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 1. Введение  

У 2020 році рак товстої кишки посів третє   місце за  кількістю нових випадків раку і  

пов'язаних з ним смертей  як у  чоловіків,  так  і  у  жінок в   США [1]. Висока смертність від 

раку товстої кишки обумовлена розвитком хіміорезистентності і високою  швидкість 

метастазування [2]. Майже 50% випадків раку товстої кишки мають мутації в пухлинному 

білку-супресорі Р53, який сприяє проліферації клітин  і інвазії,  хеморезистентності [3]. 5-

фторурацил (5-ФУ) є рекомендованим стандартним препаратом в  Клінічні дослідження, і 

його можна застосовувати окремо або в  комбінації з  іринотеканом і  оксаліплатином [4]. 

Незважаючи на поліпшення  варіантів лікування, стійкість до традиційних препаратів 

залишається частою, і необхідно розробляти нові терапевтичні ад'юванти.  [ 5 ]. 

Флавоноїди - це поліфеноли, які зазвичай містяться в їстівних рослинах.  Вони біологічно 

активні з невеликою кількістю побічних ефектів, тому їх потенціал розвиватися як 

терапевтичні ад'юванти   при різних захворюваннях привертає увагу.  Полин, в складі якого 

міститься еупатилін, широко використовується в східній медицині і добре відомий своєю 

протизапальною і антиоксидантною активністю [6, 7].  Численні дослідження повідомили, 

що апоптоз-індукуюча дія еупатиліну ефективна проти раку  шлунка, простати, шийки 

матки, стравоходу та ендометрія [8, 9, 10, 11, 12, 13].  Ці дослідження показали, що еупатілін 

може регулювати різні фізіологічні механізми, пов'язані з проліферацією, клітинним циклом 

і інвазією ракових   клітин.  Крім того, наше попереднє дослідження з  використанням  

моделі трансгенної даніо реріо показало, що еупатилін має антиангіогенну дію [14].  Крім 

того, синтетичне  похідне еупатиліну запобігає коліт,  викликаний декстран-сульфатом 

натрію і канцерогенезом  товстої кишки, пов'язаним із запаленням [15].  Однак  , знаючи, чи 

викликає  еупатілі апоптоз в ракових клітинах  товстої кишки  і  як вимагає  подальших 

досліджень.  Тому в цьому дослідженні ми лікували клітини HCT116 і HT29 еупатиліном,  

щоб оцінити його вплив на  життєздатність клітин,  клітинний цикл та інвазивність.   Ми 

також виявили, що еупатилін регулює  окислювальний стрес, проникність мітохондрій та 

сигнальні шляхи,  пов'язані з ростом ракових клітин та  виживанням.
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 2. Матеріали і Методи 
 

2.1. Хімічних речовин 

Еупатілін був отриманий  у компанії  «Синген Інтернешнл Лтд».  (Карнатака, Бангалор, 

Індія) і LY294002 за технологією стільникової сигналізації  (Денверс, Массачусетс, США).  

U0126, SP600125 і SB203580  були придбані у компанії Enzo Life Sciences (Фармінгдейл, 

Нью-Йорк, США).  5-ФУ і  іринотекан  були придбані у  компанії Sigma (Сент-Луїс,  штат 

Міссурі, США).  У таблиці А 1  перераховані антитіла, що використовуються в західному 

блоттінгу. 

Таблиця 1.  Первинні антитіла,  що використовуються в західному блоттінгу. 
 

 Первинні антитіла Розведення Постачальника 
Номер  

за 
каталого
м 

BCL-xL 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 2764 

Танк 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 12105 

Цитохром з 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 11940 

ТУБА 1,430555556  Санта-Крус sc-5286 

Люмінофор-АКТ ( 

473 ) 

 

0,736111111 
 

Технологія  стільникової сигналізації 
 

4060 

Акт 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 9272 

Люминофор-П70С6К 

(Thr 421 / Ser 424 ) 

 

0,736111111 

 

Технологія  стільникової сигналізації 
 

9204 

P70S6K 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 2708 

Фосфор-S6 (Ser 235 / 

Ser 236 ) 

 

0,736111111 

 

Технологія  стільникової сигналізації 
 

2211 

S6 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 2217 

Фосфор-ЕМК1 / 2 

(Чт 202 / Тир 204 ) 

 

0,736111111 

 

Технологія  стільникової сигналізації 
 

9101 

ЕРК1 / 2 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 4695 

Люмінофор-Р90РСК ( 

573 ) 

 

0,736111111 

 

Технологія  стільникової сигналізації 
 

9346 

Р90РСК 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 9335 

Фосфор-Р38 (Thr 180 / 

Tyr 182 ) 

 

0,736111111 

 

Технологія  стільникової сигналізації 
 

4511 

Р38 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 9212 

Фосфор-JNK (Thr 183 / 

Tyr 185 ) 

 

0,736111111 

 

Технологія  стільникової сигналізації 
 

4668 

JNK 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 9252 

IRE1a 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 3294 

Фосфор-eIF2α (Ser 51 ) 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 3398 

eIF2a 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 5324 

GRP78 0,736111111  Санта-Крус sc-13968 
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ATG5 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 12994 

Фосфор-P62 (Ser 349 ) 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 16177 

Р62 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 88588 

LC3B 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 3868 

ТИМС 0,736111111 Технологія  стільникової сигналізації 9045 

 

2.2.  Культура клітин 

 Клітини HCT116, HT29 і CCD-18Co  були придбані в  Корейському банку стільникової лінії 

(Сеул, Корея).  Для встановлення  резистентності  ракових клітин товстої   кишки до 5-ФУ 

(5FUR) культивували HCT116  протягом  щонайменше 6 місяців  з поступовим збільшенням   

концентрацій 5-FU, починаючи з  з 0, 5 мкМ.  У  нашому попередньому експерименті 

половина максимальної інгібуючої концентрації (IC 50)  життєздатності 5-FU клітин  5-FUR 

HCT116 становила 16,1 мкМ, тоді як  у батьківських клітинах  в клітинах HCT116 він 

становив 1, 9 мкМ. 

