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Abstract
Aim and Background: Recently, studies have been reported in vitro and in vivo, that these
pyridopyrimidine compounds have a beneficial effect on chronic diseases such as cancer. this study was
designed to evaluate the effects of synthetic pyridopyrimidine compounds on the growth and proliferation of
normal and cancer cell lines.
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Material and Methods: Cytotoxic effect of synthetic pyridopyrimidine at different concentrations and
period on the MCF-7, MAD-MB-231, MOLT-4, PC-3, and Normal Fibroblast (HFF) cell lines were cultured
in 96-well plates, thin cells were treated with synthetic compounds at different concentrations 1000, 500, 50,
5 nM at 24,48 and 72 hours, to evaluate the effect using MTT assay. the resulting data were analyzed using
SPSS16 software with one-way ANOVA followed by the Tukey test and P <0.05 was considered as a
significant difference.
Results: The results of this study showed that pyridopyrimidine compounds had no significant toxicity

effect on the normal cell lines, Nevertheless showed strong and dose-dependent inhibition of cancer cell
growth at P-value <0.05. also, results showed that pyridopyrimidines with bromide groups at a concentration
of 500 to 1000 nM had a more effective effect on inhibition of cancer cell growth inhibition at 72 hours.

Conclusion: Results of this study indicated the pyrimidines inhibition effect on cancer cell lines, however,
the use of these compounds as an attractive option in chronic diseases treatment in the world as alternative
medicines or combination with conventional medicines are suggested
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ارزیابی اثر سمیت پیریدوپیریمیدینهای سنتزی

استخالفدار شده بر روی ردههای سلولی نرمال و سرطانی

ندا جامعی ،2،1سیدسعدی حسینی،4،3حمید رضا اکرمی ،2،1محمود دهقانی اشکذری

.6
.7
.9
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برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

گروه زیست شناسی ،واحد اشکذر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی ،واحد اشکذر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اشکذر ،یزد ،ایران
دانشکده علوم و فناوریهای زیستی ،گروه زیست فناوری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
بانک سلولی ایران،آزمایشگاه طب بازساختی و نوآوریهای پزشکی ،انستیتو پاستور ایران  ،تهران ،ایران

چکیده

سابقه وهدف :مطالعههای اخیر در دو مدل آزمایشگاهی و حیوانی نشان میدهد،که مشتقهای پیریدوپیریمیدین دارای اثرگذاری

مؤثر بر بیماریهای مزمن از جمله سرطان است ،هدف از این مطالعه سنتز چهار مشتق پیریدوپیریمیدین و ارزیابی آثر آنها بر سل
الینهای سرطانی و نرمال است.

مواد و

روش :پس از کشت ردههای سلولی مختلف سرطانی  MOLT -4،MAD-MB-231،MCF-7و  PC-3و نرمال HFFدر
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پلیتهای  31خانه ،سلولها با چهار غلظت  6000،100،10،1نانوموالر در بازههای زمانی  17،4۸،74ساعت ،با پیریدوپیرمیدینهای
سنتزی جهت بررسی اثرگذاری این مواد با تست سمیت ( )MTT assayتیمار گردید ،آنالیزهای آماری دادهها با نرمافزار  SPSS16با
دو آزمون واریانس یکطرفه و متعاقب آن تست توکی در سطح  P value> 0/01گزارش گردید.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیبهای پیریدوپیرمیدین در غلظت های مشخص اثر سمیت معنیداری بر روی رده

سلولهای نرمال نداشتند ،اما بررسی اثر آن بر روی ردههای سلولی سرطانی در سطح  P value> 0/01نشان داد که مهار رشد سلولی
با افزایش غلظت و زمان افزایش پیدا میکند ،همچنین نتایج نشان داد پیریدوپیرمیدینهای دارای گروههای بروماید در غلظت  100الی
 6000نانوموالر در بازه زمانی  17ساعت تأثیر مؤثرتری بر مهار رشد سلولهای سرطانی نشان دادند.

نتیجهگیری:

نتایج بهدستآمده از این پژوهش اثر پیریمیدینها را بر روی ردههای سلولی سرطانی نشان داد و استفاده از این

ترکیبها بهعنوان گزینه جذاب برای مقابله با بیماریهای مزمن در جهان بهصورت داروهای جایگزین یا ترکیب با داروهای معمول را
پیشنهاد میکند.
واژههای کلیدی :پیریمیدینهای سنتزی ،ردههای سلولی نرمال و سرطانی ،تست سمیتIC50،
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امروزه واژه سرطان متأسفانه از شایعترین واژهها در جهان
استکه شمار زیادی از مردم جهان به این بیماری مبتال
هستند ،نتایج دادههای آماری آژانس بینالمللی تحقیقات
سرطان نشان میدهد که آمار شیوع سرطان در جهان به 6۸
میلیون نفر رسیده است ،در  ۸/7میلیون از این افراد باعث
مرگ میشود .این آمار در قیاس با سال  7064که حدود 64

