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اثرات مهار بیان ژن  Msi2بر الگوی بیانی مسیر  Musashi2-Numbو ژنهای

3

فروزان مرادی ،4صادق باباشاه ،2مجید صادقيزاده
چكيده
سابقه و هدف

بیان ژن  Numbبه عنوان ژن تعیینکننده سرنوشت سلول ،سبب کاهش رشد سلول هاای لوکمیاایي و ساوو
باالی ژن  Msi2منجر به مهار بیان ژن  Numbدر سلولهای لوکمي میلوئیدی مزمن ميگردد .هدف از موالعاه،
مهار ژن  Msi2توسط استراتژی  RNAiو اثرات مهار  Msi2بر بیان محور  Musashi2-Numbو ژنهای درگیر در
تکثیر و آپوپتوز سلولهای لوکمیایي  K562بود.
مواد و روشها

در این موالعه تجربي ،الیگونوکلئوتید  siRNAسنتتیک که ژن  Msi2را هادف قارار مايدهاد ،باا اساتداده از
لیپوفکتامین به سلولهای  K562به صورت دو بار تکرار ترانسدکت شد .تغییار بیاان ژنهاای ، Numb ، Msi2
 P21و  21 ، Bcl-2و  1۴ساااعت پ ا از ترانسدکشاان ،توسااط  Real-time PCRارزیااابي ش اد .از آزمااون
فلوسایتومتری  Annexin V-PIجهت ارزیابي القای آپوپتوز استداده شد .آنالیز آماری با آزماون  t-testانجاا
گرفت.
يافتهها

با مهار ژن  ، Msi2بیان ژن  Numbدر رده سلولي  K562پ از  1۴سااعت باه بایش از دو برابار افازایش و
متعاقب با آن ،بیان ژن  P21به عنوان تنظیم کننده کلیدی چرخه سلولي افزایش و بیان ژن  Bcl-2به عناوان ژن
ضدآپوپتوز کاهش یافت( .)p< 5/50نتایج آزمون فلوسایتومتری ،حاکي از افزایش القای آپوپتوز در سلولهای
 ، K562به بیش از  %02و  %95به ترتیب  21و  1۴ساعت پ از ترانسدکشن بود.
نتيجه گيري

به نظر ميرسد ژن  Msi2گزینهای اختصاصي برای هدفگیری سلولهای لوکمیایي بوده و مهار آن از طریق
استراتژی  RNAiمنجر به القای آپوپتوز در سلولهای لوکمیایي ميگردد؛ که ممکن است گامي موثر به سوی
درمان نهایي لوکمي به شمار آید.
كلمات كليدي :لوکمي میلوئیدی مزمن ،تزاید سلولي ،آپوپتوز

تاريخ دريافت59/77/71 :
تاريخ پذيرش59/ 2/03 :
 -7دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی ـ دانشکده علوم زيستی دانشگاه تربیت مدرس ـ تهران ـ ايران
 -2مژلف مسئول PhD :ژنتیک مولکولی ـ استاديارگروه ژنتیک دانشکده علوم زيستی دانشگاه تربیت مدرس ـ تهران ـ ايران ـ کد پستی7177170779 :
 -0استاد گروه ژنتیک ـ دانشکده علوم زيستی دانشگاه تربیت مدرس ـ تهران ـ ايران
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درگیر در تکثیر و آپوپتوز سلولهای لوکمی میلوئیدی مزمن

مهار بیان ژن  Msi2در رده

فروزان مرادی و همکاران

سلولی CML

مقدمه

کروموزوم فیالدلفیا که در اثر جابهجـايی دو ررفـه بـی

 Msi2در محور تنظیمی  Musashi2-Numbکه به رور ويـژه
در سیست های خونساز و سلولهای لوکمیايی بـیش تنظـی

 )leukemiaاست .ماحصل اي جابهجايی ،شـکلگیـری ژن

ژن  Msi2در بقای سلولهای لوکمیايی بررسی شد .در ايـ
راستا به نظر میرسد ژن  Msi2گ ينـهای اختصاصـی بـرای

لـــوکمی میلوییـــدی مــ م (، CML

Chronic myeloid

امت اجی  BCR-ABL1است که تايروزي کیناز همیشه فعـال
 BCR-ABL1را کد مینمايد .کشف اي مهـ کـه پـروتئی
ادغامی  BCR-ABL1نقشی محوری در

هدفگیری سلولهای لوکمیايی بـوده و مهـار آن از رريـ
اســتراتژی  RNAiمنجــر بــه اف ـ ايش در الگــوی بیــانی ژن

بیمـاریزايـیCML

( Numbبه عنوان ژن تعیی کننده سرنوشت سلول) ،اف ايش

درمانی با هدف مهار اختصاصی ايـ کینـاز گرديـده اسـت

الگوی بیانی ژن ( P21ژن چرخه سلولی) و کاهش بیان ژن
( Bcl-2ژن آنتی آپوپتوز) و القای آپوپتوز در اي سـلولهـا

ايفا مینمايد ،موجـ

تکامـل و تحـول در اسـتراتژیهـای

( .)7-0بــد تنظیمــی ژنهــای کلیــدی کــه خودنــوزايی و

گردد .استراتژی ارایه شده می تواند گـامی مـؤثر بـه سـوی

سرنوشــت ســلول را در ســلولهــای بنیــادی خــونســاز

درمان نهايی انواع لوکمیهای میلوییدی باشد.

