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Abstract
Background: Colorectal cancer is one of the most common cancers and among the most common causes of
cancer death worldwide. Dexamethasone is a glucocorticoid medication which has anti-proliferative and
anti-inflammatory properties that induce apoptosis and growth inhibition in human myeloma cell lines in
vitro. The aim of the current study was to determine the effects of dexamethasone against human colorectal
cancer HT29- cell lines, relying on the expression of genes which are involved in extrinsic (Fas and Fasl)
and intrinsic pathway of apoptosis (Bax and Bcl2).
Materials and methods: An experimental study was conducted. HT-29 cell line was cultured and then
treated with various concentrations of dexamethasone (from 0.1 to 1000 µM) for 24h, 48h, and 72h
incubation. The cytotoxicity was measured using MTT assay and IC50 was determined. Then, RNA was
extracted from treated and untreated cells and cDNA was synthesized. Gene expression was investigated
using qReal-Time PCR method. Data analysis was performed using the livak method.
Results: Dexamethasone at 1000µM significantly inhibited the growth of treated HT-29 cells after 24h,
48h, and 72h incubation and IC50 was 1000μM after 48h. After treating cells at IC50 concentration,
the mRNA expression of Fas and FasL did not change significantly in comparison with untreated cells
(p <0.05), while Bax and Bcl2- mRNA expression increased and decreased respectively in comparison with
untreated cells (p <0.05). Dexamethasone was effective against human colorectal cancer HT-29 cell line
in a dose dependent manner and induced the intrinsic genes of apoptosis.
Conclusion: Dexamethasone can inhibit the growth of human colon cancer HT-29 cell lines and induces
apoptosis through the intrinsic pathway of apoptosis, while it has no effect on the extrinsic pathway of
apoptosis.
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بررسی اثر دگزامتازون روی تغییرات بیان رونوشت ژنهای  Fas/FasLو
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چكيده:
سابقهو هدف :سرطان کولورکتال یکی از شایعترین سرطانها و عامل مرگ بر اثر سرطان در جهان است .دگزامتازون ،یک داروی گلوکوکورتیکوئیدی و دارای
خواص ضد تکثیری و ضد التهابی است که قادر به مهار رشد و القا آپوپتوز در ردههای سلولی سرطان میلوما انسانی است .هدف از این تحقیق تعیین اثر این دارو
روی رده سلولی  HT-29سرطان کولورکتال انسانی با تکیه بر روی بیان ژنهای مسیر خارجی آپوپتوزی ( Fasو  )FasLو بیان ژنهای مسیر داخلی آپوپتوزی Bax
و  Bcl-2است.
مواد و روشها :تحقیق به روش تجربی انجام شد .پس از کشت رده سلولی  ،HT-29سلولها تحت تیمار با غلظتهای مختلف دگزامتازون ( 0/1میکرومول الی
 1000میکرومول) و زمانهای مختلف ( 48 ،24و  72ساعت) قرار گرفتند .بررسی سمیت با تست  MTTارزیابی و  IC50تعیین شد .برای بررسی کمی تغییر بیان
رونوشت ژنهای  Fas/FasLو  ، RNA ،Bax/Bcl-2از سلولهای تیمار شده و تیمار نشده استخراج شد و پس از سنتز  ،cDNAبیان رونوشت ژنها توسط quantitative
 Real time-PCRارزیابی و آنالیز دادهها با استفاده از روش لیواک سنجیده شد.
یافتهها :دگزامتازون در غلظت  1000میکرومول به کاهش سلولهای زنده در هر سه بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت منجرشده است ،اما این غلظت بعد از 48
ساعت انکوباسیون به عنوان  IC50تعیین شد .پس از تیمار سلولها در غلظت  ،IC50سطح بیان رونوشت ژنهای  Fasو  FasLدر مقایسه با سلولهای تیمار نشده
تغییر معنادار مشاهده نشد) .(p <0.05در حالی که سطح بیان رونوشت ژنهای  Baxو  Bcl-2به طور معنادار در مقایسه با سلولهای تیمار نشده به ترتیب افزایش و
کاهش یافت) .(p <0.05دگزامتازون به روش وابسته به دوز و زمان روی رده سلولی  HT-29سرطان کولورکتال انسانی اعمال اثر کرده است.
نتیجهگیری :دگزامتازون میتواند سبب مهار رشد در رده سلولی  HT-29سرطان کولورکتال انسانی و همچنین به القا آپوپتوز از طریق مسیر داخلی منجر شود ،در
حالی که تاثیری روی القا آپوپتوز از طریق مسیر خارجی ندارد .بنابراین تیمار رده سلولی  HT-29سرطان کولورکتال انسانی با غلظت معینی از دگزامتازون میتواند
بیان ژنهای دخیل در مسیر داخلی آپوپتوز را در راستای مرگ برنامهریزی سلول تغییر دهد.

مقدمه:

سرﻃان است که ساﻻنه  1/23میلیون نﻔر را تﺤت تاثیر ﻗرار میدهد و ﭼﻬارمیﻦ

سرﻃان کولورکتاﻝ ) ،(CRCسرﻃان اپیتلیالی است که بﺨﺶ کولون و رکتوم
را درگیر میکﻨد .سرﻃان کولورکتاﻝ یﻚ بیماری ناهمﮕﻦ )(heterogeneous
است و حاﺻﻞ تجمﻊ ﭼﻨدیﻦ ﺟﻬﺶ ژنتیکی و تغییرهای اپیژنتیکی در ژنهای
دﺧیﻞ در ﺁپوپتوز ،تمایز و رشد سلوﻝ است) .(1ایﻦ سرﻃان یکی از رایﺞتریﻦ انواﻉ

