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 ، هاي سلولی سرطان دستگاه گوارش تاثیر ضد سرطانی کمپلکس هاي جدید پاالدیوم بر روي رده

 )HepG2( کبد ، )KYSE-30(مري ، )AGS(معده

 چکیده

 اپاالدیوم بسنتز شده جدید سرطانی سه ترکیب  اثر ضد هدف از انجام این تحقیق بررسی:  هدف

 µ-4 ، نیترات ))II(فنانترولین پاالدیوم -1 ، 10تیوکربامات) بیس ( پروپیلن بیس(دي -µ- 3 ، 1 نامهاي

اوکتیلن  -µ- 8 ، 1 و )) نیتراتIIفنانترولین پاالدیوم( -1 ، 10بیس (بوتیلن بیس(دي تیوکربامات)  -1 ،

بر روي سه رده سلولی مربوط به  )) نیتراتIIفنانترولین پاالدیوم( -1 ، 10بیس(دي تیوکربامات) بیس (

 باشد. سرطان هاي دستگاه گوارش می

بـا غلظـت هـاي     (KYSE-30)و مـري  (HepG2)، کبـد (AGS) هاي سـلولی معـده   رده:  مواد و روشها

،  کانـت  کلـونی  و MTT تیمـار شـده و سـپس از طریـق دو روش     3 و 2 ، 1مختلـف کمـپلکس هـاي    

بدست آمده از داروي سیس پالتین مقایسـه   IC50 با  کمپلکس ها مشخص و  IC50سایتوتوکسیسیته و 

اتیدیوم بروماید براي بررسی درصد آپوپتوز و نکروز سـلولهاي   -گردید. از رنگ آمیزي آکریدین اورنج 

 تیمار شده و از فلوسایتومتري براي بررسی توقف چرخه سلولی استفاده شد.

خیلـی   3 و 2 ، 1 بـا کمپلکسـهاي    هـا  بدست آمده از تیمار سـلول   IC50 در هر سه رده سلولی:  نتایج

اتیـدیوم برومایـد    -آمیزي سلولها با رنگ آکریدین اورنـج   تر از سیس پالتین بوده و همچنین رنگ پایین

نشان داد که این سه کمپلکس جدید اثرات سایتوتوکسیک خود را از طریق القاء آپوپتوز سـلولی اعمـال   

ه بود که ایـن سـه کمـپلکس    گر این نکت کنند. بررسی مکانیزم مهار سلولی توسط فلوسایتومتري نشان می

 چرخه سلولی شدند. G2/Mو   Sباعث توقف چرخه سلولی در مرحلۀ



 

 

 

 

 هاي این مطالعه نشان داد که سـه کمـپلکس جدیـد پـاالدیوم داراي خاصـیت ضـد       یافته:  نتیجه گیري

بوده کـه از بـین ایـن سـه رده سـلولی       KYSE-30و   AGS،HepG2 سرطانی بر روي سه رده سلولی  

AGS   قـادر بـه    3 و 2 ، 1 نسبت به این سه کمپلکس بیشتر حساستر بوده و همچنین هر سـه کمـپلکس

 باشند. هر سه رده سلولی می القاء آپوپتوز و توقف چرخه سلولی در

  ، نکروز ، آپوپتوز سیس پالتین ، کمپلکس هاي جدید پاالدیوم:  ها کلید واژه
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 فهرست عالئم اختصاري

ATP7A: ATPase, Cu++ transporting, alpha polypeptide  

ATP7B: ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide 

CREBBP: CREB-binding protein 

CTR1: Copper transport protein  

DNA: Deoxyribonucleic acid 

DISC: Death-inducing signaling complex 

DNA-PK: DNA-dependent protein kinase 

DDTC: Diethyldithiocarbamate 

DMSO: Dimethyl sulfoxide 

DAPI: 4',6-diamidino-2-phenylindole 

EDTA: Ethylenediamine tetraacitic acid 

FBS: Fetal bovine serum 

FADD: Fas-Associated protein with Death Domain 

GISTs: Gastrointestinal stromal tumors 

GERD: Gastroesophageal Reflex Disease 

HCC:  Hepato Cellular Carcinoma 

hOCT: human organic cation transporter 

hMATE: human multidrug and toxin extrusion 

IC50: Half maximal inhibitory concentration 

MMR: Mistmatch repair  

MTT: 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 

NER: Nucleotide excision repair 

PBS: Phosphate Buffered Saline 

SCC: Squamous Cell Carcinoma 

SV40: Simian virus 40 
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2 2        پاالدیوم بر روي رده هاي سلولی سرطان دستگاه گوارش تاثیر ضد سرطانی کمپلکس هاي جدید

 مقدمه -1-1

 و یـا  (Drug therapy) توان از روشهاي جراحـی، پرتودرمـانی، دارو درمـانی    ها می براي درمان بدخیمی

ــن روش ــی از ای ــرد. ترکیب ــا اســتفاده ک ــانی در بیمــاران ســرطانی شــامل شــیمی  ه ــانی   دارو درم درم

(Chemotherapy) ،  بیوتراپی(Biotherapy)  هـاي منوکلونـال بـر علیـه برخـی       بـادي  استفاده از آنتـی و

. یکـی از ترکیبـاتی کـه بـه عنـوان دارو در شـیمی درمـانی علیـه         )1(بدخیم می باشد  هاي سلول ژن آنتی

باشـند. فلزاتـی نظیـر پالتـین،      بدخیم مورد استفاده قرار گرفته، کمپلکسهاي فلزات سنگین می هاي سلول

. یکی از این کمپلکسهاي فلزي سیس پالتین است که در حال حاضر )4-2( 1پاالدیوم، اسمیوم، ایریدیوم

هاي بیضه، تخمـدان، مثانـه، سـرویکس، سـر و      از آن به عنوان یک داروي ضد سرطان در درمان سرطان

. مکانیسم بیوشیمیایی ضد سرطانی سیس پالتین مربوط بـه  )8-5, 2(شود گردن، مري و غیره استفاده می

حلقۀ ایمیدازول موجود در باز گوانـوزین   N7از طریق پیوند کوواالنسی با اتم  DNAاتصال این دارو با 

و مرگ سلولی از نوع  DNAکه در نهایت منجر به اختالل در همانندسازي  ، )11-9(باشد یا آدنوزین می

آغاز شده به وسـیله   ،ال وابسته به انرژيآپوپتوز می شود. مرگ برنامه ریزي شده یا آپوپتوز به فرایند فع

ي زنده با روندي سازمان یافته در امحرکهاي مختلف درون سلولی و برون سلولی اطالق می شود. سلوله

یعنـی نکـروز فراینـدي بـه      ،مرگ خود شرکت می کنند. آپوپتوز در مقایسه با مرگ سازمان نیافته سلول

و هسـته   DNAخصوصیت بارز آپوپتوز قطعه قطعه شدن دقت سازماندهی شده و هوشمند می باشد. از 

سـیاري از  بـا ب  DNA. سیس پالتین عـالوه بـر   )12(می باشد که در نکروز این حالت مشاهده نمی شود

توانـد   مـی  Sترکیبات داخل سلولی نظیر گلوتاتیون، سیستئین، میتونین و دیگر بیو مولکولهاي حاوي اتم 

توان به غیرفعـال شـدن آن    هاي ایجاد مقاومت به سیس پالتین می نیسم. از مکا)14, 13(پیوند برقرار کند
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