می تواند در پیشرفت لوکمی نقش داشته باشـد( .)1يکـی از

مواد و روشها

)stem cells, HSCs

 (Hematopoieticکنتــرل مــیکننــد،

اي بد تنظیمیها مربوط به محـور پیـامرسـانی

Musashi2-

 Numbاست .مطالعـه هـای قبلـی نشـان داده اسـت کـه در

کشت رده سلولی:
در يک مطالعـه تجربـی ،رده سـلولی

K562

از سـازمان

 ،CMLژن  Msi2از ژن امت اجــــی  Msi2/HoxA9در پــــی

انتقال خون تهیه شد .سـلولهـای  K562در محـیط کشـت

شکست ناحیه ژنی  7p15بازآرايی شده است( .)9گ ارشها

 )Roswell Parkحـاوی

Memorial Institute 1640( RPMI

mRNA

 %73سـرم جنینـی گوسـاله (،)Fetal Bovine Serum ، FBS

 BCR-ABL1ارتبــاری وجــود دارد( .)9-8بیــان  Msi2در

 733واحـد بـر میلـیلیتـر پنـیسـیلی

733 ،(Penicillin

مرحله بحران بالسـت  CMLدر مقايسـه بـا مرحلـه مـ م

میکروگرم بر میلیلیتر استرپتومايسـی ) (Streptomycinو در

اف ايش میيابد و اي اف ايش بیان در مرحلـه بالسـتیک بـا

انکوباتور مرروب با  %9دیاکسید کرب و دمای  01درجـه

خطر عود  CMLارتباط مستقیمی دارد .ژن  Msi2نه فقط در

سانتیگراد نگهداری شدند.

حاکی از آن هستند که بـی بیـان ژن  Msi2و بیـان

)G

رول پیشرفت  CMLانسانی اف ايش بیان میيابد بلکـه يـک
نشانگر ضعیف بیماری نی محسوب میشود .اي نکته حای

سرکوب بیان ژن  Msi2از رري استراتژی تداخل : RNA

اهمیت اسـت کـه بـا پیشـرفت  CMLاز مرحلـه مـ م بـه

الیگونوکلئوتیــدهای  siRNAدو رشــتهای ســنتتیک کــه

مرحله بالست ،تکثیر اف ايش میيابد در حالی که از درجـه

نواحی متفاوتی از رونوشت ژن  Msi2را هدف میگیرند بـا
شــماره کــاتولوگ( )sc-75834از شــرکت ســانتا کــروز

اگر چه مهارکنندههای تیروزي کینـاز ،فعالیـت کینـازی

بیوتکنولوژی خريداری شد .برای انجام ترانسفکش  ،تعداد

پروتئی ادغامی  BCR-ABL1را مهار نموده و قادر به القای

مناسبی از سلولها (حـدود  83هـ ار سـلول) بـه ازای هـر

بهبودی نسـبی در اکثريـت مبتاليـان بـه  CMLمـیباشـند،

چاهک پلیت  21خانهای به همـراه  933میکرولیتـر محـیط
کشت و فاقد آنتیبیوتیک کشت داده شدند .پـ از آن کـه

تماي کاسته میشود(.)8 ،5

گ ارشهايی از عدم پاسخ بیماران به اي نوع داروها وجود
دارد که می توانند سب

عود بیماری به شیوه شـديدتر پـ

سلولها بـه تـراک سـطحی  %93رسـیدند ،محـیط کشـت

از درمان باشند( .)73فعالیت نابـهجـای مسـیر پیـامرسـانی

سلولها تخلیه و سلولها با  PBSشستشو شـدند .میـ ان 9

 Musashi2-Numbدر لوکمی و ه چنی سلولهای بنیـادی

میکرولیتر از سوسپانسیون  siRNAبـا غلظـت 23 Pmol/µL

لوکمیايـی گـ ارش شـده اسـت( .)9در مطالعـه حاضر ،ژن

در  219میکرولیتر از محـیط ( Opti-MEMاينـويتروژن) بـه
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کروموزومهای  5و  22ايجاد میشود ،شاخص سـیتوژنتیک

است ،مورد ارزيابی قرار گرفت و احتمال مشارکت فعالیت

دوره  ،71شماره  ،0پايی 59

ازای هر چاهک اف وده شد .می ان  9میکرولیتر از واکنشگر
لیپوفکتامی  RNAiMAXدر  219میکرولیتر از محیط

دمای  12درجه سانتیگراد و سپ

 73دقیقه در دمـای 13

 MEMبه ازای هر چاهک اف وده شد .دو محلـول فـوب بـا

تا زمان انجام  PCRدر  -23درجـه سـانتیگـراد نگهـداری

يکديگر در آمیخته و سوسپانسیون حاصل به مدت  73الـی
 23دقیقه در دمای اتاب انکوبه گرديد .می ان  2میلـیلیتـر از

شدند.

