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بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر فاکتورهای آنتیاکسیدانی و التهابی در
سرطان کولورکتال

چکیده
زمینه و هدف :سرطان کولورکتال یک بیماری کشنده و نسبتاً شایع میباشد .ساالنه  1/2میلیون نفر به سرطان
کولورکتال مبتال میشوند .التهاب و اکسیدانها از جمله عوامل افزایشدهندهی خطر تشکیل تومور میباشند.
بنابراین استفاده از ترکیباتی که در پیشگیری از التهاب ،عوامل اکسیدانی و بیماریهای التهابی نقش دارند ،نقش
بهسزایی در کاهش شیوع ابتال به سرطان کولورکتال ایفا میکنند .اسید لینولئیک کونژوگه یکی از اسیدهای
چرب عملکردی میباشد که نقش ضد التهابی و آنتیاکسیدانی مؤثری دارد بنابراین میتواند بهعنوان یک عامل
مفید در پیشگیری از بروز سرطان کلورکتال مورد استفاده قرارگیرد .براساس این پیش زمینه مطالعهی مروری
حاضر با هدف یافتن راه حلی جهت پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال صورت گرفت.
روش بررسی :واژگان کلیدیMalondialdehyde, Myeloperoxidase, Paraxonase, Interleukin-6

 Rat, TNF-α, Conjugated linoleic acid,در ترکیب با واژه  Cancer, Colorectalجهت جستجوی مقاالت
به زبان انگلیسی در سایتهای  Scopus, ISI web of knowledge, Google scholar, PubMedبین سالهای
 2222تا  2212میالدی مورد استفاده قرار گرفت .کارآزماییهای بالینی و مقاالت مروری و متاآنالیز با کیفیت
مطلوب جمع آوری شدند.
یافتهها :کاهش معنی دار فاکتورهای التهابی در گروههای دریافت کننده اسید لینولئیک کونژوگه در مقایسه با
گروه کنترل بیان شده است .افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گروههای دریافت کننده اسید لینولئیک
کونژوگه در مقایسه با گروههای کنترل بیان شده است.
نتیجهگیری :مصرف اسید لینولئیک کونژوگه باعث کاهش فاکتورهای التهابی و افزایش فاکتورهای آنتیاکسیدانی
در رتهای مبتال به سرطان کولورکتال میگردد  .بنابراین ،اسید لینولئیک کونژوگه یک عامل بسیار مؤثر در
پیشگیری و درمان سرطان کولورکتال میباشد.
کلید واژهها :اسید لینولئیک کونژوگه ،سرطان کولورکتال ،پاراکسوناز ،میلوپراکسیداز ،اینترلوکین ،6مالون دی
آلدهید ،فاکتور کشندهی تومورآلفا

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2استادیار دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،گروه تحقیقات سیاستگذاری تغذیه ،دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،گروه تحقیقات سیاستگذاری تغذیه ،دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
* -2مرکز تحقیقات سرطان ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -6دانشیارگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
*نویسندهی مسؤولEmail: hdavoodi1345@gmail.com :
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مقدمه

آپوپتوز باعث کاهش خطر گسترش سرطان کولورکتال
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سرطان کولورکتال یک بیماری کشندهی و نسبتاً

میشود ( .)22-26مصرف  CLAباعث سرکوب التهاب

شایع در هر دو جنس میباشد .ساالنه در جهان 1/2

مزمن احشاء و کاهش التهاب القاکننده سرطان

میلیون نفر به سرطان کولورکتال مبتال میشوند و 626

کولورکتال میشود ( .)27استرس اکسیداتیو یکی دیگر

هزار نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند

از عوامل خطر سرطان کولورکتال میباشد .به این دلیل

( .)1در واقع سرطان کولورکتال  9/7درصد کل

که روده محل تولید مواد اکسیدان توسط فاگوسیتها

سرطانها و  6درصد از مرگ و میر ناشی از سرطان را

میباشد و این خطر در افراد مبتال به بیماری گوارشی

در جهان به خود اختصاص میدهد .این بیماری ،سومین

بیشتر است و میتوانند منجر به تولید اکسیدانها و

سرطان شایع در آمریکا میباشد و در ایران ساالنه 2222

افزایش شیوع سرطان شوند ( .)4آنزیم پاراکسوناز یکی

نفر ،یا بهعبارت دیگر 7 ،نفر در هر  122هزار نفر به این
بیماری مبتال میشوند ( .)2سرطان کولورکتال در افراد
مبتال به کولیت ،بیماری التهابی روده ( )IBDو کرون،
شیوع بیشتری دارد ( 93/6 .)3درصد افراد باالی 22
سال مبتال به سرطان کولورکتال را مردان شامل
میشوند و تعداد مبتالیان در هر دو جنس بعد از 62
سالگی کاهش مییابد ( .)4مطالعات نشان دادهاند که
مصرف رژیم غذایی مناسب و مصرف اسیدهای چرب غیر
اشباع ،در پیشگیری از بروز سرطان کولورکتال نقش
دارند.
التهاب ،خطر تشکیل تومور را افزایش میدهد ()2
 Conjugated linoleic acidدر بیماریهای التهابی نقش
پیشگیریکننده دارد و باعث بهبود التهاب روده و مانع
ایجاد مواد سرطانزا میگردد ( .)6-12مصرف اسیدهای
چرب غیر اشباع ،از جمله  ،CLAباعث کاهش پاسخهای

