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13 84، بهار 1ماره، ش8مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد                                                                              

 آگونیست اختصاصی،سیکلوهگزیل آدنوزینآدنوزین و  یضد توموربررسی اثر 
 زمینی وش دیسک سیببه ر،  آدنوزینA1 گیرنده 

  زهرا زرگرنیادکتر   ***،محمد رمضانیدکتر  **جواد بهروان، دکتر  ** ،زاده حسین حسیندکتر *
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد،ت علوم داروییمرکز تحقیقا  و دانشکده داروسازیشناسی گروه فارماکودینامی و سم* 
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،داروییبیوتکنولوژی ت مرکز تحقیقا  و گروه بیوتکنولوژی و فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی**

 داروساز***
 15/11/83:   ،    تاریخ پذیرش مقاله31/3/83:   تاریخ دریافت مقاله

 
 خالصه

 سـنجش   بـه روش  )  آدنـوزین  A1آگونیسـت اختصاصـی گیرنـده       ( دو ترکیب آدنوزین و سیکلوهگزیل آدنوزین        تومورضد  خاصیت  در این مطالعه    
آدنـوزین و سـیکلوهگزیل آدنـوزین علیـه     بـرای بررسـی فعالیـت ضـد بـاکتری       .زمینی با میکروب اگروباکتریوم تومه فشنز بررسی شـد      دیسک سیب 

زمینی با قطـر مشـخص      در روش بررسی اثر ضد توموری، دیسکهای سیب       . روپلیت انجام گرفت   به روش میک   MIC آزمون   ،اگروباکتریوم تومه فشنز  
زمینی قرار داده شـده در    به روی دیسکهای سیبمواد میکرولیتر از مخلوط سوسپانسیون اگروباکتریوم و      50. منتقل شد % 5/1زیر هود المینار به آگار      

 . روز انکوبه شد تا تومورهای حاصله بر روی دیسکها شمارش شود21 و به مدت C25°پلیتها در دمای . پلیت تلقیح شد
 به دست آمده در مهار رشد تومورهـای  IC50. نشان ندادنداگروباکتریوم تومه فشنز فعالیت ضد باکتری آدنوزین و سیکلوهگزیل آدنوزین  علیه  

آنتاگونیسـت   ( DPCPX .تعیـین شـد   56/19 و µM 78/93 یـب  آدنوزین و سیکلوهگزیل آدنـوزین بـه ترت  ناشی از اگروباکتریوم تومه فشنز برای 
 بر روی دیسک سیب زمینی خاصیت تحریک یا مهار تومور زایی نداشت ولی باعث مهار اثر nM  100در غلظت)  آدنوزینA1اختصاصی گیرنده 

یکلوهگزیل آدنـوزین از طریـق گیرنـده هـای         آدنوزین و س  دهد که     نتایج این تحقیق نشان می     .ضد توموری آدنوزین و و سیکلوهگزیل آدنوزین شد       
A1  می شودی  در مدل دیسک سیب زمینمهار رشد تومورآدنوزین باعث . 

 .زمینی  تومور، دیسک سیبضد،  سیکلوهگزیل آدنوزین،آدنوزین: کلمات کلیدی 
 

 مقدمه
سرطان به عنوان بزرگترین عامل مرگ در جهـان بـاقی مانـده و              

 ).1(شـود   ون نفـر در هـر سـال مـی     میلیـ 6منجر به مرگ بیش از     
 یافتن داروهای موثر در درمان این بیماری همواره از موضوع هـای           

 .مهم تحقیقاتی محسوب می شده است
 پورینهــایی هســتند کــه نقــش مهمــی در  ATPآدنــوزین و 

امـروزه معلـوم شـده      . های زنده دارند    متابولیسم انرژی همه گونه   
ا آزاد شـده و اثـر وسـیعی         ها و بقیـه سـلوله       این پورینها از عصب   

