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Abstract
MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs that regulate the expression of about 60% of human
genomes. Silibinin or mixture of silybin A and B is a flavonolignans that constitute 70-80% Silymarin which
is considered to be its main effective ingredient. Silibinin revealed antioxidant and anti-inflammatory effects
by scavenging free radicals, improving antioxidant enzymatic activities, and suppressing NF-кβ activation.
One of the recent discoveries about the functions of silibinin, is its ability to change different miRNAs
expression, especially in cancer. For instance, silibinin decreases Bcl2 level by inhibiting miR-21 expression
in breast cancer cells that leads to apoptosis. Silibinin elevates miR-203 expression in lung cancer cells that
causes stimulation of E-cadherin. The component can differentiate mesenchymal phonotype to epithelial.
Also, treatment of glioblastoma cancer cells with silibinin diminishes anti-apoptosis factor XIAP by
upregulation of miR-7 that causes prevention of autophagia in these cells. Therefore, silibinin could induce
apoptosis and differentiation and inhibit proliferation in different cancer cells via regulation of various
miRNAs expression. In this review study we aimed to summarize the studies about the effects of silibinin on
different miRNAs expression in various types of cancer cells to distinguish the exact mechanism of silibinin
anti-cancer effects.
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چكیده
میکرو  RNAها ) RNA ،(miRNAsهای غیر کد کنندهای هستند که توانایی تنظیم بیان حدود  06درصد ژن های ژنوم
انسان را دارند .سیلیبینین فالونولیگنانی است که  76-06درصد از سیلیمارین را تشکیل داده و ماده موثره اصلی آن میباشد.
گزارش شده است که سیلیبینین از طریق جمع آوری رادیکالهای آزاد ،افزایش بیان آنزیمهای آنتی اکسیدانی و مهار
فاکتور رونویسی التهابی  NF-кβباعث بروز خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی میشود .یکی از جدیدترین اثرات کشف
شده سیلیبینین ،توانایی آن در تغییر بیان  miRNAهای مختلف به خصوص در سرطان میباشد .برای مثال سیلیبینین با
کاهش بیان  miR-21در سلولهای سرطانی سینه باعث مهار بیان  Bcl2و به دنبال آن تحریک آپوپتوز میشود .سیلیبینین با
افزایش بیان  miR-203در سلولهای سرطانی ریه منجر به افزایش  E-cadherinمیشود که تمایز به سلولهای اپیتلیالی را به
دنبال دارد .همچنین درمان سلولهای سرطانی گلیوبالستوما با سیلیبینین ،باعث مهار فاکتور ضد آپوپتوزی  XIAPاز طریق
ارتقا بیان  miR-7شده و منجر به مهار فرآیند اتوفاژی در این سلولها میگردد .بدین ترتیب سیلیبینین قادر به تحریک
آپوپتوز ،مهار تکثیر سلولی و افزایش تمایز در سلولهای سرطانی از طریق تنظیم بیان  miRNAهای مختلف میگردد .با
توجه به نقش بسیار مهم  miRNAها در فرآیندهای متنوع سلولی و مولکولی ،در این مطالعه به جمع بندی و مرور مطالعات
انجام شده در مورد اثرات سیلیبینین بر بیان  miRNAها در سرطان های گوناگون پرداخته شده است.
واژه های کلیدی :سیلیبینین ،miRNA ،سرطان

مقدمه
یکی از جدیدترین مکانیسمهای تنظییم بییان ژن در

درون زاد با حدود  80-52نوکلئوتید هستند کیه توانیایی

فرایندهای مختلف سلولی به خصیوص سیرطان ،میکیرو
 RNAها ( miRNAها) هستند که درکنار متیالسییون DNA
و استیالسییون هییستونهیا بیهعنوان مکانیسمهای اپییژنتیک
معرفیی شییدهانیید و در تنظییم بییان ژنهیا نقیش مهمیی
برعهییده دارنییدmiRNA .هییا RNA ،هییای غیرکدکننییده

تنظیم بیان حدود  06درصد از کل ژنیوم انسیان را دارنید(.)8

نقش تنظیمیی  miRNAهیا در بسییاری از فراینیدها مثیل
رشد ،تمایر ،التهاب ،سرطان ،مقاومت دارویی و دیابیت بیه
اثبات رسیده است (جدول شماره  .)8برای مثیال miR-9
با هیدف قرار دادن  NF-кβدر مونوسیتها و نوتروفیلها
E-mail: a.bagherimg@gmail.com

مولف مسئول :ابوذر باقری -ساری :کیلومتر  17جاده فرح آباد ،مجتمع انشگاهی پیامبر اعظم( ص( ،دانشکد پز شکی
 .8کارشناس ارشد بیوشیمی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .3کارشناس ارشد بیوشیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،دامغان ،ایران
 .4کارشناسی ارشد ژنتیک مامایی ،گروه بیوشیمی ،بیوفیزیک و ژنتیک ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .0استادیار ،گروه بیوشیمی بالینی ،بیوفیزیک و ژنتیک ،مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی و سلولی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 8337/2/53
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 8337/5/83
 تاریخ دریافت 8337/5/0
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وحید اکبری کردخیلی
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مروری

وحید اکبری کردخیلی و همکاران

جدول شماره  :1جدیدترین یافته ها در مورد نقش  miRNAهای مختلف در شرایط گوناگون
5

تحریک تومورزایی از مسیر  PI3K/AKTبا هدف قرار دادن PTEN

افزایش

سلول های اپیتلیال تیروئیدی

3

تحریک نکروز سلولهای سرطانی از طریق کاهش بیان FoxM1

افزایش

سلول های سرطان گردن رحم

tumor suppressor miRNA-6852

4

تومورزایی با واسطه STAT3

افزایش

سلول های سرطان معده و موشهای gp130F/F

oncomiR-200 family

2

مهار متاستاز و تکثیر با هدف قرار دادنSTAT3

کاهش

سلول های سرطان پروستات رده DU145

tumor suppressor miR-124

0

مهار رشد تومور پروستات و متاستاز استخوان با هدف قرار دادن فاکتور رونویسی استخوانزا RUNX2

کاهش

سلول های سرطان پروستات انسانی

tumor suppressor miR-466

7

افزایش گسترش تومور از طریق سرکوب TFAP2C

افزایش

سرطان سلول های غیر کوچک ریه

oncomiR-137

0

افزایش گسترش تومور با هدف قرار دادنZO-1

افزایش

سلول های سرطان کولورکتال

oncomiR-103

3

افزایش  IL-6و  Cyr61و سرکوب  Baxوcaspase 3

کاهش

موش های دچار خونریزی ساب آرکنوئید

anti-inflammatory miR-22

86

به کارگیری مقلد  miR 146aباعث مهار التهاب از طریق سرکوب  ،Nox4تولید  VCAM 1 ، ROSو  ICAM 1شد

