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Abstract
Advances in molecular biology over the past decades have contributed to a profound
understanding of the function of genes in the development of diseases. The environment and
nutritional factors interact with the genetic background of subject results in development of
various diseases including cancer, cardiovascular disease and degenerative nervous disorders.
However, the exact mechanisms of gene-nutrient interaction have not yet been fully elucidated.
Understanding the interactions of gene-nutrients requires tools for studying nutrigenomics and
phenotype characteristics. In order to reviewing studies about the interactions of the gene-nutrient
in cancer, I was searched in valuable databases such as PubMed, Science Direct, Medline and
Scopus for the period of 2000-2015. The results of the study showed that many micronutrients
and vitamins are important in the mechanisms of DNA methylation regulation. Understanding the
pattern of DNA methylation through its interaction with nutrients not only addresses the
pathophysiology of the disease, but also identifies endangered individuals with the goal of
nutritional interventions and their health.
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پیشرفت در بیولوژی مولکولی در دهههای گذشته به درک عمیق عملکرد ژنها در ایجاد بیماریها کمک کرده است.
محیط و عوامل تغذیهای با زمینة ژنتیکی فرد در ایجاد بیماریهای مختلف از جمله سرطان ،بیماری قلبیعروقی و
بیماریهای دژنراتیو عصبی تأثیر متقابل دارند .با وجود این ،مکانیسمهای دقیق تعامل ژن -مادة مغذی هنوز به طورکامل
روشن نشده است .شناخت اثرات متقابل ژن -مادة مغذی نیازمند ابزارهایی برای مطالعة اثرات مواد غذایی بر بیان ژنها
(نوتریژنومیکس) و خصوصیات فنوتیپی است .به منظور دستیابی به مطالعات موجود در رابطه با اثرات متقابل ژن-ماده
مغذی در سرطان و انجام یک بررسی مروری ،در بانکهای اطالعاتی معتبر پابمد ،ساینس دایرکت ،مدالین و اسکوپوس در
بازهزمانی سالهای  2888-2811انجام شد .نتایج بررسیها نشان میدهد که بسیاری از ریزمغذیها و ویتامینها در
مکانیسمهای تنظیم متابولیسم  DNAدارای اهمیت هستند .درک الگوی متیالسیون  DNAاز طریق تأثیر متقابل با
موادمغذی نه تنها به بیان پاتوفیزیولوژی بیماری میپردازد ،بلکه برای شناسایی افراد در معرض خطر با هدف انجام
مداخالت تغذیهای و بهبود سالمت آنان نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
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اثرات متقابل ژن -مادة مغذی در بروز سرطان؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک

رمضانی
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روش کار
به منظور دستیابی به مطالعات موجود در خصوص نقش مواد
مغذی در بروز سرطان و اثرات متقابل بین ژنها و مواد مغذی،
جستجو در بانکهای اطالعاتی معتبر مدالین ،پابمد ،ساینیس
دایرکت و اسکوپوس با کلید واژههای سرطان ،تغذیه ،ژن و تعامل
در بازهزمانی سالهای  2888تا سال  2811انجام و مقاالت مرتبط
گردآوری شد .از این بین ،مطالعات مداخلهای که از
آنتیاکسیدانها استفاده کرده بودند ،مورد بررسی قرارگرفتند.

