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تأثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین
سلولهای ماکروفاژ ریوی در مقایسه با دانومایسین
عذرا ربانی چادگانی* ،1معصومه بابایی ،2پرستو شهمیر

3

تاريخ دريافت94/11/03:

چکیده

تاريخ تصويب95/07/05 :

در مطالعــه حاضــر اثــر ایــن دو دارو در مقایســه با هم بــر روی پروتئین
هــای کروماتیــن ســلولهای ماکروفــاژ ریــوی مــوش صحرایــی مــورد
بررســی قــرار گرفــت .ســلول هــای ماکروفــاژ بطریــق الواژ تهیــه و در
حضــور و عــدم حضــور غلظــت هــای مختلــف داروهــا بــرای زمــان
معیــن کشــت داده شــدند .ســپس پروتئیــن هــای کروماتیــن اســتخراج
و مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج بدســت آمــده نشــان مــی دهــد
کــه بــا افزایــش غلظــت هــر یــک از ایــن داروهــا ,درصــد بقای ســلولهای
ماکروفــاژ پــس از گذشــت زمــان انکوباســیون کاهــش مــی یابــد بطوری
کــه در 80میکروگــرم در میلــی لیتــر برای وینورلبیــن  50در صــد و برای
دانومایســین  73درصــد میرســد.در غلظــت هــای پاییــن  ،ایــن داروهــا
تأثیــر چندانــی روی محتــوای پروتئیــن هــای هیســتونی کروماتیــن

ندارنــد ولــی در غلظــت هــای باالتــر مقدارپروتئیــن  H1بشــدت کاهــش

مــی یابــد در حالیکــه تغییــرات در مورد هیســتون هــای  Coreکم اســت.

همچنیــن مقدارزیــر جــزء هیســتون  ، H1o, H1وپروتئین هــای HMG
نیــز بــا افزایــش غلظــت داروهــای ذکــر شــده کاهــش مــی یابنــد .آنالیز

وســترن بــات توســط آنتــی بــادی هــای ضــد ایــن پروتئیــن هــا نیــز
نتایــج را تأییــد میکنــد .رنــگ آمیــزی ســلول هــا بــا اتیدیــم برومیــد-
* -1استاد ،مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران ،گروه بیوشیمی ،تهران

(نویسنده مسئول)arabbani@ut.ac.ir :

 -2دکترا ،مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران ،گروه بیوشیمی ،تهران
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آکریدیــن اورنــج نشــان میدهــد کــه اثــر وینورلبیــن بــر روی ســلول
هــای ماکروفــاژ قویتــر از دانومایســین اســت .از نتایــج فــوق چنیــن
اســتنباط میشــود کــه وینورلبین تمایل بیشــتری بــه کروماتین ســلول
هــای ماکروفــاژ دارد تــا دانومایســین .احتمــاال دارو بــا ایجــاد اتصــاالت
عرضــی بیــن هیستون-هیســتون یــا هیســتونDNA -در ســطح
کروماتیــن باعــث ایجــاد فشــردگی کروماتیــن شــده بنابرایــن پروتئیــن
هــا کروماتیــن از طریــق روشــهای معمــول قابــل اســتخراج نمــی باشــند.
واژه هــای کلیــدی :دانومایســین  ،ســلولهای ماکروفاژریــوی  ،کروماتین
,هیســتون هــا ,وینورلبین
مقدمه

و دم اســت کــه قســمت نــوک و دم غنــی از

هســته ســلول هــای يوکاريــوت حــاوی

بارهــای مثبــت بــوده و اساســا" بــه صــورت

فرايندهــای مهــم ســلولی ماننــد هماننــد ســازی

ســر غنــی از اســید آمینــه هــای هیدروفــوب

اطالعــات ژنتيکــی و مرکز ســازماندهی و انجام
و رونویســی اســت .مــاده ژنتیکــی ترکیــب

نوکلئوپروتئینــی اســت کــه در هســته اینترفازی
بصــورت شــبکه ای درون هســته را اشــغال و
از ســه ترکیــب اصلــی دئوکســی ریبونوکلئیــک
اســید ( ،)DNAپروتئیــن هــای هیســتونی
( )Histonesو غیرهیســتونی()Nonhistones
و مقــدار بســیار کمــی ریبونوکلئیــک اســید

( )RNAتشــکیل یافتــه اســت(Bradbury and

. )Van Hold, 2004هیســتونها پروتئيــن
هــاي قليايــي انــد بطوریکــه نقطهايزوالكتريــك

حــدود  9-12دارنــد .در ســلولهای یوکاریــوت

پنــج نــوع هیســتون اصلــی بــه نامهــای ،H1
 H2A، H2B، H3و  H4وجــود(Campos and

 .)Reinberg, 2009هیســتون  H1بزرگتریــن
هیســتونها و بســیار غنــی از لیزیــن اســت.

