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Background: F arnesiferol C, a sesquiterpene coumarin, is one of
the biologically active compounds extracted from the roots of Ferula
Szowitziana and shows different anti-cancer properties such as antiproliferation and apoptosis induction. However, the solubility and
bioavailability of this phytochemical is poor in vivo and in vitro.
Denderosome nanoparticles could improve the solubility of Farnesiferol C and hence its anti-cancer properties. The aim of current
study was based on improving the solubility of Farnesiferol C by taking advantage of dendrosome nanoparticles; and subsequently evaluating its cytotoxic effect against gastric adenocarcinoma.
Materials and Methods: The cytotoxic effect of dendrosomal F arnesiferol C was investigated on AGS cells by MTT assay. The cells
were then incubated with fresh medium containing serial concentrations of Farnesiferol C (0 to 150 μM) in the form of dendrosomal and
void Farnesiferol C for 24 and 48h. Afterward, the toxicity of this
botanic compound and its IC50 were measured. Data were analyzed
by regression & t-test.
Results: The data illustrate a reverse and significant relation between dendrosomal Farnesiferol C and void Farnesiferol C variables
(P<0.001). Also, cytotoxic effect of dnedorsomal Farnesiferol C on
AGS cells was much more than free Farnesiferol C and affected in
low concentrations (P<0.05).
Conclusion: The results showed that dendrosomal F arnesiferol C
could be an appropriate and safe anti-cancer phytochemical that demands molecular evaluation of its anti-tumor effect on different cancerous and normal cell lines.
Keywords: farnesiferol C, dendrosome, cancer, coumarin
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بررسی اثر ضدّ سرطانی ترکیب نانوئی فارنسیفرول  Cروی سلولهای
سرطانی معده
تاريخ دريافت 51 :اردیبهشت 5931

چکیده
اسماعیل بابائی

مقدمه :فارنسیفرول  Cیکی از ترکیبات بیولوژیکی فعّال مستخرج از ریشیه گیییاه Ferula szowitziana

می باشد که دارای اثرات ضدّسرطانی متعددی از جمله مهار تکثیر سلولی و فعالسازی آپوپتوز است .با این حیال،

*1

این ترکیب گیاهی محلولیّت و زیستماندگاری ضعیفی در محیطهای  in vitroو  in vivoدارد .نیانیوارات

منوچهر قوجائی

دندروزومی قادر به باال بردن پایداری ترکیبات هیدروفوب گیاهی از جمله کوماریین و در نیتیییجیه خیوا

3

ضدّسرطانی آنها می باشند .هدف از مطالعه حاضر ،افزایش محلولیّت و سمیّت فیارنسیییفیرول  Cاز طیریی
4

محمدعلی حسینپورفیضی

5استادیار گروه علوم جانوری ،دکترای ژنتیک
مولکولی ،دانشکده علوم طبیعیی ،دانشیهیاه
تبریز ،تبریز ،ایران.
3استادیار گروه زیست شنیاسیی سیلیولیی و

به کارگیری نانوارات دندروزوم و به دنبال آن ارزیابی اثرات سیتوتوکسیکی آن روی سیلیول هیای سیرطیانیی
آدنوکارسینومای معده میباشد.
مواد و روشها :سمیّت سلولی ترکیب دندروزومی فارنسیفرول  Cدر مقایسه با فرم آزاد آن روی سلیول هیای
 AGSمورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،سلولهای  AGSدر محدوده غلظتی  1-511 µΜاز فارنسیفرول

مولکولی ،دکترای بیوشیمی ،دانشکده عیلیوم

 Cو در بازههای زمانی  31و  11ساعت تحت تأثیر قرار گرفتند و با استفاده از تست  MTTمیزان سمیّت آنهیا

پایه ،دانشهاه آزاد بناب ،بناب ،ایران.

بهصورت  IC50ارزیابی گردید .دادهها با استفاده از برنامه آماری رگرسیون و  t-testتجزیه و تحلیل شدند.

9دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیییک ،گیروه
علوم جانوری ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشهاه
تبریز ،تبریز ،ایران

يافتهها :دادههای بهدست آمده نشان داد که بین دو متغیر غلظت فارنسیفرول  Cو درصد سلولهای زنده رابطه
معکوس و معنیداری وجود دارد ( .) P ≥ 10115همچنین ،اثر کشندگی نوع دندروزومی فیارنسیییفیرول  Cدر

رادیوبیولوژی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشهاه

سلولها شده است (.)P ≥ 1011

*نويسنده مسئول:
اسماعیل بابائی
تلفن)+31(1599933414 :
پست الکترونیک:
babaei@tabrizu.ac.ir

نتیجهگیری :نتایج اولیه بهدستآمده از این تحقی نشان میدهد که فارنسیفرول  Cمیتواند کاندیدای دارویی
مناسب و بیخطری در جهت از بین بردن سلولهای سرطانی محسوب شود که نیازمند تأیید مولکولی سمیت آن
در سطح سلولهای مختلف سرطانی و نرمال میباشد.

کلید واژهها :فارنسیفرول  ،Cدندروزوم ،سرطان ،کومارین

مقدمه

142

از خانواده  Apiaceaeمانند آنقوزه و کوما که بهعنیوان داروهیای
بومی در درمان درد معده ،تشننج و غیره استفاده میشوند مناب غنیی
از کومارین و سزکوئی ترپن کومارینها میباشند  . 3در راسیتیای
تحقی برای یافتن ترکیبات جدید ضدسرطان کومارینها بهعینیوان
خانواده بزرگی از ترکیبات طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفتیه انید.
فارنسیفرول  Cیکی از سزکوئی ترپن کومارینها است که از ریشیه

] [ DOI: 10.30505/4.2.141

کومارین ( 5و  -3بنزوپیرون) و همه ترکیبات مشتی از آن جیز
ترکیبات فنلی و یکی از فراوانترین متابولیتهای ثانویه گیییاهیان
می باشند که به عللت داشتن عطر شیرین ،از دوران عهید بیاسیتیان
بهعنوان مواد معططر استفاده میشدهاند .این ترکیبات طیف وسیعی از
فعالیّیت های بیولوژیکی را در انسان نشان میدهند .از جملیه ،دارای
فعالیت های ضد باکتریایی ،ضد انعقادی ،ضدالتهابی ،ضد اکسیدانیی،

ضد  HIVو ضد توموری میباشند  . 5گونههای مختلف Ferula

] [ DOR: 20.1001.1.22286241.1394.4.2.2.2

 1استاد گیروه عیلیوم جیانیوری ،دکیتیرای

مقایسه با فرم آزاد آن روی سلولهای سرطانی  AGSبهمراتب بیشتر بوده و در دوزهای پایینتری باعث میر

تبریز ،تبریز ،ایران

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29

2

زهره آس

تاريخ اصالح 51 :خرداد 5931

تاريخ پذيرش 39 :خرداد 5931
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دندروزومی (بزرگنمایی × .)11ع مت فلش وزیکوله شدن سلولها و مر
آنها را نشان میدهد.

کشت کامل کشت داده شدند .سی ی سیلیول هیا در میحیدوده
غلظتی  1-511 µΜاز فارنسیفرول  Cدر دو فرم نانو و آزاد و در
بازههای زمانی  31و  11ساعت تحت تیمار قرار گرفتینید .پی از
گ شت بازه های زمانی در نظر گرفته شده ،به هر خانیه  31 1از
محلول ( MTT )1mg mlاضافه گردید .به منظور متابولیزه شیدن
رن و ایجاد بلورهای فورمازان توسط سلولهای زنده ،پلیتهیا بیه
مدت هار ساعت در انکوباتور  CO2دار قرار داده شیدنید .سی ی
پلیت ها را از انکوباتور بیرون آورده و محیط حاوی  MTTاز خانههیا
خارج گردید .در ادامه ،به هر خانه مقدار  311 ccاز ح ل DMSO
اضافه گردید .شدت رن اهکها معیاری از زنده ماندن سلیول هیا
میباشد .ج ب خانهها در طول موج  111nmتیوسیط دسیتیهیاه
 (BioTek, U.S.A) E ISA readerاندازهگیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری :برای آنالیز رابطه بین متغیرهای مقدار غلظت
ترکیب فارنسیفرول  Cو درصد سلولهای زنده ،از آزمون رگرسییون
استفاده گردید .همچنین برای تعیین قدرت سمییت فیرم نیانیوئیی
فارنسیفرول نسبت به فرم آزاد آن ،از آزمون  t-testبرای غلظت 11
میکروموالر (غلظت  IC50فرم دندروزومی) استفاده گردیید .سیطیح
معنیداری ،کمتر از  1011در نظر گرفته شد.
يافتهها
نتایج بهدستآمده بیانهر اثر معنیدار نانواره دندروزوم در باال بیردن
محلولیّیت ،ج ب و سمیّیت سلولی فارنسیفرول  Cمیباشد .همانطیور
که شکل  B-5نشان میدهد سلولهای تیمار شده با فارنسیفرول C
دندروزومی بعد از  31ساعت شکل طبیعی خود را از دست داده و فرم
ویزیکولی به خود گرفته اند که نشان از مر آنها میباشد .درصید
سلول های زنده ،متأثر از مدت زمان تیمیار و غیلیظیت افیزایشیی
فارنسیفرول  Cدندروزومی میباشد (شکل .)3
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] [ DOI: 10.30505/4.2.141