 
2.3.  Аналіз проліферації та тест на життєздатність клітин 

  Для оцінки проліферації клітини інкубували розчином  бромодеоксюридину  протягом 2 

годин і знову протягом 1 год 30 хв.         Відносне  поглинання при довжині   хвилі 370/492 

нм оцінювалося  за допомогою зчитувача мікропластин  і кількісно оцінювалося не менше 

ніж трьома мікропластинними свердловинами.  Зміни  життєздатності клітин HCT116 і HT29  

відстежувалися у відповідь на  еупатілін  протягом 48 годин за допомогою реагенту  для 

маркування 3- (4,5-диметилтіазол-2-іл) -2,5-  дифенілтетразолію бромід (МТТ) (м. Рош, 

Базель, Швейцарія)  згідно з  інструкцією виробника. 

 
2.4. Сфероидная культура 

Для утворення сфероїдів для ракових клітин товстої кишки на кришці культурального 

посуду  було  висіяно 3 000 клітин з обробкою еупатиліном  [16].  Клітини HCT116 і HT29  

культивувалися  протягом 3  і  4  днів  відповідно з  50  мкМ еупатиліну.   Морфологічні 

зміни спостерігалися  також за  допомогою мікроскопа Leica DM3000  (Вецлар, Німеччина).  

Загальна площа   кожного зображення була кількісно визначена  за допомогою програмного 

забезпечення  ImageJ (NIH, Bethesda, MD,  США) (http://rsb.info.nih.gov/ij/docs/index.html 

(доступ  10 квітня  2021 р.)  г.)).   Програмне забезпечення ReViSP  ( Math Works, Natick, 

Массачусетс, США) (https://sourceforge.net/projects/revisp/ (доступ  10 квітня  2021 р.))  

використовувався для  вимірювання щільності сфероїдів.  Якщо коротко, то зображення  

маски,  отримане  за   допомогою програмного забезпечення ImageJ,  було  перетворено в 

сферичне тривимірне зображення за допомогою  програми ReViSP,  а щільність склала  

кількісно визначається  на  основі  автоматично обчислених  значень обсягу.  Принаймні    

три незалежних зображення  сфероїдів були  кількісно визначені. 

 
2.5. Фарбування додатком V і  йодидом пропідію 

Анексин V і  йодид пропідію (PI) використовувалися для виявлення апоптетичних клітин 

HCT 116 і HT29, оброблених еупатиліном.  Клітини,  оброблені еупатиліном  , збирали  і 

фарбували обома барвниками  протягом 15 хв, а інтенсивність  флуоресценції кількісно 

оцінювали  за допомогою проточного цитометра FACSCalibur (BD Biosciences,  Франклін 

Лейкс,  Нью-Джерсі, США). 
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2.6. Терминальная дезоксинуклеотидилтрансфераза 2'-дезоксиуридин-5'- 

трифосфат (dUTP) Анализ никеля по концам (TUNEL) 

  Клітини були  висушені на повітрі  і зафіксовані 4% параформальдегідом  в фосфатно-

сольовому буфері (ПБС) протягом 1 год при кімнатній температурі.  Клітини ненадовго 

промивають ПБС і підвищують проникність з  0,1% Тритоном    Х-100 в 0,1% цитрату натрію 

протягом 2  хвилин на льоду.   Потім клітини фарбували    сумішшю    TUNEL за допомогою  

набору для виявлення загибелі клітин in situ, TMR червоного (Roche) протягом 1 год при 37 

°C в темряві.   Потім  клітини промивали ПБС і покривали 4', 6-діамідіно-2-феніліндолом 

(DAPI).   Флуоресценція була зафіксована  за допомогою конфокального мікроскопа 

LSM710 (Carl Zeiss, Оберкохен, Німеччина). 

 
2.7. JC-1 Окрашивание 

Барвник   JC-1 в наборі для фарбування мітохондрій (Sigma) використовувався для  

визначення  потенціалу мітохондріальної мембрани  клітин  HCT116 і HT29, оброблених 

еупатіліном протягом 48 годин.   Клітини,  оброблені еупатиліном,  збирали і фарбували JC-

1  протягом 20 хвилин, а інтенсивність  флуоресценції кількісно оцінювали  за допомогою 

проточного цитометра FACSCalibur (BD Biosciences). 

 
2.8.  Аналіз вестерн-блотів  

 Методи екстракції білка, денатурації і західного промокання описані в попередній роботі 

[17].  Західний блоттинг проводився на білках, витягнутих  з ракових  клітин  товстої кишки  

, оброблених еупатиліном, протягом 24 годин.  

 
2.9. Аналіз  клітинного циклу 

 Розподіл циклу в  ракових клітинах   товстої кишки  було проаналізовано шляхом  

фарбування ПІ за допомогою лікування   RNase A (100 мкг/мл), як описано в  попередньому 

дослідженні [14].  
 

2.10.  Аналіз активних видів кисню (АФК) 

Для оцінки продукції АФК в клітинах   HCT116 і HT29 їх лікували еупатиліном  протягом 2  

годин,  а  потім 2  ',  7'-дихлорфлуоресцеїном діацетату  протягом 30 хвилин.  Інтенсивність 

флуоресценції  вимірювали за допомогою  проточного цитометра FACSCalibur.  

