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1.  INTRODUCERE

Cancerul  este  o  veche  tulburare  umană,  care  provoacă  milioane  
de  decese  în  fiecare  an  și  a  devenit  mai  răspândită  în  zilele  noastre.  
Este  o  problemă  majoră  pentru  sănătatea  umană  în  zilele  noastre  [1].
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bacteriile,  pot  suprima  reacția  imună  prin  exercitarea  unui  răspuns  
inflamator  local,  deși  poate  activa  calea  de  semnalizare  Wing  less/
Integrated-1  (WNT)  [7].  Incidența  CCR  la  persoanele  sub  50  de  ani  
este  în  creștere  [6].
În  țările  cu  indice  de  dezvoltare  umană  (HDZ)  ridicat  și  foarte  ridicat,  
în  special  America  de  Sud,  Europa  de  Est  și  Asia,  mai  mult  de  60%  din  
toate  decesele  sunt  rezultatul  CRC  [8,  9].  41%  dintre  pacienții  cu  CRC  
prezintă  o  problemă  în  colonul  proximal,  28%  în  rect  și  22%  în  
colonul  distal  [4].  Aproximativ,  80%  din  cazurile  diagnosticate  de  CCR  
sunt  localizate,  iar  celelalte  20%  sunt  metastatice  [6].
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Cancerul  colorectal  (CRC)  după  cancerul  de  sân  la  femei,  cancerul  
de  prostată  la  bărbați  și  cancerul  pulmonar  atât  la  bărbați,  cât  și  la  
femei,  este  cel  mai  frecvent  patru  cancer  la  ambele  genuri  diagnosticat  
în  SUA  [4].  CRC,  după  cancerul  pulmonar,  hepatic  și  stomacal,  este  al  
patrulea  cancer  mortal  din  lume,  care  duce  anual  la  aproape  800.000  
de  decese  [5].  Genetica  și  stilul  de  viață,  în  special  nutriția  și  alegerile  
dietetice,  joacă

În  plus,  genetica  individuală,  stilul  de  viață  și  comportamentele  au  
fost  recunoscute  ca  factori  fundamentali  care  influențează  apariția,  
prevenirea  și  tratamentul  acestuia.  De  exemplu,  fumatul,  inactivitatea  
fizică,  dieta  nesănătoasă  și  obezitatea  sunt  principalele  motive  pentru  
aproximativ  două  treimi  din  decesele  cauzate  de  cancer  în  SUA  [2,  3].

Speciile  reactive  de  oxigen  (ROS)  sunt  produse  secundare  ale  
oxigenului  formate  în  mitocondrii  datorită  reducerii  parțiale  a  
oxigenului  molecular  în  metabolismul  celular  [10,  11].  Investigațiile  
sugerează  că  o  creștere  a  nivelului  de  ROS  dăunează  structurii  ADN-
ului,  lipidelor  și  proteinelor,  care,  la  rândul  lor,  provoacă  inconstanțe  
în  celule  și  le  înclină  să  devină  o  celulă  canceroasă.
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Dovezi

un  rol  important  în  CRC  [6].  Studiile  anterioare  au  arătat  că  flora  
intestinală  normală  umană  poate  provoca  CRC.  De  exemplu,  
Fusobacterium  nucleatum,  un  proinflamator

Iranul
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Diferite  tipuri  de  celule  tumorale  în  diferite  tipuri  de  cancer  produc  
un  nivel  ridicat  de  ROS  în  comparație  cu  celulele  normale,  deși  nivelul  
de  toxicitate  are  ca  rezultat  un  factor  anti-tumorigenic  și  induce  
moartea  în  celulele  canceroase  [10,  12-16].  ROS  în  celulele  
canceroase  joacă,  de  asemenea,  un  rol  major  ca  molecule  de  
semnalizare  în  metas  tasis,  angiogeneză,  creșterea  anormală  a  
celulelor  și  rezistența  la  apoptoză  [17].  Antioxidanții  naturali,  cum  ar  
fi  substanțele  fitochimice  fenolice,  previn  producția  excesivă  de  ROS.  Deoarece  oxida-
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Rezumat:  Substanțele  fitochimice  sunt  cele  mai  valoroase  și  cuprinzătoare  structuri,  care  pot  avea  o  gamă  largă  de  
beneficii  de  protecție,  de  la  reducerea  inflamației  și  accelerarea  vindecării  până  la  prevenirea  infecțiilor  și  combaterea  
cancerului.  Resveratrolul  (RSV)  este  un  compus  fenolic  natural  din  grupul  stilbenoidelor  oligomerice,  care  se  găsește  
de  obicei  în  dieta  umană  zilnică,  cum  ar  fi  strugurii,  arahidele,  fructele  de  pădure  și  cerealele.  Prezintă  efecte  
antiinflamatorii,  neuroprotectoare,  antioxidante  și  de  prevenire  și  tratare  a  cancerului.  Se  crede  că  RSV  are  un  
rezultat  impresionant  în  tratamentul  cancerului  colorectal  (CRC)  prin  moleculele  vitale  și  căile  de  semnalizare  a  
cancerului,  inclusiv  SIRT1,  P53,  P21,  AMPK,  ROS,  BMP7,  COX-2,  NO,  caspaze,  Wnt,  TNF,  NF  -kB,  EMT  și  calea  pentozei  
fosfat.  Prin  urmare,  această  lucrare  trece  în  revistă  cercetările  actuale  privind  efectele  farmacologice  și  
farmacocinetica  resveratrolului  și  sistemul  său  de  administrare  a  medicamentelor,  precum  și  studiile  clinice  care  
implică  CRC.
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RSV  crește  expresia  SIRT1  și  crește  activitatea  enzimatică  a  
inhibării  Focal  Adhesion  Kinaze  (FAK)  în  diferite  linii  celulare  
împreună  cu  liniile  celulare  CRC  [36,

Mai  mult,  s-a  raportat  că  RSV  este  produs  din  alte  plante  
medicinale,  printre  care  speciile  Rheum  (rubarbă),  Humulus  lupulus  
(hamei)  și  Foeniculum  vulgare  (fenicul)  sunt  la  mare  căutare  în  
diverse  etnomedicine.

SIRT1  (sirtuin-1)  este  o  deacetilază  dependentă  de  NAD  care  
previne  activarea  și  inflamația  factorului  nuclear  kappa-amplificator  
al  lanțului  ușor  al  celulelor  B  activate  (NF-κB).  În  plus,  previne  
proliferarea  celulară  prin  prevenirea  funcției  β-cateninei  [34,  35].

