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The Cytotoxic Effects of Testosterone on Gastric Cancer Cell Line (AGS)
and Evaluation of Caspase-3, -8, and -9 Activity
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Abstract

2

Background and Objectives: Various studies have shown that sex
steroids affect cancer cells at cellular and molecular level. In this study,
the anti-proliferation effects of testosterone, was investigated on gastric
cancer cell line (AGS) and activity level of caspase-3, -8 and -9, was
evaluated.
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Methods: In this laboratory experimental study, AGS cell line, were
randomly divided into control group (no exposure to hormone) and
groups received testosterone (at concentrations 0.001, 0.01, 0.1, 1, and
10mg/ml). The cytotoxic effect of the extract was measured using MTT
assay method. Caspase-3, -8 and -9 activity level was also evaluated
using ELISA method. The data were statistically analyzed between
groups using one way ANOVA and student’s t-test.
Results: Testosterone at the concentrations of 0.1 and 1mg/mL
significantly reduced the viability of AGS cells compared to the control
group (p<0.001). Exposure of gastric cancer cells to 1mg/mL of
testosterone significantly increased the activity level of caspase-3
(p<0.001) and -9 (p<0.05) as compared to the control group, but caused
no significant change in the activity level of caspase-8.
Conclusion: The findings of this study showed that testosterone can
exert cytotoxic effects on AGS cell line, which this effect is at least
partly mediated by caspase-3 and -9.
Keywords: Testosterone; Stomach neoplasms; Caspase-3; Caspase-8;
Caspase-9.
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تأثیر سایتوتوکسیک تستوسترون بر رده سلولی سرطان معده و ارزیابی فعالیت کاسپازهای
 8 ،3و 9
ندا امانی

 ، 1مهرداد شریعتی

 ، 1رحیم احمدی

*2

 ،سعید خاتمساز

 ، 1مختار مختاری

1

1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم

چکیده

پایه ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد

زمینه و هدف :مطالعات نشان دادهاند استروئيدهاي جنسی بر تکثير سلولهاي سرطانی در سطح

اسالمی ،کازرون ،ایران.

سلولی و مولکولی تأثيرگذارند .در این مطالعه به بررسی اثرات ضد تکثيري تستوسترون بر رده

2گروه فيزیولوژي ،دانشکده علوم پایه،

سلولی سرطان معده و ارزیابی فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و  9پرداخته شد.

واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،

روش بررسی :در این مطالعه آزمایشگاهی ،سلولهاي  AGSدر دو گروه شاهد (عدم مواجهه با

همدان ،ایران.

هورمون) و گروههاي دریافتکننده تستوسترون (با غلظتهاي  1 ،0/1 ،0/01 ،0/001و 10
ميلیگرم برميلیليتر) قرار گرفتند .اثر سيتوتوکسيک هورمون با استفاده از سنجش

MTT

اندازهگيري شد .ميزان فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و  9بهوسيله کيت  Elisaمورد ارزیابی قرار
گرفت .دادهها با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه و تیتست بين گروهها مقایسه شدند.
یافتهها :تستوسترون در غلظتهاي  0/1و  1ميلیگرم برميلیليتر سبب کاهش معنیدار زندهمانی
سلولهاي  AGSدر مقایسه با گروه شاهد شد ( .)p<0/001همچنين مواجهه سلولهاي سرطان
معده با هورمون تستوسترون در غلظت یک ميلیگرم برميلیليتر باعث افزایش معنیدار در ميزان
فعاليت کاسپازهاي  )p<0/001( 3و  )p<0/05( 9در این سلولها نسبت به گروه کنترل شد ،اما
تغيير معنیداري بر ميزان فعاليت کاسپاز 8 -ایجاد نکرد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد هورمون تستوسترون میتواند اثر سيتوتوکسيک بر

*نویسنده مسئول مکاتبات:
رحیم احمدی؛ گروه فيزیولوژي،

سلولهاي سرطانی معده اعمال کند که بخشی از این اثر حداقل از طریق افزایش فعاليت

دانشکده علوم پایه ،واحد همدان،

کاسپازهاي  3و  9ميانجيگري میشود.

دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.

کلیدواژهها :تستوسترون؛ سرطان معده؛ کاسپاز3 -؛ کاسپاز8 -؛ کاسپاز.9 -

آدرس پست الکترونيکی:
drrahahmadi@yahoo.com
تاریخ دریافت97/12/19 :
تاریخ پذیرش98/3/20 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایيد:
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)The cytotoxic effects of testosterone on Gastric Cancer Cell Line (AGS
and evaluation of Caspase-3, -8, and -9 activity. Qom Univ Med Sci J
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مقدمه

در مطالعات مختلف به بررسی نقش هورمون هاي جنسی مردانه،

سرطان معده در جهان بهعنوان چهارمين سرطان شایع و دومين

به خصوص تستوسترون در سرطان ها پرداخته شده است .مسئله

عامل مرگومير شناخته شده است ( .)1عوامل عفونی ،محيطی و

مهم در این مطالعات ،نتایج بسيار ضدونقيض در این حيطه

ژنتيکی در ایجاد این سرطان نقش مؤثري دارند ( .)2براساس آمار

می باشد .در این راستا ،نتایج برخی تحقيقات نيز بيانگر این

منتشره ،بيشترین موارد این سرطان در کشورهاي ژاپن ،چين و

مطلب است که هورمون هاي استروئيدي مردانه می توانند سبب

روسيه مشاهده شده و کمترین موارد آن نيز مربوط به کشورهاي

تحریک تکثير سلول هاي سرطانی شوند ( )10؛ درحالی که

توسعهیافته غربی است ( .)3سرطان معده در بخشهاي مختلفی از

پژوهش هاي دیگر نشان داده اند تستوسترون رشدونمو

ایران نيز از شيوع قابلمالحظهاي برخوردار است ( .)4امروزه،

سلول هاي سرطانی را مهار می کند ( .)11همچنين برخی

درمانهاي متداول جهت سرطان معده شامل رادیوتراپی،

مطالعات ،سطوح باالي تستوسترون را با افزایش خطر ابتال به

شيمیدرمانی و جراحی میباشد ()5،6؛ اگرچه فعالسازي مسير

سرطان مرتبط دانستهاند ()12،13؛ هرچند بيشتر این گزارشها

آپوپتوز در سلولهاي سرطانی ،از روشهاي نوین براي درمان و

بهلحاظ آماري قابلتوجيه نيست ( .)14ارتباط تستوسترون با

مبارزه با سلولهاي سرطانی شناخته شده است .مسير آپوپتوز با

سرطان کولون در موارد زیادي به اثبات رسيده ،اما نقش این

فعال شدن آنزیمهاي کاسپازي همراه است .کاسپازها جزء خانواده

هورمون در سایر سرطانها کمتر شناخته شده است ( .)15،16از

سيستئين پروتئازها بوده و نقش محوري در شروع و فاز اجرایی

سوي دیگر ،با پيشرفتهاي اخير در حيطه سلولی و مولکولی،

آپوپتوز دارند .در روند آپوپتوز ،کاسپازها فعال شده و روي

مطالعاتی در زمينه اثرات هورمونهاي استروئيد جنسی بر

سوبستراهاي خود عمل میکنند و سبب تغييرات بيوشيميایی و

سلولهاي سرطانی ،بهویژه در حوزه تأثير آنها بر ژنهاي

مورفولوژیک در سلول آپوپتوتيک میشوند .با بررسی فعاليت

آپوپتوزي ،ضد آپوپتوزي و متاستازي صورت گرفته است

کاسپازها میتوان مسير آپوپتوز (خارجی و داخلی) را ارزیابی

( ،)19-17اما گستره این مطالعات بسيار محدود است ،همچنين

کرد ( .)5کاسپازها به دو گروه شامل :کاسپازهاي آغازگر و

نتایج حاصل از این تحقيقات در موارد قابلتوجهی ضدونقيض

اجرایی تقسيم میشوند ( .)6در شرایط طبيعی ،سلولها با

میباشد .در سالهاي اخير درمان انتخابی سلولهاي سرطانی

نگهداشتن کاسپازها به فرم غيرفعال ،در برابر مرگ آپوپتوزي از