ســاختار آن شــامل ســه بخــش نــوک ،ســر

پیچــه هــای نامنظــم هســتند در حالیکــه بخــش

بــوده و ســاختار گلبــوالر دارد(Hapel and

 .)Doeneke, 2009چهــار هیســتون H2A،
 H2B، H3و  H4هیســتونهای نوکلئوزومــی
نامیــده مــی شــوند .هیســتونهای  H3و  H4بــا

یکدیگــر تترامــر تشــکیل داده و همراهــدو دایمر

 H2A-H2Bســاختار اکتامــری مــی ســازند کــه

ملکــول  1/75 DNAدور حــول آن پیچیــده و

 Core particleرامــی ســازد (Rapkin et al.,
.)2012

واحدهــای ســازنده کروماتیــن را نوکلئــوزوم

هــا مــی ســازند کــه از تکــرار Core particle

هــا کــه بــه وســیله  DNAرابــط (Linker

 )DNAبهــم متصــل شــده انــد ،ســاخته مــی

شــود .هیســتون  H1بــه  DNAرابــط متصــل
و بیشــتر در فشــرده ســاختن نوکلئــوزوم هــا

نقــش دارد (.)Caterino and Hayes, 2010

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

پروتئیــن هــای غیــر هیســتونی HMG(High

) Mobility groupاز مهمتریــن و فــراوان
تریــن پروتئیــن هــای غیــر هیســتونی کروماتین

مــی باشــند .ایــن پروتئیــن هــا عــاوه بــر

اســیدهای آمینــه قلیایــی ،غنــی از اســیدهای
آمینــه اســیدی نیــز مــی باشــند لــذا  PIحــدودا"

خنثــی دارنــد .ســه دســته از ایــن پروتئیــن
هــا شناســایی و مطالعــه شــده انــد(HMG A,

) .B, Nاز بیــن آنهــا گــروه  HMGBاز طریــق
موتیــف  HMG-Boxخــود بــه  DNAمتصــل

مــی شــود .ایــن پروتئیــن هــا نقــش مهمــی در

ســاختار و عملکــرد کروماتیــن دارنــد (Catez

.)and Hock, 2010

در هســته ســلول DNA,یکــی از جایگاههــای

اصلــی اتصــال داروهــای ضــد ســرطان اســت
و کروماتیــن نقــش مهمــی را در ایــن فرآینــد

بــه عهــده دارد .ایــن داروهــا بــا اتصــال بــه

 DNAمانــع از فرآیندهــای همانندســازی و

رونویســی شــده و بدینوســیله ســلولهای
ســرطانی را بــه طــرف مــرگ برنامــه ریــزی
شــده) (apoptosisویــا نکــروز)(necrosis

ســوق مــی دهنــد(.)Johnstone et al., 2002

وينورلبيــن  Vinorelbineاز داروهــای

ضــد ســرطان متعلــق بــه خانــواده وينــکا

آلکالوئيدهاســت ( )Vinca alkaloidsکــه
بــه طــور وســیع دردرمــان ســرطان هــای
مختلــف بــکار مــی رود .هــدف اصلــی ایــن

دارو در ســلول میکروتوبولهــای دوک

میتــوزی معرفــی شــده اســت کــه بدینوســیله
اثــر ضــد ســرطان خــود را در ســلول اعمــال
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مــی نماینــد(.)Ngan et al., 2001اخیــرا"
اتصــال ایــن دارو بــه  DNAوکروماتیــن در
شــرایط  in vitroانجامــو گــزارش شــده

اســت(.)Rabbani-Chadegani et al., 2009

بســیاری از داروهــای ضــد ســرطان عــاوه
بــر اثــر بــر روی ســلولهای ســرطانی و بــردن

آنهــا بــه طــرف مــرگ ســلولی ،اثــرات جانبــی
فاحشــی بــر بافــت هــای ســالم انســان نیــز
دارنــد .وینورلبیــن جــزء داروهایــی اســت کــه
بــر روی بافــت ریــه و ســلولهای مرتبــط بــا آن
اثــر گذاشــته و موجــب مختــل شــدن فعالیــت

ایــن بافــت مــی شــود .ســلولهای ماکروفــاژ
ریــوی نیــز یکــی از ایــن ســلولهای طبیعــی مــی

باشــند کــه بطــور مؤثــر مــی تواننــد تحــت
تأثیــر قرارگیرنــد.

در ایــن مطالعــه اثــر داروی ضــد تومــور

وینورلبیــن بــر روی پروتئیــن هــای کروماتیــن
بافــت ریــه در مقایســه بــا داروی دانومایســین

کــه اثــرات ســمی آن روی ترکیبــات کروماتیــن
شــناخته شــده اســت مــورد بررســی
قــرار گرفــت (Zahraei and Rabbani-

 .)Chadegani, 2007نتایــج نشــان مــی دهنــد

کــه ایــن دارو مــی توانــد بــا تغییــر پروتئیــن
هــای هیســتونی در ســلولهای ماکروفــاژ

اختــال ایجــاد نمــوده و موجــب مــرگ آنهــا

شــود.

