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بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با
خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال

چکیده
زمینه و هدف :سرطان کولورکتال سومین عامل مرگ ناشی از سرطان در ایران و جهان میباشد .بررسیهای
آماری در ایران نشان میدهد که سرعت بروز این سرطان در طی سه دههی اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه ( )conjugated linoleic acid, CLAو
ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال است.
روش بررسی :واژگان کلیدی  ،Conjugated linoleic Acid, Rat, PBEF, Visfatin, NAMPTدر ترکیب با واژگان
 Neoplasm, Cancer, Colorectalو  malignantجهت جستجوی مقاالت به زبان انگلیسی در سایتهای PubMed

و  Scopus ،ISI web of knowledge ،google scholarبین سالهای  0222تا  0202میالدی مورد استفاده قرار
گرفت .کارآزماییهای بالینی و مقاالت مروری با کیفیت مطلوب جمع آوری شدند.
یافتهها :نتایج حاصل از بررسی مطالعات مختلف نشان میدهد که  CLAبا استفاده از مسیرهای مختلف مانند
القای آپوپتوز و تحریک تجمع پروتئینهای سرکوبگر تومور ،تعدیل متابولیسم آراشیدونیک اسید در غشای
سلولهای سرطانی و فعال کردن ) Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγو نیز کاهش تولید
واسطههای التهابی ،میتواند مانع بدخیمی و پیشرفت سرطانها از جمله سرطان کولورکتال شود؛ همچنین سطح
سرمی ویسفاتین در بسیاری از سرطانها افزایش مییابد و این افزایش ،ارتباط مستقیمی با افزایش میزان بدخیمی
و متاستاز دارد.
نتیجهگیری :با توجه به مطالعات مختلف میتوان نتیجه گرفت که با کنترل ویسفاتین سرمی و سرکوب آن بهعنوان
یک عامل کلیدی در درمان سرطان ،میتوان یک راهکار تازه برای درمان سرطان کولورکتال ارائه داد ،از این رو
پیشنهاد میشود که یکی از مسیرهایی که میتوان از آن جهت سرکوب و کاهش ویسفاتین سرمی استفاده کرد،
استفاده از  CLAرژیمی میباشد.
کلید واژهها :ویسفاتین ،لینولئیک اسید کنژوگه ،سرطان کولورکتال ،رت

 -0دانشجو کارشناسی ارشد علوم تغذیه ،دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،انستیو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران.
 -0دانشیار مرکز تحقیقات سرطان ،دانشیارگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور و دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع
غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،گروه تحقیقات سیاستگذاری تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران ،تهران ،ایران.
* -4استادیار دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،گروه تغذیهی بالینی و رژیم درمانی ،دانشکدهی علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ایران ،تهران ،ایران.
*نویسندهی مسؤول:

Email: nutritionist80@gmail.com
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زهرا کمال

 ،0سید حسین داودی ،0نسرین بهشتی ،0مرتضی عبداللهی ،3مرجان عجمی*4،
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مقدمه

ترانسفراز،

سرطان کولورکتال سومین عامل مرگ ناشی از سرطان

) (NAMPTو )pre-B-cell colony-enhancing (PBEF

در ایران و جهان میباشد .بروز این نوع سرطان در

 factorشناخته میشود .افزایش بیان ژن تولید کنندهی

کشورهای در حال توسعه بهویژه ایران ،در طول سه

ویسفاتین در سرطان کولورکتال ،در پیشروی بدخیمی

دههی گذشته افزایش چشمگیری یافته است ( .)0-4با

اثرگذار است بهطوریکه باعث افزایش بقای سلولهای

بررسی مطالعات مختلف در مییابیم که یکی از ترکیباتی

سرطانی در ناحیهی کولورکتال میشود و با اندازهگیری

که میتواند در پیشگیری از رشد و پیشرفت سرطان

سطح پالسمایی آن ،بهعنوان یک بیومارکر ،میتوان

کولورکتال مؤثر باشد CLA ،است ( CLA .)8-2از

میزان بدخیمی و درجهی سرطان را نشان داد (-01، 00

اسیدهای چرب امگا  6بوده که در اثر بیوهیدروژناسیون

 .)02نتایج چندین مطالعه نشان دادهاست که با سرکوب

ناقص لینولئیک اسید توسط باکتریهای روده نشخوار

ویسفاتین ،میتوان برخی از بدخیمیها را در انسان

کنندگان بهوجود میآید و بهطور طبیعی در مواد غذایی

درمان کرد ( .)00-06هدف از این مطالعه بررسی

یافت میشود؛ اما عمده ترین منابع آن محصوالت لبنی

مقاالتی در زمینهی اثر دریافت  CLAو همچنین سطح

و فرآوردههای غذایی تهیه شده از گوشت حیوانات

سرمی ویسفاتین در سرطان کولورکتال است.

نشخوار کننده است .با وجود اینکه بهطور میانگین در هر
گرم چربی شیر بین  3-2/2میلیگرم  CLAوجود دارد،
اما میانگین مصرف آن توسط افراد ،کمتر از مقدار مؤثر
آن جهت پیشگیری از تومورزایی است ،که البته با
افزایش منابع حاوی آن ،مکمل یاری و غنیسازی
میتوان این مشکل را برطرف کرد ( .)9مطالعات نشان
دادهاند که  CLAاثرات مفیدی برای بدن دارد و احتماالٌ
خطر ابتال به سرطان را کاهش میدهد (.)02-00

مواد و روش بررسی
در راستای تحقق اهداف ذکر شده ،واژگان کلیدی
،Rat ،PBEF ،Visfatin ،NAMPT

Conjugated

 ،linoleic Acidدر ترکیب با واژگان ، Colorectal
 Neoplasm ،Cancerو  malignantجهت جستجوی
مقاالت به زبان انگلیسی در سایتهای  PubMedو
 Scopus ،ISIwebofknowledge ،google scholarبین

همچنین  CLAبا اثرات مفید خود بر روده التهابی ،باعث

سالهای  0222تا  0202میالدی مورد استفاده قرار

بهبود التهاب و کاهش خطر بروز سرطان کولورکتال شده

گرفت .براساس جستجوی صورت گرفته از طریق کلید

و بهعلت خاصیت ضد تکثیری آن ،میتواند بهعنوان یک

واژهها ،تعداد 322مقاله به زبان انگلیسی شناسایی شدند

راهکار نو بهصورت درمان تکمیلی برای جلوگیری از

که از این میان  38مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

تکثیر سلولهای سرطانی مورد استفاده قرار بگیرد (04

مطالعات بررسی شده در دو حوزه تأثیر مصرف  CLAبر

 .)8، 03،نتایج حاصل از مطالعات گوناگون نشان داده

سرطان کولورکتال و بررسی سطح سرمی ویسفاتین در

است که سطح سرمی ویسفاتین در بسیاری از

سرطان ها و مخصوصاٌ سرطان کولورکتال می باشند.