کاهش

نفروپاتی دیابتی

anti-inflammatory miR-146a

88

افزایش مقاوت دارویی از طریق تحریک مسیر PTEN/Akt

افزایش

سلول های سرطان ریه مقاوم به سیس پالتین

miR-221

85

مهار مقاومت دارویی با هدف قرار دادن TAZ

کاهش

سلول های سرطان پانکراس

miR-455-3p

83

افزایش این دو  miRNAقبل از افزایش گلوکز طی دیابت بوده است

افزایش

موشهای دیابتی

miR-1225-5pو miR-320c

84

تحریک آترواسکلروزیس از طریق التهاب بافت چربی اطراف عروق

افزایش

موشهای−/− apoE

miR-19b

باعث کاهش پاسخ التهابی مییشیود( .)82خیانواده miR-

 miR-17/92در سرطان ریه افزایش بیان داشته و با مورد

 34در القاء تمایز و توقف چرخه سلولی از طریق کاهش

هدف قرار دادن  HIF1αباعث پیشرفت تومور میگردد(.)53

 CDK6 ،CDK4 ،cyclin E2 ،cyclin D1و CDC25A

بییهطییورکلی در انییواع سییرطانهییا ،بیییان miRNAهییای

نقیش دارنید( 494 miR)80از طرییق کیاهش  BIM8در

سییرکوبکننیده سییرطان کییاهش و بیییان  miRNAهییای

 NSCLC5باعث مقاومت در برابر داروی ضید سیرطانی

آنکوژن افزایش میییابید کیه نتیجیه آن افیزایش رشید،

 TRAILمیشود( .)87امیا بیه دلییل ایین کیه بییش از 26

تکثیر و متاستاز تومور میباشد .بنابراین بیازگردانی بییان

درصد از ژنهای  miRNAها در مکانهایی در ارتباط با

 miRNAهای سرکوبکننده سرطان با استفاده از مقلدهای

ژنهای مرتبط با سرطان قرار دارنید ،نقیش  miRNAهیا

miRNA3ها و سرکوب بیان  miRNAهیای آنکیوژن بیا

در جنبههای مختلف سرطان مثل پیشگییری ،تشیخی

استفاده از  Antagomir4هیا و عوامیل اپیی ژنتیکیی مثیل

و درمان بیشتیر میورد توجیه مییباشید( .)83،80اهمییت

متیالسیون پرومیوتر مییتوانید میانع از پیشیروی سیرطان

 miRNAها در سرطان اولین بار در لوسیمی  CLLنشیان

شود .علت عملکرد نادرست  miRNAها در سیلولهیای

داده شیید .مطالعییات سیییتوژنتیکی نشییان داد کییه ناحیییه

سرطانی میتواند جهش ،تغیییرات اپیی ژنتییک ،حیذف

کروموزومی  13q14در  26درصد

بیماران مبتال به CLL

حذف میشود .مطالعات بعدی مشیخ

ژنومی یا تغییر در پردازش  miRNAها باشد(.)54 ،80

کیرد کیه ایین

در پژوهشهای مختلفی اثبات شده است که ترکیبات

miR-15a

طبیعی مختلف مثل کورکومین ،رزوراترول ،پلیفنلهیا،

بهصورت پلیسیسترونیک رونویسی میشوند(.)56

کوئرستین و سیلیبینین قادرند روی بیان  miRNAها تاثیر

در سالهای اخیر ،شناسایی و تعیین نقش  miRNAهیای

بگذارند و از این طرییق اثیرات حمیایتی در فرآینیدهای

سرکوبکننیده سیرطان ( )Tumor suppressor miRNAو

بیولوژی مختلیف بیه خصیوص سیرطان از خیود بیه جیا

سرطانزا یا آنکوژن ( )oncomiRدر ایجاد تومور از اهداف

بگذارند( .)52-57سیلیمارین  06-76درصد از عصیاره دانیه

پیشتاز پژوهشگران بوده است .در همیین راسیتا مشیخ

گیاه خار مریم ) (Silybum marianumرا تشکیل میدهد

شده است که  miR-15/16با هیدف قیرار دادن پیروتئین

و از دیرباز به عنوان حمایت کننده کبد در شرایط بالینی

ضدآپوپتوزی  BCL2در لوسمی لنفوئیدی مزمن و COX-2

مختلییف مثییل مسییمومیت و کبیید چییرب شییناخته شییده

در سییرطان کولییون در مهییار سییرطان نفییش دارد(.)55،58

میباشد( .)50سیلیبینین یا ترکیب سیلیبین  Aو( Bتصیویر

1. Bcl2-interacting mediator of cell death
2. Non-small cell lung carcinoma

3. miRNA-mimic
4. miRNA antagonists

ناحییه حیاوی دو ژن کدکننیده  miR-16-1و
است که
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رفرنس

 miRNAمسیرهای هدف

افزایش/کاهش بیان

نمونه

miRNA
oncomiR-146b

اثرات سيليبينين بر  miRNAهای مختلف در سرطان

شییماره )8فالونولیگنییانی اسییت کییه  76-06درصیید از

معیارهای ورود و خروج از مطالعه

میباشد( .)53گزارش شدهاسیت کیه سییلیبینین از طرییق

تکییراری ،مقییاالت مییروری ،انییواع خالصییه مقییاالت و

جمعآوری رادیکالهای آزاد و افزایش بیان آنیزیمهیای

کنفرانسها حذف گردیدند .پس از اسیتخراج مطالعیات

آنتیاکسیدانی باعث ارتقاء ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن

بر اساس وجود کلیدواژههیا در عنیوان و خالصیه مقالیه،

در شرایط استرس اکسیداتیو میشود( .)36سیلیبینین قیادر

متن کامل مقاالت به دقت میورد بررسیی قیرار گرفتیه و

اسیییت از طرییییق مهیییار  NF-кβاز التهیییاب جلیییوگیری

اطالعات مورد نیاز به طور دقیق جمعآوری گردید.

کند( .)38همچنین اثرات ضد سرطانی سیلیبینین از طرییق
القییای آپوپتییوز و مهییار فاکتورهییای رشیید بییه اثبییات

بیوژنز و نامگذاری  miRNAها

رسیدهاست( .)35یکی از جدیدترین اثرات کشیف شیده

بیش از نیمی از  miRNAهیا دارای ناحییه پرومیوتر

سیییلیبینین ،توانییایی آن در تغییییر بیییان  miRNAهییای

ویژه بوده و به صورت مستقل بیان میشوند .بخش دیگر

مختلف در سلولهای گوناگون میباشید .از ایین طرییق

 miRNAها در میان نواحی اینترونی و اگزونی کدکننده

سیییلیبینین توانسییته سییت اثییرات مفییید قابییل تییوجهی بییه

پروتئینها در ژنوم پراکندهاند که نمایانگر نقیش تعیاملی

خصوص در مبحیث سیرطان نشیان دهید .هیدف از ایین

 miRNAها با پروتئینهای مربوطیه مییباشید( .)33سینتز

مطالعه جمع بندی و مرور مطالعات انجام شیده در میورد

 miRNAهییا از رونوشییتهییای سیینجاق سییری شییکل

اثییرات سیییلیبینین بییر بیییان  miRNAهییا در سییلولهییای

درونزاد مشتق میشوند و طی مراحل گوناگون ،به بلوغ

سرطانی مختلف میباشد.

