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 چکیده

از تراکم آلدولي اتیلن دی آمین Br-meso-VO-Salen-5و VO-Salenدر این پژوهش کمپلکس معدني

 به Salenاکسیداني استیل استونات سنتز گردید. ابتدا قدرت آنتي سالسیل آلدهید در حضور ترکیب وانادیوم

اکسیداني بسیار ضعیفي قدرت آنتي Salenمورد ارزیابي قرار گرفت، نتایج نشان داد که DPPHی آزمون وسیله

های ارزیابي اثرات سمیت سلولي و ضد تکثیری کمپلکس های وانادیوم اکسید آن دارد.در مقایسه با کمپلکس

Salen ،VO-Salen  5و-Br-meso-VO-Salenهاینشان داد که رشد سلولLNCaP  تیماربه  ساعت 16بعد از

جهت ارزیابي رویداد مرگ مهار گردید.  میکروموالر  55/403و  42/428،  276/736برابر با  50ICترتیب با 

ر سیگنالینگ مرتبط با ی فاکتورهای مسیهای کد کنندهی سلولي، بیان کمي برخي از ژنریزی شدهبرنامه

-VOها نشان داد هر دو کمپلکسهای حاصل از این آزمایشآپوپتوزیس سلولي مورد بررسي قرار گرفت یافته

Salen  5و-Br-meso-VO-Salen  کند، القای برابر القا مي 16/7و  82/1را به ترتیب به میزان  3بیان کاسپاز

ممکن است باعث  Br-meso-VO-Salen-5ی وسیلهبه bax ژنبیان نیز  وVO-Salenتوسط  bakژن  بیان

مسیر میتوکندریایي  3در غشای میتوکندری شده و با بیان کاسپازBak و Bax های پلیمریزاسیون پروتیئن

 .آپوپتوزیس ادامه یابد
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Abbreviation 

DMEM                                Dulbecco Modified Eagle Medium 

DMSO                                 Dimethyl Sulphoxide 

DPPH                                   2, 2-Diphenyl – 1- Picrylhdrazyl 

EDTA                                  Ethylendiamine Tetra Acetic Acid 

FCS                                      Fetal Calf Serum 

MEM                                    Minimum Essential  Medium 

 MTT                                    3-(4,5-dimethyl thiazol- 2yl) – 2,5- diphenyl tetrazolium 

bromide 

OD                                        Optical Density 

PBS                                       Phosphate Buffer Saline 

RPMI                                     Roswell Park Memorial Institute Medium 

Tris                                        Tris- (hydroxymethyl)- aminoetan 

TNF                                       Tumor Necrosis Factor 

VOS                                       VO-Salen 

5BMVOS                               5-Br-meso-VO-Salen 

CP3                                        Caspase 3 

Bax                                        BCL2-associated X protein 

Bak                                        BCL2-antagonist/killer  

GAPDH                                Glyser aldehid  3- phosphate dehydrogemase 

TAE                                      Tris- Acetic acid-EDTA 
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 مقدمه-1

حضور  .باشدها در جوامع ميسرطان به عنوان یکي از عوامل اصلي مرگ و میر انسانامروزه بیماری 

 Checkpointهای ژنتیکي، باعث اختالل در چرخه سلولي شده و آسیب در های محیطي و زمینهآالینده

های مختلفي تواند عواقب وخیمي از لحاظ تنظیم چرخه تکثیر به جای گذارد. روشهای چرخه مذکور مي

 ت غلبه بر این رویداد زیست شناختي مفروض است:جه

 های آسیب دیده که چرخه تکثیر مداوم دارند.توقف چرخه سلولي در سلول -1

 دهند.هایي که عالیم تکثیر بدخیم رانشان ميحذف سلول -2

روش دوم بیشترین کاربرد را داشته است. استفاده از عمل جراحي پاسخگوی کافي در حذف بدخیمي    

شوند. لذا اگر ها منتشر ميهای بدخیم دارای خاصیت متاستاز بوده و در سایر بافترا، سلولنیست. زی

توان به آینده یافت، ميهای بدخیم دستریزی شده در سلولبتوان به روشي موثر در ایجاد مرگ برنامه