بدخیمیها از جمله سرطان کولورکتال افزایش مییابد
(.)02-02
ویسفاتین یک آدیپوکاین  02کیلو دالتونی است که از
بافت چربی ترشح میشود و با نامهای فسفوریبوزیل

بررسی ارتباط دریافت  CLAبا سرطان کولورکتال
 Parkو همکاران ( )00در سال  0220مطالعهای را
طرحریزی کردند که هدف آن بررسی این مسئله است
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که آیا  CLA%0میتواند باعث کاهش خطر بروز تومور

پیشگیری از بروز سرطان کولون القاء شده بهوسیله

در کولون رتهای تزریق شده با دی متیل هیدرازین

 DMHمیشود که یکی از مسیرهای احتمالی آن افزایش

( )Dimethylhydrazine, DMHشود یا خیر .سرطان

میزان آپوپتوز است.

DMH

تکثیری  CLAبر سلولهای سرطانی پروستات و

دریافتی برای هر رت  082mg/kgمیباشد 62 .رت نر از

کولورکتال را بررسی کردند .نتایج نشان داد که  CLAو

نژاد اسپراگودالی وارد مطالعه شدند .برای انجام مطالعه

ایزومرهای آن اثرات ضد تکثیری دارند که میزان

دو آزمایش طرحریزی شد ،در آزمایش اول رتها به دو

اثرگذاری آنها بستگی به نوع ایزومر و غلظت ایزومرشان

گروه کنترل و مداخلهای تقسیم شدند ،که به گروه

دارد .ایزومر  t10,c12 CLAیکی از قویترین ایزومرها

کنترل رژیم غذایی فاقد  CLAو به گروه مداخلهای رژیم

در جلوگیری از تکثیر سلولهای سرطانی کولورکتال

CLA

میباشد .ایزومر  t10,c12 CLAالقاء کننده آپوپتوز

-C9

PC-3

در هفته و بهمدت  6هفته ایجاد شد ،کل میزان

غذایی همراه با  CLA%0داده شد .ایزومرهای
شامل:

22/1%

،C12-T10

41/0%

 2/9%،Trans-Trans0/0%،T11سایر ایزومرهای

وابسته به کاسپاز در سلولهای  MIP-101و

CLA

میباشد .نتایج این مطالعه نشان داد که دو ایزومر

بود .همزمان با شروع تغذیه ،تزریق  DMHنیز آغاز شد.

 c9,t11CLAو  c11,t13CLAاثرات ضد تکثیری در

سپس رتها پس از  32هفته از شروع تغذیه کشته شدند

محیط  in vitroدارند و بهعلت اینکه  CLAدر جلوگیری

و بافت رودهی آنها در محلول  PBSشسته و سپس

از تکثیر سلولهای سرطانی نقش دارد ،میتواند بهعنوان

توسط فرمالین  %02فیکس شد .در آزمایش دوم رتها

یک درمان تغذیهای تکمیلی برای افراد در معرض خطر

بهصورت تصادفی به  4گروه تقسیم شدند ،به گروه اول

سرطان کولون و پروستات استفاده شود .لینولئیک اسید

رژیم غذایی فاقد ایزومرهای ،C9-TT11%39( CLA

و سایر اسید چربهای چند غیر اشباع در ساختمان

 )T9-C12%26و به گروه دوم رژیم غذایی بههمراه 2/2%

فسفولیپیدهای غشای سلولی و درنتیجه در میانجیگری

ایزومرهای  ،CLAبه گروه سوم رژیم غذایی بههمراه %0

پاسخهای سلولی و متابولیسم نقش ایفا میکنند.

ایزومرهای  CLAو به گروه چهارم رژیم غذایی حاوی

سلولهای سرطانی بهخاطر تکثیر باال ،دایم نیازمند

 0/2%از ایزومرهای  CLAداده شد و همزمان نیز تزریق

چربی برای تولید غشای سلولهای جدید و تولید انرژی

 DMHهمانند آزمایش اول انجام شد .در این آزمایش

میباشند ،در نتیجه استفاده از  CLAمیتواند بهعنوان

رتها پس از  04هفته از شروع اولین تزریق و تغذیه

یک راهکار نو برای جلوگیری از تکثیر سلولهای

کشته شدند و بافت رودهی آنها شستشو و سپس

سرطانی باشد .مطالعات  in vivoو  in vitroنشان دادند

فیکس شد .نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که

که بر خالف لینولئیک اسید CLA ،مانع از تکثیر

 CLAغذایی بهصورت چشمگیری باعث کاهش بروز

سلولهای سرطانی در پستان ،کولون و پروستات

سرطان کولون میشود .نتایج حاصل از مطالعهی دوم

میشوند ( .)01، 08نتایج این مطالعه نشان میدهد که

نشان داد که  CLAرژیمی در دوزهای مختلف سبب

 CLAمیتواند بهعنوان لیگاند برای هورمون-رسپتور

کاهش سطوح  TXB2 ،PGE2و آراشیدونیک اسید

هستهای مانند  PPARنقش ایفا کند .با فعال شدن

میشود .درنتیجه میتوان گفت که  CLAرژیمی باعث

 PPARاز چندین ژن که در متابولیسم چربیها و

زمستان  -3115دوره  – 55شماره 4

کولون با تزریق داخل عضالنی  02mg/kgبهصورت دوبار

 Palomboو همکاران ( )03در سال  0220اثرات ضد
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کربوهیدراتها دخالت میکنند ،رونویسی میشود.

عمدتاً دوکوزاهگزانوئیک اسید) تغذیه شده بودند کاهش

 PPARآلفا و گاما که از سلولهای سرطانی ترشح

یافت ،همچنین شاخصهای آپوپتوتیک نیز افزایش و

میشوند بهوسیله  CLAفعال میشوند .فعال شدن

سطوح ایکوزانوئیدها ( PGE2و  )TXB2و  DAGدر

 PPARγتوسط  CLAسبب توقف رشد و تمایز

موکوس کولون کاهش یافت CLA .و  W3با تعدیل توزیع

CLA

آراشیدونیک اسید در غشای سلولی ،باعث کاهش بروز

بهوسیله تعدیل متابولیسم آراشیدونیک اسید ،باعث

تومور و تنظیم پاسخهای سلولی ()PGE2 ,TXB2, DAG

کاهش رشد سلولهای سرطانی میشود و همچنین

میشوند که اینها معمولترین راه جهت بروز آپوپتوز

تولید  PGE2و  LTB4از ماکروفاژ را تغییر میدهد و در

سلولی و پیشگیری از بروز سرطان کولون هستند .در

نتیجه باعث کاهش واسطههای التهابی و در نهایت

نتیجه احتماالً  CLAبهعلت القای آپوپتوز در سلولهای

کاهش سرطانزایی میشود (.)09

کولون دارای خواص آنتی کارسینوژنیک است.

سلولهای سرطانی کولون و پروستات میشود.

