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تأثیر پروبیوتیک بر سلول K562

مقاله پژوهشی

اثرات باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تکثیر رده سلولی K562
لیال زارعی ،*1سید میثم ابطحی فروشانی ،2عاطفه قراجه داغی هرگالن ،1هادی اسمعیلی گورچین قلعه
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چکیده
زمینه و هدف :در مطالعات گذشته به اثرات مفید مصرف خوراکی باکتریهای پروبیوتیک در درمان برخی از سرطانهای گوارشی اشاره شده است .هدف
از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم عصاره دیواره سلولی باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تکثیر رده سلولی سرطانی اریترومیلوئیدی انسانی  K562است.
مواد و روشها :پس از کشت باکتریها و آمادهسازی فراکشن دیواره سلولی ،رﻗتهای  4000 ،2000 ،1000و  8000میکروگرم در میلیلیتر از دیواره
سلولی باکتریها در شرایط استریل تهیه شد .سلولهای سرطانی  K562و سلولهای تکهستهای خون محیطی ( )PBMCبه شیوه مرسوم و در مجاورت با
رﻗتهای فوق از عصاره دیواره سلولی باکتریها و غلظت  0/1میلیموالر دکسوروبیسین کشت داده شدند .جهت سﻨجﺶ خاﺻیت ﺿد سرطانی عصاره فوق،
از آزمـون  MTTاستفاده گردید .جهت تجزیهوتحلیل آماری دادهها از آزمون  -studentTنرمافزار  SPSS-21استفاده گردید.
نتایج :حداﻗل غلظت مؤثر عصاره باکتری بر روی زندهمانی سلولهای  K562و  PBMCبه ترتیب  2000و  4000میکروگرم بر میلیلیتر است ( .) P<0/05
نتیجهگیری :عصاره باکتری بهﺻورت انتخابی ،مﻨجر به مرگ بیشتر سلولهای سرطانی نسبت به سلولهای  PBMCشده است.
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پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زنده و مفیدی هستﻨد که
در ﺻورت مصرف انسان با اثر بر فلور میکروبـی بدن باعﺚ بروز
اثرات مفیدی بر سﻼمتی میزبان میشوند .اغلب پروبیوتیکها
متعلﻖ به گروه باکتریهای اﺻلی فلـور میکروبی روده انسان
بوده و در آنجا زندگی هﻤسفرهگی بیﺿرری دارند ( 1و .)2
پروبیوتیکها به دو گروه ﻗارچها و باکتریها تقسیمبﻨدی می-
شوند .بعضی از این میکروارگانیسمها سویههای انتخابی
باکتریهای الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم هسـتﻨد ،اگرچه
گونههایی از انتروکوکها ،استرپتوکوکها و اشرشیاکﻼی نیـز
بـرای این مﻨظور استفاده میشوند .از بین مخﻤرها نیز
ساکارومیسس سـرویزیه ،ساکارومیسس بـوالردی و کاندیــدا
ایﻨتوالیسرا را میتوان بهعﻨوان پروبیوتیک نام برد (.)5-3
لوسﻤی در اثر تکثیر و تکامل ناﻗص گویچههای سفید خون به
وجود میآید .واژه لوسﻤی به معﻨی خون سفید بوده و یکی از
چهار سرطان شایع در میان کودکان محسوب میگردد .در این

بیﻤاری تولید گویچههای طبیعی خون متوﻗفشده و بدن
توانایی خود را در مقابله با بیﻤاریها از دست میدهد .این
بیﻤاری بر اساس نوع سلولی که دچار سرطان میشود ،به
دودستهی لﻨفوئیدی و میلوئیدی تقسیم میگردد .هر دو نوع
لوسﻤی به انواع حاد و مزمن تقسیم میگردند ( .)7 ،6سلول-
های  ،K562جزو سلولهای لوسﻤیک با مﻨشأ میلوئیدی و از
رده اریترولوکﻤیایی بوده ( )8و نخستین بار از یک خانم 53
ساله و مبتﻼ به لوسﻤی میلوئیدی مزمن جداسازی شدهاند .این
سلولها ،غیر چسبﻨده و گرد بوده و دچار جابجایی بین دو ژن
 BCRو  ABLشدهاند ( .)9بسیاری از سرطانها در ابتدا به
شیﻤیدرمانی پاسخ میدهﻨد ولی پس از مدتی در مقابل اثرات
داروهای مورداستفاده در شیﻤیدرمانی ،از خود مقاومت نشان
میدهﻨد ( .)10بهعﻼوه داروهای شیﻤیدرمانی عوارض نامطلوبی
دارند ( .)11بیشتر باکتریهای الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم
بیخطر تشخیص داده شدهاند .بهجز استرپتوکوکها و
انتروکوکها ،سایر بـاکتریهای مولد اسیدالکتیک بهندرت
بـرای انسـان و حیـوانات بیﻤـاریزا بوده و کـاربرد آنها از
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کلمات کلیدی :سلول  ،K562باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،سلول های تکهستهای خون محیطی

