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چکیده
زمینه و هدف :سدیم بوتیرات ،یک مهارکننده هیستون داستیالز ،بهعنوان داروی ضد سرطان امیدبخشی برای بسیاری از سرطانها است .هدف از این تحقیق
بررسی اثر ضد سرطانی سدیم بوتیرات بر روی رده سلولی  CaCO2سرطان کولون انسانی است.
مواد و روشها :پس از کشت رده سلولی  ،CaCO2سلولها تحت تیمار با غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات ( 3/127میلیموالر الی  222میلیموالر) و زمانهای
مختلف ( 24 ،22و  52ساعت) قرار گرفتند .بررسی  cytotoxicityبا تست  XTTانجام شد و  IC50تعیین گردید .آنالیز واریانس دادهها با استفاده از روش ANOVA

 one-wayو به دنبال آن تست  Tukeyبرای مقایسه دادهها انجام شد .همچنین تغییرات مورفولوژیکی با میکروسکوپ نوری بررسی گردید.
نتایج :سلولهای تحت تیمار با سدیم بوتیرات در زمان های مختلف تفاوت بارز و وابسته به دوز را نشان دادند cytotoxicity .ماده سدیم بوتیرات در سلولهای
 CaCO2سرطان کولون انسانی با استفاده از تست  XTTنشان داده شد که بر طبق آن IC50 ،این ماده برای تست  24 ،22و  52ساعت به ترتیب غلظت ،127
 122و  23میلیموالر است  .نتایج بررسی مورفولوزیکی نشان داد که سدیم بوتیرات اثر مهار رشد در غلظت  IC50دارد و میتواند تقسیم سلولی را متوقف سازد.
دیدگاههای جالبی را در استراتژی درمان سرطان کولورکتال انسان

باز کند.
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سرطان کولورکتال ) (CRCیکی از شایعترین انواع سرطانها
در دنیاست و چهارمین علت مرگومیر ناشی از سرطان است .این
سرطان چهارمین سرطان شایع در مردان و دومین سرطان شایع
در زنان بشمار میرود ( .)1از سوی دیگر مطالعات
همهگیرشناسی انجامیافته درزمینهٔ شیوع این بیماری حاکی از
رشد فزاینده آن در سالیان اخیر است .شیوع سرطان کولورکتال
در مناطق جغرافیایی گوناگون متنوع بوده ،بهنحویکه در
استرالیا ،نیوزلند ،انگلیس و آمریکا دارای باالترین میزان شیوع و
در کشورهای آفریقایی و آسیایی دارای کمترین نرخ شیوع است
( .)2با توجه به شیوع روزافزون سرطان کولورکتال در سطح
جهانی ،مطالعات متعددی بهمنظور شناسایی عوامل مستعد

کننده ابتال به این بیماری انجام شده ( )3همچنین مطالعات
متعددی درزمینهٔ شناسایی عوامل ژنتیکی مؤثر بر بروز این
بیماری انجام یافته است .یافتهها حاکی از این نکته است که
سرطان کولورکتال یک بیماری پلی ژنیک بوده که خطر ابتال به
آن با انواع لوکوﺱهای متعدد ژنی با اندازه اثر کم تعیین میشود.
این امر بدان معناست که هر یک از لوکوﺱهای ژنی شناختهشده
مرتبط با این بیماری تنها میتوانند دارای یک اثر کوچک جمع
شونده بر روی خطر کلی ابتال به بیماری داشته باشند و بهتنهایی
نمیتوانند بهطور مستقیم منجر به بروز بیماری شوند ( .)2طی
مطالعات صورت گرفته مشاهدهشده است که مکانیسمهای اپی
ژنتیکی ،بیان ژنها را کنترل میکنند .همچنین در تنظیم
فرآیندهای سلولی نقش اساسی ایفا میکنند و ناهنجاریهای اپی
ژنتیکی منجر به غیر فعالسازی ژنهای سرکوبگر تومور،
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نتیجهگیری :سدیم بوتیرات میتواند باعث مهار رشد در رده سلولی  CaCO2گردد که احتماالً با القا آپوپتوز باعث القا مرگ سلولها میشود .این یافتهها میتواند

فلورا فروزش و همکاران

بوتیرات نسبت به عوامل شیمیدرمانی مانند هیدروکسى اوره در
مطالعات ،بیشتر مورد استفاده بالینى و تحقیقاتى قرار میگیرد
به علت اینکه سدیم بوتیرات فاقد عوارض سایتوتوکسیک و
جهشزایی است ( .)22با توجه به آنکه مهارکنندههای HDAC
بهطورجدی بهعنوان موادی با پتانسیل شیمیدرمانی موردتحقیق
قرار گرفتهاند و استفاده از این مواد میتواند امیدهای تازهای در
جهت درمان سرطان و اثرگذاری بر القا آپوپتوز در سلول سرطانی
ایجاد کند ،درنتیجه هدف از مطالعه پیش رو بررسی اثر
سایتوتوکسیسیتی و بازدارندگی رشد سدیم بوتیرات بهعنوان یک
مهارکننده هیستون داستیالز در ردههای سلولی  CaCO2سرطان
کولون انسانی است.