در مطالعهای که  Kimو همکاران ( )08در سال

در مطالعهی دیگری که توسط  Larssonو همکاران

 0223انجام دادند ،اثرات  CLAبر بروز تومور ،آپوپتوز،

( )6در سال  0222و در یک مطالعهی کوهورت در سوئد

تشکیل ایکوزانوئیدها0 ،و 0دی آسیل گلیسرول

انجام شد ارتباط بین دریافت لبنیات پُرچرب و  CLAبا

( )diacyl-glycerol,DAGو پروفایل لیپیدی در موکوس

خطر سرطان کولورکتال بررسی شد .محصوالت لبنی با

بافت کولون رتهای تزریق شده با  DMHکه با غذاهای

چربی باال دارای فرآورده آنتی کارسینوژنیک نظیر CLA

مختلفی تغذیه شده بودند بررسی شد .در این مطالعه

هستند .هدف این مطالعه بررسی اثرات دریافت باالی

تعداد  002رت  1هفتهای از نژاد اسپراگودالی جهت

چربی رژیمی و  CLAبر بروز سرطان کولورکتال

انجام مطالعه انتخاب شدند و در ابتدا به دوگروه  62تایی

میباشد .در این مطالعه تعداد  62128زن در محدودهی

تقسیم شدند که یک گروه با پیه گاو و گروه دیگر با

سنی  42-16سال که در طرح کوهورت ماموگرافی سوئد

روغن ماهی تغذیه میشدند ،سپس هر گروه نیز خود به

شرکت کرده بودند ،مشارکت داشتند و اطالعات آنها

دو زیرگروه تقسیم شدند که یکی از زیرگروهها با مکمل

توسط  FFQکامل شد .در این مطالعه مشخص شد که

 CLAو زیرگروه دیگر بدون مکمل  CLAتغذیه شدند.

زنانی که در روز بیش از  4سروینگ از محصوالت لبنی

همه گروهها بهمدت  32هفته تحت رژیم غذایی خاص

پُرچرب نظیر ماست و شیر کامل ،خامهی ترش ،سرشیر

خودشان قرار گرفتند %00 .کالری رژیم غذایی از چربی

و سایر محصوالت لبنی پُرچرب استفاده میکردند نسبت

تأمین میشد که از این مقدار ،میزان  CLAدریافتی برای

به زنانی که کمتر از یک واحد در روز از محصوالت لبنی

زیرگروههای دریافت کننده آن  %0بود .همچنین

پُرچرب استفاده میکردند کمتر مبتال به سرطان

همزمان با شروع رژیم غذایی به رتها بهصورت داخل

کولورکتال شدند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که

عضالنی DMH ،بهمدت  6هفته تزریق شد تا در نهایت

هرچه قدر مصرف محصوالت لبنی پُرچرب افزایش یابد

تمامی رتها  DMH 082 mg/kgدریافت کنند .نتایج

شانس ابتال به سرطان کولون کاهش مییابد ،بهطوریکه

نشان داد که میزان بروز تومور در رتهایی که با روغن

خطر ابتال به سرطان کولورکتال  %03و سرطان کولون

ماهی به همراه مکمل  ،CLAپیه گاو به همراه مکمل

دیستال  34%کاهش پیدا کرد .نتایج چندین مطالعهی

 CLAو روغن ماهی بدون مکمل ( CLAحاوی امگا،3

کوهورت آیندهنگر هم نشان میدهد که با مصرف
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محصوالت لبنی پُرچرب احتمال ابتال به سرطان

تغذیه شدند؛ سپس موشها بهصورت انتخاب تصادفی به

کولورکتال کاهش مییابد (.)3، 09

 3گروه تقسیم شدند .گروه کنترل در رژیم غذایی خود

سال  0221نقش ایزومرهای  CLAبر سرطان را بررسی

رژیم غذایی گروه بعدی ایزومر  trans11,cis9به میزان

کردند .در این مطالعه نتیجه گرفته شد که مصرف

 %0و به رژیم گروه دیگر ایزومر  trans10,cis12به میزان

مخلوط ایزومرهای  CLAباعث کاهش خطر ابتال به

 %0اضافه شد .موشها  4هفته با این رژیم تغذیه شدند.

سرطان ،پیشرفت آن ،متاستاز و بدخیمی تومور میشود؛

نتایج نشان داد که تعداد ندولهای ریوی بهطور

در واقع  CLAسبب تحریک تجمع پروتئینهای

چشمگیری در موشهای تغذیه شده با  CLAنسبت به

سرکوبگر تومور از جمله  P27 ،P53و ( P21ایجاد وقفه

گروه کنترل کاهش یافت ،همچنین trans11,cis9 CLA

در مرحلهی  G1-Sچرخه سلولی) میشود (.)32

بهطور چشمگیری مانع مهاجرت سلولی میشود

مطالعات نشان دادند که مصرف مخلوط ایزومرهای

درحالیکه  trans10,cis12تأثیری بر مهاجرت سلولی

 CLAبه حیوانات سبب تعدیل و تسکین سرطانزایی

نداشت .فعالیت  MMP9بهطور چشمگیری بهوسیله

شده و مانع رشد چندین نوع از تومورها میشود (.)00

 trans11,cis9 CLAکاهش پیدا کرد اما ایزومر

در مطالعهی دیگری دادن  CLAبه میزان ( %0وزن:وزن)

 trans10,cis12 CLAاثری بر فعالیت آن نداشت .نتایج

بهمدت  32روز به موشها بهطور چشمگیری سبب

این مطالعه نشان داد که رژیمهای غذایی که شامل

1,2DMH

 trans10,cis12و  trans11,cis9 CLAبه میزان %0

کاهش بروز سرطان کولون القاء شده بهوسیله

هستند بهصورت برابر در جلوگیری از متاستاز سلولهای

در طول  6هفته شد (.)00
 Soelو همکاران ( )32در سال  0221مطالعهای
طرحریزی کردند که هدف این مطالعه بررسی اثرات
مختلف  trans10,cis12 CLAو

کولون در  in vivoنقش دارند درحالیکه در محیط
vitro

تنها

ایزومر

CLA

trans11,cis9

in

و

trans11,cis9 CLA

نه trans10,cis12 CLAاز مهاجرت سلولهای سرطانی

in

کولون ممانعت کرده و باعث مهار  MMP9و درنتیجه

برروی متاستاز سلولهای سرطانی کولون در محیط

 vitroو  in vivoبود .مهاجرت سلولی بهوسیله ارزیابی

مانع متاستاز آنها میشوند.

 Boyden Chamberدر سلولهای  SW480انجام شد.

 Huangو همکاران ( )30در سال  0221اثرات

فعالیت  MMP9بهوسیله زیموگرافی ژالتین و پروتئین

ضدتکثیری دو ایزومر  C9,T11و  T9,T11 CLAو

Western

مخلوط آنها بر سلولهای  Caco2کولون کارسینوما را

 Blotو  RT-PCRتعیین شد MMP .در واقع همان

بررسی کردند .در این مطالعه  4ماده لینولئیک اسید،

متالوپروتئینهای ماتریکس هستند که در مهاجرت

( T9,T11 CLA ،C9,T11 CLAدرصد خلوص

سلولی ،آنژیوژنز ،بدخیمی و بروز متاستاز نقش دارند .در

لینولئیک اسید و  %96 CLAاست) و مخلوط ایزومرهای

این مطالعه ایزومرهای  CLAبرای کشت سلولی با

 T9,T11 CLAو  C9,T11به نسبت  0:0حجم-حجم در

MMP9

آزمایشگاه تهیه شدند .حالل  CLAو  LAاتانول %96

نیز آنتی بادی تهیه شد .تعدادی موش  4هفتهای

است .سلولهای  Caco2کولون کارسینوما به دو گروه

خریداری شد و بهوسیله رژیم استوک بهمدت  0هفته

کنترل و مداخله ای تقسیم شدند که گروه مداخلهای

 MMP9و سطوح  MRNAبهوسیله آنالیز

اسیدچرب بدون آلبومین مخلوط شدند و برای

زمستان  -3115دوره  – 55شماره 4

 Kelleyو همکاران ( )02در یک مطالعهی مروری در

هیچکدام از ایزومرهای  CLAرا دریافت نمیکرد ،به
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خود به چهار زیرگروه دریافت کننده  ،LAایزومر