 
2.11.  Аналіз трансуелл-інвазії  та аналіз міграції 

Инвазии клеток анализировали с использованием 8-мкм пор Transwell вкладыши (Cat No: 

3422, Corning, Inc., New York, NY, USA) , покрытые Матригель ® фактор роста 

редуцированной матрицы базальной  мембраны (Кот No: 356230, Корнінг, Інк.  , Корнинг, 

Нью-Йорк, США) в течение 2 ч при 37 ° C.  Клетки в бессывороточной среде, содержащей 

 У верхню камеру висівали 50 мкМ еупатиліну,  а в нижні свердловини додавали  

середовище,  що містить 10% ФБС.  Після інкубації клітин  протягом 16 годин при 

температурі 37°C в СО2 в інкубаторі клітини, які не вторглися,  видаляли  ватною паличкою.  

Для оцінки осередків,  що вторгаються на нижню  поверхню, вставки закріплювали в 

метанолі  на 10 хв.  Потім мембрани  Transwell були висушені    на повітрі і пофарбовані  

гематоксиліном (Sigma) протягом 30 хв.    Клітини, пофарбовані  гематоксиліном, 

підраховувалися за допомогою мікроскопа Leica DM3000.  Міграція клітин також  була   

проаналізована  за допомогою 2-лункової   культуральної вставки в   35-мм    μ-чашку 

(каталожний номер: 81176, ibidi GmbH, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232173/#B17-antioxidants-10-00957
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Munich, Germany)  відповідно до   інструкції виробника.  Ступінь міграції на безклітинний 

інтервал  протягом 24 годин лікування 50 мкМ еупатиліну спостерігалася за допомогою 

мікроскопа Leica DM30 00.  На основі закриття розриву  була  кількісно визначена міграція 

клітин. 

 
2.12. Статистика 

Статистична значимість  всіх експериментів оцінювалася  за допомогою програми SAS 

(версія 9.4, Кері, Північна Кароліна, США).  Всі досліди повторювалися не менше трьох 

разів.   Значення ймовірності p <0,05 вважалося статистично значущим. 

 

 

 3. Результати 
 

3.1. Еупатілін пригнічує ріст ракових  клітин  товстої кишки  

Зміни проліферації клітин були вперше проаналізовані після лікування клітин HCT116 і 

HT29 зі збільшенням доз еупатиліну (RiSungok 1A).    Проліферація клітин знизилася більш 

ніж  на  50% при концентраціях вище 25 мкМ в клітинах HCT116 і вище 50 мкМ в клітинах 

HT29.  За  тих же умов життєздатність клітин знизилася більш ніж  на   50% при 25 мкМ і 

більше (p <0,001) в клітинах HCT116 і на  100 мкМ і більше ( p  <0,001)  в клітинах HT29 

(Riспівав ok 1B). Потім ми  індукували  утворення сфероїдів в клітинах  HCT116 і HT29 

методом висячих крапель  з дозозалежним лікуванням  еупатіліном ( Pisunok 1C).  У клітинах 

HCT116 еупатілін зменшив загальну площу і щільність сфероїдів  дозозалежним способом.  

Однак в клітинах HT29 еупатілін істотно не  зменшив загальну площу сфероїда, а лише 

значно зменшив щільність при обробці концентрацією 50 мкМ (р <0,01). 
 

 
 

 

 Малюнок 1. 

Еупатілін пригнічує ріст ракових клітин товстої кишки.  (A) Дозозалежний  вплив  еупатиліну на  
проліферацію клітин HCT116 та  HT29.     Дозозалежний  вплив  еупатиліну на  життєздатність клітин 
HCT116 і HT29.   (В) Яскраві польові  зображення, що показують зміни морфології сфероїдів після 
обробки еупатіліном. Загальна площа і щільність сфероїда були розраховані за допомогою програми 
ImageJ.   Зірочки вказують на  значну зміну після лікування еупатиліном (*** р <0,001, **р <0,01 і *р 
<0,05). 
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3.2. Еупатілін індукує апоптотичні процеси в  ракових клітинах товстої кишки   

 Потім було досліджено  , чи лікування ракових клітин товстої кишки  еупатіліном   протягом 

48 годин індукованого апоптозу (phi gura 2A).  У клітинах HCT116 в 50 і 100 мкМ еупатилін 

значно посилився апоптоз  ( в 4,4 рази   (р <0,05)  і в 13,2 рази  (р 

<0,001) відповідно).  Крім того, еупатілін значно сприяв апоптозу в клітинах HT29 при  50  

мкМ (в 1,6  рази;  р <0,05) і  100  мкМ (в 1,7  рази;  р <0,001). На основі  зміни  характеристик 

клітин HCT116  і  HT29 після дозозалежного  лікування еупатиліном було встановлено 50 

мкМ як оптимальну концентрацію обробки для  апоптотичного  аналізу. Ефект 

після  лікування   одноразовою  концентрацією еупатіліну.  Для спостереження 

за  процесом апоптозу за допомогою  мікроскопічних зображень був  проведений 

TUNEL-аналіз  , що показує  фрагментацію ДНК (fi gura  2B).  В результаті еупатилін 

збільшив частоту фрагментації ДНК,   про що свідчить червона флуоресценція в клітинах 

HCT116 і HT29.  Потім було  проведено фарбування  JC-1, щоб визначити, чи опоптоз, 

викликаний еупатіліном,  опосередковує  дисфункцію мітохондрій (рисунок 2С).  Еупатілін 

