Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 9:56 +0430 on Wednesday August 22nd 2018

Expression of Oncoprotein Gankyrin in Drug Resistant and
Sensitive Cancer Ovarian and Gastric Cancer Cell Lines
Maryam Taheri1,
Khadijeh Jamialahmadi2,3,
Fatemeh Kalalinia4
1

MSc in Biochemistry, Faculty of Science, Payam Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Medical Biotechnology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3

Biotechnology Research Center, Institute of Pharmaceutical Technology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Biotechnology Research Center, Institute of Pharmaceutical Technology, Mashhad University of Medical
Sciences, Mashhad, Iran
(Received June 8, 2017 ; Accepted November 26, 2017)

Abstract
Background and purpose: Multidrug resistance (MDR) phenotype is a major complication in
cancer chemotherapy. Gankyrin is a key point molecule in cell cycle regulation and may contribute to
drug-resistance phenotype of tumor cells. The aim of this study was to compare the basal Gankyrin
expression level in ovarian and gastric drug-resistant cells with their parental drug-sensitive cells.
Materials and methods: In this experimental study, the Gankyrin expression at mRNA and
protein levels in drug resistance cell lines was compared with their parental drug sensitive cell lines by
real time RT-PCR and Western blotting.
Results: Gankyrin mRNA expression in A2780/RCIS cells was statistically lower than A2780
cells (p= 0.00) but their difference was not statistically significant at protein level (p= 0.240). In addition,
Gankyrin expression in EPG85-257/RDB was lower than its parental drug sensitive cell line at mRNA
and protein level.
Conclusion: This study found an opposite relationship between Gankyrin expression and MDR
phenotype related to the overexpression of MDR transportes. This suggestes for the first time that the
incidence of MDR phenotype could inhibit tumorgenisity.
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چكیده
سابقه و هدف :بروز فنوتیپ مقاومت چند دارويي از مهمترين داليل ناکارآمد بودن رژيمهای شیییي درمیاني ا.یت
گانكیرين از معدود پروتئین های انكوژني ا.ت که به عنوان تنظیمکننده منفي مسیرهای مهم .رکوبگر تومور نقی

مهییي

را در پیشبرد روند .رطاني شدن .لولها ايفا مينیايد در اين مطالعه ،در يک غربالگری اولییه بیه مقايسیه میی ان بییان پايیه
گانكیرين در .لول های مقاوم به داروی .رطان تخیدان و معده انساني با .لولهای والد حساس به دارو ،پرداخته شد
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي ،می ان بیان انكوپروتئین گیانكیرين در .یط  mRNAو پیروتئین در ردههیای .یلولي
مقاوم به دارو با بیان آن در رده های .لولي والد حساس به دارو به ترتیب با ا.تفاده از تكنیکهای  Real Time RT-PCRو
 Western Blottingمقايسه شد
یافتهها :نتايج به د.ت آمده نشاندهنده کاه

معنيدار بیان گانكیرين در .لولهای .رطان تخییدان مقیاوم بیه دارو

( A2780/RCISبیانکننده ترانسپورترهای مقاومت دارويي  )p=0/00( )MRP2در مقابل رده .لولي والید حسیاس بیه دارو در
.ط  mRNAبود ( )p=0/040همچنین بیان گانكیرين در ردههای .لول .رطان معده مقاوم ( EPG85-257/RDBبییانکننیده
ترانسپورترهای مقاومت دارويي  )MDR1در .ط  mRNAو پروتئین کمتر از .لول والد حساس به داروی آن بود
استنتاج :در مجیوع نتايج اين تحقیق نشاندهنده ارتباط معكوس بین می ان بییان گیانكیرين بیا بیروز فنوتییپ مقاومیت
دارويییي از طريییق اف ی اي

بیییان پیییپهییای ترانسییپورتر دارويییي بییود لیی،ا ،ايیین فرپیییه پیشیینهاد مییيشییود کییه اف ی ي

بیانترانسپورترهای دارويي ميتواند مهارکننده خواص مهاجم تومورزا در .لولهای .رطاني باشد
واژه های کلیدی :گانكیرين ،مقاومت چند دارويي. ،رطان تخیدان. ،رطان معده

مقدمه
شییییي درمییاني يكییي از مییوارترين راههییای درمییان

مشكالت اصلي در شییي درماني .رطانها ،بیروز مقاومیت

تومورهای بدخیم ا.ت ،با اين وجود گاهي داروها قیادر

چند دارويیي () Multi drug resistance (MDRا.یت کیه

به کشتن .یلولهیای تومیوری نییيباشیند( )،،0يكیي از

در آن .لییولهییای .یرطانیي که در معییرض يک داروی
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بررسي ميزان بيان اونکوپروتئين گانکيرين در رده هاي سلولي
سرطان تخمدان و معده مقاوم و حساس به داروهاي ضد سرطان

