ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

مقاله پژوهشي

دوره  ،62شماره  ،3مرداد و شهريور(0011شماره پي در پي )002

بررسي اثر داروی والپروئیک اسید بر مسیر

JAK/STAT

و بیان ژنهای  SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Mycو ،Mcl-1
مهار رشد سلولي و القاء آپوپتوز در سرطان کُولون
رده سلولي

HT 29
*

معصومه سنائي جهرمي ،فريدون کاوسي
مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیردار ،دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،جهرم ،ايران
تاريخ وصول0011/10/10 :

تاريخ پذيرش0011/16/01 :

چكیده
زمینه و هدف :سیتوکینها ،خانواده بزرگي از پروتئینهای پیامبر هستند ،اين پروتئینها ،سرطانهای مختلف را القاء ميکنند .واسطه
سیتوکینها ،جانوس کینازها( ) Janus kinases, JAKsهستند .اين کینازها ،پس از فعال شدن باعث فسفوريله شدن پروتئین

STAT

( )Signal Transducers and Activators of Transcriptionشده و  STATباعث تنظیم بیان ژنهای دخیل در تمايز ،تكثیر و آپوپتوز
سلولي مي شود .اشكال و اختالل در روند مسیر JAK/STATباعث تومور زايي و ايجاد سرطان ميشود .بیان نا به جای ژنهای
 STATباعث اختالل در بیان و افزايش بیان ژنهای  Bcl-xL, c-Myc, Mcl-1, CCND1و  VEGFشده و در نتیجه باعث تكثیر غیرقابل
کنترل سلول و ايجاد سرطان ميشود .هدف از اين تحقیق تعیین و بررسي اثر داروی والپروئیک اسید بر روی بیان ژنهای
 JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Mycو  ، Mcl-1میزان زنده بودن سلول و القاء آپوپتوز در
سرطان کولون رده سلولي  HT29بود.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي که در سال  0331انجام شد ،سلولهای سرطاني کولون رده  HT 29با والپروئیک اسید تیمار
شدند .برای تعیین میزان زنده بودن سلول ،سلولهای آپوپتوتیک و بیان ژن به ترتیب از تكنیکهای  ،MTTفلوسیتومتری و ريل تايم
استفاده شد .دادههای حاصله با استفاده از نرمافزار گراف پد پريسم  1مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها :داروی والپروئیک اسید به طور معني داری باعث مهار رشد سلولي ،القاء آپوپتوز ،کاهش بیان ژنهای

JAK1, JAK2, STAT3,

 STAT5A, STAT5B, Bcl-xL, c-Mycو  Mcl-1و افزايش بیان ژنهای  SOCS1و  SOCS3گرديد .تغییر در بیان ژنهای فوق باعث
مهار تكثیر سلولي و القاء آپوپتوز در سلولهای سرطاني مورد مطالعه شد.
نتیجهگیری :داروی والپروئیک اسید ميتواند از طريق مسیر  JAK/STATباعث القاء آپوپتوز در سرطان کولون رده سلولي

HT29

شود .اين مسیر شامل ژنهای سرطانزا و ژنهای سرکوب کننده سرطان است .داروی مورد استفاده توانست با کاهش بیان ژنهای
سرطانزا(ژنهای  JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, Bcl-xL, c-Mycو  )Mcl-1و افزايش بیان ژنهای سرکوب کننده
سرطان(ژنهای  SOCS1و  )SOCS3رشد سلولي را مهار کرده و آپوپتوز سلولي را افزايش دهد.
واژههای کلیدی :والپروئیک اسید ،مسیر  ،JAK/STATسرطان کولون ،آپوپتوز
*نويسنده مسئول :فريدون کاوسي ،جهرم ،دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر
Email: kavoosifraidoon@gmail.com
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داروی والپروئیک اسید و سرطان کولون