بهوسيله القاي آپوپتوز ،هدف اصلی بسياري از تحقيقات بوده

خود محافظت میکنند .درصورت دریافت پيام مرگ ،برخی

است (.)23-20

کاسپازها با هضم پروتئوليتيکی فعال شده ،سپس سایر کاسپازها را

با توجه به نقش مهم هورمونهاي جنسی در تکوین سرطانها،

فعال میکنند که این امر خود باعث فعالشدن کاسپازهاي اجرایی

بهویژه سرطانهاي سيستم گوارشی ،همچنين نتایج بسيار

میگردد و این آبشار کاتاليتيکی درنهایت ،منجر به مرگ سلولی

ضدونقيض در زمينه اثرات هورمونهاي جنسی بر تکوین این

میشود ( .)7عمل اصلی کاسپازهاي آغازگر (شامل کاسپازهاي ،8

سرطانها در سطح سلولی و مولکولی و نيز محدودیت مطالعات

 9و  )12فعالکردن کاسپازهاي پایيندست بوده و کاسپازهاي

در حوزه اثر تستوسترون بر ارزیابی فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و 9

اجرایی (کاسپازهاي  6 ،3و  )7نيز مسئول تخریب پروتئينهاي

در سلولهاي سرطانی معده؛ این تحقيق با هدف بررسی اثرات

سلولی هستند ( .)8مطالعات نشان دادهاند اندروژنها ،بهویژه

تستوسترون بر تکثير رده سلولهاي سرطانی معده و ارزیابی

تستوسترون بر آپوپتوز در سلولهاي سرطانی تأثيرگذارند.

فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و  9در محيط کشت سلولی انجام شد.

تستوسترون ،یک اندروژن مهم در مردان و زنان است .این
هورمون در مردان بهطور عمده بهوسيله سلول آندوپالسمی صاف

روش بررسی

از سلولهاي ليدیگ بيضه و در زنان عمدتاً توسط تخمدانها ،غدد

در این مطالعه تجربی  -آزمایشگاهی ،پودر خالص هورمون

فوقکليه و بافت چربی توليد میشود (.)9

تستوسترون از شرکت دارویی ابوریحان تهيه شد .در ادامه ،یک

10

ميلیگرم پودر خالص هورمون تستوسترون در یک ميلیليتر حالل
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ديمتيل سولفوکسيد ،یک ميلیليتر توئين  80بهاضافه  7ميلیليتر

فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و  9با استفاده از کيت آزمایشگاهی

محلول نمکی بافر فسفات ) (PBSحل گردید .رقتهاي مختلف

رنگسنج  ،Abnova( ApoTargetتایوان) با توجه به

از هورمون تستوسترون (با غلظتهاي  0/1 ،0/01 ،0/001و 1

دستورالعملهاي توليدکننده تعيين گردید .آپوپتوز در سلولهاي

ميلیگرم برميلیليتر) در ميکروتيوبهاي استریل تهيه و از فيلتر سر

سرطانی معده با استفاده از تستوسترون القا و بهطور همزمان در

سرنگی عبور داده شدند که درنهایت ،از این رقتها براي تيمار

گروه کنترل ،کشت داده شد .سلولها شمارش و در پليت با تراکم

سلولهاي سرطان معده استفاده شد .سلولهاي سرطان معده از

 5-3×106سلول در هر نمونه قرار گرفتند و متعاقباً در 50

بانک سلولی انستيتو پاستور تهيه و سلولها در شرایط استاندارد

ميکروليتر از بافر ليز سلولی سرد مجدداً ترکيب شده و بر روي یخ

نگهداري شدند .سپس این سلولها در محيط کشت رشد

به مدت  10دقيقه انکوبه شدند ،سپس براي یکدقيقه در یک

کامل ) ،(RPMI 1640حاوي سرم گاوي جنينی و

ميکروسانتریفوژ ،سانتریفوژ شدند .سوپرناتانت (عصاره سيتوزول)

آنتیبيوتيکهاي پنیسيلين و استرپتومایسين ،تحت اتمسفر %95

به یک لوله تازه اضافه و روي یخ قرار گرفت .هر عصاره

هوا و دياکسيدکربن  %5در دماي  37درجه سانتيگراد رشد یافتند.

