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Abstract
Background and purpose: Telomerase activity has a major role in acute promyelocytic
leukemia (APL). It also has a critical role in disease recurrence. This research aimed at studying the
cytotoxic effects of telomerase inhibition using oligonucleotide-based molecule against human telomerase
RNA template (hTERC antisense) and non-nucleoside small molecule targeting catalytic subunit
(BIBR5132) on APL-derived cell line.
Materials and methods: To evaluate whether inhibition of telomerase using either hTERC
antisense or BIBR5132 could exert cytotoxic effect in APL, NB4 cells were subjected to different
concentrations of the inhibitors and subsequent cell viability, metabolic activity, induction of apoptosis
were investigated using Trypan blue assay, MTT, and annexin/PI staining, respectively. Also, Caspase-3
enzymatic activity and transcriptional alteration of apoptosis-related target genes were investigated.
Results: We found that targeting telomerase using hTERC antisense (45 pmol/L) and BIBR1532
(75 µL) for 48 h reduced the survival rate of NB4 cells nearly by 30% and 40%, respectively and induced
a caspase-3-dependent apoptosis. Our results also suggest that suppression of c-Myc and subsequent
increment of Bax/Bcl-2 ratio coupled with decreased telomerase activity may be rational mechanisms for
the cytotoxicity of both telomerase inhibitors against NB4 cells.
Conclusion: Current results clearly indicated that both BIBR1532 and hTERC antisense had
anti-tumor activity against NB4 cells and anti-telomerase-based therapy may be an efficient treatment for
acute promyelocytic leukemia.
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چكیده
سابقه و هدف :نقش مهم آنزیم تلومراز در پاتوژنز لوسمی پرومیلوسیتیک حااد )Acute promyelocytic leukemia
 ) APLو هم چنین نقش این آنزیم ترنسکریپتاز معکوس در عود بیماری ،ما را بار آ داتات تاا اسار سایتوتو سایک مهاار
تلومراز با مک الیگونو لئوتید مهار ننده زیرواحاد نو لئوتیادی  )hTERC antisenseو مولکاو وچاک مهار نناده
زیرواحد اتالیتیکی ) (BIBR1532را در سلو های مشتق تده از  APLمورد مطالعه قرار دهیم.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربای ،ههات بررسای ایان اه آیاا مهاار تلاومراز باا ماک  hTERC antisenseو
 BIBR1532میتواند اسر سایتوتو سیک در  APLداتته باتد ،سلو های  NB4ه رده سلولی مشتق تده از  APLاست ،با
غلظتهای مختلف از مهار نندگا تیمار تدند و سپس زندهمانی سلو ها ،فعالیت متابولیک و القاء آپوپتاوز باه ترتیاا باا
استفاده از روشهای تریپا بلو MTT ،و رنگآمیزی  Annexin/PIارزیابی تد .هم چنین برای بررسی مکانیسمهای مولکاولی اسار
مهار نندگا  ،فعالیت آنزیماتیک اسپاز  3و تغییرات رونویسی از ژ های مرتبط با آپوپتوز مورد مطالعه قرار گرفت.
یافتهها :نتایج به دست آمده از این تحقیق نشا داد ه هدف قرار داد تلاومراز باا اساتفاده از  hTERC antisenseدر
غلظت  45 pmol/Lو  BIBR1532در غلظت  75 µLمیزا بقااء سالو هاای  NB4را پاس از گشتات  42و  24سااعت باه
ترتیا به میزا تقریبی  42و  22درصد ااهش داده و آپوپتاوز وابساته باه اساپاز را در ایان رده سالولی فعاا ماینمایاد.
همچنین ،نتایج نشا دادند ه مهار  c-Mycو متعاقباً افزایش نسبت بیا  Bax/Bcl-2همراه با اهش فعالیت تلومراز ممکان
است مکانیسم دخیل در بروز اسر سایتوتو سیک هر دو مهار ننده در سلو های  NB4باتند.
استنتاج :نتایج این مطالعه آتکار می ند ه  BIBR1532و  hTERC antisenseدارای اسرات ضدلوسمیک در سلو های
 NB4میباتد و درمآ ها برپایه مهار تلومراز میتواند برای درما بیمارا مبتالء به  APLمفید باتد.
واژه های کلیدی :لوسمی پرومیلوسیتیک حاد ،آپوپتوز ،رده سلولی  ،NB4تلومراز
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اثر سایتوتوکسیک مهارکنندگان زیرواحد کاتالیتیکی ()hTERT
و نوکلئوتیدی ( )hTERCتلومراز در سلولهای لوسمی
پرومیلوسیتیک حاد

اثر سایتوتوکسيک مهارکنندگان زیرواحد کاتاليتيكي و نوکلئوتيدی تلومراز در سلولهای لوسمي پروميلوسيتيک حاد