بيان اونكوپروتئين گانكيرين در سلولي سرطان

که از نظر .اختیان و عیلكیرد بیا داروی اولییه متفیاوت

میانعت کرده و به زنده ماندن .یلول ،بیيابیاتي ژنیوم و

هستند ،مقاومت نشیان ميدهنید( )،زمیاني کیه مقاومیت

تغییر شكل انكوژني کیک ميکنید(. )2،1یوم ،اتصیال

ايجاد ميشود بايد از مقدار بی تری دارو به منظور غلبه

گانكیرين بیه،)Cyclin Dependent Kinase 4( CDK4

بر مقاومت ا.تفاده شود ،در اين حالت نه فقی عیوارض

عیلكرد مهاری پیشرفت .یكل .لولي تومیور .اپر.یور

جانبي ظاهر ميشود ،بلكه اينعیل باعث باال رفتن مقاومیت

 P16INK4Aو  P18INK4Aرا خنثییي مییيکنیید( )1ايیین

.لولها به دارو ميشود( )0مسیرهای مولكولي مختلفیي

عیییل باعییث فسفوريال.یییون ،)Retinoblastoma( Rb

در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارويیي دخییل میيباشید

فعالیت فاکتور رونويسي  E2Fو پیشرفت .ییكل .یلولي

بیییرون انییداختن

ميشود( )3بنابراين در مجیوع گانكیرين با اار منفیي بیر

هیاننیید کییاه

جیی ،،دارو ،اف ی اي

فعالییت دارو ،افی اي

( )Effluxدارو از .لول ،کیاه
غیرفعییال بییودن دارو ،بیییان بییی
موتا.یون هد
اف اي

دارو و اف اي

از حیید هیید

دو مسیر پیام ر.اني وابسته به  pRbو  ،P53نقی

مهییي

دارو،

در شكلگیری بسیاری از.رطانها ايفا ميکند( )،0اخیراً

باز.ازی آ.یب دارو()3

بیان گانكیرين مرتب با

نشان داده شده ا.ت که اف اي

بیرون انداختن دارو از .یلول تو.ی پییپهیای

بروز فنوتییپ مقاومیت دارويیي از طريیق تغیییر در بییان

غشايي ،معیولترين علت مقاومت دارويي مشاهده شیده

برخي از پروتئینهای موار بر مسیر آپوپتیوز هیاننید ،Bcl-2

در تحقیقات آزمايشگاهي و کاربردهای بالیني ا.ت اين

 ،E2F-1 ،Baxکا.پاز  1و کا.پاز  3ميباشد( )،،هیمچنیین

پییروتئینهییای ترانسییپورتر دارويییي متعلییق بییه خییانواد

مشخص شده ا.ت که .ط باالی مقاومیت دارويیي در

پیروتئینهیای متصیل شیونده بیه ATP-binding ( ATP

برخي .لولهای تومیوری در نتیجیه بیروز موتا.ییون در

) )cassette transporters (ABC transportersهسیتند

 P53و در نتیجییه نقییص عیلكییرد آن مییيباشیید( )،0ايیین

که از مهمترين آنها ميتیوان بیه Multidrug-( MDR1

مشاهدات تقويتکننده اين فرپیه هستند که گیانكیرين

( MRP1 ،)resistance gene 1

Multidrug-resistant

ميتواند در شكلگیری فنوتیپ مقاومیت دارويیي نقی

 )protein 1و )Multidrug-resistant protein 2( MRP2

مهیي داشته باشید در ايین مطالعیه ،در يیک غربیالگری

Gankyrin (also khnown

اولیه ،می ان بیان پايه گانكیرين در .یلولهیای مقیاوم بیه

) ،) as PSMD10 or P28GANKانكیوپروتئین جديیدی

دارو (که هر يک به عنوان مدلي از اف اي

بیان يكیي از

ا.ت بیا وزن مولكیولي  05کیلودالتیون کیه حیاوی 001

دو پروتئین اصلي دخیل در مقاومیت دارويیي  MDR1و

ا.ید آمینه در هفت تكرار آنكیرين ا.یت ايین پیروتئین

 MRP2مطرح هستند) با .لولهای والد حساس به دارو،

نق های متعددی را در پیشیرفت .ییكل .یلولي ،مهیار

مقايسه شد

اشاره نیود( )2،1گیانكیرين (

آپوپتوز و نی

ايجاد و پیشرفت .یرطان ايفیا میيکنید()،

گییانكیرين .ییه عیلكییرد .ییلولي اصییلي دارد اول ،بیییان

مواد و روش ها

گییانكیرين بییا هیپرفسفوريال.ییییون و تج يییه پیییروتئین

مواد

رتینوبال.توما که يک فاکتور تومور .اپر.ور ا.یت میرتب
ميباشد که در نتیجه باعث کیاه

محییی کشییت ( RPMI 1640

Roswell Park

عیلكیرد رتینوبال.یتوما

 )Memorial Institute medium 1640و .ییرم جنییین

مییيشییود( )4،5دوم ،گییانكیرين بییه پییروتئین  E3يییوبي

گیاوی () )FBS (Fetal Bovine Serumاز شیرکت Gibco

کیوییتین لیگیاز )Mouse double minute 2( MDM2

کشور ا.ترالیا خريیداری شید تريپیان بلیو ،پنیي.ییلین-

متصل ميشود و تخريیب  P53را تسیهیل میيکنید ،ايین

ا.ترپتومايسین و واکنشگر برادفیورد از شیرکت Sigma
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پد.رطان قرار گرفتهاند ،به داروهای پد.رطان ديگری

