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Aim: According to the importance of coumarin derivatives as an effective
medication on cancer cells and various other therapeutic effects, in this study
we investigated the effect of a new derivative of coumarin named 3- (tetrazol5-yl) coumarin on single-stranded DNA by different spectroscopic methods in
solution.
Material and Methods: The present study has investigated the effect of 3(tetrazol-5-il) coumarin on single-stranded DNA in vitro. The findings
demonstrates that the rate of single strand DNA absorption enhances by
interaction with 3-(tetrazol-5-yl) coumarin at 210 and 260 nm. The
fluorescence intensity of single-stranded DNA increases in a concentrationdependent of 3- (tetrazol-5-yl) coumarin, indicating the binding of 3- (tetrazol5-yl) coumarin to the chromophores in single-stranded DNA.
Results: Binding of 3- (tetrazol-5-yl) coumarin to single-stranded DNA causes
a significant increase in ellipticity in circular dichroism of DNA molecules in
the regions of 220 and 275 nm which is more positive at 245 nm. The results
indicate a stronger binding of 3- (tetrazol-5-l) coumarin to single-stranded
DNA, which may be due to the fact that single-stranded DNA may be more
available during replication.
Conclusion: The results obtained from the effect of 3- (tetrazol-5-yl) coumarin
on single-stranded DNA can provide valuable information to design
medications by coumarin derivatives which have more anti-tumor effect and
less side effects.
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چکیده

واژگان کلیدی
(-3تترازول-5-ایلل
کومللارین DNA ،تللک
رشللللللللللللته،

هدف :باتوجه به اهمیت مشتقات کومارین بهعنوان داروی موثر بر سلولهای سرطانی و اثرات درمانی متنوو
دیگر ،در این پژوهش بررسی تاثیر مشتق جدیدی از کومارین بهنام (-3تترازول-5-ایل) کوموارین بوه DNA

اسپکتروسلللللکوپی

تک رشته در محلول با استفاده از روشهای مختلف اسپکتروسکوپی مورد مطالعه قرار دادیم.

اسپکتروسلللللکوپی

مواد و روشها :مطالعه حاضر بهبررسی اثر (-3تترازول-5-ایل) کوموارین بور  DNAتوک رشوته در شورای

فلورسلللللللللا

،

دور گ مایی دورا ی

آزمایشگاهی پرداخته است .نتایج حاصل نشان مویدهود کوه میوزان رونود جو

 DNAتوک رشوته در اثور

تاریخ دریافت1400/11/15 :

میانکنش با (-3تترازول-5-ایل) کومارین در طول موجهای  210و  260نانومتر افزایش مییابد .طیف نشری

تاریخ باز گری1401/01/30 :

 DNAتک رشته در یک روند وابسته به غلظت (-3تترازول-5-ایل) کومارین افزایش مییابد ،که نشاندهنده

تاریخ پذیرش1401/02/11 :

اتصال (-3تترازول-5-ایل) کومارین با کروموفورهای موجود در  DNAتک رشته است.
تایج :اتصال (-3تترازول-5-ایل) کومارین به  DNAتک رشتهای سبب افزایش قابول توجوه  ellipticityدر
دورنگ نمایی دورانی ملکوول  DNAدر نوواحی  220و  275نوانومتر و مببوتتور شودن آن در  245نوانومتر
میشود .نتایج حاکی از اتصال قوی تر داروی (-3تترازول-5-ایل) کومارین به  DNAتک رشته میباشود کوه
میتواند بهایندلیل باشد که احتماال  DNAتک رشته در هنگام همانندسازی بیشتر در دسترس است.
تیجهگیری :نتایج بهدست آمده از اثر کومارین (-3تترازول-5-ایل) برروی  DNAتوک رشوتهای مویتوانود
اطالعات مفیدی در زمینه طراحی داروهایی با مشتقات کومارینی با اثر ضدتوموری بیشتر و عووار

جوانبی

کمتری در اختیار قرار دهد.