میرسند .بیوژنز آن ها بیا تشیکیل ییک رونوشیت اولییه
( )pri-miRNAکییه اغلییب شییامل صییدها نوکلئوتییید و
ساختارهای ساقه-حلقه بوده ،آغاز میگیردد .اکثیر ایین
پیشسازها توسط آنزیم  RNAپلیمراز  IIتشکیل میشوند.
رونوشت اولیه  miRNAها در هسته توسط ییک آنیزیم
 RNaseIIIبه نام دروشا به صورت یک ساختار سینجاق
سری کوچک بریده مییشیود( .)34ایین فرآینید نییاز بیه
همکاری پروتئین واجد ناحیه متصل شونده بیه  RNAدو

تصویر شماره  :1ساختار سیلیبینین ،ترکیب سیلیبین  Aو B

مواد و روش ها
نحوه جستجو

رشییتهای ) (dsRBDبییه نییام  DGCR8دارد DGCR8 .در
کنار آنزیم دروشا تشکیل یک کمپلکس پروتئینی به نام
 Micro processorرا میدهد که وظیفه برش رونوشیت
اولیه و تبدیل آن بیه ییک رشیته تقریبیا  76نوکلئوتییدی
دارای ساختار ناق

ساقه و حلقیه ) (pre-miRNAرا بیه

در اییییین مطالعییییه از کلیییییدواژههییییای ،silibinin

عهده دارد( .)32مطالعیات گونیاگون نشیان داده انید کیه

neoplasm ،tumor ،miRNA،microRNA ،silymarin

کارایی آنزیم دروشیا بسیتگی بیه انیدازه حلقیه انتهیایی،

و  cancerاستفاده شده و مقاالت مربوطیه از پایگیاههیای

ساختار ساقه مانند و توالیهای آویزان موجیود در محیل

معتبر  Google Scholar ،Scupos ،PubMedو Web of

برش دارد( .)30در مرحله بعید پیروتئین  Exportin 5کیه

 Scienceبدون محدودیت زمانی استخراج شدهاند.

وابسته به  RAN-GTPمییباشیدpre-miRNA ،هیا را بیه

256

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 561مهر 5931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 3:21 +0430 on Wednesday June 19th 2019

سیییلیمارین را تشیییکیل داده و مییاده میییوثره اصیییلی آن

مقاالت چاپ شده غیر انگلیسی و فارسیی ،مقیاالت

مروری

وحید اکبری کردخیلی و همکاران

سیتوپالسم منتقل میکند .در سیتوپالسیم ییک مولکیول

عبارتهای  5pو  3pبرای تعیین منشا  miRNAاز بخیش

 RNaseIIIدیگر به نیام  Dicerبیه همیراه ییک پیروتئین

' 2یا ' miRNA 3اولیه استفاده می شود(.)45

 dsRBDدیگر به نام  pre-miRNA ،TRBPرا در محیل
کوچییک ( )dsRNAکییه شییامل رشییته بییال  miRNAو

از ویژگیهای  miRNAها تنظیم ترکیبی میباشید.

رشته مکمل آن می باشد ،تبدیل مینماید TRBP .سبب

به گونهای که یک  miRNAممکن اسیت صیدها RNA

فراخوانی پروتئین دیگری به نام آرگونات 8مییگیردد .ایین

هدف مختلف داشته باشد و یک مولکول هدف توسیط

پروتئین به عنوان فاکتور اصلی کمپلکس خاموشسیازی

چندین  miRNAتنظیم گردد .یکى از مهمترین مباحیث

القا شده توسیط  )RISC( RNAمییباشید و در صیورت

مربوط بیه  miRNAهیا ،شناسیایی  mRNAهیای هیدف

بروز جهش در این ژن miRNA ،هیا قیادر بیه هینگونیه

اسییت miRNA .هییا از طریییق تییوالی  5-0نوکلئوتیییدی

عملکردی نیستند( .)30،37کمپلکس  ،RISCرشیته مولکیول

موجود در قسمت ' 2خود ) (seed sequenceبیا نیواحی

 RNAای که انتهای ' 2ناپایدارتری دارد (بهطور معمیول

مکمیییل در  RNAهیییدف کمیییپلکسهیییای الزم بیییرای

حاوی یوراسیل میباشد) را جذب میکند .رشته مکمیل

جلوگیری از ترجمه یا تجزیه  RNAرا ایجاد می نماینید.