عیییل از فعالیییت ژنهییای آپوپتوتیییک وابسییته بییه P53

پژوهشی

مریم طاهری و همکاران

از شرکت  Santa Cruzآمريكا ،آنتيبادی پد بتا اکتین

نیانودرا

میدل Thermo scientific NanoDrop1000

از شرکت  Sigmaآلیان و آنتيبادی اانويه کونژوگه بیا

اندازهگیری شد و خلوص  RNAبا نسبتهای  010/030و

 ) Horseradish peroxidase( HRPاز شیرکت Abcam

 010/010برر.یییي میییيشییید  RNAبیییه د.یییت آمیییده

آمريكیییا خريیییداری شییید لیییدر پروتئینیییي از شیییرکت

بالفاصییله در فري ی ر  -10 ºCبییرای برر.ییيهییای بعییدی

 Thermo Scientificآلیان خريداری گرديد پرايیرهیا

نگهداری شد بهمنظور برر.ي بیان گیانكیرين،MRP1 ،

از شییرکت  Metabionآلیییان ،کیییت ا.ییتخرا

RNA

( )TriPure Isolation Reagent Kitاز شیرکت Roche

آلیان و کیت واکن

 Real Time RT-PCRاز شرکت

روی نیونیههیای  RNAبیا ا.یتفاده از کییت
)PrimeScriptTM RT-PCR (Takara

One Step

Ⓡ

 SYBRو

د.یتگاه Real time cycler Mx3000P™ Stratagen

 Takaraژاپن خريداری شد

انجام شد تواليهای پرايیرهیای میورد ا.یتفاده عبیارت

کشت .لولي
هیه ردههای .لولي میورد ا.یتفاده در ايین تحقییق
تجربي ،تو .پروفسور هرمیان الگیه (گیروه پیاتولوژی
مولكولي ،دانشگاه چريته ،برلین ،آلیان) به اين آزمايشگاه
هديه شده بودند ردههای .لولي میورد ا.یتفاده عبیارت
بودند از رده .لولي .یرطان تخییدان انسیاني مقیاوم بیه
.یس پالتین  A2780/RCISبه عنوان میدل .یلولي کیه
 MRP2را در.ط بااليي بیان ميکند و .لول والد حسیاس
به داروی آن يعني  ،A2780رده .لولي.رطان معده انساني
مقاوم به دوکسوروبیسین  EPG85-257/RDBبیه عنیوان
مدل .لولي که  MDR1را در .ط بااليي بیان میيکنید
و .لول والد حساس بیه داروی آن يعنیي EPG85-257

هیییه ردههییای .ییلولي در محییی

کشییت RPMI-1640

ا.ییتاندارد حییاوی ) ،0 (v/vدرصیید -L ،FBSگلوتییامین
 0 mMو آنتییي بیوتیییک (ا.ترپتومايسییین ،،00 μg/mL
پني.یلین  )،00 U/mLکشیت داده شیدند .یلولهیا در
دمای  32 ºCو اتیسفر حاوی  5درصد  CO2رشیده داده
ميشدند

انجام واکن

 MRP2و  ،MDR1واکییین

Real Time RT-PCR

بودند از توالي فوروارد گیانكیرين:

5´-AGC AGC CAA

´ ،GGG TAA CTT GA-3تییوالي ريییورس گییانكیرين:
´،)،3( 5´-TAC TTG CTC CTT GGG ACA CC-3
تیوالي فیوروارد 5´-GTG TTT CTG GTC :MRP-1
´ ،AGC CCA ACT-3تییوالي ريییورس 5´-:MRP-1

´،)،4( TTG GAT CTC AGG ATG GCT AGG-3
توالي فیوروارد 5′-AGC AGC CAT AGA :MRP-2
 ،GCT GGC CCT T-3′تییوالي ريییورس 5′- :MRP-2

،)،5( AGC AAA ACC AGG AGC CAT GTG CC-3′
تیوالي فیوروارد 5´-CCC ATC ATT GCA :MDR-1
´ ،ATA GCA GG-3توالي ريورس 5´-TGT :MDR-1

´ )،1( TCA AAC TTC TGC TCC TGA-3و تیوالي
فییوروارد بتییا اکتییین:

5´-TAC TGA AGT GTG ACG

´ TGG ACA TC-3و توالي ريیورس بتیا اکتیین:

5´-CAG

´)،1 ،،2(GAG GAG CAA TGA TCT TGA TCT-3

حجییم هییر واکیین
RT-PCR

Ⓡ

 05 µLو حییاوی  ،0/5 µLاز بییافر

 ، µL ،2X One Step SYBRاز آنی يم

 0 µL ،PrimeScriptTM 1 step Enzyme Mix IIاز
Real Time RT-PCR

.ییلولهییا درون پلیییتهییای  1خانییه کشییت داده
شییدند و پییس از ر.یییدن بییه کانفلوینسییي  20درصیید،

 RNAتوتییال ( 050نییانوگرم) ، µL ،از آن ی يم ريییورس
ترانسكريپتاز ، µL ،از هر يک از پرايیرهیا و در نهايیت
 2/5 µLاز آ ،فاقد  RNaseبود