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2022-01-23

37

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1398.10.37.7.6

میلیون نفر مبتال به سرطان بودند افزایش چشمگیری داشت
است ،در بین انواع سرطانها یک سوم کل سرطانهای بروز
یافته مربوط به سرطانهای ریه ،سرطان پستان زنان و سرطان
روده بزرگ بوده است سرطان ریه و سرطان پستان زنان ،هر
یک بیش از  66درصد و سرطان روده بزرگ  60/7درصد
موارد کل بروز سرطان در  706۸را به خود اختصاص میدهند.
در حالت طبیعی جایگزینی سلولهای فرسوده با سلولهای
جوان از یک برنامه منظم تبعیت میکند و از طرفی فرآیند
رشد و تجدید سلولی بهطور ثابت در بدن اتفاق میافتد ( .)6در
بیماری سرطان سلولها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از
دست میدهند و این موضوع منجر به تسخیر ،تخریب و
فاسدشدن بافتهای سالم میشود .از اجتماع سلولهای
سرطانی و تخریب سلول بافتهای سالم تودهای به نام تومور
ایجاد میشود .براساس پژوهش های انجامشده انواع داروهای
ضد سرطان براساس ساختار شیمیایی ،مکانیسم بیوشیمیایی،
فعالیت و عملکرد دارو در سه گروه قرار میگیرند .براساس
ساختار شیمیایی و منبع آن میتوان عواملی از قبیل آلکیله
کنندهها ،آنتیمتابولیکها ،آنتیبیوتیکها ،شیره گیاهان و
هورمونها را نام برد که این ترکیبها میتوانند در زیر
مجموعه داروهای ضد سرطان قرار بگیرند.گروه دیگر از این
داروها براساس مکانیسم بیوشیمیایی دارو درپنج زیرگروه:
شامل متوقف کردن بیوسنتز نوکلئیکاسیدها ،تأثیر مستقیمبر
روی ساختار و عملکرد  ،DNAتداخل با رونویسی و سنتز
 ،RNAتداخل با سنتز پروتئین و و تأثیر بر روی عملکرد
هورمونهای رشد تقسیم میشوند ( .)9،7داروی ایدهآل ضد
سرطان باید بدون آسیب رساندن به بافتهای طبیعی بدن
بتواند سلولهای سرطانی را از میان بردارد ،تاکنون راهکارهای
زیادی برای درمان سرطان پیشنهاد شده استکه بسیاری از
آنها تنها در سطح تحقیقهای دانشگاهی مطرح هستند ،در
سطح بالینی موفقیتآمیز نبوده است .از روشهای درمانی که
امروز مطرح هست استفاده از ترکیبهای هتروسیکلیکها در
درمان سرطان است ،بهطور کلی ترکیبهای هتروسیکلیک
اساس بسیاری از داروهای طبیعی ،سنتزی ،شیمیایی ،سموم
گیاهی و محصولهای دامپزشکی را تشکیل میدهند (.)1،4
یکی از اهداف اصلی شیمی آلی و بیوانفورماتیک دارویی،
طراحی سنتز و تولید مولکولهایی با داشتن ارزش تولیدی به-

عنوان عوامل درمانی بشر است .ساختارهای هتروسیکل
متعلقبه گروهی از ترکیبها هستند که نقش شیمی دارویی
آنها به اثبات رسیده است .نوکلئوتیدهای پیریمیدین در
سنتز RNA ,DNAدر همه ارگانیسمهای زنده اهمیت بنیادی
دارند .سیستم حلقهای پیریمیدین بهطور گستردهای در
طبیعت بهعنوان ترکیبهای استخالفدار شده و حلقه
جوشخورده و مشتقهای آن ،از جمله نوکلئوتیدها ،تیامین و
آلوکسان یافت میشود .اگرچه مشتقهای پیریمیدین مانند
اوریکاسید و آلوکسان در اوایل قرن  63شناختهشده بودند ،اما
سنتز آزمایشگاهی پیریمیدینها تا سال  6۸13انجام نشد.
پیریمیدینها را میتوان آزمایشگاه با استفاده از روشهای
سنتزی آلی تولید کرد .پیریمیدین بهطور معمول توسط
حلقهزایی ترکیبهای -βدیکربونیلها با ترکیبهای N-C-N
سنتز میشوند .مطالعه روابط ساختار فعال ( )SARمربوط به
داروهای پیریمیدین عرضهشده در بازار نشان میدهد که اگر
یک حلقه هتروسیکلیک اشباع در موقعیت  Aقرار بگیرد منجر
به فعالیت ضد سرطانی و ضد ویروسی ترکیب پیریمیدینی
میشود .اگر پیریمیدین از دومین موقعیت یعنی ناحیه B
توسط حلقههای  1یا  1عضوی هتروسیکل اشباع استخالفدار
شود ،باعث بروز فعالیت آنتیپرسیتیک ،ضدپارکینگسون،
خلطآوری و درمان اختاللهای گوارشی و نوروپاتی محیطی
میشود .استخالفدار شدن توسط گروههای کتونی یا آمینو و
یا هر دو در موقعیتهای  7و  4حلقه پیریمیدینی یعنی نواحی
 Bمنجر به فعالیت ضد سرطان ،ضد ویروس ،ضد باکتری ،ضد
قارچ ،درمان عفونت دستگاه تنفسی و اختاللهای کبدی
میشود .استخالفدار شدن در موقعیت پنجم (ناحیه  )Cحلقه
پیریمیدینی با آمینها یا حلقه هتروسیکل دیستال اشباع باعث
بروز فعالیت ضد باکتری و ضد سرطانی میشود .موقعیتهای
 1و  1حلقه پیریمیدین ( ناحیه  )Dجوشخورده با حلقههای
هتروسیکل استخالفدار شده در موقعیت اورتو ،متا و پارا با
حلقههای آریل دیستال ،باعث فعالیت ضد سرطان ،ضد
ویروس ،ضد باکتری ،تأخیر خونریزی شاهرگی و درمان
عفونتهای دستگاه ادراری این دسته از ترکیبهای دارویی
میشود ( .)۸-1همچنین نشان دادهها پیریمیدین بر تنظیم
مسیرهای متابولیسم سلولی¬و مسیرهای سرطانی در جهت
درمان مؤثر است (.)3
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روش کار

