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در رده سلولی لوسمیک NB4
4

پریسا نیکخو ،4آرزو اودی ،2فتاح ستوده نژاد نعمتالهي
چكيده
سابقه و هدف

متیالسیون  DNAدر ناحیه پروموتر ژنهای سررووگرر تومرور از جملره  ، P15گره نوروان یکري از مهمترری
مکانیسمهای ایجاد گدخیميهای خوني مطرح است .هارمالی یکي از آلکالوئیدهای مشتق شده از گیراه اسردود
است وه دارای خاصیت آنتيپرولیفراتیو گر روی ردههای سلولي لوسمیک ميگاشد .در ای مقاله تاثیر هارمالی
گر واهش گیان ژن  Dnmt1و هیدومتیالسیون ناحیه پروموتر ژن  P15در رده سرلولي  NB4مرورد گررسري اررار
گرفت.
مواد و روشها

در ای مطالعه تجرگي گا استفاده از روش  ، MTTتاثیرات سیتوتووسیک گرر رده سرلولي  NB4ترا  22سرانت
گررسي شد .جهت گررسي چرخه سلولي پس از تیمار گا هارمالی  ،از روش فلوسیتومتری استفاده شد .وضعیت
متیالسیون پروموتور ژن  P15گا استفاده از روش  Methylation specific PCRگررسي شد .گا اسرتفاده از روش
 ، Real-time PCRمیزان گیان ژنهای  Dnmt1و  P15گررسي گردید.
يافتهها

نتایج نشان داد وه داروی هارمالی از غلظت  41 µg/mLگه گاال ،پس از  14سانت گه صورت واگسته گه دوز و
زمان دارای خاصیت آنتيپرولیفراتیو گر روی رده سلولي  NB4ميگاشد .آنالیز چرخه سلولي نشاندهوده ایسرت
سلولها در فاز  G0G1است .هارمالی در غلظت  41 µg/mLموجب واهش گیان ژن  ، Dnmt1هیدومتیالسریون
پروموتور ژن  P15و افزایش مجدد گیان ژن  P15در رده سلولي  NB4ميشود.

نتيجه گيري

گا توجه گه اثر گخشي داروی هارمالی گر واهش گیان ژن  Dnmt1و هیدومتیالسیون پروموتور و افزایش گیان ژن
 P15در ای رده سلولي ،ميتوان چوی پیشوهاد ورد وه ای دارو ميتواند گه نووان یک راهوار درماني مواسب
گه صورت مووتراپي و یا داروی مکمل همراه گا داروهای متداول لوسمي پرومیلوسیتیک حاد مورد استفاده ارار
گیرد.
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تاثیر هارمالین بر بیان ژن  Dnmt1و هیپومتیالسیون پروموتور ژن P15
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مقدمه

سرطان خون و يا لوسمی يک اختالل نئوپالسـتی اسـت

می شوند .اختالالت سلولهای لوسـمی ناشـی از تغییـرات
ژنتیکی ،اپیژنتیکی و يا تلفیقی از اين دو مـیباشـند( .)1بـا

اختصاصی در اتصال به  ، DNAتاایرگذاری محـدود آنهـا
در فاز سلولی  Sو هم چنین استفاده نامناسب از اين داروها
در درمــان لوســمیهــای هیپوپرولیفراتیــو محــدوديتهــای
کــاربردی دارد .بــه همــین دلی ـ ايــن عرصــه بــه ســمت
مهارکنندههای سنتتیک یر نوکلئوزيـدی ملـ پروکاينامیـد

توجه به بروز اولیه تغییرات اپیژنتیک و برگشتپذير بودن
ايـن تغییـرات ،پـژوهشهـای متدـددی در زمینـه شـناخت

هیپومتیالسیون ناچیزی برخـوردار مـیباشـند .لـذا امـروزه

مکانیسم و چگـونگی بـروز ايـن تغییـرات ،بـه طـور اابـ

استفاده از مواد طایدی که دارای اار هیپومتیالسیون بر
میباشند ،مورد توجه فراوان اـرار گرفتـه اسـت( .)5بـرای

تغییرات اپیژنتیک انجام گرفته است و تالش ها جهت فهم
مالحظهای افزايش يافته است.
تغییــرات اپــیژنتیــک و از جملــه متیالســیون  DNAدر
ناحیه پروموتور ژنهای سرکوبگر تومور به عنـوان يکـی از
مهمترين مکانیسمهای ايجاد بـدخیمیهـای خـونی محـر
است .اين فرآيندها که برگشتپذير هـم مـیباشـند ،بـدون
تغییــر در ســکان  DNAبیــان ژن را تحــت تــاایر اــرار
مــیدهنــد .متیالســیون  DNAدر ناحیــه پرومــوتر ژنهــای
سرکوبگر تومور به عنوان يکی از مهمتـرين مکانیسـمهـای
ايجاد بدخیمیهای خونی محـر اسـت .متیالسـیون