محیط کشت حاوی سرم و فاقد آنتیبیوتیک به هـر يـک از

واکنش  Real-time PCRکمی و بررسی منحنی ذوب:

چاهکهای حـاوی سـلولهـای آمـاده بـرای ترانسفکشـ
اف وده شد .می ان  933میکرولیتـر از سوسپانسـیون مرحلـه

آغــازگرهــای الیگونوکلئوتیــدی بــرای ژنهــای ، Msi2
 Bcl-2 ، P21 ، Numbو  GAPDHتوســــط نــــرمافــــ ار

قبل به هر يک از چاهکهای پلیـت افـ وده شـد و سـپ
پلیت جهت همگ شدن مخلوط تکان داده شد .يک تـا دو

 GeneRunnerرراحـــــی شـــــدند(جدول  .)7ويژگـــــی
) (Specificityو يکتا بودن توالی آغازگرها در ژنوم انسان با

روز بعد ،محـیط کشـت سـلولهـا بـا محـیط کشـت تـازه

استفاده از نرمافـ ار بالسـت(

http: //blast. ncbi. nlm. nih.

 )gov/ارزيابی شد .مخلـوط واکنشـی در حجـ

تعويض شد و از سلولها برای مطالعههای بعـدی اسـتفاده

Blast. cgi

گرديد.

نهايی  23میکرولیتر شـامل  73میکرولیتـر
( Master Mixتاکارا) 3/9 ،میکرولیتر(معادل  9پیکومـول) از

استخراج  RNAتام سلولی و ساخت : cDNA

هر آغازگر 7 ،میکرولیتر (معادل  9نانوگرم)  cDNAساخته

SYBR Green I

جهت بررسی بیان ژن های مورد مطالعـه RNA ،تـام از

شده و  8میکرولیتر آب تهیه شد .واکنش  Q-RT-PCRبرای

ســلول بــا اســتفاده از واکــنشگــر تراي ول(اينــويتروژن)

هر ژن ،دو سـری و بـه صـورت هـ زمـان انجـام شـد و

DNA

میانگی ( Ctچرخه آستانه) بـه دسـت آمـده بـرای هـر ژن
محاسبه شد .واکـنش در دسـتگاه ABI StepOne sequence

اســتخراج شــده بــا الکتروفــورز روی ژل آگــارز تايیــد و

System

( Detectionبیوسیســت ) تحــت شــرايط دمــايی و

خلوص و غلظـت آن توسـط اسـپکتروفتومتری بـا جـذب

زمانی زير انجام يافت :در ابتـدا  59درجـه سـانتیگـراد بـه

نوری در رول موجهای  293و  283نانومتر سـنجیده شـد.
به منظور ساخت  cDNAبر اسـاس روش کـار ارایـه شـده

مدت  9دقیقه به عنوان مرحلـه واسرشـتگی اولیـه در نظـر
گرفته شد .سپ برنامه دمايی زير در  13چرخه تکرار شد:

توسـط شــرکت  ،Takaraابتـدا مخلـوط واکنشــی شــامل 0

مرحله واسرشتگی در دمای  59درجه سانتیگراد بـه مـدت

میکروگرم  RNAتام استخراج شـده 7 ،میکرولیتـر آغـازگر

 73ثانیه و مراحل اتصال /توسعه در  93درجه سـانتیگـراد

هگ امر تصادفی و  7میکرولیتر مخلـوط  dNTPکـه توسـط

به مدت  03ثانیه .از آن جايی که رن

 SYBRکـه

آب ديــونی ه عــاری از  RNaseبــه حجــ  73میکرولیتــر
رسانیده شد ،تهیه گرديد .اي مخلوط به مدت  9دقیقـه در

برای شناسايی محصول  PCRاستفاده میشود ،بـه هـر نـوع
 DNAدو رشتهای متصل شده و توانايی تشخیص محصـول

روی يـخ

اختصاصی از غیر اختصاصی را ندارد ،لـذا وجـود مـواردی

مخلــوط واکنشــی دوم شــامل 1

چون جفت شدگی آغازگرها(دايمر پرايمر) يا محصول غیـر

میکرولیتر بـافر  3/9 ، 5x PrimerScriptTMمیکرولیتـر مهـار
کننده  7 ، RNAseمیکرولیتر آن ي رونوشتبردار معکـوس

افـ ايش در سـیگنال نـور فلورسـنت

استخراج و بـه منظـور حـذف آلـودگی احتمـالی بـا
ژنومی ،با آن ي ( DNaseفرمنتاز) تیمار شـد .کیفیـت RNA

دمای  99درجه سانتیگـراد انکوبـه و بـیدرنـ
انتقــال داده شــد .ســپ

اختصاصی نی سـب
میشوند(.)77

Green I

 PrimeScriptTMکــه توســط آب ديــونی ه عــاری از

به منظور تأيید صحت قطعـه تکثیـر شـده و ارمینـان از

 RNaseبه حج  23میکرولیتر رسانیده شـد ،تهیـه گرديـد.