لیال زارعی و همکاران

این مطالعه از نوع تجربی بوده و در سال  1394در شرایط
استاندارد کشت سلول دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه ﺻورت
گرفته است .باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم از سازمان
پژوهﺶهای علﻤی و ﺻﻨعتی ایران تهیه گردید ( PTCC
 )NO:1644و سپس در محیط کشت MRS(Merck,
) Germanyبهﺻورت روزانه در دمای  37درجه سانتیگراد
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مواد و روشها

انکوبه و کشت داده شد .پس از رشد بر اساس ایجاد کدورت
محیط کشت ،باکتریها به مـدت  15دﻗیقـه بـا دور
 3500rpmو در دمای  4درجه سانتیگراد ،سانتریفیوژ شده و
رسوب حاﺻـله ،دومرتبه بـا بـافر فسفات  0/1موالر با pH:6/9
شستشو داده شد .سپس رسوب بهدستآمده به مدت یک
شبانهروز در دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس
باکتریها از حالت انجﻤاد خارج و با بافر لیز کﻨﻨده فسفات
سدیم  0/1موالر )15( pH:7/2 ،تیﻤار شدند .جهت تهیه عصاره
دیواره سلولی ،پس از خروج باکتریها از حالت انجﻤاد ،به هر
میلیلیتر سوسپانسیون سلولی  100میکرولیتر محلول لیز
کﻨﻨده افزوده شد .در مرحله بعد باکتریها توسط دستگاه
سونیکاتور و در حضور بافر لیز کﻨﻨده تخریب شدند .در انتها
نﻤونهها بـه مـدت  30دﻗیقه در دمای  4درجه سانتی گراد و با
دور  rpm15000سانتریفیوژ شده و رسوب حاﺻله بهعﻨوان
فراکشن دیواره سلولی در نظر گرفته شد .هﻤچﻨـین بـه رسـوب
حاﺻله نیز بهمﻨظور انحﻼل پروتئینهای نامحلول 100
میکرولیتر بافر لیزکﻨﻨده افزوده شده و بار دیگر سانتریفیوژ
گردید .سپس دیوارهها بـه مـدت یـک شبانهروز داخل دستگاه
فریز درایـر ﻗرار داده شد تا خشک شوند .برای تهیه غلظتهای
مختلف از دیواره سلولی ،مقادیر موردنیاز وزن شده و جهـت
استریل کردن به مدت  15دﻗیقه در دمای  121درجه اتوکﻼو
شدند .رﻗتهای  4000 ،2000 ،1000µg/mlو  8000از دیواره
سلولی در شرایط استریل تهیه گردید .برای جداسازی سلول-
های تکهستهای خون محیطی (( )16بهعﻨوان سلول نرمال)
مقدار  50mlخون هپاریﻨه ( )200 ml/Uاز  3نفر فرد داوطلب
بهظاهر سالم و پس از اخذ رﺿایت کتبی از آنها ،گرفته شد.
سلولهای  k562از بانک سلولی انستیتو پاستور تهیه و به شیوه
مرسوم کشت داده شد و جهت سﻨجﺶ خاﺻیت ﺿد توموری
عصارهی دیوارههای سـلولی با آزمـون  ،)17( MTTابتـدا
سلولهای  k562سانتریفیوژ و شﻤارششده سپس مقـدار 100
میکرولیتر از سلولهای  k562بـا تراکم  20000سلول در
محیط کشت  RPMI 1640حاوی  15درﺻد  FBSبه چاهک-
های میکروپلیت  96خانهای ته ﺻاف اﺿافه شد .میکروپلیت به
مدت  48ساعت انکوبه شد ،سپس  20میکرولیتر از محلول 5
میلیگرم در میلیلیتر  MTTبهتﻤامی چاهکها اﺿافه گردید