پولیپها در کولون موشها شد .افزایش قطر پولیپ با

 ، T9,T11ایزومر  C9,T11 CLAو مخلوط دو ایزومر در

رژیم حاوی  T10,C12و مخصوصاً رژیم حاوی مخلوط

غلظتهای  022 ،22 ،02 µmol/lو  022تقسیم شد .به

 CLAباید مورد توجه قرار گیرد چون که این دو فرم از

گروه کنترل فقط اتانول  %0اضافه شد ،اما به چهار

 CLAبهصورت تجاری تهیه شدهاند .اما ایزومرهای

(T9,T11 ،LA

طبیعی آن مانند  C9,T11باعث کاهش تعداد پولیپها

 ،C9,T11 CLA ،CLAمخلوط دو ایزومر ) در چهار

شد و همچنین قطر پولیپها را نیز افزایش نداد ،پس

مرحلهی زمانی و در غلظتهای مختلف داده شد .اثرات

پیشنهاد میشود که جهت پیشگیری از بروز سرطان از

ضدتکثیری چهار ماده در غلظتهای مشابه باهم مقایسه

ایزومرهای طبیعی  CLAاستفاده شود.

زیرگروه تحت مداخله  4ماده مورد نظر

شد .تمام مواد توانستند مانع تکثیر سلولهای سرطانی

 Shiraishiو همکاران ( )30در سال  0202به بررسی

 Caco2شوند .بیشترین اثرات ضدتکثیری بهترتیب

اثرات  CLAبر سرطان کولون رتهایی که بهمدت

T9,T11

طوالنی تحت رژیم غذایی با پیه گاو و همچنین تزریق

 ،CLAسپس ایزومر  T9,T11 CLAو پس از آن ایزومر

آزوکسی متان بودهاند ،پرداختند .در این مطالعه از

 C9,T11 CLAو درنهایت لینولئیک اسید بود .همچنین

تعدادی رت نر  6هفتهای از نژاد اسپراگودالی استفاده

نتایج نشان داد که فعالیت ضدتکثیری بهطور خیلی

شد .رتها بهطور تصادفی به  3گروه تقسیم شدند .بعد

نزدیکی با زمان درمان و غلظت مادهها ارتباط دارد.

از یک هفته خوگیری ،به رتهای گروه مداخله ،آزوکسی

مربوط به مخلوط دوایزومر  C9,T11 CLAو

 Mandirو همکاران ( )09در سال  0228به بررسی

متان بهصورت تزریق درون صفاقی به میزان 02 mg/kg

اثر تعدیلی  CLAبر تعداد و قطر پولیپهای رودهای در

یکبار در هفته و بهمدت  0هفته انجام شد در حالیکه

موش پرداختند .در این مطالعه از  82موش  6هفتهای

رتهای گروه کنترل فقط تزریق داخل صفاقی نرمال

 APC min+استفاده شد که گروههای تحت مداخله از

سالین داشتند .یک روز بعد از تزریق آزوکسی متال یا

لحاظ ژنتیکی تغییر یافته و مبتال به سرطان شده بودند.

نرمال سالین ،رتها رژیم غذایی خود را دریافت کردند.

موشها به  4گروه تقسیم شدند .گروه کنترل که سالم

به رژیم غذایی رتهای گروه کنترل  %02پیه گاو ،به

بود و رژیم غذایی معمولی دریافت میکرد ،گروه

رژیم غذایی رتهای گروه مداخله ای اول  %02پیه گاو

مداخلهی اول رژیم غذایی بههمراه ایزومر ،%0C9,T11

به همراه ترکیب  CLA-TGبه میزان  %0و به رژیم

گروه مداخلهی دوم رژیم غذایی به همراه ایزومر

غذایی رتهای گروه مداخله ای دوم  %02پیه گاو به

 ،%0 T10,C12گروه مداخلهی سوم رژیم غذایی به همراه

همراه  CLA-FFAبه میزان  %0داده شد .تعدادی از

مخلوطی از ایزومرهای  T10,C12و  C9,T11دریافت

رتها  00هفته پس از اولین تزریق ،جهت تشخیص

نمودند .رژیم غذایی بهمدت  6هفته ادامه یافت ،سپس

کریپتهای مشکوک به سرطان کشته شدند (تعداد

موشها کشته شده و بافت روده آنها جهت بررسی

کریپتها  00هفته پس از تزریق قابل تشخیص است)،

برداشته شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که

سایر رتهای باقی مانده  44هفته پس از اولین تزریق

تعداد پولیپهای کولون در تمام گروههای دریافت کننده

کشته شدند و بافت کولون آنها بهدقت خارج و جهت

 CLAبهطور چشمگیری کاهش یافت ،در حالیکه

بررسی در فرمالین  %02فیکس شد .نتایج حاصل از

مخلوط  CLAبهطور چشمگیری باعث افزایش قطر

بررسی کولون رتهای گروه مداخلهی اول و دوم نشان
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به وجود آمده در اثر تغذیه با پیه گاو و تزریق آزوکسی

تقلید کننده اثرات انسولین است و در زمان تخریب

CLA

سلولهای جزایر النگرهانس سطح سرمی آن افزایش

رژیمی باعث کاهش بروز سرطان کولون شدند و حتی

پیدا میکند و در نتیجه با اثر بر رسپتورهای

PPARγ

ترکیب  CLA+FFAباعث کاهش  %22بروز سرطان در

باعث کاهش مقاومت به انسولین میشود؛ همچنین در

مقایسه با ترکیب  CLA+TGشد .در نتیجه هر دو فرم

برخی از فعالیتهای پاتوفیزیولوژیکی همانند پاسخهای

 CLAرژیمی (CLA+TGو  )CLA+FFAسبب سرکوب

ایمنی و سرطان نیز نقش مهمی را ایفا میکند (.)06

سرطان کولون از طریق سازوکارهای مختلف در رتهای

علیرغم مطالعات جدید هنوز نقش ویسفاتین کامالً

تغذیه شده با پیه گاو بهمدت طوالنی میشود و انتظار

شناخته نشده است .برخی از نقشهای ویسفاتین که به

میرود که این نتایج برای انسان هم قابل تعمیم باشند.

آن اشاره شده است شامل موارد زیر است :از آپوپتوز

در مطالعهای که توسط  Evansو همکاران ( )04در

نوتروفیلها در سپسیس جلوگیری میکند و در نتیجه

سال  0202انجام شد اثر ضد التهابی  CLAبر سرطان

یک دستاورد جدید برای آسیب ریوی حاد است،

کولورکتال در موشهای با  PPARγفعال شده بررسی

ویسفاتین در فرایندهای التهابی نقش ایفا میکند ،در

شد .در این مطالعه یک گروه از موشها فاقد ژن PPARγ

سرطان کولورکتال با دخالت در سیکل سلولی باعث

در سلولهای اپیتلیال و ایمنی بوده و گروه دیگر از لحاظ

افزایش تکثیر سلولهای سرطانی میشود .در متابولیسم

بیان این ژن فعال بودند .هر گروه از موشها به دو

 NADاز طریق انتقال گروه فسفوریبوزیل از 2

زیرگروه تقسیم شدند که یکی از زیرگروه ها بهعنوان

فسفوریبوزیل  0فسفات به نیکوتین آمید اثر گذار است.