سلو های سرطانی و مقاومت نسبت به آپوپتاوز فعالیات

مهار آنزیم تلومراز به وهود آمدهاند ه بار اسااس ناوع

آنزیم تلومراز میباتد  .)1تلومراز یک آنزیم ترنساکریپتاز

مهااار ایاان آناازیم بااه چهااار دسااته الیگونو لئوتی ادهای

معکوس است ه از یک بخش  hTR RNAیاا )hTERC

مهار ننده زیرواحد نو لئوتیدی  ،)hTERCآناالو هاای

و یاااک بخاااش اتالیتیاااک  )hTERTتشاااکیل تاااده

نو لئوزیدی ،مهار نندگا غیرنو لئوزیدی مهار نندگا

است  .)4در ا ثر سالو هاای ساوماتیک انساانی ،آنازیم

زیرواحد اتالیتیکی) و مهار نندگا متفرقه تقسیمبندی

تلومراز فاقد فعالیت میباتد؛ این درحالی است ه ا ثر

ماایتااوند  .)1در بااین ایاان مهار نناادگا  ،دو خااانواده

سلو های سرطانی به دلیال بیاا ژ  hTERTو ژ هاای

مهار نناادگا زیرواحااد نو لئوتیاادی و اتااالیتیکی بااه

وابسااته بااه آ هاام چااو فااا تور رونویساای  c-Mycاز

دلیااال اسااارات ضااادتوموری مطلاااوع در مطالعاااات

فعالیت باالی آنزیم تلومراز برخوردار میباتند .)2،3

پری لینیکا و لینیکاا بایش از ساایرین ماورد توهاه

مطالعه پیشین نشا داده است ه فعالیات ناباههاای

قااارار گرفتاااهاناااد  .)4تعاااداد بیشاااماری از مطالعاااات

این آنزیم ترنسکریپتاز معکاوس ،چاه از بادو باه وهاود

پری لینیکا روی طیف وسیعی از سلو هاای سارطانی

آمد سلو توموری و چه پس از مواههاه باا داروهاای

همچو سرطا پروستات ،مری ،سر و گرد و ساینه نیاز

تیمیدرمانی ،منجر به فعا تد مسایرهای سایگنالینگ

باار ااارایی ایاان مهار نناادگا در اااهش پرولیفراساایو

گستردهای میتود ه از سلو هاای سارطانی در مقابلاه

سلو های نئوپالستیک تایید داتتهاند  .)3-14الزم باه ک ار

با اسرات سایتوتو سیک داروهای تایمیدرماانی محافظات

اساات ااه بررساایهااای صااورت گرفتااه در خصااوص

رده و مانع بروز آپوپتوز در آ ها مایتاود  .)5در باین

درما های ضدسرطانی مبتنی بر پایه مهار تلومراز نیاز باه

لیست بلندباالی بدخیمیهای انسانی اه فعالیات آنازیم

صراحت اعالم ردهاند ه در اسر مهار تلومراز با استفاده

تلااومراز نقااش بساایار مهماای در پاااتوژنز و هاامچنااین

از تداخالت دارویی و یا ژنتیکای ،مسایرهایی هامچاو

پیشآگهی بیمارا ایفا می ند ،لوسامی پرومیلوسایتیک

 )DDR DNA damage responseو آپوپتااوز فعااا

حااد  (APL))Acute promyelocytic leukemiaیکای

میتوند و در نتیجه آ هاا و وتااه تاد طاو تلاومر،

از تناخته تدهترین بدخیمیها میباتد .در ساا ،4224

میزا بقاء سلو سرطانی به صورت قابل توههی اهش

غفاری و همکارانش نشا دادند ه نه تنها فعالیت آنزیم

مییابد .)13

تلومراز در 32درصد از بیمارا مبتالء به این لوسمی بااال

بااا وهااود بررساایهااای متعاادد در خصااوص تاااسیر

می باتد ،بلکه بین میزا پاسخ به درما بیمارا مبتالء به

ضدسرطانی داروهای مهار ننده تلومراز ،هنوز مکانیسام

 APLو فعالیت آنزیم تلومراز نیز ارتباط تنگاتنگی وهود

عماال دقیااق ایاان مهار نناادههااا و هاامچنااین تاااسیرات

دارد  .)6همچنین آ ها گزارش نمودند ه میزا فعالیت

سایتوتو سیک آ ها در بدخیمیهای هماتولوژیاک باه

این آنزیم ترنسکریپتاز معکوس در پیشسازهای بادخیم

درستی مشخص نمیباتد و به مطالعات بیشتری احتیاج

میلوئیدی میتواند به عنوا یک پارامتر پروگنوزی برای

دارد .در ایااان مطالعاااه ،ماااا بااار آ تااادیم تاااا تااااسیر

بیمارا  APLدرنظر گرفته تود  .)6با توهه به نقش مهم

ضدلوساامیک دو مهار ننااده زیرواحااد مختلااف آناازیم

این آنازیم باه عناوا یکای از مهامتارین مشخصاههاای

تلومراز BIBR1532 ،مهار ننده زیرواحد اتاالیتیکی)

سلو های سرطانی ،استفاده از راه ارهای درمانی مبتنای

و الیگونو لئوتیاااد  hTERC antisenseمهار نناااده

بر مهار تلومراز به یکی از قابل بحثترین اساتراتییهاای

آنتیسنس زیرواحد نو لئوتیدی) را بر رده سلولی مشتق

درمانی به خصوص در لوسمی پرومیلوسیتیک حاد تبادیل

تده از لوسمی پرومیلوسیتیک حاد مورد بررسی قرار دهیم.
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یکاای از مهاامتاارین سااازو ارهای دخیاال در نااامیرایی