سپس پلیتها به مدت  4ساعت دیگر انکوبه گردیدند .در پایان،
کریستالهای رنگ فورمازان رسوب یافته در سیتوپﻼسم سلول-
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دیرباز در تهیه محصوالت غذایی ،بدون ایجاد اثرات سوء به
اثبات رسیده است ( .)5شواهد نشان دادهاند که پروبیوتیکها با
تأثیر بر آنزیمهای گوارشی ،مهار عوامل سرطانزا و خﻨثی کردن
ترکیبات القاکﻨﻨده سرطان در حیوانات آزمایشـگاهی ،نقﺶ
مؤثری در مقابله با این بیﻤاری ایفا میکﻨﻨد ( .)12فراکشنهای
پروتئیﻨی دیواره سلولی الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس
پاراکازئی ﻗادرند بهطور معﻨیداری رشد سلولهای سرطانی
 K562را مهار کﻨﻨد ( .)13باکتریهای پروبیوتیک
الکتوباسیلوس رامﻨوسوس ،نکروز داخل سرطانی را در موش-
های مبتﻼ به سرطان پستان افزایﺶ میدهﻨد .افزایﺶ پاسخ
ازدیاد حساسیت تأخیری  48ساعته و تحریک سلولهای Th1
مکانیسمهای احتﻤالی این اثر میباشﻨد ( .)14عصاره
سیتوپﻼسﻤی الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس پاراکازئی
ﻗادر است که رشد سلولهای سرطانی K 562را مهار کﻨد.
سﻤیت سلولی بهعﻨوان مکانیسم این اثر مطرح است (.)9
میکروارگانیسمهای پروبیوتیک ﻗـادر بـه کـاهﺶ فعالیت آنزیم-
های مضر رودهای هستﻨد که مﻨشأ میکروبی یا غذایی دارند کـه
ترکیبات پـیﺶ ساز دخالت کﻨﻨده در ایجاد سرطان را بـه
ترکیبات سرطانزا تبدیل میکﻨﻨد .ازجﻤله این آنزیمها میتوان
بـه بتاگلوکورونیداز ،نیتروردوکتاز ،گلیکوزیداز ،هیدروالز،
آزوردوکتاز اشاره نﻤود که سبب کاهﺶ فعالیت این آنزیمها
میشوند .بـاکتریهای اسیدالکتیک موجود در شیرهای
تخﻤیری میتوانﻨد اثر مهارکﻨﻨده ،روی گسترش زخمهای پیﺶ
سرطانی و تومورها در مدل حیوانی داشته باشﻨد .عصاره
سیتوپﻼسﻤی باکتریهای  Bifidobacteriumو Lactobacillus
caseiتأثیر مستقیﻤی بر مهار رشد رده سلولهای سرطانی
دارند .هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره دیواره سلولی
باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تکثیر رده سلولی سرطانی
اریترومیلوئیدی انسانی  K562است.

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هفتم | شماره  | 1بهار 1396

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هفتم | شماره  | 1بهار 1396

ها با افزودن  100میکرولیتر  DMSOبه هر چاهک ،حلشده و
شدت رنگ به روش االیزا در طولموج  492نانومتر ثبت شد .از
داروی دوکسوروبیسن به غلظت یکدهم میلیموالر بهعﻨوان
کﻨترل مثبت استفاده در گردید .جهت مقایسه دو داده نقطهای
از آزمون  T-studentو چﻨد داده از  one way Anovaاستفاده
شد .هﻤچﻨین با استفاده از روش رگرسیون خطی  IC50برای
سلولهای  k562و  PBMCمحاسبه گردید.