بسیاری از ریزمغذیها و ویتامینها برای سنتز ،ترمیم و حفظ
الگوی متیالسیون  DNAحیاتی میباشند [ .]3در این راستا
فوالت به دلیل عملکرد منحصر به فرد آن به عنوان دهندة متیل
برای سنتز نوکلئوتیدها و متیالسیون بیولوژیکی بطور
بسیارگستردهای مورد بررسی قرار گرفته است .مطالعات مختلف
نشان داده که کمبود فوالت باعث اختالل در  DNAو تغییر در
وضعیت متیالسیون آن میگردد .اخیراً تأثیر متقابل بین وضعیت
فوالت و موتاسیون شایع در ژن کدکنندة متیلن
تتراهیدروفوالتردوکتاز در تعیین متیالسیون  DNAژنومی
مشاهده شده است [ .]4کمبود این مواد مغذی ممکن است منجر
به اختالل در یکپارچگی ژنومی و تغییر متیالسیون  DNAشود،
که نشان دهندة ارتباط تغذیه با تلفیق بیان ژن است [ .]4در این
مبحث اطالعاتی در زمینة اثرات متقابل ژن -مادة مغذی و
متیالسون  DNAارائه میشود (تصویر  .)1چندین مادة مغذی
در حفظ متابولیسم  DNAدخیلاند ،با وجود این اکثر مقاالت
نقشی حیاتی برای فوالت قائلاند ،چرا که در سنتز و ترمیم
ومتیالسون  DNAدخیل میباشد [.]4
متیالسون  DNAیک مکانیسم اپیژنتیک مهم کنترل رونویسی
است که نقش اساسی در حفظ عملکرد سلولی بازی کرده و تغییر
در الگوی آن ممکن است به ایجاد سرطان کمک نماید.
متیالسیون غیرطبیعی  DNAبه فراوانی در سلولهای تومور یافت
میشود .هیپومتیالسیون سراسری میتواند باعث بی ثباتی
کروموزوم گردد و هیپرمتیالسیون با رکود ژنهای سرکوبگر
تومور مرتبط میباشد .مطالعات بالینی و پیشبالینی نشان داده
که بخشی از اثرات محافظت کننده در برابر سرطان مرتبط با
چند ترکیب بیواکتیو غذایی ممکن است مربوط به الگوهای
متیالسیون  DNAباشد .کمبود متیل غذایی (فوالت ،کولین و
متیونین) به صورت ترکیبی باعث کاهش -Sآدنوزیل متیونین،
هیپومتیالسیون سراسری  ،DNAاستئاتوز کبدی ،سیروز و در
نهایت سرطانی شدن کبد در جوندگان در عدم درمان کارسینوم
میگردد .برخی از دیگر ترکیبات غذایی مانند ویتامین ،B12
الکل ،و سلنیوم نیز ممکن است پاسخ به فوالت ناکافی رژیم
غذایی را تغییر دهند [.]12-0
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تغییرات وسیع در شیوع سرطانها در سراسر جهان و تغییرات
در طول زمان نشان داده که بطور نسبی و نه قطعی بسیاری از
سرطانها با شناسایی ،محافظت و حذف عوامل سبب ساز بالقوه
قابل کنترل هستند .عوامل ژنتیکی بدونشک ایجاد بدخیمیهای
مختلف را تحت تأثیر قرار میدهند .اما با توجه به خطر سرطان
فهم تأثیرات متقابل ژن -مادة مغذی ،در این رابطه اهمیت
بسیاری دارد به عبارت ساده ،این مفهوم که اعمال مادة مغذی
ممکن است باتوجه به ژنوتیپهای خاص ،متفاوت باشد ،اغلب در
یک مسیر فیزیولوژیک یا متابولیک با کارسینوژنز مرتبط است
[ .]1الگوی متیالسیون  DNAاز طریق تأثیر متقابل با
موادمغذی نه تنها به بیان پاتوفیزیولوژیک وضعیت بیماری
میپردازد ،بلکه برای شناسایی افراد در معرض خطر با هدف انجام
مداخالت تغذیهای نیز مورد استفاده قرار میگیرد [ .]2اگرچه
افزایش خطر ابتال به سرطان به علت عوامل محیطی دیگر مانند
سیگار کشیدن و مواجهه با نور خورشید ،به اثرات جهشزا یا
سرطانزای چنین فاکتورهایی ربط داده شدهاند ،مکانیسمی که
فاکتورهای رژیم غذایی را به افزایش خطر سرطان ارتباط دهد
شناخته شده نیست .روشن است که افزایش خطر ابتال به سرطان
در نتیجة پرخوری به دلیل افزایش دریافت کارسینوژنها یا
موتاژنها نیست[ .]3حال اگر اثرمتقابل ژن -مادة مغذی ایجاد
شده باشد ،افراد باید ژنوتیپ شوند و رژیم غذاییشان بر اساس
نتایج ،بررسی گردد در این میان چند عامل مهم باید مورد
محاسبه قرار گیرند ،از جمله قدرت تعامل خاص ،پیامد مشترک
حاصل و اینکه اثر احتمالی مواد مغذی بر سالمت عمومی چگونه
است [ .]6-4عالوه بر این ،این آنتیاکسیدانها ممکن است در
بسیاری شرایط دیگر مفید باشند [ ،]6هرگونه اثرات مضر بالقوة
این مواد مغذی را نمیتوان نادیده گرفت [.]1