 RNAتوتییال .یییلولهیییا مطیییابق بیییا پروتوکیییل کییییت

.یكل دمايي به کار برده شده بدين صیورت تنظییم

 Tripure Isolation Reagentا.ییتخرا شیید تعیییین

شد که در ابتدا مرحله .اخت  cDNAدر دمای  40 °Cبرای
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آلیان تهیه شدند آنتيبادی پلي کلونال پید گیانكیرين

غلظییت  RNAا.ییتخرا شییده بییا ا.ییتفاده از د.ییتگاه

بيان اونكوپروتئين گانكيرين در سلولي سرطان

دمای  35 °Cبرای میدت  ،0اانییه ،مرحلیه تكثییر تیوالي

 0 (w/v) BSAدرصید ،غشیاها بیه میدت يیک شیب در

در . 40یكل دمايي شامل  35 °Cبه مدت  5اانیه،

دمای  4 °Cبا آنتي بادی اولیه خرگوشي پد گیانكیرين

 10 °Cبه مدت  30اانیه و  20 °Cبه مدت  30اانیه انجیام

انساني در رقت  ،:050يا آنتیي بیادی اولییه موشیي پید

ميشد در نهايت برای اطیینان از اختصاصي بودن محصول

بتااکتین انساني در رقت  ،:5000انكوبه شدند پیس از 0

تولید شده ،آنالی منحني ذو ،انجام شید در هیر نیونیه

بییار شستشییو بییا ،)Phosphate-buffered saline( PBS

می ان بیان هر ژن در مقابل می ان بیان ژن بتااکتین بیا ا.یتفاده

غشا با آنتي بادی اانويه پد آنتيبادی اولیه خرگوشیي

از نرماف ار  MxPro-Mx3000Pنرمالی ه شید و نتیايج بیه

يا پد آنتیي بیادی اولییه موشیي کانژوگیه بیا  ،HRPبیه

صورت نسبت می ان بیان هر ژن در .لول مقاوم به می ان

ترتیییب در رقییت  ،:0000و  ،:2000بییرای مییدت يییک

بیان آن در ژن در .لول والد حساس به دارو بیان شد

.اعت انكوبه شدند پس از  0بار شستشیو ،غشیا هیا بیا

هد

واکنشگر اف اي

و.ترن بالتینگ
جهیییت برر.یییي و مقايسیییه میییی ان بییییان پیییروتئین
گانكیرين در .لولهای والد و مقاوم. ،لولها با ا.تفاده
از بییافر  )Nonidet-P40( NP-40لییی و پییروتئین آنهییا
جدا.ییازی شیید بییدين ترتیییب کییه پییس از ر.یییدن بییه
کانفلوینسییي  20درصیید. ،ییلولهییا تريپسییینه و شیییار
شدند .پس روی پلیت حیاوی . 3×،01یلول،00 µL ،
بافر لی کننده .لولي ريخته شد و به مدت  ،5دقیقه روی
يییخ انكوبییه شیید لی ی ات تو .ی .ییونیكاتور پییرو ،دار
( )Bandelin, uw mini20طي .ه .یكل  00اانییهای بیا
قیدرت  00درصیید و بیا  0دقیقییه فاصیله بییین هیر .یییكل
.ونیكیت شد و در نهايت در  ،4000 rpmبیه میدت 00
دقیقه در . 4 °Cانتريفوژ گرديد محلول رويي با احتیاط
برداشته شد ،به طوری که با پلیت مخلوط نشود و به يک

کیي لومینیه .ینس بیه میدت  0دقیقیه

مجاور شدند و بانیدها تو.ی د.یتگاه ژل داکیومنتیشین
 Syngeneنیايییان شییدند در نهايییت دانسیییته بانییدها بییا
ا.تفاده از نرماف ار  ImageJ 1.46rاندزاهگیری شد

رو تج يه و تحلیل آماری داده ها
هیه آزماي ها حداقل .ه بار تكرار شیدند بیرای
تحلیییل دادههییا از آزمییون آنییالی واريییانس يییک طرفییه
) (One Way-ANOVAبیه هییراه Tukey’s post-hoc

ا.تفاده شد نتايج به صورت  Mean ± SDارایه گرديید
و  p <0/05معنيدار در نظر گرفته شد تعداد .تارههیای
موجود در هر نیودار نشان دهنده حدود  p valueا.یت:
(*)p <0/05 ،** ،p <0/0، ،*** ،p <0/00،

یافته ها

میكروتیو ديگر منتقل شد محلیول رويیي کیه حیاوی

می ان کارايي واکن

 Total Proteinبود ،در فري ر  -00 °Cنگهداری شید تیا

ژن های مورد مطالعه

هنگامي که و.ترن بالت انجام گرفت غلظت پروتئین با

 Real Time RT-PCRبرای تكثیر

جهت برر.یي میی ان کیارايي واکین

 PCRبیرای

ا.تفاده از رو برادفورد تعیین شد  50میكروگرم پروتئییین

تكثیر ژنهیا بیرای هیر ژن میورد نظیر منحنیي ا.یتاندارد

دنیاتوره شده و روی ژل )،5 (w/vدرصید SDS-PAGE

نسییبي بییا ا.ییتفاده از غلظییتهییای  ،تییا  500 ngاز RNA

Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel

توتال (رقت هايي از  RNAبا نسیبت  ،بیه  )4ر.یم شید

(

 )electrophoresisدر ولتاژ  ،،،0Vدر دمای اتیا بیرای

(نیودار شیاره  )،نتايج نشان دادنید کیه واکین

مدت حدود يک .اعت الكتروفیورز و .یپس بیه غشیا

بیرای ژنهیای  ،MDR1 ،MRP2 ،MRP1گیانكیرين و بتییا

 )Polyvinylidene fluoride( PVDFانتقییال داده شیید

اکتییین بییه ترتیییب بییا کییارآيي  ،05/43درصیید10/03 ،
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مدت  5دقیقه انجام شده و بعد از مرحله دناتورا.یون در