مواد و روشها

داروی ضــد ســرطان وینبالســتین از داروخانه
هــال احمــر خریــداری شــد .پروتئینهــای

هیســتونی و غیرهیســتونی تیمــوس گوســاله
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تهیــه شــده در آزمایشــگاه بــه عنــوان مارکــر

در یخچــال نگهــداری گردیــد ،محیــط کشــت

پروتئینهــای هیســتونی و غیرهیســتونی کــه

هنــگام اســتفاده ایــن محیــط بــه صــورت x1

اســتفاده شــدند .آنتــی بــادی خرگوشــی ضــد
در آزمایشــگاه تهیــه شــده بودنــد ،اســتفاده

گردیــد .ســرم جنیــن گوســاله )(FCS : Fetal

حاصــل بــا غلظــت دو برابــر اســت ( )x2و
اســتفاده میشــود.

 -تهیــه ســلولهای ماکروفــاژ ریویــو تیمــار بــا

calf serumخریــداری شــده از آزمایشــگاه

داروهــا

پالســتیکی یکبــار مصــرف اســتریل بــه قطــر

نمــودن ســلولهاي ماکروفــاژ بــا اســتفاده از

بهــار افشــان اســتفاده شــد .پتــری هــای

 60و  35میلــی متــر خریــداری شــده از شــرکت
 NUNKدانمــارک اســتفاده شــد .مارکــر DNA،

 EcoRI/Hind IIIو آنتــی بــادی بــزی ضــد
 IgGخرگوشــی و کونژوگــه شــده بــا آنزیــم
پراکســیداز از شــرکت  Sigmaخریــداری

شــده است.

از روش الواژ اســتفاده شــد  .بــرای خــارج

ســرم فیزیولــوژی اســتریل داخــل ریــه حیــوان

شستشــو داده شــد .سوسپانســیون حــاوی
ماکروفاژهــای ریــوی ســانتریفیوژ (،2000 g

 10دقیقــه 4 ،درجــه ســانتیگراد) و در بافــر
فســفات ســالین جمــع آوری و شستشــو داده

شــدند .بــرای تعییــن درصــد بقــاء ســلولها و

حیــوان  :از مــوش صحرائــی از نــوع Wistar

شــمارش آنهــا بــه ترتیــب از رنگهــای تریپــان

از محیــط کشــت)DMEM (Dulbecco's

حــدود  2میلیــون ســلول ماکروفــاژ بــه ازای

بــا وزن تقریبــی  200-150گــرم اســتفاده شــد.

بلــو و متیــل گریــن اســتفاده گردیــد.

 Modified Eagle Mediumتهیــه شــده

هــر میلــی لیتــر محیــط کشــت  DMEMحــاوی

 1/34گــرم پــودر  DMEMرا در  40میلــی

قبــل از کشــت بــه مــدت  1/5ســاعت انجــام

گــرم آســپارژین 0/37 ،گــرم بیکربنــات

 37درجــه ســانتیگراد 5 ،درصــد دی اکســید

از شــرکت  Gibcoاســتفاده شــد .مقــدار

لیتــر آب مقطــر حــل کــرده و بــه آن  3میلــی

ســدیم) ،(NaHCo3یــک میلــی لیتــر مخلــوط
استرپتومایســین و پنیســلین ( بــه ترتیــب

بــه مقــدار  10میلــی گــرم در میــل لیتــر و 200

 , FCS %10وارد هــر پتــری گردیــد و مرحلــه
شــد .ســپس پتریهــا در انکوباتــور بــا دمــای
کربــن و رطوبــت کامــل قــرار داده شــدند .پــس

از گذشــت زمــان مــورد نظــر  ،محیــط کشــت
بــه آرامــی خــارج و ســطح ســلولها بــا محیــط

واحــد در میلــی لیتــر) اضافــه گردیــد .ســپس

کشــت ســرم دار شستشــو داده شــدند  .مجددا"

لیتــر رســانده شــد و  PHدر  7/1تنظیــم گردید.

غلظتهــای مختلــف از داروهــا بطــور جداگانــه

حجــم محلــول بــا آب دیونیــزه بــه  50میلــی
محیــط کشــت آمــاده شــده از فیلتــر میلــی پــور

اســتریل  0/2میکرومتــری عبــور داده شــده و

محیــط کشــت ســرم دار در پتــری هــا وارد و
بــه نمونــه هااضافــه و بــرای مــدت زمــان

مشــخص در شــرایط فــوق مجــددا انكوبــه

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

شــدند.
رنگ آمیزی فلوئورسان
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ســانتیگراد قــرار داده شــدند .محلــول رویــی

حــاوی پروتئیــن هــای غیــر هیســتونی جمــع

پــس از کشــت ســلولها و تیمــار آنهــا بــا

آوری ،و در  -20درجــه ســانتیگراد نگهــداری

لیتــر داروهــای دانومایســین و وینورلبیــن،

الکتروفــورز پروتئیــن هــا بــر روی ژل SDS

غلظــت هــای 160-0میکروگــرم در میلــی
یــک میکرولیتــر از مخلــوط رنگــی آکریدیــن
اورنــج و اتیدیــوم برومایــد بــه  25میکرولیتــر

از سوسپانســیون ســلولی بــا غلظــت × 106
2ســلولبه ازاء هــر میلــی لیتــر محیــط کشــت
اضافــه گردیــد و توســط میکروســکوپ

فلوئورســانت مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
اســتخراج پروتئیــن هــای هیســتونی و غیــر
هیستونی

گردیــد.