در این تحقیق ردههای سلولی نورمال فیبروبالست پوستی
( ،)HFFسلولهای اپیتلیال سرطانیپستان (،MCF-7
 ،)MAD-MB-231سلولهای لوسمی لنفوبالستی (MOLT-
 )4و سلول سرطانی پروستات ) (PC-3از بانک سلولی
انستیتوپاستور ایران تهیه گردید ،سپس در فالسکهای T25
با محیط کشت  RPMIو  DMEMغنیشده با  60درصد
سرم جنین گاوی 7 ،6میلیموالر گلوتاماکس ،یک درصد آنتی-
بیوتیک پنیسیلین -استرپتومایسین و  61میلیموالرسدیم
بیکربنات که در انکوباتور در دمای  91درجه سانتیگراد،
رطوبت کافی و میزان  1درصد دیاکسید درجه کشت داده
شد ،برای انجام تستهای مختلف از پاساژ دوم به بعد زمانی
(Fetal bovine serum )FBS

1
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در دهههای اخیر مشتقات پیریمیدینهای جوشخورده
بهعنوان دستهای از ترکیبهای هتروسیکل پرکاربرد در شیمی
دارویی مطرح بودهاند .این ترکیبها در حیطه دارویی دارای
فعالیتهای ضد سرطان ،ضد ویروسی ،ضد باکتری ،خلطآوری،
درمان عفونت ادراری ،بیماری پارکینسون وآنتیپرسیتیک،
گشادکننده عروق ،درمان اختاللهای کبدی ،عفونت دستگاه
تنفسی وگوش ،درمان کرمهای گرد دستگاه گوارش ،نوروپاتی
محیطی و اختاللهای وابستهبه اسید اوریک خون هستند.
تعداد مقالههای مرتبط با سنتز پیریدوپیریمیدینها از سال
 6311تا  7061بسیار متعدد هستند ( .)60،66چندین روش
مختلف در این زمینه ارائهشده است که بیشتر از روشهای
متداولحلقهزایی برای سنتز این ترکیبها استفاده میشود که
از این ترکیبهای سنتز شده برای پزشکی از جمله سرطان
استفاده میشود .امروزه نتایج آمارهای جهانی در رابطه با
بیماریهای مهلک و مرگ بار نشان میدهد که ضایعه سرطان
روزبهروز در حال گسترش هست ،پیدا کردن داروهای ایدهآل
ضد سرطان که بدون آسیب رساندن به بافتهای طبیعی بدن
بتوانند سلولهای سرطانی را از میان بردارند ،یکی از نگرانی-
های مهم در حوزه علوم پزشکیست .از طرفی مقدار دارو و
چگونگی مصرف یک دارو و اثرهای درمانی آن بسیار حائز
اهمیت هست .تازگیها استفاده از پیریمیدینها با توجهبه
ویژگیهای درمانی ،زیست سازگاری و سمیت پایین که دارا
هستند ،از گزینههای جذابی در بحث پیشگیری و درمان
سرطان است ،با توجهبه اثرهای این ترکیبها ،نوع
استخالفهای موجود در ساختار پیریمیدین ها ،سمیت پایین،

القاءکنندگی و یا تقویت واکنشهای ایمنی ،تنظیم سیستم
دفاعی میتوان از آنها در مطالعهها و کاربردهای دارویی
استفاده کرد ( .)66،67در این مطالعه هدف ،تعیین اثر
سنجش سمیت و تأثیر ترکیبهای سنتزی پیریمیدینها بر
روی ردههای سلولی سرطانی و نرمال در دوزها و زمانهای
مختلف است .اهداف کاربردی این تحقیق استفاده از این
ترکیبها در پژوهشهای مولکولی– دارویی بهعنوان ترکیب-
های مؤثر دارویی غیر سیتوتوکسیک ،همچنین استفاده از
استخالفهای بهکار رفته در طراحی داروهای ضد سرطانی
جدید است.
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شکل  :6روابط ساختار فعال ترکیب دارویی پیریمیدین

که تراکم سلولها به  10درصد رسید استفاده گردید ،در این
تحقیق سنتز پیریدوپیریمیدینها با بستن 4حلقه مختلف برم،
متوکسی ،تیو متیل و نیتروفنیل و تشکیل پیریمیدین با
استفاده از ایمیداتها بهصورت  4ترکیب مجزا در آزمایشگاه
سنتز گردید .در ادامه برای بررسی اثر ترکیبهای مختلف
پیریمیدین بر رشد سلولها ،میزان  600میکرو لیتر محیط
کشت حاوی تعداد مشخصی از سلول  60الی  70هزار سلول
بر اساس بازههای زمانی تست در هر چاهک پلیت  31خانه
قرار داده شد ،بعد از  67ساعت انکوباسیون ،سلولها با چهار
غلظت  C4= 6000 ،C3=100 ،C2=600،C1=60بر حسب
نانوموالر از هرکدام از ترکیبهای پیروپریمیدین سنتزی
)K1(5-(4-bromophenyl)-8,8-dimethyl-2-
(methylthio)-7,8,9,10-tetrahydropyrimido[4,5b]quinoline-4,6(3H,5H)-dione) ,
K2(8,8-dimethyl-2-(methylthio)-5-phenyl7,8,9,10-tetrahydropyrimido[4,5-b]quinoline4,6(3H,5H)-dione) ,
)K3(8,8-dimethyl-2-(methylthio)-5-(3-nitrophenyl7,8,9,10-tetrahydropyrimido[4,5-b]quinoline4,6(3H,5H)-dione) ,