تده است .در حا حاضر داروهاای متعاددی باا هادف

پژوهشی

عطیه پورباقری سیگارودی و همکاران

مواد و روش ها

بررسی فعالیت متابولیک سلو

ها با MTT assay

بااارای ارزیاااابی تااااسیر داروهاااای  BIBR1532و

شت و تیمار سلولی
لوسمی پرومیلوسیتی حااد) انساتیتو پاساتور) در محایط

 ،NB4تعداد  5222سلو به هر چاهک پلیت  36خانهای

شت  RPMI 1640همراه باا 12درصاد 100 U/ml ،FBS

حاااوی و فاقااد دارو اضااافه و بااه ماادت زمااا  42و 24

پنیسیلین و  100 µg/mlاسترپتومایسین شات داده تاد

ساعت در انکوباتور CO2دار انکوبه تد .پس از گشتت

و در انکوباتور باا دماای  31درهاه ساانتیگاراد و فشاار

مدت زما مورد نظر به سلو های داخال پلیات محلاو

دیا سااید ربن  5درصااد نگهااداری تاادند .بااهعااالوه،

 MTT 5mg/mlسایگما ،آمریکاا) اضاافه گردیاد و باه

ههت اطمینا از صحت سالو هاای  mRNA ،NB4ژ

ماادت  3ساااعت در انکوباااتور  31درهااه قاارار گرفاات.

یبی  PML/RARαباا اساتفاده از تکنیاک RQ-PCR

سپس پلیت با دور 1222 gبه مدت  12دقیقاه ساانتریفوژ

تر

برای این سل الین مورد بررسی قرار گرفت .ههت تیمار

تده و پس از خالی رد محلو رویی  122میکرولیتار

سلولی ،سلو های NB4با غلظتهای مختلف از مهار نناده

 DMSOباه هاار چاهااک اضااافه تااد .هااشع نااوری هاار

غیرنو لئوزیدی زیرواحاد اتاالیتیکی  )BIBR1532و

چاهک توساط دساتگاه  ELISA readerدر طاو ماوج

مهار ننده زیرواحد نو لئوتیادی )hTERC antisense

 512نانومتر قرائت تد.

تلومراز در مدت زما های  42و  24ساعت تیمار تادند.
ههت هلوگیری از اسرات حال روی میازا پرولیفراسایو

بررسی تاخص آپوپتوز با استفاده از فلوسایتومتری

و بقاء سلالین ،سلو هاا باا غلظات مشاخص تادهای از

به منظور بررسی تاسیر داروهای مهار نناده تلاومراز

 DMSOبهعنوا نتر منفی تیمار تدند .تمامی آزمایشهاا

بر القاء مر

سلولی برنامهریزی تده 5 ×125 ،سلو در

به منظور افزایش دقت ار به صورت سهگانه انجام تد.

هرچاهک پلیت  14خاناهای ریختاه تاد و باه مادت 24
ساااعت بااا غلظااتهااای مختلااف از داروی BIBR1532

آزمو بررسی میزا هشع سلولی تریپا بلو

 12-15میکروماااوالر) و 5-25 hTERC antisense

بااه منظااور بررساای تاااسیر  BIBR1532و
 antisenseبر میزا زندهمانی سلو ها ،سالو

hTERC

هاای NB4

به تعداد  4.5×105 cell/mlدر حضور دوزهاای مختلاف
دارو بااه ماادت  42و  24ساااعت انکوبااه تاادند .سااپس
سلو های تیمار تده در زما مقارر باا نسابت  1باه  1باا
رنگ حیااتی تریپاا بلاو  2/2درصاد مخلاوط تاده ،باه
مدت  1الی  4دقیقه آ را انکوباسیو تدند و ساپس در
چمبرهای مربوط به الم هماسیتومتر قرار داده تاده و در
زیر میکروسکوپ تمارش تادند .سالو هاایی اه ایان
رنااگ را هااشع نمودنااد هاازء ساالو هااای مداارده و
سلو هایی ه هیچ رنگی را به خود هشع نکردند زنده
محسوع تدند .ساپس باا اساتفاده از فرماو زیار میازا
زندهمانی سلو ها محاسبه تدند:
میزا زندهمانی درصد)= تعداد سلو های زنده÷تعداد ل سلو ها×))122
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پیکوموالر) تیمار گردید .پس از تست وتوی سلو هاا
بااا بااافر فساافات -سااالین  )PBSو افاازود معاارفهااای
 ،Roche Applied Science AnnexinV-FITCآلمااا )،
 ،Roche Applied Science PIآلما ) و بافر انکوباسایو ،
نمونهها به مدت  15دقیقاه در تااریکی و در دماای اتاا
انکوبااه تاادند .بررساای ساالو هااا بااا اسااتفاده از دسااتگاه
فلوسااایتومتر  ،PartecPasIIIآلمااا ) و بااا طااو مااوج
تحریک  244نانومتر و بازتابش  514ناانومتر انجاام گرفات.
تجزیه و تحلیل داده هاا توساط نارم افازار FloMax 2.3

صورت گرفت.