بررسی تأثیر متقابل ژن -مادة مغذی و متیالسیون
DNA
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فوالت
فوالت برای سنتز  DNAو متیالسیون آن ضروری است [.]13
فوالت نقش مرکزی در متابولیسم واحدهای تک کربنی دارد.
بطور طبیعی در متابولیسم تککربنیها ،یک واحد کربن از سرین
یا گلیسین به شکل  1،18متیلن تتراهیدروفوالت به
تتراهیدروفوالت منتقل میشود .ویتامین  B6یک کوفاکتور
ضروری برای گلیسینهیدروکسیمتیلترانسفراز در سنتز 1،18
متیلن تتراهیدروفوالت میباشد .این شکل فوالت میتواند برای
سنتز تیمیدین ،اکسیداسیون به فرمیل تتراهیدروفوالت برای
سنتز پورینها یا احیا به  -1متیل تتراهیدروفوالت ،و برای متیله
کردن هموسیستئین به متیونین استفاده شود [ .]1هنگامی که
تأمین فوالت محدود باشد ،سطوح سلولی و پالسمایی
هموسیستئین افزایش مییابد .بنابراین ،هنگامی که متابولیسم
هموسیستئین مهار میشود (مثالً درکمبود فوالت) -S ،آدنوزیل
هموسیستئین سلولی افزایش خواهد یافت .افزایش، SAH
فعالیت متیل ترانسفراز و در نتیجه واکنشهای متیالسیون
 DNAرا مهار مینماید .این مهار  DNAمتیالسیون مرتبط با
فوالت ناکافی رژیم غذایی با افزایش استعداد به سرطان نیز
مرتبط میباشد (تصویر  .]11 ,18 ,1[ )2افراد با ژنوتیپ
 ،MTHFR 677TTدرصورتی که دریافت فوالت کافی داشته
باشند ،تمایل به تجمع میزان قابل مالحظهای  1،18متیلن
 THFداخل سلولی دارند ،درحالی که افراد با ژنوتیپهای CC
و  CTفوالت شان را به میزان زیادی به فرم  -1متیل THF
دارند (تصویر .]11 ,14 ,1[ )3

 MTHFRدر یک محل اتصال حیاتی قرار دارد ،هدایت فوالت
در مسیر برای متیالسیون از جمله سنتز  DNAیا متیالسیون
 DNAضروری است ( .)1مطالعهای نشان داد افرادی که فوالت
به میزان کافی در بدنشان موجود است و کسانی که ژنوتیپ
 MTHFR 677TTدارند بطورکلی به نظر میرسد در معرض
کمترین خطر باشند برخی منافع در دارا بودن سطح باالتر 1،18
 متیلن  THFنشان داده شده ،در حالیکه بطور بالقوه افزایشخطر مرتبط با شرایط فقر فوالت همراه با ژنوتیپ MTHFR
 677TTاثر مضرکاهش متیالسیون را نشان میدهد[.]14 ,1
مطالعات حیوانی نشان داده که کمبود فوالت باعث
هیپومتیالسیون  DNAپیش از ایجاد تومور میگردد .همچنین
هیپومتیالسیون  DNAدر لنفوسیتهای انسان با رژیم کمفوالت
ایجاد شده و میتواند با ذخیره سازی فوالت معکوس شود .در
مقابل ،کمبود مطالعات نشان داد که اثرات کمبود فوالت روی
 DNAمتیالسیون بسیار پیچیده است ،و نشان داد که وابسته
به نوع سلول ،عضو هدف و مرحلة تغییر شکل بوده ،و خاص ژن
و موقعیت هستند[ .]1فقدان یا مقدار زیاد آرسنیک رژیم غذایی
باعث هیپومتیالسیون سراسری در کبد رت میگردد[.]16 ,1
همچنین آرسنیک رژیم غذایی با یک رژیم کم متیل تأثیر متقابل
دارد .تجویزآرسنیک با یک رژیم کممتیل به موش منجر به
هیپومتیالسیون وسیع ژنوم و کاهش متیالسیون ناحیة پروموتور
آنکوژن  Harasمیگردد .این فرآیند انتظار میرود بیان آنکوژن
را روشن کرده و به ایجاد تومور کمک نماید[. ]16 ,1رژیمهایی
که کمبود کولین ،یا کولین و متیونین دارند نیز نشان داده شده
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تصویر  :1اثرات مولکولی مواد مغذی روی یکپارچگی و بیان ژن از طریق تنظیم متیالسون )3( DNA