جذب نوری سلولهای تیمارشده
جذب نوری سلولهای تیمارنشده
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تیمار گردیدند .همچنین دو ستون از چاهکهای پلیت به-
عنوان کنترل (محیط نرمال) و کنترل مثبت (محیط حاوی
سیس پالتین) در نظر گرفته شد .در ادامه بررسی شرایط
سلولها دربازههای زمانی  4۸ ،74و  17ساعت با روش جذب
نوری توسط دستگاه االیزار ریدر انجام شد و تأثیر این ترکیب-
ها بر روی تکثیر سلولها بررسی گردید .برای بررسی میزان
جذب نوری سلولها بعد از بازههای زمانی مشخص محیط روی
سلولها کامل برداشته شد سپس به هر چاهک 10 ،ماکرولیتر
 MTTبا غلظت  1میلیگرم در میلیلیتر اضافه و بهمدت 4
ساعت گرماگذاری شد .در ادامه محلول  MTTبا دقت برداشته
شد و به هرکدام از چاهکها  600ماکرولیتر دیمتیل
سولفواکساید اضافه شد ،بعد از انکوبه شدن بهمدت زمان یک
ساعت مقدار جذب با دستگاه الیزا ریدر در طولموج 11۸
نانومتر خوانده شد در نهایت درصد زندهمانی سلولها طبق
فرمول زیر محاسبه گردید.
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K4(5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8,8dimethyl-2-(methylthio)-7,8,9,10)tetrahydropyrimido[4,5-b]quinoline-4,6(3H,5H) dione

درصد زنده مانی

فرمول ()6
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در بخشی دیگر از این تحقیق دارو مورد نظر در غلظتهای
مختلف بر روی ردههای سلولی سرطانی سینه ،پروستات و
لوسومی لنفوبالستی با  4غلظت مختلف  100 ،600 ،60و
 6000نانو موالر از ترکیبهای پیریدوپیریمیدین سنتزی تیمار
و بررسی گردیدند ،بعد از دفریز و رو آمدن سلولها زمانیکه
تراکم سلولی به  ۸0درصد رسید سلولها پاساژ داده شدند،
سپس مقدار مشخصی سلول  60الی  70هزار سلول در هر
چاهک از پلیت  31بر اساس بازههای زمانی  4۸ ،74و 17
ساعت در چاهکهای پلیت  31خانه برای تست  MTTکشت
داده شد ،سپس ترکیبهای مورد نظر به پلیتها اضافه گردید،
بعد از بازه زمانی مشخص مقدار جذب نوری سلولها در طول

موج  110نانومتر خوانده شد ،سپس آنالیز دادههای بهدست
آمده با نرمافزار  SPSS16گزارش گردید ،جهت تعیین تفاوت
بین میانگینها از آنالیز واریانس یک طرفه و متعاقب آن تست
توکی استفاده و سطح معنیداری بودن  P value>0/01در
نظر گرفته شد ،همچنین برای اندازهگیری غلظتی از دارو که
 10درصد سلولها از بین میروند ( شاخص  ،)IC50بعد از
مراحل از تیمار کردن سلولها و اندازهگیری مقدار جذب آن
با رسم منحنی خطی درصد مهار رشد سلولی برحسب غلظت،
تعیین شیب و عرض از مبدأ با قرار دادن در معادله خط،
غلظت  10درصد کشندگی ( )IC50بر اساس فرمول ()7
محاسبهگردید.
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عرض از مبدأ

یافتهها

بررسی اثر این ترکیبها در  4غلظت مختلف بر روی سل الین
های سرطانی  MCF-7نشان داد که اثر این ترکیب بر روی
رشد سلولها ،برعکس اثر آن بر روی سلولهای نرمال است،
همچنین اثر مهار رشد آن بهطور کامل مشخص است ،و هرچه
غلظت و مدت زمان تأثیر این ترکیب بر سلولهای سرطانی
بیشتر میشود ،رشد این سلولها کاهش ،به عبارتی مهار رشد
( )growth inhibitionافزایش مییابد (شکل .)7

آنالیز نتایج بهدست آمده از تأثیر ترکیب  K1بر روی
سلولهای سرطانی MDA-MB-231نشان میدهد .با کاهش
غلظت درصد مهار رشد کاهش یافته است و افزایش این
ترکیب زمان روند رو به رشد درصد مهار رشد سلولی را نشان
میدهد .روند مشابهی را برای ترکیبهای  K3 ،K2و K4
میتوان در این سه نمونه مالحظه کرد؛ که از نظر آماری در
سطح پنج درصد اثر معنیداری نشان نداد (شکل .)9
آنالیز نمودارهای حاصل از بررسی این ترکیب بر روی سلول-
های رده سرطانی لوسمی لنفوبالست  MOLT-4نشان
میدهد؛ در غلظتهای باالتری از این ترکیب درصد مهار رشد
افزایش مییابد و پارامتر مهار رشد 7مقدار عددی بیشتری را
نشان میدهد .در غلظتهای پایینتر تأثیر این ترکیب بر روی
 MOLT-4روند مشخصی را ندارد که میتواند نشاندهنده
این باشد که در ابتدای تیمار میزان جذب باال بوده و بهدلیل
اینکه غلظت کم است با گذشت زمان میزان جذب هم کاهش
یافته و منجر به عدم افزایش درصد مهار رشد به صورت منظم
با گذشت زمان شده است .همچنین روند مشابهی را برای مواد
 K3 ،K2میتوان مالحظه کرد .اختالفهای مشاهده شده با
گذشت زمان از  74ساعت به  17ساعت از نظر آماری معنیدار
است .در مورد ترکیب  K4با گذشت زمان و افزایش غلظت
روند منظمی در میزان درصد مهار رشد مشاهده میشود؛ که
این روند را میتوان از روی نمودارهای مربوطه مشاهده کرد
(شکل .)4