اندازهگیری میزا فعالیت آنزیماتیک اسپاز 3
برای بررسی این ه آیاا مار

سالولی القااء تاده

توسااط  BIBR1532و  hTERC antisenseدر رده ساالولی
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در این مطالعه تجربی ،سالو هاای  NB4مشاتق از

 hTERC antisenseباار فعالیاات متابولیااک ساالو هااای

اثر سایتوتوکسيک مهارکنندگان زیرواحد کاتاليتيكي و نوکلئوتيدی تلومراز در سلولهای لوسمي پروميلوسيتيک حاد

اسپاز  3را توسط یت اسپاز  3سایگما) ماورد ارزیاابی

آنالیز تصاویر ژ باا ماک نارمافازار  Quantity Oneو

قرار دادیم .این آزمو براساس تشخیص اساپکتوفتومتریک

 )Bio-Rad Laboratories Multi-analystانجااام تااد.

مولکو -pنیتروآنیلین  )pNA )p-nitroanilimمتصال

درصد مهاار تلاومراز از طریاق مقایساه فعالیات تلاومراز

به انتهای سوبسترای اختصاصی اسپاز میباتد .به طاور

سلو های تیمار تده با دارو و سلو هاای گاروه نتار

خالصه ،سلو

ها با غلظتهای مورد نظر از BIBR1532

و یااا  hTERC antisenseبااه ماادت  24ساااعت تیمااار
میتاوند .پاس از زماا ماورد نظار و ساانتریفوژ باا دور
 g622برای مدت  5دقیقه ،ههت لیاز پلات سالولی ،باافر
الیزات به آ اضافه میتود مجدداً باا دور  20000 gباه
مدت  12دقیقه سانتریفوژ میگردد .در حجام لای 122
میکرولیتر 5 ،میکروگرم از سوپرناتانت باا  45میکرولیتار
بافر  assayبه همراه  12میکرولیتر از سوبسترای اسپاز 3
به مادت  4سااعت در پلیات  36خاناه انکوباه مایتاود.
تکست پپتید توسط اسپاز  3منجر به آزاد تد رناگ
 pNAمیتود ه با مک اسپکتوفتومتر در طاو ماوج
 nm 225قابل اندازهگیری میباتد.

محاسبه تد.
استخراج  ،RNAسنتز  cDNAو Real-time PCR

 Total RNAپااس از ماادت زمااا انکوباساایو 24
یات اساتخراج RNA

ساعته سلو ها با داروها به وسیله

 )High pure RNA Isolation Kit, Rocheطبااق
پروتکاال تاار ت سااازنده صااورت پااشیرفت .سااپس بااه
منظور بررسی خلوص  RNAاستخراج تده نسبت هشع
نااوری  462نااانومتر بااه  442نااانومتر توسااط دسااتگاه
نانودراپ مورد ارزیابی قارار گرفات .در مرحلاه بعاد باه
منظااااور ساااااخت  ،cDNAاز

یاااات ساااانتز cDNA

revertAid first strand cDNA Synthesis Kit,

 )Takara Bioبرطبق پروتکال تار ت ساازنده اساتفاده
تد .پرایمرهای اختصاصی هر یک از ژ هاای هادف باا

آزمون TRAP

ههات بررسای ایان اه آیاا  hTERC antisenseو

استفاده از نرمافازار  Gene Runnerطراحای و اختصاصایت

 BIBR1532قااادر بااه مهااار تلااومراز ماایباتااند؛ فعالیاات

تاوالی آ هاا باا  Primer Blastدر ساایت NCBIماورد

آنزیماتیااک ایاان ترنسااکریپتاز معکااوس توسااط یاات

ارزیابی قرار گرفت هدو تماره .)1

 Telo TAGGGبراساااس دسااتورالعمل یاات مااورد

در ادامه ،بررسی میزا بیاا ژ هاای ماورد نظار باا

ارزیاااابی قااارار گرفااات .بااارای ایااان منظاااور ،پاااس از

تکنیک  Real-time PCRتوسط دساتگاه Light-cycler

استخراج پروتئین سالولی توساط باافر الیاز و ساانترفیوژ

) (Rocheمورد ارزیابی قرار گرفت و ترایط مرباوط باه

TRAP

سیکلهای حرارتی تامل :مرحله فعا سازی  32سانیه در

آ  ،پااروتئین اسااتخراج تااده توسااط آزمااو

 )Telomeric repeat amplification protocolبررسی

دمای  35درهه سانتیگراد) ،در مرحله بعد دِناتوراسایو

تد .محصوالت تلومراز تکثیار تاده باه هماراه بانادهای

 5سانیه در  35درهه ساانتیگاراد) و آنیلینگ/اِ ستنشان

 ladderبر روی ژ  4درصد پلیآ ریلآمیاد باا ماک

 42سانیه در  62درهه سانتیگراد) به تعداد  22سیکل،

جدول شماره  :1توالی آغازگرهای مورد استفاده در آزمو
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Real-time PCR

ژ

آغازگر مستقیم ’)5’-3

آغازگر معکوس ’)5’-3

سایز )bp

HPRT
Bax

TGGACAGGACTGAACGTCTTG
CGAGAGGTCTTTTTCCGAGTG

CCAGCAGGTCAGCAAAGAATTTA
GTGGGCGTCCCAAAGTAGG

111
424

Bcl-2
c-Myc
Survivin

CGGTGGGGTCATGTGTGTG
GTCAAGAGGCGAACACACAAC
CCAGATGACGACCCCATAGAG

CGGTTCAGGTACTCAGTCATCC
TTGGACGGACAGGATGTATGC
TTGTTGGTTTCCTTTGCAATTTT

32
162
154
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 NB4وابسته به اسپاز میباتد ،ماا فعالیات آنزیماتیاک

رنگآمیزی نیترات نقره سایگما) قابال مشااهده تادند.