سيتوزولی به غلظت  50-200ميکروگرم پروتئين در  50ميکروليتر

سلولهاي سرطان معده به دو گروه کنترل (شاهد) و دریافتکننده

بافر ليز سلولی رقيق شد .تعداد نمونهها براي اندازهگيري تعيين و

غلظت سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون تقسيم شدند .گروه

بهاندازه کافی بافر واکنشی اضافه گردید .به هر نمونه50 ،

شاهد تحت هيچگونه تيماري قرار نگرفت و جهت بررسی اثر

ميکروليتر از بافر واکنشی افزوده شد ،سپس  5ميکروليتر

سيتوتوکسيک تستوسترون بر سلولهاي سرطانی ،از روش

سوبستراي  4ميلیموالر اضافه گردید و به مدت  1-2ساعت در

رنگسنجی سنجش  MTTاستفاده شد .در همين راستا ،سلولها را

دماي  37درجه سانتيگراد انکوبه شدند .نمونهها در حين

در پليتهاي  96چاهکی (حاوي محيط کشت مناسب با تراکم

انکوباسيون در تاریکی نگه داشته شدند .درنهایت ،نمونهها در

 3/3×104سلول در هر سانتیمتر مکعب) کاشته و به مدت 24

یک دستگاه خواننده ميکروپليت در طولموج  400یا  405نانومتر

ساعت انکوبه شدند .بعد از  24ساعت ،غلظتهاي مختلف

قرائت شدند و ميزان فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و  9با مقایسه مستقيم

تستوسترون اضافه گردید و سلولها به مدت  24ساعت مجدداً

با ميزان کنترل تعيين گردید.

انکوبه شدند .در هر پليت ،غلظتهاي مختلف دارو با سه بار

دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  ،20آزمون کولموگروف -

تکرار بهکار برده شد ،سپس محيط کشت از چاهکهاي حاوي

اسميرونوف (جهت توزیع طبيعی دادهها) ،آناليز واریانس

سلول حذف و  200ميکروليتر محيط کشت تازه به هر چاهک

یکطرفه و آزمون تعقيبی توکی (پس از حصول از طبيعی بودن

اضافه گردید .در ادامه ،اجازه داده شد سلولها براي مدت 24

توزیع دادهها ،اطالعات مربوط به اثر سيتوتوکسيک تستوسترون)

ساعت دیگر رشد کنند .در پایان زمان رشد ،به هر چاهک 200

و آزمون تیتست (براي فعاليت کاسپازها) تجزیهوتحليل شدند.

ميکروليتر محيط تازه و  50ميکروليتر رنگ  MTTافزوده شد.

سطح معنیداري α>0/05 ،در نظر گرفته شد.

سپس پليتها را در فویل آلومينيوم پيچيده و در محيط مرطوب و
دماي  37درجه براي مدت  4-8ساعت انکوبه شدند .محيط حاوي

یافتهها

 MTTاز چاهکها حذف و کریستال فورمازان باقيمانده از MTT

در نمودار شماره  1تأثير غلظتهاي مختلف تستوسترون بر

با اضافه کردن  200ميکروليتر حالل دي متيل سولفوکسيد و 25

ميانگين زندهمانی رده سلولهاي  AGSنشان داده شده است.