 -1مقدمه
باوجود تالش دانشمندان و پیشرفت علم و تکنولوژی ،سرطان هنوز از مهلکترین بیماریهای بشر است و بنابراین تحقیق
برروی این بیماری و راههای درمان آن بسیار مورد توجه میباشد .ل ا شناسایی مکانیسم اثر داروهای ضدسرطانی برای بهکار
بردن موثرتر آنها در درمان انوا سرطان میتواند مهم باشد .هسته مهمترین ارگانلی است که در سلولهای یوکاریوتی وجود
دارد و هدف بسیاری از ترکیبات جدید و همچنین داروهای ضدسرطان ،هسته سلول میباشد DNA .در داخل هسته
سلولهای یوکاریوتی در هنگام همانندسازی یا رونویسی برهنه استولی در بهطور معمول ،همراه با پروتئینهای هیستونی و
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غیرهیستونی است که باهم ساختارهایی بهنام نوکلئوزوم را میسازند که کروماتین نامیده میشوند .ازاینرو داروهای ضدتوموری
برای انجام عمل خود میتوانند  DNAرا چه بهصورت تک رشتهای یا دو رشتهای مورد هدف قرار دهند (.)1-3
کومارینها بهطور گسترده در زمینه زیستشناسی ،پزشکی و علوم پلیمری یافت میشوند .شناختهشدهترین و مهمترین
کومارین "وارفارین" است که در دوزهای پایین بهعنوان رقیقکننده خون تجویز میشود .کومارینهای متعددی بهعنوان دارو
در پزشکی معاصر و اخیر استفاده میشود .کومارین و مشتقات آن همچنین طیف گستردهای از فعالیتهای فیزیولوژیکی
مختلف ازجمله فعالیتهای ضدالتهابی ،ضدباکتریایی ،ضدسرطانی ،ضدانعقاد و ضد HIVرا نشان میدهند.کومارین و مشتقات
آن همچنین طیف گستردهای از فعالیتهای فیزیولوژیکی مختلف ازجمله ضدالتهابی  ،ضدباکتریایی  ،ضدسرطانی  ،ضدلخته
شدن ،فعالیتهای ضد ،HIVضدویروسی ،ضد ویروسی را نشان میدهند ( .)3 ،2آنها همچنین بهعنوان مواد تشکیل دهنده
در عطر ،لوازم آرایشی ،افزودنی در مواد غ ایی ،دارویی ،در تهیه حشرهکشها ،روشن کنندههای نوری ،و رنگهای فلورسنت
پراکنده و لیزری استفاده میشوند .کومارینها بهدلیل سمیت و سرطانزایی مورد توجه قرار گرفتهاند .عالوهبراین ،آنها اثرات
فتودینامیک را نشان میدهند و واسطههای مفیدی برای سنتز فوروکومارینها ،کرومنها ،کومارونها و -2آسیلرسورسینولها
هستند(.)5 ،4
تترازولها در فارماکوکینتیک و متابولیسم دارورسانی شرکت میکنند .بنابراین ،آنها همیشه کاندید خوبی برای اتصال و اثر
بخشی برروی پروتئین و  DNAمیباشند(- 3 .تترازول-5-ایل) کومارین بهعنوان ایمیدازوکومارین یک مشتق کومارین است
که با موفقیت از طریق دومینو  Knoevenagelسنتز میشود .این مشتق کومارین در تشکیل رادیکالهای آزاد در سلولهای
پوستی شرکت میکند و باعث آسیب در ساختار  DNAو پروتئین در سلول میشود که بهدنبال آن سبب ایجاد سرطان در
انسان میشود ( .)6-9بادرنظر گرفتن مطالب گفته شده ،هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر این مشتق کومارین بر DNA
تک رشته غده تیموس گوساله میباشد .استفاده از غده تیموس گوساله بهعلت دارا بودن میزان باالی  DNAنسبت به پروتئین
این امکان را برای ما فراهم کرد تا اثر (-3تترازول-5-ایل) کومارین را برروی  DNAخالص بررسی کنیم.

