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Abstract
Background: The recent studies on BEZ235 (PI3K/AKT inhibitor) and XAV939 (WNT/βcatenin inhibitor)
have shown promising results in colon cancer treatment. Many studies have suggested the effects of BEZ235
and XAV939 on colon cancer cells in combination with an environmental cytokine, such as IL1-β, by analyzing
the anti-proliferative effects of tumor cells and cell death. The present study was carried out to comprehend
the effect of pro-inflammatory cytokine interleukin1- beta (IL1-β) around the tumor on these two drugs and
also the response of colon tumor cells to new therapeutic methods.
Materials and Methods: In the current experimental study, cancer cells were treated with IL1-β, BEZ235,
and XAV939, alone and in combination. The percentage of cell survival was evaluated using MTT method.
Flow cytometry was used to detect cell death. All cultures were performed in triplicate. Also, all statistical
analyses were performed using GraphPad Prism 6 software.
Findings: The results of the present study showed that BEZ235 significantly reduced the proliferation of
the large intestine tumor cells, while XAV939 treatment increased the cell death up to 22.5 percent after
72h (p<0.05). The pro-inflammatory IL1-β significantly increased the sensitivity of the cancer cells to the
XAV%31( 939, p<0.05).
Conclusion: It seems that the presence of the pro-inflammatory IL1-β improves the inhibitory effect of
XAV939 on cancer cells, but it has no significant effect on the inhibitory effect of BEZ235.
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سایتوکاین پیشالتهابی اینترلوکین۱-بتا ) (IL-1βاثر مهاری XAV939

(مهارکننده بتاکاتنین) را روی رده سلولی سرطانی کولون  CACO2تقویت میکند
راضیه کرمی ،۱هدایتاهلل شیرزاد ،۱مهدی قطره سامانی

*۱

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده علوم پایه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/02/11:

تاریخ پذیرش مقاله1398/07/17:

چكيده:
سابقه و هدف :مطالعههای اخیر روی ( BEZ235مهارکننده مسیر  )PI3K/AKTو ( XAV939مهارکننده بتاکاتنین) ،نتایج امیدبخشی را در درمان سرطان روده
بزرگ نشان دادهاند .مطالعههای بسیاری بررسی اثر پاسخ سیتوکینهای محیطی تومور بر نوع پاسخ سلولهای سرطانی روده بزرگ به روشهای درمانی جدید را
پیشنهاد میدهند .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر سایتوکاین التهابی محیطی مانند  IL-1βاطراف تومور بر کارایی این دو دارو و همچنین بررسی واکنش سلولهای
توموری روده بزرگ به درمانهای جدید است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،سلولهای سرطانی با  IL-1β، BEZ235و  XAV939به صورت تنها و در ترکیب با هم تیمار شدند .درصد بقای سلولها با
استفاده از روش  MTTارزیابی شد .از روش فلوسایتومتری برای تشخیص مرگ سلولی استفاده شد .هر گروه سلولی به صورت سه بار تکرار انجام شده است .تمامی
آنالیزهای آماری با استفاده از گراف پد پریسم  6انجام شد.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد که  BEZ235به طور معناداری تکثیر سلولهای توموری روده بزرگ را کاهش داد ،در حالی که تیمار با  XAV939به مدت
 72ساعت مرگ سلولی را به میزان  22.5درصد افزایش داد ) .(p<0.05سیتوکین التهابی  IL-1βبه طور معناداری حساسیت سلولها را نسبت به  XAV939افزایش
داد).(p<0.05 ,31%
نتیجهگیری :به نظر میرسد که حضور سایتوکاین پیشالتهابی IL-1βاثر مهاری  XAV939روی سلولهای سرطانی را تقویت میکند ،در حالیکه تاثیری روی
افزایش خواص مهاری  BEZ235ندارد.