از مهمترین آنزیمهای حذف کننده رادیکالهای آزاد و
از محافظهای اصلی لیپوپروتئینها در برابر ترکیبات
اکسیدکننده میباشد و دارای اثرات آنتی اکسیدانی
است .فعالیت و سطح پاراکسوناز در بسیاری از
بیماریهای التهابی ناشی از استرس اکسیداتیو و در
سرطان کلورکتال کاهش مییابد ( .)26پاراکسوناز در اثر
فعل و انفعال با کوآنزیم  Q10منجر به کاهش رهایی
رادیکال سوپر اکسید ( )O2−در غشاء میتوکندریایی
میشود ،بدین صورت باعث مقاومت در برابر آپوپتوز
میشود (.)29
هدف از این مطالعه بررسی مقاالتی در زمینهی اثر
دریافت لینولئیک اسید کونژوگه و همچنین اثر ضد
التهابی و آنتی اکسیدانی در سرطان کلورکتال میباشد.

مواد و روش بررسی
در راستای تحقق اهداف ذکر شده ،واژگان کلیدی TNF-α,

التهابی از طریق سازوکارهای مختلف میشود .این

Interleukin-6

سازوکارها عبارتند از کنترل مسیر سنتز ایکوزانوئیدها

Conjugated linoleic, inflammatory, Myeloperoxidase,

( ،)13افزایش فعالیت  PPARگاما ( )14و ماکروفاژها که

 factor Tumor necrosis-α, anti oxidant, acidدر ترکیب با

نقش مؤثری در کنترل فرایندهای التهابی ایفا میکنند

واژهی  cancer, colorectal cancerجهت جستجو مقاالت در

( .)12-17در پاسخ به رژیم غذایی حاوی اسید لینولئیک

سایتهای ISI web of , Scopus, Google scholar, PubMed

کونژوگه بیان  PPARگاما در بافت چربی افزایش مییابد

 knowledgeبین سالهای  2222تا  2212میالدی مورد

( .)16-22همچنین این اسید چرب با اثر بر مسیرهای

استفاده قرار گرفت .براساس جستجوی صورت گرفته از طریق

rat,

Paraxonase,

Malondialdehyde,

کلید واژهها  762مقاله شناسایی شدند که از این میان  22مقاله

بهشتی و همکاران

مورد بررسی قرار گرفتند .مطالعات با هدف بررسی اثر مصرف

ریه و  22نفر مبتال به سرطان سینه) بهعنوان گروه مورد و

لینولئیک اسید کونژوگه بر فاکتورهای التهابی و آنتیاکسیدانی

 22نفر بهعنوان گروه کنترل صورت گرفت .نتایج نشان

در سرطان کولورکتال صورت گرفت.

میدهند سطح پاراکسوناز ( )PONدر تمام گروهها نسبت به
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گروه کنترل کاهش پیداکرد و بیشترین میزان کاهش سطح
کلورکتال

کولورکتال و ریه بود.

 Skrzydlewskaو همکاران ( )32در سال  2222در

 Kocotو همکاران ( )4در سال  2213در هلند مطالعهای

لهستان مطالعهای با هدف بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی و

با هدف بررسی وضعیت توتال آنتی اکسیدان و فعالیت سوپر

پراکسیداسیون لیپیدی در بیماران مبتال به سرطان

اکسید دسموتاز در بیماران مبتال به سرطان کلورکتال

کولورکتال انجام دادند .در این مطالعه  61بیمار مبتال به

براساس مرحلهی بیماری انجام دادند .مطالعه روی  27بیمار

سرطان کولورکتال بهعنوان گروه مورد و همین تعداد

مبتال به سرطان کلورکتال ،شامل  11مرد و  16زن بین

بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد

سنین  49-76سال انجام شد .نتایج تفاوتهایی را بین TAS

محصوالت پراکسیدانی از جمله سطح مالون دی آلدهید

 valueو فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ( )SODدر

( )MADدر طی پیشرفت سرطان کولورکتال افزایش

بافتهای سرطانی در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند.

پیداکرد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان از جمله سوپر

فعالیت  SODدر بافت سرطانی بهطور چشمگیری کاهش

اکسید دیسموتاز ( ،)SODگلوتاتیون پراکسیداز ( )GSHو

پیدا کرد TAS value .و فعالیت  SODدر مراحل مختلف

گلوتاتیون ردوکتاز در بافتهای سرطانی بهطور چشمگیری

سرطان کلورکتال ارزیابی شدند .در تمام نمونهها فعالیت

کاهش یافت .در مطالعهی دیگر  Maffeiو همکاران ( )31در

 SODو  TASدر مرحلهی  2در باالترین سطح بود و در

سال  2211بیان کردند که فعالیت آنزیمهای کاتاالز،

مرحله  2بهطور قابل توجهی کاهش پیدا کرد .بهعالوه TAS

گلوتاتیون ردوکتاز بهطور چشمگیری در بیماران مبتال به

در مرحلهی  2بافت سرطانی پایینتر از گروه کنترل بود و

سرطان کولورکتال نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد اما

فعالیت  SODدر مرحلهی  2در هر دو گروه یکسان بود.

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بیماران مبتال به

 Malionowskaو همکاران ( )33در سال 2212

سرطان کولورکتال بیشتر از گروه کنترل بود و فعالیت آنزیم

مطالعهای با هدف بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانی در

گلوتاتیون  Sترانسفراز تفاوت چشمگیری بین گروهها نداشت.

