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بررسی اثر زایموزان استخراج شده از ساکارومایسس سرویسیه بر رشد تومور و
القاء آپوپتوز در سلولهای توموري مالنوما
مهدی تقوی  ،1صمد فراشی بناب  ،2علیرضا خسروی
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 -1استاد مرکز تحقیقات قارچ شناسی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2گروه ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت49/01/72 :

تاریخ پذیرش 49/ 11 / 24

چکیده
مالنوما بدخيمترين فرم سرطان پوست است كه از سلولهاي پيگماني مالنوسيتي منشاء ميگيرد .زایموزان ترکیب غیر محلول از

دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویسیه میباشد که ساختاری تشکیل شده از بتاگلوکان متصل به پروتئین دارد .در این مطالعه
اثر زایموزان استخراج شده از ساکارومایسس سرویسیه بر میزان رشد و آپوپتوز در رده سلولی مالنوما مورد بررسی قرار گرفت.

سلولهاي توموري در محیط کشت  RPMI0461حاوی  01درصد سرم جنين گاو در دمای  73°Cو اتمسفر داراي  5درصد دی
اکسید کربن و  59%رطوبت کشت شدند .بعد از  24ساعت ،سلولها با زایموزان در غلظتهای مختلف به مدت  84ساعت و 72

ساعت تیمار شدند .میزان رشد سلولی با روش  MTTمورد بررسی قرار گرفت .میزان مرگ سلولی با يك ت  Annexin-Vو

پروپيديوم يدايد و با استفاده از دستگاه فلوسیتومتری بررسی گردید .نتایج نشان داد که زایموزان بطور معنیداری از رشد سلولهای

سرطانی در محيط كشت جلوگيري ميكند .زايموزان همچنین در غلظتهای  25 μg/mlو  50 μg/mlباعث القاء آپوپتوز در

سلولهاي سرطاني شد و از رشد تومور ممانعت كرد .با توجه به اینکه زایموزان توانایی القاء آپوپتوز در سلولهاي توموري دارد به
نظر میرسد تر يك ب مناسبی جهت استفاده برای مهار رشد سلولهای توموری باشد و تحقيقات بيشتر در اين زمينه به منظور استفاده
از آن در بيوتراپي سرطان اميدبخش است.

کلمات کلیدی :زایموزان ،رشد تومور ،آپوپتوز ،مالنوما
٭ نویسنده مسئول :علیرضا خسروی

آدرس :مرکز تحقیقات قارچ شناسی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن120- 51 1 17 1 61 :
پست الکترونیکkhosravi@ut.ac.ir :
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مقدمه
تومور و سرطان در اثر رشد و تکثیر کنترل نشده و
غیرطبیعی سلولهای بدن ایجاد میشود .در حال حاضر
سرطانها از عوامل اصلي مرگ و میر در جوامع بشري
شدهاند ( .)11مالنوما بدخيمترين فرم سرطان پوست

است كه از سلولهاي پيگماني مالنوسيتي منشاء مي-
گيرد و عوامل مختلف محيطي و ژنت يكي در رشد و
گسترش آن نقش دارند ( .)01روشهای درمانی رايج

سرطان شیمیدرمانی ،رادیوتراپی و جراحي ميباشد
ولي اکثر مبتالیان نیاز به درمان ترکیبی دارند و ابداع و
توسعه روشهای درمانی جديد و موثرتر براي سرطانها
ضرورت دارد ( .) 17
از مهمترین تغییراتی که در فیزیولوژی سلولی میتواند
منجر به رشد تومور شود ،گریز از آپوپتوز است به
طوری که یکی از هدفهای مهم در درمان سرطان،
القاء آپوپتوز در سلولهاي بدخيم است .آپوپتوز نوعي
مرگ برنامهریزی شده سلولی میباشد که بدون ایجاد
التهاب باعث حذف سلولهاي غيرطبيعي ميشود و در
هومئوستاز بافتها نقش اساسي دارد ( .)4امروزه
استفاده از مواد با منشاء طبیعی در درمان ،پیشگیری و یا
کند کردن سیر بیماری با تقویت سیستم ایمنی میزبان
دارای اهمیت ويژهاي است (  .) 14زایموزان جزئی از
دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویسیه
( )Saccharomyces cerevisiaeاست که  50 - 57 %آن
را بتاگلوکان تشکیل میدهد ( .)5بتاگلوکانها
پلیمرهایی از دی-گلوکز هستند که ساختار اصلی
دیواره سلولی قارچی را تشکیل میدهند (  .) 13طیف
وسیعی از انواع سلولهاي ايمني از قبیل ماکروفاژها و
سلولهای کشنده طبیعی ( )NKمیتوانند به وسیله
زایموزان فعال شوند ( 6 ،1و  .) 24واكنش ماکروفاژها
با زايموزان به عنوان اولین قدم در شروع پاسخهای

