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 بر روي سلول هاي سرطانی معده )(مهارکننده گاما سکرتاز DAPTو  تمام ترانس رتینوئیکاسید  تاثیر

 چکیده

مرگ ومیرهاي مربوط به  میزان داراي باالترینسرطان جهان و  ترین شایعسرطان معده  مقدمه:

نقش مهمی در حفظ تعادل میان تکثیر سلولی و  Notchپیام رسانی سلولی ر مسیسرطان می باشد. 

از جمله  هادر توسعه و پیشرفت بسیاري از بدخیمیمسیر این   نا بجاي آپوپتوز ایفا می کند. فعالیت

ه عنوان یک هدف دارویی براي ب Notchدر تحقیقات اخیر مسیر سیگنالیگ  .نقش دارد سرطان معده

توسط  یورد توجه قرار گرفته است. فعالیت این مسیر مستلزم ایجاد شکافتمدرمان بسیاري از سرطان ها 

-N-[N-(3, 5-difluorophenacetyl) - L دي پپتید، یا DAPT .کمپلکس گاما سکرتاز می باشد

alanyl]-S-phenyl glycine-t-butyl ester  که با مهار عملکرد  است شیمیایی در واقع یک ترکیب

می شود. از  Notch جلوگیري و باعث مهار مسیر پیام رسانی NICDاز تولید  γ-secretaseآنزیم 

به دلیل داشتن ویژگی هاي ضد تکثیري، آنتی (رتینوئیدها)  مشتقات آنو  رتینوئیک اسیدطرف دیگر 

بالقوه . Chemopreventiveشیمی درمانی و  و اثر تمایزي به عنوان یک مادهاکسیدانی، پروآپوپتوتیک 

) به عنوان یک داروي تایید شده ATRAمورد استفاده قرار می گیرند. اخیرا رتینوئیک اسید تمام ترانس (

 ) استفاده می شودAPLبراي درمان بیماران مبتال به لوسمی پرومیولوتیک حاد (

، 2.5 مختلف( با غلظت هاي AGSه العه سلول هاي سرطانی معده ردطدر این م مواد و روش ها:

از  )میکروموالر 20، 15، 10، 5، 4(، تمام ترانس رتینوئیک اسیداز  )رمیکروموال 25، 20، 15، 10، 5

DAPT روش  ساعت تیمار شدند. سمیت ایجاد شده با 72مدت  بهMTT  .مورد ارزیابی قرار گرفت

راي شناسایی سلول هاي آپوپتوتیک مورد استفاده بهمچنین از رنگ آمیزي اکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید 

و در شده ارزیابی لومینسانس با استفاده از کیت  Caspase 3, 7. همچنین میزان فعالیت قرار گرفت

 قرار گرفت. تاییدمورد نیز  RT-PCRبا روش جهت تایید فرایند آپوپتوز القاء شده 

 DAPTمیکروموالر 10مرگ در غلظت هاي نشان دهنده بیشترین میزان  MTTبررسی نتایج  نتایج:

بود.به همین دلیل ادامه آزمایش با این دو غلظت و ترکیب آنها انجام گرفت که ATRAمیکروموالر 25و 

سلول هاي  اتیدیوم بروماید نشان دهنده افزایش تعداد کریدین اورنجآرنگ آمیزي  نتایج حاصل از



 

 

بود.  ATRAمیکروموالر  25 و  DAPTکروموالرمی 10 پس از تیمار با ترکیب دو غلظتآپوپتوتیک 

از احتماال  ATRAو  DAPTعالوه بر این نشان دادیم که تیمار سلول هاي سرطانی معده با ترکیب 

نتایج  همینطورمی توانند باعث القاء آپوپتوز در این سلول ها شود.  7و  3افزایش فعالیت کاسپاز  طریق

RT-PCR این دو ماده میزان بیان که در گروه ترکیبی  نشان داندCaspase 3  در مقایسه با گروه کنترل

 افزایش می یابد

و ترکیب آنها  , ATRAو  DAPTطبق نتایج این مطالعه مشخص شد که دو ماده  نتیجه گیري:

اعمال  AGSرده سرطانی معده از بر روي سلول هاي اثرات سمی خود را القاء آپوپتوز  احتماال از طریق 

 میتوانند در حوزه شیمی درمانی به عنوان موادي ارزشمند مد نظر قرار گیرند. می نمایند. و

 آپوپتوز ،DAPT، رتینوئیک تمام ترانساسید سرطان معده،  کلمات کلیدي:

 

 

 

 



 

 

 1 نی معده(مهارکننده گاما سکرتاز) بر روي سلول هاي سرطا DAPTو  تمام ترانس اسید رتینوئیک تاثیر
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 2 نی معده(مهارکننده گاما سکرتاز) بر روي سلول هاي سرطا DAPTو  تمام ترانس اسید رتینوئیک تاثیر

 سرطان 1.1

 انسرط بیولوژي، در اما. است بی درمان درد دیگر عبارت به و خرچنگ معناي به لغت در سرطان

 .]1[می گیرد شکل بدن گوناگون اندام هاي و بافت ها در که است مختلف بیماري هاي مجموعه اي از

 اغلب که است بدن سلولهاي گسیخته لجام و بی قاعده رشد ها، ناهنجاري انواع این تمام بین اشتراك وجه

مریکا سرطان یک پنجم مرگ آساالنه در ایالت متحده د. می شو مرگ منتهی به مؤثر، درمانی وجود بدون

نفر به طور میانگین  100000در سطح جهان در هر سال از هر  .]2[ر ها رابه خود اختصاص میدهدو می

ل مرگ و میر در ایران سرطان سومین عام دهند. نفر جان خود را بر اثر سرطان از دست می 350تا  100

اگرچه رشد مرگ و میر هاي ناشی از این بیماري در دهه  پس از بیماري هاي قلبی و سایر عوامل میباشد.

 آن سلولی منشأ مبناي بر توان می را سرطان انواع .]3[چشم گیر و غیر قابل اغماض بوده استهاي اخیر 

 گیرند. می قرار زیر عمده گروه 3یکی از جزء سرطان ها اکثر. نمود تقسیم بندي

 سلول هاي حقیقت بدخیمی در و انسانی سرطان هاي درصد 90 تقریباً شامل که 1کارسینوما .1

 هستند. اپیتلیال

 سارکوما .2
2
 بافتهاي جامد از تومورهاي شامل و دشون می مشاهده انسان در ندرت به که 

 هستند. فیبروزي بافت و غضروف استخوان، عضله، نظیر پیوندي

3لوسمی .3
 سلولهاي منشأ با ترتیب به را انسان بدخیمی هاي درصد 7تقریباً که 4لنفوما و 

 شوند. شامل می ایمنی سیستم سلولهاي و خونی تشکیل دهنده

درگیرشده،  سلول هاي نوع و سینه) و ریه کارسینوماي (مانندآنها  بافتی منشأ اساس بر را تومورها

 فیبروکارسینوما مثال براي .نمایندمی نیز گسترده تري تقسیم بندي
5
از  لوسمی، اریتروئید و فیبروبالست از 

                                                 
1 Carcinomas 
2
 Sarcoma 

3 Leukemia 

4 Lymphomas 

5 Fibrocarcinoma 