 (.2و1)ها امیدوار بودمهار این سلول

های سیتوتوکسیک در مهار تکثیر سلولي، بررسي ویژگيبا گسترش روزافزون توجه به ترکیبات سنتز شده 

رسد. هدف از این تحقیق، بررسي اثر سالن ضروری به نظر مي یهان ترکیبات مانند کمپلکسیبرخي از ا

 از ژن يان برخیب یالقا ين بررسیهمچن 5BrVO-salenوSalen ،Vo-Salenسیتوتوکسیک و ضدتکثیری 

 باشد.يمLNCaPهای سرطاني پروستات بر روی سلولbakو bax،3زمانند کاسپا آپوپتوزر در یدرگ یها

 

 سرطان -1- 1

 يول، خاص نشان دهد یهارا در عرض ژن يراتییتواند تغينکه میا یاست برا يکیژنت یماریک بیسرطان 

ن حضـور یوالـد یها در کروموزوم يکینقص ژنت ،يارث یماری. در بستین يارث یماریاز موارد ب یاریسدر ب

 DNAشـود در  ين مـاکه منجر به سـرط يکیرات ژنتییابد. در مقابل تغی يانتقال م سلول تخمد و به دار

به صـورت کنتـرل نشـده  يناسرط ی.چون سلول هادهديم یمبتال روک در طول عمر فرد یسلول سومات
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با .کننـد يسالم اطـراف هجـوم مـ یاست که به بافت ها يمیبدخ یمورهاوآن ت  یجهیابند نتی ير میتکث

عمـل  اتوانـد بـ يمعمـوال مـ یمـاریب، ماندب يباق يتوموربه صورت موضعدر حالي که ، هااد سلولیرشد ز

ن یـل به متاستاز دارنـد کـه در ایم تمایبدخ یهاتومور در مقابل خارج کردن تومور درمان شود. و يجراح

جـاد یشـوند و ا ين پخـش مـمتفاوت بد یو در قسمت ها شده يخون یهاا رگیها وارد لنف حالت سلول

 (.2شوند) يهم خارج نم يق عمل جراحیکنند.و از طر يکشنده م يهیثانو یهاتومور

 

 يسرطان یسلول ها ياساس یها يژگيو -1-1-1

 یشود، سلول هـا يط کشت مطالعه میها در محرشد آن یله یبه وس يبه راحت يسرطان یرفتار سلول ها

 آزمایشگاهي اش و کشتسازنده یهاآن به سلول یهی، تجزن تومورخارج کرد یله یتواند بوسيم يسرطان

 روس های سـرطانیوا ی، اشعه یيایمیش یهانوژنیکارس یلهیبه وس يعیطب یهاسلول د.یها به دست آآن

در  یيایمیهـا و مـواد شـروسیو یلهیکه بوس یيهال شوند. سلولیتبد يسرطان یتوانند به سلول هايم زا

invitro ن سـلول یم در بیت رشد و تقسیظرف  .هستند يوانیزبان حیجاد تومور در میاند عامل اافتهی رییتغ

دچـار نقـص در  يسـرطان یهـاسـلول يندارد. ول يطبیعي تفاوت چندان یاز سلول ها یاریو بس يسرطان

کننـد، يط بافـت رشـد مـیط محـیدر شـرا يعـیطب یهاکه سلول يهستند. هنگام يم سلولیکنترل تقس

 يابنـد در حـالیيم میحاصل از آنها تقس يسرطان یردو با سرعت مشابه  سلول هایگيشان سرعت مریتکث

سـرعت رشدشـان  يابند به طور قابل توجهیير میش تکثید یط پتریدر مح يعیطب یسلول ها يکه وقت

 .(2)بمانند يه باقیتک ال یهارت سلولل دارند به صویکند و تما يدا میکاهش پ

 

 سرطان یهاعامل-1-1-2

زا دار سـرطان DNAدار و RNA یهـاروسیاز و یاریزه کننده و بسیونی یهااز عوامل مانند اشعه یتعداد

سـرطان  یيایمیباشـد. مـواد شـير ژنـوم مـییتغ دارند و آن يعموم يژگیک وین عوامل یا هستند و همه

بـات یبه ترکیسـلول یم هـایآنـز یلهیوسا بهیها شده و ما باعث بروز جهش در سلولیزاممکن است مستق