 -1مواد و روشها
(-3تترازول-5-ایل) کومارین به عنوان ایمیدازوکومارین یک مشتق کومارین است که از طریق واکنش ترکیبهای
کربونیلدار فعالی مانند مشتقهای ایزاتین ،آلدئیدهای آروماتیک با مالونیتریل ،سنتز فرآورده را از طریق یک واکنش دومینو
چند جزیی (تراکم ناووناگل/حلقه افزایی 1و-3دوقطبی) بدون استفاده از هیچگونه کاتالیزوزی در حالل آ در دمای  50درجه
سانتیگراد انجام میشود ( 2 .)10میلیگرم از مشتق کومارین با  1میلیلیتر محلول بافر تریس خریداره شده از شرکت مرک
آلمان ترکیب نموده و محلول در یخچال نگهداری شد DNA .تک رشته غده تیموس از شرکت  SIGMAخریداری شد .جهت
آمادهسازی محلول  DNAبهمقدار  2میلیگرم از پودر  DNAبا  1میلیلیتر بافر تریس  0/01موالر با  pH 7/4ترکیب و محلول
در یخچال نگهداری شد.
اسپکتروسکوپی  :UV/Visمیانکنش (-3تترازول-5-ایل) کومارین با  DNAتک رشته با استفاده از بافر تریس اسیدی
 10میلیموالر ( ،(pH 7/2در دمای اتاق و بهدور از نور انجام گرفت .بدین منظور غلظت ثابتی از DNAتک رشته تهیه و با
غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل) کومارین بهمدت یک ساعت انکوبه و پس از اتمام زمان مورد نظر ،بهمنظور مطالعات
اسپکتروسکوپی  UV-Visمورد استفاده قرار گرفت.
میزان ج محلول حاصل از میانکنش (-3تترازول-5-ایل) کومارین با  DNAتک رشته و نیز میزان ج غلظتهای
مختلف دارو در بافر تریس اسیدی در  210و  260نانومتر بااستفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  Carry 100مدل Bio-Varian
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ساخت کشور استرالیا خوانده شد و پس از انجام محاسبات الزم منحنیهای مربوطه رسم شد.
اسپکتروسکوپی فلورسا

 :بهمنظور انجام مطالعات اسپکتروسکوپی فلورسانس ،ابتدا غلظت ثابتی  DNAتک رشته با

غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل) کومارین در دمای اتاق و بهدور از نور بهمدت یک ساعت انکوبه شدند .پس از سپری
شدن مدت زمان معین ،محلول حاصل از میانکنش (-3تترازول-5-ایل) کومارین با  DNAتک رشته در طول موج  258نانومتر
تهییج و طیف نشر آنها در محدوده  200تا  700نانومتر بااستفاده از دستگاه اسپکتروفلوئوریمتر  Carry Eclipseمدل Bio-
 Varianو ساخت کشور استرالیا رسم شد .محلول حاصل از میانکنش  DNAتک رشته با (-3تترازول-5-ایل) کومارین نیز در
طول موج  258نانومتر تهییج و طیف نشر فلورسانس آن در محدوده  500-550نانومتر رسم شد .همچنین طیف نشر
نمونههای استاندارد (-3تترازول-5-ایل) کومارین در محدوده ذکر شده رسم و سپس از میزان نشر نمونههای تیمار شده کسر
شد .در طول انجام آزمایشات Slitهای تهییجی و نشری بهترتیب  10و  5نانومتر در نظر گرفته شد و از کووت کوارتز با عر
یک سانتیمتر استفاده شد .پس از رسم منحنیهای حاصل از میانکنش  ،باتوجه به اطالعات بهدست آمده منحنی Io-I/Io×100
در برابر غلظتهای مختلف دارو رسم شد Io .در این فرمول شدت نشر فلورسانس در غیا دارو و  Iشدت نشر فلورسانس در
حضور غلظتهای مختلف دارو میباشد .همچنین ثابت معادله اشترن–ولمر ) (Ksvبرای تخمین میزان خاموشی فلورسانس
محاسبه شد ( .)10در معادله اشترن–ولمر ] Io ، Io /I = 1+ Ksv [Qو  Iبهترتیب مقدار نشر ذاتی در غیا و حضور
خاموشکننده )(-3تترازول-5-ایل) کومارین( [Q] ،غلظت خاموشکننده Ksv ،ثابت خاموشی اشترن–ولمر فلوئورهای در
معر خاموشکننده میباشد ( .)13 ،12برایناساس  Ksvبرای (-3تترازول-5-ایل) کومارین بهعنوان شیب نمودار  Io /Iبر
غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل) کومارین بهدست آمد.
اسپکتروسکوپی  :CDبهمنظور مطالعه تغییر ساختار دوم ،پس از میانکنش  DNAتک رشته با (-3تترازول-5-ایل)
کومارین ،از اسپکتروسکوپی  CDاستفاده شد .مطالعه  CDدر ناحیه  Near-UVو بهترتیب در محدوده طول موجهای -200
 320نانومتر و بااستفاده از دستگاه اسپکتروپالریمتر  AVIVمدل  215با کووت کوارتز با عر  1سانتیمتر برای ناحیه نزدیک
و کووت با عر  1میلیمتر برای ناحیه دور و تحت جریان مداوم گاز ازت و در دمای  23درجه سانتیگراد انجام شد .طیف
نمونههای میانکنش از طیف نمونههای استاندارد داروی (-3تترازول-5-ایل) کومارین که در همین شرای رسم شده بودند،
کسر و دادهها تحت عنوان ) (Molar Elipticityو بهصورت  [Ɵ]: deg×cm2×dmol-1گزارش شدند (.)14