واژگان كلیدی XAV939, BEZ235, IL-1β:و سرطان روده بزرگ
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مقدمه:
اینترلوکین ،1-سایتوکاین پیشالتهابی با ﭼندین اﺛر بیولوژیﻚ است .ﺧانواده ژن
اینترلوکین 1-روی کروموﺯوﻡ  14-2q13قرار ﮔرفته و سه پروتﺌین اینترلوکین 1-الﻔا،
اینترلوکین1-بتا و رسﭙتور ﻃﺒیﻌی اینترلوکین -1را کد میکند) .(1,2اینترلوکین1-بتا به
ﻃور ﻋمده توسﻂ منوسیتهای موﺟود در ﺟریان ﺧون و ماکروفاژهای قرار ﮔرفته در
بافت تولید میﺷود و هر دو التهاباﺕ ﺣاد و مﺰمن را میانﺠیﮔری میکنند .به تاﺯﮔی این
سایتوکاین به دلیﻞ استﻌداد در تﺤریﻚ تومورهای مﺤیطی اﺯ ﻃریﻖ افﺰایش در تکﺜیر
سﻠولی و ﺁنﮋیوژنﺰیﺰ بافتی در ﺷکﻞﮔیری سرﻃان بﺴیار مورد توﺟه قرار ﮔرفته است.
اینترلوکین1-بتا به ﻋنوان یﻚ سایتوکاین پیشالتهابی در ایﺠاد التهاﺏ و تﺸکیﻞ تومور
روده بﺰرگ نیﺰ نقش اساسی را ایﻔا میکند .در ﺣقیقت ،فنوتیﭗ �Epithelial mesan
)) chaymal transition (EMTفنوتیﭙی که به پیﺸﺒرد تومور منﺠر میﺷود( القا ﺷده

به واسطه اینترلوکین1 -بتا بیان مارکرهای مرتﺒﻂ با بدﺧیمیها را افﺰایش میدهد
) .(1,3،6پاسخ مﺤیطی اینترلوکین1 -بتا همﭽنین قادر است مﺴیرهای پیاﻡرسانی
داﺧﻞ سﻠولی  PI3K/Racو  IL1RI/βcateninرا فﻌاﻝکند و منﺠر به نﺴﺨهبرداری اﺯ
روی ژنهای درﮔیر در پروسه  EMTﺷود) .(7فﻌاﻝ ﺷدن مﺴیر پیاﻡرسانی IL1β/
 IL1RI/βcateninمنﺠر به تﺠمﻊ بتاکاتنین در هﺴته سﻠوﻝ ﺷده و به دنﺒاﻝ ﺁن
منﺠر به تکﺜیر ،تهاﺟﻢ و مهاﺟرﺕ سﻠوﻝهای سرﻃانی میﺷود) .(8همﭽنین فﻌاﻝ
ﺷدن بیش اﺯ ﺣد مﺴیر پیاﻡرسانی بتاکاتنین در سرﻃان روده بﺰرگ میتواند به ایﺠاد
مقاومت دارویی و مقاومت به مهارکنندههای مﺴیر  PI3K/AKTمنﺠرﺷود .مﺴیر
 PI3K/AKTنه تنها نقش مهمی در تکﺜیر سﻠولی و ﺣﻔﻆ و بقای سﻠوﻝهای بدﺧیﻢ
دارد ،بﻠکه در پیﺸرفت سرﻃان روده بﺰرگ دارای اهمیت ویﮋهای دارد ).(9
اﺯ داروهای نوین برای درمان سرﻃان کولون میتوان به ) BEZ235مهارکننده
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مﺴیر  (PI3K/AKTو ) XAV939مهارکننده بتاکاتنین( اﺷاره کرد) .(9بنابراین