رمضانی
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تصویر  :9متیالسیون  DNAدر سلولهای طبیعی و سرطانی

تأثیر متقابل بین فوالت ،ریبوفالوین ،ژنوتیپ ،و
سرطان ،با اشاره به سرطانهای کولورکتال و
سرویکس

مطالعات اپیدمیولوژیک و تجربی مصرف فوالت کم را در افزایش
خطر نئوپالسم کولورکتال دخیل دانستهاند و پیشنهاد دادهاند که
مکانیسمهای بیولوژیک زمینه ساز این ارتباط شامل اختالل در
الگوهای متیالسیون  DNAیا اثرات نامطلوب روی سنتز و ترمیم
 DNAمیباشد .با تکمیل پروژة ژنوم انسانی ،اطالعات زیادی در
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تصویر  :2متابولیسم واحدهای تک کربتی شامل تعدادی از مواد مغذی (با عالمت ٭ نشان داده شدهاند).
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که  12-24ماه پس از مصرف باعث کارسینوم سلول کبدی
در %28-18حیوانات میگردد .با وجود این  ،سرطان زایی یک
رژیم کممتیل باوجود ویتامین  B12کافی ،در مقایسه با رژیم
غذایی کممتیل بدون ویتامین  B12بسیار بیشتر است [.]1

سلنیوم برخی از اثرات کمبود فوالت را ،احتماالً بوسیلة تغییر
جهت مسیر ساخت هموسیستئین ( در نتیجة کمبود فوالت ) از
طریق مسیر ترانس سولفوراسیون اصالح میکند[.]13 ,1

رمضانی

204

دریافت غذایی باالی کلسیم به عنوان یک علت احتمالی سرطان
پروستات طبقه بندی شده است ،هر چند که مکانیسم زمینهای
ارتباط بین کلسیم رژیم غذایی و خطر سرطان پروستات نامعلوم
است[ .]26 ,21گیرندة ویتامین یک تنظیمکنندة کلیدی جذب
کلسیم است .در رودة کوچک ،بیان  VDRبوسیلة فاکتور
رونویسی  CDX-2تنظیم میشود ،که به یک محل
پلیمورفیسمی در پروموتور ژن  VDRمتصل میشود[ .]23در