هـای پورینرژیـک      های بدن پس از اتصال بـه گیرنـده          روی اندام 
 آدنـوزین بـه عنـوان تعـدیل        ).10(کننـد     سطح سلولها اعمال می   

. دارد CNSاثرات تضعیفی بر روی      کننده عصبی مطرح بوده و      
  وA1،A2 ) A2aهـــای آدنـــوزین بـــه ســـه دســـته   گیرنـــده

 

 A2b (  وA3 ز آگونیسـتهای گیرنـده هـای      ا. شوند بندی می    تقسیم 
A1        آدنوزین می توان سیکلوهگزیل آدنوزین، فنیل ایزوپروپیل 

ــوزین و  ــرد -2آدنـ ــام بـ ــوزین را نـ ــتهای. کلروآدنـ  آنتاگونیسـ
ــده   ــن گیرن ــیکلوپنتیل، -8اختصاصــی ای ــل -3 و 1س  دی پروپی

و سیکلو پنتیل تئوفیلین و غیـر اختصاصـی          (DPCPX)گزانتین  
مطالعـات مختلفـی صـورت       .)6(ئین می باشند  آن تئوفیلین و کاف   

دهد فعالیت سـمیت سـلولی وابسـته بـه مهـار              گرفته که نشان می   
مهــار ایــن آنــزیم ســبب . آنــزیم آدنــوزین دآمینــاز وجــود دارد

آنالیزهــای ســیتومتریک . شــود افــزایش غلظــت آدنــوزین مــی
Serial-flow روی محتــوای DNA لنفوســیت B و T بــرای 

یت سـلولی ناشـی از مهـار آدنـوزین          مربوط کردن شرایط سم   
  و توزیــــع چرخــــه DNAدآمینــــاز بــــا تغییــــر ســــنتز    
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 اثر ضد توموری آدنوزین و سیکلوهگزیل آدنوزین

14 84 ، بهار1ماره، ش8مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد         

اضافه کردن داکسی آدنوزین تـا حـد        . ته است سلولی صورت گرف  
دهد    را کاهش می   T میکروموالر به طور وسیعی رشد لنفوسیت        50

)  میکرومـوالر  100(و این اثر بـا افـزودن هموسیسـتئین تیوالکتـون            
 میکرومـوالر نیـز کـاهش       50 حضور آدنـوزین     در. یابد  افزایش می 

شــود ولــی در حضــور هموسیســتئین   لنفوســیت ایجــاد مــیTرشــد 
 . تیوالکتون تغییری در رشد آن ایجاد نشده است

ــوزین روی      ــی آدن ــوزین و داکس ــین آدن ــاوتی ب ــین تف چن
این مشاهدات نشان دهنده حمایـت      . شود   عکس می  Bلنفوسیت  

ولی ناشی از مهـار آدنـوزین      با سمیت سل   DNAغیر وابسته سنتز    
ــاز اســت  ــوزین در  ). 3(دآمین ــوم شــده فعالیــت مهــاری آدن معل

 ).6(شود  حضور تئوفیلین آنتاگونیزه می
کلروآدنوزین عاملی با سمیت سلولی     -2ای دیگر     در مطالعه 

کلروآدنوزین و -8). 13 (شد مهار عمل ماکروفاژ  باعث  مناسب،
ولهای مولتیپــل  بــا مکانیســم مشــابهی روی ســلcAMPکلــرو-8

 تمطالعـا . کننـد و اثـرات سـمیت سـلولی دارنـد         ا عمل می  ممیلو
 ATPکلرو  -8دهد متابولیت با خاصیت مزبور این دو،          نشان می 

آدنوزین و آگونیسـت  ضد توموری در این مطالعه اثر    ).4(است  
) سـیکلوهگزیل آدنـوزین   ( آدنوزین   A1های    اختصاصی گیرنده 

 . زمینی بررسی شد سیبعلیه تومور ایجاد شده در مدل 
 مواد و روش کار

، جنتامایسـین شـرکت البـرز دارو      ،  وینکریسـتین  :مواد شیمیایی 
ــوزین ــوزین ، N6، آدنـــ ــیکلوهگزیل آدنـــ  -8 و (CHA)ســـ