پس از . 04اعت انكوبا.یون با بافر بالک کننده حاوی

پژوهشی

مریم طاهری و همکاران

درصد ،00/1 ،درصد 31/0 ،درصد و  ،0،/1درصید در

می ان بیان گانكیرين در رده های .لولي .رطان تخیدان
برر.ییي مییی ان تفییاوت بیییان گییانكیرين در .ییط

محدوده تحت برر.ي انجام شد

می ان بیان  MRP1و  MRP2در رده های .لولي .رطان
تخیدان

 A2780/RCISو رده .لول والد غیرمقاوم به داروی آن
به رو

تفییاوت مییی ان بیییان  MRP1و  MRP2در .ییط

 Real time RT-PCRنشان داد که میی ان بییان

گانكیرين در رده .لولي مقاوم به صیورت معنیيداری و

 mRNAبییین رده .ییلول .ییرطان تخیییدان مقییاوم بییه

در حییدود  54درصیید کییمتییر از می ی ان بیییان آن در رده

داروی  A2780/RCISو رده .یییلول والییید غیرمقیییاوم

.لولي والد ا.ت (نیودار شییاره  )3Aاز .یوی ديگیر،

 Real time RT-PCRبرر.ییي

اگر چه نتايج برر.ي .یط بییان پیروتئین گیانكیرين بیه

بیییان  MRP1و MRP2

و.ترن بالتینگ نشان داد که .یط بییان پیروتئین

بییه داروی آن بییه رو

شید نتیايج نشیان داد کیه .یط

رو

در .یییلول  A2780/RCISبیییه ترتییییب  ،/03و ،3/30

گییانكیرين در رده .ییلولي  A2780/RCISبییی

برابییر .ییط بیییان آن هییا در رده .ییلولي  A2780ا.ییت

.لولي  A2780ا.ت ،امیا ايین تفیاوت از لحیاا آمیاری

(نیودار شیاره )0

معني دار نبود (نیودار شیاره  3Bو )C

نمودار شماره  :1منحني ا.تاندارد نسبي ژن های مورد برر.ي در واکین

 Real Time RT-PCRجهیت برر.یي میی ان کیارايي واکین

از رده

 PCRبیرای

تكثیر ژن ها برای هر ژن مورد نظر منحني ا.تاندارد نسبي با ا.تفاده از غلظت های  ،تا  500 ngاز  RNAتوتال (رقت هايي از  RNAبا نسبت  ،بیه ) 4
ر.م شد
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 mRNAبیییییین دو رده .یییییلولي مقیییییاوم بیییییه داروی

بيان اونكوپروتئين گانكيرين در سلولي سرطان

و رده .ییلول والیید غیرمقییاوم بییه داروی آن بییه رو
 Real time RT-PCRبرر.ي شد نتايج نشان داد کیه رده
و در حدود  501برابر .لول والد MDR1 ،EPG85-257

را بیان ميکند (نیودار شیاره )4
نمودار شماره  :2برر.ي می ان بییان پايیه  MRP1و  MRP2در .یط
 mRNAدر رده هییای .ییلولي .ییرطان تخیییدان بییا ا.ییتفاده از رو
. Real time RT-PCRییط بییان هییر ژن بیا ا.ییتفاده از داده هییای
حاصل از .ط بیان ژن بتا اکتین نرمالی ه شیده ا.یت هیر .یتون در
نیودار نیايانگر میانگین  ±انحرا

معیار ) (SDحاصل از حداقل .ه

بار تكرار مي باشد.

نمودار شماره  :4برر.ي می ان بیان پايه  MDR1در .ط  mRNAدر
رده های .لولي .رطان معده با ا.تفاده از رو
.ط
نمودار شماره  :3برر.ي می ان بیان پايه گیانكیرين در .یط

mRNA

( )Aو پییروتئین ( Bو  )Cدر رده هییای .ییلولي .ییرطان تخیییدان A؛
می ی ان بیییان پايییه گییانكیرين در .ییط  mRNAبییا ا.ییتفاده از رو
 Real time RT-PCRانجیام شید .یط بییان هیر ژن بیا ا.یتفاده از
داده های حاصل از .ط بیان ژن بتا اکتین نرمالی ه شده اند  Bو C؛
.ییط بیییان پییروتئین گییانكیرين در رده .ییلولي مقییاوم بییه دارو

Real time RT-PCR

بیان هر ژن با ا.تفاده از داده های حاصل از .ط

بیان

ژن بتااکتین نرمالی ه شده ا.ت هر .تون در نیودار نیايانگر
میانگین  ±انحرا

معیار ) (SDحاصل از حداقل .ه بار تكرار مي باشد.