دلیﻞ رایﺞ مرگ ناشی از سرﻃان در ﺟﻬان است).(2

ﺁپوپتوز مرگ سلولی برنامهریزی شدﻩ است) (3و یکی از اﻋماﻝ مﻬم ﺁن حذﻑ

سلوﻝهای ﺁسیب دیدﻩ مانﻨد سلوﻝهایی که در مﻌرﺽ ﻋوامﻞ کارسیﻨوژن ﻗرار
گرفتهاند و دﭼار ﺁسیب ژنتیکی شدﻩاند ،است .در مﺴیر ﺧارﺟی ﺁپوپتوز ،یﻌﻨی
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واژگان كلیدی :سرطان کولورکتال ،آپوپتوز ،دگزامتازون ،رده سلولی HT-29
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مواد و روشها:
کشت سلول:
در ایﻦ مﻄالﻌه که از نوﻉ تجربی است ،از ردﻩ سلولی  HT-29سرﻃان کولون انﺴانی
استﻔادﻩ شد که از انﺴتیتو پاستور ایران ﺧریداری شد .برای کﺸت ردﻩ سلولی
 HT-29از مﺤیﻂ ) RPMI7-1640 (Gibco-UKﻏﻨی شدﻩ با 10درﺻد سرم ﺟﻨیﻨی گاو
) (FBS) (Gibco-UKو 1درﺻد مﺨلوﻁ ﺁنتیبیوتیﻚهای پﻨیسیلیﻦ و استرپتومایﺴیﻦ
) (Dacell-Iranاستﻔادﻩ شد .سلوﻝها در انکوباتور با شرایﻂ دمایی  37درﺟه
سانتیگراد ،رﻃوبت  95درﺻد و  CO2 5درﺻد ﻗرار گرفتﻨد .سلوﻝهای ﭼﺴﺒﻨدﻩ با
استﻔادﻩ از مﺤلوﻝ  0/25درﺻد تریﭙﺴیﻦ EDTA (Gibco-UK)-از کﻒ فﻼسﻚ ﺟدا و
برای انجام تﺴتهای مورد نﻈر استﻔادﻩ شد.
برای شمارش سلولی و بررسی سلوﻝهای زندﻩ از ﺁزمون دفﻊ رنﮓ )(Dye exclusion test
و ﻻم هموسیتومتر استﻔادﻩ و توسﻂ رنﮓ تریﭙان بلو ) (Sigma-USسﻨجﺶ شد.
مﺤاسﺒه درﺻد سلوﻝهای زندﻩ با استﻔادﻩ از فرموﻝ زیر انجام شد).(36
) × 100کﻞ سلوﻝ شمارش شدﻩ /تﻌداد سلوﻝ زندﻩ( = )درﺻد(  ،Viabilityسﭙﺲ
شمارش و تﻌییﻦ درﺻد سلوﻝها در هر میلیلیتر از رابﻄه زیر مﺤاسﺒه شد.
)ﺿریب رﻗت( ×  × 104تﻌداد سلوﻝ شمارش شدﻩ در هر مربﻊ ﻻم هموسیتومتر
نﺌوبار = تﻌداد سلوﻝ درهر میلیلیتر
آمادهسازی محلول دگزامتازون:
برای تﻬیه ﻏلﻈتهاﻱ مﺨتلﻒ دگزامتازون ،هﺸت میلیگرم پودر ﺧالﺺ
دگزامتازون ) (SIGMA-USAدر  13مایکرولیتر حﻼﻝ ﺁن DMSO ،حﻞ شد و مﺤلوﻝ
با مﺤیﻂ ﺧالﺺ  RPMI-1640به حجم دو میلیلیتر رساندﻩ شد و مﺤلوﻝ 8mg/2ml
به ﻋﻨوان استوﻙ در دمای  4درﺟه سانتیگراد نﮕﻬداری شد .ﻏلﻈتهای مورد نیاز
از دگزامتازون به ﺻورت تازﻩ و ﻗﺒﻞ از انجام هر تﺴت ﺁمادﻩ شد .برای رﻗیﻖ سازی
از مﺤیﻂ ﺧالﺺ  RPMI-1640استﻔادﻩ شد .ﻏلﻈت حﻼﻝ در بیﺸتریﻦ ﻏلﻈت  5درﺻد
بود و برای سلوﻝ اثر کﺸﻨدگی به همراﻩ نداشت.
ﻏلﻈتهاﻱ مﺨتلﻒ دگزامتازون ) 100 ،10 ،1، 0/1و  1000میکروموﻝ( ﺁمادﻩ و در
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رسﭙتورهای مرگ اﻋﻀا ﺧانوادﻩ لیﮕاند  TNF1به رسﭙتورهای ویﮋﻩ از ﺧانوادﻩ رسﭙتور
 TNFمتﺼﻞ میشوند و به راﻩاندازی مﺴیرهای پیامرسان گوناگون در درون
سلوﻝ مﻨجر میشوند که ایﻦ مﺴیرهای پیام رسان میتوانﻨد به ﺁپوپتوز ،تمایز
و تکﺜیر سلوﻝ مﻨجر شوند) .(4در ایﻦ مﺴیر ،سه مولکوﻝ  ،TNF-αلیﮕاند Fas
) (FasL، CD95Lو  TRAILبا اتﺼاﻝ به گیرندﻩ اﺧتﺼاﺻیﺧود به القا ﺁپوپتوز مﻨجر
میشوند) .(5در مﺴیر داﺧلی )میتو کﻨدریایی( پروتﺌیﻦهای پیﺶ برندﻩ ﺁپوپتوز2
نﻔوﺫپذیری ﻏﺸای ﺧارﺟی میتوکﻨدری را نﺴﺒت به سیتوکروم  cداﺧلی افزایﺶ