پلــی آکریــل آمیــد و وســترن بــات

بــرای الکتروفــورز پروتئیــن هــا در حضــور

،SDS

از

روش

Lammeli

اســتفاده

گردیــد( .)1970 ,Laemmliبدیــن منظــور ژل
جــدا کننــده بــا غلظــت  %15و ژل متراکــم

کننــده بــا غلظــت  %6تهیــه شــد .ســپس،
مقــدار معینــی از نمونــه پروتئینــی در مقــدار

مشــخصی از بافــر نمونــه حــل و بــه آرامــی در

بــه منظــور اســتخراج پروتئیــن هــای هیســتونی

چاهکهــای مربوطــه وارد شــدند و الکتروفــورز

اســتخراج پروتئیــن هــای غیــر هیســتونی از

متغیربمــدت  2ســاعت انجــام شــد.

از روش ) John(Johns,1964و بــرای

روش )Goodwin(Goodwin et al., 1077

در ولتــاژ ثابــت  100ولــت و شــدت جریــان

بــه منظــور انجــام وســترن بــات ،پروتئینهــای

اســتفاده شــد .پــس از انکوباســیون ســلولها بــا

مــورد بررســی و تفکیــک شــده بــا ژل پلــی

جمــع آوری و در  g10000و در دمای  4درجه

منتقــل گردیدنــد) . (De Maio. 1994ســپس،

غلظتهــای مختلــف داروهــای نــام برده ســلولها

ســانتیگراد و مــدت زمــان  5دقیقــه ســانتریفوژ

شــدند .بــه رســوب ســلولی 0/25 HCl ،نرمــال

اضافــه وســپس نمونــه هــا شــب تــا صبــح
روی شــیکردر  4درجــه ســانتیگراد قــرار داده

شــدند .پــس از ســانتریفیوژ نمونــه هــا ،محلــول
رويــي حــاوی پروتئیــن هــای هیســتونی جمــع

آوری شــد.به منظــور اســتخراج پروتئیــن های
غیرهیســتونیبه رســوب ســلولها محلــول NaCl

 0/35مــوالر ســرد اضافــه وســپس نمونــه هــا
بــه مــدت  2ســاعت روی شــیکر و در  4درجــه

آکریــل آمیــد ،بــر روی کاغــذ نیتروســلولز

کاغــذ هــای حــاوی پروتئیــن انتقــال یافتــه بــا
محلــول بلوکــه کننــده کــه شــامل %1ژالتیــن
در بافــر توئیــن دار بــود انکوبــه و ســه بــار

بــا محلــول  Tris-NaClشــامل  50میلــی مــوالر
تریــس و  150میلــی مــوالر کلرید ســدیم و 7/4

 pHشستشــو داده شــدند .ســپس کاغــذ هــا
بــا آنتــی ســرم ویــژه پروتئینهــای هیســتونی
و غیــر هیســتونی انکوبــه و پــس از شستشــو

بــا بافــر حــاوی  %3توئیــن ، 20-کاغــذ بــات

بــا آنتــی ســرم بــزی ضــد  IgGخرگــوش و
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تاثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلول های ماکروفاژ ریوی در مقایسه ...

عذرا ربانی چادگانی و همکاران

کونژوگــه شــده بــا آنزیــم پراکســیداز بــه مــدت

زمــان انکوباســیون  6ســاعت در نظــر گرفتــه

منظورظاهــر شــدن بندهــا ،کاغــذ بــات در

اســتفاده گردیــد .ابتــدا تأثیــر داروهــا بــر

محلــول  %3آلفــا کلرونفتــول در متانــول

بلــو تعییــن گردیــد .شــکل  1درصــد بقــای

ســدیم و آب اکســیژنه  %37بــه مــدت 30

وینورلبیــن و دانومایســین را نشــان مــی دهــد.

دو ســاعت در دمــای اتــاق انکوبــه گردیــد .بــه

شــده بــود ,در ایــن آزمایــش نیــز ایــن زمــان

محیــط تاریــک بــا محلــول سوبســترا شــامل

بقــای ســلولها بــا اســتفاده از رنــگ تریپــان

بهمــراه  20میلــی لیتــر بافــر تریــس -کلریــد

ســلولهای ماکروفــاژ بــرای دو داروی

دقیقــه در  37درجــه ســانتیگراد و در تاریکــی

بطوریکــه مشــاهده مــی شــود نمونــه کنتــرل

نتایج

را نشــان مــی دهــد .بــا اضافــه کــردن داروهــا

انکوبــه شــد تــا بندهــا ظاهــر شــوند.