ایمنی ناشي از زايموزان محسوب میشود .پذيرندههاي
گلوکان در اتصال ماکروفاژ به زایموزان نقش مهمی را
ایفا میکنند (  .) 25توليد محصوالت التهابی مختلفي از
جمله سیتوکینها ،پراکسید هیدروژن و اسيد
آراشیدونیک توسط زایموزان القاء ميشود ( 3و .)22
گیرندههای جزء  3کمپلمان ( ،)CR3الکتوزیلسرامید،
گیرندههای رفتگر انتخابی و دکتین 1-در اتصال و
شناسایی زایموزان نقش دارند (  28 ، 26 ، 21و .) 31
عالوه بر این ،گيرنده شبه ابزار  )TLR2( 2در القاء
پاسخهای ایمنی به وسیله زایموزان دخالت دارد (.)8
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد سرطانی زایموزان
استخراج شده از ساکارومایسس سرویسیه بر روي
سلولهاي مالنوما انجام شد.
مواد و روش کار
آماده سازی زایموزان
زایموزان

پلیساکارید

تهیه

ش ده

از

دیواره

ساکارومایسس سرویسیه میباشد كه از كشور آمر كي ا

)(Biosynth International Inc, Itasca, IL, USA

خريداري شد .پودر زایموزان به صورت  1%در سرم
فيزيولوژي نرمال حل شده و به مدت یک ساعت در بن

ماری  73°Cقرار داده شد ،سپس به مدت  30دقیقه با

دور  4000 rpmسانتریفوژ گردید .بعد از حذف مايع

رو يي  ،سوسپانسیون حاصل از رسوب در دمای 4°C
نگهداری شد.
کشت سلولی

رده سلولی  B 16 F01مربوط به تومور مالنوما با منشاء
موشی در محیط کشت  RPMI0461حاوی  01%سرم
جنين گاو (-L 2mM ،)FBSگلوتامین00 1IU/ml ،
پنیسیلین و  00 1µg/mlاسترپتومایسین کشت داده

بررسی اثر زایموزان استخراج شده3 ...

شدند .سلولها در انکوباتور با دمای  73°Cو اتمسفر
واجد  CO2 5%و  59%رطوبت نگهداری شدند.
بررسی تأثیر زایموزان بر میزان زندهماني
(سیتوتوکسیسیتی) سلولهاي توموري با
روش MTT
پودر 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)- ( MTT

 ،) 2,5-Diphenyltetrazolium Bromideزرد
رنگ و محلول در آب بوده که توسط میتوکندری
سلولهای زنده احیا شده و به فورمازان ()Formazan
غیر محلول در آب تبدیل میشود .میزان تجزیه شدن
 MTTو تشکیل فورمازان با میزان تكثير سلولها ارتباط
دارد به طوریکه هر قدر میزان رسوب فورمازان بیشتر
باشد ،ماده رنگی تولید شده بیشتر و تعداد سلولهای
زنده بیشتر خواهد بود .برای بررسی تأثیر زایموزان بر
زندهمانی یا سیتوتوکسیسیتی سلولهای توموری،