کنترل در نظر گرفته شد و زیرگروه بعدی تحت رژیم

دیده شده است که میزان ویسفاتین در سلولهای

غذایی با ) CLA(1gr/100grقرار گرفت .برای تحریک

سرطان پستان که نسبت به درمان مقاومند بیشتر از حد

تومور زایی موشها تحت تزریق با آزوکسی متان و سدیم

طبیعی است (.)02، 32

متان کاهش یافت .بعد از  44هفته هر دو فرم

دکستران سولفات  %0قرار گرفتند .نتایج نشان دادکه

 Nakajimaو همکاران ( )02در سال  0202ارتباط

 CLAرژیمی باعث کاهش فعالیت بیماری ،کاهش

بین آدیپوسایتوکینهایی نظیر ویسفاتین و رزیستین را

التهاب کولیت و پیشگیری از بروز آدنوکارسینوما در

با سرطان کولورکتال بررسی کردند .در این مطالعه

موشهای با بیان ژن  PPARγفعال شده میشود.

سطوح خونی آدیپونکتین ،لپتین ،رزیستین ،ویسفاتین و

همچنین بیان شد که با دادن  CLAمیتوان التهاب

 C-peptideدر  002بیمار که به تازگی بهوسیله

کولون را کاهش داد و از تشکیل تومور در مسیرهای

روشهای بیوپسی و پاتولوژی ،سرطان کولورکتال آنها

وابسته به  PPARγپیشگیری کرد.

تشخیص داده شده بود و  002فرد سالم بهعنوان گروه

بررسی ارتباط ویسفاتین با سرطان کولورکتال

کنترل بررسی شد .سپس دادهها بهوسیله روش

one-

 Pilzو همکاران ( )33در سال  0221عملکردهای

 way ANOVAبررسی شد .یافتهها نشان داد که سطوح

مختلف ویسفاتین را تحت بررسی قرار دادند .ویسفاتین

رزیستین و ویسفاتین در بیماران مبتال به سرطان

فاکتور تکثیر  B cellدر لنفوسیتها میباشد که در

کولورکتال نسبت به گروه کنترل ،افزایش چشمگیری

چربیهای احشایی وجود دارد و با نامهای  PBEFو

داشت؛ همچنین مشخص شد که رزیستین و ویسفاتین
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داد که بهدنبال دادن  CLAرژیمی میزان کریپتهای

 NAMPTهم شناخته شده است .این آدیپوسیتوکین
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بهعنوان شناساگرهای قوی برای تشخیص بدخیمی و

نیست .با وجود اینکه در سلولهای سرطانی کولورکتال،

درجه پیشروی سرطان کولورکتال هستند .سطوح

لنفوسیتها ،نوتروفیلها و سایر فاکتورهای میانجیگر

رزیستین و ویسفاتین در بیماران مبتال به سرطان معده

سیستم ایمنی حضور دارند ،اما حضور ویسفاتین تأثیر

هم افزایش مییابد و با پیشرفت سرطان ،این افزایش

مهمی در بروز التهاب و بدخیمی دارد (.)06
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 Chenو همکاران ( )01در سال  0203ارتباط بین

بیشتر هم خواهد شد.
در مطالعهی دیگری که توسط  Ghaemmaghamiو

سطح ویسفاتین پالسما و خطر بروز سرطان کولورکتال

همکاران ( )06در سال  0203انجام شد بیان ژن

را در بیماران چینی بررسی کردند .هدف این مطالعه

HCT-116 Colorectal

بررسی ارتباط بین سطوح ویسفاتین پالسما و خطر بروز

 Cancer Cell Lineبررسی شد .هدف این مطالعه اینست

سرطان کولورکتال در مراحل اولیه و پیشرفته بیماری

که نشان دهد آیا خود سلولهای ( )HCT-116سرطان

بود .در این مطالعه  328بیمار مبتال به سرطان

کولورکتال ،منشاء ترشح این دو آدیپوکین هستند یا

کولورکتال و  068بیمار در گروه کنترل در محدوده سنی

خیر .دیده شد که بیان ویسفاتین در هر دو سطح

 32سال یا کمتر ،شرکت کردند .بیماران مبتال به سرطان

پروتئینی mRNAو  HCT-116افزایش پیدا میکند .این

به دو زیر گروه تقسیم شدند :سرطان اولیه و سرطان

نتایج نشان میدهد که سلولهای  HCT-116بهصورت

پیشرفته .نتایج نشان داد که سطوح ویسفاتین در

درونزاد باعث ترشح و بیان ژن ویسفاتین میشوند در

بیماران با سرطان پیشرفته و اولیه از گروه کنترل باالتر

نتیجه گفته میشود که ویسفاتین در سرطان کولورکتال

بود -حتی سطوح ویسفاتین در بیماران مبتال به سرطان

بهعنوان یک هورمون درونریز عمل میکند و خودش

پیشرفته بیشتر از سرطان اولیه بود -و هر چه قدر میزان

بهعنوان یک کارسینوژن میتواند بقای سلولهای

ویسفاتین پالسما باالتر باشد ،شانس ابتال به سرطان

سرطانی را افزایش دهد .برای انجام این مطالعه از بانک

کولورکتال در مراحل اولیه و پیشرفته باالتر میرود .با

HCT-116

اندازهگیری سطح سرمی ویسفاتین میتوان بروز سرطان

سرطانی اپیتلیال خریداری شد .نتایج نشان میدهد که

کولورکتال را در مراحل اولیه و پیشرفتهی بیماری

سطح رزیستین و ویسفاتین در سرطان کولورکتال

تشخیص داد .عالوه بر ویسفاتین WHR ،و HOMA-IR

افزایش می یابد و میتوانند بهعنوان بیومارکر در سرطان

نیز بهصورت چشمگیری با سرطان کولورکتال ارتباط

کولورکتال استفاده شوند ( .)02، 34همچنین ژن

دارند .مشخص شده است که سطح باالی ویسفاتین،

ویسفاتین تنها توسط سلولهای سرطانی کولورکتال

 WHRو  HOMA-IRعوامل خطر جدیتری نسبت به

بیان نمیشود بلکه بهوسیله بافتهای دیگر هم بیان

 TGو انسولین ناشتا برای بیماران سرطانی در مراحل

میشود و نیز در شرایط التهابی حتی نوتروفیلها هم

اولیه میباشد و هر چه نسبت  WHRو نه  BMIافزایش

برای پیشگیری از آپوپتوز ،ویسفاتین تولید میکنند .در

یابد خطر بروز سرطان کولورکتال نیز افزایش مییابد.

ویسفاتین و رزیستین در

سلولی انستیتو پاستور ایران سلولهای

این مطالعه نشان داده شد که سلولهای سرطانیHCT-

 Huangو همکاران ( )08در سال  0203اثر

 116سنتز کننده پروتئین ویسفاتین هستند اما منشاء

ویسفاتین را بر القای بیان ژن Derived Factor-1(SDF-

تولید رزیستین نیستند اما دالیل ترشح ویسفاتین توسط

 1) Stromal Cell-توسط بتا اینتگرین  0بررسی کردند.