بیماران مبتال به سرطان کلورکتال انجام دادند .در این مطالعه

همچنین نتایج مطالعهای که  Malionowskaو همکاران

 22بیمار مبتال به سرطان کلورکتال (14مرد و 6زن) بهعنوان

( )32در سال  2212حاکی از آن است که فعالیت آنزیم سوپر

گروه مورد انتخاب شدند .از تمام نمونهها آزمایش خون برای

اکسید دیسموتاز ( )SODوگلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXدر

ارزیابی آنزیمهای آنتی اکسیدانی گرفته شد .نتایج نشان

بیماران مبتال به سرطان کلورکتال بیشتر از افراد سالم

میدهندکه فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ()SOD

میباشد.

وگلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXدر بیماران مبتال به سرطان

 Balciو همکاران ( )32در سال  2212در ترکیه

کلورکتال بیشتر از افراد سالم بود.

مطالعهای با هدف بررسی فعالیت پاراکسوناز در بیماران مبتال

 Bulbullerو همکاران ( )34در سال  2213در ترکیه

به سرطان کولورکتال انجام دادند .مطالعه بر روی  112بیمار

مطالعهای با هدف بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی ( )TASو

( 42نفر مبتال به سرطان کولورکتال 42 ،نفر مبتال به سرطان

اکسیدانی ( )TOSو همچنین سطح پاراکسوناز در بیماران
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مبتال به سرطان کلورکتال انجام دادند .در این مطالعه 42

مورد باالتر از گروه شاهد میباشد .همچنین سطح باالی

بیمار (19زن و 21مرد) بهعنوان گروه مورد و  39نفر افراد

سرمی این سه فاکتور التهابی با اندازهی تومور رابطهی

سالم (22زن و  17مرد) بهعنوان گروه کنترل در نظرگرفته

مستقیم داشت .در واقع باال بودن سطح  IL-6و  CRPبا

شد .تمام افراد شرکت کننده در مطالعه پرسشنامهای برای

کاهش بقاء ارتباط دارد.
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ارزیابی سبک زندگی و تاریخچهی خانوادگی و ...پرکردند.

 Roncucciو همکاران ( )42در سال  2226در ایتالیا

پس از انجام آزمایش خون ناشتا ،ارزیابی وضعیت اکسیدانی،

مطالعهای با هدف بررسی نفوذ میلوپراکسیداز ( )MPOدر

آنتی اکسیدانی و سطح پاراکسوناز مورد ارزیابی قرارگرفت.

سرطان کولورکتال انجام دادند .این مطالعه بر روی 123

نتایج نشان دادند سطح آنزیم پاراکسوناز ( )PONدر بیماران

نمونه انجام شد و موکوس کولورکتال مورد ارزیابی قرار

مبتال به سرطان کلورکتال نسبت به گروه کنترل کمتر

گرفت .نتایج نشان داد که نفوذ میلوپراکسیداز در موکوس

میباشد .وضعیت اکسیدانی ( )TOSدر بیماران ،باالتر از گروه

بیماران مبتال به  IBDباالتر میباشد ،همچنین در بیماران

کنترل میباشد و سطح آنتی اکسیدانی ( )TASدر بیماران

مبتال به سرطان کلورکتال تعداد سلولهای  MPOبهمیزان

مبتال به سرطان کلورکتال کاهش پیداکرد.

چشمگیری باالتر بود و کارسینوماها بیشترین میزان
نفوذ  MPOرا داشتند.

بررسی ارتباط فاکتورهای التهابی با سرطان کلورکتال

 Evansو همکاران ( )43در سال  2212مطالعهای با

 TNF-αسیتوکین التهابی میباشد که توسط ماکروفاژها

هدف بررسی اثر ضد التهابی  CLAبر سرطان کولورکتال در

و سلولهای سرطانی تولید میگرددTNF-α .درفعالیتهای

موشهای با  PPARγفعال شده انجام دادند .در این مطالعه

بیولوژیکی متعدد از جمله التهاب ،تکثیر و تمایز نقش ایفا

یک گروه از موشها فاقد ژن  PPARγدر سلولهای اپیتلیال

میکند ( .)32، 36همچنین منجر به پیشرفت تومور ،آسیب

و ایمنی بوده و گروه دیگر از لحاظ بیان این ژن فعال بودند.

 DNAو متاستاز در سلولهای سرطانی میگردد (.)37، 36

هر گروه از موشها به دو زیر گروه تقسیم شدند که یکی از

بنابراین میتواند مارکر مناسبی برای تشخیص زودهنگام

زیر گروهها بهعنوان کنترل در نظر گرفته شد و زیر گروه

سرطان کولورکتال باشد ( .)39میلوپراکسیداز آنزیم اکسیدان

بعدی تحت رژیم با ( CLA)1gr/100grقرارگرفت .موشها با

اندروژن میباشد که در التهاب و استرس اکسیداتیو نقش

تزریق آزوکسی متان و سدیم دکستران سولفات  2درصد

دارد .میلو پراکسیداز منشاء تولید  ROSدر التهاب است و با

مستعد تومورزایی شدند .نتایج نشان داد که اسید لینولئیک

اکسید کردن آپولیپوپروتئین  ،A1باعث آسیب به عملکرد

کونژوگه باعث کاهش پیشرفت بیماری و کاهش التهاب

محافظتی  HDLمیشود ،همچنین افزایش این آنزیم

کولیت و پیشگیری از بروز ادنوکارسینوما در موشهای با

میتواند باعث بدخیمی و بروز سرطان کلورکتال گردد (.)42

 PPARγفعال شده میشود.