میدهﻨد و ایﻦ امر به ترشﺢ یا ﺁزادسازی سیتوکروم  cبه درون فﻀای سیتوسولی
مﻨجر میشود) .(6,7سیتوکروم  cبا  ،Apaf-13ﺁدنوزیﻦ تریفﺴﻔات و پروکاسﭙاز
 9واکﻨﺶ میدهد و ﺁپوپتوزوم 4شکﻞ میگیرد .درون ﺁپوپتوزوم ،پروکاسﭙاز  9به
کاسﭙاز  9شکﺴته و فﻌاﻝ میشود و در ادامه به فﻌاﻝسازی کاسﭙازهای  6 ،3و 7
مﻨجر و تﺤریﻚ ﺁپوپتوز میشود).(7,8
ﺁبﺸاری از کاسﭙازهای ﺁﻏازگر و اﺟراکﻨﻨدﻩ در القای ﺁپﭙتوز دﺧالت داشته که به
ترتیب فﻌاﻝ میشوند) .(9,10کاسﭙازها ﺧانوادﻩای از سیﺴتﺌیﻦ پروتﺌازها هﺴتﻨد
که به ﺻورت زیموژنهای ﻏیر فﻌاﻝ در سلوﻝ حاﺿر هﺴتﻨد) .(9کاسﭙازهای
اﺟراکﻨﻨدﻩ ،مﺜﻞ کاسﭙاز  3توسﻂ کاسﭙازهای ﺁﻏازگر نﻈیر کاسﭙاز  9فﻌاﻝ میشوند.
کاسﭙازهای اﺟراکﻨﻨدﻩ مﻨجر به القای شکﺴت پروتﺌولیتیکی اهداﻑ سلولی مﺨتلﻔی
نﻈیر  ،(11,12) poly-(ADP-ribose) polymeraseپروتﺌیﻦ کیﻨاز وابﺴته به ،DNA
پروتﺌیﻦ کیﻨاز  ،C-δو دیﮕر سوبﺴتراها ) (13میشوند که در نﻬایت به مرگ
سلولی مﻨجر میشود .مﻄالههای اﺧیر نﺸان دادﻩ ،مﻬارکﻨﻨدﻩ ﺁپوپتوز ،(IAP)5
ﺧانوادﻩای از پروتﺌیﻦهاست که ﺁپوپتوز را از ﻃریﻖ اتﺼاﻝ مﺴتقیم و مﻬارکﻨﻨدﻩ به
کاسﭙازها ،مﻬار میکﻨد).(14,15
به ﻋﻨوان مﺜاﻝ  XIAP، c-IAP-1و  c-IAP-2به پروکاسﭙاز 9متﺼﻞ و مانﻊ از فﻌاﻝ
شدنﺶ میشوند) (16همﭽﻨیﻦ مانﻊ از شکﺴت پروتﺌولیتیکی کاسﭙاز  6 ،3و
 7میشود) .(17با ترشﺢ سیتوکروم  Cاز میتوکﻨدری یکی از ﺁبﺸارهای اﺻلی
کاسﭙاز به راﻩ میافتد)(18،19سیتوکروم  Cسیتوسولی به  Apaf-1متﺼﻞ میشود
و فﻌاﻝسازی کاسﭙاز  3که وابﺴته به کاسﭙاز  9است را القا میکﻨد) .(21,22یﻚ
تﻨﻈیم کﻨﻨدﻩ مﻬم ﺁپﭙتوزی شﻨاسایی شدﻩ است تﺤت ﻋﻨوان  Smac6که در ﻃوﻝ
ﺁپوپتوز از میتوکﻨدری به درون سیتوزوﻝ ﺁزاد میشود) (23،25و ﺁثار مﻬاری IAPها
روی کاسﭙازها را مﻬار میکﻨد) .(25,26مﻄالﻌههای پیﺸیﻦ به اثﺒات رساندﻩ است
که ﺁپوپتوز القا شدﻩ توسﻂ دگزامتازون وابﺴته به ترشﺢ سیتوکروم  Cو فﻌاﻝسازی
کاسﭙاز  3است).(27,28
فرار از مرگ برنامهریزی شدﻩ سلوﻝ یکی از ویﮋگیهای سلوﻝهای سرﻃانی است
و نقﺺ در مﺴیر پیامرسان مرگ سلولی یﻚ پدیدﻩ اساسی در سرﻃان کولورکتاﻝ
است .بﻨابرایﻦ تمامی درمانهای ﻏیرتﻬاﺟمی سرﻃان ،در نﻬایت به القای مرگ
سلولی مﻨجر ﺧواهﻨد شد) .(29سلوﻝهای توموری از مکانیﺴمهای مولکولی
متﻨوﻋی برای مﻬار ﺁپوپتوز استﻔادﻩ میکﻨﻨد .سلوﻝهای توموری ﻗادرند مقاومت به
ﺁپوپتوز را از ﻃریﻖ بیان پروتﺌیﻦهای ﺿد ﺁپوپتوزی مﺜﻞ  Bcl-2یا از ﻃریﻖ کاهﺶ
بیان یا ﺟﻬﺶ پروتﺌیﻦهای پیﺶبرندﻩ ﺁپوپتوز مانﻨد  ،Baxکﺴب کﻨﻨد .بیان Bcl-2
و  Baxبه وسیله ژن مﻬارکﻨﻨدﻩ تومور  P53تﻨﻈیم میشود) .(30روش دیﮕر مﻬار
ﺁپوپتوز در سلوﻝهای سرﻃانی ،فرار از سیﺴتم ایمﻨی است .ﻃریﻖ مﺴیر گرﺁنزیم /B
پرفوریﻦ یا مﺴیر گیرندﻩ مرگ ) (Fasتﺨریب میکﻨﻨد .برﺧی سلوﻝهای توموری
برای فرار از انﻬدام و تﺨریب توسﻂ سیﺴتم ایمﻨی ،حﺴاسیت گیرندﻩ مرگ )(Fas
را به لیﮕانداش ) (FasLکه توسﻂ سلوﻝهای  Tتولید شدﻩاند ،کاهﺶ میدهﻨد که
ایﻦ امر به روشهای مﺨتلﻔی انجام میگیرند ،از ﺟمله کاهﺶ بیان گیرندﻩ مرگ