مواد و روش ها
کشت سلول

1 - Fetal Bovine Serum
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ردة سلولی آدنوکارسینومای اپیتلیال روده بزرگ انسانی،
 CaCO2از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران خریداری شد.
سلولها در محیط کشت -Gibco( DMEMانگلستان) غنیشده
با سرم جنین گاوی  12(FBS)1درصد ( -Gibcoانگلستان) و
آنتیبیوتیکهای استرپتومایسین )-Gibco( )122 μg/ml
انگلستان) و پنیسیلین ) -Gibco( )122 U/mlانگلستان) در
انکوباتور با شرایط  ،%7 CO2دمای  35درجه سانتیگراد و
رطوبت  17%کشت داده شدند .پس از  24ساعت محیط کشت
تعویض و سلولها پاساژ گردید .برای جداکردن سلولهای
چسبنده از یکدیگر و همچنین از کف فالسک از trypsin-
 –Gibco( )%2/27(EDTAانگلستان) استفاده شد .محلول
 trypsin-EDTAبه مونوالیر سلولی اضافه گردید و بهمنظور
تسریع در عملکرد آنزیم ،فالسک در انکوباتور  35 °Cبه مدت 7
دقیقـه انکوبـه گشت .سپس فالسک از انکوباتور خارج شد و پس
از اطمینان از جدا شدن سلولها از بستر خود با مشاهده در زیـر
میکروسـکوپ ،محیط کشت حاوی  FBSبه فالسک اضافه گردید
تا اثر تریپسین خنثی گردد .سپس سلولها به مدت  7دقیقه در
دور  272 gسانتریفیوژ شدند .محیط روی سلولها تخلیه و
محیط جدید اضافه گردید.
برای انجام آزمایشها ،پاساژ  2یا  7سلولها پس از کشت
سلولی و رسیدن به فاز تصاعدی و با  confluencyبین  57الی
 %42بکار گرفته شد.
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فعالسازی انکوژنها و ناپایداری کروموزومی را کنترل میکنند و
نقش مهمی را در ایجاد تومور در روده بزرگ ایفا مینمایند (.)7
فرایندهای اپی ژنتیکی در کروماتین (ازجمله  DNAژنومیک،
هیستونها و یا پروتئینهای مرتبط با هیستونها) شامل افزودن
گروههای متیل ،استیل ،فسفوریل و یا حتی بخشهای بزرگی
مانند اتصال یوبی کوئین و یا اصالحکنندههای ( )modifierشبیه
یوبی کوئیتین کوچک است ( .)5 ,6جدای از همه تغییرات
اشارهشده ،استیله شدن هیستون بهطور گسترده موردمطالعه قرار
گرفته است و نقشهای گوناگونی در تنظیم نوکلئوزوم برای آن
معرفی شده است .بهعنوانمثال ،استیله شدن لیزین میتواند
منجر به تغییر در ساختار کروماتین گردد و ممکن است میانکنش
هیستون DNA-را کاهش دهد و دسترسی به  DNAرا برای
فعالیت رونویسی افزایش دهد ( .)4فعال شدن و غیرفعال شدن
غیرطبیعی رونویسی بر اساﺱ استیله شدن هیستونها ممکن
است با تومورزایی همراه باشد ( .)1شواهد متعددی نشان داده
است که آنزیمهای هیستون داستیالزهایی ) (HDACsکه با
تعدادی از انکوژنهای شناختهشده سلولی و ژنهای سرکوبگر
تومور در ارتباط هستند ،منجر به بروز اشکال ویژهای از
بدخیمیها میشوند ( .)11 ،12هیستون داستیالزها میتوانند
بیان ژنهای سرکوبگر تومور و همچنین فعالیت فاکتورهای
رونویسی مرحله شروع و پیشرفت سرطان را از طریق تغییر
 DNAو یا اجزای ساختاری کروماتین تنظیم کنند .ازنظر بالینی،
نقش سرکوب ژن از طریق مدوالسیون مانند استیله شدن در
بیماران مبتال به سرطان با چندین مهارکننده  HDACsتائید
شده است ( .)12در سلولهای یوکاریوتی  14نوع مختلف
 HDACsشناسایی شده است که هم در هسته و هم در
سیتوپالسم قرار دارند ( .)12 ،13به نظر میرسد فعالیت بالینی
مهارکنندههای این آنزیمها از طریق استیله شدن هیستونها
باعث تغییر شکل فضایی باز کروماتین و فعال شدن مجدد بالقوه
ژنهای سرکوبشده میگردد و درنتیجه موجب توقف رشد،
تمایز سلولی و آپوپتوز سلولهای توموری میشود (.)11-17
مهارکنندههای هیستون داستیالزها ،بیان ژن را بدون تغییر در
توالی  DNAهدف تحت تأثیر قرار میدهند ( .)22افزایش
استیالسیون هیستون منجر به فعالسازی رونویسی ژنهایی
میشود که بیان آنها سبب مهار رشد تومور میگردد ( .)21یکی
از این مهارکنندهها سدیم بوتیرات است ( .)23 ،22سدیم
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اثرات سدیم بوتیرات بر رده سلولی CaCO2
دوره بالینی پزشکی