 ،SOCSيک فیدبک کنترل منفي ايجاد ميکنند .در انسان

مقدمه
سیتوکینها ،خانواده بزرگـي از پـروتئینهـای

چهار نوع  JAKو شش نوع  STATوجود دارد .خـانواده

پیامبر هستند .اين پروتئینها ،سرطانهـای مختلـف را

جک شامل؛  JAK1, JAK2, JAK3و  TYK2است .پـروتئین

القاء ميکنند .بر اساس ساختمان ،اين خانواده به چهار

جک به علت حضـور دو نـوع کینـاز شـامل  JH1و

گروه تقسیم ميشود که شامل؛ اينترفـرون(،)Interferon

بدين نام نامگذاری شدهاند ،JH1 .کار فسـفوريله کـردن

همــــــــــــاتوپوئیتینهــــــــــــا (،)Hematopoietins

را انجـــام مـــيدهـــد و  ، JH2عملكـــرد  JH1را تنظـــیم

کمـــوکین( )Chemokineو تومـــور نكروتیـــک فـــاکتور

ميکند(.)1

(Necrosis Factor

JH2

 )Tumorاست .اين پروتئینهـا پـس از

بیان نا به جای ژنها يـک نقـش مهـم و تعیـین

اتصال به گیرنـده غشـائي سـط سـلول هـدف باعـث

کننده در بیولوژی سرطان دارد .ايـن اخـتالل بیـان در

ايجاد پاسخهای مختلف سلولي ميشـوند ( .)0واسـطه

سط اپي ژنتیـک ،بـدون تغییـر در تـوالي  DNAانجـام

سیتوکین ها ،جانوس کینازهـا( )Janus Kinasesهسـتند.

ميشود .خاموش شدن ژن به روش اپيژنتیک اهمیـت

ايــــن کینازهــــا ،پــــس از فعــــال شــــدن باعــــث

ويــژهای در میكروارگانیســمهــای يوکــاريوت دارد.

Signal Transducers

پروسه کلیدی که مسئول خاموش شـدن ژن بـه روش

فسـفوريله شـدن پـروتئین ( STAT
Activators of Transcription

 )andشــده و  STATباعــث

اپيژنتیک است شامل؛ دِاستیالسیون هیستون(

Histone

تنظیم بیان ژنهای دخیل در تمـايز ،تكثیـر و آپوپتـوز

 )Deacetylationو متیالســیون

سلولي ميشود( .)6اشكال و اخـتالل در رونـد مسـیر

است .استیالسیون و دِاستیالسیون هیستونها ،فاکتور

 JAK/STATباعث تومورزايي و ايجاد سرطان ميشـود.

مهم و قوی برای تنظیم اپيژنتیک بیـان ژنهـا هسـتند.

بیان نا به جای ژنهای  STATباعث اختالل در بیـان و

آنزيمهای هیستون دِاسـتیالز( )Histone Deacetylasesو

افـزايش بیـان ژنهـای  Bcl-xL, c-Myc, Mcl-1, CCND1و

هیســــــــتون اســــــــتیل تــــــــرانس فــــــــراز

 VEGFشده و در نتیجـه باعـث تكثیـر غیرقابـل کنتـرل

(Acetyltransferases

 )Histoneآنـزيمهـای کلیـدی بـرای

سلول و ايجاد سرطان ميگردد( .)3ژنهای سرکوبگر

تعــديالت هیســتوني (استیالســیون و دِاستیالســیون)

مسیر سـیتوکین( )Suppressors of Cytokine Signalingو

هستند( .)2فعالیت آنزيمهای هیستون دِاسـتیالز منجـر

SH2‐Containing Protein Tyrosine

بـــه خـــاموش شـــدن ژنهـــای ســـرکوب کننـــده

) )Phosphatase 1فاکتورهای تنظیمي منفـي هسـتند کـه

سرطان( )Tumor Suppressor Genesو در نتیجـه ايجـاد

نقش مهم آنهـا در تنظـیم منفـي پاسـخ سـیتوکینهـا و

سرطان ميگردد .کاهش بیان ژنهای  SOCSبـه روش

خاتمه دادن بـه فعالیـت و مسـیر  JAK/STATاسـت(.)0

اپيژنتیک باعث فعـال شـدن مسـیر  JAK/STATو القـاء

پــروتئینهــای  STATاز طريــق تنظــیم نســخهبــرداری

سرطان ميگردد( .)0گزارش شـده اسـت کـه ترکیبـات

پـــروتئین

HSP1
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Methylation( DNA

)DNA
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معصومه سنائي جهرمي و فريدون کاوسي

مهارکننــده آنــزيمهــای هیســتون دِاســتیالز از قبیــل

ايــــن تحقیــــق تعیــــین و بررســــي اثــــر داروی

 )Trichostatinباعـــث افـــزايش

والپروئیــــک اســـــید بـــــرروی بیـــــان ژنهـــــای

استیالســیون ژنهــای  SOCS1و  SOCS3در ســرطان

JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, SOCS1,

کولون ميشود که خود باعث تنظـیم بیـان ايـن ژنهـا

 SOCS3, Bcl-xL, c-Mycو ،Mcl-1میزان زنده بودن سلول

ميشود .به عالوه افزايش بیان اين ژن ها باعث کاهش

و القاء آپوپتـوز در سـرطان کولـون رده سـلولي

بیان ژنهای  JAKو  STATدر سرطان کولـون شـده و

بود.