 Nikiteasو همکاران ( )41در سال  2222در مصر

 Songو همکاران ( )44در سال  2213در آمریکا،

مطالعهای با هدف بررسی سطح  TNF-α ،CRPو  IL-6سرم

مطالعهای آیندهنگر انجام دادند .حجم نمونه  626نفر مرد

در بیماران مبتال به سرطان کلورکتال انجام دادند .حجم

 42-72سال بود که  274مورد مبتال به سرطان کولورکتال

نمونه  74بیمار ،شامل  39مرد و  32زن مبتال به سرطان

و 232نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .در این مطالعه

کولورکتال میباشد .در این مطالعه سطح سرمی هر سه

مارکرهای التهابی  IL-6 ،CRPو  sTNFR-2ارزیابی شد.

فاکتور التهابی در تمام بیماران ارزیابی شد .بررسیها نشان

نتایج ،ارتباط چشمگیری بین مارکرهای التهابی و خطر

میدهند که سطح سرمی  TNF-α ،CRPو  IL-6در گروه

سرطان کولورکتال را نشان نداد .البته با در نظرگرفتن ،BMI

بهشتی و همکاران

با BMI

مطالعهی متاآنالیز با هدف بررسی فاکتور کشندهی آلفا

باالی  ،22ارتباطی بین  IL-6و خطرسرطان کولورکتال دیده

( )TNF-αو خطر سرطان کلورکتال انجام داد .در این مطالعه

نشد .بهعبارتی در افراد با  ،BMI<25سطح  IL-6باالتر

 12مقاله مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که

میباشد .البته باید در نظر داشت که این مطالعه در جمعیت

بین فاکتور  TNF-αو خطر سرطان کلورکتال ارتباط مستقیم

سفید پوست انجام شده است و نمیتوان نتایج آن را به تمام

وجود داردکه این رابطه در جمعیتهای غربی قابل

نژادها تعمیم داد.

مالحظهتر است.

با سرطان کولورکتال ارتباط داشت اما در مردان

 Ananthakrishnanو همکاران ( )42در سال  2214در
بوستون ،مطالعهای کوهورت را انجام دادند .هدف مطالعه

ارتباط دریافت  CLAبا سرطان کلورکتال

بررسی مارکرهای التهابی سرم و خطر ابتال به سرطان

 Palomboو همکاران ( )46در سال  2222مطالعهای با

کلورکتال در بیماران مبتال به التهاب روده ( )IBDمیباشد.

هدف بررسی اثرات ضد تکثیری اسید لینولئیک کونژوگه بر

در این مطالعه مارکرهای التهابی  CRPو  ESRمورد ارزیابی

سرطان کلورکتال و پروستات انجام دادند .بررسیها نشان داد

قرار گرفتند .حجم نمونه شامل  3142بیمار با حداقل 1

اسید لینولئیک کونژوگه و ایزومرهای آن اثرات ضد تکثیری

ESR

دارند که میزان اثرگذاری آنها بستگی به نوع و غلظت

میباشد که  33بیمار ارزیابی  CRPرا انجام داده و  122بیمار

ایزومرشان دارد .ایزومر  t10,c12 CLAیکی از قویترین

ارزیابی  ESRرا انجام دادند .مطالعه  2سال بهطول انجامید.

ایزومرها در جلوگیری از تکثیر سلولهای سرطانی کولورکتال

نتایج نشان داد که  CRPو  ESRبا افزایش خطر سرطان

میباشد .ایزومر  t10,c12 CLAالقاءکننده آپوپتوز وابسته به

کلورکتال در بیماران مبتال به التهاب روده ( )IBDارتباط

کاسپاز در سلولهای  MIP-101و  PC-3میباشد .نتایج بیان

دارد .شایان ذکر است که ارزیابی نمایهی تودهی بدنی

میکنند که ایزومرهای  c9,t11 CLAو  c11,t13 CLAدر

( ،)BMIوزن ،تاریخچه خانوادگی بیماری ،مصرف داروها از

محیط  invitroاثرات ضد تکثیری دارند و بهدلیل اینکه اسید

جمله :آسپرین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی

لینولئیک کونژوگه در جلوگیری از تکثیر سلولهای سرطانی

( )NSAIDsدر این مطالعه انجام نشده است و این عوامل

نقش دارد ،میتواند بهعنوان یک درمان تغذیهی تکمیلی

میتوانند روی نتایج تأثیرگذار باشند.

برای افراد در معرض سرطان کولون استفاده شود CLA .در

ارزیابی  CRPو  4226بیمار با حداقل  1ارزیابی

 Al obeedو همکاران ( )46در سال  2214مطالعه ای با

ساختار فسفولیپیدهای غشای سلولی و در نتیجه در

هدف بررسی افزایش بیان فاکتور کشنده تومـور ()TNF-α

میانجیگری متابولیسم و پاسخ سلولی نقش ایفا میکند.

در ارتباط با پیشرفت مراحل سرطان کلورکتال انجام دادند.

سلولهای سرطانی بهدلیل تکثیر باال ،نیازمند چربی برای

در این مطالعه که در عربستان صعودی انجام شد 32،بیمار

تولید غشای سلولهای جدید میباشند .در نتیجه استفاده از

مبتال به سرطان کلورکتال از نظر سن ،جنس ،محل تومور و

 CLAمیتواند روش جدیدی برای جلوگیری از تکثیر

نوع تومور مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد بیان

سلولهای سرطانی باشد .همچنین میتواند بهعنوان لیگاند

 TNF-αدر سلولهای سرطانی کولورکتال بهطور چشمگیری

برای هورمون-رسپتور هستهای مانند  PPARنقش ایفا کند.