значно знижував  потенціал мітохондріальної мембранної ани при 50 мкМ (в 2,0 рази;  р 

<0,05) і 100 мкМ (в 2,6 рази;  p <0,01) в клітинах HCT116 і 100 мкМ (в 1,5 рази;   p <0,05) в 

осередках HT29.   Потім  клітини обробляли еупатіліном в різних концентраціях  протягом 

24 годин, вилучали цілі білки і аналізували  експресію  білків, пов'язаних з  апоптозом за 

допомогою  Західний промок (рисунок 2Д).  Еупатілін придушив  експресію BCL-xL,  але  

збільшив експресію BAK  і цитохрому c. 
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3.3. Еупатілін регулює фази клітинного циклу  і   сприяє 

виробленню   АФК при  раку товстої кишки 

Потім було  досліджено, як   лікування еупатиліном в різних концентраціях  протягом 48 

годин  впливає на  клітинний цикл раку товстої кишки (Risunok 3 A).  При 100 мкМ еупатилін 

значно збільшив популяцію у фазі SubG1,   що свідчить про прогресування  до  вигину 

клітин.     З іншого боку, 100 мкМ еупатиліну зменшили популяцію в  S-фазі.  Потім ми  

оцінили зміни у виробництві АФК, репрезентативного механізму,  який індукує загибель   

ракових  клітин, шляхом лікування  2',-дихлорфлуоресціндіацетатом (DCFH-DA) (Ri Sun). 

прим. 3 Б). Пероксид перетворює DCFH-DA  в  флуоресцентний 2', 7'-дихлорфлуоресцеїн 

(DCF).   Еупатілін підвищив   інтенсивність флуоресценції DCF в клітинах HCT116 і HT29,   

що свідчить про надмірну  продукцію АФК.  Лікування 50 мкМ еупатиліну підвищило 

вироблення АФК  в  15,8  рази  (р <0,001) в клітинах HCT116 і в 5,6 (р <0,001) в клітинах 

HT29.  

 Малюнок 2 

Еупатілін викликає апоптоз в  ракових клітинах  товстої кишки.  (A) Виявлення апоптозу в клітинах,  
оброблених еупатіліном HCT116 і HT29. Флуоресцентні значення анексину V і йодиду  пропідію (PI) 
оцінювалися  за допомогою проточної цитометрії.   (B)  Поле  флуоресцентної імуноцитохімії  TUNEL 
показало апоптотичні клітини (червоні), а клітини були контрастно забарвлені  DAPI (синім) (C) Зміна  
потенціалу мітохондріальної мембрани в  оброблені еупатіліном клітини HCT116 і HT29 виявляються 
за допомогою проточної цитометрії.   (D) Аналіз експресії BCLXL, BAK і цитохрому c після лікування  
різними концентраціями еупатиліну  протягом 24 годин.  Імуноблоти були кількісно визначені для 
розрахунку нормалізованих значень  щодо альфа-тубуліну (ТУБА).  Зірочки вказують на  значну зміну 
після лікування еупатіліном (*** р <0,001, **р <0,01 і *р <0,05). 
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3.4.  Еупатилін регулює білки,  що беруть участь у  шляхах PI3K/AKT та 

MAPK,  стрес ендоплазматичної мережі (ER) та аутофагію в  ракових 

клітинах товстої кишки  

Фосфорилювання   білків репрезентативних сигнальних шляхів,  що беруть участь у рісті та 

виживанні клітин, було досліджено за допомогою західного блоттингу. У  клітинах HCT116 

та HT29  еупатілін інгібував фосфорилювання АКТ та його  базовими білками P70 є  кінази 

рибосомного білка S6 (P70S6K) і S6, які входять до  складу сигнального шляху  PI3K/AKT 

(рис. 4A  –  C).   На відміну від них, еупатілін індукував фосфорилювання  ЕРК  в клітинах 

HCT116 і HT29,  а також рибосомальну кіназу S6 P90 (P90RSK), нижчий білок (рис. 4D,  E).  

Еупатілін також  підвищив фосфорилювання  P38  і  N-кінцевої кінази c-Jun (JNK) (Pisunok 

4F, G).  Життєздатність клітин  потім була підтверджена  після спільного лікування 

LY294002, U0126, SB203580 і SP600125, які є селективними  інгібіторами AKT,  ERK,  P38

 і JNK відповідно.  (РіСпівавдобре 4ГОДИНИ).  Спільне лікування  

LY294002, U0126 і SB203580 в клітинах HCT116 і HT29  ще більше знижує  

життєздатність клітин,  пригнічених еупатіліном.  Ці результати свідчать про те , 

що еупатилін активує сигнальні  шляхи, які регулюють  життєздатність ракових клітин 

товстої кишки. 

 Малюнок 3  

Вплив еупатілін на клітинний цикл і вироблення  Афк  В ракових клітинах товстої кишки.  ( І ) Розподіл 
клітинного циклу  було підтверджено фарбуванням ПІ.  ( Б ) Еупатілін-індукована найпотаємніший 
продукція Афк оцінена за допомогою  проточної цитометрія. Кількість  клітин, позначених  зеленою 
флуоресценція  Постійний струм  , є відносною  кількістю Внутрішні перекису водню В клітинах,  
оброблених еупатілін.  Зірочки  вказують на значну зміну після лікування евпатіліном (*** р <0,001, 
**р <0,01 і *р <0,05). 
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Потім було  досліджено, чи може еупатілін регулювати експресію білків   , пов'язаних зі стресом, в 

ендоплазматичному ретикулумі (ЕР).  Після лікування  ракових клітин товстої кишки  з різною 

концентрацією  еупатиліну були вилучені білки,  а західний блоттинг підтвердив,  що еупатілін 

підвищив експресію білків  , пов'язаних зі стресом ER.  (R isunok 5. А). Еупатилін  підвищив експресію 

інозитол-необхідного   ферменту альфа (IRE1α), фосфорильованого фактора ініціації  еукаріотів 2 

альфа  (eIF2α) і білка,  регульованого глюкозою 78 (GRP78) в клітинах HCT116 і   тільки IRE1α в 

осередках HT29.  Він також досліджував, як еупатилін  впливає на білки, пов'язані з аутофагією.  