ميکروليتر بافر گالیسين به هر چاهک حل گردید .بالفاصله جذب
در طولموج  570نانومتر خوانده شد ،سپس چاهکهاي حاوي
محيط MTT ،و فاقد سلول بهعنوان بالنک در نظر گرفته شدند.
همه آزمایشها بهصورت سه بار تکرار انجام گرفت.
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تأثير سایتوتوکسيک تستوسترون بر رده سلولی سرطان معده و ارزیابی فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و 9

ندا امانی و همکاران

نمودار شماره  :1مقایسه اثرات غلظتهای مختلف تستوسترون بر زندهمانی رده سلولهای .AGS
دادهها بهصورت «میانگین  ±انحراف معیار» نشان داده شدهاند *** .بیانگر معنیداری نسبت به گروه کنترل با p<0/001؛
 ####بیانگر معنیداری نسبت به گروه دریافتکننده  0/001میلیگرم برمیلیلیتر تستوسترون با p<0/001؛
††† بیانگر معنیداری نسبت به گروه دریافتکننده  0/01میلیگرم برمیلیلیتر تستوسترون با  p<0/001و  $$$بیانگر معنیداری نسبت به
گروه دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر تستوسترون با  p<0/001میباشد.

با توجه به نتایج مندرج در نمودار شماره  ،1اختالف معنیداري

نمودارهاي شماره  3 ،2و  ،4درصد فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و 9

در ميانگين زندهمانی سلولهاي  AGSدر گروههاي دریافتکننده

در سلولهاي سرطان معده تحت تأثير هورمون تستوسترون (با دوز

تستوسترون (دوز  0/001و  0/01ميلیگرم برميلیليتر) نسبت به

یک ميلیگرم برميلیليتر) را نشان میدهد .مواجهه سلولهاي

گروه کنترل مشاهده نشد ( .)p<0/05در مقابل ،در بررسی

سرطان معده با هورمون تستوسترون (غلظت یک ميلیگرم

ميانگين زندهمانی سلولهاي  AGSدر گروه دریافتکننده

برميلیليتر) باعث افزایش معنیدار در ميزان فعاليت کاسپازهاي 3

تستوسترون (با دوز  0/1ميلیگرم برميلیليتر) ،کاهش معنیداري

و  9در این سلولها نسبت به گروه کنترل شد (به ترتيب در

نسبت به گروه کنترل دیده شد .همچنين در گروه دریافتکننده

 p<0/001و  .)p<0/05همچنين مواجهه سلولهاي سرطان معده با

تستوسترون (با دوز  1ميلیگرم برميلیليتر) ،کاهش معنیداري در

هورمون تستوسترون (غلظت یک ميلیگرم برميلیليتر) ،افزایش

ميانگين زندهمانی سلولهاي  AGSنسبت به گروه کنترل مشاهده

معنیداري در ميزان فعاليت کاسپاز  8 -در این سلولها نسبت به

گردید.

گروه کنترل ایجاد نکرد.
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تأثير سایتوتوکسيک تستوسترون بر رده سلولی سرطان معده و ارزیابی فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و 9

ندا امانی و همکاران

نمودار شماره  3 ،2و  :4بررسی اثر تستوسترون بر میزان فعالیت کاسپاز  8 ،3و  9در سلولهای .AGS
دادهها بهصورت "میانگین  ±انحراف معیار" نشان داده شدهاند.
* و *** بیانگر معنیداری نسبت به گروه کنترل به ترتیب با  p<0/05و  p<0/001میباشد.

بحث

همچنين سطوح باالي آندروژنها در خون ،اثرات محافظتی بر

نتایج این مطالعه نشان داد هورمون تستوسترون در غلظتهاي

روي سيستم گوارشی داشته که با کاهش ریسک سرطان کولون

 0/001و  0/01ميلیگرم برميلیليتر ،تأثير معنیداري بر کاهش

همراه است ( .)24در مقابل ،برخی پژوهشها نشان دادهاند سطوح

زندهمانی سلولهاي سرطانی معده ) (AGSندارد ،اما مواجهه

باالي آندروژنها ممکن است ریسک سرطان را افزایش دهند

هورمون تستوسترون (با غلظتهاي  1و  0/1ميلیگرم برميلیليتر)