معموال (اما نه در همه موجودات) تجزیه میگردد .با این

بییروز جهییش در تییوالی  seedموجییب عییدم شناسییایی

حال برخی از  miRNAهای یافت شده در انسان و موش

 mRNAهدف می شود .در خارج از این ناحییه ،اتصیال

همان رشیته مکمیل هسیتند( .)33هیر ییک از رشیتههیای

 miRNAبا  mRNAمعموال به طور کامل صیورت نمیی

به یک نیوع بافیت وییژه

گیرد .بیه ایین دلییل  mRNA ،miRISCهیدف را بیرش

باشند .به عنوان مثال  miR-30e-3pدر سمت بازوی ' 3و

نمیدهد و تنها مانع از ترجمیه آن میی گیردد (مکانیسیم

 miR-30e-5pدر سمت بازوی ' 2به ترتیب ،بییشتیر در

غالب در جانوران) .اما اگر  mRNAهدف به طور کامل

معده و طحال بیان میگردند( .)48،46پیس از ایین RISC

با  miRNAمکمل باشید mRNA ،بیدون آدنییل شیده و

حاوی تیک رشیته  miRNAبیال ) (miRISCبیه عنیوان

توسییط بییرش انییدونوکلئازی ناپایییدار و سییپس تجزیییه

ییک کمییپلکس کاتاالیتیییک بییه سییمت  mRNAهییدف

میشییود (مکانیسییم غالییب در گیاهییان)( .)43خروجییی

حرکت نموده و سبب جلوگیری از ترجمیه آن بیه پیروتئین

عملکییردی تعامییل  miRNA-mRNAمییی توانیید تحییت

مربوطه میگردد .با شناسایی تعیداد زییادی از miRNAهیا،

تاثیر عواملی که قدرت پیوند  miRNA-mRNAرا تغییر

جهیت نامگیذاری آنهیا ضیروری

می دهند ،قرار گییرد ،بیرای مثیال وجیود چنیدین مکیان

شده است .بر این اساس به هر یک از  miRNAها ییک

اتصال برای یک  miRNAمشخ

در  mRNAهدف و

عدد حداکثر سه رقمی تعلق میگیرد .در صورتی کیه از

جایگاه های مشابه آنها ،وجود توالیهای جانبی آویزان

یییک  miRNAخییاص دو نسییخه یکسییان در دو لکییوس

در محل اتصال  ،miRNAساختارهای ثانویه  mRNAها

مختلف ژنوم وجود داشته باشد ،از پسوند عددی استفاده

و میزان دسترسی  miRNAبه مکان اتصال( .)44خیاموش

میییشییود .بییرای مثییال  miR-6-1و  miR-6-2در مگییس

سییازی ژن بییه وسیییله  miRNAدر سییه مراحلییه قبییل از

سرکه .اگر اختالف توالی دو  miRNAدر حید ییک ییا

ترجمه ،همزمان با ترجمه و پس از ترجمه مییتوانید رخ

دو نوکلئوتید باشد از پسیوند الفبیایی اسیتفاده مییشیود،

دهد .در خاموشسازی قبل از ترجمیه ،تیک رشیته بیال

بییییرای مثییییال  miR181aو  miR181bدر مییییوش .از

 miRNAدر یک کمپلکس پروتئینی که شباهت زییادی

 pre-miRNAمیتوانند مخت

تعیین سامانه مشخ

با  RISCدارد ،به نام  miRNPقرار میگیرد .در مواردی
1. Argonaute
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سیینجاق سییر بریییده و آن را بییه یییک  RNAدو رشییتهای

تنظیم بیان ژنها توسط  miRNAها

اثرات سيليبينين بر  miRNAهای مختلف در سرطان

هدف در محل جفیت شیدن بیا نوکلئوتییدهای  86و 88

اختصاصیی در کمیپلکس  miRNPهییا ،باعیث تحریییک

 miRNAبییا اسییتفاده از آنییزیمهییایی مثییل ،decapping

بیان ژنهای خاصی شوند (تنظیم مثبت .)5در میورد ایین

 ،deadenylaseانییدو و اگییزو نوکلئییاز بییرش خییورده و

رفتییار تنظیمییی  miRNAهییا ،مکانیسییمهییای گونییاگونی

تجزیه میشود .در اکثیر میوارد  miRNAهیا بیا mRNA

پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان به سیه میورد

هدف خود به طور کامل جفت نیسیتند .در ایین شیرایط

از مهمترین مکانیسمها اشاره کرد  -8اتصال  miRNAبه

آرگونییات در کمییپلکس  miRNP-mRNAبییا فییاکتور

توالیهای غنی از پورین اختصاصی در  DNAدو رشیتهای

 eIF4Eدر اتصال به انتهای  mRNA 2′رقابت میکنید و

و ایجاد یک کمپلکس سیه تیایی ( )Triplexو تغیییر در

از این طرییق باعیث مهیار شیروع ترجمیه مییشیود(.)42

ساختار فضایی  DNAکه خود منجیر بیه تغیییر دسترسیی

همچنین  miRNPقادر به جلوگیری از اتصال زیرواحدهای

فاکتورهییای رونویسییی بییه آن ژن میییگییردد -5 .اتصییال

ریبوزوم و شیروع ترجمیه مییشیود .در فرآینید پیس از

 miRNAبه توالیهای ویژه موجود در پرومیوتر ژنهیا و

شروع ترجمه ،آرگونیات از طرییق جمیعآوری فیاکتور

تغیییییر حالیییت متیالسییییون آنهیییا از طرییییق فراخیییوانی

ریبیوزوم بیه  mRNAو

آنییزیمهییای ویییژه متیالسیییون -3 .سییرکوب ژنهییای

ادامییه ترجمییه جلییوگیری میییکنیید( .)40عییالوه بییر اییین،

مهارکننده بیان دیگر ژنها و در نتیجیه تیاثیر مثبیت بیر بییان

 miRNPمی تواند از طریق تداخل با فاکتورهیای طوییل

ژنهایی که تحت تنظییم ژن هیای مهیاری بیودهانید(.)26،43

سازی باعث پایان زودرس ترجمه شیود .در ایین حالیت

برخی  miRNAها بیا توجیه بیه نیوع سیلول ،هیم بیه عنیوان

پلی زوم موجود بر روی  mRNAنییز متیییالشی شیده و

و هییم بییه عنییوان سییرکوب کننییده بیییان ژن عمییل

 eIF6از اتصال زیرواحد بیزر

پپتید ناق

محییر

سینتز شده ،تجیزیه میگردد .در فرآیند پیس

میکنند .به عنوان مثال  miR-145باعیث تحرییک بییان ژن

از ترجمییه نیییز پلییی پپتییید در کمییپلکسهییای پروتئییازی

میوکاردین طی تمایز ماهینه شده در حالی که باعیث مهیار

تجزیه میشود .پس از مهار ترجمه ،کمپلکس

miRNP

به سمت اجسام پردازشی 8هدایت مییشیوند .نشیان داده
شییده اسییت کییه  mRNAهییا بعیید از انتقییال بییه اجسییام
پردازشی ،میتوانند تجزیه هم بشوند که البته محل برش
در این حالت متفیاوت از حالیت جفیت شیدن کامیل بیا
 miRNAدر کمپلکس  miRISCاست .در اغلب میوارد

بیان  ROCK1در استئوسارکوما میگردد(.)25،28

سیلیبینین
ترکیبات مختلفی مثیل سییلیبین  Aو  ،Bسیلیکریسیتین،
سییییلیدیانین ،تاکسییییفولین و کوئرسیییتین از سییییلیمارین
جداسیییازی شیییدهانییید .امیییا همانطورکیییه گفتیییه شییید،
سییییییلیبینین (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[(2R,3R)-3-

 mRNAدرون اجییسام پردازشیی موقتیا ـخیییره و بعیدا

)(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl

بیرون آمده و ترجمه از سر گرفته میشود .میزان ترجمیه

-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl]chroman-4-one

مجدد یا تجزیه  mRNAبه تعادل دینامیکی پلیزومهیا و

ماده موثره اصلی سیلیمارین میباشد .سییلیبینین بیه دلییل

 miRNPها در اجسام پردازشی بستگی دارد( .)47برخیی

ساختار چند حلقهای و غییر قابیل یونیزاسییون ،حاللییت

مطالعات نشان دادند که  miRNAبه صیورت کمیپلکس

بسییییار کمیییی در آب ) (6/2 g/Lو حاللییییت نسیییبی در

با آرگونات هستهای ) (Agoبا تغیییر سیاختار کرومیاتین

حاللهای آلی مثل اتانول )(10 ) DMSO ،(0.1 mg/ml

باعث مهار رونویسی ژن نییز مییشیود( .)40در بعضیی از

 mg/mlو دی متییل فرمامیید ) (20 mg/mlدارد(.)20-23

گشته است که  miRNAها عیالوه بیر

به دلیل خواص آنتی اکسیدانی اثبات شده این حاللهای

1. Processing body

2. up regulation

مطالعات مشخ
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که  miRNAبا هدف خود کامال مکمل باشیدmRNA ،