پژوهشی

عطیه پورباقری سیگارودی و همکاران

اختصاصیت محصوالت تولید تده صاورت پاشیرفت و در

بقاااء ساالو هااای  NB4نماایگااشارد؛ تیمااار ساالو هااا بااا

نهایت با استفاده از فرمو  2 –ΔΔctمیزا نسبی نسخههاای

دوزهاااااای بااااااالتر  32و  25پیکوماااااوالر) از ایااااان

 mRNAبیا ننده ژ های مورد نظر محاسبه گردید.

الیگونو لئوتید به صاورت معنااداری درصاد زنادهماانی
سلو ها را اهش میدهد تصویر تماره .)1

آنالیز آماری
به منظور تحلیل دادههای به دست آمده از نسخه 43
ناارمافاازار  SPSSاسااتفاده گردیااد .دادههااای ارائااه تااده
حاصاال  mean±SDنتااایج بااه دساات آمااده از  3آزمااو
هداگانه میباتند .میزا اختالف معنیدار بین دادههاای
به دست آمده را بهوسیله آزمو  )t-test tمورد ارزیابی
قرار دادیم .میزا اختالف معنیدار دادههای تحلیل تده
به صورت * ،بیانگر  p <2/25میباتد.

یافته ها

تصویر شماره  :1اهش درصد زنده مانی و تامار سالو هاای زناده

مهار نندگا زیرواحد اتاالیتیکی و نو لئوتیادی تلاومراز

متعاقا تیمار رده سلولی  NB4با مهار نندگا

میزا بقاء و پرولیفراسیو سلو های NB4را اهش میدهند

و  .hTERC antisenseهر دو مهار ننده تلومراز به صورت وابسته باه دوز

ههت بررسی تاسیر مهار آنازیم تلاومراز در ااهش
میاازا بقاااء و پرولیفراساایو ساالو هااای مشااتق تااده از
لوسمی پرومیلوسیت حاد ،بر آ تدیم تا سلو های رده

تلاومراز BIBR1532

و زما میزا بقاء و تکثیر سلو های  NB4را اهش دادند .میانگین
و انحراف معیار نتایج حاصال از ساه را

ااری مختلاف )mean ± SD

محاسابه و  p valueباه دسات آماده * ،بیاانگر  )p<2/25نشاا گار
معنیدار بود نتایج از نظر آماری در مقایسه با نمونه نتر بود.

ساالولی  NB4را بااا دو مهار ننااده مختلااف تلااومراز،
مهار ننده زیرواحد اتالیتیکی  )BIBR1532و مهار ننده

اهش فعالیت متابولیک سلو های  NB4متعاقا مهار تلومراز

زیرواحد نو لئوتیدی  )hTERC antisenseتیمار نمااییم

بااه منظ اور بررساای ایاان ااه آیااا مهااار تلااومراز در

و سپس درصد زندهمانی و میزا تکثیر سلو ها را توسط

سلو های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد  )APLمایتواناد

تست تریپا بلو مورد ازریابی قرار دهیم .نتایج باه دسات

منجاار بااه اااهش فعالیاات متابولیااک ساالو هااا تااود؛

آمده حا ی از آ بودند ه تیمار  24ساعته سلو هاا باا

سلو های  NB4باا دوزهاای افزایناده از  BIBR1532و

هر دو مهار ننده تلومراز به صورت وابسته به دوز منجار

 hTERC antisenseتیمار تدند و ساپس میازا فعالیات

به اهش درصد زنادهماانی سالو هاا و هامچناین تامار

متابولیک آ ها توساط تسات

االریمتری MTT assay

سلو های زنده میگردد تصویر تماره  .)1هماا طاور اه

مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشا مایدهند اه مهاار

نشا داده تده است ،داروی  BIBR1532در دوزهاای ،12

تلااومراز خااواه از طریااق زیرواحااد اتااالیتیکی و خااواه از

 52 ،45و  15میکرومااوالر در طاای  24ساااعت توانساات

طریق زیرواحد نو لئوتیدی با ااهش فعالیات متاابولیکی

میزا بقاء سلو هاای  NB4را باه ترتیاا  43/4 ،11 ،2و

به صورت وابسته به دوز و زما هماراه مایباتاد تصاویر

اهش دهد .درخصوص hTERC antisense

تماره  .)4به طوری ه تیمار سلو هاا باا بااالترین دوز از

نیز نتایج حا ی از آ بود ه اگرچاه دوزهاای پاایین از

 15 BIBR1532میکروماااوالر) و hTERC antisense

24درصد
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میباتد .آنالیز منحنی کوع نیز به منظور ارزیاابی میازا

مهار ننده  5و  12پیکوموالر) تااسیر چنادانی بار میازا

اثر سایتوتوکسيک مهارکنندگان زیرواحد کاتاليتيكي و نوکلئوتيدی تلومراز در سلولهای لوسمي پروميلوسيتيک حاد

 25پیکومااوالر) میاازا فعالیاات متابولیااک را پااس از

قرار گرفت .نتاایج باه دسات آماده از Real-time PCR

گشتت  24ساعت باه ترتیاا باه میازا  21و 34درصاد

نشاااا داد اااه میااازا بیاااا هااار دو ژ در پاساااخ باااه

اهش میدهد و بدین ترتیا هار دو مهار نناده اسارات

 BIBR1532و  hTERC antisenseبااه صااورت ااامالً

مینمایند تصویر تماره .)4

تاییدی بر مهار آنزیم تلومراز در سلو های مشتق تده از
لوسمی پرومیلوسیتیک حاد میباتد.