ط کشـت رشـد یرا که در محـ يپستانداران یهاتوانند سلوليها مروسیاز و یاریل شوند.بسیجهش زا تبد
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: عبارتنـداز جـاد کننـدیا يرشـکل سـلولییتواننـد تغيدار که مDNAیهاروسیاند آلوده کنند. وداده شده

جـاد یا یهـاروسیـو  RNAشـبه هـرپس.  روسیروس و ویآدنو و، ( SV40روس یروس)مانند ویوما ویپول

را بـا  یيهـاژن تومـورزا  یهـاروسیهستند. و HIVه یها از نظر ساختار شبروسیا رترو ویتومور  یکننده

کنـد بـه  يطبیعي تـداخل مـ یهارشد سلول يمیتنظ یتهایکنند که محصوالتشان با فعاليخود حمل م

ق و یـتحق یمناسـب بـرا یلهیوسـتومـورزا  یهـاوسریوکنند. يجاد میا 1ير شکل سلولییل تغین دلیهم

از  يهـا فقـط در تعـداد کمـروسیـو يبـه طـور کلـ هـا هسـتند. موروجاد تیر در ایدرگ یهاژن یيشناسا

ش یابتال به سـرطان را در فـرد افـزا 2ها خطرروسیاز موارد و یاریر هستند. در بسیدرگ يانسان یسرطانها

 (.2دهند)یم
 

 ک سرطانیژنت-1-1-3

معمـول  يلیخ یها یماریاز ب يکین سرطا، است يغرب یر در کشورهایاز دو عامل مرگ و م يکیان سرط

 يمحسـوب مـک اتفـا  نـادر ی يسرطان به طور قابل توجه یتوسعه يدر سطح مولکول ن وجودیبا است ا

ن یـد کـه ایـمشـاهده گردقرار گرفتنـد  يمورد بررس يکیاز نظر ژنت يسرطان یهاکه سلول ي. هنگامشود

هـا کـه بـه یمـاریر بین بـرخالف سـایشوند بنـابرايجاد میسلول ا کی مختلف از یبه صورت ها ها سلول

شـود. یجاد میتک سلول خودسر ا یر کنترل نشدهیسرطان از تکث،از دارندیها ناز سلول يمیرتعداد عظییتغ

م یدر روز در حال تقسـ ها سلول از آنونیلیون سلول است که بیلیتر یقابل ذکر است که بدن انسان حاو

را داشـته  يکـیب ژنتیـر ترکییـل تغیممکن است پتانس يمیتقس یهان سلولیک سلول از ایاست و فقط 

در  يانسـان یهـاتیـک سوم جمعیدر  ند ممکن استیفران یو ا ،م رشد کندیباشد و به صورت تومور بدخ

 يسـرطان یها تومورهـااز سلول یشتریکه چرا تعداد ب يلیاز دال يکیفتد.یشان اتفا  بيزندگ یطول دوره

 یر اسـت توسـعهییـتغ ک مـوردیـش از یبـ ازمندین مین است که تغییر سلولي  بدخیاکنند يجاد نمیرا ا

 سـلولک نوع یشرونده در یدار پیرات پاییتغ یلهیوساست و به  یاچند مرحله یندیم فرایبدخ  یتومورها

ن یل آن چنـدیـفتـد و تکمیاتفـا  ب يدرپيمات پیار تقسن بیشود که ممکن است در اثر چنديف میتوص

هـا از ت سلولظامانند حف يمیاز حالت بدخ يخاص يژگیممکن است و يکیر ژنتییسال طول بکشد. هر تغ
                                                 
1- Transformation   2- Risk 
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ها واکـنش افتد سلوليکه اتفا  م يکیرات ژنتیین تغیدر ا، را نشان دهد  يسلول یشده یزیرمرگ برنامه

کنند. بر طبق يطبیعي بدن حمله م یهاطبیعي بدن نشان داده و به بافت يمیتنظ یهانیبه ماش یکمتر

 سرطان است . یاد سلول آغاز کنندهیمات زیازمند تقسین یيتومورزا ،مین مفاهیا

 شـونديجـاد مـیال ایـتلیاپ یهاو شش که از بافت پروستات ،کولون ،نهیها مانند تومور ساز تومور یاریبس