نقش بازدارندگی ،میتوانند از طریق ترکیب با پروتئینهای

مروری

وحید اکبری کردخیلی و همکاران

داروی زییادی طراحییی شییده اسییت ،مثییل سیییلیبینین دی

سرطانی را افزایش میدهد( .)06البته اثرات دیگری مثیل

هیدروژن سوکسینات ) ،(Legaloneسیلیبینین فسفاتیدیل

ضد دیابتی و ضد میکروبی نیز از سیلیبینین گزارش شده

کولین ( (siliphosو نیانو کمیپلکسهیای سییلیبینین کیه

اسییت( .)05،08یکییی از جدیییدترین اثییرات کشییف شییده

دسترسی زیستی سیلیبینین را تا اندازه قابیل تیوجهی افیزایش

سیییلیبینین ،توانییایی آنهییا در تغییییر بیییان  miRNAهییا

میدهند .از آنجاییکه حاللیت سیلیبینین در لیپیدها هم

میباشد (جدول شماره  .)5از این طرییق سییلیبینین قیادر

کم میباشد ،گذر آن از غشای سلولهای روده محیدود

است اثرات مفید قابل توجهی در شرایط بالینی مختلیف

بوده و در نتیجه جذب رودهای کمی(حدود 56-36درصد)

به خصوص سرطان از خود نشان بدهد.

دارد .پس از جذب در حدود  76-06درصد سیلیبینین به
سرعت به گلوکورونید متصیل شیده و از طرییق سیسیتم

سرطان سینه

صفراوی دفع میشود .از این رو غلظت خونی آن بسییار

 MiR-21بیییییییه عنیییییییوان ییییییییک آنکیییییییومیر

جیانبی

) (oncomiR=oncogenic miRNAشیناخته شیده میباشید

سیستمی کم آن باشید .بییش از  36درصید سییلیبینین در

و بیشترین افزایش را نسبت به سایر آنکومیرها در بافت

پالسما به حالیت کونژوگیه بیا سیولفات و گلوکورونیید

شده است که بییان miR-

پایین است و این میتواند یکی از علیل عیوار

میباشد .اما در برخی از بیماریهیای کبیدی و کلییوی،

ریه طی سرطان دارد .مشخ
+5

 21در سرطان سینه  Eraافیزایش چشیمگیرتری نسیبت
-

غلظییت فییرم آزاد (فعییال) سیییلیبینین در خییون افییزایش

به  Eraدارد و باعث کاهش سرکوب کنندههای تومیور

مییابد( .)27اثرات حمیایتی سییلیبینین در شیرایط بیالینی

مثیییل  PDCD4 ،PTENو  TM1میگیییردد( .)03-02در

مختلییف مثییل اسییترس اکسیییداتیو ،سییرطان ،التهییاب،

تحقیقات نشان داده شده است که سییلیبینین میتوانید از

بیماریهای عفونی و مسمومیت در بافتهیای متعیدد بیه

طریق افزایش ( PTENیکیی از محر هیای آپوپتیوز و

اثبات رسیده است (تصویر شماره .)5

توقف چرخه سیلولی) و کیاهش پیروتئین ضید آپوپتیوز

سیییلیبینین بییا جمییعآوری رادیکییالهییای آزاد بییه

 Bcl2و  miR-21باعث القیای آپوپتیوز و توقیف چرخیه

خصوص از طریق باندهای دوگانه حلقه  ،Cافزایش بیان

تقسیم سلولی در سیلولهای سیرطان سیینه شیود( .)00در

آنزیمهای آنتیی اکسییدانی کاتیاالز ،سوپراکسیید دییس

همین راستا جهان فروز و همکاران مشخ

کردنید کیه

موتیییاز و گلوتیییاتیون پراکسییییداز و تحرییییک فیییاکتور

انکوباسیون سلولهای سرطان سیینه ردههیای  MCF-7و

رونویسییی آنتیییاکسیییدانی  Nrf-2باعییث افییزایش دفییاع

 T47Dبا سیلیبینین  ،826µMباعث کاهش بیان miR-21

آنتیاکسیدانی در شرایط استرس اکسیداتیو میشود .هم

میردد ،که با افیزایش  PTENدر سیلولهای  MCF-7و

چنییین سیییلیبینین بییا کییاهش تجزیییه  iК-βو آنییزیمهییای

کاهش  Bcl2در هر دو رده همراه بوده اسیت PTEN .از

 PLA2 ،COX-2و  iNOSدر مهار میازاد پاسیخ التهیابی

طریق مهار مسیر پیام رسانی  AKT/PKBو تاثیر منفی بر

نقش دارد( .)23 ،20اثرات ضد سیرطانی سییلیبینین نییز از

تقسیم سلولی به عنوان یک سرکوب کننده تومور مطرح

طریییق افییزایش پییروتئینهییای آپوپتییوزی مثییل  BAXو

بوده و جهش در آن در بسیاری از سرطانها دییده شیده

خانواده  ،CASPASتحریک سرکوبکننده تومور P53

است .بدین ترتیب سیلیبینین با مهار بیان  miR-21اثیرات

و کییاهش پییروتئین ضیید آپوپتییوزی  Bcl2و فاکتورهییای

مطلوبی در سرکوب تومور از خود به جا گذاشته اسیت(.)07

آنژیوژنز مثل  VEDGFو  angiopoietin-2میباشد(.)83

افزایش بیان  miR-181aدر سلولهای سرطانی کولون،

سیلیمارین /سیلیبینین از طریق مهیار گلیکیوپروتئین P-و

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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آلی و تداخل اثرات آنها با سیلیبینین ،سیستمهای انتقال

 BCRP8حساسیت به آنتیبیوتییکهیا و داروهیای ضید

اثرات سيليبينين بر  miRNAهای مختلف در سرطان

سسلیبینین

کاهش مقاومت به داروهای ضدسرطانی

ضد دیابتی

مهار گلیکوپروتئین MMP-9,3 ،P

افزایش  BAXو خانواده

مهار آپوپتوز ،اتوفاژی و

جمعآوری رادیکالهای آزاد،

مهار NF-кβ, LPO,

ومولکول  survivinو مهارNF-кβ

کاسپاز و مسیرهای ، ERK

تجمع پلی پپتید آمیلوئید و

تحریک  ،Nrf-2افزایش

فعال شده با دوکستوروبیسین،

 AMPK/mTORو  P53و

افزایش  Sirt-1در سلول-

COX, PLA2, iNOS,
VCAM, ICAM

گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز

تداخل مستقیم با BCRP

سرکوب ، Bcl2 VEGF

های بتا پانکراس

و سوپراکسید دیس موتاز

 MMP-9وPI3K/AKT

تصویر شماره  :2اثرات مختلف سیلیبینین و مکانیسم آنها
جدول شماره  :2اثرات سیلیبینین روی  miRNAهای محتلف و مسیرهای هدف آن ها
 miRNAمسیرهای هدف