تريكواســـتاتین آ

(A

HT29

در نتیجه باعث مهار رشد سلولي و ايجـاد آپوپتـوز از
طريق کاهش بیان ژنهای هدف مسیر JAK/STATشامل

روش بررسي

ژنهای خانواده  Bcl‐2ميشود( .)1بـه طـور مشـابهي،

در اين مطالعه تجربي که در سـال 0331انجـام

پژوهش های ديگر گزارش کردهاند کـه مسـدود کـردن

شد ،سـلولهـای سـرطاني کولـون رده  HT29از بانـک

مســیر  JAK3/STAT3بــه طــور قابــل تــوجهي باعــث

ســــلولي انســــتیتو پاســــتور کشــــور جمهــــوری

کاهش سلولهای زنده ،از طريق کـاهش بیـان ژنهـای

)Cell

اســالميايــران(Bank of Iran-Pasteur Institute

Dulbecco’s Modified Eagle

 Bcl-XL, Bcl-2, Mcl-1و  cyclin D2و افزايش بیان ژنهای

خريـداری گرديـد .محلـول

 p21waf1/cip1و  p27kip1در ســـــــرطان کولـــــــون

 ،Mediumآنتــــــــــي بیوتیــــــــــک شــــــــــامل

ميشود(.)3
هــمچنــین نشــان داده شــده اســت کــه داروی
والپروئیــــک

اســــید)Acid

استرپتومايسین(،)Streptomycin

پنيسیلین( Penicillin G

(B

 ،)Amphotericinداروی

 )Sodiumو آمفوتريپســـین

 )Valproicبــــه عنــــوان

والپروئیـــــــک اســـــــید ،کیـــــــت بیـــــــان ژن

يكـــــــي از داروهـــــــای مهارکننـــــــده آنـــــــزيم

(Total RNA Extraction Kit (TRIZOL reagent) and real-

هیســتون دِاســـتیالر باعـــث کــاهش بیـــان ژنهـــای

 ،)timeآنكسـین

 STAT3, STAT5, Bcl-xL, c-Myc, Mcl-1, CCND1و

VEGF

ميشود .پژوهشهای قبلي ما نشـان داد کـه ايـن دارو
ميتواند باعث افزايش بیـان ژنهـای  SOCS1و

polymerase chain reaction (PCR) kits

) Annexin-V-(FITCو پروپیــــــــــديوم آيوديــــــــــد
) (Propidium Iodide, PIاز سیگما( )Sigmaخريداری شد.

SOCS3

ابتدا سلولهای سرطاني کولـون رده  HT29در

در سرطان کولون رده سـلولي  SW48شـود( 00و .)01

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle

بـه عــالوه ،در پــژوهشهــای قبلــي ،مــا اثــر داروهــای

محیط کشت سلولي
)(DMEM

) Mediumکه با سـرم جنـین گـاوی

)(FBS)(3

والپروئیک اسید و تريكواستاتین آ را بر روی سـرطان

غنــي شــده و حــاوی آنتــيبیوتیــک پنــي ســیلین و

LS 174T

استرپتومايســین بــود ،در دمــای  30درج ســانتيگــراد

مــــــورد بــــررسي قـــرار داديم(01ـ .)06هـدف از

کشــت داده شــدند و پــس از ايــن کــه همپوشــاني

کولون انساني رده

423

SW48, SW480, LS 180

و
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سلولهای سرطاني کولون به حدود  11درصد رسـید،

جمـعآوری و بــا محلـول  PBSشستشــو داده شــدند و

بــا اســتفاده از تريپســین( 1/61درصــد) ســلولهــا

سپس بـا آنكسـین و پروپیـديوم آيوديـد رنـگآمیـزی

جمعآوری و پس از شستشو ،در پلیتهای  32خانه به

انجام و سلول های آپوپتوتک با دسـتگاه

ازای هـــر خانـــه  311111ســـلول در دمـــای  30درج

 flow cytometerمورد شمارش قرار گرفت.

FACScanTM

سانتيگراد کشت داده شدند .پس از گذشت مدت زمان

ابتدا سلولهای سرطاني کولـون رده  HT29در

 60ساعت از کشت سلولهـا ،محـیط کشـت بـا محـیط

پلیتهای  60خانه کشت داده شدند .پس از گذشـت 60

حاوی داروی والپروئیک اسید بـا غلظـتهـای مختلـف

ساعت با داروی والپروئیک اسـید بـا غلظـت مشـخ

( 01 ،01 ،0/1 ،1 ،0 ،1و  61میكرومــــول) تعــــوي

شده در جـدول  0بـرای مـدت  60و  01سـاعت تیمـار

شد(به جز گروه کنترل که فقط  DMSOدريافت کردند).