باالتر از بافتهای سالم کلورکتال میباشد .بیان ژن TNF-α

با فعال شدن  PPARاز چندین ژن که در متابولیسم چربیها

در سلولهای سرطانی کلورکتال بهویژه در مراحل پیشرفته

و کربوهیدراتها دخالت میکنند ،رونویسی میشودPPAR .

سرطان ،باالتر میباشد.

آلفا و گاما که از سلولهای سرطانی تولید میشوند بهوسیله

زمستان  -9315دوره  – 55شماره 4

مردانی که  BMIکمتر از  22داشتند ،اینترلوکین)IL-6( 6-

 Li minو همکاران ( )47در سال  2214در ایتالیا
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بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر فاکتورهای...

 CLAفعال میشوند و از این طریق سبب توقف رشد و تمایز

اشباع میباشند که مصرف باالی آنها میتواند باعث

سلولهای سرطانی میشوند CLA .بهوسیله تعدیل

اختالالت قلبی و عروقی گردد.

متابولیسم آراشیدونیک اسید باعث کاهش رشد سلولهای

 )21( Guidongو همکاران در سال  2227اثرات
ضدتکثیری دو ایزومر  C9,T11 CLAو  T9,T11 CLAو

سرطانی میشود.
زمستان  -9315دوره  – 55شماره 4

 Kimو همکاران ( )49در سال  2223در کره مطالعهای

مخلوط آنها بر سلولهای  Caco2کولون کارسینوما را

با هدف بررسی اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک کونژوگه بر

بررسی کردند .در این مطالعه  4ماده لینولئیک اسید،

کاهش شیوع سرطان کلون در رتها انجام دادند .مطالعه

( T9,T11 CLA، C9,T11 CLAدرصد خلوص لینولئیک

روی  122رت نر از نژاد  Sprague-Dawleyانجام گرفت.

اسید و  %96 CLAاست) و مخلوط

ایزومرهای T9,T11

تمام رتها 12میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن 1و-2دی متیل

 CLAو  C9,T11 CLAبه نسبت  1:1حجم-حجم در

هیدرازین ( )DMHرا بهصورت  2بار در هفته بهمدت  6هفته

آزمایشگاه تهیه شدند .حالل  CLAو  LAاتانول  %96است.

دریافت کردند .رتها بهطور تصادفی به  2گروه دریافتکننده

سلولهای  Caco2کولون کارسینوما به دو گروه کنترل و

( beef tallow )BTیا ( fish oil )FOتقسیم شدند و هر گروه

مداخلهای تقسیم شدند که گروه مداخلهای خود به چهار

دوباره به  2گروه دریافتکنندهی مکمل  CLAو یا عدم

زیرگروه دریافت کننده  ،CLAایزومر  ،T9,T11 CLAایزومر

دریافت آن تقسیم شدند .رژیم شامل 22 :درصد پروتئین،

 C9,T11 CLAو مخلوط دو ایزومر در غلظت های µmol/l

 26/2درصد کربوهیدرات 12 ،درصد چربی ،با یا بدون 1

 122 ،22 ،22و  222تقسیم شد .به گروه کنترل فقط اتانول

درصد  CLAمیباشد .تمام گروهها بهمدت  32هفته از رژیم

 %1اضافه شد ،اما به چهار زیرگروه تحت مداخله  4مادهی

تغذیه کردند .نتایج نشان داد که رتهایی که مکمل CLA

مورد نظر ( ،C9,T11 CLA ،T9,T11 CLA ،LAمخلوط دو

FO

ایزومر) در چهار مرحلهی زمانی و در غلظتهای مختلف داده

پیشرفت سرطان کمتر بوده است .همچنین میزان آپوپتوز در

شد .اثرات ضدتکثیری چهار ماده در غلظتهای مشابه باهم

گروههای دریافتکننده رژیم  FOو رژیم  FOهمراه با مکمل

مقایسه شد .تمام مواد توانستند مانع تکثیر سلولهای

 )FOC( CLAو رژیم  BTهمراه با  )BTC( CLAبهمیزان

سرطانی  Caco2شوند .بیشترین اثرات ضدتکثیری بهترتیب

چشمگیری باالتر از گروه  BTبود.

مربوط به مخلوط دوایزومر  C9,T11 CLAو ،T9,T11 CLA

دریافت کردند و همچنین در گروه دریافتکننده

در یک مطالعهی کوهورت که  Clarssonو همکاران ()22

سپس ایزومر  T9,T11 CLAو پس از آن ایزومر

C9,T11

در سال  2222در سوئد روی  62726خانم  42-76سالم

 CLAو در نهایت لینولئیک اسید بود .همچنین نتایج نشان

انجام دادند .نتایج نشان داد ،ابتال به سرطان کولورکتال در

داد که فعالیت ضد تکثیری بهطور خیلی نزدیکی با زمان

افرادی که روزانه بیشتر از  3سروینگ پنیر و لبنیات پُرچرب

درمان و غلظت مادهها ارتباط دارد.