تصویر شماره  :2بررسی فعالیت متابولیک سلو های  NB4پس از تیمار باا
دوزهای مختلاف  BIBR1532و  .hTERC antisenseمهاار تلاومراز در
رده ساالولی  NB4خااواه از طریااق زیرواحااد اتااالیتیکی و خااواه از طریااق
زیرواحد نو لئوتیدی منجر به اهش فعالیت متابولیک سلو هاا مایتاود.
میانگین و انحراف معیار نتایج حاصل از سه را

ااری مختلاف )mean ± SD

محاسبه و  P valueبه دست آمده * ،بیانگر  p <2/25نشاا گار معنای دار
بود نتایج از نظر آماری در مقایسه با نمونه نتر بود.

تصویر شماره  :3بررسی فعالیت آنزیم تلومراز و ژ های نتر ننده
آ در رده ساالولی  NB4پااس از تیمااار بااا  BIBR1532و

تیمار سلو

های  NB4با  BIBR1532و hTERC antisense

منجر به اهش فعالیت آنزیم تلومراز به صورت وابسته
به دوز میتود

hTERC

 .antisenseهر دو دارو باه صاورت وابساته باه دوز قاادر باه ااهش
فعالیت آنزیم تلومراز در رده سلولی میباتاند .ههات بررسای تااسیر
مهار نناادگا باار بیااا ژ هااای تنظاایم ننااده فعالیاات تلااومراز،
سااالو هاااای  NB4باااا دوزهاااای  52و  15میکروماااوالر از داروی

ههت تعیین تااسیر  BIBR1532و hTERC antisense

 BIBR1532و  32و  25پیکوماااوالر از داروی hTERC antisense

بر فعالیت تلومراز ،ما سلو های  NB4را باا غلظاتهاای

تیمااار تاادند و سااپس بیااا دو ژ  c-Mycو  survivinبااا تکینیااک

مختلف از دو مهار ننده تیمار نماودیم و ساپس درصاد

 Real-time PCRماورد ارزیاابی قاارار گرفات .میاانگین و انحااراف
معیار نتایج حاصل از سه را

اری مختلف  )mean ± SDمحاسابه

مهار فعالیت آنزیم تلومراز توسط آزماو  TRAPماورد

و  P valueباه دسات آماده * ،بیاانگر  p <2/25نشاا گار معنایدار

ارزیابی قرار دادیم .تیمار  24ساعته سالو هاای  NB4باا

بود نتایج از نظر آماری در مقایسه با نمونه نتر بود.

مهار ننااده اتااالیتیکی تلااومراز در دوزهااای  52و 15
میکروموالر به صاورت قابال تاوههی از فعالیات آنازیم

مهار تلومراز منجر به القاء آپوپتوز وابسته به اسپاز  3در

تلومراز هلوگیری ماینمایاد تصاویر تاماره  .)3مشاابه

سلو های  NB4میتوند

رفتار  ،BIBR1532مهار ننده زیرواحد نو لئوتیدی نیاز

با توهه به این ه داروهای ضدتوموری اسرات خود

توانساات میاازا فعالیاات آناازیم تلااومراز را در دوز 25

را یا از طریق فعا

رد مسیرهای آپوپتوزی و یا ایجااد

پیکوموالر از خود تقریباً حدود 36درصاد ااهش دهاد

توقف در چرخه سلولی اعما مینمایند ،بر آ تدیم تا

تصویر تاماره  .)3در اداماه ،باه منظاور تاییاد نتاایج باه

تاسیر این مهار نندگا تلومراز را بر القاء مار

سالولی

دست آمده از آزمو  TRAPدر خصوص مهار تلاومراز

وابسته باه آپوپتاوز در رده سالولی  NB4توساط آزماو

توسااط هاار دو دارو ،میاازا بیااا دو ژ مهاام در تنظاایم

 Annexin/PI assayماورد ارزیاابی قارار دهایم .پاس از

فعالیت تلاومراز c-Myc ،و  survivinنیاز ماورد بررسای

انکوباسیو  24ساعته سلو ها با غلظتهاای مختلاف از
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سایتوتو ساایک خااود را در ایاان رده ساالولی اعماااا