سـاخت   : (DPCPX) دی پروپیل گـزانتین    -3 و   1سیکلوپنتیل،  
ــد   -5 و 3 و Sigma ،2شــرکت  ــوم کلرای ــل تترازولی ــری فنی : ت

 Riedel-de Haenساخت شرکت 
زمینـی در   پس از شستشو، سـیب  : زمینی آزمون دیسک سیب   

ور و ضـد عفـونی     دقیقه غوطه  20 به مدت    w/v 1/0هیپوکلریت  
 و ارتفـاع    cm 5/1شد و تحت هود المینـار دیسـکهایی بـه قطـر             

cm 5/0  زمینـی تهیـه      دیسکهای سـیب  . ها تهیه شد    زمینی   از سیب
 هـر پلیـت پـنج       منتقـل و در   %) 5/1( حـاوی آگـار       شده به پلیـت   

 سه تـا پـنج پلیـت        موادبرای هر غلظت از     . دیسک قرار داده شد   
پـس از کشـت بـاکتری اگروبـاکتریوم        .حاوی دیسک تهیه شـد    

 Soybean Casein در محـیط  (ATCC 23341)تومه فشـنز  
Digest Agar بـر  و مواد مورد آزمایش ، توسط سمپلر باکتری

 متانول حل  در DPCPX.  شد منتقلزمینی    روی دیسکهای سیب  

 روز در انکوبـاتور  20سپس پلیتهای حاوی دیسک به مدت      . شد
°C25 ــد ــرار داده ش ــر روی    .  ق ــا ب ــدت توموره ــن م ــس از ای پ

. زمینی با محلول لوگول آغشته و شمارش شدند         دیسکهای سیب 
رنگ ولـی     تومورها به دلیل نشاسته خیلی کم در برابر لوگول بی         

نسـبت  رصد مهار رشـد   د. شود  زمینی آبی پررنگ می     بافت سیب 
) سوسپانسیون میکروبی همـراه آب مقطـر      (به گروه کنترل منفی     

 از وینکریسـتین بـه عنـوان        . محاسبه شد  IC50به صورت   سنجیده  
 .)12 (کنترل مثبت استفاده شد

 نسـبت بـه تعـداد    -و یـا  + نتایج بـه صـورت درصـد        :بیان نتایج 
گرفتـه  در نظر   تومورهای دیسکهای کنترل منفی در همان پلیت        

پاسخ منفی نشان دهنـده اثـر مهـاری و پاسـخ مثبـت بیـانگر                . شد
دار است که     هنگامی فعالیت معنی  . تحریک تشکیل تومور است   

 20در دو سنجش یا بیشتر، مهار ایجاد شده در مقایسه بـا کنتـرل       
ی محاسـبه درصـد مهـار       افرمول مربوطه بر  . درصد یا بیشتر باشد   

   ):12(عبارت است از 
 ها  تومور در نمونه متوسط تعداد-وسط تعداد تومور در کنترل منفیمت

 درصد مهار=  متوسط تعداد تومور در کنترل منفی  × 100

ها در مهار رشد اگروباکتریوم       تعیین حداقل غلظت عصاره   
 بـر روی میکـروب      مواداثر ضد میکروبی احتمالی      :تومه فشنز 

ــت    ــیط کشـ ــت و در محـ ــه روش میکروپلیـ ــاکتریوم بـ  اگروبـ
Nutrient Brothجنتامایسین به عنوان کنتـرل  .  صورت گرفت

 .مثبت در نظر گرفته شد
 .Pharmافـزاری    از برنامه نرمIC50جهت تعیین : آنالیز آماری

PCSاستفاده و توسط این برنامه مقایسه شد . 
 