نتایج
طبﻖ نﻤودار  1و  2دیواره سـلولی باکتری بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم در مقایسه با گروه شاهد که هیچگونه عصاره دیواره

تأثیر پروبیوتیک بر سلول K562

سلولی دریافت نکرده بودند ،در تﻤامی غلظتها سبب مهار رشد
رده سرطانی  k562و سلولهای  PBMCمورد مطالعه گردید.
هﻤچﻨین نتـایج نشان داد که با افزایﺶ غلظت دیواره سلولی،
میزان مهار رشد سلولهای سرطانی افزایﺶ مییابد .همچﻨین
بهﺻورت انتخابی میزان مهار رشد سلولهای سرطانی نسبت به
سلولهای  PBMCبیشتر بود ) .(p<0/05غلظت دیـواره سلولی
باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم با میزان زندهمانی سلولهای
 k562ﻗویاً رابطه خطی داشت ( Y=0/004x-91و با .)R2=0/89
 IC50عصاره دیواره سلولی برای سلولهای  k562بر اساس مدل
رگرسیون خطی 10/7±4 mg/mlبه دست آمد (نﻤودار .)3
غلظت دیواره سلولی باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم با میزان
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زندهمانی سلولهای PBMCﻗویاً رابطه خطی داشت
( IC50.)R2=0/87 Y=0/002x-95/96سلولهای  PBMCبر
اساس مدل رگرسیون خطی  22/5 ± 9 /mlmgبود (نﻤودار .)4
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بین میزان  IC50در مورد  PBMCو  k562اختﻼف معﻨیداری
وجود داشت ( .)p<0.001بر اساس دادههای حاﺻل از این
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بحث و نتیجه گیری
در مطالعهای تحت عﻨوان مهار رشد رده سرطانی  K562در
شرایط آزمایشگاهی با استفاده از فراکشنهای پروتئیﻨی دیواره
سلولی پروبیوتیکهای الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس
پاراکازئی که در سال  1393توسط باﻗری و هﻤکاران وی انجام
گرفت ،مشخص شد که عصاره پروتئیﻨی دیواره سلولی
پروبیوتیکهای الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس
پاراکازئی ،ﻗادرند بهطور معﻨیداری (  )0.046=Pرشد رده سلولی
سرطانی  k562را مهار کﻨﻨد .نتایج آزمون  MTTاین مطالعه
نشان داد که گروه تیﻤار شده نسبت به گروه شاهد دارای
فعالیت سلول کشی بیشتری است که با افزایﺶ غلظت میزان
سلول کشی بیشتر میشد ()13؛ که این مطلب مؤید نتایج
حاﺻل از مطالعه حاﺿر بوده و نشان میدهد که عصاره دیواره
سلولی باکتریهای بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نیز مانﻨد عصاره
پروتئیﻨی دیواره سلولی باکتریهای فوق اثرات ﺿد سرطانی
دارند .در سال  1391ریکی و هﻤکاران وی پس از بررسی تأثیر
عصاره دیواره سلولی باکتریهای الکتوباسیلوس کازئی و
الکتوباسیلوس پاراکازئی بر نتایج حاﺻل از تست  MTTسلول-
های رده سلولی سرطانی  K562اعﻼم کردند که تعداد سلول-
های سرطانی که در معرض دیواره سلولی ﻗرارگرفتهاند هیچ
تأثیری بر نتایج حاﺻل از تست  MTTنداشته و اثر سﻤیت
سلولی دیواره سلولی پروبیوتیکها ،وابسته به گونه باکتری و
غلظت دیواره سلولی است ( .)18این مطالب با نتایج حاﺻل از
مطالعه حاﺿر همخوانی داشته و مؤید وابسته به غلظت بودن
تأثیر سﻤیت سلولی در عصاره دیـواره سـلولی باکتری
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم است .هﻤچﻨین میتوان گفت که
باکتریهای بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نیز مانﻨد الکتوباسیلهای
کازئی و پاراکازئی دارای اثرات ﺿد سرطانی است.
ﻗزل باش و هﻤکاران وی در سال  1390بیان کردند که
تجویز درون معدی الکتوباسیلوس رامﻨوسوس LMG 18243
در موشهای ماده  4( Balb/cتا  6هفته با وزن  18تا  20گرم)،

24

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.1.8.7

مطالعه ،درمجﻤوع میتوان استدالل کرد که عصاره دیواره
سلولی در غلظتهای  2000µg/mlو باالتر از آن ،دارای
عﻤلکردی مشابه با دوکسوروبیسین در محدوده غلظتی
 mM1/0بر روی سلولهای  k562است .هﻤچﻨین در غلظت-
های  2000µ/mlو باالتر از آن ،عصاره دیواره سلولی این
باکتریها دارای عﻤلکردی مشابه با دوکسوروبیسین در محدوده
غلظتی  0/1mMبر روی سلولهای  PBMCاست .غلظت عصاره