شــدند .پــس از گذشــت زمــان تريتمنــت ،تمــام

الزم به ذکر است که از محلول  DMSOبه عنوان حـالل

سلولها به وسیله کیت

دارو استفاده شد و برای رقیق کـردن محلـول حـاوی

مربوطه استخراج و به منظور حذف  DNAژنومي،

mini kit

RNA

 RNeasyطبـق پروتكـل
RNA

دارو از محیط کشت اسـتفاده گرديـد .پـس از گذشـت

به دست آمده با کیـت

مدت زمان  60و  01ساعت از تیمار سلولها ،سلولهـا

غلظـــت  RNAبـــا اســـتفاده از دســـتگاه بیوفتـــومتر

با استفاده از تريپسین جمعآوری ،با  PBSشستشـو و

( )BioPhotometerتعیــین شـــد .بــا اســـتفاده از کیـــت

سـپس محلـول

MTT

بـرای مـدت  0سـاعت بـه آنهــا

DNase

 RNase-freeتیمـار شـد.

First Strand cDNA Synthesis Kit

™ RevertAidاز

RNA

اضافه شد .پس از  0ساعت ،کريستالهای رنگي ايجـاد

حاصل  cDNAساخته شـد و در نهايـت بـا اسـتفاده از

شده با  DMSOحل کرده و میزان رنگ ايجـاد شـده بـا

سايبرگرين Real-time RT-PCR ،انجام شد.

طــول مــوج  101مــورد بررســي قــرار گرفــت .بــرای
اطمینان بیشتر هر آزمايش  3بار تكرار شد.

مراحل واکـنش زنجیـرهای پلـيمـراز( )PCRبـا
تكرارپـذيری  01ســیكل بـه صــورت ذيـل انجــام شــد؛

بــرای تعیــین آپوپتــوز ســلولي ،ســلولهــای

مرحلــه واسرشــته ســازی( :)Denaturationشــامل گــرم

سرطاني کولون رده  HT29در پلیتهـای  60خانـه (بـه

کردن به میزان  31درجه سانتيگراد به مدت  61ثانیـه

ازای هر خانه  311111سلول) کشت داده و بـا داروی

مرحلـه اتصــال( :)Annealingايــن واکــنش در دمــای 11

والپروئیک اسید با غلظت مشـخ

شـده در جـدول 0

درجه سانتيگراد برای مدت  01ثانیه انجام شد.

کشت داده شدند(به جز گروه کنترل که  DMSOدريافت

مرحلــه گســترش( )Extensionايــن مرحلــه در

کردند) .برای رقیق کردن محلول حاوی دارو از محلول

دمای  06درجه سانتيگراد به مدت  01ثانیه انجام شد.

محیط کشت استفاده شد .پس از گذشت مدت زمان 60

از ژن  GAPDHبه عنوان کنتـرل اسـتفاده شـد.

و  01ساعت ،تمام سـلولهـا بـا اسـتفاده از تريپسـین
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Reverse Primer

 نـانومول بـرای011  وforward

Primer

311  در اين آزمايش هـر پرايمـر بـا غلظـت.شده است

.بود

 نـانومول بـرای011 نانومول استفاده شـد کـه شـامل

. بدست آمده و برای بررسي بیان ژن و آپوپتوز سلولي استفاده شده استMTT ) که از طريق تكنیکIC50(  دوز موثر دارو:0 جدول
Cell line
HT 29

Drug/ μM
VPA

HT 29

VPA

Duration/Hour

IC50

LogIC50

R squared

60

0/100

0/110  الي1/0130

1/3011

01

2/000

0/120  الي1/1111

1/3011

. توالي پرايمرهای استفاده شده و رفرنس های مربوطه:6 جدول
Primer

Primer sequences (5' to 3')

Product length

Reference

SOCS1
Forward
Reverse

AGCAGCTCGAAAAGGCAGTC
ACACTCACTTCCGCACCTTC

631

02

SOCS3
Forward
Reverse

ACCAGCGCCACTTCTTCACG
GTGGAGCATCATACTGATCC

310

02

JAK1
Forward
Reverse
JAK2
Forward
Reverse
STAT3
Forward
Reverse
STAT5A
Forward
Reverse
STAT5B
Forward
Reverse
Bcl-xL
Forward
Reverse
c-Myc
Forward
Reverse
Mcl-1
Forward
Reverse
GAPDH
Forward
Reverse

