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  چکیده

رغم وجود  علیهاي درمان این بیماري اغلب ناکارا بوده و  روش. باشد سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان می

هاي جدید و هدفمند براي درمان این بیماري  تحقیق براي کشف روشهاي درمانی موجود، همچنان نیاز به  روش



از طریق  )FDB( متوکسی بنزوات دي4و3-فنچیل نامسنتز منوترپنوئیدي به  پژوهش، ایناز هدف . شود احساس می

و بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی این  متوکسی بنزوات دي4و3و  لفنچوانجام واکنش استریفیکاسیون بین 

ي سلولی  بعنوان نمونه، HFF3هاي فیبروبالست انسانی  و سلول PC3پروستات  یهاي سرطان ترکیب بر روي سلول

در  FDBهاي مختلف  تحت اثر غلظتها  اثرات سمیت سلولی و میزان مرگ سلول .بود in vitroطبیعی در شرایط 

ماده  و از طریق بررسی میزان احیا شدنفتومتري روبا استفاده از روش اسپکتساعت   72و  48، 24سه بازه زمانی 

 از بدست آمده IC50مقادیر بر روي  در نهایت .محاسبه گردید IC50ر داو در هر مورد مق آالماربلو انجام پذیرفت

براي هر سه  P-valueآماري انجام گردید و مقدار  تجزیه و تحلیل HFF3هاي  در مقایسه با سلول PC3هاي  سلول

هاي  بر روي سلول IC50کوچک بودن مقادیر . معنی دار بودند >05/0Pد که همگی در سطح شبازه زمانی محاسبه 

PC3 هاي  در مقایسه با سلولHFF3ي  هد که مادهد ، نشان میFDB تواند اثرات ضدسرطانی داشته باشد می.  

  

  متوکسی بنزوات، ضدسرطان دي4و3-ترپنوئید، استایلوزین، فنچیل: ها هواژ کلید

 

  مقدمه

دومین سرطان شایع و ششمین علت مرگ و  2011به طوري که در سال . باالیی دارد سرطان پروستات در مردان شیوع

درمانی،  عمل جراحی، هورمون شامل سرطان پروستاتهاي درمانی موجود براي  گزینه. ]1[ میر در جهان معرفی شد

هاي  ی نوع پیشرفته آن چالش برانگیز بوده و نیاز به کشف روشبالیناما مدیریت باشد،  درمانی و پرتودرمانی می شیمی

، که اند هشدهاي سلولی محدودي از این سرطان استحصال  رده. ]2[د شو احساس می در این زمینه درمانی کاراتر

که به ترتیب از آدنوکارسینوماهاي پروستات متاستاز دهنده به  باشند می DU145 و PC3 ،LNCaP  ها ترین آن مهم

   .اندگرفته شدههاي لنفاوي و مغز ، گرهاستخوان

رو ایزوپرنوئید نیز خوانده  ینااند و از ترکیباتی هستند که از واحدهاي پنج کربنه ایزوپرن ساخته شده ترپنوئیدها

ترپن  40000بسیار زیادي دارند، بطوریکه بیش از هاي ثانویه گیاهی هستند و تنوع  ترپنوئیدها متابولیت. شوند می

اند که  تعداد زیادي از ترپنوئیدها شناخته شده .]4, 3[است  شدهها جداسازي  مختلف از گیاهان، جانوران و میکروب



یک گروه از ترکیبات . ]6, 5[کریستین و وین بالستین  ها، وین تاکسان: داراي اثرات ضدسرطانی هستند مانند

ي در وئیدترکیب منوترپن 1000تاکنون بیش از . اند ها هستند که از دو واحد ایزوپرن ساخته شده ترپنوئیدي منوترپن

. اند که خاصیت ضدسرطانی دارند منوترپنوئیدهاي زیادي شناخته شده همچنین. ]7[موجودات زنده کشف شده است 

ند نیز گردتومورهاي بدخیم  بهبودتوانند باعث  ، بلکه میشدهگیري و پیشرفت تومور  مانع شکلاین ترکیبات نه تنها 

 Ferulaو  ]9[ Ferula stylosaماده از ریشه گیاه این . نام دارد  استایلوزین ،یکی از ترکیبات ترپنوئیدي. ]8[

ovina   گیاه  1پوسته همچنینوFraxinus stylosa ]10[ ه استبدست آمد .Rassouli  اثرات و همکارانش

بررسی نموده و نشان دادند که این ترکیب، رشد ) TCC2نوعی ( 5637را روي رده سلولی این ترکیب سمیت سلولی 

و همکارانش اثرات  Valiahdi پس از آن. ]11[گردد ها میو باعث القاي آپوپتوز در آن را مهار کردهها این سلول

را بر چند رده سلولی  Ferulaهاي گیاه سمیت سلولی و ضد سرطانی چندین ترکیب ترپنوئیدي موجود در گونه