پرومها و بهصورت  IC50ارزیابی شد .بدین منظیور ،ابیتیدا تیعیداد
مناسبی از سلولهای سرطانی و نرمال ( 53111سلول در هر خانیه)
در شرایط کام یکسان و در پلیتهای  34خانه و  311 1محییط

×  11 (B) )31ساعت بعد از تیمار با  11میکروموالر فیارنسیییفیرول C

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29

 M T T ( 3 -( 4 , 5 -D i m e t h y l -2 -T h i a z o l yl ) -2 -5) d i p h e n y l e -2 -H -t e t r a z o l i u m b r o m i d
) (Sigma,Germanyو بر اساس پروتکل ارائهشده توسط سایت

شکل  :1مورفولوژی سلولهای  (A) AGSقبل از تیمار(بزرگنیمیاییی

] [ DOR: 20.1001.1.22286241.1394.4.2.2.2

 Ferula szowitzianaاستخراج شده است .خوا ضد توموری،
ضد باکتریایی و ضد ر زائی این ترکیب نشان داده شده است . 9
با وجود اهمیت ترکیبات گیاهی در طب سننتی و استفاده گسترده از
آنها در درمان بیماری های مزمن از جمله سرطیان ،اغیلیب ایین
ترکیبات در محیط های آبی و فیزیولوژیک بدن نامحلول بوده زیست
ماندگاری و ج ب ضعیفی دارند  . 1 -4امیروزه بیرای افیزاییش
محلولیّیت داروهای گیاهی در مایعات بدن و به تب آن افزایش اثرات
درمانی شان ،از ترکیبات مختلفی از جمله میسلها و لییی یوزوم هیا
استفاده میشود .دندروزومها نسل جدیدی از ناقلین ه بس ار و خیود
متجم هستند که در تحقیقات گ شته این گروه ،برای بیاال بیردن
پایداری و خاصیّیت ضدّ سرطانی کورکومین در سطیح  in vitroو
 in vivoمورد استفاده قرار گرفتهاند  . 1در مقایسه با سایر ناقلین
دارویی ،دندروزوم ها از مزایای متعددی از قبیل پایداری ،عدم سمیت
و زیستتخریبپ یری برخوردارند  . 1-51هدف از مطالعه حیاضیر،
افزایش محلولیّیت و سمیّیت فارنسیفرول  Cروی سلولهای سرطانیی
از طری بهکارگیری نانوارات دندروزوم میباشد.
مواد و روشها
کشت سلولی :رده سلولی  AGSمتعل به آدنوکارسینومای معده و
رده سلولی  MEFیا سلولهای فیبروب ست جنینی مو بهعنیوان
سلول نرمال از انستیتو پاستور ایران تهیه و در میحیییط کشیت
) RPMI (Gibco,Germanyحاوی  51درصد سیرم جینییین
گاوی )( (Gibco,Germanyمحیط کشت کامل) و انکوباتییییور
) (BIOBASE, Germanyبا پنج درصد  CO2و دمیای 91
درجه سانتیگراد انکوبه و کشت داده شد.
تهیه مواد مورد نیاز :فارنسیفرول ( Cکومارین) با درجه خلیو 33
درصد مستخرج از گیاه فروال زویتسیانا بومی آاربایجان غیربیی و
نانواره دندروزوم  O400توسط همکاران در اختیار آزمایشیهیاه قیرار
گرفت .به منظور تهیه نانوکومارین دندروزومی ،طیف غیلیظیتیی از
کورمارین با مقدارهای متفاوتی از دندروزوم ترکیب گردیده و هالی
نوری آنها تیوسیط اسی یکیتیروفیتیومیتیری (،ENG AND
 )JEN Eاندازهگیری گردید .در نهایت ،نسبیت ییک بیه ده
کومارین به دندروزوم در نظر گرفته شد . 1
بررسی سمیّیت سلولی به رو  :MTTسمیت فارنسییفیرول  Cو
میییییزان مییر و میییییر سییلییولییی ،بییا اسییتییفییاده از مییاده

