
 
 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 پیراپزشکیدانشکده 

 پایان نامه جهت اخذ در رشته بیوتکنولوژی پزشکی

 عنوان:

بر روی  6و امگا 3بررسی اثر کوئرسیتین استریفیه شده با اسیدهای چرب امگا

 ملانوما A375در رده سلولی  ERKتکثیر، خواص مکانیکی و بیان 

 راهنما: استاد

 دکتر نعمت اله غیبی

 استاد مشاور:

 دکتر حسین احمدپور یزدی

 دکتر اعظم جنتی اصفهانی

 نگارش:

 مریم آقامحمدی



0011 

  



 چکیده:

مطالعات اخیر پتانسیل ضدتوموری ساختارهای فیتوکمیکال بیولوژیکی فعال فالونوئیدها را برای زمینه: پیش

اند. این خاصیت از طریق تعدیل مسیرهای سیگنالینگ های سرطانی مختلف نشان دادهپیشگیری و درمان سلول

یب کوئرستین استری شده از شود. در این مطالعه، دو ترکانجام می ERKمولکولی مختلف، از جمله فسفوریالسیون 

 نظر القای مرگ سلولی سرطانی آپوپتوز در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 لینولنیک و اسید لینولئیک از نظر سیگنال دهی آپوپتوز-عملکرد کوئرستین استری شده با اسید آلفا ها:مواد و روش

برای  MTTمورد بررسی قرار گرفت. سنجش  A375انی های سرطان مالنوم انسدر سلول ERK/MAPKناشی از 

میکروگرم  011و  50، 35، 25، 5مانی سلولی )ی آن بر غلظت زندهمقایسه اثرات کورستین، و مشتقات استریفیه

مورد استفاده قرار گرفت. برای  A375های سلول IC50ساعت برای به دست آوردن  24، 42لیتر( به مدت بر میلی

ساعت، از فلوسایتومتری استفاده  24میکروگرم بر میلی لیتر و  53های پوپتوز و نکروز در غلظتتشخیص اثرات آ

، از وسترن بالت استفاده شد. در p-ERK/ERKشد. برای تعیین سطح پروتئین مسیر سیگنالینگ مرتبط با آپوپتوز 

یک و نیروهای چسبندگی سلولی حاوی مقدار مدول االست A375نهایت، خواص نانومکانیکی ساختار غشایی مالنوم 

 GraphPadبا استفاده از میکروسکوپ نیروهای اتمی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار 

 انجام شد. 8.0.0

میکروگرم  IC50 = 35با غلظت مهاری نیمه حداکثر ) A375ماندن سلول زنده 6امگا-ترین تاثیر کوئرستینمهم نتایج:

، 6گاام-ساعت(، وابسته با زمان مشاهده شد. کوئرستین استریفیه شده، به خصوص کوئرستین 84در میلی لیتر، 

 p( )0014±455باالترین میزان مهار تکثیر سلولی را با بهبود مدول االستیک، نیروهای چسبندگی سلول به سلول )

به طور قابل  6امگا-( نشان داد. عالوه بر این، کوئرستین**p <0.01و افزایش اثر القای آپوپتوز )***( 0.001>

کاهش  A375های و متعاقباً القای آپوپتوز را در سلول p-ERK (0.1439توجهی میانگین سطوح فسفوریالسیون )

 **(.p<0.01داد )

وگه مشاهده ژبه طور کلی، یک اثر آپوپتوز باالتر در ساختار کوئرستین استری نسبت به فرم غیر کونگیری: نتیجه

تواند به عنوان ترکیبی برای عوامل ضد کارایی بیشتری نسبت به سایر ترکیبات داشت و می 6امگا-کوئرستینشد. 

 مالنوم پوست استفاده شود.

 AFMهای نانومکانیکال سلول، ،  مشتقات استریفیه، ویژگیA375های ، سلولp-ERKکلمات کلیدی: کوئرستین، 

 



Abstract 

Background & Aim: Recent studies have shown the antitumor potential of active biological phytochemical 

structures flavonoids for the prevention and treatment of various cancers cell. This is done through modulating 

different molecular signaling pathways, including phosphorylation of ERK. In this study, two Esterified quercetin 

compounds were evaluated in terms of inducing apoptotic cancer cell death in vitro.  

Materials & Method: The function of esterified quercetin with 𝛼-linolenic acid (ALA) and linoleic acid 

(LA) in terms of signaling ERK/MAPK induced apoptosis in human melanoma carcinoma cells A375 was 

examined. The MTT assay was utilized for comparing the effects of quercetin, ALA, and LA on A365 cell viability 

concentration (5, 25, 35, 50, and 100𝜇𝑔/𝑚𝑙) for 24, 48 hours to obtain IC50 of A375 cells. To detect the effects on 

apoptosis and necrosis at concentrations 35 𝜇𝑔/𝑚𝑙 & 48 hr, flow-cytometry was utilized. To determine p-

ERK/ERK apoptosis-related signaling pathway proteins level, western blot was used. Finally, the nano-mechanical 

properties of the melanoma A375 membrane structure containing elastic modulus value and cell-cell adhesion 

forces were investigated using Atomic Forces Microscopy (AFM). Statistical significance was analyzed in 

GraphPad software 8.0.0.  

Results: The most significant A375 cell viability effect of Q-LA was observed with a half-maximal inhibitory 

concentration (IC50=35 μg/ml, 48 h), proportionally with time. Esterified-Q, especially Q-LA, showed the highest 

cell proliferation inhibition with improved elastic modulus, cell-cell adhesion forces (253±11.2) (p < 0.001***), 

and elevated apoptosis-inducing effect (p < 0.01**). Moreover, Q-LA significantly decreased the average levels of 

p-ERK phosphorylation (0.1439) and, subsequently, apoptosis-inducing in A375 cells (p<0.01**). 

Conclusion: Generally, a higher apoptosis effect was observed in esterified quercetin structure than the 

unconjugated form. Q-LA had a more efficient than other compounds. The Q-LA can be used as a solution for skin 

anti-melanoma agents.  
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