(عــدم حضــور دارو) بقــای حــدود  94درصــد

ســلولهای ماکروفــاژ از بافــت ریــه مــوش

بــه تدریــج بقــاء کاهــش یافتــه بطوریکــه در

اطمینــان از ســالم بــودن و بقــاء  96درصــد

 89/6درصــد در صورتیکــه در حضــور

حضــور داروهــا کشــت داده شــدند .بــا توجــه

و در  80میکروگــرم در میلــی لیتــر بقــاء بــرای

صحرایــی بــه روش الواژ جــدا و پــس از

 20میکروگــرم بقــاء در حضــور دانومایســین

در شــرایط اســتاندارد در حضــور و عــدم

وینورلبیــن بــه  86/6درصــد کاهــش مــی یابــد

بــه آزمایشــات قبلــی کــه بــرای دانومایســین,

دانومایســین و وینورلبیــن بــه ترتیــب بــه  73و

 50درصــد مــی رســد.

شکل :1درصد بقای سلول های ماکروفاژ ریوی پس از 6ساعت انکوباسیون در حضور و عدم حضور
.غلظت های مختلف داروهای دانومایسین و وینورلبین

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی
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شــکل  2طــرح الکتروفــورزی پروتئیــن هــای

کاهــش مــی یابــد و ایــن کاهــش در حضــور

آنهــا در مقابــل آنتــی بــادی بــر ضــد هیســتون

بــر روی ژل بــرای هــر دو دارو تغییــر فاحشــی

هیســتونی بــر روی ژل  SDSبــه همــراه بــات

 H1و هیســتون  H3را نشــان مــی دهــد.
بطوریکــه مشــاهده مــی شــود مقــدار هیســتون

 H1بــر روی ژل بــا افزایــش غلظــت دارو،

وینورلبیــن شــدیدتر اســت .هیســتونهای Core

را نشــان نمــی دهــد بطوریکــه بــات نمونــه هــا

نیــز مؤیــد ایــن نتیجــه اســت.

شــکل :2طــرح الکتروفــورزی و وســترن بــات پروتئیــن هــای هیســتونی اســتخراج شــده از ســلولهای
ماکروفــاژ ریــوی تیمــار شــده بــا غلظــت هــای مختلــف داروی دانومایســین ( )Aو وینورلبین(.)B

( ژل  M.( %15 SDSنمونــه مارکــر وشــماره هــای  1تــا  6بــه ترتیــب غلظــت هــای 20 ، 10 ،0
 80 ، 40 ،و  160میکروگــرم در میلــی لیتــر داروهــای دانومایســین و وینورلبیــن.

هیســتون  H1پروتئینــی اســت بســیار هتروژن

روی ایــن پروتئیــن (شــکل  )3نشــان مــی دهــد

هــای مختلفــی را از خــود نشــان مــی دهــد.

داروهــا قــرار مــی گیــرد بطوریکــه بــا افزایــش

و در ســلولها و بافتهــای مختلــف زیــر جــزء
در برخــی از ســلولها و بافــت هــا ماننــد بافــت

کبــد و ســلولهای ماکروفــاژ زیــر جزئــی از
پروتئیــن  H1بــه نــام  H1oمعرفــی شــده

کــه هیســتون  H1oنیــز ماننــد  H1تحــت تأثیــر
غلظــت دارو مقــدار ایــن زیــر جــزء نیــز در

ســلولهای ماکروفــاژ کاهــش مــی یابــد .در

مــورد دانومایســین ایــن اثــر فقــط در غلظــت

اســت کــه معمــوال در بافــت هایــی کــه تقســیم

بــاالی دارو مشــاهده مــی شــود در حالیکــه

دارنــد یافــت مــی شــود و در تنظیــم تکثیــر

در میلــی لیتــر بــه بــاال مقــدار  H1oدر ایــن

نمــی شــوند و یــا تقســیم بســیار محــدودی
و تمایــز ســلولی نقــش دارد (Happel and
.)Doenecke, 2009; Th’ng et al., 2005
بررســی تأثیــر داروهــای ضــد ســرطان بــر

در مــورد وینورلبیــن از غلظــت  40میکروگــرم

ســلولها کاهــش مــی یابــد.
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شــکل :3طــرح الکتروفــورزی و وســترن بــات هیســتون  H1oاســتخراج شــده از ســلولهای ماکروفــاژ

ریــوی تیمــار شــده بــا غلظــت هــای مختلــف داروی دانومایســین ( )Aو وینورلبیــن( ( . )Bژل(.

 %15 SDSشــماره  1نمونــه مارکــر وشــماره هــای  2تــا  7بــه ترتیــب غلظــت هــای ، 20 ، 10 ،0
 80 ، 40و  160میکروگــرم در میلــی لیتــر داروهــای دانومایســین و وینورلبیــن.