شمارش و تعیین درصد سلولهای زنده به روش

Trypan

blue exclusion

غشاء سلول زنده اجازه ورود رنگهای غیرالکترولیت (مانند
تریپان بلو) را به درون سلول نمیدهد ،از این خاصیت جهت
تعیین درصد سلولهای زنده استفاده میشود که اصطالحاً
 Viability testبه روش  Trypan blue exclusionنامیده میشود.
جهت شمارش و تعیین درصد حیات 22 ،میکرولیتر
سوسپانسیون سلولی با  22میکرولیتر رنگ تریپان بلو %2
( -Sigmaامریکا) مخلوط گردید .پس از  1الی  2دقیقه درصد
سلولهای زنده (سلولهایی که رنگ نگرفتهاند) و سلولهای مرده
(سلولهایی که رنگ گرفتهاند) توسط الم هموسیتومتر نئوبار و
زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند .سپس با استفاده از فرمول
ذیل ،درصد حیات سلولها محاسبه گردید (.)27
( × 122کل سلول شمارششده /تعداد سلول زنده) = (Viability )%

بهینه کردن تعداد سلول مناسب

پس از بهینه کردن تعداد سلول مناسب برای سه زمان ،22
 24و  52ساعت ،سلولها تحت تیمار با غلظتهای 3/127
میلیموالر الی  222میلیموالر سدیم بوتیرات (-Biobasic
کانادا) قرار گرفتند .برای این منظور تعداد مناسب سلول در پلیت
 16خانه کشت داده شده و پس از  22ساعت انکوباسیون در
انکوباتور  35درجه سانتیگراد ،تحت تیمار غلظتهای مختلف
سدیم بوتیرات قرار گرفتند .هر غلظت از ماده در سه چاهک
تکرار شده و از سوی دیگر آزمایش در حداقل سه تکرار مجزا
برای سه زمان  24 ،22و  52ساعت انکوباسیون صورت گرفت.
سپس پلیتها داخل انکوباتور  35درجه سانتیگراد قرار گرفتند
و پسازآن سایتوتوکسیسیتی آنها به روش زیر موردبررسی قرار
گرفت.
بررسی  cytotoxicityتوسط تست XTT

جهت بررسی اثر سدیم بوتیرات بر میزان سمیت و مرگ
سلولی ،پلیتها پس از  24 ،22و  52ساعت از انکوباتور خارج
گردیدند و میزان سمیت غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات
توسط روش  XTTمورد ارزیابی قرار گرفت و  IC50تعیین گردید.
درصد بقا یا توانزیستی سلولهای تیمار شده با سدیم بوتیرات
در غلظتهای مختلف ،به شکل نسبت درصد جذب نوری رنگ
تولیدی در سلولهای تحت تیمار در قیاﺱ با میزان جذب نوری
رنگ تولیدی در کنترل منفی (سلولهای تیمار نشده) نشان داده
میشود .جهت تعیین  IC50از نرمافزار آن the JavaScript
) version of PolySolve (07.20.2013استفاده شد.
بررسی مورفولوژیکی سلول
بهمنظور بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی سدیم بوتیرات بر رده
سلولی  ،CaCO2ارزیابی مورفولوژیکی سلولها موردبررسی قرار
گرفت .در این روش سلولها در محیط کشت مناسب کشت داده
شدند و غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات از  3/127میکروموالر
2 - sodium 2,3,-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5)[(phenylamino)-carbonyl]-2H-tetrazolium
inner
saltsodium
3 -N-methyl dibenzopyrazine methyl sulfate
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بهمنظور در نظر گرفتن بهترین تعداد سلولی در زمانهای
مختلف ،ابتدا رقتهای سلولی مختلف (از  22222الی )222222
در زمانهای  24 ،22و  52ساعت موردبررسی قرار گرفت و
میزان بقای سلولها با آزمون  XTT2مورد ارزیابی قرار گرفت .در
این آزمون از نمکهای اصالحشده تترازولیوم استفاده میشود که
حاصل کار پس از متابولیزه شدن توسط سلول زنده ،یک ماده
رنگی محلول است .سپس تغییر رنگ حاصلشده در طولموج
 272نانومتر توسط دستگاه االیزا ریدر قرائت گردید .روش کار
بهاینترتیب است که در چاهکهای پلیت  16حفره ،رقتهای
مختلف سلولی قرار گرفت .پس از سه زمان مختلف ذکرشده در
باال ،پلیتها از انکوباتور خارج گردید و به هر چاهک 72
میکرولیتر ماده -sigma( XTTامریکا) اضافه گشت .غلظت XTT
که برای تست استفاده میشود  1 mg/mlاست .سپس به محلول
 ،XTTماده -sigma( 3PMSامریکا) به نسبت  1به  222اضافه
گردید و بعد از سه الی چهار ساعت انکوباسیون در انکوباتور 35