افزایش /کاهش بیانmiRNA

نمونه

درمان

مهار تکثیر و تحریک اپوپتوز از طریق افزایش  PTENو کاهش Bcl2

کاهش بیانmiR-21

سلول های سرطان سینه رده های  MCF-7و T47D

سیلیبینین 826 µM

مهار تکثیر سلولی و افزایش آپوپتوز

کاهش بیان miR-181a

سلولهای سرطان سینه رده SK-BR-3

سیلیبینین 574 µM

افزایش آپوپتوز با افزایش  BID ،P53 ، caspase-9و APAF-1

کاهش بیان  miR-21و miR-155

سلولهای سرطان سینه رده MCF-7

سیلیبینین866 µg/mL

افزایش آپوپتوز و کاهش ماندگاری سلولهای سرطانی

کاهش بیان  miR-15a ،miR-141و  miRT-21و

سلولهای سرطان سینه رده T47D

کمپلکس سیلیبینین با نانو نیوزومال کت شده با
TMC

افزایش بیان miR-200C
مهار تبدیل اپیتلیالی به مزانشیمی ) (EMTبا کاهش  SNAIL1 ZEB1و

کاهش بیان  miR-21و افزایش بیان miR-200c

رتهای دچار پیوند سلولهای  NSCLCمقاوم به داروی erlotinib

مهار مهاجرت سلولهای سرطانی و رشد تومور با کاهش سظح  3و 2

افزایش بیان  miR-203به صورت وابسته به دوز

سلولهای  NSCLCرده  H1299 ،A549و H460

سیلیمارین در دوزهای  86 ،2 µg/mlو 56

مهار اتوفاژی و تحریک آپوپتوز از طریق هدف قرار دادن XIAP

افزایش بیان  miR-9 ،miR-7-1-3pو miR-181a

سلولهای سرطان گلیوبالستوما رده  U87MGو T98G

سیلیبینین 26 µM

N-cadherin

تزریق دهانی سیلیبینین-مگلومین mg/kg
 866پنج بار در هفته به مدت  32روز

 HDAC1،و  ZEB1و افزایش E-cadherin
کاهش تکثیر سلولهای سرطانی با کاهش  AKT2و FRAP/mTOR

کاهش بیان  miR-100و miR-203

سلولهای کارسینوما اوروتلیال مثانه رده  RT4و T24

سیلیبینین 832 µM

مهار سلولهای سرطانزا با هدف قرار دادن  Bmi1و ADAM10

افزایش بیان  miR-494به صورت وابسته به دوز

سلولهای کارسینومای اسکوآموس سر و گردن

سیلیبینین در دوزهای 26-566

افزایش تمایز به سلولهای استخوان ساز با فعالسازی مسیر

افزایش بیان  pre-miR-20bو  pre-miR-410و

سلولهای بنیادی مزانشیمی)(MSCs

سیلیبینین کمپلکس با ـرات نانو  chitosanدر

BMP/SMAD/RUNX2

کاهش بیان  pre-miR-30c-1و pre-miR-221

دوز 26 µM

بییا افییزایش تکثیییر سییلولی از طریییق تحریییک فرآینیید

که بیان  miR-21در بیماران مبیتال بیه سیرطان سیینه سیه

گلیکولیز همراه میباشد( .)00هیمچنیین نشیان داده شیده

برابر بیشتر از افراد غیر سرطانی میباشد( .)78هیمچنیین

است که  miR-181aباعث تحریک متاستاز در سیلولهیای

 miR-155سرکوبکننیدههیای تومیور مثیل  SOCS-1و

سرطانی کبد با واسیطه  Osteopontinمییگیردد( .)03در

 RAD-51را مهار میکنید و از ایین طرییق باعیث رشید

همییین راسییتا شییاهینفییر و همکییاران اثبییات کردنیید کییه

تومور و مهار ترمیم  DNAمیگردد( .)75در همین راسیتا

انکوباسیون سیلولهیای سیرطان سیینه رده  SK-BR-3بیا

ملکی زاده و همکاران نشان دادند که سیلیبینین

سیلیبینین ،منجر به کاهش بیان  ،miR-181aمهیار تکثییر

 866بیان  miR-21و  miR-155را به طور چشمگیری در

سلولی و افزایش آپوپتوز میشود .بیه نظیر مییرسید کیه

سلولهای سرطان سینه رده  MCF-7کاهش میدهد .در

یکی از مکانیسمهای اثرات ضدسرطانی سیلیبینین در این

این پژوهش بیان  BID ،P53 ،caspase-9و  APAF-1به

سلولها مهار بیان  miR-181aباشید( .)76همیان طورکیه

عنوان  mRNAهای هیدف  miR-21و  ،miR-155طیی

گفتییه شیید miR-21 ،در بسیییاری از سییرطانهییا از جملییه

درمییان بییا سیییلیبیین افییزایش یافییت(،Caspase-9 .)00

سرطان سیینه افیزایش بییان داشیته و در پیشیرفت تومیور

 APAF-1و  BIDدر فرآیند آزادسازی سییتوکروم  Cاز

نقش موثری را ایفا مینماید .در مطالعهی نشان داده شید

میتوکندری و تشیکیل کمیپلکس آپوپتیوز نقیش دارنید.
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ضد سرطانی