RSV  a  fost  extras  din  Veratrum  grandiflorum  de  M.

2.  CHIMIE  &  SURSE

30].  Descoperirile  demonstrează  că  RSV  elimină  rezistența  unei  
varietăți  de  celule  canceroase  la  chimioterapice

4.  EFECTELE  RSV  ASUPRA  CANCERULUI  COLORECTAL

Un  alt  efect  este  apoptoza  care  se  dezvoltă  prin  exprimarea  genelor  
relevante  pentru  proteinele  căii  apoptotice  (BAX,  NOXA,  CD95, ...)  și  
inhibarea  genelor  responsabile  pentru  proteinele  inhibitoare  de  
apoptoză  (BCL-2,  SURVIVIN,  MDR1)
[40].  De  exemplu,  RSV  însoțit  de  P53  are  ca  rezultat  o  expresie  mai  
mare  a  supresoarelor  tumorale  miR-34C,  distruge  gena  țintă  și  
factorul  de  celule  stem  (KIT-ligand)  și  previne  migrarea  și  invazia  CRC  
și  în  cele  din  urmă  apoptosis  [47].

4.1.  SUPRAFA Ă

Una  dintre  cele  mai  importante  cauze  ale  celulelor  canceroase  de  
colon  este  o  mutație  missens  a  proteinei  P53,  care  este  un  
intensificator  inflamator  și  supresor  tumoral  [35,  39,  40].  RSV,  prin  
mai  multe  moduri,  suprimă  căile  PDGF/1R/Wnt  și  Wnt/β  cateninei  și  
ridică  nivelul  nuclear  al  P53  și  Flavo  piridol  ca  inhibitor  al  kinazei  
dependente  de  ciclină  în  CRC  [34,  41-43].  Reglarea  în  sus  a  P53  duce  
la  activarea  COX-2  (ciclooxigenază-2)  în  HCT  116,  AMPK  (protein  
kinaza  activată  AMP),  mărește  senzorul  de  stare  energetică  a  celulei  
și  duce  la  îmbunătățirea  semnalului  kinazei  reglate  de  semnal  
extracelular  1  și  2  (ERK  1,  2);  de  asemenea,  previne  activitatea  
topoizomerazei  II  [44,  45].  Topoizomeraza  II,  o  enzimă  cancerigenă  
naturală,  este,  de  asemenea,  inhibată  de  RSV.  Metaboliții  din  a  doua  
fază  ai  RSV  (sulfatul  și  glucuronidul)  își  promovează  potențialul  de  
genotoxicitate  în  celulele  canceroase  în  al  doilea  proces  de  inhibare  
[39,  46].

Stresul  activ  este  în  general  considerat  una  dintre  principalele  cauze  
ale  acumulării  de  mutații  în  genom,  antioxidanții  fiind  marcați  ca  
agenți  de  prevenire  a  cancerului  [18].  Resvera  trol  (RSV)  ca  compus  
polifenol  natural  posedă  un  efect  antioxidant  foarte  mare  și  este  
considerat  un  candidat  promițător  pentru  prevenirea  și  tratarea  mai  
multor  tipuri  de  cancer.  Prezenta  revizuire  încearcă  să  scurteze  
rezultatul  acestor  studii  în  diferite  aspecte,  inclusiv  farmacologie,  
formulări  de  medicamente,  sisteme  de  administrare  și  studii  clinice  
în  legătură  cu  CRC.

Cu  toate  acestea,  în  cea  mai  mare  parte,  Saccharomyces  cerevisiae  este  
utilizat  pentru  a  produce  RSV  în  industriile  farmaceutice  [21,  22].

RSV  are  efecte  diferite  asupra  P53.  Unul  dintre  aceste  efecte  este  
inhibarea  ciclului  celular  asociat  cu  o  creștere  a  expresiei  P53.  În  
acest  caz,  ciclul  celular  al  lui  HCT116  este  oprit  în !1  până  la !  fază  

ocolind  efectul  P53  asupra  P21  [39].

agen i  [31,  32].  RSV  demonstrează,  de  asemenea,  un  efect  anti  
oxidativ  puternic,  reducând  nivelurile  de  ROS  în  diferite  celule  și,  
prin  urmare,  poate  fi  utilizat  în  prevenirea  și  tratarea  diferitelor  
tipuri  de  cancer  [33].

Această  fitoalexină  naturală  are  o  gamă  largă  de  efecte,  cum  ar  fi  
antioxidante,  antiinflamatorii,  antitumorale,  antimicrobiene  și  
cardioprotectoare.  Diferite  activități  farmacologice  sunt  asociate  cu  
trans-resveratrolul  și  partea  sa  de  glucoză  [25-27].  RSV  este  folosit  ca  
supliment  nutritiv  [28-

3.  EFECTELE  FARMACOLOGICE  ALE  RSV

Takaoka  pentru  prima  dată  în  1939  [23].  S-a  descoperit  că  RSV  este  
prezent  în  peste  70  de  specii  din  familiile  Vitaceae,  Diptero  carpaceae,  
Leguminosae,  Cyperaceae,  Polygonaceae,  Gra  mineae,  Paeoniaceae  
și  Poaceae.  Dintre  acestea,  familia  Vitaceae  are  o  valoare  importantă  
datorită  genului  Vitis .  Derivații  RSV  ca  forme  oligomerizate/glicozilate  
predomină  în  această  familie  și  majoritatea  surselor  alimentare  de  
RSV,  cum  ar  fi  vița  de  vie  cultivată  (Vitis  vinifera  L.),  sunt  din  specia  
Vitis .  La  astfel  de  specii,  RSV  poate  fi  produs  constitutiv  sau  ca  răspuns  
la  factorii  de  stres  [21,  22,  24].

RSV  (3,4,5-trihidroxi-trans-stilben),  ca  și  alți  stilbenoizi  din  
biogeneză,  este  produs  prin  calea  generală  a  fenilpropanoidului  și  
este  în  general  privit  ca  o  subclasă  de  compuși  fenolici.  Are  un  
schelet  stilben  monomeric,  care  conține  două  inele  aromatice  și  o  
punte  de  etilenă,  iar  ca  predominant  în  această  clasă,  izomerul  trans  
(E)  este  cea  mai  comună  configurație  în  natură  (Fig.  1).  RSV  este  
produs  în  plante  în  condiții  de  radiații  infecțioase,  ionizante,  leziuni  
mecanice  și  radiații  UV;  prin  urmare,  RSV  și  compușii  înrudiți  sunt  
denumiți  în  cea  mai  mare  parte  ca  fitoalexine  [19-22].