 -2تایج
مطالعه میانکنش (-3تترازول-5-ایل کومارین با  DNAتک رشته با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی
اسپکتروسکوپی ج بی یکی از روشهای مناسب برای مطالعه ساختار ماکرومولکولها است .بهمنظور بررسی خصوصیات
اسپکتروسکوپی (-3تترازول-5-ایل) کومارین ،ابتدا طیف ج بی این ترکیب بین طول موج های  200تا  700نانومتر رسم شد
(شکل .)1همانطورکه مشاهده می شود طیف ج بی این دارو دارای یک قله ج بی بلند در  210نانومتر و چند قله ج بی کوتاه
در  320 ،280 ،208و  439نانومتر میباشد .ل ا باتوجه بهطیف ج بی ،طول موج  210نانومتر بهعنوان ج

شاخص -3

(تترازول-5-ایل) کومارین انتخا شد.
مطالعه میانکنش (-3تترازول-5-ایل کومارین با  DNAتک رشته با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی
اسپکتروسکوپی ج بی یکی از روشهای مناسب برای مطالعه ساختار ماکرومولکولها است .بهمنظور بررسی خصوصیات
اسپکتروسکوپی (-3تترازول-5-ایل) کومارین ،ابتدا طیف ج بی این ترکیب بین طول موج های  200تا  700نانومتر رسم شد
(شکل .)1همانطورکه مشاهده می شود طیف ج بی این دارو دارای یک قله ج بی بلند در  210نانومتر و چند قله ج بی کوتاه
در  320 ،280 ،208و  439نانومتر میباشد .ل ا باتوجه بهطیف ج بی ،طول موج  210نانومتر بهعنوان ج
(تترازول-5-ایل) کومارین انتخا شد.
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شکل .1طیف جذبی داروی (-3تترازول-5-ایل کومارین در غلظت  50میکروگرم در میلیلیتر.

بهمنظور بررسی تغییرات ج

نمونههای انکوبه شده با (-3تترازول-5-ایل) کومارین از روش طیفسنجی ج بی UV/vis

استفاده شد .طیفسنجی ج بی روشی مفید برای مطالعه ساختار ماکرومولکولهای مختلف است و ازطرفیدیگر این روش یکی
از سادهترین و رایجترین روشها برای مطالعه میانکنش لیگاند-ماکرومولکول است.
ابتدا میزان ج

نمونههای استاندارد (-3تترازول-5-ایل) کومارین در هر غلظت از مقدار ج

باغلظت مشابه (-3تترازول-5-ایل) کومارین کسر و نمودار تغییرات ج
شکل  2تغییرات میزان ج

نمونههای تیمار شده

 DNAتک رشته برحسب غلظت دارو رسم شد.

محلولهای حاصل از میانکنش داروی (-3تترازول-5-ایل) کومارین با  DNAتک رشته در

طول موجهای  260نانومتر ) )Aو  210نانومتر( )Bرا نشان میدهد و همانطور که مشاهده میشود تغییرات ج
تک رشته یک روند مشابه را طی میکنند .شکل  2-Aبهصورت مقایسهای روند تغییرات میزان ج

DNA

 DNAتک رشته پس از

انکوباسیون با (-3تترازول-5-ایل) کومارین در طول موج  260نانومتر را نشان میدهد .در غلظتهای مختلف میزان ج
 DNAتک رشته افزایش مییابد و در غلظتهای باالتر نیز همچنین ج