دیواره سلولی ﻗویاً با میزان زندهمانی سلولهای
رابطه خطی و وارونه دارد.
دوکسوروبیسین در غلظت  mM1/0نسبت به عصاره دیواره
ﻼ مشخص ،دارای اثرات سﻤیت
سلولی باکتری فوق ،بهطور کام ً
سلولی بیشتری بر روی سلولهای  PBMCاست (.)P>0/001
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آن طریﻖ موجب کاهﺶ تکثیر سلولهای سرطانی میگردند .در
مطالعه کبیری و هﻤکاران وی در سال  1389بیان شد که
عصاره سیتوپﻼسﻤی الکتوباسیلهای جداشده از روده ماهی
کپور معﻤولی (الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس پاراکازئی)
ﻗادر است بهطور معﻨیداری رشد سلولهای سرطانی  K562را
مهار سازد .این در حالی است که دیواره سلولی الکتوباسیلهای
فوق رشد سلولهای  K562را مهار نکرده بود .غلظت µ/ml
 83/33از عصاره سیتوپﻼسﻤی این الکتوباسیلها ،دارای
بیشترین ﻗدرت سلول کشی بود ( .)9در مطالعه حاﺿر ،برخﻼف
نتایج ذکرشده در مطالعه فوق ،تأثیر ﺿد سرطانی دیواره سلولی
باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم که یک نوع پروبیوتیک است،
بهروشﻨی اثباتشده است؛ اما با توجه به نتایج ذکرشده در
مطالعه ریکی ( )18و کبیری ( )9میتوان نتیجه گرفت که
احتﻤاالً تفاوت مشاهده شده در نتایج مطالعه حاﺿر ،ناشی از
تفاوت در نوع پروبیوتیک استفادهشده در هرکدام از مقاالت
بوده است.
در سال  Choi ،2006و هﻤکاران وی اعﻼم کردند که
سلولهای الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اجزای پلی ساکاریدی
محلول در عصاره سلولی آن یک آنتیاکسیدان ﻗوی میباشﻨد.
پلی ساکاریدهای محلول حاﺻل از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 606دارای اثرات ﺿد سرطانی بسیاری بوده و دارای یک اثر
انتخابی ﻗوی بر روی سلولهای سرطانی شده و سلولهای سالم
انسانی میباشﻨد ( .)21این مطلب مؤید نتایج حاﺻل از مطالعه
حاﺿر بوده و اثرات دوگانه مشاهدهشده از عصاره را توجیه می-
نﻤاید.
درنهایت با توجه به نتایجی که از این مطالعه بهدستآمده
است میتوان گفت که عصاره دیواره سلولی باکتری
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بهﺻورت وابسته به غلظت بر روی
سلولهای سرطانی اریترومیلوییدی انسانی  K562دارای اثر
سﻤیت سلولی معﻨاداری است .درحالیکه عصاره فوق اثرات
سﻤیت سلولی واﺿحا کﻤتری بر روی سلولهای غیر سرطانی
 PBMCsداشته است .لذا امکان استفاده از این عصاره جهت
مطالعات  in vivoمعقول به نظر رسیده و انتظار میرود که
عصاره فوق دارای  wide thrapiutic indexدر مطالعات in vivo
احتﻤالی باشد .لذا جهت تکﻤیل اطﻼعات بالیﻨی و امکان
استفاده از این ماده انسان توﺻیه میشود که مطالعات in vivo
بر روی حیوانات آزمایشگاهی ﺻورت پذیرد.