) (Fasدر سﻄﺢ سلوﻝهای توموری ،بیان گیرندﻩ مرگ ﺧاموش ،ترشﺢ میزان باﻻیی
از فرم مﺤلوﻝ گیرندﻩ مرگ که لیﮕاند  Fasرا در بر میگیرد یا بیان لیﮕاند  Fasدر
سﻄﺢ سلوﻝهای توموری).(32
برﺧی هورمونها نﻈیر کورتیکواستروﺋیدها به مرگ ﺁپوپتوتیﻚ در برﺧی از سلوﻝها
مﺜﻞ تیموسیتها مﻨجر میشوند و ایﻦ در حالی است که سلوﻝهای دیﮕر تﺤت
تاثیر ﻗرار نمیگیرند) .(33همانﻨد سایر گلوکوکورتیکوﺋیدها ،دگزامتازون گیرندﻩهای
استروﺋیدی را هدﻑ ﻗرار دادﻩ و فرﺁیﻨدهای زیﺴتی نﻈیر متابولیﺴم پروتﺌیﻦ ،گلوکز
و التﻬاﺏ را تﺤت تاثیر ﻗرار میدهد.
دگزامتازون یﻚ داروی ﺿد التﻬابی ﻗوی است و در حوزﻩهای درمانی مﺨتلﻔی
نﻈیر درماتولوژی ،هماتولوژی و اندوکریﻨولوژی استﻔادﻩ شدﻩ است .دگزامتازون از
ﻃریﻖ مکانیﺴمهای مﺨتلﻔی نﻈیر مﻬار فﺴﻔولیﭙاز  ،A2ترشﺢ اسید ﺁراشیدونیﻚ
از لیﭙیدهای سلولی و مﻬار سﻨتز پروستاگﻼندیﻦ  H2یا بیان سیکلواکﺴیﮋناز ،2-اثر
ﺿدالتﻬابی ﺧود را اﻋماﻝ میکﻨد) .(34همﭽﻨیﻦ اثر ﺿد رشد و تکﺜیری دگزامتازون
از ﻃریﻖ افزایﺶ بیان پروتﺌیﻦ  ،p21مﻬار فﻌالیت  CDK2و فﺴﻔریﻼسیون
رتیﻨوبﻼستوما ،اﻋماﻝ میشود).(35
از ﺁنجا که تا کﻨون اثر داروی دگزامتازون روی مﺴیر ﺧارﺟی و داﺧلی ﺁپوپتوز در
هیﭻ یﻚ از ردﻩهای سلولی سرﻃان کولورکتاﻝ بررسی نﺸدﻩ است ،بﻨابرایﻦ در
تﺤقیﻖ حاﺿر اثر ﺿد رشد و ﺿد تکﺜیری ایﻦ دارو روی ردﻩ سلولی  HT-29سرﻃان
کولورکتاﻝ انﺴانی با تکیه بر اثر ﺁن روی بیان ژنهای مﺴیر ﺧارﺟی ﺁپوپتوزی )Fas
و  (Faslو بیان ژنهای مﺴیر داﺧلی ﺁپوپتوزی ) Baxو  (Bcl2بررسی شدﻩ است .از
نقاﻁ ﻗوت ایﻦ مﻄالﻌه ،بررسی اثر دگزامتازون روی بیان ژنهای مﺴیر داﺧلی و
ﺧارﺟی ﺁپوپتوز به ﻃور همزمان در سﻄﺢ  mRNAبودﻩ است .برای مﻄالﻌه تکمیلی
پیﺸﻨﻬاد میشود ایﻦ مﻄالﻌه در سﻄﺢ پروتﺌیﻦ نیز انجام شود.
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دمای 4درﺟه سانتیگراد نﮕهداری شد.