عــدم وجــود محصــول غیــر اختصاصــی از نمــودار ذوب

مخلوط واکنشی دوم بـه آرامـی بـه مخلـوط واکنشـی اول

)curve

 (Meltingاستفاده شد .از اي رو ،هر مرحله تکثیری

اف وده و مخلوط واکنشـی نهـايی بـه مـدت  93دقیقـه در

کامـل ،تـوسط يک مرحلـه تفکیـک) (Dissociationشامـل

RTase
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Opti-

درجه سانتیگراد انکوبه شد .نمونههای  cDNAساخته شده

مهار بیان ژن  Msi2در رده

فروزان مرادی و همکاران

سلولی CML

جدول  :4آغازگرهای الیگونوکلئوتیدی به کار رفته در سنجش

Gapdh

Msi2

Numb

P21

Bcl-2

دمای

97/51

91/71

جلوبرنده

'5′- ACACCCACTCCTCCACCTTTG -3

97/55

91/71

معکوس

'5′- TCCACCACCCTGTTGCTGTAG-3

95/02

93/33

جلوبرنده

'5′- AGCTCAGCCGAAAGAAGTCA-3

95/19

99/33

معکوس

'5′- AAGCCTGGGAACTGATAGCC-3

95/85

99/33

جلوبرنده

'5′- GCTGTCAAGGACACAGGTGA-3

93/35

19/19

معکوس

'5′- CAGCTTTCTTGGCATCTTGCAT-3

92/29

93/33

جلوبرنده

'5′- ACCTGTCACTGTCTTGTACCCTTG-3

95/81

11/80

معکوس

'5′- GCGTTTGGAGTGGTAGAAATCTG-3

93/78

99/33

جلوبرنده

'5′- CCCGCGACTCCTGATTCATT-3

93/28

11/33

معکوس

'5′- CAGTCTACTTCCTCTGTGATGTTGT-3

GC

طول قوعه()bp

772
783
220
707
791

 59درجه سانتیگراد برای  79ثانیه 93 ،درجـه سـانتیگـراد

سلول افـ وده و بـه مـدت  79دقیقـه در دمـای اتـاب و در

برای  03ثانیه و  59درجـه سـانتیگـراد بـرای  79ثانیـه بـه

شرايط تاريکی انکوبه شد.

منظور تج يه و تحلیل منحنی ذوب ادامه يافت.
با اتمام تکثیر و بر اسـاس نمـودار رسـ شـده ،چرخـه

پ از شستشوی مجدد ،رسوب سلولی در بافر اتصـال
محلول و می ان  9میکرولیتر از محلول  PIبه واکنش اف وده
فلوسیتومتر)(Becton Dickinson

آستانه ) (Cycle of threshold, CTتعیی شد .در ادامـه پـ

و سلولها با کمک دستگاه

از محاسبه تفاضل میانگی  CTژن مرجع از میانگی  CTژن

آنــالی شــدند .آنــالی دادههــا توســط نــرماف ـ ار

Flowing

مورد نظر برای هر دو نمونـه کنتـرل و آزمـايش ،شـاخص

2

 ΔCTدر دو نمونه کنترل و آزمايش به دست آمد .ه چنی
از تفاضل دو  ، ΔCTشاخصی تحت عنوان  ΔΔCTمحاسـبه

( Annexin Vمنفی PI /منفی) ،سلولهای در مرحله آپوپتوز
اولیه به صورت( Annexin Vمثبت PI /منفـی) ،سـلولهـای

شد .در ادامه نسبت تغییرات بیانی بی دو نمونه آزمـايش و

در مرحله آپوپتوز نهايی به صورت

( Annexin VمثبـتPI /

کنتــرل بــا اســتفاده از فرمــول  2-ΔΔCtتعیــی شــد .مقــادير

مثبت) و سلولهای نکروز يافتـه بـه صـورت

رونوشتهای ژنهای هدف در مقايسه با بیان ژن
به عنوان ژن خانهدار) (Housekeepingتعیی شد.

GAPDH

بررسـی فلوسـايتومتری سـلولهــای رنـ آمیـ ی شـده بــا
 Annexin V-FITCو : PI
می ان القای آپوپتوز توسط رن آمی ی با کیت شناسايی
آپوپتـوز ( Annexin-V FITCسـیگما) مطـاب دسـتورالعمل
سازنده سـنجیده شـد .در ايـ زمینـه ،سـلولهـا  21و 18
ساعت پ

از ترانسفکش با  PBSشستشو و در بافر اتصال

بــه صــورت سوسپانســیون درآورده شــدند .ســپ 73
میکرولیتــر از رنـ  Annexin V-FITCبــه ازای هــر 739

 Softwareانجــام شــد .ســلولهــای زنــده ب ـه صــورت

(Annexin V

منفی PI /مثبت) نمايش داده شدند.