بهینه کردن غلظت مناسب سدیم بوتیرات
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سپس شمارش و تعیین درصد سلولها در هر میلیلیتر از
رابطه زیر محاسبه شد.
(ضریب رقت) ×  × 122تعداد سلول شمارششده در هر مربع الم
هموسیتومتر نئوبار = تعداد سلول در هر میلیلیتر

درجه سانتیگراد ،تغییر رنگ توسط دستگاه االیزاریدر در
طولموج  272نانومتر و طولموج رفرنس  632نانومتر مورد
بررسی قرار میگیرد.
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الی  222میکروموالر برای مدت  24ساعت به چاهکهای حاوی
سلول اضافه شد .سپس سلولهای تیمار شده با سدیم بوتیرات با
استفاده از میکروسکوپ نوری با سلولهای تیمار نشده مقایسه
شدند.
آنالیز آماری
تمامی دادههای بهدستآمده از این مطالعه حاصل سه بار
تکرار آزمایش مستقل بوده است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از
روش آنالیز واریانس یکطرفه ( one-way ANOVAنرمافزار
 ،SPSSنسخه  )16و آزمون توکی )( (Tukey’s Testآزمون
اختالف حقیقی که بهطور مخفف  HSDنامیده میشود) استفاده
گردید .در تمام بررسیها سطح معنیدار آزمونها کمتر از 2/27
در نظر گرفته شد .ترسیم نمودارها توسط نرمافزار  Excelنسخه
 2225انجام گرفت.

نتایج
بهینهسازی تعداد سلول با رقتهای  22هزار الی  222هزار
سلول انجام شد .برای بقا سلولها ،انتخاب تعداد سلول کشت
یافته بسیار مهم است؛ زیرا سلولها برای بقا به برهمکنش با
یکدیگر از طریق انتقال سیگنال نیاز دارند .بهترین جذب نوری
در طولموج  272نانومتر برای سلولهای تکثیرشده ،بین  1الی
 1/7است .با توجه به جذب نوری ( ODها) بهدستآمده در این
تحقیق ،تعداد سلول مناسب برای تستهای  22ساعت24 ،

ساعت و  52ساعت به ترتیب  222هزار 122 ،هزار و  72هزار
سلول است (نمودار .)1
بهینه کردن غلظت مناسب سدیم بوتیرات و بررسی
cytotoxicity

بهمنظور تعیین رابطه اثر غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات
بازمان بر روی مهار تکثیر سلولهای  ،CaCO2میزان توانزیستی
نمونهها بعد از گذشت  24 ،22و  52ساعت تیمار در محدوده
غلظتی تعیینشده سدیم بوتیرات ( 3/123میلیموالر الی 222
میلیموالر) با نمونه کنترل (سلولهای تیمار نشده) محاسبه
گردید .نمودار  2نشاندهنده اثرات بازدارندگی وابسته به غلظت
سدیم بوتیرات در رشد و تکثیر سلولها در محدوده غلظتی صفر
تا  222میلیموالر است .در این تستها سلولهای تیمار نشده
بهعنوان گروه کنترل منفی انتخاب شدند که تنها حاوی
سوسپانسیون سلولی و محیط کشت بود (کنترل منفی) و کنترل
مثبت حاوی سوسپانسیون سلولی تیمار شده با ماده کشنده
سدیم آزید است .نتایج نشان میدهد هرچه غلظت باال میرود،
مرگومیر بهطور معنیداری افزایش مییابد بهطوریکه غلظت
 222میلیموالر ،غلظت کشنده این ماده برای سلولهای CaCO2
است.
در نمودار  3ارتباط میزان توانزیستی سلولها با افزایش
غلظت سدیم بوتیرات نشان داده شده است .با استفاده از این
نمودار غلظت مؤثر ) (IC50در زمانهای  24 ،22و  52ساعت به
ترتیب  127میلیموالر 122 ،میلیموالر و  23میلیموالر
مشخص شد.