اثر ضدّ سرطانی ترکیب نانوئی فارنسیفرول C

مجله طب انتظامی
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فارنسیفرول در غلظت  11ساعت ،دارای  IC50=11 µΜاست ایین
در حالی است که برای فرم آزاد و در میحیدوده میورد میطیالیعیه
 IC50 ،1-511 µΜمناسب به دست نیامد .آنالیز  t-testبیرای دو
متغیر فارنسیفرول  Cدندروزومی و فرم آزاد در غیلیظیت  11 µΜو
مدتزمان اثر  ،11حاکی از تأثیر معنیدار فیرم دنیدروزومیی بیود

شکل  :2تأثیر فارنسیفرول  Cدندروزومی روی سلولهای  AGSزنده در
 31و  11ساعت

شکل  :3تأثیر فارنسیفرول  Cدندروزومی و آزاد روی سلولهای AGS

در  31ساعت
جدول  :1شاخصهای آماری رگرسیون ندگانه دوزهای مختلف بر میزان ج ب
شاخصهای آماری رگرسیون چندگانه دوزهای مختلف بر میزان جذب

B

انحراف
معیار

Beta

مقدار ثابت

10413

101153

دوزهای
مختلف

-10115

10111

مقدار ثابت

10431

10151

دوزهای
مختلف

-10111

10111

مقدار ثابت

10419

10115

دوزهای
مختلف

-30133

10111

مقدار ثابت

10411

10111

دوزهای
مختلف

-10115

متغییرهای پیش بین

در 24
ساعت

آماره آزمون()t

<10115

-510591

<10115

F(1,28) = 102/692
Sig<0/001
R2=0/786
Adj-R2=0/788

910193

<10115

-310114

<10115

F(1,28) = 422/554
Sig<0/001
R2=0/938
Adj-R2=0/936

1330149

<10115

-90194

10115

F(1,28) = 102/503
Sig=0/001
R2=0/309
Adj-R2=0/284

5310119

<10115

F(1,28) = 358/243
Sig<0/001
R2=0/928
Adj-R2 =0/925

110114
-10114

معناداری

FC
در 44
ساعت

در 24
ساعت
Free FC
در 44
ساعت

10111

-10341

-10114

-10349

نتایج تحلیل واریان

و مدل رگرسیون

-510331

<10115

میزان ج ب را تبیین کنند .سه دوزهای مختلف در تبیین این واریان
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 1013می باشد که در سطح اطمینان  33درصد معنادار است.

] [ DOI: 10.30505/4.2.141

نتایج حاصل از جدول  5نشان می دهد که در سطح اطمینان  31درصد ،متغیرهای مقدار ثابت و دوز می توانند  13درصد از تغیییرات میوجیود در

] [ DOR: 20.1001.1.22286241.1394.4.2.2.2

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب
استاندارد

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29

یافتههای بهدستآمده از آنالیز رگرسیون نشان داد که بین غیلیظیت
فارنسیفرول  Cو درصد سلولهای زنده رابطه معنیدار و معیکیوس
وجود دارد بهطوریکه با افزایش غلظت ترکیب گیاهی فارنسیفیرول،
درصد سلولهای کشتهشده به طرز معنیداری افزاییش میی ییابید
(جدول  .)P ≥ 1011( )5همچنین نتایج نشان داد که فرم نیانیوئیی
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شکل  :4مقایسه تأثیر فارنسیفرول  Cدندروزومی و آزاد روی سلولهیای
 AGSدر  11ساعت

