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  چکیده

هاي چشمگیر در  با وجود مطالعات فراوان و پیشرفت. باشد افراد در سراسر جهان میسرطان دومین عامل مرگ 

ناشی از آن بسیار باال بوده که این موضوع اهمیت کاوش براي  این بیماري همچنان آمار مرگتشخیص و درمان 



سنتز  پژوهشهدف از این . دهد نشان میرا این بیماري  کارا و کم عارضه، براي ی جدیدهاي درمان روش کشف

-4و  فنچولاز طریق انجام واکنش استریفیکاسیون بین  )FMB( متوکسی بنزوات-4- فنچیل منوترپنوئیدي به نام

و  (PC3)هاي سرطانی پروستات  ضدسرطانی این ترکیب بر روي سلول و بررسی اثرات متوکسی بنزوات

سمیت سلولی و میزان  سنجش فعالیت .بود in vitro، در شرایط (HFF3) انسانی طبیعی هاي فیبروبالست سلول

آشکارسازي میزان . ها انجام پذیرفت بر سلول FMBهاي مختلف  غلظتدادن اثر  باو  در طی سه روزها  مرگ سلول

اصل حنتایج توجه به با و  گرفتانجام  فتومتريرواسپکت رنگ آالماربلو و از طریقبا استفاده از  ها زنده بودن سلول

بدست  IC50مقادیر بر روي ، ها به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت .محاسبه گردید IC50ر یدامق، از این سنجش

 P-valueو مقدار  فتهآماري انجام گر تجزیه و تحلیل HFF3هاي  در مقایسه با سلول PC3هاي  از سلولآمده 

دهد که  نشان می نتایجاین . معنی دار بودند >05/0Pدر سطح  ها محاسبه گردید که تمامی آن روزبراي هر سه 

و بوده  HFF3هاي  در مقایسه با سلول PC3هاي  داراي اثرات سمیت سلولی انتخابی بر روي سلول FMBي  ماده

  .ددر نظر گرفته شویک ماده سیتوتوکسیک و ضدسرطان به عنوان تواند  میاحتماال لذا 

 

  .ضدسرطانمتوکسی بنزوات، -4-فنچیلاستایلوزین، ترپنوئید، : ها ه واژ کلید

  

  همقدم

. ]1[باشد سرطان پروستات دومین سرطان رایج در مردان سراسر جهان میسرطان دومین عامل مرگ در افراد و 

درمانی،  هاي درمانی رایج براي سرطان پروستات شامل برداشتن غده پروستات توسط عمل جراحی، هورمون روش

هایی داشته و تحقیق براي  ها خطرها و محدودیت باشد، که متاسفانه این درمان درمانی و پرتودرمانی می شیمی

هاي سلولی رایج  ان پروستات اغلب ردهي سرط براي مطالعه. باشد میهاي جدید و هدفمند همواره مورد نیاز  روش

گیرند که به ترتیب از آدنوکارسینوماهاي پروستات  مورد استفاده قرارمی DU145 و PC-3 ،LNCaPآن شامل 

  .اندهاي لنفاوي و مغز گرفته شده، گرهاستخوانمتاستاز دهنده به 

و بر اساس تعداد واحدهاي  ایزوپرن ساخته شدهترپنوئیدها گروه وسیعی از ترکیبات طبیعی هستند که از واحدهاي  

این ترکیبات توسط طیف وسیعی از گیاهان تولید شده و . شوندایزوپرن موجود در ساختارشان طبقه بندي می



 و in vitroها مهار تکثیر سلولی و اثرات ضد سرطانی، در شرایط خواص متعددي دارند که از جمله مهمترین آن

in vivo هاي سرطانی را  اند که قادرند تکثیر سلولتاکنون ترکیبات ترپنوئیدي زیادي کشف شده. ]8- 2[باشد می

از  1980اولین بار در سال  استایلوزینماده . نام دارد استایلوزینیکی از ترکیبات ترپنوئیدي . ]11- 9[مهار کنند 

بدست  ]13[ Fraxinus stylosaگیاه  1از پوسته 1983و پس از آن در سال  ]Ferula stylosa ]12ریشه گیاه 

استخراج نموده و اثرات  Ferula ovinaو همکارانش این ترکیب را از گیاه  Rassouli، 2011درسال . آمد

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

تر اي گستردهدر مطالعه 2013در سال . ]14[گردد ها میها بوده و باعث القاي آپوپتوز در آنمهار رشد این سلول