سلولهای سرطانی کولورکتال هنوز کامالً مشخص

چاقی با افزایش خطر سرطان کولورکتال و کولورکتال
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مزمن میشود که در نتیجه آدیپوکینهای پیش التهابی

باالتر از افراد سالم بود همچنین سطوح پالسمایی

 -از جمله ویسفاتین بهعنوان میانجیگر التهاب – از

ویسفاتین با عمق نفوذ تومور ،متاستاز ،انتشار درون

بافت چربی آزاد میشوند که بر روند پیشرفت تومور و

صفاقی ،درجه و سایز تومور ارتباط دارد .نتایج آنالیزهای

متاستاتیک بودن آن ،اثرات مخربی بر جای میگذارند؛

چندگانه نشان دادکه سطوح باالی پالسمایی ویسفاتین

همچنین گفته شده است که با افزایش سطح التهاب،

ارتباطی با مرگ ندارد ،ولی بعضی دیگر از نتایج نشان

میزان پیشرفت سرطان کولورکتال نیز افزایش مییابد.

میدهد که سطوح باالی ویسفاتین پالسمایی پیشگویی

این مطالعه در سطح  in vivoانجام شده است .نتایج

برای میزان باالی مرگ و میر خواهد بود درحالیکه نتایج

نشان داد که بهدنبال افزایش بیان ژن ویسفاتین در

سایر مطالعات نشان میدهد که میزان باالی ویسفاتین

سلولهای سرطانی کولورکتال ،بیان ژن  SDF-1در

پالسمایی پیشبینی کنندهی بقا نیست .نتیجهی مطالعه

سلولهای سرطانی کولون افزایش مییابد که همین امر

حاضر نشان میدهد که سطوح پالسمایی ویسفاتین با

باعث افزایش بدخیمی در کولورکتال میشود .همچنین

درجه و شدت سرطان معده ارتباط دارد.

اثر گذاری ویسفاتین بر روی سلولهای  DLD-1توسط

در مطالعهای که توسط  Buldakو همکاران ( )01در

فعالسازی مسیرهای پیامرسانی درون سلولی با

سال  0202انجام شد ،زیست فراهمی و پاسخهای

میانجیگری اینتگرین ،با پیشرفت چاقی و سرطان

اکسیداتیو سلولهای سرطانی کولورکتال تحت مداخله

کولورکتال ارتباط دارد (.)08، 02

با ویسفاتین در محیط  in vitroبررسی شد .در این

 Fazeliو همکاران ( )00در سال  0203مطالعهای در

مطالعه ابتدا ویسفاتین (خلوص  )%91-96را در بافر

مورد جدیدترین آدیپوسیتوکینهای دخیل در سرطان

فسفاته سالین ( PBSبدون کلسیم و منیزیوم) حل کرده

کولورکتال انجام دادند .در این مطالعه مورد-شاهدی

و به دور از نور و بهصورت تازه در غلظتهای 022 ،02و

سطح ویسفاتین سرم ،امنتین  0و واسپین در  39بیمار

 022نانوگرم بر میلیلیتر تهیه شد .به سلولهای

مبتال به سرطان کولورکتال و  32فرد سالم بهعنوان گروه

سرطانی کولورکتال در غلظتهای مختلف ویسفاتین

کنترل اندازهگیری و دادهها بهوسیله  ELISAبررسی

اضافه شد و بهمدت  04ساعت کشت داده شدند .بهطور

شد .نتایج نشان داد که سطح سرمی ویسفاتین ،امنتین

کلی مشاهده شد که اضافه کردن ویسفاتین به سلولها

 0و واسپین در گروه مبتال به سرطان کولورکتال در

و کشت آنها باعث کاهش بقای سلولها در مقایسه با

مقایسه با گروه کنترل باالتر بود که نشان میدهد که

گروه کنترل شد بهطوریکه بقای سلولها در غلظتهای

این آدیپوکاینها از طریق بعضی از سازوکارها نقش

 022 ،02و  022کمتر شد ،که این امر به دلیل افزایش

مهمی در پیشرفت سرطان کولورکتال دارند.

سطح  MDA، ROSو کاهش چشمگیر سطح آنتی

 Luو همکاران ( )32در سال  0204ارتباط بین سطح

اکسیدانها نظیر کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز بود.

پالسمایی ویسفاتین با تشخیص سرطان معده را بررسی

ویسفاتین در غلظتهای  02و  022نانوگرم بر میلیلیتر

کردند .سطوح پالسمایی  060بیمار مبتال به سرطان

سبب کاهش  ROSها شد ،در حالیکه در غلظت 022

معده و  060فرد سالم با استفاده از ارزیابیهای ایمنی

در مقایسه با گروه کنترل تاثیری بر غلظت  ROSها

وابسته به آنزیم ارزیابی شد .نتایج نشان داد که سطوح

نداشت .ویسفاتین در غلظتهای  02و  022باعث

زمستان  -3115دوره  – 55شماره 4

آدنوما ارتباط دارد .چاقی باعث بروز التهاب خفیف و

پالسمایی ویسفاتین در بیماران مبتال به سرطان معده
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افزایش فعالیت کاتاالز در سلولهای سرطانی کولورکتال

تولید انرژی ،ترمیم  DNAو بقای سلولها نقش دارد.

میشود در حالیکه در غلظت  022سبب کاهش شدید

مشخص شده است که  NAD turn overو نیاز به انرژی

فعالیت کاتاالز میشود .همچنین در غلظت  02تأثیری

در سلولهای سرطانی بیشتر از سلولهای عادی است.

بر گلوتاتیون پراکسیداز ( )GSH-PXنداشت در حالیکه

این مطالعه در چین انجام شده است .تعداد  001نمونه

در غلظت  022سبب افزایش فعالیت گلوتاتیون

بافت کولورکتال که به پارافین آغشته شده بودند از 32

پراکسیداز شد ولی در غلظت  022سبب کاهش

بافت کولورکتال نرمال 02 ،بافت کولورکتال مبتال به

چشمگیر فعالیت آن شد و نیز در غلظتهای  02و 022

آدنوما و  21بافت مبتال به آدنوکارسینوما تهیه شدند.

کاهش چشمگیر  MDAمشاهده شد درحالیکه در

هیچکدام از بیماران تا قبل از جراحی ،رادیوتراپی

غلظت  022سطوح  MDAافزایش چشمگیری یافت.

نداشتند .نمونههای بافت کولورکتال فیکس شده در

در مطالعهای که توسط  Neubauerو همکاران ()36

فرمال ین و آغشته به پارافین در بخش پاتولوژی بررسی

در سال  0202انجام شد ،ارتباط بین سطح بیان

شدند .مقاطع  4میکرومتری از این نمونهها با ائوزین و

ویسفاتین در تومورهای کولورکتال و در خون و ارتباط

هماتوکسیلین جهت بافت شناسی و تشخیص نهایی

آن با متاستاز ،هایپوکسی IL1β ،و آنمی بررسی شد .در

درجه و مرحلهی تومور رنگ آمیزی شدند .نتایج رنگ

این مطالعه  20نفر بیمار مبتال به سرطان کولورکتال

آمیزی برای واکنشهای ایمنی برای  NAMPTدر بافت

انتخاب شده و از بافت آدنوکارسینومای رودهی آنها

کولورکتال سالم منفی بود و در بافت مبتال به کولورکتال

نمونهگیری شد و در  -82درجه سلسیوس نگهداری شد.

