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geraniolu i linalolu
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ABSTRAKT
Monoterpeny to związki, które są składnikiem olejków eterycznych wielu
warzyw, kwiatów i ziół. Są stosowane w przemyśle spożywczym oraz
kosmetycznym jako aromaty oraz zapachy. Wykazują działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne [1]. Przykładem
nienasyconych
monoterpenów są geraniol i linalol. Oba związki znajdują się w pelargonii
pachnącej (łac. Pelargonium graveolens) [2].
Testy cytotoksyczności in vitro
obu związków na liniach
niedrobnokomórkowego nowotworu płuc (A549), nowotworu jelita grubego
(HCT116), nowotworu okrężnicy (COLO 205) czy nowotworu prostaty
(22Rv1 i PC-3) dowodzą, że związki wykazują działanie chemoprewencyjne
oraz chemoterapeutyczne. Związki wpływają m.in. na aktywację szlaku
apoptozy, indukują zatrzymanie cyklu komórkowego komórek
nowotworowych, a jednocześnie nie wykazują działania cytotoksycznego na
komórki zdrowe [3]. Ponadto, badania in vivo z zastosowaniem geraniolu i
in vitro z zastosowaniem linalolu wskazują, iż związki te mogą wpływać na
uwrażliwienie komórek nowotworowych na działanie syntetycznych
chemioterapeutyków
poprzez
zwiększenie
populacji
komórek
nowotworowych w fazie G0/G1 cyklu komórkowego i redukcję populacji w
fazie S [4].
Celem niniejszego opracowania było zestawienie wyników badań in vitro i in
vivo nad działaniem chemoprewencyjnym oraz przeciwnowotworym
geraniolu i linalolu, a także wskazanie tych związków jako potencjalną
nadzieję we współczesnej medycynie onkologicznej.

Wyk.5. Wyniki analizy hamowania cyklu komórkowego komórek nowotworu prostaty 22Rv1
po traktowaniu 2,5 mM roztworem linalolu. Regulację cyklu przebadano przy użyciu
cytometru przepływowego po wybarwieniu PI (jodkiem propidyny)[2]

Wyk.2. Analiza frakcji cyklu komórkowego linii PC-3 traktowanymi geraniolem o stężeniu
0,25 mM, 0,5 mM, 1 mM przez 24 i 48 h [6]

Wyk.6. Analiza wpływu linalolu (1,0 mM) na zatrzymanie cyklu komórkowego za pośrednictwem
simwastatyny (10 μM) w komórkach niedrobnokomórkowego nowotworu płuc A549. Wyniki uzyskano
po 24h traktowania komórek linalolem, simwastatyną lub kombinacją tych dwóch związków [3]

Wyk.3. Wykres słupkowy przedstawia
masę nowotworu prostaty po 38
dniach podawania geraniolu i/lub
docetakselu in vivo. Nad wykresem
znajduje się obraz fotograficzny
nowotworu prostaty [8]

Rys.1. Od lewej: struktura chemiczna geraniolu [1]; struktura chemiczna linalolu [7]

GERANIOL

Wyk.1. Wpływ roztworów geraniolu o stężeniu 10-200 μM na żywotność linii
komórkowej COLO 205 [5]

LINALOL

Wyk.4. Wpływ roztworów linalolu o stężeniu 0,5-3,0 mM na żywotność
komórek nowotworowych A549 i prawidłowych ludzkich fibroblastów
płuc WI-38 po 24 i 48h [3]

WNIOSKI
1.Geraniol i linalol zmniejszają żywotność komórek nowotworowych oraz
powodują zatrzymacie cyklu komórkowego (zwiększenie populacji komórek w fazie
Sub-G1).
2.Oba związki zwiększają wrażliwość komórek nowotworowych na
chemioterapeutyki np. docetaksel.
3.Przedstawione monoterpeny są użytecznymi cząsteczkami chemicznymi
służącymi do przyszłego rozwoju leków przeciwnowotworowych.
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