مصرف میکردند در مقایسه با افرادی که روزانه کمتر از 1

 Mandirو همکاران ( )22در سال  2226مطالعهای با

سروینگ مصرف میکردند ،کمتر میباشد .مصرف اسید

هدف بررسی اثر  CLAبر قطر و تعداد پولیپهای رودهی رت

لینولئیک کونژوگه بهطور چشمگیری رابطهی معکوس با

انجام دادند .در این مطالعه از  62رت  6هفتهای APC min+

شیوع سرطان کولورکتال دارد .در واقع مصرف روزانه 2

استفاده شد .به رتهای گروههای مداخله سرطان القاء شد.

سروینگ لبنیات پرچرب ،باعث کاهش  13درصد سرطان

رتها به  4گروه تقسیم شدند .گروه کنترل سالم بودند و

کولورکتال گردید .باید توجه داشت که محصوالت لبنی،

رژیم غذایی معمولی دریافت میکردند .گروه مداخلهی اول

عالوه بر اسید لینولئیک کونژوگه حاوی اسیدهای چرب

رژیم غذایی بههمراه ایزومر  C9,T11یک درصد ،گروه
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مداخلهی دوم رژیم غذایی به همراه ایزومر  T10,C12یک

 CLA-TG CLA-FFAدیده شد .رتها در هفتهی  44از نظر

درصد ،گروه مداخلهی سوم رژیم غذایی به همراه مخلوطی از

سرطان مورد ارزیابی قرار گرفتند .در رتهای بدون

ایزومرهای  T10,C12و  C9,T11دریافت کردند .رژیم غذایی

هیچ آدنوما یا کارسینوما دیده نشد .اما در  3گروه دیگر با

بهمدت  6هفته ادامه داشت و سپس رتها کشته شدند و بافت

 AOMسرطان در هفته  44مشاهده شد .در گروههای دریافت

رودهی آنها مورد بررسی قرارگرفت .نتایج نشان داد که در

کنندهی  CLA-TGو  CLA-FFAنسبت به

تمام رتهای دریافتکنندهی  ،CLAتعداد پولیپهای کولون

شیوع سرطان کمتر بود .همچنین شیوع در گروه CLA-FFA

بهمیزان قابل مالحظهای کاهش یافت .درحالیکه افزایش

کمتر از گروه  CLA-TGبود .از نظر آپوپتوز ،در گروه AOM

چشمگیری در قطر پولیپهای کولون رتهای گروه

فعالیت  caspase-3کاهش پیدا کرد اما در گروه دریافت

دریافتکنندهی مخلوط  CLAدیده شد .افزایش قطر پولیپ

کنندهی مکمل  CLA-TGو  CLA-FFAفعالیت این آنزیم با

با رژیم حاوی  T10, C12و رژیم حاوی مخلوط  CLAباید

یا بدون  AOMافزایش چشمگیری داشت .افزایش آپوپتوز در

مورد توجه قرار گیرد زیرا این دو فرم از  CLAبهصورت تجاری

گروه  CLA-FFAقابل توجهتر از  CLA-TGبود.