پروتئیــن هــای  HMGاز پروتئیــن هــای

خــود نشــان مــی دهــد .بــا توجــه بــه مقــدار

عملکــرد کروماتیــن نقــش مهمــی دارنــد .طــرح

آنهــا نیــاز بــه بررســیهای بیشــتر دارد .از

غیــر هیســتونی هســتند کــه در ســاختار و

الکتروفــورزی ایــن پروتئیــن هــا در حضــور
و عــدم حضــور دو دارو در شــکل  4نشــان
داده شــده اســت .بطوریکــه مالحظــه مــی شــود

مقــدار پروتئیــن  HMGBدر حضــور وینورلبین

کاهــش شــدیدتری را نســبت به دانومایســین از

بســیار پاییــن پروتئیــن هــای  HMGNمشــاهده
طرفــی آنتــی بــادی مربوطــه منحصــرا" بــر
ضــد  HMGBاســت و بــا  HMGNواکنــش

نمــی دهــد .لــذا بنــد خاصــی روی بــات در
ایــن ناحیــه نیــز مشــاهده نمــی شــود.

شــکل :4طــرح الکتروفــورزی و وســترن بــات پروتئیــن هــای  HMGاســتخراج شــده از ســلولهای ماکروفــاژ
ریــوی تیمــار شــده بــا غلظــت هــای مختلــف داروی دانومایســین ( )Aو وینورلبین()Bبــر روی ژل

 SDS.Mنمونــه مارکــر وشــماره هــای  1تــا  6بــه ترتیــب غلظــت هــای  80 ، 40 ، 20 ، 10 ،0و 160
میکروگــرم در میلــی لیتــر داروهــای دانومایســین و وینورلبیــن.
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بررســی هــای ســیتولوژی ســلولهای تیمــار

فشــرده شــدن هســته هــا و چنــد قســمتی

فلورســانس آکریدیــن اورنــج /اتیدیــوم بروماید

کامــا مشــخص اســت .بایــد یــادآور شــد کــه

شــده بــا داروهــا بــا اســتفاده از رنگهــای
در شــکل  5نشــان داده شــده اســت .در عــدم

حضــور داروهــا ســلولها کامــا کــروی و ســبز

رنــگ هســتند ولــی بــه تدریــج کــه وینورلبیــن
بــه محیــط کشــت ســلولها اضافــه مــی شــود

ســلولها شــکل کلــی خــود را از دســت داده،

شــدن کروماتیــن و ســلولهای آپوپتــوزی

در حضــور دانومایســین بــه علــت اینکــه خــود
دارو رنــگ فلورســانس نارنجــی دارد بررســی

ســلولها بــا مشــکالتی مواجــه بــوده اســت ولــی
بــرای مقایســه ایــن ســلولها نیــز در شــکل 5
آورده شــده انــد.

شــکل :5مورفولــوژی ســلولهای ماکروفــاژ ریــوی پــس از انکوباســیون بــا غلظــت هــای مختلــف داروی
دانومایســین و وینورلبیــن بــا اســتفاده از رنــگ آمیــزی آکریدیــن اورنــج /اتیدیــوم برومایــد .حــرف

 Aتــا  Dبــه ترتیــب غلظــت هــای  40 ، 10 ،0و  80میکروگــرم در میلــی لیتــر داروهــای دانومایســین و
وینورلبیــن.

بحث

داروی وینورلبیــن از جملــه داروهــای ضــد

ســرطانی اســت کــه امــروزه در درمــان
طیــف وســیعی از ســرطان هــا ماننــد درمــان

کارســينومای پيشــرفته ريــه  ،ســرطان ســينه
و لوســمی بــد خيــم کــودکان بــه کار بــرده

مــی شــود (Bilir et al., 2010; Capasso,

 .)2012بررســی هــای اولیــه انجــام شــده بــر
روی وینورلبیــن نشــان مــی دهنــد کــه هــدف

اصلــی ایــن دارو در ســلول ،میکروتوبولهــای
دوک میتــوزی و جلوگیــری از تشــکیل دوک
میتــوز و در نهایــت ممانعــت از تقیســم ســلولی

اســت (.)Bilir et al., 2010; Hait et al.,2007
کارهــای اخیــر در ایــن آزمایشــگاه نشــان داده

اســت کــه ایــن دارو نیــز مــی توانــد بــا DNA
در هســته ســلول میانکنــش نمایــد(Rabbani-

 .)Chadegani et al.,2009داروهــای ضــد
تومــور در بــدن عــاوه بــر تاثیــر بــر ســلول
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هــای ســرطانی  ,ســلول هــای ســالم را نیــز

کار گیــری آنتــی بــادی ویــژه هیســتونهای H1

دارو محســوب مــی شــود .ســلول هــای بافــت

مــی نمایــد .بــه نظــر مــی رســد کــه بــه تدریــج

تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد کــه اثــرات جانبــی
ریــه خصوصــا ســلولهای ماکروفــاژ کــه از

مهمتریــن ســلولهای سیســتم ایمنــی بــدن و
" اولیــن ســد دفاعــی بــدن در مقابلــه
تقریبــا

بــا عوامــل بیگانــه و خارجــی هســتند یکــی از

ایــن بافــت هاســت .لــذا اثــر دارو هــا بــر ایــن

ســلول هــا میتوانــد اطالعــات مفیــدی در مــورد

مکانیســم اثــر دارو بدســت دهــد.