آنالی آماری دادهها:
دادهها به صورت میانگی  ±انحراف معیار ارایـه شـدند.
آنالی آماری تغییرات دادهها توسـط نـرمافـ ار
6

GraphPad

 Prismو بـا استفـاده از آزمـون  t-testانجام شـد .مقـادير

 p-valueکوچکتر از  3/39از نظـر آمـاری معنـادار در نظـر
گرفته شد.
يافتهها

بررسی اختصاصی بودن تکثیر توسط آنالی منحنی ذوب:
در شکل  7با توجه به وجود تنها يک پیک مشاهده شده
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ژن

آغازگر

ترادف

Tm

درصد

Real-time PCR
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برای هر ژن در دمای ذوب منحصر به خودش ،اختصاصـی

سطوح رونوشتهای  Numbدر پـی خـاموشسـازی بیـان

اساس از عدم وجود مواردی چون تکثیر غیـر اختصاصـی،

ســلولهــای لوکمیــايی ترانســفکت شــده بــا  siMsi2دارای

جفت شدگی آغازگرهـا(دايمر پرايمـر) و آلـودگی ارمینـان
حاصل شد.

ســطوح بــه مرات ـ بیشــتری از رونوشــتهــای  Numbدر
مقايسه با گروه سلولی کنترل بودند(()p< 3/39نمودار .)7

کنترل
24 h
48 h

2
7

سوو بیاني طبیعي شده

0

3
Numb

Msi-2

نمودار  :4سوو نسبي بیان رونوشتهای  Msi2و  Numbدر رده
سلول لوکمیایي  K562ترانسدکت شده با  . siMsi2همان گونه که
مالحظه ميشود عملکرد  siMsi2منجر به کاهش محسوس بیان
رونوشت  Msi2در رده سلولي  K562به شیوه وابسته به زمان شده
است .هم چنین عملکرد  siMsi2باعث افزایش محسوس در سوو
از  1۴ساعت شده است .تغییرات

شکل  :4منحنيهای ذوب ژنهای مورد موالعه؛ وجود تنها یک پیک

نسبي بیان رونوشت  Numbپ

برای هر ژن در دمای ذوب ویژه آن ،نشاندهنده اختصاصي بودن

بیان هر دو ژن از نظر آماری معنادار ميباشد(.)p< 5/50

محصول تکثیر بود.

ارزيابی بیان رونوشت ژنهای  p21و  Bcl-2در سـلولهـای
لوکمیايی ترانسـفکت شـده بـا  siRNAاختصاصـی برعلیـه
: Msi2

ارزيابی بیان رونوشت ژنهای  Msi2و  Numbدر سلولهای
لوکمیايی ترانسفکت شـده بـا  siRNAاختصاصـی بـر علیـه
: Msi2

به منظور بررسی اثر عملکردی سرکوب بیان ژن ، Msi2

به منظور بررسی اثرات خاموشکنندگی  siRNAبر روی

می ـ ان ســطوح بیــانی رونوشــت ژنهــای  p21و  Bcl-2در

siRNA

سلولهای لوکمیايی ترانسفکت شده بـا  siMsi2در مقايسـه

اختصاصــی علیــه  (siMsi2) Msi2يــا الیگونوکلئوتیــدهای

با گروه کنترل ارزيابی شد .نتايج  Real-time PCRنشان داد
بیــان ژن  P21در رده ســلولی  K562ترانســفکت شــده بــا

پردازش و برای ارزيابی می ان بیـان  mRNAآنـالی شـدند.
نتايج آنالی  Real-time PCRنشان داد  siMsi2باعث کاهش

 siMsi2نسبت به سلولهای گروه کنترل به شیوه وابسته بـه
زمان اف ايش يافت(()p< 3/39نمودار  .)2ارزيـابی بیـان ژن

محســـوس در بیـــان  mRNAژن  Msi2در ســـلولهـــای

ضــد آپوپتــوز  Bcl-2نیــ نشــان داد بیــان ايــ ژن در رده

ترانسفکت شده به شیوه وابسته به زمان میشـود()p< 3/39

سلولهای ترانسفکت شده با  siMsi2نسبت به سـلولهـای
گروه کنترل به شیوه وابسته به زمان کاهش يافت()p< 3/39

بیان رونوشت ژن  ، Msi2رده سلولی  k562کـه بـا

کنتــرل خــاموشســازی) (siCtrlترانســفکت شــده بودنــد،

(نمودار  .)7به منظور بررسی ارتبـاط ممکـ مـابی دو ژن
 Msi2و( Numbبــه عنــوان ژن تعیــی سرنوشــت ســلول)،

(نمودار .)0
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بودن محصول  Real-time PCRمشـخص گرديـد .بـر ايـ