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2018.8.2.6.4

نمودار  .1تست بهینهسازی تعداد سلول مناسب  CaCO2جهت تیمار سلول در زمانهای  24 ،22و  52ساعت با استفاده از روش XTT
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بهینه کردن تعداد سلول موردنیاز برای تست XTT
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دوره بالینی پزشکی

نتایج تحلیل واریانس  one-way ANOVAتیمار سلولهای

نمودار  .2تیمار رده سلولی  CaCO2با غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات در سه بازه زمانی  22ساعت 24 ،ساعت و  52ساعت
 :c-کنترل منفی است که فقط حاوی سوسپانسیون سلولی است و  :c+کنترل مثبت است که حاوی سوسپانسیون سلولی به همراه ماده کشنده سدیم آزید است.
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درصد بقا سلولی  IC50 )Aبرای تیمار  22ساعت رده سلولی  CaCO2با غلظت های مختلف سدیم بوتیرات IC50 )B ،برای تیمار  24ساعت رده سلولی  CaCO2با غلظت
های مختلف سدیم بوتیرات IC50 )C ،برای تیمار  52ساعت رده سلولی  CaCO2با غلظت های مختلف سدیم بوتیرات.
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نمودار  .3غلظت مؤثر سدیم بوتیرات برای کاهش  50درصدی رشد و تکثیر سلولها ) .(IC50محور افقی ) (xنماینده غلظت (میلی موالر) و محور عمودی ) (yنماینده
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بحث و نتیجه گیری
تاکنون مطالعـات متعددی بهمنظور شناسایی کامل نقش
تغییرات مولکولی مرتبط با بروز آپوپتوز و نقش هر یک از آنها
در بروز سرطان کولون انجام شده است .شواهد بهدستآمده در
این زمینه حاکی از نقش مجموعهای پیچیده از تغییرات مولکولی
در بروز آپوپتوز است که ازجمله این عوامل میتوان به نقش
مهارکنندههای هیستون داستیالز ) (HDACاشاره نمود .بر این
اساﺱ مهارکنندههای  HDACباعث القای تمایز ،توقف چرخه
سلولی و مرگ سلولی برنامهریزیشده (آپوپتوز) در سلولهای
بدخیم میشوند ( .)26نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که
مهارکنندههای  ،HDACهر دو مسیر داخلی و خارجی آپوپتوز را
فعال می نمایند .تنظیم فعالیت سرکوبگری توموری  P53وP73

جدول  -1نتایج تحلیل تست Tukey

زمان تیمار

گروه

غلظتIC50

تفاوت میانگین

احتمال

 22ساعت

کنترل

127 mM

2/141

p<2/27

 24ساعت

کنترل

122 mM

2/242

p<2/27

 52ساعت

کنترل

23 mM

1/262

p<2/27

بررسی مورفولوژیکی سلول
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بهمنظور بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی سدیم بوتیرات بر رده
سلولی  22 ،CaCO2ساعت پس از تیمار سلولها با غلظتهای
مختلف سدیم بوتیرات ،تغییرات مورفولوژیکی با سلولهای تیمار
نشده موردبررسی قرار گرفت .نتیجه این بررسی نشان میدهد
که غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات در شکل ظاهری سلولهای
تیمار شده در مقایسه با سلولهای تیمار نشده (گروه کنترل)
تغییر محسوسی را ایجاد کرده است (شکل  .)1بهطوریکه
سلولهای تیمار نشده بهطور کامل و طبیعی به کف فالسک
چسبیدهاند و شکل طبیعی خود را حفظ کردهاند .ولی در
سلولهای تیمار شده گرانوله شدن سلولها مشاهده میشود که
با افزایش غلظت این ماده ،میزان مرگ و گرانوله شدن سلولی