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.1.8.7

بر روند رشد سلولهای سرطانی پستان ،اثر مهاری داشته و
نتایج بررسی هیستوپاتولوژیک ،بیانگر افزایﺶ معﻨیدار نکروز
داخل سرطانی در موشهای گیرنده پروبیوتیک نسبت به
موشهای گروه کﻨترل بوده است .این موﺿوع نشانگر افزایﺶ
کارآمدی سیستم ایﻤﻨی این موشها در برابر تومور است .پاسخ
ازدیاد حساسیت تأخیری  48ساعته نیز در تحریک مجدد با
آنتیژن اختصاﺻی تومور در موشهای فوق بیشتر از گروه
کﻨترل بوده که این مورد نیز بیانکﻨﻨده تحریک سلولهای Th1
خاطره است .لذا میتوان گفت ،مصرف الکتوباسیلوس
رامﻨوسوس میتواند باعﺚ تقویت پاسخ ایﻤﻨی علیه تومور شده و
احتﻤاالً این پروبیوتیک میتواند بهعﻨوان یک عامل
حﻤایتکﻨﻨده در درمان سرطان مطرح شود ( .)19با توجه به
ایﻨکه در مطالعه حاﺿر نیز اثرات ﺿد سرطانی باکتری
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط  in vitroتأیید شده است،
میتوان گفت که عﻼوه بر مکانیسمهای ذکرشده در باال که
مربوط به افزایﺶ کارآمدی سیستم ایﻤﻨی بدن موشهای گاواژ
شده با پروبیوتیکها در مقابله با سرطان است ،مکانیسم سﻤیت
سلولی نیز در عﻤلکرد ﺿد سرطانی پروبیوتیکها به طرز
معﻨیداری نقﺶ داشته است .این مطلب هﻤچﻨین ،در مورد
مطالعهای که ﻗزل باش و هﻤکاران وی در سال  1390جهت
بررسی اثر همافزایی مهاری الکتوباسیلوس رامﻨوسوس و داروی
سیسپﻼتین روی میزان تکثیر سلولهای سرطانی موشهای
 Balb/cمبتﻼ به سرطان پستان انجام دادند نیز ﺻادق است.
چراکه ایشان بیان کردند که تجویز پروبیوتیک ،باعﺚ کاهﺶ
معﻨاداری در رشد تومور پستان در موشهای گروه مورد در
مقایسه با گروه شاهد میگردد .یکی از دالیل اثرات ﺿد
سرطانی الکتوباسیلها از طریﻖ سیستم ایﻤﻨی بوده و نتایج
حاﺻل از تست التهابی حساسیت تأخیری نیز حاکی از تحریک
سیستم ایﻤﻨی توسط الکتوباسیلوس رامﻨوسوس و مهار رشد
تومور از این طریﻖ است .هﻤچﻨین در بررسی پاتولوژیک نﻤونه-
های بافتی ،اثرات آنتی تومورال سیسپﻼتین پس از تجویز
پروبیوتیک ،افزایﺶ یافته بود .لذا استفاده از پروبیوتیک بهعﻨوان
درمان مکﻤل در درمان این نوع از سرطان پیشﻨهاد گردید
(.)20
درنهایت میتوان گفت که سﻤیت سلولی ،همافزایی با
داروی سیسپﻼتین و تحریک سیستم ایﻤﻨی علیه سلولهای
سرطانی ،مکانیسمهای تأییدشدهای هستﻨد که پروبیوتیکها از

تأثیر پروبیوتیک بر سلول K562
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تعارض منافع
.نویسﻨدگان هیچگونه تعارض مﻨافعی را اعﻼم نکردهاند

لیال زارعی و همکاران

تشکر و قدردانی
نویسﻨدگان مراتب ﻗدردانی خود را از مرکز تحقیقات سالید
.تومور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعﻼم میدارند
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Background & Objective: In the previous studies, the beneficial effects of oral administration of
probiotic bacteria in treatment of some gastrointestinal cancer have been documented. The main aim of
this study was to evaluate the direct effects of the bacterial cell wall extract Bifidobacterium bifidum on
proliferation of human erythromyeloid cancer cell line K562.
Material & methods: After culturing the bacteria, and preparing cell wall fractions, dilutions of 1000,
2000, 4000 and 8000 µg/ml bacteria cell walls were prepared in sterile conditions. K562 cells and
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were cultured in a conventional manner in the presence of
different concentrations of bacteria from cell wall extract with the doxorubicin concentration of 0.1 mM.
In order to assess the anticancer property of the abovementioned extract the MTT test was utilized. The
T-Student test was used in order to analyze the data using SPSS 21.
Results: The minimum effective concentration of bacteria extract on the viability of K562 cells and
PBMC was 2000 and 4000 µg/ml, respectively.
Conclusion: The selected bacterial extract killed more cancer cells than PBMC cells.
Keywords: K562, Bifidobacterium Bifidum cell wall fraction, peripheral blood mononuclear cell
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