Growth inhibition

2
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کشت سلولهای  HFFدر محیط  DMEMغنی شده با 60
درصد سرم جنین گاوی نشان داد،که این رده سلولی بعد از 1
الی  1ساعت در اوج رشد خود هستند ،بعد از اینکه تراکم
سلولی در فالسک به  ۸0درصد رسید پاساژ داده شدند ،در
ادامه برایانجام تست  MTTاز سوسپانسیون سلولی 700
ماکرولیتر حاوی  7×604سلول به هر چاهک از پلیت  31خانه
اضافه گردید .سپس سلولها با  4غلظت ،600 ،60
 6000،100نانوموالر از هر کدام از ترکیبها( برای هر غلظت
با  1تکرار تیمار شدند ، .نتایج این تست نشان داد که با
افزایش غلظت هر کدام ازاین ترکیبها ،میزان تکثیر سلولهای
 HFFتغییر قابل مالحظهای نداشته است و از نظر آماری در
سطح  P value>0/01معنیدار نبود .نحوه تغییر نمودارها
نشان میدهد که با افزایش زمان ،رشد سلولها افزایش نشان
میدهد ،یعنی این ترکیبها بر روی روند طبیعی رشد سلولها
با گذشت زمان اثر سمیتی معنیداری نشان نداده است ،در
واقع با افزایش زمان اثر ترکیبهای پیریدوپیریمیدین بر روی
رشد سلولهای  HFFدر یک حالت خطی افزایش مییابد که
غلظت تأثیر چندانی بر روی روند رشد ندارد (شکل  .)6مقایسه
بین نمونه کنترل با نمونههای تیمارشده با آزمون توکی در
سطح  P value>0/01اثر معنیداری را نشان داد.

فرمول()7
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شکل  )A :7نمودار میلهای اثرترکیب  K1بر روی سلولهای  HFFدر غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه
کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود )B .نمودار میله¬ای اثر ترکیب  K2بر روی سلولهای  HFFدر غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد
از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود )C .نمودار میله¬ای اثر ترکیب  K3بر روی سلولهای  HFFدر غلظتهای تعریف شده
در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود (D .نمودار میلهای اثر ترکیب  K4بر روی سلولهای
 HFFدر غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود.
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شکل  -(A :9نمودار میلهای اثر ترکیب  K1بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MCF-7در غلظتهای تعریف شده در ساعت های  4۸ ،74و 17

بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(B .نمودار میلهای اثر ترکیب  K2بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی
 MCF-7در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(C .نمودار میلهای
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اثر ترکیب  K3بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MCF-7در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها
نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(D .نمودار میلهای اثر ترکیب  K4بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MCF-7در غلظتهای
تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود
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شکل  -(A :4نمودار میله¬ای اثر ترکیب  K1بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MDA-MB-231در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای ،74
 4۸و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(B .نمودار میلهای اثر ترکیب  K2بر روی درصد مهار رشد و نمو
سلولهای سرطانی  MDA-MB-231در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با P value> 0/01
معنیدار بود -(C .نمودار میلهای اثر ترکیب  K3بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MDA-MB-231در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای
 4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(D .نمودار میلهای اثر ترکیب  K4بر روی درصد مهار رشد و نمو
سلولهای سرطانی  MDA-MB-231در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با P value> 0/01
معنیدار بود.
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غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با P value> 0/01

گذشت زمان افزایش قابل مالحظه در درصد مهار رشد دیده
نمیشود (شکل .)1
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ارزیابی تأثیر  K1بر روی سلولهای سرطانی پروستات انسان
 PC-3نشان میدهد (شکل  )1که درصد مهار رشد این
ترکیب با افزایش غلظت (از  C4به  )C1و گذشت زمان
افزایش مییابد که این نشان دهنده اثر سمیت این ترکیب بر
روی رشد سلولهای سرطانی  PC-3است .روند مشابهی را
برای مشتق های پیریدوپیریمیدینی  K3 ،K2و  K4میتوان
مالحظه کرد .در رابطه با بررسی اثر ترکیب  K4بر روی رده
سلولی سرطانی  PC-3با گذشت زمان روند درصد رشد با
شیب کم افزایش یافته است که میتوان نتیجه گرفت میزان
جذب این ترکیب در زمانهای آغازین ماکزیمم بوده و با

معنیدار بود.
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شکل -(A :1نمودار میلهای اثر ترکیب  K1بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MOLT-4در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و 17
بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(B .نمودار میلهای اثر ترکیب  K2بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی
 MOLT-4در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(C .نمودار میله
ای اثر ترکیب  K3بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MOLT-4در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت
تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(D .نمودار میلهای اثر ترکیب  K4بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  MOLT-4در
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شکل  - (A :1نمودار میلهای اثر ترکیب  K1بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  PC-3در غلظت¬های تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و 17
بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(B .نمودار میلهای اثر ترکیب  K2بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی
 PC-3در غلظت¬های تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(C .نمودار میلهای
اثر ترکیب  K3بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  PC-3در غلظتهای تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها
نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(D .نمودار میلهای اثر ترکیب  K4بر روی درصد مهار رشد و نمو سلولهای سرطانی  PC-3در غلظتهای
تعریف شده در ساعتهای  4۸ ،74و  17بعد از کشت .تفاوت تیمارها نسبت به کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود.
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در ادامه این مطالعه برای بهدست آوردن مقداری از ترکیب که
 10درصد سلولها رو از بین میبرد IC50 ،محاسبه گردید،
برای این کار  700ماکرولیتر از سوسپانسیون سلولی حاوی
 6×601سلول به هرچاهک از پلیت  31خانه اضافه گردید،
سپس چهار غلظت  100 ،10 ،1و  6000نانوموالر
پیریدوپیریمیدینی به چاهکها اضافه و در بازههای زمانی ،74
 4۸و  17ساعتِ میزان جذب اندازهگیری ،سپس با رسم
منحنی خطی بر اساس فاکتورهای غلظت ،تعیین شیب عرض
از مبدأ ،با قرار دادن در معادله خط درصد مهار رشد سلولی
محاسبه گردید .برای سلول سرطانی  MCF-7نشان دادکه با