که در القاء آپوپتوز نقشی کلیدی ایفا میکنند ازجمله مهمترین
نقشهای این مهارکنندهها بشمار میرود ( .)25عالوه بر اثرات
ضد تکثیری مهارکنندههای  ،HDACویژگیهای ضدالتهابی این
مهارکنندهها نیز از دیگر ویژگیهای شناختهشده آنها بشمار
میرود .این کارایی دوگانه مهارکنندههای  HDACاز اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است ،چراکه التهاب مزمن ،با افزایش
احتمال پیشرفت سرطانزایی همراه است (.)24
ازجمله مهارکنندههای این آنزیم میتوان به سدیم بوتیرات
اشاره نمود .باکتریهایی که در کولون وجود دارند ،مواد حاوی
فیبر را تخریب و اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه ازجمله
بوتیراتها را آزاد میکنند ( .)21سدیم بوتیرات منبع اصلی انرژی
برای سلولهای اپیتلیال نرمال کولون است و مانع از سرطانزایی
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 CaCO2با غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات در مقایسه با گروه
کنترل (سلولهای تیمار نشده) بر اساﺱ روش  XTTدر بازه
زمانی  22ساعت بهصورت ( ،)f:24/424 ، df:5 ،p>2/221در
بازه زمانی  24ساعت بهصورت ( )f: 4 /631، df:5 ،p>2/221و
در بازه زمانی  52ساعت بهصورت (/212، df:5 ،p>2/221
 )f:772است .مقایسه میانگین توان زیستی سلولهای سرطانی
تیمار شده در سه بازه زمانی  22ساعت 24 ،ساعت و 52
ساعت ،اختالف معنیداری میان تمام گروههای تیمار شده با
دوزهای مختلف سدیم بوتیرات نشان میدهد (.)p>2/221
همچنین با افزایش غلظت سدیم بوتیرات ،میانگین توانزیستی
سلولها کاهش یافته است.
نتیجه مقایسه دادههای حاصل از تیمار سلولهای  CaCO2در
غلظت  IC50سدیم بوتیرات با گروه کنترل (سلولهای تیمار
نشده) در جدول  1آورده شده است .سلولهای تیمار شده در
غلظت  ،IC50در مقایسه با گروه کنترل پس از سه بازه زمانی 22
ساعت 24 ،ساعت و  52ساعت بهطور معنیداری کاهش یافتند
(.)p>2/27

افزایش مییابد .این نتایج حاکی از آن است که سدیم بوتیرات
اثر ضد تکثیری در غلظت  IC50دارد و میتواند آپوپتوز سلولی را
فعال نماید ولی در غلظت باالی  IC50دارای خاصیت
سایتوتوکسیسیتی بر روی رده سلولی  CaCO2است.

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هشتم | شماره  | 2تابستان 9317

اثرات سدیم بوتیرات بر رده سلولی CaCO2
دوره بالینی پزشکی

F

E

D

شکل  .1مقایسه اثر غلظتهای مختلف سدیم بوتیرات روی مورفولوژی سلولهای  CaCO2تیمار شده با سلولهای تیمار نشده پس از  22ساعت انکوباسیون.
 )Aسلولهای تیمار نشده (گروه کنترل) )B ،سلولهای تیمار شده با غلظت  12/7میلیموالر سدیم بوتیرات )C ،سلولهای تیمار شده با غلظت 27
میلیموالر سدیم بوتیرات )D ،سلولهای تیمار شده با غلظت  72میلیموالر سدیم بوتیرات )E ،سلولهای تیمار شده با غلظت  122میلیموالر سدیم
بوتیرات )F ،سلولهای تیمار شده با غلظت  222میلیموالر سدیم بوتیرات ،تصاویر با بزرگنمایی ) (10Xمیباشند.

4. monocarboxylate transporter 1
5. sodium-coupled monocarboxylate transporter 1
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کولون میشود .مطالعات نشان میدهد که سدیم بوتیرات توسط
حاملین  MCT12و SMCT17به سلولهای اپیتلیال نرمال کولون
منتقل میشود ولی در سلولهای توموری بیان این پروتئینها و
گلیکولیز کاهش یافته و درنتیجه جذب سدیم بوتیرات توسط
سلولهای توموری کاهش مییابد ( .)32بر مبنای تحقیقات
انجامیافته بر روی مدلهای حیوانی ،استفاده از غلظتهای اندک
سدیم بوتیرات میتواند منجر به تحریک تمایز سلولی و نیز مهار
چرخه سلولی و به دنبال آن القاء آپوپتوز در سلولهای سرطانی
شود ( .)31مطالعات متعددی بهمنظور بررسی نقش
مهارکنندههای  HDACدر انواع سرطانها انجام شده است.