می ان بیان گانكیرين در رده های .لولي .رطان معده
برر.ییییي مییییی ان تفییییاوت بیییییان گییییانكیرين در
.یییط  mRNAبیییین دو رده .یییلولي مقیییاوم بیییه دارو

) (A2780/RCISو مقايسه آن با می ان بیان ايین انكیوپروتئین در رده

) (EPG85-257/RDBو رده .ییلول والیید غیرمقییاوم بییه

.لولي والد غیرمقاوم به دارو ( (A2780با ا.تفاده از تكنیک و.یترن

 Real time RT-PCRنشیان داد کیه

بالتینگ انجام شد دانسیته باندها به کیک نرم افی

ار ImageJ 1.46r

آنییالی شیید و میی ان بیییان گییانكیرين در مقابییل میی ان بیییان پییروتئین
بتا اکتین هییان نیونیه نرمیالی ه شید هیر .یتون در نییودار نیايیانگر
میانگین±انحرا معیار ) (SDحاصل از حداقل .ه بار تكرار ميباشد
و *** نشان دهنده  p < 0/00،مي باشد

داروی آن به رو

می ان بیان گانكیرين در رده .لولي مقاوم در حیدود 33
درصد کم تر از می ان بیان آن در رده .لولي والد ا.یت
(نیودار شیاره  )4Aبه طور مشیابه نتیايج برر.یي .یط
بیان پروتئین گانكیرين بیه رو

و.یترن بالتینیگ نشیان

داد کییه .ییط بیییان پییروتئین گییانكیرين در رده .ییلولي

می ان بیان  MDR1در رده های .لولي .رطان معده
تفاوت می ان بیان  MDR1در .ط  mRNAبین رده
.لول .رطان معده مقاوم به دارو )(EPG85-257/RDB
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.لولي مقاوم به دوکسوروبیسین بهطور بسیار قابل تیوجهي

پژوهشی

مریم طاهری و همکاران

شییامل مسیییر  INK4-CDK-pRbو ARF-MDM2-P53

کلیدی اف اي

عیل مينیايد( )03نق

بییان گیانكیرين

.رطانهای ريه ،کبد ،دهان ،میری ،معیده ،کولورکتیال،
پانكراس ،پستان ،تخیدان و دهانه رحم نشیان داده شیده
ا.ت( )04 -33 ،،3از .وی ديگر ،نشیان داده شیده ا.یت
که گانكیرين ميتواند باعث القای مقاومت به درمیان بیا
نمودار شماره  :5برر.ي می ان بیان پايه گیانكیرين در .یط )A( mRNA
و پروتئین ( Bو  )Cدر رده های .لولي .رطان معده A؛ میی ان بییان
پايه گانكیرين در .یط  mRNAبیا ا.یتفاده از رو

Real time RT-PCR

انجام شد .ط بیان هر ژن با ا.تفاده از داده هیای حاصیل از .یط

داروهای مورد ا.تفاده در شیي درماني شوند ،به عنیوان
مثال ميتوان به القای مقاومت بیه داروی .یورافینیب در
درمان کار.ینومای هپاتو.لوالر تو .گانكیرين اشیاره
نیود()34

بیییان ژن بتییا اکتییین نرمییالی ه شییده انیید  Bو C؛ .ییط بیییان پییروتئین

در مطالعه ديگری در رده .لولي .رطان معده نشان

گییانكیرين در رده .ییلولي مقییاوم بییه دارو ) (EPG85-257/RDBو

داده شد که بیان گانكیرين در .لولهای .رطاني نسیبت

مقايسییه آن بییا می ی ان بیییان ايیین انكییوپروتئین در رده .ییلولي والیید
غیرمقییاوم بییه دارو ( (EPG85-257بییا ا.ییتفاده از تكنیییک و.ییترن
بالتینگ انجام شد دانسیته باندها به کیک نرم افی