افزایش مییابد .درحالیکه کاهش ج

در اثر

میانکنش دارو با  DNAدر هیچ طول موج مشاهده نشد.
همانطور که در شکل  2-Bمشاهده میشود در اثر میانکنش داروی (-3تترازول-5-ایل) کومارین با  DNAتک رشته در
طول موج  210نانومتر در حضور همه غلظتهای دارو ج
غلظت پایین و باالی (-3تترازول-5-ایل) کومارین میزان ج

روند افزایشی را نشان میدهد .مشاهده دقیقتر نشان میدهد در
در غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل) کومارین افزایش

مییابد.
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شکل .2مقایسه تغییرات میزان جذب  DNAتک رشته پ

از ا کوباسیون با غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل کومارین در طول

موجهای  260ا ومتر ( Aو  210ا ومتر ).(B

در ادامه بهمنظور بررسی میانکنش (-3تترازول-5-ایل) کومارین با  DNAتک رشته از روش طیف نشری فلوئورسانس
استفاده شد .بدین منظور غلظت معینی از  DNAتک رشته بهطور جداگانه با غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل) کومارین
در تاریکی و در دمای  23درجه سانتیگراد بهمدت یک ساعت انکوبه و پس از اتمام زمان ،نمونههای کنترل و تیمار شده در
طول موج  258نانومتر تهییج و طیف ج بی آنها رسم شد .سپس میزان ج
غلظت از میزان ج

فلورسانس نمونههای استاندارد دارو در هر

نمونههای تیمار شده با دارو در همان غلظت کسر و نمودار مربوط به  DNAتک رشته در محدوده

 500-550نانومتر رسم شد (شکل .)3

شکل  .3مودار تغییرات طیف جذبی  (A) DNAتیمار شده با غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل کومارین و پ

از برا گیخته شدن

در طول موج  258ا ومتر .شمارههای  1تا  6بهترتیب غلظتهای  50 ،25 ، 12/50 ،6/25 ،0و  100میکروگرم در میلیلیتر (-3تترازول-5-
ایل کومارین میباشند (B) .تغییرات  DNA Io - I / Io × 100تک رشته بر حسب غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل کومارین
) (Dمودار اشترن-ولمر  DNAتک رشته.
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(-3تترازول-5-ایل) کومارین،

 DNAتک رشته دارای یک قله ج بی در  520نانومتر هستند که مربوط به کروموفورهای ( DNAبازهای  )DNAاست و
باافزایش غلظت (-3تترازول-5-ایل) کومارین ،میزان ج

کروموفورهای  DNAتک رشته افزایش مییابد بدون اینکه در

طیف  DNAتک رشته جابهجایی صورت گیرد.
باتوجه به نتایج حاصل از فلورسانس ،منحنی  Io - I / Io × 100مربوط به  DNAتک رشته در مقابل غلظتهای مختلف
دارو نیز رسم شد .همانطورکه در شکل  3-Bنشان داده شده است Io ،شدت نشر فلورسانس نمونه  DNAتک رشته در غیا
(-3تترازول-5-ایل) کومارین و  Iشدت نشر فلورسانس نمونه  DNAتک رشته در حضور غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-
ایل) کومارین است .مشاهده میشود که در غلظت پایین (-3تترازول-5-ایل) کومارین ( 12/50میکروگرم در میلیلیتر) ،تمایل
دارو برای  DNAتک رشته تقریبا کم است و در غلظتهای باالتر ( 50-100میکروگرم در میلیلیتر)  DNAتک رشته تمایل
بیشتری را به (-3تترازول-5-ایل) کومارین نشان میدهد .شکل  3-Cنمودار اشترن-ولمر را نشان میدهد که نشاندهنده اثر
خاموشکنندگی ) (Quenchingداروی (-3تترازول-5-ایل) کومارین است .شیب این نمودار همان ثابت اشترن-ولمر است که
بهصورت موالر بیان میشود و مقادیر آن برای  DNAتک رشته برابر  1/42×103 M-1میباشد (شکل  )3که نشاندهنده این
است که دارو تمایل زیادی به  DNAتک رشته دارد .شکل  4ثابت اتصال  )H-Tetrazol-5-yl1(-3کومارین به  DNAتک
رشتهای Ka=68/35×103 M-1و تعداد جایگاه اتصال  n= /72را نشان میدهد (شکل .)4

شکل .4ثابت اتصال  Kaو تعداد محل اتصال  nدر دمای  25درجه سا تیگراد.