افزایش زمان مقدار  IC50کاهش مییابد ،همچنین ترکیب-
های پیریدوپیریمیدینی با استخالفهای نیتروفنیل و متوکسی
فنیل سمیت بیشتری بر این رده سلولی سرطانی نشان دادند.
مقادیر  IC50برای  K3و  K4در  17ساعت بهترتیب  76و 66
نانوموالر بهدست آمد( .شکل )1

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

در رابطه با رده سلولی  MDA-MB-231نتایج نشان داد که
با افزایش زمان مقدار  IC50کاهش و در بازههای زمانی  4۸و
 17ساعت  K3دارای کمترین مقدار  IC50بود ،این نشان
میدهد مشتق پیریدوپیریمیدینی با استخالف نیتروفینیل
دارای سمیت سلولی بیشتری نسبتبه سایر ترکیبهای
سنتزی در برابر رده سلول سرطانی  MDA-MB-231است.
مقادیر  IC50برای این ترکیب در دوبازه زمانی موردنظر به-
ترتیب  76و  66نانوموالر نشان داد.

بحث

خاصیت ضد سرطانی داروهای رایج برای درمان سرطان از
چندین سال قبل مشخص شده است ،بهتازگی پیدا کردن
داروهای جدید بر پایه ترکیبهای سنتزی با سازگاری مناسب
جهت درمان سرطان از اهمیت باالیی برخوردار است .هدف ما
در این مطالعه ارزیابی اثر ضد سرطانی چهار ترکیب
پیریمیدین سنتزی با استخالفهای مختلف بر روی رده
سرطانی است .نتایج پژوهش ما نشان داد این ترکیبها در
کمترین بازه زمانی و با غلظتهای مشخص دارای اثر مهار رشد
بر روی سل الینهای سرطانی هستند ،مطالعههای قبلی نشان
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در رابطه با رده سلولی  MOLT-4نتایج نشان دادکه با افزایش
زمان مقدار  IC50کاهش مییابد ،و ترکیب  K4با 69
نانوموالر در  4۸ساعت دارای کمترین مقدار  IC50است که با
گذشت زمان این غلظت کاهش مییابد ،بنابراین مشتق
پیریدوپیریمیدینی با استخالف نیتروفینیل دارای سمیت
سلولی بیشتری نسبتبه سایر ترکیبهای سنتزی در برابر رده
سلول سرطانی  MOLT-4است ،در ادامه بررسی روی سلول
سرطانی  PC-3نشان داد که مواد شیمیایی سنتزی بر روی

رده سلول سرطانی پروستات دارای کمترین سمیت بوده ،به-
طوریکه برای دو ترکیب  K1و  K4در  4۸ساعت  IC50قابل
محاسبه نبود ،در رابطه با  K3با دارا بودن  IC50معادل 46
نانوموالر نسبتبه سایر ترکیبها در  17ساعت نسبتبه رده
سلول سرطانی  PC-3قدرت مهارکنندگی بیشتری از خود
نشان داد.
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شکل  -(A :1نمودار مقایسه IC50های سلولهای سرطانی  MCF-7تحت تاثیر ترکیبهای مختلف پیریدوپیریمیدینی  K3 ،K2 ،K1و  4۸ ،K4ساعت بعد از
تیمار .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود -(B .نمودار مقایسه  IC50های سلولهای سرطانی  MCF-7تحت تأثیر ترکیبهای مختلف
پیریدوپیریمیدینی  K3 ،K2 ،K1و  17 ،K4ساعت بعد از تیمار .تفاوت تیمارها نسبتبه کنترل با  P value> 0/01معنیدار بود.
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promyelocytic