ﺷناسایی اﺛر سایتوکاینهای اﻃراﻑ تومور بر پاسخﮔویی سﻠوﻝهای سرﻃانی روده
بﺰرگ به درمان با داروهای ﺟدید بﺴیار ﺣاﺋﺰ اهمیت است .همﭽنین مکانیﺴﻢهای
مولکولی ایﺠاد مقاومت دارویی به مهارکنندههای مﺴیر  PI3K/AKTو ارتﺒاﻁ ﺁن
با اینترلوکین1-بتا و مﺴیر پیاﻡرسانی  WNT/βcateninدر سرﻃان روده بﺰرگ
ناﺷناﺧته باقی مانده است و نیاﺯ به بررسیهای بیﺸتری دارد .بنابراین ،در این مطالﻌه
اﺛر ترکیﺒی مهارکنندههای مﺴیر  PI3K/AKTو  WNT/βcateninدر مﺠاورﺕ
اینترلوکین1بتا بر روند درمان سرﻃان روده بﺰرگ بررسی ﺷده است.مواد و روشها:
در این مطالﻌه تﺠربی ،سﻠوﻝهای سرﻃانی روده بﺰرگ ) (CACO2در مﺤیﻂ کﺸت
 (Gibco, UK) RPMI1640ﺣاوی 20درﺻد سرﻡ ﺟنین ﮔاو ) (FBSو یﻚدرﺻد
ﺁنتیبیوتیﻚهای پنیسیﻠین و استرپتومایﺴین ،تﺤت ﺷرایﻂ دمایی  37درﺟه،
 5 CO2درﺻد و رﻃوبت  95درﺻد کﺸت داده ﺷدند .ابتدا سﻠوﻝها را به دو ﮔروه
تقﺴیﻢ کردیﻢ و یﻚ ﮔروه را بدون تیمار با سیتوکین و یﻚ ﮔروه را با  20نانوﮔرﻡ
اینترلوکین1بتا ) (10,11) (Ebioscienceبرای مدﺕ  14روﺯ کﺸت داده ﺷد .سﭙﺲ
سﻠوﻝها با ﻏﻠﻈت  240و  220نانوموﻻر  (Cayman)BEZ235و/یا  10میکروموﻻر
(12,13) (Tocris) XAV939به مدﺕ  48و  72ساﻋت تیمار ﺷدند.
میﺰان بقای سﻠولی و همﭽنین میﺰان  IC50داروی  BEZ235با استﻔاده اﺯ روش
diphenyl tetrazolium 2,5-[yl-2-dimethylthiazol-4,5]-3) MTT
 (bromideبررسی ﺷده است  .روش  MTTبر پایه ﺷکﺴتن ﺁنﺰیمی نمﻚ
تتراﺯولیومی باﺷد .واکنش در پﻠیت سﻠولی  96ﺧانه انﺠاﻡ ﺷد .تﻌداد 3× 103سﻠوﻝ
در هر ﭼاهﻚ ﺣاوی مﺤیﻂ کﺸت اﺿافه ﺷد و سﭙﺲ سﻠوﻝها با ﻏﻠﻈتهای مﺨتﻠﻒ
 100-500نانوموﻻر  BEZ235تیمار و انکوبه ﺷدند .نمﻚ  MTTبا ﻏﻠﻈت mg/
 2/5 mlبﻌد اﺯ ﮔذﺷت  48و  72ساﻋت به مﺤیﻂ کﺸت سﻠوﻝها اﺿافه ﺷد ،سﭙﺲ
بﻌد اﺯ سه تا ﭼهار ساﻋت انکوباسیون در دمای  37درﺟه ،میﺰان ﺟذﺏ نوری دانههای
فورماﺯان ﺣﻞ ﺷده در دی متیﻞ سولﻔوکﺴاید در ﻃوﻝ موﺝ  595نانومتر با استﻔاده
اﺯ اسﭙکتروفتومتر انداﺯهﮔیری ﺷد) .(14هر ﺁﺯمایش به ﺻورﺕ مﺴتقﻞ سه بار تکرار
ﺷده است.