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.2.4.279

مصرف کلسیم و سرطان پروستات

بررسی اثر ترکیبات بیواکتیو رژیم غذایی روی
متیالسیون DNA
برخی از اجزای بیواکتیو غذایی فعالیتهای سرطانی را با کاهش
هیپرمتیالسیون  DNAژنهای کلیدی مسبب سرطان از طریق
مهار خواص  DNAمتیل ترانسفراز آنها مهار میکنند .پلیفنل
های رژیمغذایی ،اپیگالوکاتچین-3-گاالت چای سبز،
جنیستئین سویا و احتماالً ایزوتیوسیاناتهای غذاهایگیاهی،
برخی از نمونههایی از این ترکیبات بیواکتیو غذایی تعدیل شده
توسط عوامل اپی ژنتیک میباشند .فعالیت مهاری سرطان در اثر
پلی فنل های رژیم غذایی با فعال سازی مجدد ژن از طریق
دمتیالسیون در پروموتور ژنهای خاموش کنندة متیالسیون،
مانند p16INK4aو گیرندة  βرتینوئیک اسید در ارتباط است.
پلیفنلهای رژیم غذایی مانند  EGCGبه نظر میرسد اثرات
مهاری مستقیم خود روی  DNMTsرا از طریق تأثیر متقابل با
محلهای کاتالیتیک مولکول  DNMT1داشته باشد و نیز
ممکن است وضعیت متیالسیون را بطور غیرمستقیم از طریق
اثرات متابولیک مرتبط با متابولیسم انرژی تحت تأثیر
قراردهد[ ..]0متیالسیون  DNAنابجا (تصویر  )4در ژنهای
خاصی در تقریباً کلیة نئوپالسم ها اتفاق میافتد ،پیشنهاد شده
که این تغییر شاید یک مارکر مولکولی در رویکردهای پیشگیری
و درمانی باشد [.]38
( ،)Aمتیالسون  DNAدر سلولهای طبیعی .یک پروموتور
هیپومتیله شده به بیان ژن مربوط است ،)B( .متیالسون DNA
در سلولهای سرطانی DNA .هیپرمتیالسیون نابجا در پروموتور
منجر به خاموشی ژن و تومورزایی میشود .فرایند متیالسون
 DNAبوسیلة  DNAمتیل ترانسفرازها با افزودن یک گروه
متیل ( )CH3به موقعیت  -1حلقة سیتوزین دی نوکلئوتیدهای
 CpGکاتالیز میشود .دایرههای سفید ،محلهای  CpGمتیله
نشده ،دایرههای سیاه ،محلهای  CpGهیپرمتیله شده [.]31
پلیفنل چای سبز ،EGCG ،یک عنصرکلیدی فعال برای مهار
سرطان از طریق کنترل اپیژنتیک میباشد[ .]33 ,32عالوه بر
این EGCG ،برای تنظیم بیان ژن از طریق مکانیسم بازسازی
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بارة تغییرپذیری ژنتیک ارثی قابل دسترس شدهاست .این
اطالعات ژنتیکی میتواند در مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی برای
تأمین اطالعاتی دربارة جنبههای متعدد متابولیسم فوالت
استفاده شود .اول ،مطالعات ارتباط پلیمورفیسم ها در متابولیسم
فوالت با تغییر خطر سرطان شواهدی برای یک ارتباط علیتی
بین این مسیر و کارسینوژنز کولورکتال فراهم میکند[ .]10دوم،
مطالعات روی خصوصیات ژنتیکی میتواند کمک کند تا روشن
شود آیا افراد خاصی ممکن است از دریافت کمتر یا بیشتر فوالت
یا موادمغذی مرتبط با متابولیسم فوالت سود ببرند .سوم،
مطالعات روی پلیمورفیسم ژنتیکی میتواند باعث ایجاد فرضیاتی
دربارة مکانیسمهای بیولوژیک احتمالی که این مسیر را به
کارسینوژنز مرتبط مینماید ،گردد[ .]28 ,19مطالعات
اپیدمیولوژیک دریافت کم فوالت را با افزایش خطر سرطانهای
اپیتلیال ،از جمله سرطان کولورکتال و سرطان سرویکس مرتبط
دانستهاند .ریبوفالوین توجه بسیار کمتری به خود جلب
کردهاست ،اما عالقة فزایندهای در تثبیت نقشی که فالوینها در
متابولیسم فوالت ایفا میکنند و امکان همافزایی اثر
محافظتکننده بین این دو ویتامین وجود دارد .فوالت نقش
کلیدی در سنتز ،ترمیم ،و متیالسیون  DNAبازی میکند،
ریبوفالوین ،بصورت  ،FADکوفاکتوری برای  MTHFRاست
و شواهدی از تأثیر متقابل بین وضعیت ریبوفالوین ،وضعیت
فوالت ،و ژنوتیپ در تعیین هموسیستئین پالسما (یک مارکر
عملکردی وضعیت فوالت) وجود دارد [ .]21شواهد بسیاری به
اثر محافظت کنندة این پلی مورفیسم در برابر خطر سرطان
کولورکتال اشاره دارد [ .]22تعدادی از مطالعات مورد شاهدی
ارتباط معکوس بین دریافت فوالت و خطر سرطان کولورکتال ،با
متوسط کاهش حدود  38درصد برای بیشترین دریافت در
برابرکمترین دریافت فوالت را نشان دادهاند .نکتة جالب توجه این
است که ،مصرف الکل ممکن است اثرات محافظتی فوالت را
کاهش دهد[ .]23به وضوح ،کارآزمایی های مداخلهای بیشتر
فوالت در انسان مورد نیاز است اثرات متقابل ژنتیکی و محیطی
یک چشم انداز خوب و چالشی برای استراتژیهای پیشگیری از
سرطان کولورکتال ارائه میدهند زیرا آنها از این دیدگاه که این
سرطان بسیار شایع ،قابل پیشگیری است حمایت میکنند[.]24