Esculetin, 2: Osthole, 3: Matrix metalloproteinase- S, 4: Jae-Ho ee

1:

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29
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] [ DOR: 20.1001.1.22286241.1394.4.2.2.2
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بهطوریکه در این غلظت  11درصد از سلولهای سرطانی متأثر از
فارنسیفرول  Cدندروزومی از بین رفته بیودنید (شیکیل  9و )1
((P ≥ 1011 , IC95 1095-1035
همچنین ،بررسی اثر کشندگی فارنسیفرول  Cدنیدروزومیی روی
سلولهای نرمال فیبروب ست جنینی موشی ) (MEFبیه عینیوان
کنترل ،اثر معنیداری از نقطه نظر رشد و تکثیر آنها نشیان نیداد
(نتایج بهدلیل معنیدار نبودن ،نشان داده نشده است).
بح و نتیجهگیری
برای افزایش محلول ّییت ترکیبات گیاهی در محیییط هیای آبیی از
حاملهای دارویی مختلف استفاده میشود .در تحقیقات گی شیتیه،
دندروزومها بهعنوان حامل هیای ژنیی بیی خیطیر ،خینیثیی و
زیستتخریبپ یر برای انتقال ژن به سیست های یوکاریوتی به کیار
برده شدهاند  . 1-51در تحقی حاضر ،برای افزایش محلولیّیت و در
نتیجه سمیّیت فارنسیفرول  Cروی سلولهای سرطانیی  ،AGSاز
این ترکیبات پلیمری استفاده شد .زیرا که این ترکیب هیییدروفیوب
گیاهی فاقد محلولیّیت و ج ب کافی در سلولها میباشد .کومارینها
گروه بزرگی از ترکیبات گیاهی هستند کیه طیییف وسیییعیی از
فعالیّیتهای ضد سرطانی همچون مهار رشد سلولهای سرطانیی و
متاستاز را از خود نشان میدهند  . 55-54اسکولتیین 5بیا میهیار
فسفوری سیون پروت ین رتینوب ستوما در سلولهای لوکیمیی -41
 Hباعث توقف رخه سلولی در فاز  G1میگردد  . 51استول 3به
طور م ثری پروموتور  -Sمتالوپروت یناز ماتریکسی 9را مهار میکند و
از این طری از مهاجرت و تهاج سلولهای سرطانی جیلیوگیییری
میکند  . 54جی هو لی 1و همکارانش در سال  3151نشان دادنید
که فارنسیفرول  Cبا مهار فاکتور رشد آندوتلیوم ،مان ر زاییی و
متاستاز میگردد  51و  . 51یافتههای ما بیانهر تیأثیییر فیاحیش
دندروزوم در افزایش ج ب و سمیّیت فارنسیفرول  Cروی سلولهای
 AGSاست را که فارنسیفرول  Cدندروزومی سمیّیت بیشتری بیر
روی سلول های سرطانی مورد مطالعه در مقایسه با فارنسیفیرول C

آزاد دارد که تأییدی بر پ وهش های قبلی است .مطالیعیات قیبیلیی
همکاران نیز نشان دهنده تأثیر معنی دار این نانو ارات در باال بیردن
پایداری و ج ب ترکیبات گیاهی میباشد  . 1در مجموع یافته هیای
فو حاکی از پتانسیل بالقوه بیاالی داروئیی فیارنسیییفیرول C
دندروزومی است که میتواند به عنوان فاکتور دارویی مه در کینیار
سایر رو های درمانی قلمداد شود و نیازمند مطالعات بیشتر از جمله
تعیین نوع سمیّیت اعمال شده روی سلولهای سرطانی ،رمزگشیاییی
مولکولی آن و بررسی تغییرات بیان ژنهای آپوپتوزی در سلولهیای
تحت تیمار فارنسیفرول  Cدندروزومی و آزاد است .بخشیی از ایین
مطالعات در آزمایشهاه ما در دست انجام است.
ت کر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از آزمایشهاه کشیت
سلول دانشکده دام زشکی دانشهاه تبریز ابراز میدارند .مقاله حاضیر،
مربو به یافته های طر تحقیقاتی م وب در دانشهاه آزاد اس میی
بناب می باشد که در خور قدردانی از معاونت پی وهشیی آن واحید
میباشد.
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