بهمنظور مطالعه تاثیر (-3تترازول-5-ایل) کومارین بر ساختار دوم مولکول  DNAتک رشته از روش دورنگنمایی حلقوی
) (CDدر محدوده فرابنفش نزدیک استفاده شد .بدین منظور  DNAتک رشته با غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل)
کومارین در دمای اتاق و به دور از نوربه مدت یک ساعت انکوبه شدند .پس از گ شت زمان معین ،طیف  CDنمونهها در غیا
 DNAتک رشته رسم شد .سپس طیف  CDغلظت های مختلف دارو در هر غلظت از طیف نمونههای تیمار شده با -3
(تترازول-5-ایل) کومارین در همان غلظت کسر شد و منحنی مربوطه رسم شد (شکل .)5همانطورکه در شکل مشاهده
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میشود ،طیف  DNAتک رشته در غیا (-3تترازول-5-ایل) کومارین دارای دو ناحیه مببت یکی در  220نانومتر و دیگری
در  275نانومتر و یک ناحیه منفی در  245نانومتر میباشد .افزایش غلظت (-3تترازول-5-ایل) کومارین elipticity ،مولکول
 DNAتکرشته در همه نواحی ازجمله در  245 ،275و  220نانومتر را تحت تاثیر قرار میدهد .در  275نانومتر و در حضور
دارو  elipticityافزایش یافته و بهسمت طول موجهای کوتاهتر جابهجا میشود .در  245نانومتر با افزودن بر میزان -3
(تترازول-5-ایل) کومارین  elipticityمببتتر شده و نمودار بدون تغییر در طول موج میباشد و باالخره در  220نانومتر
عالوهبر افزایش  ،elipticityمقداری جابهجایی بهسمت طول موجهای کوتاهتر وجود دارد.

شکل .5طیف  CDمولکول  DNAتکرشته در حضور و غیاب غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل کومارین شمارههای  1تا 6
بهترتیب غلظتهای  50 ،25 ،12/50 ،6/25 ،0و  100میکروگرم در میلیلیتر (-3تترازول-5-ایل کومارین.

 -3بحث
فعالیت ضدتوموری مشتقات کومارین طبیعی و مصنوعی بهطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و ثابت شده است که
کومارینها ،بسته به ساختارشان ،میتوانند برروی سلولهای تومور مختلف توس

مکانیسم عمل مختلف مانند مهار آنزیم

تلومراز ،مهار فعالیت پروتئین کیناز و کاهش بیان انکوژن عمل میکنند همچنین آپوپتوز باواسطه کاسپاز  9را القا میکنند ،و با
متوقف کردن چرخه سلولی در فاز  ،G0/G1فاز  ،G2/Mتکبیر سلولهای سرطانی را سرکو میکنند (15و.)16
 DNAدر هسته سلول های یوکاریوت در هنگام همانندسازی برهنه است و ممکن است مورد هدف بسیاری از ترکیبات یا
آنزیمهای مختلف قرار گیرد ولی در حالت معمول برهنه نیست و در اتصال با پروتئینهای هیستونی و غیرهیستونی است که
مجموعا ترکیب نوکلئوپروتئینی بهنام کروماتین را ایجاد می کند .ازطرفی در ساختار کروماتین DNA ،حول اکتامر هیستونی
پیچیده و نوکلئوزوم را تشکیل میدهد .ترکیبات  DNAموجود در هسته سلول از مهمترین اهداف بسیاری از داروهای
ضدسرطان پس از ورود آنها به درون هسته سلول است و تاکنون مطالعات زیادی در زمینه نحوه اثر داروهای ضدتومور برروی
ساختار کروماتین و  DNAصورت گرفته است .درمورد اثر (-3تترازول-5-ایل) کومارین برروی  DNAتک رشته اطالعاتی در
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دست نیست و دادههای موجود درخصوص ترکیب نامبرده برروی ساختار  DNAنیز وجود ندارد .بههمیندلیل تصمیم بر آن
شد که اثر این دارو بر  DNAتک رشته محلول بررسی و نتایج حاصل از میانکنش آن با  DNAتک رشته مورد بررسی قرار
شد .بدین منظور غلظت ثابتی از  DNAتک رشته با غلظتهای مختلف (-3تترازول-5-ایل) کومارین در دمای اتاق و بهدور از
نور انکوبه و پس از گ شت مدت زمان مورد نظر ،مطالعات مختلف اسپکتروسکوپی برروی آنها صورت گرفت.
نتایج بهدست آمده از افزایش ج