آنتی اکسیدانی

ضد التهابی

مروری

وحید اکبری کردخیلی و همکاران

که بیان بسیاری از پیروتئینهیای آپوپتیوزی را تحرییک

سلولهای اپیتلیالی به داروهای ضدسرطانی از خود نشان

مینماید( ،)73در نتیجه سیلیبینین با مهار بییان آنکومیرهیا

میییدهنیید( .)77در همییین راسییتا  Cufíو همکییاران نشییان

باعث مهار تکثیر و رشد تومور میگردد .در سرطانهای

دادند که مصرف خوراکی سیلیبینین به مدت  32روز بیه

مختلف miR-15a ،به عنوان یک سرکوبکننده تومیور

طور چشمگیری حجم تومور را در رتهای دچار پیونید

شناخته شده است که قادر به تحریک آپوپتوز و محدود

سلولهای  NSCLCمقاوم بیه داروی  erlotinibکیاهش

کردن رشد تومور میباشد .در چنیدین مطالعیه گیزارش

میدهد .همچنین سیلیبینین حساسیت این سلولهیا را بیه

شییده کیییه بییییان  miR-15aدر سییرطان سیییینه کیییاهش

 erlotinibافزایش میدهد .در این پژوهش مشخ

شید

مییابد( .)74همچنیین  miR-141و  miR-200Cعضیوی

که در سلولهیای  NSCLCمقیاوم بیه داروی erlotinib

از خانواده  miR-200بوده که عملکرد سرکوبکنندگی

بیان  miRNAهای مرتبط بیا ( EMT5انتقیال اپیتلییال بیه

تومور دارند و بررسیها نشان داده است که طی سیرطان

مزانشیمال) مثل  miR-21و  miR-200cبهطور چشمگیری

سینه کاهش مییابند(.)72

به ترتیب افزایش و کاهش مییابید .تجیویز خیوراکی و

یزدی و همکاران تاثیر سیلیبینین آزاد و کمپلکس با

سیستمی سیلیبینین توانسته بیان این miRNAها را در این

نانو نیوزومال کت شده با )trimethyl chitosan (TMC

سلولها کامال معکوس کند .سییلیبینین هیمچنیین باعیث

را بر روی بیان  miRNAهای مختلف در سلولهای رده

کاهش بیان مارکرهای مربیوط بیه  EMTشیامل

 T47Dمورد ارزیابی قرار دادند .در پاییان مشیخ

ZEB1

شید

(مهارکننییده رونویسییی اپیتلیییالی)( SNAIL1 ،تحریییک

که هر دو فرم سیلیبینین باعیث کیاهش بییان ،miR-141

کننده  )EMTو ( N-cadherinمولکول چسبنده سیطحی

 miR-15aو  miR-21و افزایش بیان  miR-200Cگشیته

مزانشیمی) در سلولهیای  NSCLCمقیاوم بیه erlotinib

که با افزایش آپوپتیوز و کیاهش مانیدگاری سیلولهیای

میگردد( .)70نشان داده شده است که  miR-21قیادر بیه

سرطانی همراه بود .اما اثربخشی سییلیبینین  TMCنسیبت

افییزایش بیییان ژن تحریییککننییده  EMTیعنییی SNAIL

بییه سیییلیبینین آزاد روی تنظیییم  miRNAهییا مییوثرتر و
بیشتر بود( .)70اما از آنجاییکیه در ایین مطالعیه رشید
تومور و متاستاز توسیط سییلیبینین مهیار شیده اسیت ،در
نتیجه به نظر میرسد که نقش  miR-141و  miR-15aدر
رشد و متاستاز از اهمیت کمتری نسیبت بیه miR-200C

و  miR-21برخوردار است.

میباشد( .)73هیم چنیین بیا توجیه بیه مطالعیات گذشیته،
 miR-200cبیییان مهییار کننییدههییای رونویسییی اپیتلیییالی
 ZEB1و  ZEB2را مورد هدف قرار میدهید( .)06بیدین
ترتیییب بییه نظییر میییرسیید کییه سیییلیبینین بییا تنظیییم بیییان
 miRNAها موجیب مهیار تبیدیل فنوتاییپ اپیتلییالی بیه
مزانشیمی و افیزایش حساسییت بیه داروی  erlotinibدر
سییلولهییای  NSCLCشییده اسییت miR-203 .بییه عنییوان

سرطان ریه
نقییش سیییلیبینین در کییاهش مقاومییت سییلولهییای

 miRNAمخیت

پوسیت دسیته بنییدی مییشیود کییه در

سرطانی به داروهای ضد سیرطانی از طرییق تنظییم بییان

تمایز اپیدرمی نقش دارد miR-203 .البته در بافیتهیای

شیده اسیت.

اپیتلیوم اسکواموس گردن رحم و مری نیز بیان مییشیود

شواهد روزافزونی داللت بر نقش فنوتایپ مزانشییمی در

و در سرطانهای مختلف به عنوان سرکوب کننده تومور

مقاومت به داروهای ضد سرطانی ( erlotinibمهارکننده

عمل میکند .گزارش شده است که بیان آن در سیرطان

 )EGFR8در سلولهای  NSCLCوجود دارد کیه تاکیید

ریه کاهش مییابد ،هم چنین در سرطان کولورکتال بیان

1. Endothelial-drived growth factor receptor

2. Epithelial to mesenchymal transition

 miRNAهای دخیل در این مسیر مشیخ
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 P53نیز یک سرکوبکننده شناختهشده سرطان میباشد

میکند سلولهای مزانشیمی مقاومت بیشتری نسبت بیه

اثرات سيليبينين بر  miRNAهای مختلف در سرطان

میشود( ZEB1 .)08مهار کننده اصلی بییان E-cadherin

این پژوهشگران نشان دادند که تحریک بییان  miR-7بیا

از طریییق تجمییع  HDAC18و  HDAC2در سییلولهییای

استفاده از مقلد  miR-7در موشهای دچار پیوند سلولهیای

سرطانی مییباشید کیه در نهاییت باعیث بیروز فنوتاییپ

 U87MGو  T98Gاثرات ضدسرطانی سیلیبینین را تقویت

مزانشیمی و تومورزایی میگردد E-cadherin .بر خالف

مینماید(.)02

 N-cadherinبییا افییزایش چسییبندگی سییطحی در بافییت
اپیتلیالی از تومیورزایی جلیوگیری مییکنید( .)05در ایین

سرطان مثانه

راستا  Singhو همکاران نشان دادند که درمان سلولهای

اثربخشی سیلیبینین در سرطان مثانه نیز مورد بررسی

 NSCLCرده  H1299 ،A549و  H460با سییلیمارین در

قرار گرفته است .تنظیم بیان  miRNAها یکی از مهیمتیرین

دوزهییای  86 ،2 µg/mlو  56منجییر بییه افییزایش بیییان

مکانیسمهای عمیل سییلیبینین در ایین مبحیث مییباشید.

 miR-203به صورت وابسته به دوز شده کیه بیا کیاهش

 miR-100و  miR-203قادر بیه تحرییک تکثییر و رشید

سییییطح  HDAC1-3و  ZEB1و افییییزایش E-cadherin

سیییلولی از طرییییق مسییییرهای  PI3K-FRAP/mTORو

همیییراه بیییود( .)03بیییدین طرییییق سییییلیمارین مهیییاجرت

 PI3K/AKT2در سرطانهایی مثل سینه ،تخمدان و مثانه

سلولهای سرطانی و رشد تومور را محدود مینماید.

