
1 
Evaluation of the cytotoxic effects and apoptosis induction of Curcumin and it’s 2,6-Bis Benzylidine 

cyclohexanone derivatives on AGS cancer cell line 

 

 خالصِ فارظی

بیط  6ٍ 2بررظی اثرات ظایتَتَکعیک ٍ القای آپَپتَزیط کَرکَهیي ٍ هؽتقات هتقارى 

 AGSبٌسیلیدیي ظیکلَ ّگساًَى آى در ردُ ظلَلی 
 

: کَرکَهیي ٍ هؽتقات آى رؼد ظلَل ّای ظرطاًی در اًعاى را هْار هی کٌد. گسارؼات حاکی ظابقِ ٍ ّدف

خاصیت آًتی پرٍلیفراتیَ  methoxyگرٍُ ّایی با قطبیت کوتر هثل با   OHاظت کِ جایگسیٌی دٍ گرٍُ 

آى ) کَرکَهیي ( را افسایػ هی دّد. در ایي هطالعِ، ها کارایی هؽتقات بٌسیلیدیي ظیکلَّگساًَى با گرٍُ 

 ّای غیرقطبی را بررظی کردین تا پی بِ افسایػ فعالیت ضد ظرطاًی آى ببرین. 

بیط بٌسیلیدیي ظیکلَّگساًَى کَرکَهیي ظٌتس ؼد ٍ اثرات  -2،6د : آًالَگ ّای جدیهَاد ٍ رٍغ ّا

ٍ اظکَهَض ظل کارظیٌَهای هری  AGS)هْاری آى ّا رٍی ظلَل ّای ظرطاًی آدًَکارظیٌَم هعدُ )

(KYSE30 با رٍغ )MTT  ارزیابی ؼد. آپپتَز ظلَلی با رًگ آهیسیEB/AO   چرخِ ظلَلی تَظط ٍ

 جْت بررظی بیاى شى اًجام ؼد.  Real-time PCRرٍغ  فلَظیتَهتری هطالعِ ؼد. ّوچٌیي 

 IC50: توام آًالَگ ّای ظٌتس ؼدُ، خاصیت کؽٌدگی برای ظلَل ّای ظرطاًی هعدُ ٍ هری داؼتِ ٍ  ًتایج

(  -بٌسیلیدیي -پرٍپَکعی-4-هتَکعی 3)  -بیط 2،6کوتری ًعبت بِ خَد کَرکَهیي ًؽاى هی داد. اثر 

برابر کؽٌدُ تر از کَرکَهیي بَد. توام ترکیبات جدید در  71ظاعت ،  44 ( بعد از BM2ظیکلَّگساًَى ) 

 ًعبت بِ کَرکَهیي هَثرتر بَدًد.  G1القای آپپتَز ٍ تَقف چرخِ ظلَلی در فاز 

: توام ًتایج بدظت آهدُ ًؽاى هی دّد کِ آًالَگ ّایی با قطبیت کوتر ًعبت بِ کَرکَهیي اثرات ًتیجِ گیری

حیط کؽت دارًد. در ّر حال ًیاز بِ هطالعِ بیػ تر بِ ٍیصُ با هدل ّای حیَاًی کؽٌدگی قَی تری در ه

 اظت.   in vivoجْت تایید اثرات ضدظرطاًی آى ّا در هحیط 

: ظیتَتَکعیعیتی، آپپتَز، چرخِ ظلَلی، کَرکَهیي، بٌسیلیدیي ظیکلَ ّگساًَى، ظلَل ّای  کلید ٍاشُ ّا

AGS   ظلَل ّای ،KYSE30 

 

 