37].  Reglarea  în  sus  a  SIRT1  declanșează  o  reducere  a  macrofagilor  
și  neutrofilelor  în  MLN  (ganglionii  limfatici  mezenterici)  și  LP  (Lamina  
progeria)  [35].  Expresia  ridicată  a  SIRT1  poate  fi,  de  asemenea,  
suprimată  prin  dezactivarea  căii  NF-κB  și  scăderea  inflamației  cauzate  
ca  urmare  a  formării  tumorii  [38].  Mai  mult,  RSV  poate  activa  SIRT1  ca  
supresor  tumoral  prin  inhibarea  fosfatazei  dependente  de  CAMP  [34].  
În  plus,  prin  reducerea  directă  a  SIRT6,  o  proteină  deacetilază  sensibilă  
la  stres,  RSV  reduce  potențialul  celulei  în  repararea  ADN-ului  
deteriorat  și  duce  în  cele  din  urmă  la  moartea  celulei  (Fig.  2).

4.2.  P53
trans-resveratrol

LA

LA

OH

LA

OH

cis-resveratrol

OH

Fig.  (1).  Structurile  chimice  ale  resveratrolului  (forme  cis  și  trans).
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Utilizarea  RSV  crește  nivelul  de  enzime,  cum  ar  fi  superoxid  
dismutaza  (SOD)  și  catalaza  (CAT),  precum  și  antioxidanți  enzimatici  
enzimatici,  cum  ar  fi  gluta  tion  (GSH),  β-caroten  și  vitaminele  E  și  C,  
care  au  mai  multe  efecte  asupra  neutralizării  ROS  [57].

Protein  kinazele  activate  de  AMP  sunt  activate  prin  reducerea  
ATP  în  celulă.  În  cancere,  cantitatea  de  colesterol  din  țesutul  
tumoral  crește  [52].  Cu  toate  acestea,  AMPK  inhibă  producția  de  
colesterol  și  molecule  mari  de  acizi  grași  (prevenind  producerea  și  
acumularea  de  colesterol)  prin  controlul  ACC  (Acetil-CoA  Carboxylase)

4.6.  BMP7

Speciile  reactive  de  oxigen  sunt  foarte  eficiente  în  uciderea  
celulelor  canceroase  [55,  56].  Prin  creșterea  producției  de  ROS,  
analogul  RSV  inhibă  apoptoza  printr-o  serie  de  activități,  de  exemplu,  
prin  reducerea  expresiei  NF-kB  [55,  56].

4.3.  P21

Proteinele  morfogene  osoase  sunt  membre  ale  familiei !"#   !  
(factorul  de  creștere  transformatorβ)  [58].  RSV  exprimă  BMP7  prin  
inhibarea  fosforilării  PTEN  în  celulele  HCT  116.  În  plus,  poate  inhiba  
calea  PI3K/Akt  și  poate  scădea  BCL-2  (o  proteina  inhibitor  apoptotic)  
prin  creșterea  proteinei  BAD  și,  în  cele  din  urmă,  induce  apoptoza  
în  celulele  canceroase  [58].

4.4.  AMPK

4.7.  Calea  pentozei  fosfatului  (PPP)

4.5.  ROS

Celulele  canceroase  supraviețuiesc  folosind  căi  de  semnalizare  

anti-apoptotică  (Akt,  MAPK  și  PI3K). !"#$%1  activează  expresia  genei  
P53,  astfel  încât  inhibarea  acestor  căi,  în  special  Akt,  poate  inhiba  
supraviețuirea  celulelor  canceroase  [44].  Apoptoza  indusă  de  RSV  
dependentă  de  MAPK  necesită  acumularea  de  RSV  în  plutele  lipidice  
și  activarea  endocitoză  sensibilă  la  monensin  [53,  54].

P21  are  un  efect  negativ  asupra  ciclului  celular  și,  eventual,  
asupra  apoptozei  [48,  49].  RSV  poate  afecta  diferite  stadii  ale  
apoptozei  prin  reglarea  expresiei  acestei  proteine.  De  exemplu,  
creșterea  expresiei  P21  are  ca  rezultat  sfârșitul  ciclului  celular  (SW480)  
în  faza  S  [45,  50],  în  timp  ce  scăderea  P21  induce  apoptoza  în  
celulele  din  jur,  al  căror  ADN  se  degrada  [51].  De  asemenea,  o  
reducere  a  modulării  Aberrant  Crypt  Foci  (ACF)  duce  la  dezvoltarea  
carcinomului  de  colon  [34].

PPP  generează  o  riboză  de  fosfor  5  pentru  sinteza  nucleotidelor,  
care  este  necesară  pentru  dezvoltarea  ciclului  celular.  RSV  suprimă  
glucoza-6  fosfat  dehidrogenase  și  transketolaza  ca  enzime  esențiale  
ale  PPP,  precum  și  proteinele  complexului  de  adeziune  focală  (FAC),  
talina  și  pFAK  în  linia  celulară  de  cancer  de  colon,  HT-29  [59,  60].

și  HMG-COA  reductază  [38].
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Fig.  (2).  Căile  canceroase  colorectale  afectate  de  RSV.  (O  versiune  cu  rezoluție/color  mai  mare  a  acestei  figuri  este  disponibilă  în  copia  
electronică  a  articolului).
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RSV  lasă  calea  WNT  dezactivată  prin  dezactivarea  proteinelor  implicate  
[42].

Prostaglandina  E2  (PGE2)  este  un  mediator  inflamator  puternic,  
care  este  construit  prin  conversia  acidului  arahidonic  folosind  COX-2  
[64].  Semnalul  PGE2  crește  supraviețuirea,  invazia  și  metastaza  
celulelor  CRC.  PGE2  este  cauza  principală  a  proliferării  prin  generarea  
de  semnale  ERK  și  Akt  în  majoritatea  tipurilor  de  CRC.  Sub  calea  Wnt  
în  fluence,  PGE2  provoacă  expresia  genelor  canceroase  C-Myc  și  
Ciclin  D1.  În  plus,  împreună  cu  COX-2  provoacă  inflamație  și  
carcinogeneză  și  poate  reduce  apoptoza  cu  fosforilarea  GSK-3β  [65].

RSV  nu  exercită  efect  inhibitor  prin  activarea  componentei  
dependente  de  NF  κB  [44,  61].