ازجمله نخستین تحقیقات انجامشده در این زمینه میتوان به
مطالعه  Youngو همکاران در سال  1142اشاره نمود که اثر
سدیم بوتیرات بر رشد و مورفولوژی ردههای سلولی  SW 620و
 SW 480سرطان کولون انسانی موردبررسی قرار گرفت .نتایج
بهدستآمده از این تحقیق حاکی از کاهش میزان رشد ردههای
سلولی تیمار شده با سدیم بوتیرات در مقایسه با گروه کنترل بود.
از سوی دیگر شواهد بهدستآمده حاکی از عدم وجود اثر یکسان
سدیم بوتیرات در دو رده سلولی  SW 620و  SW 480بود .بر این
اساﺱ میزان تأثیرگذاری سدیم بوتیرات بر میزان رشد در یک
غلظت معین در رده سلولی  SW 620در مقایسه بارده سلولی
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6. dynamin-related protein 1
7. Endoplasmic Reticulum Stress
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بوتیرات به وقوع پیوست اگرچه میزان وقوع در تمامی ردههای
سلولی یکسان نبود ( .)33در سال  Orchel ،2226و همکاران اثر
سدیم بوتیرات را بر روی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیداتیو در
رده سلولی  CaCO2سرطان کولون انسانی مورد بررسی قرار دادند
و نتایج آنها نشان داد که سدیم بوتیرات تمایز و آپوپتوز را در
این رده سلولی القا میکند که همراه با تغییر در بیان آنزیمهای
آنتی اکسیداتیو است ( Kitazono .)32و همکاران در سال 2212
اثرات سدیم بوتیرات را بهعنوان یک مهارکننده هسیتون داستیالز
روی سلولهای سرطان پانکراﺱ رده سلولی  SW-1990وJHP-
 1مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سدیم
بوتیرات بیان  p53را در این سلولها القا میکند و اپوپتوز در
سلولهای تحت تیمار با سدیم بوتیرات بیشتر از سلولهای گروه
کنترل رخ میدهد ( Tailor .)37و همکاران اثر سدیم بوتیرات را
بر روی ردههای سلولی  SW480و  HCT116سرطان کولون
انسانی بررسی کردند و نشان دادند که تیمار سدیم بوتیرات باعث
کاهش معنیدار تعداد میتوکندری میشود که از طریق به هم
پیوستن میتوکندریها اتفاق میافتد .این همجوشی
میتوکندریها توسط سدیم بوتیرات به دلیل کاهش بیان ژن
 DRP16که یک تنظیمکننده کلیدی مهم در به هم پیوستن
میتوکندریها است صورت میگیرد .آنها گزارش کردند سدیم
بوتیرات میتواند با تغییر سطح  DRP1و القا توقف چرخه سلولی
و آپوپتوز در سلولهای سرطان کولون باعث به هم پیوستن و یا
ادغام میتوکندریها گردد ( .)36همچنین در سال ،2212
 Yamamuraو همکاران اثر سدیم بوتیرات را بهعنوان
مهارکنندهی هسیتون داستیالز روی رده سلولی  HSC-3سرطان
دهان بررسی کردند و نشان دادند که بوتیرات بیان فاکتورهای
 lymphangiogenicرا در این رده سلولی مهار میکند و میتواند
احتماالً بهعنوان داروی ضد متاستاز در درمان سرطان دهان
استفاده شود ( Zhang .)35و همکاران در سال  2216اثرات
سدیم بوتیرات را بهعنوان مهارکنندهی هسیتون داستیالز روی
استرﺱ شبکه آندوپالسمی )  (ERS 5و اتوفاژی در رده
سلولی  HCT-116و  HT-29سرطان کولورکتال بررسی کردند و
به این نتیجه رسیدند که سدیم بوتیرات باعث سرکوب تکثیر
سلولی ،القای اتوفاژ و مرگ سلولی میشود ( .)34در یافتههای
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 SW 480بسیار چشمگیرتر بود .این یافته بیانگر این نکته است
که میزان پاسخ به سدیم بوتیرات در ردههای سلولی مختلف،
الزاماً در یک غلظت معین یکسان نیست (.)32
در این پژوهش بر اساﺱ تعیین توانزیستی نتیجهگیری
میشود که خاصیت ضد سرطانی سدیم بوتیرات وابسته به دوز و
زمان تیمار است .چون با افزایش دوز تیمار ،تأثیر ضد سرطانی
آن بر روی سلولها افزایش مییابد (غلظت  .)IC50نتایج
بهدستآمده بیانگر اثر سایتوتوکسیسیتی سدیم بوتیرات بر روی
رده سلولی  CaCO2است که با نتایج گزارششده اثر این ماده بر
روی ردههای سلولی دیگر همراستا است.
بر اساﺱ نتایج حاصل از  ،XTTکاهش توانایی حیات
سلولهای  CaCO2در تیمار با سدیم بوتیرات دیده شد که با
آزمایشها محققین دیگر مطابقت میکند ولی ازآنجاییکه
سلولهای مختلف ازنظر ژنتیکی پاسخدهی متفاوتی به دوزهای
دارویی دارند و میزان پاسخ به سدیم بوتیرات در ردههای سلولی
مختلف ،الزاماً در یک غلظت معین یکسان نیست ،نتایج این
تحقیق نشان داد که دوز بهینه برای تیمار این سلولها بهمنظور
استفاده داروی ضد سرطانی ،در بازه زمانی  22ساعت 24 ،ساعت
و  52ساعت به ترتیب  127میلیموالر 122 ،میلیموالر و 23
میلیموالر است.
همچنین در این پژوهش ،بررسی مورفولوژیکی سلولها نشان
داد که در سلولهای تیمار شده با سدیم بوتیرات ،تغییراتی مانند
تشکیل اجسام آپوپتوتیک ،حباب زدگی غشا و فروپاشی هستهای
مشاهده میشود که وجود این تغییرات یکی از پیامدهای وقوع
آپوپتوز است .اولین حدﺱ در این خصوص ،القاء آپوپتوز بهعنوان
عامل اصلی مرگ سلولی در زمان تیمار دارویی و کاهش درصد
سلولها در حضور سدیم بوتیرات است که با نتایج محققین دیگر
همراستا است .ولی با توجه به نتایج این تحقیق نمیتوان آپوپتوز
را اثبات کرد و برای این امر ،انجام تستهای تخصصی نیاز است.
سال  Hague ،2222و همکاران به بررسی نقش اسیدهای
چرب دارای زنجیره کوتاه بانامهای سدیم بوتیرات ،استات و
پروپیونات در القاء آپوپتوز در رده سلولی آدنوما و کارسینوما
پرداختند .نتایج حاکی از القاء آپوپتوز توسط هر سه اسید چرب
بود؛ بااینحال بیشترین میزان آپوپتوز بهواسطه استفاده از سدیم
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CaCO2 اثرات سدیم بوتیرات بر رده سلولی
دوره بالینی پزشکی