) cDNA (yektatajhiz; Cat. No. YT4500انجام شد .مواد مورد نیاز برای سﻨتز
در ﺟدوﻝ زیر ﺁوردﻩ شدﻩ است .تیوپ مورد نﻈر با حجم نﻬایی  20میکرولیتر ،به
مدت  60دﻗیقه در دمای  37درﺟه سانتی گراد و سﭙﺲ پﻨﺞ دﻗیقه در دمای 70
درﺟه سانتیگراد ﻗرار دادﻩ شد.
cDNA

بررسی سمیت سلولی با روش MTT:

سمیت سلولی دگزامتازون با استﻔادﻩ از تﺴت  MTTبررسی شد .تﺴت
در
روشی برای تﻌییﻦ تﻌداد سلوﻝهای زندﻩ در مﻄالﻌهها سمیت سلولی
ایﻦ روش سلوﻝهای زندﻩ با متابولیﺴم فﻌاﻝ نمﻚ تترازولیم زرد ) (MTTبا
فرموﻝ شیمیایی  3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromideرا به
مﺤﺼوﻝ فورمازان بﻨﻔﺶ رنﮓ تﺒدیﻞ میکﻨد و ایﻦ ﻋمﻞ را به وسیله ﺁنزیم های
میتوکﻨدریایی انجام میدهﻨد) .(37تﻌداد سلوﻝ بﻬیﻨه شدﻩ  50هزار سلوﻝ ).(38
در سه بازﻩ زمانی  48 ،24و  72ساﻋت در هر حﻔرﻩ از پلیت  96حﻔرﻩ انتقاﻝ و در
مﺤیﻂ  RPMI-1640ﻏﻨی شدﻩ با 2درﺻد سرم ﺟﻨیﻦ گاوی کﺸت دادﻩ شدند .سﭙﺲ
ﻏلﻈتهای مﺨتلﻔی از دگزامتازون ) 0/1تا 1000میکروموﻝ( به سلوﻝها اﺿافه و
در سه زمان  48 ،24و  72ساﻋت در انکوباتور با شرایﻂ 5درﺻد  ،COرﻃوبت 95
درﺻد و دمای  37درﺟه سانتیگراد ،ﻗرار گرفت .هر ﻏلﻈت از دارو در سه ﭼاهﻚ
تکرار شد و همﭽﻨیﻦ ﺁزمایﺶ در حداﻗﻞ سه تکرار مجزا براﻱ هر زمان انکوباسیون
انجامشد.
پﺲ از پایان مدت انکوباسیون ،به هر ﭼاهﻚ  100ماکرولیتر از مﺤلوﻝ MTT
) (SIGMA-USAبا ﻏلﻈت  0.5 mg/mlافزودﻩ و پﺲ از ﭼﻬار ساﻋت انکوباسیون50 ،
ماکرولیتر از  DMSOبه هر ﭼاهﻚ اﺿافه و میزان مﺤﺼوﻝ فورازان تولید شدﻩ توسﻂ
دستﮕاﻩ اﻻیزا ریدر ) (Garni Medical Eng. Co., Tehran, Iranدر ﻃوﻝ موﺝ  546نانومتر
و رفرنﺲ  630نانومتر ﺧواندﻩ شد .سﭙﺲ  IC50و درﺻد بقای سلوﻝهای تیمار شدﻩ
MTT

است.