آدنوما ضعیف و در بافت کولورکتال کارسینوما بسیار

نمونه خونی نیز از  36نفر از بیماران مبتال به سرطان

قوی بود .نتایج ارزیابیهای کلینیکی نشان داد که بیان

کولورکتال و  24فرد سالم بدون داشتن بیماری التهابی

ژن  NAMPTبا ویژگیهای کلینیکوپاتولوژی سرطان

روده یا سندرم رودهی تحریک پذیر و ...تهیه شد.

کولورکتال همبستگی ندارد .همچنین  NAMPTباعث

ویسفاتین در سطوح پروتئینی در  06بیمار بررسی شد.

افزایش بقای سلولهای سرطانی کولورکتال میشود

نتایج نشان داد که بیان ژن ویسفاتین در بافتهای

درحالیکه بعد از اضافه کردن

NAMPT inhibitors

سرطانی باالتر از بافتهای غیرسرطانی بود و هرچه قدر

مانند  FK866سرعت رشد سلولها بعد از  04ساعت

پیشروی سرطان بیشتر میشد ،بیان این ژن نیز افزایش

تغییر نکرد اما میزان بقای سلولهای سرطانی بعد از 10

مییافت .همچنین با افزایش بیان ژن ویسفاتین در

ساعت کاهش یافت .نتایج نشان میدهد که

NAMPT

بیماران مبتال به سرطان کولورکتال سطح التهاب

بهعلت اینکه در رشد سلولهای سرطانی نقش بهسزایی

وهایپوکسی نیز افزایش پیدا میکرد؛ از این رو میتوان

دارد درنتیجه میتواند نقش مهمی در تومورزایی

ویسفاتین را جهت درمان سرطان مورد هدف قرار داد.

کولورکتال داشته باشد.

 Lvو همکاران ( )31در سال  0202به بررسی اثرات
تنظیمی ویسفاتین بر پیشروی تومور و زیست فراهمی
سلولهای سرطانی کولورکتال در انسان پرداختند.
ویسفاتین ( )NAMPTآنزیمی است که باعث تبدیل
نیکوتین آمید به  NADمیشود NAD ،در متابولیسم،
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جدول  -1چکیدهی مقاالت بررسی شده
مرجع
 Kelleyو همکاران (]7112[ )11

[]7117
 Larssonو همکاران (]7112[ )6

 Kimو همکاران (]7111[ )72

 Soelو همکاران(]7112[ )11

 Huangو همکاران(]7112[ )11

 Parkو همکاران (]7111[ )11

 Shiraishiو همکاران (]7111[ )17

 Mandirو همکاران (]7112[ )72
 Evansو همکاران (]7111[ )11

 Buldakو همکاران (]7112[ )72
 Neubauerو همکاران ()16
[]7112
 Lvو همکاران (]7112[ )12

 Luو همکاران (]7111[ )12
 Pilzو همکاران (]7112[ )11

بررسی نقش ایزومرهای ) CLAایزومر  C9,T11و
ایزومر  )C10,T12بر سرطان

دادن مخلوطی از ایزومرهای  CLAسبب کاهش خطر ابتال به
سرطان ،پیشرفت آن ،متاستاز و بدخیمی تومور میشود.

بررسی اثرات ضد تکثیری  CLAبر سلولهای
سرطانی پروستات و کولورکتال

 CLAو ایزومرهای آن اثرات ضد تکثیری دارند که میزان اثرگذاری
آنها بستگی به نوع ایزومر و غلظت ایزومرشان دارد.

بررسی ارتباط بین دریافت لبنیات پرچرب و CLA

هرچه قدر مصرف محصوالت لبنی پرچرب افزایش یابد شانس
ابتال به سرطان کولون کاهش مییابد.

با خطر سرطان کولورکتال
بررسی اثرات  CLAبر بروز تومور ،آپوپتوز ،تشکیل
ایکوزانوئیدها0 ،و 0دی آسیل گلیسرول ( )DAGو
پروفایل لیپیدی در موکوس بافت کولون رتهای
تزریق شده با  DMHبا رژیمهای غذایی مختلف
بررسی اثرات مختلف ایزومرهای  trans10,cis12و
 trans11,cis9 CLAبرروی متاستاز سلولهای
سرطانی کولون در محیط  in vitroو in vivo
بررسی اثرات ضدتکثیری دو ایزومر C9,T11 CLA
و  T9,T11 CLAو مخلوط آنها بر سلولهای
 Caco2کولون کارسینوما
بررسی اثر  CLA%0بر کاهش خطر بروز تومور در
کولون رتهای تزریق شده با DMH
بررسی اثرات  CLAبر سرطان کولون در رتهایی
که بهمدت طوالنی تحت رژیم غذایی با پیه گاو و
تزریق آزوکسی متان بودهاند
بررسی اثر تعدیلی  CLAبر تعداد و قطر پولیپهای
رودهای در موش
بررسی اثر ضد التهابی  CLAبر سرطان کولورکتال
در موشهای با  PPARγفعال شده
بررسی زیست فراهمی و پاسخهای اکسیداتیو
سلولهای سرطانی کولورکتال تحت مداخله با
ویسفاتین در محیط in vitro
بررسی ارتباط بین سطح بیان ویسفاتین در
تومورهای کولورکتال و در خون و ارتباط آن با
متاستاز،هایپوکسی IL1β ،و آنمی
بررسی اثرات تنظیمی ویسفاتین بر پیشروی تومور
و زیست فراهمی سلولهای سرطانی کولورکتال
در انسان
بررسی ارتباط بین سطح پالسمایی ویسفاتین با
تشخیص سرطان معده
بررسی عملکردهای مختلف ویسفاتین

 CLAبه علت القای آپوپتوز در سلولهای کولون دارای خواص
آنتی کارسینوژنیک است.
ایزومرهای  CLAباعث پیشگیری از متاستاز سلولهای سرطانی
کولون میشوند.
تمام ایزومر ها مانع تکثیر سلولهای سرطانی  Caco2شدند.
 CLAرژیمی باعث پیشگیری از بروز سرطان کولون القا شده
بوسیله  DMHمی شود که یکی از مسیرهای احتمالی آن افزایش
میزان آپوپتوز است.
بهدنبال دادن  CLAرژیمی میزان کریپتهای بهوجود آمده در اثر
تغذیه با پیه گاو و تزریق آزوکسی متان در رت کاهش یافت.
ایزومرهای طبیعی  CLAو نه مصنوعی آن ،باعث کاهش تعداد
پولیپهای کولون میشوند.
 CLAمیتواند التهاب کولون را کاهش داده و از تشکیل تومور در
مسیرهای وابسته به  PPARγپیشگیری کند.
بیان ژن ویسفاتین در بافتهای سرطانی باالتر از بافتهای
غیرسرطانی بود و هرچه قدر پیشروی سرطان بیشتر میشد ،بیان
این ژن نیز افزایش مییافت.
بیان ژن ویسفاتین در بافتهای سرطانی باالتر از بافتهای
غیرسرطانی بود و با پیشروی سرطان ،بیان این ژن و سطح التهاب
و هایپوکسی نیز افزایش مییافت.
 NAMPTنقش مهمی در تومورزایی کولورکتال دارد و میتواند
برای درمان سرطان کولورکتال مورد هدف قرار بگیرد.
سطوح پالسمایی ویسفاتین با عمق نفوذ تومور ،متاستاز ،انتشار
درون صفاقی ،درجه و سایز تومور ارتباط دارد.
متابولیسم  ،NADمقلد اثرات انسولین ،نقش در پاسخهای ایمنی
و افزایش تکثیر سلولهای سرطانی