میباشند(.)07،00

در پییژوهش  de Oliveiraو همکییاران ،سیییلیبینین

گلیوبالستوما

اثرات ضد سرطانی قابل توجهی بر روی سرطان مثانیه از

گلیوبالستوما یکی از سرطانهیایی اسیت کیه تغیییر

خییود نشییان داده اسییت .آنهییا مشییخ

کردنیید کییه

بیییان  miRNAهییا در آن مشییهود اسییت .بییا توجییه بییه

انکوباسیون سلولهای سرطان اوروتلییال مثانیه رده RT4

مطالعییات انجییام شییده ،افییزایش بیییان  miR-7بییا کییاهش

(دارای فییرم رایییج ژن  )P53و ( T24دارای فییرم جهییش

حجم تومور و متاستاز همراه است .هم چنیین  miR-7بیا

یافته ژن  )P53با سیلیبینین  566-832 µMباعث کیاهش

مهیار  EGFRو مسیییر پیییام رسیانی  Aktباعییث تحریییک

بیییان  AKT2 ،miR-100و  FRAP/mTORو افییزایش بیییان

آپوپتییوز و تمییایز در سییلولهییای سییرطان گلیوبالسییتوما

 miR-203در سلولهای  RT4و کاهش بییان miR-203

میییگییردد( .)04در پییژوهش  Chakrabartiو همکییاران

در  T24میگردد .بیشترین اثر در دوز  826 µMمشاهده

شد که  miR-7میتوانید  ،XIAPییک فیاکتور

شد .به نظر مییرسید کیه بیا وجیود اثیرات ضدسیرطانی

ضد آپوپتیوز را میورد هیدف قیرار داده و از ایین طرییق

سیلیبینین در هر دو رده سلولهای کارسیینوما اوروتلییال

باعییث مهییار فرآینیید اتوفییاژی و تحریییک آپوپتییوز در

مثانییه ،اثییر آن بییر  AKT2 ،miR-100و FRAP/mTOR

 U87MGو T98G

وابسته به ژن  P53میباشد که در بلوغ  miRNAها نقش

مشخ

سلولهای سرطان گلیوبالسیتوما رده

گردد .هم چنین در ایین پیژوهش مشیخ

شید کیه بیه

مهمی دارد(.)00

کارگیری سیلیبینین  26 µMباعث افزایش بیان  miR-7و
همچنیین  miRNAهیای سیرکوب کننیده تومیور دیگیر

سرطان سر و گردن

شیامل  miR-9و  miR-181aدر سییلولهییای  U87MGو

 miR-494در سییرطانهییای مختلییف هییم بییه عنییوان

 T98Gمیشود .البته ایین اثیر سییلیبینین طیی ترکییب بیا

سرکوب کننیده تومیور و هیم آنکیومیر عمیل مییکنید.

لو تئولین یک فالونوئید طبیعی تقوییت شیده بیود .از آن

 miR-494در سرطانهایی مثل ،رییه ،پروسیتات و معیده
کاهش و در سرطان کولورکتال افیزایش بییان دارد(.)03

1. Histone deacetylase
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آن توسط فاکتور تحریککننده  EMTیعنی  ZEBمهیار

جایی که اثربخشی سیلیبینین روی  miR-7بییشتیر بیود،

مروری

وحید اکبری کردخیلی و همکاران

اثییرات ضیید سییرطانی سیییلیبینین بییر روی سییلولهییای

شرایط نیز اثبات شده است .برای مثال  Leenaو همکیاران

کارسینومای اسکواموس سر و گردن از طریق تنظیم بیان

در پژوهشی نشان دادند که انکوباسیون سیلولهیای بنییادی

شید کیه

مزانشیییمی ) (MSCsبییا سیییلیبینین باعییث افییزایش بیییان

 miR-494با هدف قرار دادن آنکوژنهایی مثل  Bmi1و

 pre-miR-20bو  pre-miR-410و کیییییییاهش بییییییییان

 ADAM10باعث مهار سلولهای سیرطانی اسیکواموس

 pre-miR-30c-1و  pre-miR-221مییییگیییردد کیییه بیییا

سر و گردن میشود و به کارگیری سیلیبینین در دوزهای

فعالسازی مسیر  BMP/SMAD/RUNX2همراه اسیت و

 566-26 µMباعییث افییزایش بیییان  miR-494در اییین

از این طریق منجر به افزایش تمایز به سلولهای استخوان

سلولها به صورت وابسته بیه دوز مییگیردد(Bmi1 .)36

ساز (استئوبالست) میشود .در این مطالعه مروری نشیان

یک سرکوب کننده رونویسی میباشد که نشان داده شد

داده شد کیه چگونیه سییلیبینین در سیلولهیای سیرطانی

در شروع تومور ،خود نوسازی و متاسیتاز سیرطان سیر و

مختلف از طریق تنظیم بیان  miRNAهیا منجیر بیه مهیار

گردن نقش دارد( ADAM10 .)38نییز ییک گلیکیوپروتئین

تکثیر ،متاستاز ،اتوفاژی ،ماندگاری و مهاجرت سلولهیا

سطحی اسیت کیه در ارتبیاط بیا رگزاییی و تومیورزایی

و جلوگیری از تبدیل فنوتاییپ اپیتلییالی بیه مزانشییمی و

میباشد ،به نحوی که مهار بییان  ADAM10بیا کیاهش

تحریک آپوپتوز میشود .هم چنین با توجه به مطالعیات

متاستاز و هجوم در سرطان سر و گردن همراه است(.)35

انجام شده ،بیه کیارگیری سیسیتمهیای انتقیال دارو مثیل

تا کنون بیش از دو هزار  miRNAمختلف شناسایی

کمییپلکس سیییلیبینین بییا  TMCو هییم چنییین ترکیییب

شده که انتظار میرود بییان حیدود  06درصید ژن هیای

سیلیبینین بیا سیایر فالونوئییدها مثیل لوتئیولین مییتوانید

ژنوم انسان را تنظیم نمایند miRNA .ها از اهداف میورد

اثرات مطلوبتری ایجاد کند .از این رو پیشینهاد مییشیود

 ،پیشگیری و درمان سرطان هستند .در

که اثربخشی سیلیبینین بر روی بیان  miRNAهای دخیل

اییین راسییتا مقلییدها و مهییار کننییدههییای  miRNAهییای

در بیماریهای گوناگون مثیل دیابیت ،تصیلب شیرایین،

مختلف طراحی شدند تیا بییان پیروتئینهیای مختلیف مثیل

اسییترس اکسیییداتیو ،سییرطان هییای مختلییف و  ...مییورد

فاکتورهای رشد و پروتئینهای آپوپتوزی را تنظیم کنند.

بررسی قرار گیرد تا مکانیسمهای مولکولی دقییق اثیرات

 miRNAها با جنبههای مختلف سرطان مثیل خودنوسیازی،

سیییلیبینین معییین گییردد و بییا هییدف گیییری بهتییری در

آپوپتوز ،متاستاز ،مقاومت به داروهیای ضدسیرطانی و فیرار

پروژههای درمانی مورد آنالیز قرار بگیرد.

 miR-494ثبت شد .در ایین پیژوهش مشیخ

توجه در تشخی

از سیستم ایمنی در ارتباط هستند .سییلیبینین میاده میوثره
اصلی سیلیمارین در طب سنتی کاربرد فراوانیی دارد ،در

سپاسگذاری

نتیجه پی بردن به مکانیسم دقیق اثرات آن اهمیت زیادی

این مقاله حاصل طرح مصوب در کمیتیه تحقیقیات

دارد .یکی از مکانیسمهای مهم اثرات سیلیبینین که اخیرا

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازنیدران بیا کید 503

کشف شده است ،توانایی آنها در تنظیم بییان  miRNAهیا

میباشد .از این کمیته که با حمایتهیای خیود میا را در

میباشد و از این طریق قادر است اثرات مثبت چشمگیری

انجییام ای ین پییژوهش ی یاری نمییودهانیید ،کمییال تشییکر و

در مهار سرطان از خود نشان دهد .اثرات مفید سیلیبینین از

قدردانی را داریم (کد اخالق .)503
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