ار ImageJ 1.46r

آنالی شد و می ان بیان گیانكیرين در مقابیل میی ان بییان پیروتئین بتیا

به .لولهای نرمال اف اي
اف اي

يافته ا.ت و ايین افی اي

رشد و تكثیر .لولي و کاه

باعیث

آپوپتوز در آنهیا
بییان

شده بود محققان توانستند نشان دهنید کیه کیاه

اکتین نرمالی ه شد هر .تون در نیودار نیايانگر مییانگین  ±انحیرا

گانكیرين در اين .لولها ميتواند باعث کاه

معیار ) (SDحاصل از حداقل .ه بار تكرار مي باشد

به داروهای -5فلورواورا.یل و .یس پالتین ميشود()35

مقاومیت

شییواهدی دال بییر وجییود ارتبییاط بییین گییانكیرين و

بحث

تنظیم بیان پروتئین های  MDRوجود دارد در مطالعهای

مقاومت دارويي نسبت بیه داروهیای مختلی

پید

که با هد

برر.ي علت مقاومت برخیي از تومورهیا بیه

.رطان يكي از مشكالت ا.ا.ي و عیده در درمان .یرطان

آر.نیک تریاکسايد ) (ASانجام گرفتیه ا.یت ،دو رده

ميباشد( )04مقاومت دارويي مشاهده شده در .رطان معیده

.ییلولي مقییاوم بییه .( ASییلول هییای .ییرطانهییای کبیید

و تخیدان حاصل از عوامل مختلفي ميباشد که بیه نظیر

) (HepG2/ASو معده ) (SGC7901/ASمیورد ارزيیابي

از آن چیی ی کیه

در ايیین

مير.د مكانیسیمهیای متعیددی بیی

قییرار گرفتنیید برر.ییي بیییان ژنهییای مختلیی

تاکنون شناخته شدهاند ،در بروز آنها دخیل باشید()01،05

.لولهای مقاوم و مقايسه آنها با .لولهای والید نشیان

ل،ا دانستن بهتر اين مكانیسمهیا میيتوانید بیه پیی بینیي

داد که می ان بیان ترانسپورترهای  ABCC1،ABCB1و

وقوع مقاومت دارويي کیک نیايید و در نهايیت منجیر

 ABCC2در .لولهای مقاوم باالتر از .یلولهیای والید

به طراحي رو های درماني موارتر برای بییاراني که به

بوده ا.ت همچنین می

ان بیان پروتئینهیای MDM2 ،P53

درمانهای معیولي پا.خ نیيدهند ،شود

و گانكیرين و نی می ان فسفريال.یون Rbدر .لولهیای

گانكیرين يک پیروتئین بیا .یاختار بسییار حفاظیت

مقاوم اف اي

يافته بود اين محققان مطیرح نیودنید کیه

شده در پستاندارن ا.ت که در .الهای اخییر بیه عنیوان

غیر فعال شدن  P53و  Rbبه علیت حویور گیانكیرين و

يک انكوپروتئین شیناخته شیده ا.یت( )02،1گیانكیرين

 ،MDM2احتیاالً علیت بیروز مقاومیت دارويیي در ايین

عیدتاً از طريق تنظیم منفي دو مسیر مهم .یرکوبگر تومیور

.لولها بوده ا.ت()04
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در تومورزايي در بسیاری از .رطانهای انسیاني هیاننید

بيان اونكوپروتئين گانكيرين در سلولي سرطان

اين مطالعه با هد

برر.ي می ان بییان انكیوپروتئین

بیییان

در رده .ییلولي  A2780بییود ،ولییي ايیین افیی اي

با ردههای .لولي والد غیرمقاوم بیه دارو انجیام شید بیه

.ییلول مقییاوم بییه داروی .یییس

پالتییین A2780/RCIS

منظور برر.ي جامعتر ارتباط با مقاومت دارويي ،تیال

ترانسپورتر  MRP2را به می ان بسیار بیی تیری از .یلول

شد از ردههای .لولي مختلفي که هر کدام به عنیوان میدلي

والد بیان ميکند ،اين نتايج پیشنهاد ميکنید کیه ارتبیاط

بیان يكي از دو پیپ اصلي دخیل در مقاومت

معكو .یي بییین می ی ان بیییان دو ژن  MRP2و گییانكیرين

دارويي به شییار میيآينید ،ا.یتفاده شیود ايین ردههیای

وجود دارد در مطالعه ديگری نشان داده شده ا.یت کیه

.ییلولي شییامل ( A2780/RCISمییدلي بییرای ترانسییپورتر

کاه

حسا.یت رده

 )MRP2و ( EPG85-257/RDBمدلي برای ترانسیپورتر

.لولي .( SGC7901/VCRلول آدنوکار.ینومای معده

 )MDR1بودنیید .یییس پالتییین ( )Cisplatinيكییي از

مقاوم به وين کريستین) به داروهای پد.رطان ميشیود

پرکاربردترين داروهای مورد ا.یتفاده در درمیان .یرطانهیا

و همچنین توانايي اين .لولها را در صدور آدريامايسین

به خصوص در رژيمهای چنددارويي ا.ت( )31مشاهده

به خار از .لول کاه

مي دهد آنها نشان دادند کیه

شده ا.ت کیه بیروز مقاومیت بیه .ییس پالتیین در رده

بیان ژن  P28GANKباعث کاه

از اف اي

.لول .رطان تخیدان انساني  A2780بیه علیت افی اي
بیان پیپ غشايي  MRP2ميباشید( )32دوکسوروبیسیین