 درHDAC  بهاینترتیب استفاده از مهارکنندههای.در آنها شود
.سلولهای سرطانی میتواند امیدی برای درمان باشد

تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با کد
 است که در شورای پژوهشی واحد علوم1361726212216
 مرکز تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی،پزشکی تهران
زیستفناوری کاربردی به تصویب رسیده است؛ و لذا از این مرکز
.تحقیقاتی تشکر و قدردانی به عمل میآید

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

بهدستآمده از مطالعات ذکرشده حاکی از نقش سدیم بوتیرات
در القاء آپوپتوز و به دنبال آن مرگ سلولی در سلولهای تحت
 مطالعات گذشته نشان داده است که این ترکیب.تیمار با آن است
شیمیایی با مکانیسمهای مختلفی ازجمله فعالسازی مسیر
H3  وH4  افزایش استیالسیون،ERK  مهار فعالسازی،MAPK
 در برخیCpG و همچنین کاهش متیالسیون در نواحی غنی از
.)25 ،26( پروموتر ژنها سبب افزایش بیان ژنها میگردد
جمعبندی نهایی این است که مهارکنندههای هیستون
( سبب تغییراتی در وضعیت استیالسیونHDAC) داستیالز
، توقف چرخه سلولی، ایجاد آپوپتوز، تغییرات بیان ژن،کروماتین
 ازاینرو تیمار سلولهای.مهار رگزایی و مهار متاستاز میشوند
 میتواند منجر به القا آپوپتوزHDAC سرطانی با مهارکنندههای

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2018.8.2.6.4 ]
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Abstract
Background & Objective: Sodium butyrate (NaBu), a histone deacetylase inhibitor, is an anticancer
drug for multiple cancers. The objective of this research is to study the anticancer effects of sodium
butyrate on colon cancer CaCO2 cell lines.
Material & Methods: CaCO2 cell lines were cultured and then treated with various concentrations of
NaBu (from 3.125mM to 200mM). After 24h, 48h and 72h incubation, the cytotoxicity was measured
by XTT assay. The statistical significance of difference analyzed by one-way ANOVA/Tukey test.
Also, in this research, the morphologic changes are considered by invert microscopy.
Results: The results showed that NaBu inhibited the growth in a time- and dose-dependent manner.
XTT assays showed that treatment with NaBu at high concentrations significantly inhibited the
growth of CaCO2 cells. After 24, 48 and 72h, IC50 for CaCO2 cells were 105, 100 and 43 mM
respectively. Results confirmed the anti-proliferative effect of Sodium butyrate on this cell lines. The
results of morphological studies indicated that sodium butyrate has a growth inhibitory effect on IC50
concentration and it can arrest the cell cycle.
Conclusion: These results demonstrate that butyrate inhibited the growth of colorectal cancer cells.
It caused probably cell death via the induction of apoptosis. These findings may open interesting
perspectives in human colorectal cancer treatment strategy.
Keywords: Colorectal cancer, Apoptosis, Sodium butyrate, Histone deacetylase inhibitor, CaCO2 cell
line
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