و  Core Histoneنیــز نتایــج فــوق را تأییــد
بــا افزایــش غلظــت هــر یــک از ایــن داروهــا در
محیــط  ،آزادســازی پروتئیــن هــای هیســتونی

" بــه دلیــل
مشــکل تــر مــی گــردد .ایــن احتمــاال
اتصــاالت ایــن داروهــا بــه هیســتونها و DNA

و یــا ایجــاد اتصــاالت عرضــی بیــن آنهــا مــی

باشــد کــه در نتیجــه بــه علــت فشــرده ترشــدن
و تجمــع کروماتیــن مانــع از اســتخراج آنهــا بــا

نتایــج حاصــل از اثــر غلظــت هــای مختلــف

اســتفاده از روشــهای معمــول مــی گــردد .از

روی درصــد بقــاء ســلولهای ماکروفــاژ ریــوی

بــه دانومایســین از خــود نشــان میدهــد .ایــن

داروی وینورلبیــن در مقایســه بــا دانومایســین
نشــان مــی دهــد کــه اثــر وابســته بــه غلظــت
و زمــان اســت  .بــه طوریکــه بــا گذشــت 6

طرفــی وینورلبیــن تأثیــر چشــمگیرتری نســبت

کاهــش بدلیــل ایجــاد نکــروز در ســلول هــا
نیســت زیــرا بررســی پروتئیــن هــا در محلــول

ســاعت از زمــان انکوباســیون ،درصــد بقــاء

روئــی رهــا ســازی هیســتون هــا را نشــان

 ، %90ولــی در نمونــه هــای تیمــار شــده

از آنجاییکــه پروتئیــن هــای غیــر هیســتونی

ســلولها در نمونــه شــاهد همچنــان بــاالی

نمیدهــد.

کاهــش مــی یابــد بطوریکــه میــزان  IC50بــرای

انــواع مختلفــی دارنــد ،در آزمایشــات انجــام

بــرای دانومایســین بــاالی  100میکــرو گــرم

گرفــت .نتایــج نشــان مــی دهــد کــه بــا افزایــش

وینورلبیــن  80میکــرو گــرم بــر میلــی لیتــر و
بــر میلــی لیتراســت .ایــن نشــان دهنــده اثــر
قویتــر وینورلبیــن روی ایــن ســلول هــا نســبت

بــه دانومایســین اســت.

شــده فقــط نــوع  HMGBمــورد بررســی قــرار
غلظــت داروهــای ذکــر شــده در محیــط کشــت

ســلول هــای ماکروفــاژ طــی انکوباســیون 6

ســاعته میــزان پروتئیــن  HMGBکاهــش مــی

در بررســی کیفیــت و کمیــت پروتئیــن هــای

یابــد .نتایــج وســترن بــات نیــز ایــن رونــد را

داروهــای نامبــرده میــزان پروتئیــن هــای

ضــد تومــور وینورلبیــن بــر پروتئیــن هــای

هیســتونی در حضــور و عــدم حضــور
هیســتونی بــر روی ژل کاهــش مــی یابــد و

ایــن کاهــش در هیســتون  H1شدیدتراســت.

مشــاهدات حاصــل از وســترن بالتینــگ و بــه

بــه خوبــی تأییــد مــی کنــد .از طرفی اثــر داروی

 HMGدر ســلولهای ماکروفــاژ ریــوی بیشــتر
از داروی دانومایســین اســت .از نتایج مشــاهده

شــده مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه داروهــای
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دانومایســین و وینورلبیــن عــاوه بــر میانکنش

توجــه بــه نتایــج فــوق ,میتــوان اســتنباط نمــود

هــای غیــر هیســتونی نیــز میانکــش دارنــد و

داروهــای وینورلبیــن و دانومایســین بــر روی

مــی شــوند و میــزان ایــن فشــردگی بــا افزایــش

نیــز  DNAســلولهای ماکروفــاژ ریــوی و نیــز

کــه  HMGB1یــک فعــال کننــده آپوپتــوز در

داروهــای نامبــرده مــی تواننــد بــه طــور

اســت ( )Krynetskaia et al., 2008بطوریکــه

اســتفاده قــرار گیرنــد و آزمایشــات انجــام

ســلولی ,پروتئیــن  HMGB1بــه محیــط خــارج

مطالعــات و بررســی هــای بیشــتر در مــورد

ســلول هــا از طریــق ایمینوبــات رهــا ســازی

در جلوگیــری از انــواع ســرطانها باشــد.

ایــن پروتئیــن در ســلول هــا ناچیــز میباشــد.