AOM

تهیه شدهاند .اما ایزومرهای طبیعی آن مانند C9, T11باعث

 Rieraو همکاران ( )24در سال  2212در ایتالیا مطالعهای

کاهش تعداد پولیپها شدند .بنابراین پیشنهاد میشود

با هدف بررسی سازوکارهای تنظیم ایمنی در جلوگیری از

CLA

کولیت وابسته به سرطان کولورکتال با مصرف پروبیوتیکها

بهمنظور پیشگیری از سرطان از ایزومرهای طبیعی

انجام داد .مطالعه روی  62موش  C57BL/6وحشی انجام

استفاده شود.
 Shiraishiو همکاران ( )23در سال  2212در ژاپن

شد 22.موش رژیم حاوی  CLAیک درصد به میزان

مطالعهای با هدف بررسی اثر مصرف رژیم  beef tallowهمراه

 22، 1g/100gموش رژیم محلول پروبیوتیک  VSL # 3و 22

با مکمل  CLAبر سرطان کولون انجام دادند .در این مطالعه از

موش بهعنوان کنترل در نظر گرفته شد

(VSL#3

رتهای نر با نژاد Sprague Dawleyاستفاده شد .رتها به سه

ترکیب پروبیوتیک تجاری از الکتوباسیلوس ،پالنتاروم،

گروه تقسیم شدند- 1 :گروه دریافتکنندهی  beef tallowده

بولگاریس،

بیفیدوباکتریومالنگوما،

درصد - 2گروه دریافتکنندهی  beef tallow+CLA-TGده

استرپتوکوکوس ترموفیلوس میباشد) .مکمل  CLAشامل

درصد -3گروه دریافتکنندهی  CLA-FFA beef tallow+ده

ترکیب  22:22از cis-9, trans-11 CLAو trans-10, cis-12

درصد .رتها در  7هفتگی آزوکسی متان ( )AOMرا بهصورت

میباشد .مطالعه بهمدت  32روز بهطول انجامید .بهمنظور القاء

تزریقی و همچنین هفتهای  1مرتبه بهمدت  2هفته12 ،

سرطان در موشها در هفته ششم 12 ،میلیگرم به ازای

میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن  1mlسالین فیزیولوژیک

کیلوگرم وزن آزوکسیمتان ( )Azoxymethaneو از هفته

دریافت کردند .گروه کنترل فقط سالین فیزیولوژیک دریافت

هفتم بهمدت  7روز دکستران سولفات سدیم دو درصد ()DSS

کرد .یک روز پس از تزریق ،رتها شروع به دریافت رژیمها

دریافت کردند .بررسیها نشان میدهد که پروبیوتیک VSL#3

کردند و پس از  12هفته از نظر تشکیل (Aberrant )ACFs

در کاهش التهاب مؤثرتر از  CLAبود .در این مطالعه که در هر

 crypt fociمورد بررسی قرار گرفتند ACFs .در تمام رتها که

دو گروه دریافتکنندهی  CLAو  VSL#3شیوع سرطان

 AOMدریافت کرده بودند افزایش پیدا کرد ACFs .درگروه

کلورکتال کاهش پیدا میکند و با بیان

 mRNA, CD36و

 CLA-TGو  CLA-FFAنسبت به  beef tallowکاهش پیدا

 PPARگاما در گروههای دریافتکنندهی  CLAو

کرد .در گروهی که سالین به تنهایی دریافت کرده بودند ،مقدار

افزایش پیدا کرد .همچنین فعالیت  TNF-αافزایش و COX-2

کمی  ACFsدر گروههای

دریافتکنندهی beef tallow,

کاهش یافت.

آسیدوفیلوس،

VSL#3
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جدول  -1چکیده مطالعات بررسی شده
رفرانس

سال

حجم نمونه

نوع نمونه

49

2223

122

رت

22

2222

62726

انسان

41

2222

74

انسان

42

2226

123

انسان

22

2226

62

رت

23

2212

-

رت

43

2212

نتیجه نهایی
رتهایی که مکمل  CLAدریافت کردند و همچنین در گروه دریافتکننده

FO

پیشرفت سرطان کمتر بوده است .همچنین میزان آپوپتوز در گروههای دریافتکننده

زمستان  -9315دوره  – 55شماره 4

رژیم  FOو رژیم  FOهمراه با مکمل  )FOC( CLAو رژیم  BTهمراه با )BTC( CLA
به میزان چشمگیری باالتر از گروه  BTبود.
مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بهطور چشمگیری رابطهی معکوس با شیوع سرطان
کولورکتال دارد .در واقع مصرف روزانه  2سروینگ لبنیات پُرچرب ،باعث کاهش %13
سرطان کولورکتال گردید.
بررسیها نشان میدهند که سطح سرمی  TNF-α ،CRPو  IL-6در گروه مورد باالتر
از گروه شاهد میباشد .همچنین سطح باالی سرمی این سه فاکتور التهابی با اندازه
تومور رابطهی مستقیم داشت .در واقع باال بودن سطح  IL-6و  CRPبا کاهش بقاء
ارتباط دارد.
نفوذ میلوپراکسیداز در موکوس بیماران مبتال به  IBDباالتر میباشد همچنین در
بیماران مبتال به سرطان کلورکتال تعداد سلولهای  MPOبهمیزان چشمگیری باالتر
بود و کارسینوماها بیشترین میزان نفوذ  MPOرا داشتند.
تمام رتهای دریافتکننده  ،CLAتعداد پولیپهای کولون به میزان قابل مالحظهای
کاهش یافت .در حالیکه افزایش چشمگیری در قطر پولیپهای کولون رتهای گروه
دریافتکنندهی مخلوط  CLAدیده شد.
در گروههای دریافت کننده  CLA-TGو  CLA-FFAنسبت به  beef tallowشیوع
سرطان کمتر بود .همچنین شیوع در گروه  CLA-FFAکمتر از گروه  CLA-TGبود.
از نظر آپوپتوز ،در گروه  AOMفعالیت  caspase-3کاهش پیدا کرد اما در گروه
دریافتکننده مکمل  CLA-TGو  ،CLA-FFAفعالیت این آنزیم با یا بدون AOM

افزایش چشمگیری داشت .افزایش آپوپتوز در گروه  CLA-FFAقابل توجهتر از
 CLA-TGبود.
رت

اسید لینولئیک کونژوگه باعث کاهش پیشرفت بیماری و کاهش التهاب کولیت و
پیشگیری از بروز ادنوکارسینوما در موشهای با بیان ژن  PPARγفعال شده میشود.
فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،گلوتاتیون ردوکتاز بهطور چشمگیری در بیماران مبتال به

31

2211

62

انسان

24

2212

62

رت

32

2212

132

انسان

سرطان کلورکتال نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد .فعالیت آنزیم سوپراکسید
دسموتاز در بیماران مبتال به سرطان کلورکتال بیشتر از گروه کنترل بود و فغالیت
آنزیم گلوتاتیون  Sترانسفراز تفاوت چشمگیری بین گروهها نداشت.
در هر دو گروه دریافتکننده  CLAو  VSL#3شیوع سرطان کلورکتال کاهش پیدا
میکند و با بیان  mRNA, CD36و  PPARگاما در گروههای دریافتکنندهی CLA

و  VSL#3افزایش پیدا کرد .همچنین فعالیت  TNF-αافزایش و  COX-2کاهش یافت.
سطح پاراکسوناز ( )PONدر تمام گروهها نسبت به گروه کنترل کاهش پیداکرد و
بیشترین میزان کاهش سطح پاراکسوناز بهترتیب در بیماران مبتال به سرطان سینه،
کلورکتال و ریه بود.
ادامهی جدول در صفحهی بعد
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ادامهی جدول صفحهی قبل
 TAS valueو فعالیت  SODدر مراحل مختلف سرطان کلورکتال ارزیابی شدند .در
مرحلهی 2 ،1و  ،3فعالیت  SODو  TAS valueافزایش پیدا کرد .در تمام نمونهها
4