معنیداری ااهش یافات تصاویر تاماره  )3اه خاود

پژوهشی

عطیه پورباقری سیگارودی و همکاران

روش فلوسایتومتری ماورد ارزیاابی قارار گرفات .نتاایج

باعث افزایش بیا ژ های پروآپوپتوتیک و اهش بیا

حاصل از فلوسایتومتری ،از افزایش آپوپتاوز القااء تاده

ژ های آنتیآپوپتوتیک میتود

دارو نه تنها باعث افزایش درصد سالو

در این مطالعه به منظور بررسی ایان اه آیاا مار

هاای Annexin-

سلولی القااء تاده توساط مهاار تلاومراز در رده سالولی

هاای Annexin-V/PI

 NB4با تغییر در فعالیت رونویسی ژ هاای مهام دخیال

مثبت را نیز افزایش دادند  )p <2/25تصویر تماره .)2

در آپوپتوز همراه میباتد؛ سلو ها برای مدت زماا 24

در ادامه ،ههت بررسی این ه آیاا آپوپتاوز القااء تاده

ساعت با داروی  52 BIBR1532و  15میکروماوالر) و

توسط هار دو مهار نناده تلاومراز از طریاق فعاا تاد

داروی  32 hTERC antisenseو  25پیکوموالر) تیماار

آنزیم اسپاز  3صورت میگیرد ،سلو هاای  NB4را باا

تدند و سپس سطح بیا برخای از ژ آنتایآپوپتوتیاک

Annexin/PI assay

 )Bcl-2و پروآپوپتوتیااک  )Baxباااه وساایلهتکنیاااک

 Vمثبت تدند؛ بلکه درصد سلو

دوزهای مشابهی اه بارای آزماو

استفاده تده بود ،تیمار ردیم و پس گشتت  24ساعت
میاازا فعالیاات آنزیماتیااک اسااپاز  3را توسااط یاات
 Caspase-3 assayمورد ارزیابی قرار دادیام .نتاایج ایان
آزمو نیز نشا داد ه مهار تلومراز در سلو

های NB4

با فعا تد وابسته به دوز آنزیم اسپاز  3هماراه اسات
تصویر تماره  )2و احتماالً هار دو مهار نناده تلاومراز،
آپوپتوز را در این رده سلولی از طریق مسایرهای وابساته
به اسپاز فعا مینمایند.

 Real-time PCRمورد ارزیاابی قارار گرفات .نتاایج باه
دست آمده نشا میدهند ه مواهه سلو هاای  NB4باا
داروهااای مهار ننااده تلااومراز بااا افاازایش بیااا  Baxو
اهش بیا  Bcl-2همراه بوده است تصاویر تاماره .)5
همچنین ،به دلیل افزایش بیا  Baxو ااهش بیاا

Bcl-

 ،2نساابت  Bax/Bcl-2در ساالو هااای مواهااه تااده بااا
هریک از مهار ننادگا تلاومراز نسابت باه سالو هاای
نتر با افزایش همراه بوده ه این مسئله نیز باا افازایش
میزا آپوپتوز خود را نشا داده است تصویر تماره .)5

تصویر شماره  :4القااء آپوپتاوز وابساته باه

اساپاز  3در رده سالولی NB4

پس از تیماار باا  BIBR1532و  .hTERC antisenseسالو هاا باا داروی
 52 BIBR1532و  15میکرومااوالر) و داروی hTERC antisense

 32و  25پیکوموالر) به مدت  24ساعت تیمار تدند و ساپس القااء

تصویر شماره  :5تغییرات ژ های مرتبط باا آپوپتاوز پاس از تیماار سالو هاای

آپوپتوز و فعالیتآنزیماتیک اسپاز  3مورد ارزیابی قرارگرفت .میاانگین

 NB4با  BIBR1532و  .hTERC antisenseهر دو مهار نناده تلاومراز منجار

اری مختلف )mean±SD

به افزایش بیا ژ پروآپوپتوتیک  Baxو هم چنین اهش ژ آنتای آپوپتوتیاک

محاسبه و  P valueبه دست آمده * ،بیانگر  )p<2/25نشا گار معنایدار

 Bcl-2تدند .این دو دارو در نهایت با افزایش نسبت بیا ژ هاای  Baxو

بود نتایج از نظر آماری در مقایسه با نمونه نتر بود.

 Bcl-2منجر به القاء آپوپتوز در این رده سلولی تدند .میاانگین و انحاراف

و انحراف معیار نتایج حاصل از سه را
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دارو میزا خروج فسفاتیدیلسرین در سطح سلو هاا باا

تیمار سلو

متعاقا تیمار با هر دو مهار نناده حکایات دارد .هار دو

های  NB4با  BIBR1532و hTERC antisense
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معیار نتاایج حاصال از ساه را

ااری مختلاف  )mean ± SDمحاسابه و

 P valueبه دست آمده * ،بیانگر  )p <2/25نشا گر معنادار باود نتاایج
از نظر آماری در مقایسه با نمونه نتر بود.

آ مهمتر بروز پدیده مقاومت به داروهای تیمیدرمانی
در آ دسااته از بیمااارانی ااه فعالیاات تلااومراز باااالتری
میباتند ،بیشتر از سایر بیمارا میباتاد  .)6بار اسااس

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشا میدهد اه
هر دو مهار ننده تلومراز قاادر باه ااهش میازا بقااء و
پرولیفراسیو سلو های  NB4به صورت وابسته باه دوز

پرومیلوسیتیک حاد اندیدهای مناسبی برای درما هایی
با اساس مهار تلومراز میباتند .)42
سالولی