DNA

توسط آنزيمهای  Dnmtsصورت میگیرد کـه مهمتـرين آن
 Dnmt1مــیباشــد( .)3هیپرمتیالســیون نابــهجــای پرومــوتر
ژنهای سرکوبکننده تومـور( )TSGتوسـط آنـزيم Dnmt1
موجب خاموشی اين ژنها و شک گیری انـوا لوسـمیهـا
میشود P15 .از پروتئینهای تنظیمی چرخه سلولی میباشد
که به صورت تنظیمکننده منفی در چرخـه عمـ مـیکنـد.
هیپرمتیالسیون پروموتر اين ژنها باعـ کـاهش بیـان ايـن
پروتئین شده ،اين امر باعـ

کـاهش نقـان کنتـرل چرخـه

سلولی گرديده و میتوانـد باعـ

پــیش رفــت ،الاتــه ايــن مهارکننــدههــا نیــز از اــدرت
DNA

ملال کورکامین ،پلیفن های چای ساز نمونههايی ااب ذکـر
از اين مناع عظیم مـیباشـند کـه عـالوه بـر ايـن کـه فااـد
محدوديتها و عوارض مهارکنندههای سنتتیک میباشند بـا
مکانسیمهای مختلـف در القـای هیپومتیالسـیون پروموتـور
ژن های کنترل چرخه سـلولی و تـاایر بـر بیـان ژن

Dnmt1

عم می کنند .هارمالین يکی از آلکالوئیدهای مشتق شده از
گیاه اسپند است که دارای خاصیت آنتیپرولیفراتیو بر روی
ردههای سلولی لوسمی مـیباشـد؛ ولـی مکانیسـم عمـ و
چگــونگی عملکــرد ايــن دارو در القــای ايــن ااــر آنتــی
پرولیفراتیو مشخص نشده است .در اين مقاله عوام دخی
در القــای ايــن ااــر آنتــیپرولیفراتیــو بررســی شــد و تــاایر
هارمالین بر چرخه سلولی ،هیپومتیالسیون ناحیه پروموتـور
ژن  ،P15همچنین بیان مجدد ژن  P15در رده سـلولی NB4
مورد بررسی ارار گرفت.
مواد و روشها

کشت سلولی و تیمار با داروی هارمالین:

افـزايش خحـر سـرطانی

در يک محالده تجربی ،سلولهای  NB4از بانـک سـلولی

شدن سلول شود( .)2هیپرمتیالسـیون  DNAدر ژن  P15در

انستیتو پاستور تهیه شدند .تدداد 1/5 ×11سـلول  NB4در

 %65از موارد  AMLو  %16از تمام مـوارد  ALLشناسـايی
شده است( .)6با توجه به بروز اولیه تغییرات اپـیژنتیـک و

هر میلیلیتر بـه صـورت سوسپانسـیونی در محـیط حـاوی
( RPMI 1961آلمان ،سیگما) همراه بـا U/mL ، %11 FBS

برگشتپذير بودن اين تغییرات ،پژوهش هـای متدـددی بـه

 111پنــیســیلین و  111 µg/mLاسترپتومايســین(آمريکا،

سمت و سـوی شـناخت مهارکننـدههـای  Dnmt1مدحـو

9

سنت لوئی

و سیگما) در در دمای  21درجه سانتیگراد و

گشته است –5 .آزاسیتیدين و دسیتابین به عنـوان دو عامـ
هیپومتیلــه کننــده  DNAو مــورد تايیــد  FDAدر درمــان

فشار  CO2 %5کشت داده شد .تدداد  1/2 ×11سلول
در هر چاهک از پلیتهای  9خانهای کشت داده شد .سپ

لوسمیهای حاد مورد استفاده ارار میگیرد .بـا ايـن وجـود

سلولها به مدت  2روز تحت تاایر لظتهای ، 11µg/mL

9

NB4
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که در سلولهای مغز استخوان به وجود میآيد و بـه دناـال
آن کلون اين سلولها گسترش يافته و وارد خون و بافتها

داروهــای آزانوکلئوزيــدی فــوق بــه دلیــ عملکــرد یــر

هارمالین و بیان ژن

پريسا نیکخو و همکاران

Dnmt1

بلورهای فورومازان  151میکرولیتـر

 35 µg/mL ،31 µg/mL،15 µg/mLو  21 µg/mLهارمــالین

DMSO

اضـافه شـد و

(آمريکــا ،ســـیگما) و لظـــت  3 µMاز  –5آزاســـیتیدين

پ

(آمريکا ،سیگما) به عنوان کنترل ملات مـورد محالدـه اـرار

جذب نوری در طول موج  511نانومتر خوانده شد.

ارزيابی چرخه سلولی با استفاده رن

ح شد.