3
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در مطالعهای  Smaillو همکاران مشتقات  -1و  -1آکریل
آمید از -4فنیل آمینو کوئینوزالین و پیریدوپیریمیدنها را
سنتز کردند و تأثیر سمیت سلولی این ترکیبهای را بر روی
رده سلول سرطان سینه  MDA-MB-453را بررسی کردند.
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که تمامی -1آکریل آمیدها از
-1آکریل آمیدهاسمیت بیشتری داشته و احتمال دادند که در
بین پیریدوپیریمیدنها،پیریدو [9و]d-4پیریمیدین نسبتبه
پیریدو [7و ]d-9پیریمیدین بیشترین قابلیت بازدارندگی
آنزیمهای کیناز تیروزین مربوطه را دارد ( .)63نتایج پژوهش
ما تأثیر پیریدوپیریمیدینها بر روی این رده سرطانی سینه را
نشان داد و این نتایج قبلی که بر اساس احتمال بود را تأیید
کرد Font .و همکاران مشتقهای7و-4دیآمینوپیریدو [7و-9
 ]dپیریمیدین را سنتز کردند و نشان دادند که این ترکیبها
خاصیت سیتوتوکسیک و القا کننده آپوپتوز را از خود نشان
میدهند .این ترکیبها در شرایط  in vitroبر روی سه رده
سلول تومور (سینه  ،MDA-MB-231مثانه  T-24و روده
بزرگ  )HT-29بررسی کردند و فعالیت سری کوئینوزانین و
پیریدو [7و ]d-9پیریمیدین را مقایسه کردند .نتایج این
تحقیقات نشان داد که حضور خانواده پیریدوپیریمیدین تأثیر
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داده پریمیدینها دارای اثر ضد سرطانی است .از کاربردهای در
نظر گرفته برای پیریمیدینها در زمینه علوم پزشکی میتوان
به مواردی از جمله اثر آن بر پیشرفت سرطان ،محافظت از
 DNAدر برابر آسیب اکسیداتیو ،غیرفعالسازی متابولیسم
کارسینوژنز ،مهار آنژیوژنز ،سمزدایی ،جلوگیری از رشد سلولی
و القای سایتوتوکسیسیتی سلولی اشاره کرد .فعالیت آنتی-
اکسیدانی این ترکیبها ناشی از ظرفیت باالی آنها در انتقال
الکترونها ،شالته کردن یونهای آهن و روبش گونههای
واکنشگر اکسیژن است ( .)69،64هماکنون تمرکز زیادی بر
روی جداسازی این ترکیبها بهطور طبیعی و نیز تولید
سنتتیک آنها وجود دارد .در سنتز این ترکیبها یکی از
اهداف مورد توجه اضافه کردن استخالف به این ترکیبها
جهت بازدهی باالی آنهاست .انتخاب این استخالفها براساس
مطالعههای انجام شده در این زمینهها است در مطالعهای
مشخص شده است که حضور استخالف -9متوکسی در ساختار
این ترکیبهای حلقوی در ایفای نقش آن بهعنوان یک عامل
ضد ویروسی بسیار مؤثر است ( .)61همچنین احتمال داد شده
که استخالفهای کلر و برم این ترکیبها -در بروز خاصیت
ضد سرطانی بودن آن مؤثر است ( .)61در این راستا و با توجه
به پژوهشهای پیشین که بر روی ترکیبهای
پیریدوپیریمیدینی صورت گرفته بود ،به سنتز چهار ترکیب
جدید پیریدوپیریمیدینی پرداختیم .در این ترکیبها از
استخالفهایی نظیر برم ،متوکسی و نیتروفنیل استفاده شد که
پیشتر بهعنوان یک استخالف مهم و تأثیرگذار در سمیت
مشتقهای پیریدوپیریمیدینی عنوان شده بودند .همچنین از
استخالفهای دیگری نظیر تیومتیل نیز استفاده شد تا اثر آن-
ها بر سمیت سلولهای سرطانی بررسی گردد .این ترکیبها
بسته به امکانات آزمایشگاهی با خلوص باال سنتز شدند.
ترکیبها مختلف پیریدوپیریمیدین سنتزی و همچنین
غلظتهای متفاوت آنها بر روی رشد و تکثیر سلولهای نرمال
 HFFو سلولهای سرطانی ،MDA-MB-231،MCF-7
 MOLT-4و  PC-3بررسی شد .دلیل انتخاب سلولهای
سرطانی ،در دسترس بودن و قابلیت مقایسه آن با کارهای
پیشین در این زمینه بود ،در مطالعهای  Zhangو همکاران از
مشتقات -9بنزوهتروسیکل پیریدوپیریمیدن را طراحی و سنتز
کردند .این گروه فعالیت ضد تکثیری  69ترکیب جدید سنتزی

بر روی سلولهای اپیتلیال آدنوکارسینوم انسان )،(A549
سلولهای لوسمی پرومی لوسیتیک 9انسان )،(HL-60
سرطان معده انسان ) (BGC-823و رده سلول سرطانی
هپاتوم انسانی ) (SMMC-7721مورد ارزیابی قرار دادند.
ترکیبهای با استخالفهای نیتروبنزیلی و هالوبنزیلی ( فلوئور
و برم) بیشترین اثر سمیت بر روی این چهار رده سلول
سرطانی را از خود نشان دادند .مکانیسم اثر گزارش شده
توسط این گروه ،بازدارندگی آنزیم  Top 1در مرحله تکثیر
سلولی است ( .)61،6۸در راستای این مطالعه نتایج ما نشان
داد که ترکیبهای پریمیدینی که حاوی استخالفهای برم به
تنهای هستند دارای بیشترین تأثیر درغلظتهای معقول
وزمانهای مشخص بر کاهش رشد سلولهای سرطانی سینه
هستند و از طرفی بر روی سلولهای نرمال در این غلظت ها
اثر سمیت نشان ندادند.
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با  IC10=1میکرومول بر لیتر را نشان دادند ،میتوان نتیجه

Phosphoinositide 3-kinase

4
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گرفت ترکیبی  K1با استخالف فنیل برومید دارای کمترین اثر
بازدارندگی رشد سلولهای سرطان سینه  MDA-MB-231را
است .تحقیقات مشابه نیز روند بازدارندگی رشد سلولهای
سرطانی  MDA-MB-231با استفاده از مشتق اسکافولدی
پیریدو پیریمیدین را نشان دادهاند .این ترکیبها منجر به
توقف چرخه سلولی  G1-phaseدر رده سلول سرطان سینه
میشوند و آپوپتوزیز را آغازمیکنند ( .)77تومورزایی بهدلیل
رشد بیرویه و کنترل نشده سلولهای سرطانی صورت
میگیرد ،از عوامل اصلی آن بیان بیش از حد فاکتورهای رشد

