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       مقاومت به داروها در سرطان يكي از علل عدم موفقیت در درمان اين بیماري 
محســوب مي شــود. به طور کلي مقاومت به داروها در سلول هاي سرطاني به دو 
دســته عمده معمول )کالسیک( و غیرمعمول )غیرکالسیک( طبقه بندي مي شود. 
دي هیدروپیريدين ها دســته اي از داروهاي قلبي_ عروقي محســوب مي شــوند 
کــه چندين دارو از اين دســته در بازار وجود دارد. در ســالیان اخیر فعالیت هاي 
زيســتي ديگري از اين دسته گزارش شده است. يكي از فعالیت هاي ترکیبات دي 
هیدروپیريديني که در دهه هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است کاهش مقاومت 
ســلول هاي سرطاني در برابر داروهاست که اين دسته را به يكي از گروه هاي مهم 
در کشــف داروهاي جديد اين حیطه تبديل نموده اســت. گزارش هاي متعددي 
در مــورد اثر دي هیدروپیريدين ها ضد گونه معمول مقاومت دارويي در ســرطان 
وجــود دارد.  با اين حال، گزارشــي در مورد اثر آن هــا روي گونه هاي غیر معمول 
مقاومت دارويي تاکنون ارايه نشــده بود. در اين طرح، ترکیبات جديدي از دسته 
دي هیدروپیريديني ســاخته شــدند )16 ترکیب( و اثر آن ها روي يک رده سلول 
ســرطاني داراي مقاومت دارويي غیر معمول بررسي شد. در نهايت، مشخص شد 
کــه دو ترکیب از اين ترکیبات فعال تر بوده و داراي فعالیت بارز ضد مقاومت غیر 
معمول در ســلول هاي سرطاني هســتند که اين مطالعه، به عنوان اولین گزارش 
فعالیت دي هیدروپیريدين ها بر روي اين گونه ســلول هاي ســرطاني منتشــر و 
هم چنین منجر به ارايه فرضیه اي جديد در اين زمینه شــد. از سوي ديگر، بررسي 
اثر فارماکولوژيک آن ها نشــان داد که اين ترکیبات اثــر چنداني روي کانال هاي 

کلسیم )به عنوان عارضه جانبي( ندارند.
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