RSV  reduce  producția  de  COX-2  în  mucusul  colonului  prin  
suprimarea  excesului  său  de  exprimare.  În  plus,  RSV  provoacă  
expresia  incompletă  a  RRM2  (subunitatea  ribonucleozidă  difosfat  
reductază  M2),  care  împiedică  depozitarea  COX-2  în  nucleu  și  
transferă  COX-2  în  nucleu  și  provoacă  moartea  celulelor  canceroase  
prin  legarea  de  zone  specifice  ale  suprafeței  celulare.  În  plus,  NDAT  
(nano-diamino-tetrac)  poate  amplifica  efectul  anti-cancer  al  RSV  prin  
reducerea  expresiei  COX-2  [45,  63].

Cu  ajutorul  RSV,  acești  receptori,  împreună  cu  semnalele  stimulatoare  
Wnt  și  PI3K/Akt,  inhibă  producția  de  GSK-3β  și  cresc  apoptoza  [65].

Activarea  caspazei  2  induce  procese  apoptotice  mitocondriale  
care  eliberează  citocromul,  AIF  (inducerea  apoptozei

4.9.  COX-2

4.11.  WNT

RSV  inhibă  căile  Akt  și  ERK  prin  inhibarea  PGE2,  β-Catenina  și  
factorul  celulelor  T  (una  dintre  componentele  căii  Wnt),  precum  și  
creșterea  celulelor  CRC  [65].  De  fapt,  legarea  β-cateninei  la  nucleu  și  
la  factorii  de  transcripție  induce  transcripția  genelor  de  monitorizare  
a  creșterii,  cum  ar  fi  c-Myc  și  Cyclin  D1  [66].  RSV  induce  apoptoza  în  
celulele  CRC  prin  creșterea  inhibitorului  PKC  și  ERK  și  PKGα

Efectul  antiinflamator  al  RSV  în  LPS  (charidă  lipopolisac)  a  indus  
inflamația  în  celulele  Caco-2  și  SW480,  iar  liniile  celulare  de  cancer  
intestinal  uman  au  fost  investigate.

COX-2  este  indusă  de  MDH/AOM  și  supra-exprimată  în  stadiile  
incipiente  și  avansate  ale  cancerului  de  colon.  Această  supraexpresie  
poate  suprima  sistemul  imunitar,  poate  contribui  la  angiogeneză  și  
poate  preveni  apoptoza  [63].

RSV  acționează  prin  creșterea  vârstei  de  scindare  a  caspazei  3  și  
a  caspazei  8  [73-76].  Caspazele  activate  de  RSV  afectează  inhibitorii  
de  endocitoză  și  degradatorii  lipidelor  și,  în  cele  din  urmă,  induc  
apoptoza  [54,  77].  De  asemenea,  creșterea  caspazei  6  prin  stimularea  
RSV  este  dependentă  de  Lamina  (o  proteină  de  perete  central),  care  
este  mai  mult  exprimată  în  celule  (P53  +/+,  Bax  -/-)  și  (P53  -/-).  
Activarea  caspazei  6  este  unul  dintre  semnele  importante  ale  celulelor  
lizate  cu  RSV  cu  fragmentare  a  laminei.  siRNA  (autorregularea)  inhibă  
expresia  Caspazei  6  [72].

RSV  cu  TNFα  și  ILNα  poate  inhiba  NF-kB,  Akt  și  P13.  În  plus,  
activarea  AMPK  și  inhibarea  fosforilării  IKB-α  (un  fel  de  RAS),  care  
respectiv  inhibă  transcripția  CRE  (în  special  CRE  B,  care  este  important  
în  exprimarea  MDR1)  și  P65,  determină  inhibarea  căii  de  semnalizare  
NF-κB,  monitorizând  activitatea  acesteia.  și  crește  apoptoza  [38].  RSV  
scade  TNFβ  prin  scăderea  numărului  de  celule  cu  receptori  CD44  și  
ALDH1  (Aldehide  dehidrogenază  1)  [71].  În  plus,  RSV  reduce  numărul  
de  celule  Caco-2  și  SW480  la  numărul  minim  [61]  prin  inhibarea  și  
degradarea !"#$.

S-a  raportat  o  scădere  dependentă  de  doză  a  expresiei  ARNm  a  NO  
sintetazei  inductibile  (iNOS),  precum  și  a  expresiei  proteinei.  NO  cu  
autoreglare  pozitivă  poate  crește  nivelul  iNOS  și  NO  în  celulă  [61].  
RSV  reduce  expresia  TLR-4  și  crește  răspunsul  SOD  la  NO.

PGE2  este  tradus  prin  4  perechi  de  receptori  de  proteină  G, !"1  

- !"4,  care  există  în  majoritatea  organelor  ca  mediator  de  calmare  a  
inflamației  și  sunt  sensibili  la  hemostaza  tisulară.

NF-kB  este  un  factor  de  transcripție,  care  există  în  citoplasmă  
în  absența  stimulării  celulare  cu !"#$.  Această  proteină  previne  
apoptoza  prin  legarea  la  o  secvență  specifică  de  ADN  și  transcrierea  
acesteia  [38,  70].  TNF  (α  și  β)  inhibă  apoptoza  prin  activarea  NF-kB.  În  
plus,  TNFα  crește  expresia  FAK  și,  prin  urmare,  previne  apoptoza.TNFβ  
se  leagă  și  de  heteromerii  β  de  limfotoxină  legați  de  membrană,  
trimite  un  semnal  prin  LTBR  și,  prin  urmare,  activează  NF-kB.  37,  71].

Caspaza  este  o  serie  de  proteine  intermediare  care  provoacă  
apoptoză,  în  special  în  HCT116  [39,  72].  În  timpul  cancerului,  
nivelurile  de  caspază  3,  7  și  9  scad.  Inhibitorii  topoizomerazei,  cum  ar  
fi  camptotecina,  măresc  nivelul  de  caspa  ses  [39,  52].

4.13.  Caspază

Odată  cu  creșterea  și  activarea  Caspazei  6,  RSV  activează  
receptorul  FAS  (antigenul  de  apoptoză  1)  și  semnalul  FADD  (proteina  
din  domeniul  morții  asociată  cu  FAS),  rezultând  o  cale  externă  pentru  
apoptoză.  În  această  cale,  pro-caspaza  8  este  activată,  urmată  de  
caspaza  7  și  9  și,  în  cele  din  urmă,  declanșată  de  caspaza  3m,  care  
provoacă  descompunerea  PARP  (poli  ADP  riboză  polimerază),  un  tip  
de  proteină  și  marker  de  apoptoză  și,  în  cele  din  urmă,  autofagie  [38,  
72].