می ان بیان گانكیرين باعث اف اي

حالي که ااری روی می

بیان  MDR1شد ،در

ان بیان  MRPنداشت()05

نتايج اين تحقیق نشان دادند که می ان بیان گانكیرين

( )Doxorubicinکه با نام آدريامايسیین ()Adriamycin

در ردههای .لولي  EPG85-257/RDBدر .یط

نی شیناخته میي شیود ،از د.یته داروهیای آنترا.ییكلیني

و پروتئین ،کمتر از میی ان بییان آن در ردههیای .یلولي

ا.ت که هنوز هم به عنوان داروهای اصیلي پد.یرطان

والد حساس به داروی آنها ( )EPG85-257مي باشد از

القاکننییده مسیییرهای آپوپتییوز در .ییلولهییای .ییرطاني

آن جا که .لول های مقیاوم بیه داروی دوکسوروبیسیین

مختلیی

مییيباشییند( )31نشییان داده شییده ا.ییت کییه

( )EPG85-257/RDBو آدريامايسیییین ()MCF7/ADR

اف اي

بیان  MDR1در رده .لول .یرطان معیده انسیان

تری از .یلول

ترانسپورتر  MDR1را به می ان بسیار بی

mRNA

 EPG85-257باعث مقاومت بیه داروی دوکسوروبیسین

والد بیان ميکند ،اين نتايج پیشنهاد ميکنید کیه ارتبیاط

مییيشییود( )33در ايیین مطالعییه نیی در ابتییدا ،بیییان بییاالی

معكو.ییي بییین می ی ان بیییان دو ژن  MDR1و گییانكیرين

 MRP2و  MDR1در ردههای .یلولي مقیاوم نسیبت بیه

وجییود دارد محققییان در مطالعییه ديگییری بییه برر.ییي

ردههای .لولي والد غیرمقاوم به دارو بهکیک رو هیای

مقاومیت دارويیي در

مكانیسم اار گیانكیرين در کیاه

 Realنشییان داده شیید در ادامییه ،برر.ییي

.ییلولهییای ا.تئوکار.ییینوما پرداختنیید آنهییا مشییاهده

می ان بیان ژن گانكیرين در دو .ط  mRNAو پیروتئین،

کردند که افی اي

بییان گیانكیرين در .یلول مقیاوم بیه

به ترتیب به کییک رو هیای  Real time-RT-PCRو

.یس پالتین  Saos2/CDDPنسبت بیه .یلولهیای والید

و.ترن بالت انجام گرفت

حساس به دارو وجود دارد همچنین القیای بییان گیانكیرين

time-RT-PCR

نتايج نشان دادند که .ط بیان  mRNAگیانكیرين

در .ییلولهییای  Saos2باعییث بییروز مقاومییت آنهییا بییه

در رده .ییلولي  A2780/RCISبییه صییورت معنییيداری

داروهای وابسته و غیروابسته به  MDR1ميشد و در جهیت

کمتر از .یط بییان  mRNAگیانكیرين در رده .یلولي

مقابل ،مهار بییان گیانكیرين در .یلولهیای Saos2/CDDP

 A2780بود در حالي که ،می ان بیان پروتئین گیانكیرين

باعث اف اي

حسا.یت آنها به داروهای شییي درماني

در رده .لولي  ،A2780/RCISبی تر از بیان ايین پیروتئین

ميشد بیان ژن گیانكیرين موجیب مهیار آپوپتیوز القیا
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گانكیرين در رده های .لولي مقاوم بیه دارو در مقايسیه

گانكیرين به صورت معنادار مشیاهده نشید .از آنجاکیه

پژوهشی

مریم طاهری و همکاران

شده تو .آدريامايسین و همچنین کاه

می ان تجییع

داخل .لولي آدريامايسین شد در نهايت مشاهده شد که
و  Bcl2و کییاه

بیان ژنهیای MDR1

ترانسیییپورترهای دارويیییي بییییان و عیلكیییرد برخیییي

بیییان  Baxبییود در مجیییوع آنهییا

ميدهند اين فرپیه ميتوانید

پیشیینهاد کردنیید کییه کییاه
اف اي

اونكوپروتئینها را کاه

بیییان ژن گییانكیرين باعییث

انقالبي در دانستههای قبلیي راجیع بیه فنوتییپ مقاومیت

حسا.یت .لولهای ا.تئوکار.ینوما به داروهای

بیان پییپهیا

شییي درماني از طريیق کیاه
اف اي

دارد ل،ا اين فرپییه مطیرح میيشیود کیه افی اي

بییان

بییان  MDR1و  Bcl2و

بیان  Baxميشود()،،

اگر چه باعث کاه

اار دارو بر .لول توموری ميشود،

اما با مهار اونكوپروتئینهیا میيتوانید فنوتییپ مهیاجم و

در اين مطالعه ،در يک غربالگری اولییه بیه مقايسیه
می ان بیان پايه گیانكیرين در .یلولهیای مقیاوم بیه دارو
(که هر يک به عنیوان میدلي از افی اي

دارويي ايجاد کند ،بدين شرح که اف اي

بییان  MRP2و

 MDR1مطرح هستند) با .لولهای والد حساس به دارو،

تومییورزای .ییلول را مهییار نیايیید و از پیشییرفت .ییرطان
جلوگیری کند

سپاسگزاری

پرداختییه شیید نتییايج نشییان داد کییه بیییان گییانكیرين در

نويسییندگان از معاونییت پژوهشییي دانشییگاه علییوم

ردههییای .ییلولي  A2780/RCISو EPG85-257/RDB

پ شكي مشهد -مشهد -ايران به خاطر حیايت مالي برای

يافته ا.ت بیه طیور خالصیه

از اين پروژه (گرانت شیاره  )3،0330تشكر میي کننید

اين نتايج برای اولین بار نشان داد کیه ارتبیاط معكو.یي

نتايج اين مقاله بخشیي از پايیان نامیه دانشیجويي .یرکار

بین می ان بیان گانكیرين و بروز فنوتیپ مقاومت دارويي

خانم مريم طاهری در دوره کارشنا.ي ارشد بوده ا.ت

نسبت به .لول والد کاه
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