XAV
BEZ
در القای مرگ سﻠوﻝهای سرﻃانی
و 939
برای بررسی توانایی 235
روده بﺰرگ ،اﺯ روش فﻠوسایتومتری استﻔاده ﺷد .در این روش اﺯ کیت Annexin
,(V-FITC/propidium iodide (PI) apoptosis kit (BD Biosciences
و اﺯ دستﮕاه فﻠوسیتومتری ) (Partec system, Germanyاستﻔاده ﺷد .ﻃﺒﻖ

دستورالﻌمﻞ ﺷرکت ساﺯنده کیت ،سﻠوﻝهای مطالﻌه ﺷده بﻌد اﺯ تیمار با مﺤﻠوﻝ
 PBSسرد ﺷﺴتوﺷو داده و ﺟمﻊﺁوری ﺷدند .سﭙﺲ  100میکرولیتر باندینﮓ بافر با
ﻏﻠﻈت  1xبه سﻠوﻝها به تﻌداد 1×106اﺿافه ﺷد و سوسﭙانﺴیون سﻠولی مذکور با
 5میکرولیتر  Annexin V-FITCو  PIبرای مدﺕ  15دقیقه در دمای اتاﻕ و مﺤﻞ
تاریﻚ انکوبه ﺷدند .در انتها ،مرگ سﻠولی با دستﮕاه فﻠوسایتومتری ارﺯیابی ﺷده
است) .(15هر ﺁﺯمایش به ﺻورﺕ مﺴتقﻞ سه بار تکرار ﺷده است.
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اثر اینترلوکین یک بتا بر بقای سلولهای سرطانی CACO2:

برای بررسی اﺛر اینترلوکین یﻚ بتا به ﻋنوان یﻚ سایتوکاین مﺤیطی تومور بر بقای
سﻠوﻝهای سرﻃانی  ،CACO2سﻠوﻝها به مدﺕ  14روﺯ با این سیتوکین مﺠاور
ﺷدند ،پﺲ اﺯ ﺁن سﻠوﻝها به مدﺕ  48و  72ساﻋت با  BEZ235و یا XAV939
تیمار ﺷدند .نتایﺞ نﺸان داد که  IL1-βبه تنهایی تﻐییری در بقای سﻠولی نمیدهد ،در
ﺣالی که تیمار سﻠوﻝها با  β-IL1و  BEZ235بقای سﻠولی را پﺲ اﺯ مدﺕ  48و
 72ساﻋت به میﺰان  51درﺻد و  54درﺻد نﺴﺒت به ﮔروه کنترﻝ به ﺻورﺕ مﻌناداری
کاهش داد)) (p<0.01نمودار ﺷماره  .(1تیمار سﻠوﻝهای مﺠاور ﺷده با  ،IL1-βبا
 XAV939تاﺛیر مﻌناداری روی بقای سﻠولی نداﺷت ،اما ترکیﺐ دو مهارکننده درﺻد
سﻠوﻝهای ﺯنده تیمار ﺷده با  β-IL1را پﺲ اﺯ  48و  72ساﻋت به ﻃور مﻌناداری
به ترتیﺐ به انداﺯه  47درﺻد و  42درﺻد کاهش داد )) (0,05>pنمودار ﺷماره .(2

نمودار ﺷماره  :2مرگ سﻠولی القا ﺷده .نتایﺞ فﻠوسایتومتری ,مرگ سﻠولی در
ﮔروههای سﻠولی مﺠاور ﺷده با  IL-1βو مﺠاور نﺸده با) (IL-1β, 240h48و 220
) (72hنانوموﻻر BEZ235و  10میکروموﻻر  XAV939به تنهایی و در ترکیﺐ باهﻢ
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یافتهها:
سایتوتوکسیسیتی القاشده به واسطه  BEZ235و :XAV939
میﺰان  IC50ترکیﺐ BEZ235به روش  MTTبررسی ﺷد .تاﺛیر  BEZ235به