CCACTACCGGATGAGGTTCTA
GGGTCTCGAATAGGAGCCAG

603

00

GATGAGAATAGCCAAAGAAAACG
TTGCTGAATAAATCTGCGAAAT

021

01

GCTTTTGTCAGCGATGGAGT
ATTTGTTGACGGGTCTGAAGTT

000

01

AATGAGAACACCCGCAACG
TTCCTGAAGTGGGCACTGAG

010

01

ACTGCTAAAGCTGTTGATGGATAC
TGAGTCAGGGTTCTGTGGGTA

000

01

GAGCTGGTGGTTGACTTTCTC
TCCATCTCCGATTCAGTCCCT

003

03

GGCTCCTGGCAAAAGGTCA
CTGCGTAGTTGTGCTGATGT

003

03

TGCTTCGGAAACTGGACATCA
TAGCCACAAAGGCACCAAAAG

031

03

TGTGGGCATCAATGGATTTGG
ACACCATGTATTCCGGGTCAAT

002

03
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آپوپتوتیک مشخ

يافتهها

شد .همچنان کـه در شـكل  6و 3

ســلولهــای ســرطاني کولــون رده  HT29بــا

نشان داده شده است اين ترکیـب بـه طـور معنـيداری

داروی والپروئیــک اســید بــا غلظــتهــای مختلــف

باعث ايجاد اپوپتوزگرديد( .)p<1/110درصد سلولهای

( 01 ،01 ،0/1 ،1 ،0 ،1و  61میكرومول) برای مـدت 60

آپوپتوتیک پس از  60و  01ساعت به ترتیب  61/21و

و  01ساعت تیمار شـدند و سـپس بـه وسـیله تكنیـک

 13/01در صد بود( .)p<1/110حداکثر میزان آپوپتـوز

 MTTمیزان سلولهای زنده مشخ
در شكل  0مشخ

شد .همچنـان کـه

پس از  01ساعت مشاهده شد.

شده است داروی والپروئیک اسید

نتیجــه تعیــین بیــان ژن نشــان داد کــه داروی

با تمام غلظتهای استفاده شده به صورت وابسـته بـه

والپروئیـــک اســـید(با غلظـــت مشـــخ

شـــده در

دوز توانست رشد سـلولي را بـه صـورت معنـيداری

جدول  )0ميتواند به صورت معنيداری باعـث کـاهش

مهار کند( .)p<1/110دوز مؤثر ايـن دارو کـه توانسـت

بیان ژنهـای

رشد  11درصد سلولهـا را متوقـف کنـد در جـدول 0
مشخ

شده است.

c-Myc

JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B,

 Bcl-xL,و  Mcl-1و افــزايش ژنهــای  SOCS1و

 SOCS3شود(شــكل  .)0درصــد نســبي بیــان ژن بــا

بــرای تعیــین ســلولهــای آپوپتوتیــک کولــون،

استفاده از نرمافزار گراف پد پرسم  1و بـه کـارگیری

سلولها با داروی والپروئیک اسید(با غلظـت مشـخ

تست آنالیز واريانس يک طرفـه محاسـبه شـد و بـرای

شده در جدول  )0بـرای مـدت  60و  01سـاعت تیمـار

مقادير  p<1/11معني دار گـزارش شـده اسـت .میـزان

شــدند .پــس از تريتمنــت بــا اســتفاده از رنــگآمیــزی

بیان ژنهای مزبور در جدول  3مشخ

شده است.

آنكســین و پروپیــديوم آيديــد میــزان ســلولهــای

شكل  :0نتیجه تعیین سلولهای زنده در سرطان کولون رده  HT29که با داروی والپروئیک اسید با غلظتهای مختلف( 01 ،01 ،0/1 ،1 ،0 ،1و 61
میكرومول) برای مدت  60و  01تیمار شده بودند
* تفاوت معنيدار گروههای تیمار شده با دارو در مقايسه با گروه کنترل نشان ميدهد(.)p<1/110
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شكل  :6نتیجه تعیین سلولهای آپوپتوتیک در سرطان کولون رده  HT29که با داروی والپروئیک اسید تیمار شدند
* تفاوت معنيدار گروههای تیمار شده با دارو در مقايسه با گروه کنترل نشان ميدهد()p<1/110