نیز موثر بوده و سرطان تخمدان، مالنوما و سرطان ریه بر تواند می استایلوزینسرطانی بررسی نموده و نشان دادند 

مشتقی از شیمیایی  به دنبال این مشاهدات هدف از انجام این مطالعه سنتز .]12[کند  میرا محدود ها  تکثیر این سلول

  .بودو بررسی اثرات سیتوتوکسیک و ضد سرطانی آن  )1شکل( FDBبه نام  استایلوزین

  

  FDB ساختار: 1شکل

  مواد و روش

 FDBسازي  سنتز و آماده

                                                             
1 Bark 
2 Transitional cell carcinoma 



-'DCC )N,Nدر حضور ترکیب  متوکسی بنزوات دي4و3و  لفنچواز واکنش  FDBترکیب 

Dicyclohexylcarbodiimide (محصول مورد نظر توسط کروماتوگرافی   .و در حالل کلروفرم تهیه گردید

 غلظت حل گردید تا DMSO1 میکرولیتر 100 در FDBمیلی گرم  2 سپس .ص شدلستونی بر روي سیلیکاژل خا

µg/mL20000 در ادامه بطور سریالی با  ود، یبدست آDMSO  5000، 10000هاي  به ترتیب غلظترقیق گردید و ،

 400میکروتیوب موجود بوسیله محیط کشت  5سپس محتواي هر یک از . نیز بدست آمدند µg/mL1250و  2500

  .بدست آمد µg/mL  3و 25/6، 5/12، 25، 50هاي   یدند تا به این ترتیب غلظتدبار رقیق گر

  

  کشت سلولی

 HFF3هاي  همچنین بعنوان نمونه سلولی طبیعی نیز از سلول. انتخاب شد PC3هاي   براي این مطالعه سلول

 خانهعدد در هر  8000و  10000ها به ترتیب به تعداد  از هرکدام از این سلول. استفاده گردید) فیبروبالست انسانی(

میکرولیتر از محیط  200ها تخلیه و مقدار  محیط کشت سلول ،ساعت 24پس از  .ندشد کشتاي  خانه 96پلیت 

و  قرار داده براي هر غلظت سه تکرار. منتقل شد هاي مختلف به چاهک FDBهاي مختلف  هاي داراي غلظت کشت

ساعت  72و  48، 24در سه بازه زمانی  FDBاثر . نیز در نظر گرفته شد DMSOدرصد  25/0همچنین کنترل حاوي 

  .بررسی گردید

  

  بررسی میزان مرگ سلولی با استفاده از اسپکتروسکوپی

 استفاده گردید تولید کننده کارو طبق دستور براي سنجش میزان مرگ سلولی از ماده آالماربلو

)www.lifetechnologies.com(.  از بالنک استفاده شد، که محیط  در دستگاه اسپکتروفتومتربراي هر غلظت

افزار  آماري داده ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیلدرنهایت  .بود FDBي  و غلظت مربوطه DMSOکشت حاوي 

prism 5.0 و از فاکتور  هانجام شدIC50 براي مقایسه استفاده گردید.  

  

                                                             
1 Dimethyl sulfoxide 

http://www.lifetechnologies.com/


  و بحث ها یافته

، IC50  3/27مقادیر ساعت به ترتیب  72و  48، 24هاي زمانی  در بازه FDBبا ماده  PC3هاي  سلولارزیابی تیمار 

ها به ترتیب  در این بازهتوسط این ماده  HFF3هاي  را نشان داده و همچنین تیمار سلول µg/mL 78/28 و  12/29

-tآماري از نوع  تجزیه و تحلیلهاي بدست آمده براي داده. را نشان داد µg/mL 18/59 و IC50  62 ،19/64مقادیر 

test  مقدار انجام گردید وP-value و  0107/0، 0031/0ساعت به ترتیب  72و  48، 24هاي زمانی  براي بازه

  ).1نمودار (معنی دار هستند  >05/0Pمحاسبه گردید که همگی در سطح  0137/0

 

** و (* ساعت 72و  48، 24در سه بازه زمانی  FDBتوسط ماده  HFF3و  PC3هاي  حاصل از تیمار سلول IC50مقایسه : 1نمودار 

  .)معنی دار هستند >01/0Pو  >05/0Pها به ترتیب در سطح  دهند که اختالف نشان می

  نتیجه گیري

 72و  48، 24در سه بازه زمانی  FDBتوسط ماده  HFF3و  PC3هاي  هاي حاصل از تیمار سلول IC50بررسی 

و  PC3هاي  هاي زمانی در سلول بدست آمده براي هر یک از این بازه P-valueساعت و همچنین مقایسه مقادیر 

HFF3  05/0که همگی در سطحP<  معنی دار هستند، نقش منوترپنوئید سنتزيFDB  را بعنوان یک ماده

اما درك مکانیسم درگیر در اثر بخشی این ماده همچنان نیازمند مطالعات  .دهد میسیتوتوکسیک و ضدسرطانی نشان 

  .باشد بیشتر می
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