ﺻورﺕ وابﺴته به دوﺯ و ﺯمان قابﻞ مﺸاهده بود به ﻃوری که با افﺰایش ﺯمان و افﺰایش
دوﺯ ،مرگ سﻠولی نیﺰ افﺰایش یافت .در ﺻورتی که در مورد ترکیﺐ  XAV939تاﺛیر
وابﺴته به دوﺯ و ﺯمان نﺒود .میﺰان  IC50برای ترکیﺐ  BEZ235بﻌد اﺯ ﮔذﺷت 48
و  72ساﻋت به ترتیﺐ  240و  220نانوموﻻر بود .در درمان ترکیﺒی  BEZ235با
 XAV939به مدﺕ  48ساﻋت تﻐییر ﭼندانی در کاهش بقای سﻠوﻝها نداﺷت .در درمان
تکی  XAV939به مدﺕ  24یا  48ساﻋت با ﻏﻠﻈت  10میکروموﻻر ) ،(12,13اﺛر
سایتوتوکﺴیﻚ مﻌناداری روی سﻠوﻝهای  CACO2نداﺷت .ﻏﻠﻈتهای  240و 220
نانوموﻻر اﺯ ترکیﺐ  BEZ235به تنهایی اﺛر مهارکنندﮔی مﻌناداری روی سﻠوﻝهای
 CACO2داﺷت )) (p<0.01-50%نمودار ﺷماره  .(1با این ﺣاﻝ ،درﺻد سﻠوﻝهای
ﺯنده در ﺷرایﻂ ترکیﺐ  XAV939با  BEZ235به مدﺕ  72ساﻋت اﺯ  52درﺻد به 37
درﺻد ،نﺴﺒت به ﮔروه کنترﻝ کاهش پیدا کرد ))(p<0.01نمودار ﺷماره .(1

نمودار ﺷماره  :1درﺻد بقای سﻠوﻝهای CACO2.درﺻد بقای سﻠوﻝهای مﺠاور
ﺷده با  IL-1βو مﺠاور نﺸده با  240و  220نانوموﻻر  BEZ235و 10هﺰار نانوموﻻر
 XAV939به تنهایی و در ترکیﺐ باهﻢ بﻌد اﺯ  48و  72ساﻋت را به روش MTT
نﺸان میدهد * =(P<0.05) .و ) **=(P<0.01است .هر ﺁﺯمایش به ﺻورﺕ مﺴتقﻞ
سه بار تکرار ﺷده است .((mean ± SD
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بﻌد اﺯ  48و  72ساﻋت را نﺸان میدهد*=P<0.05 .و  **=P<0.01است .هر نمونه
سه بار تکرار ﺷده است .((mean ± SD
القای مرگ سلولی در سلولهای : CACO2
برای بررسی اﺛر ﺿد تکﺜیری ،القای ﺁپوپتوﺯ و مرگ سﻠولی اﺯ کیت Annexin-V/
 PI apoptosisاستﻔاده ﺷد .نتایﺞ نﺸان دادند که  BEZ235پﺲ اﺯ  48و 72
ساﻋت و  XAV939پﺲ اﺯ  48ساﻋت تﻐییر مﻌناداری را در مرگ سﻠولی ایﺠاد
نکرد)) (0,05<pنمودار ﺷماره  .(2در ﺣالی که XAV939پﺲ اﺯ  72ساﻋت
به ﻃور مﻌناداری سﺒﺐ افﺰایش مرگ سﻠولی به میﺰان  22,5درﺻد) (0,05>pدر
سﻠوﻝهای تیمار نﺸده با  IL-1βﺷد)نمودار ﺷماره . (2
تاثیر اینترلوکین یک بتا روی مرگ سلولی:
سﻠوﻝهای تیمار ﺷده با  IL-1βپﺲ اﺯ مﺠاورﺕ با میﺰان ﻏﻠﻈت  IC50تﻌیین ﺷده
برای  ،BEZ235در انکوباتور قرار داده ﺷدند و سﭙﺲ با رنﮓهای  Annexin Vو
 PIبرای بررسی فﻠوسایتومتری رنﮓﺁمیﺰی ﺷدند .میﺰان مرگ سﻠولی در سﻠوﻝهای