 نتایج
 دیسـک، متـانول اثـر مخربـی     5با تلقیح متانول خالص روی      

تعـداد  . ها سـالم بـاقی ماندنـد        ینیزم  روی دیسکها نداشته و سیب    
تفاوت ) 37/48(با کنترل آبی    ) 66/50(تومور در کنترل متانولی     

نتایج حاصل از سنجش ضد میکروبی نشان        .معنی داری نداشت  
در تمام غلظتهای کار شده از آدنـوزین و سـیکلوهگزیل           داد که   

 رنـگ    آدنوزین، رنگ صورتی همراه با تشکیل رسوب صورتی       
هـای حـاوی کنتـرل مثبـت          د که همرنگ با خانه    وشمی  مشاهده  

های حـاوی      در خانه  .بودند) حاوی آب و سوسپانسیون باکتری    (
آب مقطر پس از ریختن تترازولیـوم رنگـی مشـاهده نشـد و رنـگ          
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های حـاوی     در خانه . اولیه آب یا محیط کشت اولیه حفظ شده بود        
رنگ ) یحاوی جنتامایسین رقیق و سوسپانسیون باکتر(کنترل منفی 

 .شفاف اولیه باقی مانده بود
) mg/ml08/0 (روی دیسکهای تلقـیح شـده بـا وینکریسـتین     

  .زمینی صاف و خشک بود هیچ توموری مشاهده نشد و سطح سیب
 و دادن درصـد فعالیـت       Pharm/PCSبه کمک برنامه نرم افزاری      

 بـرای آدنـوزین     IC50 ،آدنوزین و سـیکلوهگزیل آدنـوزین بـه آن        
 202/74-54/118موالر محاسبه شد که محدودۀ آن        میکرو 78/93
 56/19 بــرای ســیکلوهگزیل آدنــوزین IC50. )1شــکل  (باشــد مــی

 قـرار   067/8-507/47میکروموالر به دست آمده کـه در محـدوده          
آدنوزین و سیکلوهگزیل  IC50همچنین تفاوت بین . )2شکل  (دارد

  ).>P 05/0(دار بود  آدنوزین طبق این برنامه نرم افزاری معنی
 بـا   DPCPXحداقل تعداد تومور روی دیسک تلقیح شـده بـا           

.  تومـور بـوده اسـت   54 عـدد و حـداکثر   43 نـانوموالر    100غلظت  
 تومور بوده که نسبت بـه       92/48متوسط تعداد تومور روی دیسکها      

 درصد کاهش تومور داده و نسبت به سه 4/3کنترل متانولی در حد    
 درصـد   DPCPX  ،2/1شـده بـا     کنترل در مجموع سه پلیت تلقیح       

 بـر  nM  100 در غلظـت  DPCPX. کـاهش تومـور داشـته اسـت    
خاصیت تحریک یـا مهـار   با وجود آنکه روی دیسک سیب زمینی   

نداشت ولی باعث مهار اثـر ضـد تومـوری          معنی داری   تومور زایی   
 .)2 و1شکل های  (آدنوزین و و سیکلوهگزیل آدنوزین شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدنوزین  رشد توموری ناشی از اگروباکتریوم تومه فشنز توسط  درصد مهار:1شکل 
 دی -3 و 1سیکلوپنتیل، -A1 8اختصاصی گیرنده آنتاگونیستبه تنهایی و همراه با 

 SD ±هر نقطه مبین میانگین درصد مهار رشد . (DPCPX)پروپیل گزانتین 
باشد که  می عدد 12زمینی مورد مطالعه در هر غلظت  تعداد دیسکهای سیب. باشد می

-Tukeyآزمون  (میانگین درصد مهار نسبت به کنترل منفی سنجیده شده است
Kramer:  )001/0 ***P<.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه فشــنز توســط    :2شــکل  ــاکتریوم توم  درصــد مهــار رشــد تومــوری ناشــی از اگروب
ــا    ــراه ب ــایی و هم ــه تنه ــوزین ب ــده آنتاگونیســتســیکلوهگزیل آدن  اختصاصــی گیرن