și  fosforilarea  ERK  (MAPK)  reduc  apoptoza  în  celulele  HT29  [68].

COX-2,  ca  marker  inflamator,  este  una  dintre  moleculele  țintă  ale  
RSV  și  un  catalizator  de  transformare  arahidonic  în  producția  de  
prostaglandine  și  eicosanoide  [62,  63].

inhibi ie  [67].  Pe  lângă  aceste  efecte  anticancerigene,  RSV  exercită  

un  efect  anti-apoptotic,  deci !"#!  (protein  kinaza  C)

WNT  este  o  cale  de  semnal  activată  de  mutațiile  genei  β-Catenină  
sau  APC  în  85%  dintre  cancere.  Această  cale  duce  la  o  mutație  a  
genei  K-VAS  și  distruge  P53  [66,  69].

4.8.  NU

4.12.  TNF  &  NF-!B

4.10.  Prostaglandine
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90].  Mai  mult,  structura  RSV  este  sensibilă  la  prezența  oxigenului,  a  
temperaturii,  a  luminii  și  a  agenților  oxidanți  [91,  92].  Alți  factori  limitanți  
sunt  metabolismul  rapid,  eliminarea  și  parametrii  farmacocinetici  slabi  
care  reduc  biodisponibilitatea  orală  a  RSV  [93].  Studiile  farmacocinetice  
au  dovedit  un  model  dublu  pentru  concentrația  sanguină  a  RSV;  atinge  
concentrația  maximă  în  sânge  în  30  de  minute  când  este  administrat  
în  doze  mici  și  în  1,5  până  la  2  ore  la  doze  mari.  În  plus,  RSV  este  foarte  

absorbit  în  țesuturi  și  se  leagă  eficient  de  LDL  și  albumină,  care  ar  putea  
servi  drept  rezervoare  pentru  RSV  în  corpul  uman  [89,  94].

(activarea  excesivă

5.  SISTEME  FARMACOCINETICE  ȘI  DE  LIVRARE  A  MEDICAMENTELOR

Acumularea  β-cateninei  în  celulă  prin  creșterea  expresiei  MMP-urilor  
(Matrix  metaloproteinases)  duce  la  EMT,  dar  RSV  inhibă  EMT  prin  
inhibarea  MALAT  (lungime).

În  plus,  efectele  sale  asupra  P21  și  Cyclin/CDK  duc  la  inhibarea  
proliferării  CRC  (SW480),  cu  mai  multe  celule  rămânând  în  faza  S  și  
împiedicând  intrarea  celulelor  în  faza  G2/M,  conducând  astfel  în  cele  
din  urmă  la  apoptoză.  86].

ARNnc)  și  semnalizarea ! !!"#$%
$  ciclinele  și  

carcinogeneza)  [83].

Există  un  număr  mare  de  studii  privind  efectele  farmacologice  ale  
RSV;  cu  toate  acestea,  proprietățile  sale  farmacocinetice  slabe  sunt  
principala  piedică  în  traducerea  sa  în  studiile  clinice.  De  fapt,  RSV  posedă  
o  lipofilitate  ridicată  și  o  solubilitate  apoasă  foarte  scăzută  (~3  mg/100  
ml)  cu  un  log  P  de  3,1.

RSV  la  concentrații  mici  determină  blocarea  celulelor  în  faza  S,  iar  la  
concentrații  mari,  poate  bloca  fazele  G1,  G2  și  M  [50].

Expresia  excesivă  a  proteinelor  de  șoc  termic  (HSPS)  în  celulele  
maligne  poate  salva  aceste  celule  de  apoptoza  indusă  de  caspază.  De  
exemplu,  exprimarea  excesivă  a  HSPS70  poate  inhiba  caspaza  3.  RSV  
reduce  expresia  HSPS70  și  HSP-27  [52].

RSV  implică  un  metabolism  rapid  și  extins,  astfel  încât  doar  1,5%  din  
el  poate  intra  în  vasele  de  sânge  fără  conjugare.  Me  tabolismul  RSV  
apare  în  două  moduri  principale.  Prima  implică  căile  metabolice  de  fază  
II,  inclusiv  glucuronarea  și  sulfatarea,  iar  a  doua  este  biotransformarea  
microbiană  intestinală  (Fig.  3).  Principalele  metabo  lite  de  glucuronide  
sunt  resveratrol-3-o-glucuronida  și  resveratrol-4'-o  glucuronida,  care  
sunt  în  mare  parte  produse  de  UDP-glucuronozil  transferaza  1A1  și  
UGT1A9.  În  plus,  principalii  metaboliți  ai  sulfatului  sunt  resveratrol-4'-o-
sulfat,  resveratrol-3-o-sulfat  și  resveratrol-3,4'-o-disulfat,  care  sunt  
fabricați  în  principal  de  sulfotransferaza  1A1,1A2,1A3  și  1E1.  Gut  mi  
crobiota  poate  produce  diferite  tipuri  de  metaboliți  RSV,  de  exemplu,  
dihidroresveratrol  produs  de  Adlercreutzia  equoli  faciens  și  Slackia  
equolifaciens;  Lunularin  produs  de  Cya  nobacteria,  Actinobacteria,  
Bacteroidetes  și  3.4'-

RSV  previne  exprimarea  excesivă  a  ODC  (ornitin  decarboxilază),  care  
este  un  factor  de  autodistrugere  a  celulelor  [52].  De  asemenea,  scade  
expresia  Ciclinei  D1  și  D2  [52,  60,  84].

dihidroxi-trans-stilben  produs  de  Slackia  equolifaciens  și  Adlercreutzia  
equolifaciens.  Acești  metaboliți  pot  fi  tabolizati  în  alte  țesuturi  sau  
excretați  prin  urină.  Multe  dintre  ele  implică  circulație  enterohepatică  
[95-97].  Cel  mai  răspândit  metabolit  al  RSV  în  sângele  uman  este  
metabolitul  3-O-sulfat,  în  timp  ce  3-O-glucoronidul  RSV  este  metabolitul  
dominant  printre  șobolani  și  porci.  Mai  mult,  studiile  raportează  că  
„metaboliții  cis”  ai  RSV  sunt  detectați  în  probele  de  urină,  iar  metaboliții  
totali  din  urină  ajung  până  la  75%  din  doza  administrată  [94,  98].