شكل  :3نمودار مقايسه میزان آپوپتوز سلولهای سرطاني کولون در زمانهای مختلف
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شكل  :0نتیجه تعیین بیان ژن های  JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Mycو  Mcl-1در سرطان
کولون رده  HT29که با داروی والپروئیک اسید تیمار شدند.
*عالمت ستاره تفاوت معنيدار گروههای تیمار شده با دارو در مقايسه با گروه کنترل نشان ميدهد( .)p<1/1110محور عمودی بیانگر میزان نسبي
بیان ژن و نمودار افقي نشان دهنده نام ژن های مورد مطالعه مي باشد.
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جدول  :3نتیجه تعیین بیان ژنهای  JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Mycو  Mcl-1در سرطان
کولون رده HT29
دارو

ژن

رده سلولي

سط معنيداری

میزان بیان ژن

زمان (ساعت)

غلظت (میكرومول)

1/11110

6/1

60

0/1

VPA

SOCS1

HT29

1/1110

3/6

01

2/0

VPA

SOCS1

HT29

1/1110

6/1

60

0/1

VPA

SOCS3

HT29

1/1110

6/3

01

2/0

VPA

SOCS3

HT29

1/1110

1/00

60

0/1

VPA

JAK1

HT29

1/1110

1/32

01

2/0

VPA

JAK1

HT29

1/1110

1/30

60

0/1

VPA

JAK2

HT29

1/1110

1/30

01

2/0

VPA

JAK2

HT29

1/1110

1/01

60

0/1

VPA

STAT3

HT29

1/1110

1/30

01

2/0

VPA

STAT3

HT29

1/1110

1/30

60

0/1

VPA

STAT5A

HT29

1/1110

1/61

01

2/0

VPA

STAT5A

HT29

1/1110

1/30

60

0/1

VPA

STAT5B

HT29

1/1110

1/60

01

2/0

VPA

STAT5B

HT29

1/1110

1/60

60

0/1

VPA

Mcl-1

HT29

1/1110

1/02

01

2/0

VPA

Mcl-1

HT29

1/1110

1/61

60

0/1

VPA

Bcl-xL

HT29

1/1110

1/60

01

2/0

VPA

Bcl-xL

HT29

1/1110

./60

60

0/1

VPA

c-Myc

HT29

1/1110

1/60

01

2/0

VPA

c-Myc

HT29

هیستون دِاستیالز 3ـ0و  ،1کالس دو شـامل هیسـتون

بحث
نقش متیالسیون در خاموش شدن ژنهـا و در

دِاستیالز 0ـ 0و 01ـ ،3کالس سـه شـامل  sirt1و

sirt 7

نتیجه ايجاد سرطان به اثبات رسیده است .بـه عـالوه،

و کـــالس چهـــار شـــامل هیســـتون دِاســـتیالز 00

ثابت شده اسـت کـه متیالسـیون ناحیـه پرومـوتر ژن

ميباشد( .)2هدف از اين تحقیق تعیـین و بررسـي اثـر

باعث خاموش شدن ژن ميگـردد .هـمچنـین تعـديالت

داروی والپروئیـــک اســـید بـــرروی بیـــان ژنهـــای

هیســتوني بــه ويــژه استیالســیون و دِاستیالســیون از

JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, SOCS1,

عوامــل اصــلي تنظــیم بیــان ژن بــه روش اپــيژنتیــک

Bcl-xL, c-Myc

 SOCS3,و  ،Mcl-1میــزان زنــده بــودن

هســتند .ايــن آنــزيمهــا عامــل اصــلي دِاستیالســیون

سلول و القاء آپوپتوز در سرطان کولـون رده سـلولي

هیستون پروتئین هـا هسـتند .در پسـتانداران  01نـوع

 HT29بود.

آنزيم هیستون داسـتیالز شـناخته شـده اسـت کـه بـه

ايجاد و توسعه سرطان ،حاصل مجموعهای از

کالس يک الي چهار تقسیم ميشوند .کالس يک شـامل

تغییــرات در عملكــرد ژنهاســت .اساسـاً ايــن ژنهــای

442
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دخیل در ايجاد سرطان شامل؛ دو گروه متفاوت از ژن