ن یـز ایشود نيجاد میا يخون یاها که از سلولیرا دارا هستند در مورد لوکم يولم سلیاز تقس یيسطح باال

 شوند:يم میها به سه گروه تقسن بافتیا یهاسلول کند.يحالت صد  م

 یهـانوع سلول یهمهبه توانند يرا دارا هستند و م ینامحدود یریل تکثیکه پتانس ،یادیبن یهاسلول -1

 ل شوند.یتبد یبافت

 ر دارند.یدر تکث یمحدود یيشوند و توانايمشتق میادیبن یهااز سلول ،یاجداد یهالولس -2

 دارند. يفیم ضعیها که قدرت تقسبافت یينها یهافتیزیتما یهاسلول -3

منشـا و در مـورد یدو سـنار ،م  زیادی داشته باشـدیتقس یين است که سلول توانایازمند ایل تومور نیتشک

که عادت به هر بافت  یادیبن یهااز سلول يت کوچکین جمعیسرطان از ب ممکن استتومور وجود دارد . 

فرصـت تجمـع  یادیـبن یهـابه سـلول يطوالن يم نا محدود و زندگیل تقسیرد. پتانسیگ بالغ دارند منشا 

 يشـنهاد مـیاز مطالعات پ یتعداد .دهديالزم است م میتغییر شکل سلولي بدخیم بدخ یها که براجهش

 یهـاگـر سـلولید یمطالعـهاز تومورها هسـتند. بـر طبـق  يمنبع انواع مختلف یادیبن یهاکه سلولکند 

 یيجـاد کننـد ماننـد توانـایخاص ا یهايژگیو ایجاد  یلهیرا به وس يمیبدخ یتوانند تومورهايم یاجداد

 (.3و  2ر نامحدود)یتکث
 

 های موثر در بروز رشد سرطانيها و جهشژن -1-1-3-1

باشـد. تغییـرات ژنتیکـي هـا و نتیجـه تغییـرات ژنتیکـي مـيهای وراثتي سلولاد سرطان از ویژگيایج   

هـا الزم ها از حالت طبیعي به حالت سرطاني و نهایتاً برای متاستاز سلولمتعددی برای تغییر شکل سلول

 1گر تومورکوبسر یهاکه شامل ژن شوندهای دخیل در سرطان به دو گروه عمده تقسیم ميباشد. ژنمي

 .(2)باشديها مو انکوژن

                                                 
1-Tumor suppressor gene 
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کند کـه رشـد سـلول را متوقـف کـرده و سـلول را از يرا کد م یيهانیتومور پروتئ یمهار کننده یهاژن

کندکه کنترل رشد سـلول را يرا کد م یيهانیها پروتئگر انکوژنیکند از طرف ديم شدن حفاظت میبدخ

نکـه سـرعت یبـر اها عـالوهاز انکوژن یاریکند. بسيل میم تبدیسرعت داده و سلول را به طرف حالت بدخ

س حفاظـت یشود و سلول را از آپوپتو يکیژنت یداریبوده و ممکن است موجب ناپا ير سلولیتکث یدهنده

 (2کند.)

 

 هاانکوژن -1-1-3-2

و مسیرهای  ها( هستند که در رشد سلوليهای طبیعي )پروتوانکوژنژن های تغییر یافتهها شکلانکوژن

وجود دارد  DNAي از یهاهای طبیعي پستانداران، تواليتمایزی نقش کلیدی و محوری دارند. در سلول

های سلولي نامیده انکوژن یا انکوژنها به نام پروتوهای ویروسي هستند و همین ژنکه همساخت انکوژن

ده یکساني دارند ولي در واقع های سلولي استفاهای پروتوانکوژن یا انکوژنشوند. اگرچه واژهمي

برای یک ژن جهش یافته پروتوانکوژن به  C- oncهای طبیعي و انکوژن سلولي یا پروتوانکوژن برای ژن

انکوژن  30هستند. تاکنون در حدود  V-oncهای ویروسي یا هایي شبیه انکوژنرود که دارای نشانهکار مي

 (.5و  4شناسایي شده است )