Concentrația  mare  de  RSV  s-a  dovedit,  de  asemenea,  eficientă  atât  
asupra  apoptozei  primare,  cât  și  asupra  apoptozei  secundare.  Apoptoza  
cu  debut  precoce  este  asociată  cu  activarea  BCL-2  și  a  caspazei  3,  iar  
apoptoza  secundară,  care  are  loc  la  3  până  la  4  ore  după  absorbția  RSV,  
este  promovată  prin  creșterea  apoptozei  dependente  de  TNF  [36].  
Posibilele  căi  de  cancer  colorectal  afectate  de  RSV  sunt  prezentate  în  
(Fig.  2).

Vinartrol  (un  analog  RSV)  crește,  de  asemenea,  expresia  P53,  
determinând  oprirea  ciclului  în  stadiul  G2/M  [56,  85].

Procesul  cheie  în  dezvoltarea  cancerului  colorectal  este  tranziția  
epitelial-mezenchimală  (EMT),  în  care  celulele  epiteliale  sunt  proliferate  
prin  creșterea  vimentinei  și  reducerea  E-cadherinei  [38,  79].  EMT  cauzată  
de  TGF-β1  crește  invazia  și  metastaza  prin  activarea  căii  TGF-β1 /SMADs  
[80,  81].

factor),  endonucleaza  G  și  efectuează  modificări  în  BAK  și  BAX.  Desigur,  
există  mulți  inductori  de  apoptoză  care  creează  molecule  solubile  în  
mitocondrii,  cum  ar  fi  citocromul  C  [77].  De  fapt,  în  calea  internă  a  
apoptozei,  odată  cu  creșterea  citocromului  C,  crește  și  cantitatea  de  BAX.

Corelația  dintre  Ciclina  D1  și  pRb  (proteina  retinoblas  toma)  duce  la  
formarea  unei  tumori  primare.  Hipofosforilarea  pRb  menține  ciclul  
celular  în  G1

4.15.  Ciclul  celulei

faza  [39].  Întreruperea  Ciclinei-A  determină  replicarea  ADN-ului  în  etapa  
S  și  inhibă  creșterea  celulelor.  Ciclina-E  oprește,  de  asemenea,  ciclul  
celular  în  stadiul  S  în  liniile  celulare  HCT-116  și  Caco-2  [39].

Ca  rezultat,  rația  (BCL-2)/BAX  crește,  caspazele  sunt  activate  și  apoptoza  
este  indusă  [78].

RSV  suprimă  factorii  de  creștere  TGF-β1,  HGF  și  EGF  (stimulatori  
EMT),  inhibă  SMAD-urile,  scade  vimentina,  crește  expresia  E-cadherinei,  
scade  expresia  căii  NF-κB  prin  inhibarea  EMT  și  reduce  expresia  
Claudinelor  ( 1,  2,  3,  4  și  7  sunt  cele  mai  importante  în  cancer)  [79,  81,  
82].

În  ultimul  deceniu,  s-au  făcut  mai  multe  eforturi  pentru  a  depăși  
problema  de  biodisponibilitate  scăzută  a  RSV  prin  introducerea  de  noi  
formulări  cu  sisteme  eficiente  de  administrare  a  medicamentelor.  Unele  
dintre  aceste  încercări  sunt  rezumate  în  Tabelul  1.

Este  solubil  în  dimetil  sulfoxid  (DMSO)  și  etanol  [87-

4.14.  EMT
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[111]

-  Stabilitate,  solubilitate  și  dizolvare  adecvate.

nanoparticule  de  lipide  
solide  modificate  la  suprafața  

acidului  palmitic

Avantaje

Automicroemulsionant

In  vitro

SLN

efect  antiproliferare.

-  Stabilitate  mai  puțin  de  14  zile.

2011

-generarea  ROS.

2016

(SMEDDS)

-  Potential  mare  ca  transportator  de  medicamente.

In  vitro

Nano  particule  de  silice  
mezoporoasă

2019

[107]

N-trimetil  chitosan-g-

Tip  de  studiu

SNEDDS

-  Absorbție  acceptabilă.

Nanoparticule  lipidice  solide

-Expresie  crescută  și  mai  mult.

In  vitro  și  in  
vivo

Nanoîncapsulare  dublă  cu  1,2-
dipalmitoil-snglicero  3-
fosfocolină  și  colesterol

Creștere:

In  vitro

DDS  auto-microemulsionat

Biodisponibilitate  orală  mai  mare  -  Rată  crescută  de  absorbție.

In  vitro  și

2010

NDAT

-Citotoxicitate  crescută  pe  celulele  HT-29.

-  Stabilitate  adecvată  după  6  luni  de  depozitare  la  4°C.

Lipozomi  care  vizează  
mitocondriile

2015

RL,  RCL  și  RCRL

-Aceeași  citotoxicitate  față  de  celulele  HT29.

In  vitro

[102]
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-  Permeabilitate  sporită  și  efect  antiinflamator.

In  vitro  și  in  
vivo

Referințe  de  an

Trăi

In  vitro

Sistem

Nano-diamino-tetrac

-  Eliberarea  corectă.

[100]

[105]

-depolarizare  mitocondrială.

In  vitro

-  activitate  antioxidantă  mai  mare.

[106]

2017

2018

-  Mai  multă  stabilitate.

-Captarea  celulară  cu  endocitoză  în  regiunea  citoplasmatică.

In  vitro

(RSV-LNC)

-  activitate  antioxidantă  mai  mare.

In  vitro

Nanofibre  (NF)

-  Biocompatibil  și  netoxic  pentru  linia  celulară  NIH/3T3.

2017

-  Stabilitate  mai  mare.

[103]

2017

Trăi

[99]

-Profil  de  eliberare  controlată  și  susținută  și  model  de  eliberare  dependent  de  pH.

Trăi

-  Mai  multă  solubilitate.

[110]

Lipide-nucleu-nanocapsule

[101]

-Oportunitate  mai  mare  pentru  un  contact  direct  al  celulelor  GI.

2017

-  Stabil  în  cameră  și  în  condiții  de  refrigerare  timp  de  3  luni.

Vernousfaderani  et  al.

2016

In  vitro

-Solubilitate  mai  mare.

Resveratrol-încapsulat

-acumulare  în  mitocondrii.

Nanoparticule  de  miez-

cochiliu  de  Zein/pectină

In  vitro

2017

Sistem

-  Biodisponibilitate  orală  îmbunătățită  și  un  profil  de  eliberare  susținută.

Auto-nanoemulsionant

-  Formulare  stabilă.

-  Îmbunătățirea  absorbției  celulare  a  SLN-RSV.

[104]

-Apoptoză  crescută.