 DNAتک رشته در  210و  260نانومتر بهصورت وابسته به غلظت بوده و نشاندهنده

مشارکت گروههای فسفات و بازهای  DNAدر میانکنش با دارو میباشد .در غلظتهای باال (-3تترازول-5-ایل) کومارین
ساختار  DNAتک رشته باز شده و در نتیجه میزان ج

افزایش مییابد .شدت افزایش ج

در مورد  DNAتک رشته

نشاندهنده تمایل بیشتر دارو برای اتصال به  DNAتک رشته است.
اسپکتروسکوپی فلوئورسانس نسبت به طیف سنجی ج بی کارآمدتر ،حساستر و از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .با
استفاده از روش اسپکتروسکوپی فلوئورسانس میتوان اطالعات مهمی درباره ساختار ماکرومولکول بهدست آورد (.)19-17
افزایش شدت نشر فلورسانس  DNAتک رشته نشاندهنده بازشدن کروموفورهای  DNAدر حضور (-3تترازول-5-ایل)
کومارین است و نیز خطی بودن منحنی اشترن-ولمر نیز تاییدی براینحالت است .منحنی  Iₒ-I/Iₒ×100از  DNAتک رشته
همچنان نشاندهنده تمایل زیاد (-3تترازول-5-ایل) کومارین به  DNAتک رشته است .از طرفی باز شدن کروموفورهای
 DNAتک رشته میتواند به اینترکاله شدن (-3تترازول-5-ایل) کومارین بهدرون این ساختارها نسبت داده شود .در مطالعهای
که مشتقات کومارینی مانند کومارین  )Ksv=25.61 ×103 M-1( 35برروی آلبومین سرم گاوی ( )BSAانجام شد و
هم چنین در مطالعه دیگری که به بررسی مشتق دیگر کومارین بهنام -4متیل-7-هیدروکسی کومارین در حضور  BSAو
 HSAپرداخته شد Ksv ،بهترتیب برابر  1/80×103 M-1و  4/97×103 M-1میباشد که بهاین ترتیب (-3تترازول-5-ایل)
کومارین ( )Ksv=1/42×103 M-1ثابت معادله اشترن – ولمر کمتری نسبت بهاین مشتقات کومارینی دارد ( .)21 ،20در
مطالعه دیگری که تاثیر کومارین در حضور اتیدیوم برماید و اکریدین اورنج انجام شد  Ksvبهترتیب برابر  0/21×103 M-1و
 0/56×103 M-1میباشد که از  Ksvمربوط به (-3تترازول-5-ایل) کومارین کمتر میباشد (. )22
طیف سنجی  CDروشی قوی در مطالعه خصوصیات کنفورماسیونی ملکول  DNAتک رشته است و در مطالعه میانکنش
اسیدهای نوکلئیک با پروتئینها و لیگاندها مورد استفاده قرار میگیرد ( .)25-23تغییر  elipticityمولکول  DNAدر ناحیه
 245نانومتر بیانگر تغییر حالت راستگردی  B-DNAمیباشد .بهعالوه میانکنش دارو در  220و  275نانومتر سبب افزایش
 elipticityمیشود .بهطورکلی تغییرات در  245 ،220و  275نانومتر نشاندهنده تاثیر دارو بر  stackingبازها است که
سبب تغییر کانفورماسیون  Bدر ساختار  DNAو کاهش ساختارهای دوم مولکول  DNAو احتماال تغییر  B-DNAبه  Aو
یا  C-DNAمیشود.

 -4تیجهگیری
باتوجه به نتایج حاصل از میانکنش (-3تترازول-5-ایل) کومارین با  DNAتک رشته که حاکی از تمایل زیاد دارو برای
اتصال به  DNAتک رشته میباشد ،احتماال درگیر شدن  DNAتک رشته بهعنوان یکی از مهمترین و اصلیترین هدفهای
موجود در ساختار کروماتین با (-3تترازول-5-ایل) کومارین میباشد.
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