سلولهای مالنوما  B 16 F01به تعداد  1×014سلول به
ازای هر چاهک از پلیت  96خانه کشت سلول کشت
داده شدند .بعد از گذشت  24ساعت انکوباسیون در

دمای  73°Cو اتمسفر واجد  CO2 5%و  59%رطوبت،
غلظتهاي مختلفي از زایموزان ( 25 ،01 ،5 ،1 ،0و
 ) 50 μg/mlبه سلولها اضافه شده و پلیتها به مدت 84
و

72

ساعت انکوبه شدند .پس از اتمام دوره

بررسی تأثیر زایموزان بر القاء آپوپتوز در
سلولهای توموری به روش فلوسیتومتری
بررسی آپوپتوز توسط کیت تشخیصی
)(PI

iodide

V/Propidium

Annexin

(شركت

بكتون

د يكي نسون-آمر كي ا) انجام گرفت .در طی آپوپتوز،
فسفاتیدیل سرین از سطح داخلی به سطح خارجی

غشای سلول منتقل و  Annexin-Vبه آن متصل می-

شود .رنگآمیزی  PIنیز بر اساس خاصیت نفوذپذیری
و عبور آن از غشای سلولهای مرده میباشد که به
 DNAقطعه قطعه شده هسته متصل میشود .برای
بررسی تأثیر زایموزان بر القاء آپوپتوز در سلولهای
توموری مالنوما ،سلولهاي  B 16 F01پس از  24ساعت
کشت در پلیت کشت سلول ششخانه به تعداد 2×014
به ازای هر خانه ،تحت تیمار با غلظتهاي مختلف
زایموزان ( 25 μg/mlو  ) 50 μg/mlبه مدت  84ساعت
قرار گرفتند .سلولهاي گروه کنترل و گروههای تیمار
از پلیتها جمعآوری شدند و پس از شستشو ،بافر
بایندینگ و سپس محلولهای  Annexin-Vو  PIاضافه
شد .سلولها پس از انکوباسیون به مدت  30دقیقه در

دمای  73°Cدر تاریکی ،با دستگاه فلوسیتومتری آنالیز

شدند.
بررسی درونتنی تأثير زايموزان بر رشد تومور

انکوباسیون 00 1μl ،از محلول )1 mg/ml( MTT

جهت بررسی تأثیر زایموزان بر رشد تومور در شرایط

(شركت سيگما-آمر كي ا) به هر گوده اضافه شد .پلیتها

درونتنی ( ،)In vivoتعداد  14سر موش همخون

دوباره به مدت  4ساعت انکوبه شدند .پس از اتمام

 C 57 BL/6ماده شش هفته به دو گروه هفتتایی تقسیم

زمان انکوباسیون ،محلول رویی خالی گردید و به هر

شدند و در حیوانخانه ایزوله در دمای  22- 27 °Cو

چاهک  051μlمحلول ديمتيلسولفوكسيد (،DMSO

سیکل روشنایی-تاریکی

شرکت سیگما ،آمریکا) اضافه شد تا کریستالهای

ساعت تاریکی و با دسترسی آزاد به آب و غذا

فورمازان حل شوند و پس از یک ساعت پلیتها با

نگهداری شدند .پس از یک هفته ،سلولهای توموری

12

ساعت روشنایی12 -

استفاده از دستگاه االیزا ریدر با طول موج  570نانومتر

مالنوما پس از ارزیابی زنده بودن به تعداد  5×015سلول

بررسی شدند.

در بافر  PBSاستریل به صورت زیرجلدی به ناحیه
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پهلوی چپ هر موش تلقیح گردید .از روز  15پس از

آزمایشات در محیط کشت به صورت سه بار تکرار

تلقيح سلولهاي توموري ،به گروه اول روزانه 01μg

انجام شدند.