Particule  compozite  zinc-
pectină-chitosan

[45]

-  Mai  eficient  în  prezentarea  citotoxicității  și  apoptozei  în  celulele  canceroase  de  colon  HT  
29.

-  activitate  antioxidantă  mai  mare.

2019

Pectină-zinc-chitosan  

polietilen  glicol  coloi  din  nano-
suspensie

-  activitate  antiproliferativă  mai  mare.

chitosan:gelan  (CS:Gel)

-  Eliberare  adecvată,  mai  ales  mai  mare  în  condiții  gastrice  simulate  decât  intestinale.

Comportament  corect  de  eliberare.

Livrarea  medicamentelor

[108]

-Eliberare  corectă  într-un  mod  de  eliberare  imediată.

-  Livrare  intercelulară  mai  mare.

[109]

2016

-  PH,  concentrație  de  chitosan  și  profil  de  eliberare  dependent  de  timp  de  legătură  încrucișată  
în  GI  și  colon  superior.

Tabelul  1.  Diferite  sisteme  de  administrare  a  medicamentelor  pentru  RSV.
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OH

Resveratrol-3,4'-O-sulfat

OS  OH

LA

4'  OH

OH

OH

LA

OH

OH

O

O

3,4'-dihidroxi-stilben

O

3

Dihidroresveratrol

4'

biotransformare

LA

COOH

OH

O

4'

O

Sulfare

O

Glucuronidare

3'

Resveratrol-4'-O-glucuronid

LA

4'

LA

3

Resveratrol-3-O-sulfat

LA

OH

OH 3

Resveratrol-4'-O-sulfat

OH

O

OH

OH

O

DECI  H

O

O

3

HO  S

3

COOH

O

OH

4'

O

O

OH

4'

LA

Resveratrol-3-O-glucuronid

microbiană

4'

O

3

OH

4'

STIU

Lunarina

LA

3

OH

OH

a  arătat  că  metaboliții  sulfati  ar  putea  fi  un  rezervor  pentru  RSV,  ceea  
ce  demonstrează  posibilitatea  ca  concentrația  scăzută  în  sânge  a  RSV  
să  păstreze  efectele  chimiopreventive  împotriva  cancerului  colorectal.  
De  fapt,  a  doua  teorie  sugerează  că  un  metabolit  sau  unele  țesuturi  
pot  acționa  ca  sursă  pentru  eliberarea  susținută  a  RSV.  La  fel,  un  alt  
studiu  [115]

încercări.  De  asemenea,  este  logic  să  se  încerce  noi  analogi  și  
formulări  ale  RSV,  care  ar  putea  imita  rezervorul  și  țintă  proprietățile  
specifice  ale  RSV  sulfatat.  O  compilație  completă  de  informații  cu  
privire  la  parametrii  farmacocinetici  și  farmacodinamici  ai  RSV  a  fost  
prezentată  de  Berretta  și  colab.  [116]  recent,  în  care  caracteristicile  
menționate  mai  sus  ale  RSV  au  fost  discutate  în  detaliu.

a  arătat  că  RSV  sulfatat  a  fost  preluat  de  celulele  cancerului  colorectal  
din  cauza  mai  multor  transportatori  membranari  specifici.  Ca  rezultat,  
compusul  de  bază  a  fost  regenerat  din  metabolitul  sul  fată  din  
interiorul  celulei  canceroase  și  a  indus  autofagie.  Aceste  studii  
luminează  efectul  anticancer  al  RSV,  care  este  foarte  esențial  pentru  
proiectarea  clinică  eficientă

După  acumularea  unui  corp  masiv  de  dovezi  privind  eficacitatea  
RSV  în  diferite  afecțiuni  patologice,  oamenii  de  știință  și-au  arătat  
interesul  pentru  introducerea  RSV  în  studiile  clinice  și  studiile  umane.  
Cu  toate  acestea,  au  fost  publicate  până  în  prezent  câteva  studii  
clinice  privind  RSV  în  cancerul  colorectal  sau  cancerul  de  colon.

Primul  studiu  clinic  concentrat  pe  eficacitatea  RSV  (singur  și  în  
contextul  pulberii  de  struguri)  la  pacienții  cu  cancer  de  colon  a  fost  
efectuat  în  2009.  Rezultatele  au  arătat  un  efect  de  reglare  în  jos  a  
RSV  asupra  CD133  și  LGR5.  Deși  efectul  observat  nu  a  fost  puternic,  a  
arătat  o  valoare  preventivă  pentru  aportul  alimentar  de  RSV  [117].  Un  
alt  studiu  [118]

6.  DE  LA  STUDII  PRECLINICE  LA  STUDII  CLINICE

a  evaluat  siguranța  și  eficacitatea  RSV  la  subiecții  sănătoși,  ceea  ce  a  
arătat  că  RSV  până  la  5  g/zi  este  sigur  dacă  este  administrat  oral.  În  
plus,  a  fost  observată  o  scădere  a  nivelurilor  de  IGF-1  și  IGFBP-3  la  
unele  tipuri  de  cancer.  Într-un  alt  studiu,  a  fost  analizată  concentrația  
de  resveratrol  și  metaboliții  săi  în  țesutul  colorectal  la  pacienții  cu  
cancer  colorectal.  Evaluarea  țesuturilor  de  biopsie  a  demonstrat  că  
RSV  și  metaboliții  săi  au  fost  de  preferință  acumulați  în  partea  dreaptă  
a  colonului.  Această  selectivitate  a  site-ului  este  comparată

Studiile  preclinice  relevă  o  discrepanță  între  rezultatele  in  vivo  și  cele  
in  vitro .  Aceste  studii  au  găsit  un  efect  chimiopreventiv  semnificativ  
al  RSV  la  o  concentrație  de  sânge  de  aproximativ  2  pM  printre  
rozătoare.  În  contrast,  este  nevoie  de  o  concentrație  mai  mare  (5  
până  la  100  pM)  de  RSV  pentru  a  produce  acele  efecte  în  teste  
mecanice  in  vitro .  Această  problemă  a  fost  subliniată  de  unii  autori  
[112],  printre  care  două  cazuri  au  fost  stabilite  în  studii  recente.  Una  
dintre  posibilitățile  principale  este  că  RSV  are  o  curbă  de  răspuns  la  
concentrație  bifazică.  Un  studiu  realizat  în  2015  a  arătat  această  
natură  bifazică  a  răspunsului  pentru  RSV.  Rezultatul  a  demonstrat  un  
efect  chimiopreventiv  mai  bun  la  doze  mai  mici  de  RSV  în  tumorile  
colorectale  umane  izolate,  care  pot  fi  mediate  de  semnalizarea  AMPK.  
În  plus,  aceste  rezultate  au  evidențiat  rolul  vital  al  aportului  alimentar  
cu  doze  mici  de  RSV  în  promovarea  beneficiilor  pentru  sănătate  [113].  
Un  alt  studiu  in  vivo  [114]
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Machine Translated by Google