یکی از مهمترین مسیرها در القاء بیان بیش از حد فاکتورهای
رشد است .در مطالعههای مختلف گزارش شده که
پیریدوپیریمیدینی میتوانند با اثر بر مسیر مربوطه رشد
سلولهای سرطانی را متوقف کنند .در این پژوهش درصد مهار
رشد سلولهای تحت تأثیر این ترکیبهای سنتزی محاسبه
شد ،که در بین این ترکیبها اثر  K3بسیار مشهودتر بود.
اگرچه سایر ترکیبها هم دارای اثر سمیت بر روی سلولها
هستند .بهعنوان مثال در سلول سرطانی  MCF-7اثر ترکیب
 K3در غلظت  10نانوموالر با ترکیب  K1و  K2در غلظت
 100نانوموالر مشابه است .و در غلظت  100با ترکیب K4
کمابیش مشابه است .هرچند بهاحتمال عوامل شناخته شده و
ناشناخته بسیاری میتوانند این تغییرها را در مورد این مواد
بهوجود آورند ،اما بهنظر میرسد این اثرها ،با ساختار شیمیایی
این مواد ارتباط مستقیم داشته باشند .همانطورکه پیشتر به
آن اشاره شد ،ساختار شیمیایی  K3دارای گروه نیترو متصل
به حلقه فنیلی در زنجیره جانبی خود است در حالیکه ترکیب
 K1در زنجیره جانبی خود دارای برم است .نکته دیگری که در
نتایج بایستی مورد توجه قرار گیرد ،میزان خلوص ترکیبهای
سنتز شده است میزان خلوص این ترکیبها تا حدودی با هم
متفاوت است و این مطلب بایستی در آنالیز و مقایسه اثر آنها
در نظر گرفته شود .بهطور کلی نتایج این پژوهش با توجهبه
کارهای مشابه در این زمینه نشان میدهد مشتقهای
پیریدوپیریمیدینی تازه سنتز شده در مورد سلولهای
سرطانی MOLT-4 ،MAD-MB-231،MCF-7و  PC-3و
سلولهای نرمال  HFFتأییدی بر اثر عمومی مشتقهای
پیریدوپیریمیدینی بر روی سلولهای سرطانی هستند .بهطور
کلی این ترکیبها موجب رشد سلولهای طبیعی و مرگ
سلولهای سرطانی میشوند که تأییدی بر مطالعههای انجام
گرفته در این زمینه است .نتایج این مطالعه و نتایج بهدست
آمده از پژوهشهای دیگر صورت گرفته در سراسر دنیا،
استفاده از مشتقهای پیریدوپیریمیدینی را در درمان سرطان
بسیار مؤثر دانسته و میتوان آن را جایگزین بسیاری از روش-
های پرهزینه و دارای عوارض جانبی نمود تا به این ترتیب گام
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معنیداری برسرطان دارد ( .)70مطالعه حاضر این نتایج را بر
روی ردههای سلولی سرطانی تأیید کرد و همچنین دوزهای
مصرفی از این ترکیبها بدون داشتن اثر سمیت بر روی
سلولهای نرمال را نشان داد .در این مطالعه اگر چه طرح
آزمایش تا حدودی براساس مطالعههای گزارش شده قبلی
طراحی گردید ،اما به توجهبه اینکه استفاده از این ترکیبهای
پیریدوپیریمیدینی سنتزی K4 , K3 ,K2, K1با استخالف-
های موردنظر تا به امروز گزارش نشدهاند ،به این دلیل امکان
مقایسه دقیق پژوهش فراهم نبود ،با این حال گزارشهای
مختلفی از مشتقهای مختلف پیریمیدینها و بهطور
اختصاصی پیریدوپیریمیدینها در مقابله با سرطان شده است
و اثر بازدارندگی و ضد سرطانی آنها را به اثبات رساندهاند.
مقالههای مختلفی در کنار بررسی اثر سایتوتوکسیک ترکیب-
های پیریدوپیریمیدینی ،به بررسی مکانیسمهای احتمالی اثر
این ترکیبها پرداختهاند و فرضیههایی را در این زمینه بیان
نمودهاند ( .)76همچنین تعدادی از پژوهشها به بررسی محل
اثر این ترکیبها در چرخه سلولی پرداختهاند و آنها نیز به
نقطه نظرهای مشترکی رسیدهاند .در این مطالعه نشان داده
شد ترکیب پیریمیدین سنتزی حاوی گروه عاملی برم نسبتبه
سایر مشتقهای در غلظت  6000نانوموالر نقش مؤثری در
کاهش رشد سلولهای سرطانی از جمله سرطان سینه MCF-
 7ایفا میکند .این نتایج با کار تحقیقاتی  Fadhil Laftaو
همکاران تطابق دارد .اگرچه در مطالعه در مقایسه با این
مطالعه بر روی ردههای مختلف سرطان سینه و حتی سلول-
های نرمال انجام گرفت .این گروه در پژوهشی اثر سمیت
مشتق برمدار کوئینازولین بر روی رده سلول سرطانی MCF-7

و همچنین مهار آپوپتوز است .مسیر سیگنال دهی PIK34

نتیجهگیری
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در این مطالعه مقایسه بین نتایج نشان داد درصد مهار رشد
سلولهای سرطانی تیمار شده با K11در غلظت 6000
نانوموالر در بازههای زمانی مورد مطالعه از سایر مشتقهای
پیریدوپیریمیدین بیشتر بوده است؛ بنابراین گروه عاملی
بروماید توانسته نسبتبه سایر مشتقهای آن در غلظت 6000
نانوموالر نقش مؤثرتری بر کاهش رشد سلولهای سرطانی
مختلف ایفا کند .نتایج این مطالعه تأثیر این ترکیبهای
سنتزی بر روی ردههای سلولی سرطانی را نشان داد ،و
استفاده از این ترکیبها را در علوم پزشکی و داروسازی به-
عنوان داوری جایگزین یا مکمل سایر درمانهای معمول در
جهت پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهای از جمله
سرطان را حمایت میکند.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

مهمی در درمان سرطان بهعنوان یکی از شایعترین و
کشندهترین بیماریها برداشته شود.

سپاسگزاری

نویسندگان بر خود میدارند که از زحمتهای پرسنل بانک
خون استان یزد و همچنین از سرکار خانم المیرا شیوخی
دانشجویی ارشد ژنتیک دانشگاه تهران مرکز برای ویرایش
مقاله تقدیر نماید.

K1(8,8-dimethyl-2-(methylthio)-5-phenyl7,8,9,10tetrahydropyrimido[4,5-b]quinolone
)4,6(3H,5H)-dione

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1398.10.37.7.6
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