زايموزان به مدت  4روز متوالی به صورت داخل
صفاقی تزریق شد و گروه دوم به عنوان گروه کنترل
توموری در نظر گرفته شد.
در روز  ، 25ابعاد تومور با استفاده از کولیس دیجیتال
اندازهگیری شد و با استفاده از فرمول زیر حجم تومور
بر حسب  mm3محاسبه گردید :حجم تومور = طول

تومور × (عرض تومور)0/5 × 2
تجزیه و تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری ANOVA

استفاده شد و تعیین اختالف بین گروهها با آزمون
 Tukey-HSDبررسی شد .در ارزیابی آپوپتوز توسط

نتایج
اثر زایموزان بر زندهماندن (سیتوتوکسیسیتی)
سلولهای توموری مالنوما
زندهماندن سلولها با استفاده از روش  MTTارزیابی

شد .نتایج حاصل  MTTمبنی بر تأثير زايموزان بر زنده-
ماني (سيتوتوكسيسيتي) سلولهای توموری مالنوما در
غلظتهای  25 ،01 ،5 ،1 ،0و  50 μg/mlو در زمانهای
 84و  72ساعت در نمودار  1نشان داده شده است .نتایج
نشان داد که زايموزان با الگوی وابسته به غلظت و زمان
منجر به القاء سيتوتوكسيسيتي در سلولهاي توموري
میگردد.

فلوسیتومتری از نرمافزار  Flowjo-v10استفاده شد .کلیه

نمودار  .1اثر سایتوتوکسیک زایموزان بر روی سلولهای توموری مالنوما در زمانهای  84و  27ساعت * :و ** نشاندهنده معنيدار بودن
اختالف در ميزان زندهماني سلولها در گروه تيمار و گروه كنترل است (به ترتيب  p<0/50و .)p<0/ 01

اثر زایموزان در القاء آپوپتوز در سلولهای توموری

به منظور بررسی القاء آپوپتوز در سلولهای مالنوما پس از  84ساعت انکوباسیون با زايموزان در غلظتهاي  25 μg/mlو
 ، 50 μg/mlاز روش رنگآمیزی  Annexin V/PIاستفاده شد .نتایج فلوسیتومتری در نمودار  2نشان داده شده است.

سلولهای رنگ شده با  Annexin Vدر مرحله آپوپتوز اولیه قرار دارند ،سلولهای رنگ شده با  PIدچار نکروز شدهاند
و سلولهای رنگ شده با هر دو رنگ در مرحله آپوپتوز نهایی قرار دارند .بر اساس نتایج فلوسیتومتری ،بیشترین ميزان
آپوپتوز در سلولهای مالنومای تیمار شده با بيشترين غلظت زایموزان مشاهده شد.

بررسی اثر زایموزان استخراج شده5 ...

نمودار  .2بررسی تأثیر زایموزان بر القاء آپوپتوز در سلولهای توموری مالنوما :نمودار دات پالت جمعیت سلولهای زنده ،سلولهای در مرحله

آپوپتوتیک اولیه ،سلولهای در مرحله آپوپتوتیک نهایی و سلولهای نکروتیک را نشان میدهد .الف) نمودار دات پالت سلولهای گروه کنترل،
ب) نمودار دات پالت سلولهایی که با  25 μg/mlزایموزان به مدت  84ساعت انکوبه شدهاند ،ج) نمودار دات پالت سلولهایی که با 05μg/ml
زایموزان به مدت  84ساعت انکوبه شدهاند.

اثر زایموزان بر رشد تومور در میزبانهای توموری
پس از تلقیح سلولهای توموری مالنوما و رشد تومورها ،جهت تأیید نوع تومور از بافت توموری الم پاتولوژیک تهیه
گردید .در رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ( ،)H&Eسلولهای توموری به شکل گرد تا بیضی با پلئومورفیسم واضح
سلولی و هستهای مشاهده شدند که دارای مقادیر متغیری از مالنین بودند .اندیکس میتوزی تومور باال بود ،مناطق
نکروتیک چندكانوني و آنژیوژنز گسترده مشاهده شد (شکل .)1

شکل  .1مقطع پاتولوژیک از بافت تومور مالنوما :در رنگآمیزی  H&Eسلولهای توموری به شکل گرد تا بیضی که دارای مقادیر متغیری از
مالنین هستند مشاهده ميشوند.