Vernousfaderani  et  al.8  Subiecte  curente  în  chimia  medicinală,  XXXX,  voi.  XX,  nr.  XX

Cancer  colorectal

Receptor  asemănător  taxei

PKC

COX-2  =

=

FAC  

Protein  kinaza  C

Ciclooxigenaza-2

Complex  de  adeziune  focală

Studiile  clinice  și  preclinice  menționate  asupra  RSV  (în  cancerul  
colorectal  și  alte  tipuri  de  cancer)  au  fost  revizuite  în  detaliu  de  Ko  et  al.  
[3].  De  asemenea,  D.  Vervandier-Fasseur  și  N.

=

RELEVATE

Acetil-CoA  carboxilază

DMSO  =

pași  și  inhibă  creșterea  celulelor.

GAZON

=

CRC

=

PGE2

BMP7  =

Prostaglandina  E2

=

PPP

Proteine  morfogenetice  osoase  7

Calea  fosfatului  de  pentoză

Factorul  de  necroză  tumorală

=

=

Criptă  aberantă  Focașe

RSV

Proteina  din  domeniul  morții  asociată  cu  FAS

=

=

=

=

Tranziția  epitelial-mezenchimală

=

MILION =

Nu  se  aplică.

Inhibarea  căilor  de  inflamație  printr-un  efect  de  descurajare  asupra  
expresiei  sau  stocării  unor  mediatori  inflamatori,  prevenirea  proliferării  
celulare  prin  blocarea  ciclului  celular  într-o  manieră  dependentă  de  doză  
și  inhibarea  migrării  celulelor  tumorale  sunt  printre  mecanismele  
inhibitoare  majore  ale  RSV. .  De  asemenea,  stimularea  unei  creșteri  a  
răspunsului  celular  la  radicalii  liberi  ajungând  la  reducerea  potențialului  
celular  pentru  degradarea  ADN-ului,  activarea  apoptozei  și  autofagiei  
etc.m  poate  fi  considerată  ca  alte  căi  influențate  de  activitatea  
anticanceroasă  a  resveratrolului.  Mecanismele  rezumate  în  acest  articol  
indică  relația  notabilă  dintre  proprietățile  antitumorale  ale  resveratrolului  
și  căile  pe  care  le  afectează.  Sunt  sugerate  studii  viitoare  pentru  a  explora  
și  investiga  rolurile  nedescoperite  ale  resveratrolului.

LPS

NO  sintaza  inductibilă

SUPRAFA Ă

ALDH  =

Wnt

Aldehid  dehidrogenaza

Fără  aripi/Integrat-1

=

=

Latruffe  [120]  au  evaluat  puterea  și  proprietățile  RSV  ca  agent  
chimiopreventiv  în  bolile  canceroase.

Factor  nuclear  Kappa-Light-Chain  Amplificator  al  
celulelor  B  activate

Superoxid  Dismutaza

RSV  joacă  rolul  anti-cancer  prin  eroziunea  tumorii  și  în  inhibarea  
invaziei  tumorale.

FAK

CONsimțământul  pentru  publicare

=

PISICĂ

De  asemenea,  lecțiile  învățate  din  trecut  sporesc  speranța  de  a  
concepe  studii  clinice  mai  eficiente  și  de  a  promova  studiile  clinice  asupra  
RSV  ca  agent  chimiopreventiv  în  cancerul  colorectal  de  la  faza  1  la  faza  2.

EMT

Lamina  Progeria

RSV  neutralizează  ROS  prin  creșterea  nivelului  de  superox

CONCLUZIE
ERK

Catalaza

Nici  unul.

iNOS

rabil  la  aspirină,  care  scade  în  mod  favorabil  riscul  de  tumori  colorectale  
pe  partea  dreaptă.  Acest  studiu  a  demonstrat  o  inhibare  de  5%  a  
proliferării  celulelor  tumorale  după  aportul  zilnic  de  RSV  [119,  120].

CONFLICT  DE  INTERESE

=

NF-kB  =

PARP Poli  ADP  riboză  polimerază

Resveratrol

Mai  mult,  un  studiu  care  implică  o  nouă  formulare  micronizată  
(SRT501)  a  RSV  a  arătat  o  creștere  substanțială  a  nivelurilor  unui  marker  
de  apoptoză,  numit  caspază-3  scindată,  în  rândul  pacienților  cu  cancer  
colorectal  cu  metastaze  hepatice.

Ganglionii  limfatici  mezenterici

=

Index  de  dezvoltare  umana

=

=LP

FINANȚAREA

=

TLR

Sirtuin

FADD  =

=

TNF

Conform  studiilor  care  au  evaluat  efectele  anti-cancer  ale  RSV,  
polifenolul  non-flavonoid  are  efecte  considerabile  asupra  diferitelor  
molecule  și  căi.

RSV  afectează  Ciclina-A,  inhibă  replicarea  ADN-ului  în  S

ACC

LISTA  DE  ABREVIERI

=

ROS

NDAT  =

in  caz  contrar.

Nano-Diamino-Tetrac

mTOR  =

Specii  reactive  de  oxigen

Kinaza  de  adeziune  focală

Ținta  mecanică  a  rapamicinei

=

=

Kinaza  reglată  cu  semnal  extracelular

HDI

ide  dismutaza  si  catalaza.

=

ACF

RSV  crește  expresia  P53  și  în  cele  din  urmă  provoacă  
inhibarea  ciclului  celular.

FR

Lipopolizaharidă

AMPK  =

Autorii  nu  declară  niciun  conflict  de  interese,  financiar  sau

Radical  liber

HSPS

Protein  kinaze  activate  de  AMP

Proteine  de  șoc  termic

Dimetil  sulfoxid

De  asemenea,  forma  de  dozare  SRT501  oferă  o  biodisponibilitate  mai  
bună  pentru  RSV  și  este  bine  tolerată  de  către  pacienți  [119].  În  plus,  
există  și  alte  studii  clinice  axate  pe  RVS  și  care  implică  pacienți  cu  cancer  
colorectal,  care  nu  au  fost  publicate,  dar  înregistrate  la  
www.clinicaltrials.gov  [94].
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