A1 8- ــیکلوپنتی ــزانتین  -3 و 1ل، س ــل گ ــین  .  (DPCPX) دی پروپی ــه مب ــر نقط ه
زمینی مـورد مطالعـه       تعداد دیسکهای سیب  . باشد   می SD ±میانگین درصد مهار رشد     

باشد که میانگین درصد مهار نسبت به کنترل منفی سـنجیده              عدد می  12در هر غلظت    
 ).>Tukey-Kramer : 001/0 ***Pآزمون  (شده است

 
 بحث

آدنـوزین و   یج بـه دسـت آمـده از ایـن تحقیـق،             بر اساس نتا  
زمینــی باعــث  بــه روش دیســک ســیبســیکلوهگزیل آدنــوزین 

کاهش تعداد تومورهای ایجاد شده از اگروباکتریوم تومه فشـنز          
زمینی شدند و اثر ضد توموری بـا ایـن روش            در دیسکهای سیب  

 . نشان دادند
زمینی اثر ضـد تومـوری بـر اسـاس        در سنجش دیسک سیب   

 درصد و بـاالتر از آن در تعـداد تومورهـای ناشـی از               20 کاهش
اگروباکتریوم تومه فشنز نسبت به دیسک کنترل منفی مشـخص          

شــود و بــرای اینکــه نتــایج قابــل قبــول باشــد بایــد در تمــام   مــی
 108( تهیـه شـده تقریبـاً تعـداد مشـخص بـاکتری             مواد  غلظتهای  

 توجـه داشـت     وجود داشته باشد و بایـد     ) لیتر  باکتری در هر میلی   
 در غلظتهای مورد بررسی باعث مرگ بـاکتری نشـود زیـرا           مواد

 نتـایج   .شـود   در غیر این صورت نتـایج منفـی کـاذب ایجـاد مـی             
دهـد رنـگ      انجام سنجش ضد میکروبی بـا آدنـوزین نشـان مـی           
هــای حــاوی  صــورتی فورمــازان تشــکیل شــده در میکروپلیــت 

یعنـی  . تآدنوزین با غلظتهای مختلف و کنترل مثبـت یکـی اسـ           
آدنوزین خاصیت ضد باکتری در غلظتهای کـار شـده در روش            

عـدم ایجـاد رنـگ در       . زمینی نداشته است    سنجش دیسک سیب  
میکروپلیت حاوی جنتامایسین و میکروپلیـت حـاوی آب مقطـر           
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استریل یا محیط کشت به تنهایی نیز دلیل بر صـحت انجـام ایـن               
تومـوری  توان نتیجه گرفت خاصیت ضد        پس، می . آزمون است 

 . آدنوزین به دلیل اثر ضد میکروبی آن نبوده است

  بـــه روشB و Tدر مطالعـــه روی ســـلولهای لنفوســـیت   
 برون تنـی، آدنـوزین خاصـیت سـمیت سـلولی داشـته و سـبب                

کـه ایـن اثـر در حضـور         ) 3(کاهش رشد لنفوسیتها شـده اسـت        
هــای آدنــوزین دِآمینــاز افــزایش یافتــه و در حضــور  مهارکننــده
 ).18( اثر آن آنتاگونیزه شده است تئوفیلین

ــه   ــوزین از جمل ــم -2مشــتقات دیگــر آدن ــوزین ه کلروآدن
-2′کلروآدنــوزین و -8). 13(خاصــیت ســمیت ســلولی دارد   

داکســی آدنــوزین هــم خاصــیت ســمیت ســلولی از خــود نشــان 
این مطالعـات احتمـال سـمیت سـلولی مشـتقات           ). 4،  3(اند    داده

 . کند دیگر آدنوزین را تقویت می
ــوزین روی دیســـک      ــیکلوهگزیل آدنـ ــیح سـ ــایج تلقـ نتـ