بین مردان با دریافت کلسیم زیرحد متوسط ( 608میلی گرم در
روز) ،حاملین آلل  Gتقریباً %18کاهش خطر در مقایسه با مردان
با ژنوتیپ  AAدارند .اگرچه مطالعات متعددی نشان داده که
کلسیم با افزایش خطر ابتال به سرطان پروستات مرتبط است ،به
ویژه بیماری پیشرفته و یا کشنده ،مطالعات دیگر نشان دادهاند
که سطوح کافی (در مقایسه با کمبود)  25OHDبا کاهش خطر
بعدی سرطان پروستات همراه است .باتوجه به اینکه کلسیم برای
سالمت استخوان و محافظت در برابر سرطان کولورکتال ضروری
به نظر میرسد  ،بهتر است در بارة توصیة عمومی به منظور
محدودکردن دریافت کلسیم توجه نمود[.]29 ,20
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جدول  :1خالصة ترکیبات غذایی برای مهار سرطان
ترکیبات

منابع غذایی

طبقه بندی

رژیمی
فوالت

اپی گالو
کاتچین گاالت

DNA
فراهم کردن گروه متیل برای S
ادنوزیل متیونین (دهنده متیل)

سرطان

لوبیاها ،سبزیجات و
برخی از میوهها

ویتامینهای
محلول در آب

چای سبز

پلی فنول های
گیاهی
(فالوونول)

مهارکننده بالقوه  DNAمتیل
ترانسفراز  1و سبب کاهش
نسبت  Sآدنوزیل متیونین به S
ادنوزیل هموسیستئین

لوبیای سویا

پلی فنول
گیاهی
(ایزوفالوون)
از مینرال های
ضروری

مهارکننده  DNAمتیل
ترانسفراز 1

سلنیم

مغز دانهها ،جگر و
کلیه

ایزوتیوسیانات

سبزیجات گروه کلم

متابولیت
گلیکوزینوالت
ها

مهارکننده  DNAمتیل
ترانسفراز  1و اثر بر نسبتS
آدنوزیل متیونین به  Sادنوزیل
هموسیستئین
ناشناخته

کمبود سبب
هایپومتیالسیون وسیع
 DNAو ناپایداری ژنی
فعال کردن ژنهای
تومورساپرسور بوسیله
هایپومتیالسیون پروموتر

فعال کردن ژنهای
تومورساپرسور بوسیله
هایپومتیالسیون پروموتر
کمبود سبب:
هایپومتیالسیون و
متیالسیون پروموتر
ژنهای  p53و p16
فعال کردن پروموتر ژن
 GSTP1بوسیله
هایپومتیالسیون پروموتر

ناشناخته

p16INK4a; RAR
;β; MGMT
;hMLH1
;GSTP1; WIF-1
RECK
p16INK4a; RAR
;β; MGMT
PTEN; CYLD

[,14
,31
]36
[-33
]41

[,42
]43

p53, p16

[]44

GSTP1

[]41

تصویر  :4خالصهای از عوامل رژیم غذایی که فرآیند متیالسون  DNAرا تحت تأثیر قرار میدهند ()14
یک رژیمغذایی دهندة متیل (ترکیباتی از رژیم غذایی مثل
فوالت ،ویتامین  B12و بسیاری ترکیبات دیگر) میتواند برای
سنتز  SAMاستفاده شود (جدول  .)1غذاهای حاوی فوالت
ممکن است در برابر بعضی سرطانها محافظت ایجاد کند و ممکن
است تا حدی افزایش خطر سرطان پستان مرتبط با مصرف الکل

را کاهش دهد ،اما اطالعات کمی در مورد سرطان تخمدان وجود
دارد[ EGCG .]43 ,46 ,6میتواند فعالیت  DNMTرا از
طریق تعامل مستقیم با آنزیمها مهارکند ،در نتیجه منجر به
دمتیالسیون و فعال سازی مجدد ژنهای خاموش شدة متیالسیون
شود (تصویر .]11[ )4
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جنیستئین

