ترکیبببببببببب N,N'-( DCC

 )Dicyclohexylcarbodiimideو در حبببببالل کلروفبببببرم

بررسی میزان مرگ سلولی با استفاده از

تهیبه گردیبد .محصبول مبورد نظبر توسبط کرومباتوگرافی

اسپکتروسکوپی

سبببتونی ببببر روی سبببیلیکا ل خبببالص شبببد .سبببپس 2
میلببببیگببببرم  FDBدر  100میکرولیتببببر  1DMSOحببببل
گردیببد تببا غلظببت  20000µg/mLبببه دسببت آیببد ،و در
ادامببه بببه طببور سببریالی بببا  DMSOرقیببق گردیببد و بببه
ترتیببببببببب غلظببببببببتهببببببببای  2500 ،5000 ،10000و
 1250µg/mLنیببز بببهدسببت آمدنببد .سببپس محتببوای هببر
یببک از  5میکروتیببوب موجببود بببهوسببیله محببیط کشببت
 400بار رقیق گردیدنبد تبا ببه ایبن ترتیبب غلظبتهبای ،50
 6/25 ،12/5 ،25و  3 µg/mLبهدست آمد.

Dimethyl sulfoxide

1

برای سنجش میزان مرگ سبلولی از مباده آالمباربلو و طببق
دسببببببببتورکار تولیدکننببببببببده اسببببببببتفاده گردیببببببببد
( .)www.lifetechnologies.comبببببرای هببببر غلظببببت در
دستگاه اسبپکتروفتومتر از بالنبک اسبتفاده شبد ،کبه محبیط
کشببت حبباوی  DMSOو غلظببت مربوطببهی  FDBبببود.
درنهایت تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافبزار
 prism 5.0انجامشده و از فاکتور  IC50برای مقایسه استفاده
گردید.
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یافتهها و بحث

سنتزی  FDBرا بهعنوان یک ماده سیتوتوکسیک و

ارزیابی تیمار سلولهای  PC3با ماده  FDBدر بازههای

ضدسرطانی نشان میدهد ،اما درک مکانیسم درگیر در اثر

زمانی  48 ،24و  72ساعت به ترتیب مقادیر ،27/3 IC50

بخشی این ماده همچنان نیازمند مطالعات بیشتر میباشد.

 29/12و  28/78 µg/mLرا نشان داده و همچنین تیمار
سلولهای  HFF3توسط این ماده در این بازهها به ترتیب
مقادیر  64/19 ،62 IC50و  59/18 µg/mLرا نشان داد .برای
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توسط ماده  FDBدر سه بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت و
همچنین مقایسه مقادیر  P-valueبه دست آمده برای هر یک
از این بازههای زمانی در سلولهای  PC3و  HFF3که
همگی در سطح  P<0/05معنیدار هستند ،نقش منوترپنوئید