2213

27

انسان

44

2213

626

انسان

34

2213

79

انسان

42

2214

3142

انسان

46

2214

32

انسان

33

2212

22

انسان

فعالیت  SODو  TASدر مرحلهی  2در باالترین سطح بود و در مرحلهی  2بهطور
قابل توجهی کاهش پیدا کرد .بهعالوه  TASدر مرحلهی  2بافت سرطانی پایینتر از
با در نظرگرفتن  ،BMIمردانی که  BMIکمتر از  22داشتند ،اینترلوکین )IL-6( 6-با
سرطان کولورکتال ارتباط داشت اما در مردان با  BMIباالی  ،22ارتباطی بین

IL-6

و خطر سرطان کولورکتال دیده نشد .بهعبارتی در افراد با  ،BMI <25سطح

IL-6

باالتر میباشد.
سطح آنزیم پاراکسوناز ( )PONدر بیماران مبتال به سرطان کلورکتال نسبت به گروه
کنترل کمتر میباشد .وضعیت اکسیدانی ( )TOSدر بیماران باالتر از گروه کنترل
میباشد و سطح آنتی اکسیدانی ( )TASدر بیماران مبتال به سرطان کلورکتال کاهش
پیداکرد.
 CRPو  ESRبا افزایش خطر سرطان کلورکتال در بیماران مبتال به التهاب روده
( )IBDارتباط دارد.
 TNF-αدر سلولهای سرطانی کولورکتال بهطور چشمگیری باالتر از بافتهای سالم
کلورکتال میباشد .بیان ژن  TNF-αدر سلولهای سرطانی کلورکتال بهویژه در مراحل
پیشرفته سرطان ،باالتر میباشد.
نتایج نشان میدهند که فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ( )SODو گلوتاتیون
پراکسیداز ( )GPXدر بیماران مبتال به سرطان کلورکتال بیشتر از افراد سالم بود.

بحث و نتیجه گیری

داشت .در بیماران مبتال به سرطان کلورکتال تعداد

در این مطالعه از  22مقاله استفاده شده است که

سلولهای  MPOبهمیزان چشمگیری افزایش و سطح

یکی از مقاالت متاآنالیز میباشد .در بررسی انجام شده،

پاراکسوناز ( )PONکاهش پیداکرد .همچنین مطالعات

تنها یک مقاله ارتباط چشمگیری بین فاکتورهای التهابی

بیان کردند که وضعیت اکسیدانی ( )TOSدر بیماران

و خطر سرطان کولورکتال گزارش نکرده است ،البته با

باالتر از گروه کنترل میباشد و سطح آنتی اکسیدانی

در نظرگرفتن  ،BMIمردانی که  BMIکمتر از 22

( )TASدر بیماران مبتال به سرطان کلورکتال کاهش

داشتند ،اینترلوکین )IL-6( 6-با سرطان کولورکتال

قابل توجهی دارد.

ارتباط داشت اما در مردان با  BMIباالی  ،22ارتباطی

مطالعات نشان دادند ،دریافت لینولئیک اسید

بین  IL-6و خطر سرطان کولورکتال دیده نشد .اما سایر

گنژوگه بهصورت مکمل و یا مصرف مواد غذایی حاوی

مقاالت مورد بررسی بیان کردهاندکه سطح سرمی ،CRP

 CLAاز طریق افزایش بیان  mRNA CD36و

 TNFαو  ،IL-6مالون دی آلدهید ( ،)MADدر بافتهای

گاما و کاهش  COX-2در کاهش روند پیشرفت سرطان

سرطانی بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند.

کلورکتال در بیماران نقش بهسزایی دارد .همچنین

همچنین سطح باالی سرمی این سه فاکتور التهابی

فعالیت فاکتورهای التهابی و اکسیدانی کاهش و

 TNF-α, CRPو  ،IL-6با اندازهی تومور رابطهی مستقیم

فاکتورهای آنتی اکسیدانی را افزایش میدهد.

PPAR

زمستان  -9315دوره  – 55شماره 4

گروه کنترل بود و فعالیت  SODدر مرحلهی  2در هر دو گروه یکسان بود.
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Abstract
Background: Colorectal cancer (CRC) is one of the most common types of cancer affecting
1.23 million individuals per year in the world. In recent years Oxidative stress is believed to be
one of the risk factors of colorectal carcinogenesis so conjugated linoleic acid is one of products
that can decrease oxidant factors and increase anti-oxidant factors level. In recent years Oxidative stress and Chronic inflammation are believed to be two of the risk factors of colorectal
carcinogenesis that have an important role in colorectal cancer (CRC). Biological and epidemiological studies indicated that some factors such as diet an life style can prevent incidence of
CRC. Conjugated linoleic acid (CLA) is one of the functional lipids and is known to have physiological benefits such as the prevention and attenuation of lifestyle-related Colorectal cancer.
Methods: PubMed, Google scholar, ISI web of knowledge and Scopus were searched for studies published between 2000 till 2015. “inflammatory”, “anti-oxidant”, “Rat”, “Conjugated linoleic
acid” in combination with “Colorectal”, “Cancer” were used as search terms. Clinical trials with
high quality and review articles were collected.
Results and Conclusion: It is suggested reduction of inflammatory factors level as a key point
in controlling cancer is a novel approach to prevent malignancy. For this purpose dietary CLA
is suggested as a powerful factor to decrease inflammatory factors and increase anti oxidant
factors level.
Keywords: Conjugated linoleic Acid, Colorectal cancer, Interleukin 6, Paraxonase, Myeloperoxidase Malondialdehyde,TNF-α
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