شده و از طريق مسیر  JAK/STATباعث مهار اين مسیر

ميباشد که عبارتند از؛ ژنهای سرکوب کننده سرطان

شده و از طريق ايـن مسـیر باعـث ايجـاد آپوپتـوز در

کـــه رشـــد ســـلولي را مهـــار مـــيکننـــد ،ژنهـــای

سلولهای سرطاني ميشود (.)60

ســرطانزا( )oncogeneکــه رشــد وتكثیــر ســلولهــا را

نتیجـــه ايـــن تحقیـــق نشـــان داد کـــه داروی

تحريــک و القــاء مــيکننــد ،بنــابراين ايجــاد و توســعه

والپروئیــک اســید بــا افــزايش بیــان ژنهــای  SOCS1و

سرطان حاصل تغییر وضعیت در بیان اين دو گروه از

 SOCS3و کـاهش بیـان ژنهـای

JAK1, JAK2, STAT3,

ژنهاست( .)61پديدههای مختلف بر روی بیان ايـن دو

STAT5B, Bcl-xL, c-Myc

گروه از ژنها تأاثیرگذار هسـتند کـه مهـمتـرين آنهـا

باعث مهار رشد سلولي و القاء آپوپتوز در سلولهـای

خاموش شدن ژنهای سرکوب کننده سرطان به روش

سرطاني کولون رده  HT29شـود .نتیجـه پـژوهشهـای

اپيژنتیک است( .)60پژوهشهای مختلف نشان دادهاند

ديگر نشان ميدهد که داروهای مهارکننده آنزيم هـای

که از جملـه عوامـل مـؤثر بـر خـاموش شـدن ژنهـا،

هیســــتون دِاســــتیالز از قبیــــل بــــوتیرات ســــديم

تغییـــرات متیالســـیون و استیالســـیون اســـت(.)66

(Butyrate

 )Sodiumبا افـزايش بیـان ژنهـای  SOCS1و

پـــروتئینهـــای ســـرکوبگـــر مســـیر ســـیتوکین

 SOCS3و ســرکوب مســیر  JAK2/STATباعــث ايجــاد

 (Suppressorتنظـیم کننـدههـای

آپوپتــوز در ســلولهــای ســرطاني خــون(رده  K562و

منفي مسیر سیتوکین ( )Sytokine Signalingهستند که به

 )HELميشود( .)61پژوهش هـای آزمايشـگاهي نشـان

واسطه کینازهای جانوس) (Janus Kinaseکار مـيکننـد.

ميدهد که داروی والپروئیک اسید با افزايش بیـان ژن

)of Cytokine Signaling

 SOCS1و

SOCS3

مهار کنندههای قوی جک هستند کـه

 STAT5A,و  Mcl-1مــيتوانــد

 )SOCS5( SOCSو کــاهش بیــان ژنهــای  JAKو

STAT

نقش محوری در تكامل سرطان بـازی مـيکننـد .بیـان

باعـــث ايجـــاد آپوپتـــوز در ســـلولهـــای عصـــبي

نامناسب ايـن ژنهـا باعـث اخـتالل رشـد و مهـاجرت

مــيشــود( .)62هــمچنــین نشــان داده شــده اســت کــه

سلولي و ايجاد سرطان ميشود( .)63يكي از علتهـای

ترکیبات مهارکننده آنـزيمهـای هیسـتون دِاسـتیالز بـا

خاموشي و عدم بیـان ژنهـای  ،SOCSدِاستیالسـیون

افزايش بیـان ژنهـای  MCL-1 ،C-Myc ،STAT3 ، JAK2و

هیســتون اســت کــه ب ـه وســیله آنــزيمهــای هیســتون

 BCL-XLباعث مهار رشد سـلولي و ايجـاد آپوپتـوز در

دِاستیالز انجام ميشود ،لذا داروهـای مهارکننـده ايـن

سلولهای سرطاني سرطان خون ميشود(.)60

آنزيمها قادرند با مهار فعالیت اين آنزيمها باعـث بیـان

مشابه گـزارش حاضـر ،ديگـر محققـین نشـان

مجـدد ژنهـای  SOCSشـوند .پـژوهشهـا نشـان داده

دادهاند که داروی والپروئیک اسید با کـاهش بیـان ژن

است کـه ترکیبـات مهـار کننـده آنـزيمهـای هیسـتون

 C-Mycباعــث القــاء آپوپتــوز در ســرطان معــده رده

SOCS3

(.)61

دِاستیالز باعث بیـان مجـدد ژنهـای  SOCS1و
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در سرطان کولون رده سلولي  HT29و

HT116

گزارش

شده است که داروی تريكواستاتین آ باعث کاهش بیان

اين ژنها نبود بنـابراين بررسـي پـروتئین ايـن ژنهـا
پیشنهاد ميگردد.