Еупатілін  підвищив експресію світлового ланцюга 3B типу II (LC3BII) в клітинах HCT116 і асоційованої  

аутофагії 5 (ATG5), P62 і LC3BII в клітинах HT29 (рис. 5. Б). 

 Малюнок 4  

Постанова Знак Способи PI3K / Акт і МАПК еупатілін В Клітини святиня Товстий нутрощі.  ( A - G ) 
фосфорильований Акт ( І ), R70S6K ( Б ), S6 ( З ), ЕРК ( D ), Р90РСК ( Є ), Р38 

( Ж )  і JNK(G).  Імуноблоти були кількісно визначені  для розрахунку нормалізованих  значень шляхом 
оцінки експрес-рівнів  фосфорильованих білків у порівнянні  із загальними білками.  (H) Вплив 
еупатиліну та селективних інгібіторів AKT (LY294002), ERK (U0126), P38 (SB203580) та JNK (SP600125) 
на  життєздатність клітин HCT116 та HT29.  Дані представлені у  відсотках від  контролю (100%).  
Зірочки  вказують на значну зміну після лікування еупатиліном (*** р <0,001, **р <0,01 і *р <0,05). 
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3.5. Еупатілін пригнічує інвазію та міграцію в ракових клітинах товстої 

кишки  

 За допомогою аналізу міграції Transwell було виявлено,  що еупатилін може регулювати 

клітинну інвазію, яка необхідна для росту і метастазування ракових клітин.  Лікування 50 

мкМ еупатиліном значно зменшило кількість клітин HCT116 (на 97,2%;  р <0,001) і HT29 

(на 42,0%;  p <0,01) пройшов через мембрану (рисунок 6А).  Більш того, еупатілін 

пригнічував частку  клітин  HCT116 і HT29,  що мігрують в порожній простір, що 

підтверджується  великим розривом (Risunok 6 B). 

 Малюнок 5. 

Модулюючий вплив еупатиліну на експресію білків, пов'язаних зі стресом ER  і аутофагією в ракових 
клітинах  товстої кишки .  (A) Рівні експресії  IRE1α, фосфорильованого eIF2α, загального eIF2α та 
GRP78 у відповідь на   різні еупатіліни протягом  24 годин.  (B) Рівні експресії  АТГ, фосфорильованого 
P62, загального P62 та LC3BII у  відповідь на  різні концентрації еупатиліну протягом  24 годин.  
Імуноблоти були кількісно визначені для розрахунку нормованих значень  щодо ТУБА.  Зірочки 
вказують на  значну зміну після лікування еупатіліном (*** р <0,001, **р <0,01 і *р <0,05). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232173/figure/antioxidants-10-00957-f006/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232173/figure/antioxidants-10-00957-f006/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232173/figure/antioxidants-10-00957-f006/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232173/figure/antioxidants-10-00957-f006/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232173/figure/antioxidants-10-00957-f005/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232173/figure/antioxidants-10-00957-f005/


 

 
 

 
 

3.6. Еупатілін має синергічну дію зі стандартними протираковими 

препаратами на  ракові клітини товстої кишки  

Досліджено дію  еупатиліну в комбінації зі стандартними протипухлинними препаратами 5-

ФУ та іринотеканом.   Життєздатність  клітин  HCT116 і HT29, оброблених різними 

концентраціями  5-ФУ і іринотекану (5, 10, 20 і 40 мкМ), оцінювалася   при наявності або  

відсутності еупатіліну  ( RiSungok  7A).  Еупатілін ще більше  знижує  життєздатність клітин   

при поєднанні з іринотеканом і 5-ФУ у  всіх концентраціях.   Мікроскопічні спостереження  

підтвердили, що спільне лікування еупатиліном і 5-ФУ або іринотеканом може ще більше  

погіршити  утворення сфероїдів (рис. 7В). Потім клітин  HCT116  . обробляють   5-ФУ 

протягом тривалого періоду  і отримують відносно 5-ФУ-стійкі  (5-FUR) клітини.  Еупатілін 

значно  підвищував індукований  апоптоз 5-ФУ в 5-ФУР HCT116 клітинах (рис. 7С).  Ми 

підтвердили, що    клітини 5-F UR HCT116  експресували значно більше  тимідилатсинтази 

(TYMS),  5-FU-цільового білка  (рисунок 7 D).   Крім того   ,  сам 5-FU не   вплинув на 

експресію BAK і цитохрому c в 5-FUR HCT116 клітинах,  тоді як  комбінація 5-  ФУ і 

еупатілін підвищували його.  Ці результати означають, що  еупатилін підтримує стандартні 

протипухлинні препарати шляхом посередництва синергетичних ефектів у ракових клітинах  

товстої кишки . 