ﺟدوﻝ مواد مورد نیاز برای سﻨتز  cDNAﻃﺒﻖ کیت یکتا تجﻬیز

2

ﺟدوﻝ توالیهای پرایمرهای استﻔادﻩ شدﻩ برای quantitative Real-time PCR

)(Cat. No. YT4500

حجم مواد

نام ترکیبها

4µl

5x first-strand buffer

1µl

)dNTPs(10 mM each

0.5 µl

)RNasin (40U/µL

1µL

M-MLV

بررسی کمی بیان رونوشت ژنها توسﻂ): Quantitative real-time RT-PCR (qRT-PCR

برای بررسی کمی بیان رونوشت ژنهای  Fas، FasL، Bax، Bcl-2از
از
 ،Real-time PCRو روش سایﺒرگریﻦ استﻔادﻩ و در دستﮕاﻩ  Corbettانجام
ژن ) GAPDH (Housekeepingبه ﻋﻨوان کﻨترﻝ داﺧلی استﻔادﻩ شد .هر تیوﺏ شامﻞ
 10ماکرولیتر از مﺴتر میکﺲ (1X) 2x Real-time PCR master mix green. no ROX
 0/5 ،((Ampliqon- Denmarkماکرولیتر از پرایمر فرادست ) 0/5 ،(10 pmolماکرولیتر
از پرایمر فرودست ))(10 pmolﺟدوﻝ زیر( و هﺸت ماکرولیتر از ﺁﺏ دیونیزﻩ بود ،به
ﻃوری که حجم نﻬایی  20ماکرولیتر تﻌییﻦ شد .برنامه زمانی و دمایی برای تکﺜیر
تمامی ایﻦ ژنها به ایﻦ ترتیب بود :برای دناتوراسیون و فﻌاﻝسازی ﺁنزیم ،نمونهها
quantitative

شد.

کد ژن

توالی پرایمر فرودست ()5′–3′

توالی پرایمر فرادست ()5′–3′

نام ژن ها

NM_001289745.2

GAAGATGGTGATGGGATTTC

GAAGGTGAAGGTCGGAGTC

GAPDH

XM_011539767.3

CGGGTGCAGTTTATTTCCAC

TGCCAAGAAGGGAAGGAGTA

Fas

NM_000639.2

TGGCTCAGGGGCAGGTTGTTG

AGCAAATAGGCCACCCCAGTCC

FasL

XM_017027077.1

CAGTTGAAGTTGCCGTCAGA

AACATGGAGCTGCAGAGGAT

Bax

NM_000633.2

TCTTCAGAGACAGCCAGGAGA

ATGTGTGTGGAGAGCGTCAA

Bcl-2
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با ﻏلﻈتهای مﺨتلﻒ دگزامتازون از فرموﻝ زیر مﺤاسﺒه شد).(38
درﺻد بقا )درﺻد() :ﺟذﺏ نوری رنﮓ تولیدی در سلوﻝهای تیمار شدﻩ  /ﺟذﺏ
نوری رنﮓ تولیدی در سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ( × 100
استخراج  RNAو سنتز :cDNA
برای استﺨراﺝ  RNAو سﻨتز  ،cDNAردﻩ سلولی  HT-29با ﻏلﻈت  1000و 100
میکروموﻝ دگزامتازون به مدت  48ساﻋت تیمار شد .هر ﻏلﻈت در دو ﭼاهﻚ تکرار
و استﺨراﺝ  total RNAبا استﻔادﻩ از مﺤلوﻝ RNX-plus (sinaclon ,Cat. No. RN7713C,
) Iranﻃﺒﻖ پروتکﻞ اراﺋه شدﻩ توسﻂ کمﭙانی ،انجام شد RNA .استﺨراﺝ شدﻩ در
فریزر  -70درﺟه سانتیگراد ﻗرار گرفت .برای بررسیهای کمی  RNAاستﺨراﺝ
شدﻩ از دستﮕاﻩ اسﭙکتروفتومتر استﻔادﻩ شد 280/260 OD .میزان ﺟذﺏ DNA/
 proteinاست که ﻋدد بهدست ﺁمدﻩ باید بیﻦ  1/8-2باشد .ﻏلﻈت  2000نانو گرم
از  total RNAبرای سﻨتز  cDNAاستﻔادﻩ و واکﻨﺶ  RT-PCRبا استﻔادﻩ از کیت سﻨتز

به مدت  15دﻗیقه در دمای  95درﺟه سانتیگراد ﻗرارگرفتﻨد .سﭙﺲ دناتوراسیون
در دمای  95درﺟه سانتیگراد به مدت  15ثانیه انجام شد و برای اتﺼاﻝ پرایمر،
ﻃویﻞ سازی و دریافت فلورسﻨت نمونهها به مدت  60ثانیه در دمای  60درﺟه
سانتیگراد ﻗرار دادﻩ شدند .مرحله دناتوراسیون ،اتﺼاﻝ پرایمر و ﻃویﻞسازی 40
سیکﻞ تکرار شد.
آنالیز آماری:
پردازش دادﻩهای  Real-Time PCRتوسﻂ نرمافزار  LinRegو  RESTانجام شد و به
روش  ΔΔCT 2مﺤاسﺒه شد و سﻄﺢ مﻌﻨادار ﺁماری  p < 0.05در نﻈر گرفته شد.
یافتهها:
نتایج حاصل از بررسی سمیت سلولی:
برای بررسی اثر داروی دگزامتازون روی بقای سلوﻝهای  HT-29سرﻃان کولورکتاﻝ
انﺴانی ،سمیت سلولی بﻌد از گذشت سه بازﻩ زمانی  48 ،24و  72ساﻋت پﺲ از