در پایان مطالعه ،حجم تومور در موشهای گروه کنترل و گروه تیمار با زایموزان اندازهگیری شد که در نمودار  3نشان
داده شده است .حجم تومور در گروه توموری تیمار شده با زایموزان به طور معنیداری در مقایسه با گروه کنترل
توموری کمتر بود ( .)p<0/ 05
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نمودار  .3میانگین حجم تومور در گروه کنترل و گروه تیمار شده با زایموزان :حجم تومور در گروه تيمار شده با زايموزان (گروه  )1در مقایسه با
حجم تومور در گروه كنترل تومور (گروه  )2به طور معنیداری کمتر است (.)p<0/50

بحث
شیمیدرمانی ،پرتودرمانی و جراحي در اکثر سرطانها
به عنوان درمان اصلی به کار میروند اما به دلیل
عوارض جانبی باالیی که دارند و در مورد برخي
سرطانها كارا يي خوبي ندارند ،ابداع روشهای درمانی
جدید و با کارایی بهتر الزم است .در سالیان اخیر
تحقیقات زيادي براي يافتن ترکیبات طبیعی با خواص
ضد توموري انجام شده است .مالنوما تهاجمیترین
شکل سرطان پوست است و علیرغم اینکه تنها 4%
سرطانهای پوست را شامل میشود اما مسئول  74 %از
مرگ و میرهای ناشی از سرطان پوست میباشد.
مالنومای بدخیم به قسمتهای عمیق پوست و اندامهای
داخلی نفوذ میکند و نسبت به درمانهای متداول و
آپوپتوز مقاوم است .امروزه بیوتراپی با تر يك بات
م كي روبي به عنوان نوعي استراتژی درمانی نوين براي
انواع سرطانها مخصوصًاًا مالنوما مورد توجه قرار گرفته
است .در این ارتباط در چند سال اخیر نقش تر يك بات
مختلف م كي روبي در تحر كي

سیستم ایمنی مورد مطالعه

قرار گرفته است .زایموزان تر يك بي در دیواره سلولی

مخمر است که فعالیتهای بیولوژیکی متنوعی را نشان
میدهد و با پاسخهای ایمنی و التهابی مرتبط است ( 14
و  .)5بخش اصلی زایموزان ،بتاگلوکان است اما دیگر
اجزای زایموزان عبارتند از مانان ،پروتئین و اسید
نوکلئیک (  .) 15در این مطالعه اثر زایموزان استخراج
شده از ساکارومایسس سرویسیه بر تکثیر سلولهای
مالنوما مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای حاضر نشان
داد زایموزان اثر مهاری بر رشد سلولهای توموري

مالنوما  B 16 F01دارد و باعث افزایش مرگ برنامه-
ریزی شده سلولی ميشود .تأثیر مهاری زایموزان به
صورت وابسته به دز و زمان بود .در واقع زایموزان
دارای اثرات سمیت سلولی در محیط کشت میباشد.
در مطالعه  Zhangو همکاران (  ) 2006نیز مشاهده شد
بتاگلوکان استخراج شده از میسلیوم قارچی باعث

کاهش تکثیر و زندهمانی سلولهای سرطان پستان انسان
به صورت وابسته به دز میشود و این اثر به دلیل توقف
سیکل سلولی اتفاق میافتد ( .) 30
اکثر بدخیمیها در اثر اختالل در سیستم آپوپتوزی
سلول ممکن است ایجاد شوند (  .) 12در مطالعه حاضر،

بررسی اثر زایموزان استخراج شده7 ...
بررسي آپوپتوز سلولي با استفاده از  Annexin Vو PI