سپاسگزاری

کــه داروهــای ذکــر شــده در غلظــت هــای بــاال

تامیــن مالــی (طــرح شــماره1701064)/6/07

بــا پروتئیــن هــای هیســتونی  ،بــا پروتئیــن

کــه اســتفاده از ایــن دارو هــا اثــرات جانبــی

ســبب القــاء فشــردگی در ســاختار کروماتیــن

پروتئیــن هــای هیســتونی و غیــر هیســتونی و

غلظــت دارو زیــاد مــی شــود .گــزارش شــده

ســلولهای هپاتوســیت مــوش صحرایــی دارنــد،

پاســخ بــه برخــی از داروهــای ضــد ســرطان

گســترده در درمــان انــواع ســرطان مــورد

تحــت تاثیــر ایــن داروهــا هنــگام آپوپتــوز

شــده در ایــن تحقیــق مــی توانــد زمینــه ســاز

ســلولی رهــا میشــود .بررســی محلــول روئــی

جنبــه هــای مختلــف مکانیســم اثــر ایــن داروهــا

کمــی را نشــان میدهــد کــه نســبت بــه مقــدار
همچنیــن بررســی ســیتولوژی نشــان مــی دهــد

ازمعاونــت پژوهشــی دانشــگاه تهــران بخاطــر

ســلول را بــه ســمت آپوپتــوز مــی برنــد .بــا

تشــکر و قدردانــی میشــود.

منابع
Bilir, A., Erguven, M., Yazihan, N., Aktas, E., Oktem, G., Sabanci, A. (2010) Enhancement of vinorelbine-induced cytotoxicity and apoptosis by clomipramine and lithium chloride
in human neuroblastoma cancer cell line SH-SY5Y. Jornal of Neurooncology 100:
385-395.
Bradbury, E.M., Van Holde, K. (2004) Chromatin structure and dynamics: a historical perspective. New Comprehensive Biochemistry 39: 1-11.
Campos, E.I., Reinberg, D. (2009) Histones: annotating chromatin. Annual Review of Genetics 43: 559-99.
Capasso, A. (2012) Vinorelbine in cancer therapy. Current Drug Targets 13: 1065-1071.
Caterino, T.L., Hayes, J.J. (2010) Structure of the H1 C-terminal domain and function in chromatin condensation. Biochemistry Cell Biology 89: 35-44.

عذرا ربانی چادگانی و همکاران

... تاثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلول های ماکروفاژ ریوی در مقایسه

128

Catez, F., Hock, R. (2010) Binding and interplay of HMG proteins on chromatin: lessons from
live cell imaging. Biochimica Biophysica Acta 1799: 15-27.
De Maio, A. (1994) Protein blotting and immunoblotting using nitrocellulose membranes.
Protein blotting: a practical approach Oxford University Press, Oxford, New York, Toronto, 11-32.
Goodwin, G.H., Rabbani, A., Nicolas, R.H., Johns, E.W. (1977) The isolation of the high mobility group non-histone chromosomal protein HMG 14. FEBS Letter 80: 413-6.
Hait, W.N., Rubin, E., Alli, E., Goodwin, S. (2007) Tubulin targeting agents. Cancer Research
2: 1-18.
Happel, N., Doenecke, D. (2009) Histone H1 and its isoforms: contribution to chromatin
structure and function. Gene 431: 1-12.
Johns, E.W. (1964) Studies on histones. 7. Preparative methods for histone fractions from
calf thymus. Biochemical Journal 92: 55.
Johnstone, R.W., Ruefli, A.A., Lowe, S.W. (2002) Apoptosis: a link between cancer genetics
and chemotherapy. Cell. 108: 153-64.
Krynetskaia, N., Xie, H., Vucetic, S., Obradovic, Z., Krynetskiy, E. (2008) High mobility group
protein B1 is an activator of apoptotic response to antimetabolite drugs. Molecular
Pharmacology 73: 260-269.
Laemmli, U.K. (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature. 227: 680-5.
Ngan, V.K., Bellman, K., Hill, B.T., Wilson, L., Jordan, M.A. (2001) Mechanism of mitotic block
andinhibition of cell proliferation by the semisynthetic Vinca alkaloids vinorelbine
and its newer derivative vinflunine. Molecular Pharmacology 60: 225-32.
Rabbani-Chadegani, A., Chamani, E., Hajihassan, Z. (2009) The effect of vinca alkaloid anticancer drug, vinorelbine, on chromatin and histone proteins in solution. European
Journal of Pharmacology 613: 34-8.
Rapkin, L.M., Anchel, D.R., Li, R., Bazett-Jones, D.P.(2012) A view of the chromatin landscape.
Micron. 43: 150-8.
Th’ng, J.P., Sung, R., Ye, M., Hendzel, M.J. (2005) H1 Family Histones in the Nucleus control of
binding and localization by the C-terminal domain. Journal of Biological Chemistry
280: 27809-14
Zahraei, Z., Rabbani-Chadegani, A. (2007) A comparison of the effect of anticancer drugs,
idarubicin and adriamycin, on soluble chromatin. European Journal of Pharmacology 575: 28-33.