ادامهی جدول در صفحهی بعد

زمستان  -3115دوره  – 55شماره 4

 Palomboو همکاران ()11

مورد تحقیق

نتایج
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ادامهی جدول صفحهی قبل
 Ghaemmaghamiو همکاران

سلولهای سرطانی HCT-116سنتز کننده پروتئین ویسفاتین
هستند که نقش مهمی در بروز التهاب و بدخیمی دارد.

بررسی بیان ژن ویسفاتین و رزیستین در

زمستان  -3115دوره  – 55شماره 4

(]7111[ )16

HCT-116 Colorectal Cancer Cell Line

 Chenو همکاران (]7111[ )12

بررسی ارتباط بین سطح ویسفاتین پالسما و خطر
بروز سرطان کولورکتال در بیماران چینی

 Huangو همکاران (]7111[ )12

 Fazeliو همکاران (]7111[ )71
 Nakajimaو همکاران ()12
[]7111

بررسی اثر ویسفاتین را بر القای بیان ژن SDF-1

توسط بتا اینتگرین
بررسی جدیدترین آدیپوسیتوکینهای دخیل در
سرطان کولورکتال
بررسی ارتباط بین آدیپوسایتوکینهایی نظیر
ویسفاتین و رزیستین با سرطان کولورکتال

بحث و نتیجه گیری

سطوح افزایش یافته ویسفاتین یک عامل خطر جدی برای بیماران
چینی مبتال به سرطان کولورکتال در مراحل اولیه و پیشرفته است
بهطوریکه هر چه قدر میزان ویسفاتین پالسما باالتر باشد ،شانس
ابتال به سرطان کولورکتال در مراحل اولیه و پیشرفته باالتر میرود.
با افزایش بیان ژن ویسفاتین در سلولهای سرطانی کولورکتال،
بیان ژن  SDF-1در سلولهای سرطانی کولون افزایش مییابد که
همین امر باعث افزایش بدخیمی در کولورکتال میشود.
سطح سرمی ویسفاتین ،امنتین  0و واسپین در گروههای مبتال به
سرطان کولورکتال افزایش مییابد که همین امر نقش مهمی در
پیشرفت سرطان کولورکتال دارد.
سطوح رزیستین و ویسفاتین در بیماران مبتال به سرطان
کولورکتال نسبت به گروه کنترل ،افزایش چشمگیری داشت.

میشود ،اما تا کنون تمام این عوامل و مسیرها بهطور
CLA

کامل مشخص نشدهاست .در حال حاضر پژوهشگران،

میتواند از مسیرهای مختلف باعث القای آپوپتوز در

تنها چند دلیل برای این امر مطرح کردهاند -0 :تأمین

سلولهای سرطانی کولورکتال شده و حتی میتواند

مداوم سوخت مورد نیاز سلولهای سرطانی مانند

باعث پیشگیری از بروز سرطان کولون در رتهای تزریق

نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید و درنتیجه فراهم

شده با  DMHشود .نتایج سایر مطالعات نشان داد که

سازی انرژی جهت افزایش تکثیر ؛  -0افزایش طول عمر

بهدنبال مصرف مخلوط ایزومرهای  CLAمیتوان از

و بقای سلولهای سرطانی از طریق دخالت در سیکل

پیشروی چندین تومور پیشگیری کرد؛ همچنین تمام

سلولی  -3افزایش بیان ژن  SDF1در سلولهای سرطانی

ایزومرهای  CLAدارای خواص آنتی کارسینوژنیک

کولون ( .)08،33،31در نتیجه میتوان ویسفاتین را

میباشند که البته یافتهها نشان داد که ایزومرهای

بهعنوان یک عامل کلیدی در درمان سرطان کولورکتال

طبیعی  CLAو نه سنتتیک آن دارای خواص ضد

مورد هدف قرار داد (.)02-01، 00-06

در مطالعاتی که بررسی شد مشاهده شد که

سرطانی قویتری هستند که این اثر به مقدار آنها و
طول دورهی درمان بستگی دارد (.)2-8، 02، 00-04

از این رو با توجه به اثرات درمانی  CLAدر سرطان
و نیز افزایش قابل توجه سطح پالسمایی ویسفاتین در

همچنین تمامی مطالعات اظهار داشتند که سطح

سرطان کولورکتال ،انتظار میرود که یکی از مسیرهایی

پالسمایی ویسفاتین در سرطانها افزایش یافته و هر چه

که  CLAبتواند از طریق آن از بروز و پیشروی سرطان

میزان پیشروی و بدخیمی سرطان بیشتر باشد ،سطح

پیشگیری کند ،کاهش سطح پالسمایی ویسفاتین و

سرمی این آدیپوکاین افزایش یافته که همین افزایش

بهدنبال آن کاهش بروز بدخیمی و افزایش آپوپتوز در

باعث تحریک بدخیمی میشود؛ علیرغم مطالعات انجام

سلولهای سرطانی باشد که در این زمینه مطالعات

شده در جهت شناختن مسیرهایی که ویسفاتین با

بیشتری مورد نیاز است.

استفاده از آنها ،باعث تحریک متاستاز و بدخیمی
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Marjan Ajami4,*
Abstract
Background: Colorectal cancer is the third leading cause of death of cancer in Iran and also
in the world. The incidence of this cancer in the developing world, especially in Asian countries
has increased during the past two decades. The aim of this study was to evaluate the effect of
conjugated linoleic acid (CLA) and serum visfatin levels in colorectal cancer. Therefore, it is
likely that any complementary treatment with CLA may reduce serum levels of visfatin and thus
prevent colorectal cancer progression and malignancy.
Methods: PubMed, Google scholar, ISIwebofknowledge and Scopus were searched for studies published between 2000 till 2015. “NAMPT”, “Visfatin”, “PBEF”, “Rat”, “Conjugated linoleic
acid” in combination with “Colorectal”, “Cancer”, “Neoplasm” and “malignant” were used as
search terms. Clinical trials with high quality and review articles were collected.
Results: Various studies show that conjugated linoleic acid (CLA) prevents metastasis and
progressive cancers especially colorectal cancer by different ways such as inducing apoptosis
and aggregating of tumor suppressor proteins, altering arachidonic acid metabolism in cancer
cell membrane, inducing PPARγ and reducing inflammatory mediators. It has been concluded
that the serum Visfatin levels increase in different cancers and a positive correlation between
serum Visfatin levels and metastasis has been shown.
Conclusion: It is suggested that reduction of serum Visfatin 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 serum Visfatin.
Keywords: Visfatin, Conjugated linoleic Acid, Colorectal cancer, Rat
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