کمکی نوع  )TH1( 1و تمایز سلولهای  CD8+ Tبه

نشان داد زايموزان میتواند آپوپتوز را در سلولهاي

سلولهای  Tاجرایی را تحریک ميكند و پيشنهاد شده

توموري مالنوما القاء کند و با افزایش غلظت زایموزان

است از بتاگلوکان به عنوان یک ادجوان قوي جهت

میزان سلولهای آپوپتوتیک افزایش یافت .در مطالعه

تقویت پاسخهای ضد توموری  TH1و لنفوسیتهای T

انجام شده توسط  Fullertonو همکاران (  ) 1999نیز

سیتوتوکسیک در کارآزماییهای بالینی استفاده شود

اثرات آپوپتوتیک بتاگلوکان بر روی رده سلولی

(  .) 19در مطالعه  Youngو همکاران (  ) 2001برای

سرطان پروستات انسانی بررسی شد که نتایج به دست

شناسایی مکانیسم القاء بیان فاکتور نکروز دهنده-آلفا

آمده نشان داد این ترکیب باعث مرگ سلولی

( )TNF-αبه وسیله زایموزان مشاهده شد  NF-κBدر

آپوپتوتیک میشود ( .)7در مطالعه  Parzoncoو

بیان  TNF-αالقا شده به وسیله زایموزان نقش دارد

همكاران (  )51 20مشاهده شد که بتاگلوکان جدا شده

(  .) 29زایموزان به واسطه  TLR2میتواند موجب فعال

از دانه غالت باعث نمایان شدن فسفاتیدیل سرین بر

شدن  NF-κBو در نتیجه تولید  TNF-αشود (  27و

روی سطح خارجی غشای سلولی (القاء آپوپتوز) در

 TNF .) 23به طور مستقیم اثرات ضد تکثیری و

سلولهای مالنومای انسانی در محيط كشت میشود که

سسیتوتوکسیک بر روی سلولها به خصوص سلولهای

به دلیل کاهش سطح  ATPداخل سلولی پیشنهاد شد

توموری دارد ( .)9همچنین باعث کاهش جریان خون

که القاء آپوپتوز از طریق مسیر میتوکندریایی ایجاد می-

تومور و آسیب عروق تومور میگردد (  .) 16زایموزان

شود (  .) 18همچنین  Queirozو همکاران (  )51 20نشان
دادند که بتاگلوکان قارچی از طریق فعال کردن
پروتئین کیناز فعال شده با  Bax ،FOXO3a ،AMPو
کاهش فعالیت  p 70 S6Kباعث افزایش آپوپتوز در
سلولهای توموری پستان میشود و به واسطه افزایش
استرس اکسیداتیو موجب کاهش زندهمانی این سلولها
میگردد ( .) 20
در این مطالعه ،در موشهای تیمار شده با زایموزان
حجم تومور نسبت به موشهای تیمار نشده کاهش یافته
بود .این یافته نشان میدهد که زایموزان میتواند در
رشد سلولهای سرطانی در داخل بدن اختالل ایجاد
کند .نتایج تحقیقات  Ohnoو همکاران (  )11 20هم
نشان داد که استفاده از زایموزان به صورت داخل

بر روی تولید سایر سیتوکینها و عوامل مهم در پاسخ-

های ایمنی ضد تومور نیز میتواند نقش داشته باشد.
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Abstract: Melanoma is a malignancy that initiates from melanocytes. Zymosan is an insoluble
compound prepared from yeast cell wall and consists of protein-carbohydrate complexes. In
this study, we assessed the effects of zymosan on tumor cell viability, growth and apoptosis in
melanoma cell line B16F10. Melanoma cells were cultured in RPMI1640 medium with 10%
fetal bovine serum. After one day, the cells were treated by zymosan with different
concentrations for 48 and 72 hours. Cell proliferation was assessed by MTT assay. Apoptosis
induction was evaluated by flow cytometric analysis using Annexin V/Propidium iodide
apoptosis kit. Zymosan noticeably inhibited cancer cells growth in vitro. In addition, zymosan
induced apoptosis in a dose dependent manner, mainly at doses of 25μg/ml and 50μg/ml, and
reduced tumor growth in vivo. Since zymosan can induce apoptosis and reduce tumor growth,
it seems to be an appropriate component for cancer biotherapy and further investigation on
antitumor effects of this microbial element may be beneficial.
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