( .)25نتایج مطالعهاي در سال  2014نشان داد سطوح افزایشیافته

بهطور معنیداري داراي اثر ضدتکثيري بر سلولهاي سرطانی

تستوسترون پالسما با خطر باالي ابتال به سرطان و مرگ زودرس

 AGSمیباشد .بر این اساس ،غلظت باالي تستوسترون میتواند

پس از سرطان مرتبط است ( .)26تحقيق دیگري نشان داد سطوح

اثر مهاري بر تکثير سلولهاي سرطانی  AGSداشته باشد .همسو با

باالي تستوسترون ممکن است ریسک ابتال به سرطان ریه و

یافتههاي پژوهش حاضر ،دیگر مطالعات نشان دادهاند هورمون

پروستات را افزایش دهد ،گرچه نتایج مطالعات بر روي مردان

تستوسترون داراي اثرات مهاري بر تکثير سلولهاي مختلف

نشان داده است ارتباطی بين سطوح تستوسترون و ریسک سرطان

سرطانی ،ازجمله سرطان پستان است (.)11

کولورکتال وجود ندارد (.)27
13
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تأثير سایتوتوکسيک تستوسترون بر رده سلولی سرطان معده و ارزیابی فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و 9

ندا امانی و همکاران

از سوي دیگر ،غلظتهاي پایين تستوسترون ،گيرندههاي

داشته باشد ( .)35در مقابل ،دادههاي دیگري نشان میدهند

غيرکالسيک (گيرندههاي غشایی) را فعال میکنند ( ،)28که

آندروژنها باعث جلوگيري از فعال شدن کاسپازهاي  8 ،7و 9

بهنوبه خود مسيرهاي غيرژنوميک را فعال کرده و باعث تکثير

میشوند و ازاینرو قادر به محافظت از سلولهاي سرطانی

سلولهاي سرطانی میشود ،اما تستوسترون در غلظتهاي باال از

پروستات در مقابل آپوپتوز ناشی از محرکهاي مختلف هستند

طریق رسپتورهاي سيتوزولی ،مسير آپوپتوز را تحریک و تکثير

( .)36برخی یافتهها نشان میدهند گيرندههاي هورمون جنسی

سلولهاي سرطانی را مهار میکند (.)29

ممکن است تا حدودي در سرطان معده درگير باشند ،اما اهميت

یافتههاي این پژوهش درخصوص اثرات سيتوتوکسيک هورمون

بالينی و پيشبينی آنها در سرطان معده محدود است ( .)37در

تستوسترون بر رده سلولی  ،AGSنشانگر آن است که غلظت

پژوهشی ،محققان اثرات ضد توموري گيرندههاي آندروژن

سيتوتوکسيک هورمون تستوسترون باعث افزایش معنیدار در

غشایی را در سرطانهاي دستگاه گوارش نشان دادند (.)38

ميزان فعاليت کاسپاز  3و  9میشود ،اما فعاليت کاسپاز  8 -را

همچنين گزارشها حاکی از آن است که سلولهاي نئوپالسميک

تحت تأثير قرار نمیدهد .در این راستا ،محققان با بررسی بيان

قادرند آپوپتوز را از طریق مهار فعاليت کاسپاز  3 -مهار کنند

کاسپازهاي  8 ،3و  9در  60مورد سرطان آدنوکارسينوماي پيشرفته

( .)39مطالعات قابلتوجهی در مورد ارتباط بين کاسپازهاي  8 ،3و

معده ،ميزان بيان کاسپاز  3 -را در حد  ،%95کاسپاز  8 -در حد

 9و آپوپتوز انجامگرفته و نتایج این تحقيقات همانند یافتههاي

 ،93%کاسپاز  9 -در حد  %90و کاسپاز  10 -را در حد %97

حاصل از مطالعه حاضر نشان دادهاند در مواردي همراه با آپوپتوز،

گزارش کردند .در مقابل ،بافت نرمال معده بيان خيلی کم یا عدم

فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و  9نيز دچار تغييراتی میشوند ،اما تغيير