 Малюнок 6  

Еупатілін пригнічує інвазію  і міграцію в ракових клітинах товстої кишки.  (A) Інвазивні здібності 
вимірювалися  за допомогою  аналізу міграції  Transwell.  Евпатилін значно скоротив інвазію.  (B) 
Міграція клітин HCT116 і HT29 у  відповідь на еупатилін, розрахована на основі відстані розриву.  
Зірочки свідчать про  значну зміну після лікування еупатиліном (*** р <0,001, **р <0,01 і *р <0,05). 
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3.7. Еупатілін не викликає змін властивостей нормальних клітин   товстої 

кишки  

Ми дозозалежно лікували  клітинну лінію CCD-18Co  еупатіліном, щоб визначити,  чи  може 

еупатілін викликати токсичність для  нормальних  клітин  товстої кишки .  Еупатілін не мав 

значного впливу на  життєздатність  клітин  ПЗС-18Co  , за винятком   лікування  200 мкМ  

(RiSungok 8 A).  Навіть загальна площа і щільність  ccD-18Co 50 мкМ сфероїдів еупатиліну  

істотно не  постраждали (рис. 8В). Крім того, еупатилін  істотно не  впливав на  міграцію.  

ПЗС-18Ко осередки  (рисунок 8 С).   Ці результати свідчать про те, що  еупатилін  мало 

впливає на клітинні  властивості нормальних клітин товстої кишки, на   відміну від  ракових 

клітин товстої кишки. 

 Малюнок 7  

Синергічний ефект еупатиліну в поєднанні зі стандартними протипухлинними препаратами.  (А) 
Вплив еупатиліну в комбінації з 5-ФУ або іринотеканом на  життєздатність клітин HCT116 і HT29.  (B) 
Зображення світлового  поля  , що показують зміни  морфології сфероїдів після лікування  
еупатиліном у комбінації з 5-ФУ або іринотеканом.  Загальна площа і щільність сфероїда були 
розраховані за допомогою  програми ImageJ.  (C) Фло-цитометричне  визначення апоптозу в 5-FUR 
HCT116  клітинах у відповідь на  комбіноване лікування  5-FU та еупатіліном з використанням 
фарбування з приєднаними V  та PI.  (D) Рівні експресії BAK, цитохрому c і TYMS у відповідь на  
комбіноване лікування  еупатиліном і 5-FU  протягом 24 годин в 5FUR HCT116 клітинах.  Зірочки 
вказують на значну  зміну після лікування еупатиліном (***р <0,001, **р <0,01 і *р  <0,05). 
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 Малюнок 8  

Викопайте     на окремій  ділянці 

Вплив еупатиліну на нормальні ракові клітини товстої кишки.   (A) Дозозалежний вплив еупатиліну 
на  життєздатність клітин CCD-18Co (B) Яскраві   польові зображення  , що показують зміни морфології 
сфероїдів після  лікування еупатиліном.  Загальна площа і щільність сфероїда були розраховані за 
допомогою  програми ImageJ.  (В) Міграція клітин  ПЗС-18Co  у відповідь на  еупатілін, розрахована 
на основі відстані розриву  .  Зірочки вказують на  значні зміни після лікування еупатиліном (* р <0,05). 

 

4. Ми оточені  

  Ми з'ясували, що  фізіологічна регуляція еупатиліну в  ракових клітинах товстої кишки 

схожа  з такою у   інших типів ракових клітин.  Наприклад, еупатілін індукує апоптоз, 

опосередковуючи вивільнення цитохрому с з мітохондрій клітин  лейкемії  [12].  Більш того, 

в ракових клітинах шлунка еупатілін індукує апоптоз, регулюючи  апоптозні білки, такі як  

BAX і BCL2, і викликаючи деполяризацію  мітохона дри  [8].  Еупатілін також індукує 

апоптоз шляхом посередництва деполяризації мітохондріальної мембрани в клітинах раку 

шийки матки   [18].    Аналогічно, ми виявили,  що еупатілін може регулювати експресію 

мітохондріальних білків  BAK, BCL-xL і цитохрому c, які беруть участь в апоптотичних 

процесах в  клітинах.  рак товстої кишки,  а також при деполяризації мітохондрій.  

Мікроскопічне зображення, яке  показало, що  еупатілін індукує фрагментацію ДНК, вказує 

на апоптоз-індукуючий ефект еупатиліну в ракових клітинах товстої кишки.   Коли  

потенціал мітохондріальної мембрани 
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редукується,  мітохондрії  виділяють  цитохром  с  і  АФК  [ 19].   Підвищення  рівня  

оксидативного  стресу  в  ракових  клітинах  є  важливою терапевтичною    стратегією , 

оскільки    робить  клітини  вразливими  до  подальшого  збільшення  терапевтичних сполук    

АФК  [ 20] ].     Було висловлено припущення    , що  нормальні  ракові  клітини  товстої 

кишки,   які  мають  більш низький    рівень    окисного  стресу    в порівнянні з  раковими 

клітинами,  менш  чутливі  до  сполук.     які  виробляють  РОС.   У  цьому  дослідженні  

еупатилін  не  мав  значного  впливу  на   життєздатність  або  міграцію  клітин  CCD-18Co,  

нормальної  клітинної  лінії  раку товстої  кишки .   Ці  результати  свідчать про те , що  

еупатилін  може  викликати    окислювально-опосередкований     стрес   апоптоз,  

специфічний  для  ракових  клітин  товстої кишки , хоча   необхідні    подальші дослідження.   

Надлишкова  продукція   внутрішньоклітинної  АФК  активізує сигнальні    шляхи, що    

викликають  окислювальний  стрес  і  сприяють  зупинці клітинного   циклу  і  апоптозу  [ 

21].   ].   Наші  висновки  свідчать про те , що  еупатилін  може  регулювати  клітинний  цикл  

і  індукувати  апоптоз,  опосередковуючи  надмірну  продукцію   АФК  в  ракових  клітинах  

товстої кишки .   У  клітинах  HCT116  еупатілін  явно  збільшив  популяцію  фази subG1.   