بررسی اثر دگزامتازون روی تغییرات بیان رونوشت ژنها 356 /

تیمار سلوﻝها در مﺤدودﻩ ﻏلﻈتی  0/1تا 1000مایکروموﻝ ،با روش  MTTارزیابی
و با سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ به ﻋﻨوان گروﻩ کﻨترﻝ مقایﺴه شد .در نمودار  1ارتﺒاﻁ
بیﻦ بقای سلولی با ﻏلﻈتهای مﺨتلﻒ دارو نﺸان دادﻩ شدﻩ است .نتایﺞ بررسی
سمیت سلولی حاکی از ﺁن است که در مقایﺴه با سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ ،ﻏلﻈت
 1000میکروموﻝ از دگزامتازون به کاهﺶ سلوﻝهای زندﻩ در هر سه بازﻩ زمانی
 48 ،24و  72ساﻋت مﻨجر شدﻩ است .همﭽﻨیﻦ ﻏلﻈتی از دارو که مﻨجر به

D

E

 50درﺻد مﻬار رشد شود) (IC50نیز مﺤاسﺒه شد که ﻏلﻈت  1000میکروموﻝ از
دگزامتازون بﻌد از  48ساﻋت انکوباسیون است.
نمودار  .1میزان سمیت سلوﻝها بر ﻏلﻈتها و به تﻔکیﻚ زمان پیﮕیری :سلوﻝها
با تﻌداد بﻬیﻨه شدﻩ برای هر مدت انکوباسیون در حﻔرﻩهای پلیت  96حﻔرﻩ کاشته
و با ﻏلﻈتهایی از دگزامتازون که در مﺤور افقی نﺸان دادﻩ شدﻩ است ،به مدت
 48 ،24و  72ساﻋت انکوباسیون ،تﺤت تیمار ﻗرار گرفتﻨد .کﻨترﻝ ) (+حاوی
20درﺻد  DMSOاست و سلوﻝها را وارد فاز مرگ میکﻨد .ﻏلﻈت ﺻﻔر )(μM
نﺸاندهﻨدﻩ گروﻩ کﻨترﻝ است و شامﻞ سلوﻝهایی است که تﺤت تیمار ﻗرار
نﮕرفتهاند .نتایﺞ نﺸان داد که درﺻد سلوﻝهای زندﻩ در تیمار با  1000میکروموﻝ
دگزامتازون ،در مدت  48 ،24و  72ساﻋت انکوباسیون کاهﺶ یافته است .در سایر
ﻏلﻈتها ،کاهﺶ مﻌﻨاداری در درﺻد سلوﻝهای زندﻩ مﺸاهدﻩ نﺸد.
نتایج حاصل از بررسی کمی بیان رونوشت ژنها توسط qRT-PCR:
برای اﻃمیﻨان از ﻋدم حﻀور پیﻚهای ﻏیراﺧتﺼاﺻی ،نﺒود ساﺧتارهای ثانویه
پرایمر در مﺤﺼوﻝهای  Real-time PCRو تولید ﻗﻄﻌههای اﺧتﺼاﺻی ،مﻨﺤﻨی
ﺫوﺏ رسم شد)شکﻞ  .(1نتایﺞ مﻨﺤﻨی ﺫوﺏ نﺸان داد که پرایمرها به ﺻورت
اﺧتﺼاﺻی ﻋمﻞ میکﻨﻨد.
B

C
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A

شکﻞ  :1مﻨﺤﻨی ﺫوﺏ مﺤﺼوﻝ  Real-time PCRبرای سلوﻝهای تیمار شدﻩ و
سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ :A .ژن  :Fas ، Bژن  :FasL Cژن  :Bax ، Dژن  BcL2و :E
ژن ﺧانهداری GAPDH
مﻨﺤﻨی تکﺜیر رونوشت ژن های  Fas، FasL، Bax، Bcl-2و  GAPDHدر شکﻞ 2
ﺁوردﻩ شدﻩ است ،که نﺸان میدهد تکﺜیر به ﺧوبی انجام شدﻩ است.
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E

شکﻞ  :2مﻨﺤﻨی تکﺜیر ) (Amplification Plotحاﺻﻞ از  Real-time PCRبرای
سلوﻝهای تیمار شدﻩ و سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ :A .رونوشت ژن  :Fas ، Bرونوشت
ژن  :FasL، Cرونوشت ژن  :Bax، Dرونوشت ژن  :BcL-2، Eرونوشت ژن ﺧانهداری
 . GAPDHﺧﻂ ﻗرمز افقی مربوﻁ به ﺧﻂ حد ﺁستانه است .ﺧﻂ حد ﺁستانه که
برای نمونهها توسﻂ دستﮕاﻩ مﺤاسﺒه شدﻩ است  6درﺻد است.
برای ﺁنالیز دادﻩهای حاﺻﻞ از واکﻨﺶ  ،Real-time PCRدادﻩهای take
 offو مﻨﺤﻨی تکﺜیر مربوﻁ به ژنهای هدﻑ و ژن ﺧانه داری از برنامه
 Rotor-Gene 6000 Series software 1.7استﺨراﺝ و از نرم افزار REST
استﻔادﻩ شد.
نتایﺞ نﺸان داد ،در سلوﻝهای تیمار شدﻩ با ﻏلﻈتهای  1000و  100میکروموﻝ
دگزامتازون ،سﻄﺢ بیان رونوشت ژنهای  Fasو  FasLدر مقایﺴه با سلوﻝهای
تیمار نﺸدﻩ تغییر مﻌﻨادار ) (0,05> pوﺟود ندارد .در حالی که سﻄﺢ بیان رونوشت
ژن  2-Bclدر سلوﻝهای تیمار شدﻩ به ﻃور مﻌﻨادار ) (p<0.05در مقایﺴه با
سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ کاهﺶ یافت .زمانی که دگزامتازون با ﻏلﻈت 1000
میکروموﻝ استﻔادﻩ شد ،سﻄﺢ بیان رونوشت ژن  Baxدر سلوﻝهای تیمار شدﻩ در
مقایﺴه با سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ به ﻃور مﻌﻨادار ) (p <0.05افزایﺶ یافت)نمودار
.(2