ژنهـای  BCL2و  ،BCL-XLمهــار رشــد ســلولي و القــاء
آپوپتــوز مــيشــود ( .)63در ســرطان پــانكراس ،رده

نتیجهگیری

سلولي  ،Pacaنیز اين ترکیب باعث کاهش بیان ژنهای

داروی والپروئیــک اســید قــادر اســت بــا بیــان

 BCL-XLو  BCL-Wو در نتیجـــــه القـــــاء آپوپتـــــوز

مجدد ژنهای  SOCS1و  SOCS3و کاهش بیان ژنهـای

ميشود(.)31

JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, Bcl-xL, c-Myc

پــژوهشهــای قبلــي مــا نشــان داد کــه داروی
والپروئیــک اســید بــا کــاهش بیــان ژنهــای  BCL-XLو

و

Mcl-1

باعث مهار رشد سلولي و ايجـاد آپوپتـوز در

سرطان کولون ،رده سلولي  HT29شود.

 BCL-2باعث القاء آپوپتوز در سلولهای سرطاني کبـد
رده  PLC/PRF5مــيشــود( .)30شــايان ذکــر اســت کــه

تقدير و تشكر

مســیر  JAK/STATتنهــا مســیر اثــر داروی والپروئیــک

اين مقاله برگرفتـه از طـرت تحقیقـاتي مصـوب

اسید نیست .مسیرهای ديگری برای اين داور گـزارش

شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهـرم بـا کـد

شده است .گزارش شده است که اين ترکیـب از طريـق

 IR.JUMS.REC.1395.016مي باشد و با حمايت مالي اين

مسیرهای

GSK3 α, Akt, ERK pathway, phosphoinositol

tricarboxylic acid cycle, GABA

 pathway,و

دانشگاه انجام شد.

OXPHOS

ميتواند باعث القاء آپوپتوز شود(.)36
عــالوه بــر ايــن ،والپروئیــک مــيتوانــد بــا
فعـــــال کـــــردن مســـــیر آپوپتـــــوز خـــــارجي
(pathway

apoptotic

 )extrinsicو فعـــــال کـــــردن

کاســپازها باعــث القــاء آپوپتــوز در ســرطان کولــون
شود( .)33در اين تحقیق مـا بـه بررسـي تـأثیر داروی
والپروئیک اسید بر بیان ژنهـای

JAK1, JAK2, STAT3,

STAT5B, SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Myc

 STAT5A,و

 Mcl-1پرداختیم و به علت محدوديت بودجـه و تكنیـک،
امكان بررسي سط پروتئین های تولید شده به وسیله
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Abstract:
Background & aim: Cytokines are a large family of messenger proteins, which induce various
cancers. Cytokines are mediated by Janus kinases (JAKs). Once activated, these kinases
phosphorylate the STAT protein (signal transducers and activators of transcription, STAT), and
STAT regulates the expression of genes involved in cell differentiation, proliferation, and apoptosis.
Defects in the JAK / STAT pathway cause tumorigenesis and cancer. Improper expression of STAT
genes impairs the expression and expression of Bcl-xL, c-Myc, Mcl-1, CCND1 and VEGF genes,
resulting in uncontrolled cell proliferation and cancer. The aim of the present study was to
determine the effect of valproic acid on the expression of JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B,
SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Myc and Mcl-1 genes, cell viability and induction of apoptosis in colon
cancer. Cell line was HT29.
Methods: In the present experimental-laboratory study conducted in 2019, the HT 29 colorectal
cancer cells were treated with valproic acid. MTT, flow cytometry and real-time techniques were
used to determine cell viability, apoptotic cells and gene expression, respectively. The obtained
data were analyzed using Prism Graph Pad 8 software.
Results: Valproic acid significantly inhibited cell growth, induced apoptosis, decreased expression
of JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A, STAT5B, Bcl-xL, c-Myc and Mcl-1 genes and increased the
expression of SOCS1 and SOCS3 genes. Alteration in the expression of the above genes inhibited
cell proliferation and induced apoptosis in the studied cancer cells.
Conclusion: VPA can induce apoptosis in colon cancer HT29 cell line through JAK/STAT
pathway.
Keywords: VPA, JAK/STAT, Colon Cancer, Apoptosis
*

Corresponding author: Kavousi F, Non-Communicable Diseases Research Center, Jahrom
University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
Email: kavoosifraidoon@gmail.com
Please cite this article as follows:
Sanaei Jahromi M, Kavousi F. Evaluation of the Effect of Valproic Acid on JAK/STAT Pathway, SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, cMyc, and Mcl-1 Gene Expression, Cell Growth Inhibition and Apoptosis Induction in Human Colon Cancer HT29 Cell Line.
Armaghane-danesh 2021; 26(3): 324-337.

443
337

)002(شماره پي در پي0011ـ مرداد و شهريور3ـ شماره62 مجله ارمغان دانشـ دوره