 میکرومـوالر   1دهد که این ماده در غلظـت          زمینی نشان می    سیب
خاصــیت ضــد تومــوری نداشــته، از نظــر آمــاری هــم اخــتالف  

داری در تعداد تومور ایجاد شده با این غلظت با تومورهای            معنی
شـود ولـی در       های مربوطه دیـده نمـی       روی کنترل آبی در پلیت    

 20ظتهای باالتر مهـار ایجـاد شـده نسـبت بـه کنتـرل بـیش از                  غل
 50 بـیش از     100مهار ایجـاد شـده توسـط غلظـت          . درصد است 

داری بین    میکروموالر است هرچند از لحاظ آماری تفاوت معنی       
مهار . تعداد تومورهای ایجاد شده در این دو غلظت وجود ندارد         

 این مـاده    10 میکروموالر از غلظت     25ایجاد شده توسط غلظت     
 میکروموالر کمتر اسـت کـه نشـان         50بیشتر بوده ولی از غلظت      

. دهنده اثر مهاری وابسته بـه دوز سـیکلوهگزیل آدنـوزین اسـت            
IC50 نســبت بــه ) 78/93( بــاالتر آدنــوزینIC50 ســیکلوهگزیل 

ــوزین  ــی)56/19(آدن ــوزین،    ، نشــان م ــیکلوهگزیل آدن دهــد س
ایسـه صـورت گرفتـه در       طبق مق . اثر مهاری باالتری دارد   قدرت  

 10تـوان گفـت آدنـوزین در غلظـت            بخش آزمون آمـاری مـی     
ــت    ــادل غلظ ــوالر مع ــیکلوهگزیل  1میکروم ــوالری س  میکروم

 و غلظـت  25 آن معـادل غلظـت   100آدنوزین بوده و نیز غلظت    
ــت   150 ــا غلظ ــادل ب ــوالری آن مع ــوالری 50 میکروم  میکروم

 عصـبی   تمسیسـ از آنجایی کـه در      . سیکلوهگزیل آدنوزین است  
 اثـر   A1سیکلوهگزیل آدنوزین نسبت به آدنوزین روی گیرنـده         

و چنین تمایلی با نتایج به دسـت آمـده در ایـن            ) 6(انتخابی دارد   

ای یـا       آزمایش همخوانی دارد، شاید بتوان گفت چنـین گیرنـده         
زمینی یا باکتری وجود داشـته        گیرنده مشابهی در سلولهای سیب    

بـه  .  این گیرنده صورت گرفتـه اسـت       و اثر این دو ماده از طریق      
تر شدن این فرضـیه ایـن دو مـاده در حضـور یـک                 منظور محقق 

 با غلظت ثابـت  DPCPX یعنی A1آنتاگونیست انتخابی گیرنده  
 .  نانوموالر تلقیح شدند100

ــی     ــده کــه نشــان م ــه دســت آم ــایج ب ــه نت ــا توجــه ب ــد  ب ده
ــده    ــابی گیرن ــوزین، آگونیســت انتخ ــیکلوهگزیل آدن ، از A1س

آدنــوزین در مهــار تومــور مــؤثرتر عمــل کــرده و آنتاگونیســت  
 اثــر هــر دو را آنتــاگونیزه DPCPXیعنــی  A1انتخــابی گیرنــده 

تــوان ایــن فرضــیه را عنــوان کــرد کــه در ســلولهای   کــرده مــی
یــا  A1هــای  زمینــی یــا اگروبــاکتریوم تومــه فشــنز گیرنــده ســیب
آدنـوزین  ای مشابه به آن وجود دارد که در عمل مهاری             گیرنده

وجـود  . و مشتق آن سیکلوهگزیل آدنـوزین نقـش داشـته اسـت           
ای در سلول گیاهی یا باکتری امـری بعیـد بـه نظـر                چنین گیرنده 

هـایی مثـل    رسد چرا که در مطالعات دیگر نیز وجود گیرنده     نمی
 کــه در تنظــیم تقســیم ســلولهای گیــاهی و cytokininگیرنــده 