نمودار  .2نتایﺞ حاﺻﻞ از بررسی کمی تغییرهای بیان رونوشت ژنها توسﻂ
 :qRT-PCRردﻩ سلولی  HT-29با ﻏلﻈتهای  1000و  100میکروموﻝ دگزامتازون
به مدت  48ساﻋت تیمار شد و تغییرهای بیان رونوشت ژنهای Fas، FasL ،
 Baxو  Bcl-2بررسی شد A. .رونوشت ژن  Fas ، :Bرونوشت ژن FasL ، :C
رونوشت ژن  Bax ، :Dرونوشت ژن  ،Bcl-2ﻏلﻈت ﺻﻔر ) (μM0نﺸان دهﻨدﻩ
گروﻩ کﻨترﻝ است و شامﻞ سلوﻝهایی است که تﺤت تیمار ﻗرار نﮕرفتهاند(*) .
نﺸاندهﻨدﻩ تغییر مﻌﻨادار) (p<0.05است.
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بحث:
در ایﻦ تﺤقیﻖ اثر سمیت سلولی دگزامتازون ،در ردﻩ سلولی  HT-29سرﻃان
کولورکتاﻝ انﺴانی بررسی شد .سﭙﺲ به بررسی مکانیﺴم سمیت سلولی با تکیه بر
برﺧی ژنهای مﻬم مﺴیر داﺧلی و ﺧارﺟی ﺁپوپتوز و اثر ﺁن بر القای ایﻦ سیﺴتم
پرداﺧته شد .به ﻃور ﻗﻄﻊ ژنهای بیشماری در ایﻦ مﺴیر ایﻔای نقﺶ میکﻨﻨد
که در تﺤقیﻖ حاﺿر تمرکز روی بیان رونوشت ژنهای  Fas/FasLو Bax/Bcl-2
بودﻩ است.
ابتدا ردﻩ سلولی  HT-29با یﻚ ﻃیﻒ ﻏلﻈتی از دگزامتازون
)(0.1, 1, 10, 100, 1000 µMدر مدت زمانهای  48 ،24و  72ساﻋت
انکوباسیون ،تیمار شد .بررسی نتایﺞ حاﺻﻞ از تﺴت  MTTنﺸان داد ،درﺻد بقای
سلوﻝهای تیمار شدﻩ در ﻏلﻈت  1000میکروموﻝ و در مدت انکوباسیون ،24
 48و  72ساﻋت در مقایﺴه با سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ ،کاهﺶ یافته است اما در
ﻏلﻈتهای  1 ،10 ،100و  0/1میکروموﻝ  ،در مدت انکوباسیون  48 ،24و 72
ساﻋت ،مرگ سلولی مﺸاهدﻩ نﺸد .ﻏلﻈت  IC50برای ایﻦ دارو در مدت  48ساﻋت
انکوباسیون ،ﻏلﻈت  1000میکروموﻝ و نﺸان میدهد مرگ سلولی وابﺴته به
دوز و زمان است .موافﻖ با تﺤقیﻖ ما Chauhan ،و همکاران درساﻝ 2001
سیﮕﻨالیﻨﮓ باﻻدست فﻌالﺴازی کاسﭙاز  3توسﻂ دگزامتازون را در مالتیﭙﻞ میلوما
بررسی کردند .سلوﻝ  1S.MMبا  10میکروموﻝ دگزامتازون به مدت  24و 48
ساﻋت تیمار شد و نتایﺞ نﺸان داد که ﺁپوپتوز القا شدﻩ توسﻂ دگزامتازون در مالتیﭙﻞ
میلوما به واسﻄه  Smacبودﻩ است که با اتﺼاﻝ به  XIAPﺁن را مﻬار کردﻩ و به
فﻌاﻝسازی کاسﭙاز  9مﻨجر میشود) .(39در ساﻝ  Zhengzi ،2011و همکاران
اثر مﻬاری داروی دگزامتازون را روی رشد سلوﻝهای ) Minoلﻨﻔوبﻼست هایی با
اﺧتﻼﻝهای سیتوژنتیکی( و سلوﻝهای به تازگی ﺟدا شدﻩ  MCL 8بررسی کردﻩ
و نﺸان دادند که دگزامتازون در تیمار  72ساﻋته به ﺻورت وابﺴته به دوز رشد هر
دو سلوﻝ را مﻬار میکﻨد IC50 .در سلوﻝهای  ،Minoبیﻦ  1و  10میکروموﻝ
و در سلوﻝهای  MCLبیﻦ یﻚ درﺻد و  0/1تﻌییﻦ شد) .(40در ساﻝ ،2010
 Gandhiو همکاران اثر مﻬاری دگزامتازون روی رشد ردﻩهای سلولی plasma
 cell leukemiaو مولتیﭙﻞ میلوما را بررسی کردند .ایﻦ سلوﻝ ها به مدت 72
ساﻋت با دامﻨه ﻏلﻈتی  0/4تا  0/000098میکروموﻝ دگزامتازون تیمار شدند.
نتایﺞ نﺸان داد که دگزامتازون به مﻬار رشد در سلوﻝها مﻨجر میشود .همﭽﻨیﻦ
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ردﻩهای سلولی میلوما با ﻏلﻈت  800نانوموﻻر دگزامتازون به مدت شﺶ ساﻋت و
 24ساﻋت تیمار و به افزایﺶ بیان مﻬارکﻨﻨدﻩ تومور  p21مﻨجر شد .برای شﻨاﺧت
مکانیﺴم مﻬار رشد توسﻂ دگزامتازون ،ﭼرﺧه سلولی بررسی شد و نتایﺞ نﺸان داد
که تیمار ردﻩهای سلولی میلوما با ﻏلﻈت  0/8یا یﻚ میکروموﻝ دگزامتازون به
مدت  72ساﻋت به توﻗﻒ سلوﻝها در  G1/G0مﻨجر شد).(41
در تﺤقیﻖ حاﺿر ،پﺲ از تیمار سلوﻝها در ﻏلﻈت  IC50دگزامتازون ،سﻄﺢ بیان
رونوشت ژنهای  Fasو  FasLدر مقایﺴه با سلوﻝهای تیمار نﺸدﻩ تغییر مﻌﻨادار
) (p <0.05مﺸاهدﻩ نﺸد .در سلوﻝهای سرﻃانی کاهﺶ بیان ژنهای  Fasو
برﻋکﺲ افزایﺶ بیان ژن  FasLگزارش شدﻩ است ،بﻨابرایﻦ در ایﻦ تﺤقیﻖ انتﻈار
میرفت که پﺲ از تیمار ،بیان رونوشت ژن  Fasافزایﺶ و برﻋکﺲ بیان رونوشت
ژن  FasLکاهﺶ یابد ،ولی با نتایﺞ حاﺻﻞ از ایﻦ تﺤقیﻖ ،دگزامتازون بر روی
تغییر بیان رونوشت ژن های  /FasL Fasمﺴیر ﺧارﺟی ﺁپوپتوز بی تاثیر بود.
ژن های  Fas/FasLمﺴیرهای ﺧارﺟی همﭽﻨیﻦ پﺲ از تیمار سلوﻝها در ﻏلﻈت
 IC50دگزامتازون ،انتﻈار میرفت که دگزامتازون بیان رونوشت ژنهای Bax/
 Bcl-2مﺴیر داﺧلی ﺁپوپتوز را در راستا القا ﺁپوپتوز تغییر دهد .نتایﺞ حاﺻﻞ از
ایﻦ تﺤقیﻖ نﺸان داد که به ﻃور مﻌﻨادار ) (p <0.05در ﻏلﻈت  1000میکروموﻝ
سﻄﺢ بیان رونوشت ژنهای  Baxو  Bcl-2در مقایﺴه با سلوﻝ های تیمار نﺸدﻩ،
به ترتیب افزایﺶ و کاهﺶ یافت .همﺴو با نتایﺞ ما ،در ساﻝ Zhengzi ،2011
و همکارانﺶ اثر دگزامتازون با ﻏلﻈت  0/1 ،0/01و 1میکروموﻝ را روی القای
ﺁپوپتوز در سلوﻝهای  Minoبررسی کردند .به ایﻦ مﻨﻈور سلوﻝها به مدت  2تا
 7روز تیمار شدند .نتایﺞ نﺸان داد که دگزامتازون به ﺻورت وابﺴته به زمان و
دوز ،ﺁپوپتوز را در کﺸتهای بیﺶ از ﭼﻬار روز القا میکﻨد .برای بررسی مکانیﺴم
القای ﺁپوپتوز ،سلوﻝهای ) MCLسلوﻝهای مﺸتﻖ شدﻩ از  (Minoبا دگزامتازون
تیمار و مﺴیر پیامرسانی ﺁپوپتوز با استﻔادﻩ از ﺁنالیز وسترن بﻼت بررسی شد .زمانی
که سلوﻝهای  Minoبه مدت ﭼﻬار روز با دگزامتازون ) 0/1 ،0/01و 1میکروموﻝ(
تیمار شدند ،شکﺴته شدن  PARPبه ﺻورت وابﺴته به دوز مﺸاهدﻩ شد .زمانی که
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نتیجهگیری:
به نﻈر میرسد مرگومیر و توﻗﻒ در رشد ردﻩ سلولی  HT-29که تﺤت تیمار
با  1000میکروموﻝ دگزامتازون به مدت  48ساﻋت بودﻩ است ،ناشی از القای
مﺴیر داﺧلی ﺁپوپتوز در ایﻦ ردﻩ سلولی است زیرا سﻄﺢ بیان رونوشت ژنهای
پروﺁپوپتوتیﻚ  Baxو ﺁنتیﺁپوپتوتیﻚ  Bcl-2به ترتیب افزایﺶ و کاهﺶ بیان
را نﺸان داد که ایﻦ تغییرهای بیان ،در راستای القای ﺁپوپتوز اﻋماﻝ شدﻩ است.
بﻨابرایﻦ تیمار ردﻩ سلولی  HT-29سرﻃان کولورکتاﻝ انﺴانی با  1000میکروموﻝ
از دگزامتازون به مدت  48ساﻋت میتواند بیان ژنهای دﺧیﻞ در مﺴیر داﺧلی
ﺁپوپتوز را در راستای القای ﺁپوپتوز تغییر دهد .یکی از اهداﻑ درمانی ،تﺤریﻚ
مﺴیرها و مکانیﺴمهای ﻃﺒیﻌی در سلوﻝ است که تﻨﻈیمهای تکﺜیر سلولی را
کﻨترﻝ میکﻨد .از ﺁنجا که ﺁپوپتوز از دو مﺴیر داﺧلی و ﺧارﺟی انجام میشود ،حایز
اهمیت است که وﻗتی دارویی برای درمان انتﺨاﺏ میشود ،ژنهای کدام مﺴیر
را تﺤت تاثیر ﻗرار میدهد .از ایﻦرو ،در تﺤقیﻖ حاﺿر برﺧی ژنهای هر دو مﺴیر
مﻄالﻌه شد و نتایﺞ نﺸان داد که دگزامتازون به ﺻورت وابﺴته به دوز و زمان
میتواند روی بیان ژنهای مﺴیر داﺧلی ﺁپوپتوز تاثیر داشته باشد.
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