 Msi2بررســی شــد .نتــايج

PCR

 Real-timeنشــان داد

مهار بیان ژن  Msi2در رده

فروزان مرادی و همکاران

سلولی CML

 siMsi2با

5

2
1

سطوح بیانی طبیعی شده P21

3

توســط بررســی فلوســايتومتری ســنجیده شــد .آنــالی
هیسـتوگرامهـای  Annexin V/ PIفلوسـايتومتری نشـان داد
سرکوب بیان ژن  Msi2در سلولهای لوکمیايی ترانسـفکت
شده با  ، siMsi2آپوپتوز را به رور محسوسی در مقايسه بـا
گروه کنترل افـ ايش داد .آنـالی هیسـتوگرامهـای
سنجش منتخ

0
48 h

نمودار  :2سوو

24 h

ساعت پ

کنترل

Annexin

برای رده سلولی  ، K562نشـان داد کـه 21

از ترانسفکش با  ، siMsi2بالغ بر  %92سلولها

دچار آپوپتوز شده است(شکل  .)2ه چنی می ان آپوپتـوز
پ از  18ساعت به بیش از  %93اف ايش يافت.

نسبي بیان رونوشت ژن  p21در رده سلول

لوکمیایي  K562ترانسدکت شده با  . siMsi2همان گونه که مالحظه
ميشود عملکرد  siMsi2منجر به افزایش محسوس بیان رونوشت
 p21در رده سلولي  K562به شیوه وابسته به زمان شده است
تغییرات بیان ژن از نظر آماری معنادار ميباشد(.)p< 5/50

شکل  :2بررسي  Annexin V+/PI+سلولهای  K562ترانسدکت

1/5

0/5

0/0
48 h

نمودار  :3سوو

24 h

سطوح بیانی طبیعی شده Bcl-2

1/0

کنترل

نسبي بیان رونوشت ژن  Bcl-2در رده سلول

لوکمیایي  K562ترانسدکت شده با  . siMsi2همان گونه که مالحظه
ميشود عملکرد siMsi2منجر به کاهش محسوس بیان رونوشت
 Bcl-2در رده سلولي  K562به شیوه وابسته به زمان شده است.

شده شده با  siMsi2در یک سنجش منتخب .سلولهای مرده به
صورت نکروتیک( Annexin Vمندي PI /مثبت) یا آپوپتوتیک
( Annexin Vمثبت PI /مندي و  Annexin Vمثبت PI /مثبت) در
نظر گرفته ميشوند .محور  Annexin-V-FITC ، xو محور ، y
 (PI) Propidium iodideرا نشان ميدهد .همان گونه که مالحظه
ميشود سرکوب بیان ژن  Msi2در سلولهای لوکمیایي ترانسدکت
شده با  siMsi2آپوپتوز را به طور محسوسي در مقایسه با گروه
سلولي کنترل افزایش داده است.
بحث

بر اساس نتايج اي تحقی  ،به نظـر مـی رسـد ژن

Mis2

گ ينهای اختصاصی برای هدفگیری سلولهـای لوکمیـايی
بوده و مهار آن از رري استراتژی  ، RNAiمنجر بـه القـای

تغییرات بیان ژن از نظر آماری معنادار ميباشد(.)p< 5/50

آپوپتوز در سلول های لوکمیايی میگردد .لوکمی میلوییـدی
مــ م ) ،(CMLنــوعی بــدخیمی تکثیــر شــونده دودمــان

ارزيابی القای آپوپتوز در سلولهـای لوکمیـايی ترانسـفکت
شده با  siRNAاختصاصی برعلیه : Msi2

میلوییدی است که از سلول بنیادی خونساز ايجاد میگـردد

به منظور بررسی احتمال وقوع آپوپتوز در پی سـرکوب
بیان ژن  ، Msi2سلولهای لوکمیـايی ترانسـفکت شـده بـا

و دارای مراحل م م و بحران بالست میباشد .عامل بروز
اي اختــالل ،فعالیت تیـروزي کینـازی مـداوم حاصـل از
بیان انکوژن  BCR-ABL1اســت ،بر همی اسـاس امـروزه
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 Annexinرن آمیـ ی و میـ ان مـرگ سـلولی
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درمانهای نســبتاً مناســ

بالینی بـــر پايـه اســـتفاده از

مهارکنندههای تیروزي کیناز بنا شــده اســت ولـــی ايـ

مرحله بحران بالستیک  )CMLگ ارش نمودند(.)23
در مطالعه حاضر ،بیان ژن  Numbدر رده سـلولی

K562

بیماران نسـبت بـه ايـ نـوع از داروهـا از خـود مقاومـت
نشــان می دهنـد .در نتیجـه درمـان بـا ايـ داروهـا دارای

 siRNAعلیه ژن  Msi2بررسـی گرديـد و ارتبـاط معکـوس
بی ژن  Msi2و  Numbدر رده سلولی مـذکور نیـ مشـهود