یا وجود  ) 15( دارد   تعدادی فرایندهای گسترش دیگر آنها نقش     
و گیرنده اتیلنی در سلولهای     ) 14(گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی   

. ثابـت شـده اسـت     ) Solonaceae )16خانواده گوجه از جنس     
هـا و لیگانـدهای آنهـا در سـطح           اخیراً انـواع متنـوعی از گیرنـده       

به طـوری کـه     ) 9(سلولهای گیاهی و نقش آنها شناخته شده است         
ع گیرنده پپتیدی و پاسخهای وابسته به آنها         چهار نو  2001در سال   

ــناخته شــد     ــلول گیــاهی ش ــلول بــاکتری هــم   ). 11(در س در س
های مختلفی شناسایی شـده اسـت مثـل گیرنـده لکتـین در                گیرنده

دیواره سلولی اشرشیاکلی، میکروکوکوس لوتئـوس، الکتوباسـیل        
یـــا گیرنـــده پلـــی پپتیـــدی ) 7(پالنتـــار و باســـیلوس ســـوبتیلیس 

coroncob در گونه Fusobacterium nucleatum )8.( 
 مشاهده شد فعالیت مهاری 1985 در سال قیطی تحقی

آدنوزین در رشد لنفوسیت توسط تئوفیلین آنتاگونیزه شده است 
که این نشان دهنده دخیل بودن نقش گیرنده آدنوزین در ) 18(

که در مطالعۀ دیگری  در حالی. آدنوزین روی لنفوسیتها استعمل 
 NK  (Natural Killer Cell)نهاد شده آدنوزین روی سلولهای پیش

گیرنده جدیدی دارد که از طریق آن سبب مهار اگزوسیتوز 
طی تحقیق دیگری  و نیز) 16(شود  گرانولی این سلولها می
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کلروآدنوزین، سبب مهار فعالیت سیتولیتیک -2عنوان شد 
 شود  میAK (anti-COB-activated Killer)لنفوسیتهای 

های شناخته  که اثر آن از طریق گیرنده جدیدی غیر از گیرنده
تحقیقات اخیر نیز مبین ). 5( آدنوزینی بوده است A2 و A1شده 

. اثر بعضی از مشتقات آدنوزین بر روی سلولهای سرطانی است
 کلروآدنوزین اثرات سمیت سلولی بر روی سلولهای -8

 اعمال mitotic catastropheسرطانی ریه را از طریق 
 آدنوزین، A3، آگونیست اختصاصی گیرنده CF101 .)2(کرد

 .)19 (کردرشد کارسینوم کولون را در محیط کشت مهار 
دهد آنالوگهای مختلف آدنوزین در   نشان میها این گزارش

های مختلف  سلولهای مختلف یوکاریوتی از طریق گیرنده
 آدنوزین های شناخته شده ای مشابه گیرنده آدنوزینی یا گیرنده

ای در سلولهای  پس احتمال وجود چنین گیرنده. کنند عمل می
زمینی که یک سلول یوکاریوتی است و یا در سلول  سیب

 هباکتری که پروکاریوت است با توجه به نتایج به دست آمد
 پذیر است به طوری که عمل مهاری آدنوزین و امکان

زمینی  سیکلوهگزیل آدنوزین روی رشد سرطانی سلولهای سیب
  . از طریق این گیرنده صورت گرفته است

آدنوزین و سـیکلوهگزیل  دهد که  نتایج این تحقیق نشان می    
 و  مـی باشـند   دارای اثر ضد تومور به روش بـرون تنـی           آدنوزین  

زمینـی یـا      سلولهای سیب روی   همچنین این تحقیق نشان داد که       
مشـابه بـه    ای    یا گیرنده   A1های    اگروباکتریوم تومه فشنز گیرنده   

 به طوری که اثر مهاری ایـن ترکیبـات از طریـق             آن وجود دارد  
 .این گیرنده ها اعمال می شود
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