بيان این کاسپازها را نشان داد .درمجموع ،این نتایج نشان میدهند

فعاليت این کاسپازها بسيار متنوع و متفاوت است و الزاماً همسویی

سلولهاي سرطان معده جهت آپوپتوز نياز به بيان کاسپازها دارند

باهم ندارند ( .)40،41همراستا با یافتههاي این مطالعه ،نتایج

( .)30در مطالعات مختلف رابطه بين بيان کاسپاز  3 -و سرطان

حاصل از تحقيقات اخير نشان دادهاند آپوپتوز در سلولهاي AGS

دستگاه گوارش ارزیابی شده است؛ ولی بااینحال ،پيشبينی ميزان

توسط مسير آپوپتوزي خارجی وابسته به کاسپاز و فعالسازي

بيان کاسپاز  3 -هنوز معلوم نيست .دادهها نشان میدهند بيان

کاسپازهاي  3و  8اجرا میگردد (.)42،43

کاسپاز  3 -تأثير خاصی بر ميزان بقاي کلی سرطان دستگاه

درمجموع و با توجه به نتایج مطالعات پيشين ،دوز سيتوتوکسيک

گوارش ندارد ،همچنين بيان باالي کاسپاز  3 -بهصورت ضعيفی

تستوسترون ،فعاليت کاسپازهاي  8 ،3و  9را متأثر میسازد؛ اگرچه

باعث پيشبينی سرطان معده میشود ( .)31پروتئينهاي کاسپازها؛

در مطالعه حاضر تنها فعاليت سطح فعاليت کاسپازهاي  3و  9دچار

ازجمله کاسپازهاي  8 ،3و  ،9آنزیمهاي پروتئازي هستند که در

افزایش شد و سطح فعاليت کاسپاز  8 -دچار تغيير معنیداري نشد.

آغاز و اجراي فرآیند آپوپتوز دخيل بوده و نقش کليدي در

درخصوص نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان گفت با توجه

پيشرفت سرطان ایفا میکنند .کاسپازهاي  3و  9در بافتهاي

به مکانيسمهاي داخلی و خارجی مسير آپوپتوزي ،احتماالً

توموري نسبت به بافتهاي نرمال دچار تنظيم کاهشی میشوند،

تستوسترون از طریق فعالسازي مسير داخلی آپوپتوز ،فعاليت

اما کاسپاز  8 -در بافت توموري نسبت به بافت سالم دچار تنظيم

کاسپاز  9 -را متأثر ساخته ،اما اثري بر مسير خارجی و فعالسازي

افزایشی میگردد ( .)32،33یافتههاي پژوهشی نشان دادهاند

کاسپاز  8 -نداشته است.

تستوسترون بر آپوپتوز در سلولهاي عضله صاف عروقی تأثير
میگذارد و میتواند از طریق مسير خارجی ،آپوپتوز را در این

نتیجهگیری

سلولها القا کند ( .)34در مطالعه دیگري نشان داده شد

نتایج این تحقيق نشان داد هورمون تستوسترون در غلظتهاي باال

تستوسترون فعاليت کاسپاز  3 -را در سلولهاي سرطان پروستات

میتواند اثر سيتوتوکسيک بر سلولهاي سرطانی معده اعمال کند

افزایش داده و میتواند اثرات ضدتـومـوري در سـرطـان پروستات

و سبب القاي آپـوپتـوز در سلـولهـاي سـرطـانی معـده گـردد کـه
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ندا امانی و همکاران

9  و8 ،3 تأثير سایتوتوکسيک تستوسترون بر رده سلولی سرطان معده و ارزیابی فعاليت کاسپازهاي

تشکر و قدردانی

9  و3 بخشی از این اثر حداقل از طریق افزایش فعاليت کاسپازهاي

،این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتري مصوب دانشکده علوم پایه

ميانجيگري میشود و احتماالً سبب فعالسازي کاسپاز آغازگر

 بدینوسيله از معاونت.دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون است

 اما تأثيري بر کاسپاز آغازگر مسير،مسير داخلی آپوپتوز شده

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون جهت پشتيبانی این

.خارجی ندارد

.پژوهش تقدیر و تشکر به عمل میآید
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