هایي است که نشان مي دهد در سطح سلولي، ازدست دادن کارکرد طبیعي ژگيسرطان دارای وی   

های انکوژن با نقش کنترل در تکثیر سلولي و تمایز در فرآیندی که به نام انتقال پیام خوانده فرآورده

ای پیچیده از غشای سلولي به سیتوپالسم و      شود، سازگار است. انتقال پیام یک مسیر چند مرحلهمي

های پروتوانکوژن برای تکثیر و تمایز صحیح ز آنجا به هسته سلول است که در خالل آن انواعي از فرآوردها

اند و در انواع ها در خالل تکامل زیستي به شدت حفظ و ابقاء شدهسلولي ضروری است. پروتوانکوژن

های پروتئیني آنها، احتمااًل ههای متفاوت حضور دارند. این امر نمایانگر آن است که فرآوردوسیعي از گونه

 (. 4های زیستي ضروری هستند )واجد کارکرد

کنند. نخستین مسیر، از طریق ها درسه مسیر عمده ایفای نقش ميدر فرآیند انتقال پیام، پروتوانکوژن

های ها است که با انتقال گروههای سرین، ترئونین و تیروزین متعلق به پروتئینفسفوریالسیون آمینواسید

ها و ایجاد گیرد. این امر، موجبات فعال کردن فعالیت کینازی این پروتئینصورت مي ATPفسفات از 

ها انجامد. از پیش انکوژنهای هدف را فراهم آورده و به انتقال پیام ميهای مربوط برای پروتئینجایگاه
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 کند         يعمل ممولکولي  عنوانبهو  آزی داشته  GTPتیفعال مثالي از مسیر نوع دوم است که rasخانواده 

کنند و انتقال پیام را از تیروزین کینازهای مجتمع با گری ميمیانجي GDP/GTPکه در خالل چرخه 

هایي است که در هسته کنند. مسیر سوم در قلمرو پروتئینغشاء به سرین ترئونین کینازها، تقویت مي

 (.4کنند )ها را کنترل ميهمانندسازی و بیان ژن قرار دارند و در خالل چرخه سلولي؛ پیشرفت

 ند:یآيسم بوجود مین مکانیها توسط چندها از پروتوانکوژنانکوژن

 نداشته باشد.  يعیطب یمحصوالت ژن عملکرها ،راتییتواند در اثر جهش خارج شده و در اثر تغيژن م -1

اد یـن کـد شـونده از آن زیده و پـروتئنـه شـیجـه ژن بهیشود در نتين بار مضاعف میا چندیک یژن  -2

 شود.یم

آن قـرار  يکـیکه با فاصله در کنـار ژن بـود در نزد DNA يافتد و توال ياتفا  م يکروموزوم یينوآرا -3

 .(2)دهدير مییتغآن را يعیا محصول طبیان آن ژن و یردو بیگيم

 

 تومور یمهار کننده یهاژن -1-1-3-3

ن یا چند ژن همـراه اسـت. چنـدیک یبا کاهش عملکرد  يسلول سرطانبه  يعیون سلول طبیترانسفورماس

 یهـا کـد کننـدهاز آن يشده است که بعضـ یيتومور در انسان شناسا یمهار کننده یهاژن به عنوان ژن

کـه  يباتیترک ،(p16 وRB)يکل سلولیس یهام کنندهیتنظ ،(  WTو TP53هستند ) يسیرونو یفاکتورها

 باشد.ي( و ... مNF1کنند)يم میتنظرا  يعالمت ده یرهایمس

 یم کننـدهیشوندبه عنوان تنظيتومور کد م یمهار کننده یهاژن یلهیکه به وس یيهانیاز پروتئ یاریبس

شود. يسلول م یها باعث سرعت گرفتن رشد کنترل نشدهکنندکه کاهش آنيعمل م ير سلولیتکث يمنف

 یيل ابتداین دلیکند و ايکمک م يکیژنت یداریبه حفظ پا نیتومور همچن یمهار کننده یهامحصول ژن

ر تکامـل یـدرگ یکد کننـده یهااز ژن یاریپ نابجا هستند. بسیوتایکار ین است که تومورها حاویا یبرا

 (.2از سرطان ها نقش دارند) يا تعداد کمیک یها در از آن يکه بعض يمختلف هستند در حال یهاسرطان
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