محدوديتهايی میباشد لــذا روشهـای درمـان مولکـولی

بود .در اي مطالعه دريافتی مهار ژن  Msi2منجر به اف ايش

جديد مــد نظر قرارگرفته اســت(.)72-71

بیــان ژن  P21بــه عنــوان ژن کلیــدی چرخــه ســلولی در

مطالعه های گذشته نشان دادهانـد کـه مسـیر

سلولهای  K562میگـردد .مطـاب بـا نتـايج مـا ،ژانـ

و

 ، Numbنقشی اساسی در لوکموژن بر عهده دارد و فعالیت
آن منجر به تکثیـر ،توسـعه و بقـای سـلولهـای لوکمیـايی

همکاران نشان دادند که مهار  Msi2منجر به کـاهش تکثیـر
در رده سـلولی ( KG-1aرده ســلول میلوییــدی مربــوط بــه

می شود( Msi2 .)79-71مارکر پیش آگهی ضعیفی گـ ارش

لوکمی میلوییدی حاد يا  )AMLمـیگـردد( .)27خـاراس و

شده است که در تعیـی اسـتراتژی درمـانی لـوکمی ارزش

همکاران کاهش تکثیر را به دنبال مهار  ، Msi2در ردههـای

تشخیصی زيادی دارد( .)78 ،75در اي راسـتا ،خـاراس و
همکاران نشان دادند بیان  Msi2در شکلگیری کلـونیهـای

ســلولی  Nomo-1و ( THP-1مشــت از لــوکمی میلوییــدی
حاد) و  LAMA-84و ( AR230مشت از لـوکمی میلوییـدی

خونساز با فنوتیپ میلوییدی نابالغ در شرايط آزمايشـگاهی

م م ) گ ارش نمودند .به رور مشابه اندروســ آگوآيـو و

گسترش سـلولهـای

همکاران و هوپ و همکاران نشان دادند که مهـار Msi2بـه

بنیادی خونساز) (HSCsو سلولهای پیشسـاز کوتـاهمـدت

رور چشمگیری سلول های بنیادی هماتوپويتیـک مـوش را

میگردد( .)23از ررفی گـ ارش نمودنـد  Msi2در مراحـل
پیشرفته ( CMLمرحله بحران بالست) در سـطوح بـارتری

در فاز  S-G2/Mکاهش میدهد(.)27-20
در اي مطالعه ه چنی مشاهده کـردي کـه مهـار Msi2

نسبت به مراحل اولیه ( CMLمرحله م م ) بیان میشـود و

درصد آپوپتوز اولیه و نهايی را در سلولهای  K562اف ايش

اي اف ايش سطوح بیانی  Msi2در ارتباط معکوس با میـ ان

می دهد ،اي يافتهها با نتايج خاراس و همکاران که گ ارش

بیان ژن  Numbمیباشد .در سـال  ،2373ايتـو و همکـاران
ارتبـاط مــابی افـ ايش بیــان  Numbو کـاهش ســلولهــای

نمودند مهار  Msi2توسط  shRNAسب القای قابـل توجـه
آپوپتوز در ردههـای سـلولی لـوکمی  Nomo-1و  THP-1و

لوکمی در مدلهای موشـی را گـ ارش نمودنـد( .)8آنهـا

 LAMA-84و  AR230شــده اســت ،ســازگار اســت(.)23

نشان دادند که سطوح بیانی  Numbمیتواند مـانع پیشـرفت

عالوه بر آن ،در اي مطالعه مشخص شـد رونوشـت

بیماری شود .عالوه بر آن ،گـ ارش کردنـد مهـار بیـان ژن

که فاکتور مه ضد آپوپتوزی است ،بعـد از مهـار  Msi2در

 Msi2با استفاده از  shRNAرشد سلولهای لـوکمی و نـر
بقا را به رور قابل توجهی به خصـوص در مرحلـه بحـران

رده سلولی  ،K562به رور چشمگیری کاهش يافـت .نتـايج
ما با يافتههای مطالعه ژان و همکاران که القای آپوپتوز را

Msi2

با کـاهش بیـان  Bcl-2در سـط  mRNAو پـروتئی نشـان

اف ايش میيابد و در داخل بدن سب

بالست کاهش می دهد .مشابه با القای  ، Numbمهـار

توسط  shRNAتماي را در سلولهای لوکمی القا میکنـد و

دادند ،سازگار است (.)22

توانايی تکثیر و انتشار آنها را مهار میکند .در سـال 2379
گارسیا ـ آلگريا و همکاران غیرفعـالسـازی سـطوح بیـانی

نتيجهگيري

Bcl-2

 Numbبــرای کــاهش ســلولهــای لوکمیــايی را تايیــد

اگر چه در سالهـای اخیـر گـامهـای مهمـی در جهـت

کردند( .)72در سال  2373خـاراس و همکـاران بـه دنبـال

درمان مبتاليان لوکمی برداشته شده است ،ارایـه رويکـردی

مهار ژن  ، Msi2افـ ايش بیـان رونوشـت  Numbرا در رده

که به رور اختصاصی قادر باشد سب

کـاهش سـلولهـای

سلولـی ( LAMA-84رده سلولـی مشتـ شـده از بیمـاران

لوکمیايی شود ،میتوانـد نويـدبخش درمـان مـؤثر سـرران
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رونــد درمــانی همیشــــه موفقیــتآمیـ نبــوده و برخــی از