У  клітинах HT29   еупатілін  індукував  зупинку  клітин    у фазі  G2 / M   і  збільшував  

популяцію  фази SubG1     у  високих  концентраціях.   Різниця  в  регуляції  клітинного  

циклу  між   двома  клітинними  лініями говорить про те    , що  еупатілін  опосередковує  

P53,  що  вимагає  підтвердження.   Сфероїдне  утворення  є  корисною  моделлю  для  

підтвердження  тривимірних  морфологічних  змін  in  vitro  в   дослідженнях раку .       Було 

виявлено       , що еупатілін  пригнічує     розмір   сфероїду ракової  клітини  товстої кишки  

, що   свідчить про те , що  еупатілін  може  пригнічувати  ріст  раку товстої  кишки   [22].   

  Більше того,  це  дослідження    підтвердило,   що  еупатілін  може  мати  синергетичні  

ефекти  в  ракових    клітинах  товстої кишки  при  спільному лікуванні традиційними      

протираковими  препаратами  від раку .     двокрапка ,  наприклад    5-FU  або  іринотекан.       

Зокрема,  комбіноване  лікування  еупатиліном    та 5-ФУ  підвищило  експресію  BAK  та  

цитохрому  c  навіть  більше,   ніж лише   лікування ,    що призвело  до  збільшення  апоптозу.   

ракові клітини  товстої кишки .     TYMS  є    цільовим білком  для 5-FU,  і  інгібування  TYMS  

вважається  терапевтичною  стратегією  для підвищення      чутливості  до 5-FU. Однак  у  

цьому  дослідженні  еупатілін не  зробив  значного  впливу  на  експресію TYMS    в  ракових 

клітинах  товстої кишки .   Ці  результати  свідчать про те , що  еупатилін  буде    індукувати  

синергетичний  ефект  з 5-FU TYMS-незалежним    зображенням  у   ракових  клітинах  

товстої кишки .       Тим часом,23  ].   Обмеженням  цього  дослідження  було  те, що   вплив  

еупатиліну  на  сигнальні шляхи  Wnt  / β-катеніну  та  RAS,     які  добре  характеризуються 

при    раку.    товста  кишка,  не  розглядається.   Шляхи  Wnt  /β-катеніну  та  RAS  відіграють  

важливу роль    у  початковій  стадії  та  прогресуванні  онкогенезу раку  товстої кишки ,  а  

також мутації  в  генах,   що належать до     обидва  шляхи  сприяють    малігнізації  ракових  

клітин  товстої  кишки  [ 24 ].   Мутації APC      в  Wnt  /β-катеніновому  шляху    і мутації  

KRAS ,  основна  форма   RAS,   часто  зустрічаються  при  раку   товстої кишки   . Важливо   

відзначити   , що  мутації   БТР  сприяють  стійкості  до   5-ФУ  в   ракових  клітинах   товстої 

кишки  [ 25 ].       Крім того,  придушення      тиші  дикого типу і   мутанта  КРАСпідвищує  

стійкість  до    5-ФУ  в  клітинних лініях   раку товстої    кишки  [ 26].   Отже,    подальше  

підтвердження  дії  еупатиліну  на  ракові  клітини  товстої кишки    з  генетичною мутацією      

призведе до  вагомих  доказів, які   свідчать про те , що    еупатілін  міг  мати   лікувальний  

ефект  в  поєднанні    лікування з традиційною   хіміотерапією      раку  товстої кишки   .     

Крім того, мутації KRAS сильно  пов'язані  зі  зміною вироблення   АФК  і  метаболізму  

мітохондрій    в  ракових клітинах  товстої кишки      [ 27].   Крім того ,  повідомлялося    ,   

що  апоптоз , індукований   APC   в    ракових клітинах  товстої кишки    , залежить від    

мітохондріального  обміну,  а   також   свідчить про те,   що  мітохондріальні-                
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 опосередкований апоптоз еупатиліну, підтверджений у цьому дослідженні, може бути 

залучений до  основного шляху розвитку раку товстої кишки.  пухлиногенез [ 28 ]. 

Попередні дослідження  також часто повідомляли, що  еупатилін регулює  клітинний цикл і 

сигнальні шляхи, пов'язані з  проліферацією і ростом клітин.   Наприклад, еупатилін 

пригнічує  ріст ракових клітин ендометрія,  викликаючи зупинку клітинного   циклу в фазі  

G2/M  і регулюючи фосфорилювання ЕРК і АКТ  [13].  Еупатілін також пригнічує 

проліферацію, міграцію та інвазію і викликає зупинку клітинного циклу у фазі G1/S у 

клітинах гліоми [11, 29].   У ракових клітинах стравоходу еупатилін пригнічує  ріст клітин,  

пригнічуючи фосфорилювання АКТ і ЕРК,  а також викликаючи зупинку  фази G1  [10].  У  

клітинах раку нирки  еупатілін активує MAPK, включаючи ERK1/2, P38 і JNK, і інгібує шлях 

PI3K/AKT [30].   Аналогічно, як показано в цьому дослідженні, еупатілін інгібує шлях PI3K 

/ AKT і активує шлях MAPK в  ракових клітинах товстої кишки.  Однак необхідні  подальші 

дослідження, щоб  визначити,  чи безпосередньо еупатилін впливає на  виживання і 

зростання  ракових клітин  товстої кишки, регулюючи цей сигнальний шлях.   Крім того, 

фосфорилювання АКТ відіграє важливу роль  в ядерній транслокації та  транскрипційній 

активності  β-катеніну,  яка  залежить від  мутації  APC  [31].  Тому необхідні  подальші 

дослідження, щоб  визначити,  чи можуть сигнальні шляхи,  що регулюються еупатиліном, 

брати участь у терапевтичному  впливі  генетично мутованих  ракових клітин товстої кишки.  