Valiahdi نی و ترپنوئیدي موجود در و همکارانش اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی چندین ترکیب کوماری

- تواند رشد ردهمی استایلوزینرا بر چند رده سلولی سرطانی بررسی نموده و نشان دادند  Ferulaهاي گیاه گونه

- را به ترتیب در غلظت) سرطان ریه( A549و ) مالنوما( SK-MEL-28، )سرطان تخمدان( CH1هاي سلولی 

ه و شدسنتز ) 1شکل ( FMBبه نام  استایلوزینمشتق دیگري از  پژوهشدر این  .]15[هاي کم به زیاد، محدود کند 

  .اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی آن را بررسی نمودیم

  

  

 FMBساختار : 1شکل

  مواد و روش

 FMBسازي  سنتز و آماده

                                                             
1 Bark 
2 Transitional cell carcinoma 



-'DCC )N,Nدر حضور ترکیب  متوکسی بنزوات-4و  فنچولاز واکنش  FMBترکیب 

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

حل گردید تا غلظت  DMSO3میکرولیتر  100در  FMBمیلی گرم  2سپس  .ص شدلستونی بر روي سیلیکاژل خا

µg/mL20000  بدست آید، که در ادامه بطور سریالی چهار بار هر بار به نسبت حجمی یک به یک باDMSO 

سپس محتواي هر . نیز بدست آمدند µg/mL1250و  2500، 5000، 10000هاي  رقیق گردید و به ترتیب غلظت

، 25، 50هاي   بار رقیق گردیدند تا به این ترتیب غلظت 400یط کشت میکروتیوب موجود بوسیله مح 5یک از 

  .بدست آمد µg/mL  3و 25/6، 5/12

  

  کشت سلولی

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

عدد در هر  8000و  10000ا را به ترتیب به تعداد ه از هرکدام از این سلول. استفاده گردید) فیبروبالست انسانی(

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

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

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

  .ساعت بررسی گردید

  

  بررسی میزان مرگ سلولی با استفاده از اسپکتروسکوپی

تولید کننده استفاده گردید  کاربراي سنجش میزان مرگ سلولی از ماده آالماربلو و طبق دستور

)www.lifetechnologies.com .(هاي زنده احیا شده و در طول موج  این ماده توسط سلول nm590  نشر

و  DMSOبراي هر غلظت در دستگاه اسپکتروفوتومتر از بالنک استفاده شد، که محیط کشت حاوي . دهد می

انجام شد و  prism 5.0افزار  آماري داده ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیلدرنهایت  .بود FMBي  غلظت مربوطه

  .براي مقایسه استفاده گردید IC50از فاکتور 

                                                             
3 Dimethyl sulfoxide 

http://www.lifetechnologies.com/


  

  و بحث ها یافته

ساعت به  72و  48، 24در فواصل زمانی  PC3هاي  بر سلول FMBماده  اثر دادن بدست آمده از  IC50مقادیر 

. دمحاسبه ش µg/mL 52 و 59، 65به ترتیب  HFF3هاي  سلول برايو  µg/mL 33/30 و 18/31، 1/34ترتیب 

به  ها این زمانبراي  P-valueانجام گردید و مقدار  t-testآماري از نوع  تجزیه و تحلیلهاي بدست آمده براي داده

معنی دار  >05/0Pدر سطح  مقادیر بدست آمده تمامی محاسبه گردید که 0401/0و  0229/0، 0377/0ترتیب 

  ).1نمودار (هستند 

   

و  48، 24سه بازه زمانی در  HFF3و  PC3هاي  سلولر ب FMBماده  اثر دادنحاصل از  IC50مقایسه : 1نمودار 

  .)معنی دار هستند >05/0Pها در سطح  دهد که اختالف نشان می (*ساعت  72

  نتیجه گیري

زمانی  فاصلهدر سه  HFF3و  PC3هاي  بر سلول FMBماده  بدست آمده از اثر دادن IC50مقادیر  تجزیه و تحلیل

هاي  در سلول ها زمانبدست آمده براي هر یک از این  P-valueساعت و همچنین مقایسه مقادیر  72و  48، 24

PC3  وHFF3  05/0که همگی در سطحP<  ،منوترپنوئید سنتزي  هد که نشان میمعنی دار هستندFMB تواند  می



اما جهت تشخیص مکانیسم اثر این ماده مطالعات بیشتر مورد نیاز  .باشدیک ماده سیتوتوکسیک و ضدسرطانی 

 .است
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