(رده سلول میلوییدی مربوط به  ،)CMLپ

Musashi2-

از ترانسـفکت
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فروزان مرادی و همکاران

CML سلولی

 در ردهMsi2 مهار بیان ژن

 میگردد و اي، میشودCML باعث از بی رفت سلولهای

 به نظر میرسد هدفگیری ژنهـای کلیـدی.)21-29(باشد

يافتهها احتمارً در ارتباط با مسیرهای پیـامرسـانی ديگـری

میتواند اسـتراتژی درمـانی مـؤثری را بـرای از بـی بـردن

است کـه در نهايـت رشـد سـلولهـای لـوکمی را کـاهش

 در مطالعـه حاضـر.سلول های لوکمیايی مـ م ارایـه دهـد

. مطالعـههـای بیشـتری نیـاز اسـت، در اي راسـتا.میدهند
استراتژی ارايه شده میتواند گامی مـؤثر بـه سـوی درمـان

Musashi2-

.نهايی لوکمی میلوییدی به شمار آيد

احتمــال مشــارکت فعالیــت مســیر پیــامرســانی
 با. در القای آپوپتوز سلولهای لوکمیايی بررسی شدNumb
 از رري استراتژیMsi2  مهار،توجه به نتايج به دست آمده
( منجر به اف ايشRNA interference,

RNAi) RNA

تداخل

تشكر و قدرداني

 (بــه عنــوان ژن تعیــی کننــدهNumb ســطوح بیــانی ژن

مطالعـه حاضـر برگرفتـه از پاياننامــه کارشناسی ارشد
رشته ژنتیک مولکولی است و بـا پشـتیبانی مـالی دانشـگاه

 اف ايش الگـوی بیـانی ژن، القای آپوپتوز،)سرنوشت سلول
 (ژن آنتــیBcl-2  (ژن چرخــه ســلولی) و کــاهش ژنP21

تربیت مدرس و ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای

 آنچـه بـه عنـوان. گرديـدK562 آپوپتوزی) در سـلولهـای

بنیادی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری(موافقـت

مکانیسمی محتمل در اي زمینه میتواند مطـرح باشـد ايـ

 نويســندگان مراتـ.) انجــام شــده اســت77/11203 نامــه
قدردانی خود را نسبت به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

 روی سلولهـایMsi2 است که اثرات مهاری سرکوب بیان
 کـه عـاملیNumb لوکمیايی ممک است با اثرات تنظیمـی

تربیت مدرس و ه چنی معاونت محترم علمی و فنـاوری

 مـرتبط باشـد زيـرا،تعیی کننده در سرنوشت سـلول اسـت

.رياست جمهوری اعالم میدارند

 کـهNumb افـ ايش سـطوح بیـانی

 سبMsi2 کاهش بیان
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The Effects of Msi2 Knock down on Expression Levels
of Musashi2-Numb Pathway and Genes Involved in the
Proliferation and Apoptosis of Chronic Myeloid
Leukemia Cells
Moradi F.1, Babashah S.1, Sadeghizadeh M.1
1

Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives
The expression of Numb as a cell-fate determinant gene leads to inhibition of leukemic cell
growth. The high levels of Musashi2 (Msi2) results in down-regulation of Numb in chronic
myeloid leukemia cells. In this study we knocked down Msi2 using RNA interference (RNAi)
strategy and investigated the effects of this knock down on the expression of Musashi2-Numb
axis and genes involved in proliferation and apoptosis.
Materials and Methods
In this experimental study, synthetic double stranded siRNAs designed to target human Msi2
were transfected to K562 cells using Lipofectamine in duplicate. Changes in the expression
levels of Msi-2, Numb, P21, and Bcl-2 genes 48h after transfection were evaluated by realtime PCR. Induction of apoptosis in transfected leukemic cells was determined using AnnexinPI staining and flowcytometry analysis. Data were analyzed by t-test.
Results
We found that upon Msi2 suppression, the expression levels of the cell-fate determinant Numb
showed two-fold increase in K562 cells (p < 0/05). Msi2 down-regulation and subsequent
increase in Numb expression levels caused the elevated expression of p21, as a cell cycle
regulator (p < 0/05). In addition, Msi2 down-regulation promoted cell apoptosis via the downregulation of Bcl-2 expression (p < 0/05). We observed that the rates of apoptosis in leukemic
increased to 52% and 60%, 24h and 48h after transfection.
Conclusions
It seems that Msi2 could be an option for targeting leukemic cells and its down-regulation
through RNAi strategy may lead to induction of apoptosis in leukemic cells. This approach
may open up new opportunities for leukemia therapy.
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