تیمار ﺷده با  IL-1βیا تیمار نﺸده با این سیتوکین در مﺠاورﺕ با  BEZ235به
ﺻورﺕ تکی به مدﺕ  48و  72ساﻋت در مقایﺴه با ﮔروه کنترﻝ تﻔاوﺕ مﻌناداری
نداﺷت  ،(p>0.05نمودار ﺷماره  .(2همﭽنین مﺠاورﺕ سﻠوﻝهای تیمار ﺷده IL-1β
با  XAV939به مدﺕ  48به میﺰان  31درﺻد افﺰایش داﺷت ))(p<0.01نمودار
ﺷماره  .(2در ﺷرایﻂ ترکیﺐ دو مهارکننده ،مرگ سﻠولی به مدﺕ  48ساﻋت افﺰایش
پیدا کرده بود اما این تﻐییر مﻌنادار نﺒود ،ولی بﻌد اﺯ  72ساﻋت مرگ سﻠولی هﻢ در
سﻠوﻝهای اﺯ قﺒﻞ تیمار ﺷده با ) IL-1βبه میﺰان  18درﺻد( هﻢ در سﻠوﻝهای تیمار
نﺸده با ) IL-1βبه میﺰان  14درﺻد(در ﺣد مﻌناداری افﺰایش یافت)(p<0.05
بحث:
نتایﺞ پﮋوهش ما نﺸان داد که  BEZ235با یﻚروند وابﺴته به دوﺯ و ﺯمان باﻋﺚ
کاهش تکﺜیر سﻠوﻝهای سرﻃانی  CACO2میﺷود ،به ﻃوری که در هر یﻚ اﺯ
ﺯمانهای  48و  72ساﻋت با افﺰایش ﻏﻠﻈت دارو ،نﺴﺒت سﻠوﻝهای ﺯنده کاهش
بیﺸتری داﺷت .ﺁﺛار مهاری این مهارکننده ﺟدید مﺴیر  PI3K/AKTروی ﭼندین
رده اﺯ سﻠوﻝهای سرﻃانی در بافتهای مﺨتﻠﻒ پیﺸاﺯ این بررسی ﺷده است .در
این مطالﻌهها نیﺰ ﺁﺛار مهاری تکﺜیری این ترکیﺐها روی سﻠوﻝهای سرﻃانی اﺯ
ﺟمﻠه سرﻃان پروستاﺕ ،مﻌده و ریه دیده ﺷده است) .(16،18در مطالﻌهای که در
ساﻝ  2015روی سﻠوﻝهای سرﻃان کولورکتاﻝ  HT115انﺠاﻡ ﺷد ،مﺸاهده ﺷده
است که  XAV939به کاهش در ﺯیﺴتپذیری این سﻠوﻝها منﺠر ﺷده است).(19
همﭽنین در مطالﻌههای دیﮕری نﺸان داده ﺷده است که این مهارکننده به ﺻورﺕ
وابﺴته به دوﺯ و ﺯمان ،قادر به مهار تکﺜیر و کاهش در ﺯیﺴتپذیری سﻠوﻝهای
 93-OLNسیﺴتﻢ اﻋﺼاﺏ مرکﺰی SW13 ،و  H295Rتومورهای ﺁدنوکورتیکاﻝ
است).(13,20در پﮋوهش ما ،اﺛر  XAV939بر ﺯیﺴتپذیری سﻠوﻝهای CACO2
وابﺴته به دوﺯ و ﺯمان نﺒود و اﺛر ﺿد ﺯیﺴتپذیری روی سﻠوﻝهای CACO2
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نداﺷت اما پﺲ اﺯ  72ساﻋت توانﺴت مرگ سﻠولی را در سطﺢ قابﻞ توﺟهی
افﺰایش دهد .مطالﻌههای پیﺸین نیﺰ نﺸان دادهاند که درمان ترکیﺒی XAV939
با ) Everolimusمهارکننده  (mTORو ) Erlotinibمهارکننده تیروﺯین کیناﺯ(
اﺛر سایتوتوکﺴیﻚ ﺁنها را افﺰایش داده و به ﺻورﺕ سینرژیﻚ به افﺰایش مهار
رﺷد سﻠوﻝها منﺠر میﺷود) .(21همﭽنین در مطالﻌه دیﮕری نﺸان داده ﺷده بود