در بین مولکو هاایی اه در تنظایم مار

میباتند .هامچناین هار دو دارو باا مهاار میازا فعالیات

نقش دارند ،فاا تور رونویسای  c-Mycیکای از تاناخته

متابولیک سلولی میتوانند اسرات سایتوتو سیک خود را

تدهترین مولکو هایی میباتد ه عالوه بر این ه قادر

اعما نمایند؛ به طوری ه در تیمار  24ساعته سلو های

به نتر پرولیفراسیو سلولی است ،میتواند با تااسیر بار

 NB4بااااااا  BIBR1532در دوز  15میکرومااااااوالر و

میاازا رونویساای ژ هااای آنتاایآپوپتوتیااک هاامچااو

 hTERC antisenseدر غلظت  25پیکوموالر میزا بقااء

 survivinو  Bcl-2بروز آپوپتوز را در سلو ها نیز تنظیم

سلو های  NB4بیش از 22درصد اهش مییابد .مشابه

نماید  .)41همچنین ،مطالعات دیگر نیز نشا دادهاند اه

چنااین یافتااهای در مطالعااهای روی ساالو هااای لوساامی

فا تور رونویسی  c-Mycیاک تنظایم نناده بسایار مهام

لنفوبالسااتیک حاااد نیااز مشااخص تااده بااود ااه مهااار

تلااومراز ماایباتااد و از طریااق مهااار بیااا ژ

زیرواحد اتالیتیکی تلومراز مایتواناد در وتااه مادت

میتواند منجر به افزایش فعالیت تلاومراز در سالو هاای

هااای Pre-B ALL

سرطانی گردد  .)44الزم به ک ر است ه نتایج به دسات

گردد  .)12همچنین در مطالعات دیگاری نیاز نشاا داده

آمده از این مطالعه نشا داد ه مهار آنازیم تلاومراز در

تده است ه مهار تلومراز نه تنها میتواند از میزا بقااء

سلو های  NB4نه تنها با اهش بیا ژ هاای  c-Mycو

ساالو هااای تومااوری بکاهااد ،بلکااه قااادر بااه تشاادید

 survivinهمراه بود ،بلکاه منجار باه افازایش نسابت ژ

منجار بااه ااهش میاازا بقاااء سالو

survivin

آنتاایآپوپتوتیااک Bcl-2

اساارات سایتوتو ساایک داروهااای تاایمیدرمااانی نیااز

پروآپوپتوتیااک  Baxبااه ژ

میباتد  .)15-13بررسی میزا خروج فسافاتیدیل سارین

میگردد .بر همین اساس ،یک تفسیر احتمالی از نتایج به

در سطح سلو هاای  NB4و هام چناین بررسای فعالیات

دست آمده در این بررسی میتواند به این صورت باتد اه

آنزیماتیک اسپاز  3در تحقیق ما نشا داد ه ه مهاار

احتماالً هر دو مهار

نناده  BIBR1532وhTERC antisense

فعالیاات آناازیم تلااومراز خااواه از طریااق مهااار زیرواحااد

از طریق تغییر میزا بیا ژ های پرو و آنتیآپوپتوتیاک

اتالیتیکی و خواه از طریق زیرواحد نو لئوتیدی منجار

هاای رده NB4

منجر به اهش فعالیت متابولیاک سالو

به القاء آپوپتوز وابسته به مسیر اساپاز  3در سالو هاای

گشته و در نهایت اسر سایتوتو سایک خاود را از طریاق

لوسمی پرومیولوسیتیک حاد میگردد .نتایج به دست آماده

فعا نمود مر

سلولی با واسطه آپوپتاوز در ایان رده

درمطالعه پیشین حا ی از آ بود ه در حدود 32درصد

سلولی اعما نموده است .نکته هالا توهه آ

از موارد لوسامی پرومیلوسایتیک حااد  ،)APLبیماارا

مشخص تده است ه مهار مسیرهای مهم دخیل در پااتوژنز

دارای طاو )Terminal restriction fragment TRF

 APLهمچو مهار مسیر پیامرسانی PI3Kمیتواند از طریاق

وتاهی میباتند اه نشاا دهناده تواناایی قابال توهاه

مهار آنزیم تلومراز باعث القا اسارات سایتوتو سایک در

ساالو هااای لوساامیک در تکثیاار و پیشاارفت بیماااری

رده سااالولی  NB4گاااردد )43؛ هااار چناااد اااه اسااارات

میباتد  .)6الزم به ک ر است ه میزا عود بیماری و از

سایتوتو سیک مستقل از مهار تلومراز نیز متعاقاا مهاار
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عطیه پورباقری سیگارودی و همکاران

پاسخ به درما بیمارا مبتالء به لوسامی پرومیلوسایتیک

 نیاز گازارش تادهAPL  در سلو های لوسامیکPI3K

 باه،حاد و هم چنین نتایج به دست آمده از این پایوهش

 در ل نتایج این بررسی نشا مایدهاد اه.)45،42 است

نظر میرساد اساتفاده از مهار ننادگا تلاومراز راهکاار

مهار آنزیم تلومراز چه از طریق زیرواحاد اتاالیتیکی و

.درمانی مناسبی ههت درما این بیمارا باتد

چه از طریق زیرواحد نو لئوتیدی منجر به اهش میزا

سپاسگزاری

، هامچناین.بقا و پرولیفراسیو سلو های لوسمیک میتود
 وc-Myc هر دو مهار ننده احتماالً از طریق اهش بیا

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فنااوری دانشاگاه

برهمزد تعاد بین میزا بیا ژ های پروآپوپتوتیاک و

علوم پزتکی تهید بهشتی به ههت تامین بودهه تحقیاق

NB4 آنتیآپوپتوتیک منجر به بروز آپوپتوز در رده سالولی
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