нутрощі. 

  Наше попереднє дослідження підтвердило, що еупатілін індукує апоптоз в епітеліальних 

ракових клітинах яєчників, регулюючи   ER-мітохондріальну вісь   [14].  ER відповідає за 

різні фізіологічні процеси, включаючи  синтез білка, згортання білка та зберігання Ca2+.  ЕР бере 

участь в апоптозі шляхом безпосереднього  спілкування  з мітохондріями і обміну Са2+ [32].  

Багато натуральних продуктів, які  є ефективними  протипухлинними ад'юванантами, 

націлені на  ЕР-стрес, пов'язаний з дисфункцією мітохондрій  [33].  При стресі ER GRP78 

вивільняється з трансмембранних  перетворювачів сигналу, включаючи  IRE1 і PERK з eIF2α  

як базовим білком, який  активує сигнальний шлях  розширена  білкова відповідь [ 34].  IRE1 

активує JNK шляхом індукування внутрішнього шляху апоптозу [35].  Активований JNK 

сприяє виробленню  АФК і  запускає  дисфункцію мітохондрій шляхом інгібування 

комплексу I. або мітохондріальних ферментів [36].  Крім того, IRE1 може індукувати 

апоптоз мітохондрій  шляхом зв'язування з  білками BAX і BAK.  Крім того, стійка індукція 

IRE1 може бути пов'язана з  активацією ERK, тоді як  інгібування  ERK  запобігає IRE1 в 

ракових клітинах [37].  Однак неясно, чи  стрес ER-білки   ,  що регулюються еупатиліном в 

ракових клітинах товстої кишки  , безпосередньо пов'язані з апоптозом мітохондрій або 

активацією білків JNK.    і ЕРК. У  цьому аспекті необхідні подальші дослідження.   

Аутофагія - це  збережений фізіологічний  процес, що  передбачає  деградацію клітинних 

компонентів для підтримки клітинного гомеостазу і виживання в стресових умовах  [38].  У 

ракових клітинах аутофагія може сприяти  розвитку пухлин або пригнічувати їх [39].  

Аутофагічний процес, що сприяє виживанню, сприяє зростанню  і  агресивності ракових 

утворень доліта в стресових умовах  [40].    З іншого боку, індукція  аутофагічної загибелі 

клітин  підсилює  терапевтичний ефект на  ракові клітини  [41].   Механізми аутофагії і  

апоптозу мають складний взаємозв'язок [42].  ATG5 і P62 відіграють вирішальну роль в 

ініціації і  прогресуванні аутофагосомного утворення [43].   Крім того, кон'югат  LC3-

фосфатидилетаноламін  LC3BII притягається до мембран аутофагосомами і 

використовується як маркер аутофагії.  Ми перші, хто вважає, що еупатилін може 

регулювати експресію білків ATG5, P62 і LC3B, пов'язаних з аутофагією. 
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 Інвазивність ракових клітин важлива для  пухлиноутворення  і метастазування.  Оскільки   

рак товстої кишки часто дає метастази, пригнічуючи інвазію та міграцію (які є основними 

фізіологічними механізмами  метастазування), націлювання  на  них має вирішальне 

значення  для запобігання їх виникненню.  запущений рак товстої кишки.   Подібно до того, 

як еупатілін пригнічував інвазію ракових клітин товстої кишки та міграцію в цьому 

дослідженні, попередні дослідження показали подібний вплив на інші види  раку.   

Наприклад, еупатилін пригнічує міграцію і інвазію гепатокарциноми людини [44].  

Еупатілін також пригнічує  інвазивний потенціал ракових клітин шлунка  шляхом 

інгібування експресії металопротеїназів [45]. 
 

 5. Висновки 

Це дослідження є першим  , яке  показало  апоптотичний вплив еупатиліну на  ракові клітини 

товстої кишки   та його фізіологічні механізми.  У цьому дослідженні еупатілін індукував 

апоптоз,  опосередкований  окислювальним стресом та пошкодженням мітохондрій у 

ракових клітинах  товстої кишки .  Результати, згідно з якими еупатилін регулює  

різноманітні сигнальні механізми, говорять про те, що необхідні  подальші дослідження 

взаємозв'язку між білками  і фізіологічними властивостями, які  регулює еупатілін.    Більше 

того, комбінація еупатиліну зі стандартною  хіміотерапією мала синергетичний   ефект, що 

свідчить про те, що   еупатілін є потенційним терапевтичним  ад'ювантом  при раку  товстої 

кишки  .  Однак це дослідження не зосереджувалося  на  ролі еупатиліну в регулюванні 

шляхів Wnt / β-катеніну та RAS, які в  першу чергу беруть участь у прогресуванні 

колоректального раку.  Майбутні дослідженняБТР, β-катеніну та КРАС. 
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Підтримка 

Ця робота була підтримана грантом   Національного фонду досліджень   Кореї (NRF), що 

фінансується Урядом  Кореї (MSIT) (NoNo 2021R1A2C2005841 та 2021R1C1C1009807). 
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Примітка  видавця: MDPI залишається нейтральним  щодо юрисдикційних претензій щодо опублікованих карт 

та інституційної приналежності.  
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