عملکرد آنها در متیالسیون

نقش در پیشگیری از

ژنهای هدف

منابع

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.2.4.279

کروماتین عمل میکند ،که  EGCGمیتواند توانایی
ضدسرطانی خود را از طریق مکانیسمهای اپیژنتیکی اعمال
نماید[.]34 ,11

رمضانی
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جنیستئین ،ایزوفالون سویا

سلنیوم و ایزوتیوسیاناتها
سلنیوم یک عنصرکمیاب ضروری با خواص آنتی اکسیدانی و
پروآپوپتوزی است[ .]11 ,11کمبود سلنیوم در کولون وکبد،

نتیجه گیری
طبق بررسی مطالعات اپیدمیولوژیکی در انسان و حیوان،
ترکیبات متعدد رژیمغذایی خطر سرطان را تغییر میدهند و در
حقیقت عدم تعادل موادمغذی و ترکیبات بیواکتیو دیگر منجر به
 DNAهیپومتیالسیون و هیپومتیالسیون خاص ژنی و یا
هیپرمتیالسیون میشود .تغییر شکل بدخیم سلولها به شدت بر
تنظیم ژنتیکی چرخة سلولی ،تکثیر ،آپوپتوز ،آنژیوژنز ،و متاستاز
تأکید دارد و تکثیرکنترلنشده و متاستاز سلولهای سرطانی با
عدم تنظیم ،به سبب حضور پروموتورهای سرطان یا عدم وجود
ژنهای سرکوبگر تومور مرتبط میباشد .باوجوداین ،این الگوی
قطعی اتیولوژی سرطان برای توضیح تنوع زیاد در بیان ژنهای
انسان در پاسخ به جهش و تغییرات محیطی ،تغذیه ،شیوه
زندگی ،و سن که منجر به تنوع فنوتیپهای سرطان میشود،
کفایت نمیکند .در کل اگر اثرمتقابل ژن -مادة مغذی ایجاد شده
باشد ،افراد باید ژنوتیپ شوند و رژیم غذاییشان بر اساس نتایج،
بررسی شود در این میان چند عامل مهم باید مورد محاسبه
قرارگیرند ،از جمله قدرت تعامل خاص ،پیامد مشترک حاصل و
اینکه اثر احتمالی مواد مغذی بر سالمت عمومی چگونه است
بنابراین کشف مکانیسم ارتباط مواد مغذی با سرطان ،با توجه به
اینکه ارتباط بین مواد مغذی و خطر سرطان بطور ضعیفی
شناخته شدهاست ،با این مطالعات دشوار است .لذا لزوم انجام
مطالعات بیشتر با تاکید بر مکانیسمهای مهم مواد مغذی،
آنتیاکسیدانها به عنوان یکی از پیامدهای مهم در ارتباط با
سرطان ضروری میرسد.

اختصارات
MTHFR = Methylenetetrahydrofolate
reductase
MS = Methionine synthase
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دیگر ترکیب شناخته شدة بیواکتیو رژیم غذایی نوعی ایزوفالوون
سویا با نام جنیستئین است که تومورزایی را از طریق کنترل
اپیژنتیک در چندین مسیر سلولی مهار میکند[.]49 ,40
مکانیسمهای احتمالی برای خاصیت ضد تکثیری جنیستئین
عبارت از جلوگیری از موتاسیون  ،DNAکاهش تکثیر سلول
سرطانی ،مهار آنژیوژنز ،و القای تمایز میباشد .اما مکانیسم
بالقوهای که اخیراً مورد توجه قرارگرفته این است که جنیستئین
ممکن است در تنظیم فعالیت رونویسی ژن بوسیلة تنظیم وقایع
اپیژنتیکی مانند متیالسون  DNAو یا تغییرکروماتین دخیل
باشد [ .]13 ,11در حقیقت جنیستئین فعالیت DNMTرا مهار
میکند و در سلولهای سرطانی مری و پروستات متیالسون
 DNAنابجا را معکوس میکند ،منجر به فعال سازی مجدد بیان
ژنهایی مانند ، p16INK4a, RAR β, MGMTهومولوگ
فسفاتاز و  CYLDشده  ،و اثر همافزایی در ترکیب با 5-aza-
 2′-deoxycytidineدارد .با وجود این ،خواص ضد سرطان
جنیستئین در سرطان پستان نگرانیهایی ایجاد کرده زیرا اثرات
شبه استروژن آن ممکن است برای زنان در معرض خطر باالی
سرطان پستان یا بیماران مبتال به سرطان پستان با تومورهای
حساس به استروژن منع مصرف داشته باشد[ .]18مطالعات
اپیدمیولوژی و حیوانی تأیید کردهاند که مواجهه با رژیم سویا در
زنان در اوایل زندگی تا حد زیادی خطر ابتال به سرطان پستان
را تحت تأثیر قرار میدهد  ،پیشنهاد شده که رعایت زمان مواجهه
برای جنیستئین ضروری است تا اثرات آن بر پیشگیری از سرطان
پستان اعمال شود .همچنین درمان با جنیستئین منجر به
سرکوب رونویسی hTERTمیشود که منجر به مهار فعالیت
آنزیم تلومراز با تحت تأثیر قرار دادن بیان  DNMTدر
سلولهای سرطانی پستان انسان میشود[ .]18با وجود
این Fang ،و همکاران پیبردند که ،اثر مهاری جنیستئین
روی DNMTضعیفتر از  EGCGمیباشد ،ولی در عین حال
در فعالیت دمتیالسیون منجر به فعالسازی مجدد ژنهای خاموش
شدة متیالسیون فعالتر است[.]11