که  XAV939به ﻃور ویﮋهای به افﺰایش اپوپتوﺯ القا ﺷده توسﻂ 5florouracil
منﺠرﺷده است) .(22در مطالﻌه ما نیﺰ  XAV939مرگ سﻠولی القا ﺷده را به
واسطه  BEZ235افﺰایش داد و در واقﻊ نتایﺞ این ﻃور نﺸان میدهند کهXAV939
و  BEZ235در ترکیﺐ با یکدیﮕر اﺛر سایتوتوکﺴیﻚ بیﺸتری ایﺠاد میکنند .در
این مطالﻌه IL-1β ،تاﺛیری در ﺯیﺴتپذیری سﻠوﻝهای سرﻃانی  CACO2نداﺷت
و در ﮔروههای تیمار ﺷده با  BEZ235و  IL-1βپﺲ اﺯ ﮔذﺷت  48و  72ساﻋت
کاهش ﺯیﺴتپذیری همانند سﻠوﻝهای تیمار نﺸده با  IL-1βبود .همﭽنین ترکیﺐ
 BEZ235و XAV939همراه با  IL-1βبه کاهش ﺯیادی در ﺯیﺴتپذیری سﻠوﻝها
منﺠر ﺷد .در مطالﻌه ما ،افﺰایش مرگ سﻠولی القا ﺷده در ﮔروه تیمار ﺷده با IL-
 1βو  XAV939پﺲ اﺯ ﮔذﺷت  48ساﻋت بﺴیار قابﻞ توﺟه بوده که این میتواند
به دلیﻞ مهار مﺴیر پیاﻡرسانی  Wnt/b-cateninتوسﻂ  XAV939باﺷد .ﭼراکه
مطالﻌاﺕ نﺸان دادهاند ﺣﻀور و سیﮕنالینﮓ  IL-1βمیتواند به افﺰایش فﻌالیت این
مﺴیر منﺠر ﺷود) .(7,9به تاﺯﮔی باتوﺟه به مطالﻌههای انﺠاﻡ ﺷده ،التهاﺏ سهﻢ
مهمی در فیﺰیوپاتولوژی سرﻃان دارد و یﻚ ارتﺒاﻁ مولکولی ﺟدید بین التهاﺏ و
پیﺸرفت تومور وﺟود دارد .مطالﻌهها نﺸان دادهاند که سایتوکاین پیش التهابی
اینترلوکین1-بتا تولید ﺷده توسﻂ ماکروفاژهای اﻃراﻑ تومور اﺯ ﻃریﻖ فﺴﻔریﻠه و
ﻏیر فﻌاﻝ کردن  GSK3به واسطه فﻌاﻝ کردن مﺴیر  PI3K/AKTسﺒﺐ افﺰایش
بیش اﺯ ﺣد فﻌالیت مﺴیر  Wnt/βcateninو در نهایت به افﺰایش رﺷد و تکﺜیر
سﻠوﻝهای توموری منﺠرمیﺷود) .(22,23در مطالﻌه ما تیمار سﻠوﻝها با NVP-
 BEZ235و  XAV939به ﺻورﺕ ترکیﺒی به میﺰان قابﻞ مﻼﺣﻈهای مرگ سﻠولی
را در سﻠوﻝهای مﺠاور ﺷده با اینترلوکین1-بتا افﺰایش داد که این در واقﻊ به دلیﻞ
مهار هر دو مﺴیر  PI3K/AKTو  Wnt/βcateninبه ﻃور هﻢﺯمان بود .نتایﺞ
این مطالﻌه نﺸان می دهد که در ﺣﻀور اینترلوکین1-بتا کارایی XAV939به میﺰان
قابﻞ توﺟهی افﺰایش می یابد ،در ﺣالی که اﺛر  NVP-BEZ235به تنهایی در ﺣﻀور
اینترلوکین1-بتا نﺴﺒت به  XAV939اﺯ کارایی کمتری برﺧوردار است و میتوان
اینﻃور نتیﺠه ﮔرفت که درمان ترکیﺒی در ﺣﻀور این سایتوکاین میتواند موﺛرتر
واقﻊ ﺷود.
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