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.2.4.279

متیونین بوسیلة متیالسیون هموسیستئین بازسازی میشود.
فوالت و ویتامین  B12به تولید  -1متیل تتراهیدروفوالت کمک
میکنند که گروه متیل را برای سنتز متیونین و  SAMفراهم
میکند ،دهندة عمومی متیالسیون بیولوژیکی EGCG .و
جنیستئین متیالسون  DNAرا با مهار  DNMTتحت تأثیر
قرار میدهند.

باعث هیپومتیالسیون سراسری شده و عالوه برآن ،متیالسیون
پروموتور ژنهای p53و  ، p16نشان میدهد که تأثیرمتیالسیون
 DNAممکن است یک مکانیسم قاطع سلنیوم برای پیشگیری
از سرطان باشد .ایزوتیوسیاناتها ،به طور طبیعی در سبزیجات
خانوادة کلم مانند کلم بروکلی ،کلم و شاهی یافت میشوند و که
بروز سرطان پروستات را کاهش میدهند .فنتیلایزوتیوسیانات ،
محصول هیدرولیتیک گلوکوزینوالت ،رشد سلولهای سرطانی
پروستات را کاهش میدهد و میتواند بیان ژن گلوتاتیون -S
ترانسفراز  ،را از طریق القاء هیپومتیالسیون پروموتور ژن
گلوتاتیون  -Sترانسفراز در سلولهای سرطانی پروستات مجدداً
فعال نماید .با وجود این ،مکانیسم دقیق اثر ایزوتیوسیانات ها
روی متیالسیون  DNAهنوز ناشناخته است و نیاز به تحقیقات
بیشتر دارد[.]11

Downloaded from hrjbaq.ir at 22:04 +0430 on Wednesday July 17th 2019

[ DOI: 10.29252/hrjbaq.2.4.279 ]

رمضانی

209

hTERT = Human Telomerase Reverse
Transcriptase gene
PEITC = Phenethyl isothiocyanate
GSTP1 = Glutathione S-transferase
RARβ = Retinoic acid receptor beta
MGMT = O-6-Methylguanine-DNA
Methyltransferase gene
TSC = Tumor Suppressor Cylindromatosis
EGCG = Epigallocatechin gallate
SAM-e = S-Adenosyl-L-methionine;
ademetionine
SAH = S-Adenosylhomocysteine
VDR = Vitamin D receptor

BHMT = Betaine-homocysteine Smethyltransferase
MAT = Methionine adenosyltransferase
DNMT = DNA methyltransferase
CBS = Cystathionine-β-synthase
Gly = Glycine
Cys = Cysteine
THF = Tetrahydrofolate
MTHF = 5, 10-methyltetrahydrofolate
DMG = Dimethylglycine
GSH = Glutathione
DHF = Dihydrofolate
Ser = Serine
GHMT = Glycine hydroxymethyltransferase
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