 PIو فلوسیتومتری:

آنــالیز چرخــه ســلولی يکــی از اولــین کاربردهــای
فلوسیتومتری به شمار میرود .اصول اين آنـالیز بـر اسـاس

ارزيابی زندهمانی و شـمارش سـلولی بـا اسـتفاده از رنـ
تريپان بلو:

رن آمیزی  DNAسلول با رن های مخصوص DNAاست،
به طوری که میزان رن جذب شـده متناسـب بـا محتـوای
 DNAسـلول مـیباشــد و چرخـه سـلولی دارای  6مرحلــه

تدـداد  1/2 × 119از سـلولهـای  NB4در پلیـتهـای 9

خانهای با لظتهای مختلف هارمالین و در مدت 64 ، 36
و  13ساعت تیمار شده و بـا اسـتفاده از رنـ تريپـانبلـو

يکسان  DNAدارند و بنابراين يک پیک باريـک در نمـودار

شد .در اين آزمايش سلولهای مرده نسات بـه تريپـان بلـو

فلورسان به دست می آيد ،ضريب تغییرات ( )CVعـرض
پیک را نشانه مـیدهـد .سـلولهـا در فـاز  G2/Mدو برابـر

متمايز است G1SG2M :همه سلولها در فـاز  G1محتـوای

(آلمان ،مرک)  %1/6و الم نئوبار مورد محالدـه اـرار گرفتـه
نفوذپذير هستند و رن

را جذب میکنـد امـا سـلولهـای

زنده نسات به اين رن

نفوذ ناپذير اسـت .بـرای شـمارش

سلولهای زنده سـلولهـای بـدون رنـ

محتوای  DNAدر فاز  G1را دارند ،بنابراين پیک ايجاد شده
در موادیت دو برابر پیـک  G1اـرار دارد .از نظـر تئـوری،

را در خانـههـای

نسات  G2به  3 ،G1به  1است اما در عم مدموالً کمتـر از

گلاول سفید شمارش شد و میانگین گرفته شد.

آن به دست میآيد .فاصله بین  G1و  G2توسط سلولهـايی
که در فاز  Sهستند اشغال شده است.

ارزيابی تاایر سايتوتوکسیک هارمـالین بـا اسـتفاده از روش
: MTT

لظت هـای( )31 µg/mL ، 15 µg/mLهارمـالین در مـدت

سنجش  ، MTTبه هـر چاهـک از پلیـت  69تـايی× 119 ،

زمان دو روز انکوبه شدند .سپ سلولها را دو بار بـا 311
میکرولیتر  PBSشستشو داده و بدد از آخرين شستشو311 ،

سلولهای  NB4کشت داده شـده ( )1×119تحـت تـاایر

به منظور بررسی تاایرات سايتوتوکسیک داروها بـه روش

 1/15سلول تحت تاایر لظـتهـای مختلـف

دارو(µg/mL

میکرولیتر  PBSبه توده سلولی اضافه شـده و سوسپانسـیون

)21 µg/mL ، 35 µg/mL ، 31 µg/mL ، 15 µg/mL ، 11

سلولی تهیه شد 51 .میکرولیتر از سوسپانسیون برداشته شده

به حجم  111میکرولیتر اضافه شد .چاهـکهـايی کـه تنهـا

و بــه آن  1/5میلــیلیتــر  RNaseاضــافه شــد و ســپ

عنوان گروه کنترل منفی استفاده شدند .پلیتهای آماده شده

میکرولیتر تريتون  %11و  1/5میکرولیتر رن  PIافزوده شد
و به مدت  21دایقه در  21درجه سانتیگراد انکوبه شد .در

حاوی محیط کشت و سـلول اسـت و دارويـی نـدارد ،بـه
در انکوباتور با دمای  21درجه سانتیگراد و فشار %5
ارارداده شدند .با توجه به اين که زمانهای مختلف  1تـا 2

آماده شدند.

در نظر گرفته شده بودند ،بدد از اتمام زمان انکوباسیون بـه

استخراج  RNAو ساخت: cDNA

هر چاهک محلول  MTTبه لظت  5 mg/mLو حجـم 11

سلولهای کشت داده شده

CO2

اين مرحله نمونه ها جهت ارائه بـه دسـتگاه فلوسـايتومتری

روز برای انکوباسیون سلولها با راتهای مختلف دارويـی

میکرولیتر افزوده شد و سپ

51

NB4

 ،تحـت تـاایر لظـت

پلیـتهـا  6تـا  9سـاعت در

 15 µg/mLهارمالین در مـدت زمـان دو روز انکوبـه شـد.

دمای  21درجه سانتیگراد انکوبه شـدند .بدـد از بـه اتمـام

سلول های موجـود در فالسـک را شـمارش و آنهـا را در

رسیدن اين  9-6ساعت به هر چاهک به منظور حـ شـدن

میکروتیوب  1/5میلـیلیتـری ريختـه و در دور  1111 gبـه
219
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گرفتنــد .هارمــالین در اتــانول خــالص و  –5آزاســیتیدين
(کنترل ملات) در حجم مساوی آب مقحـر و اسـتیک اسـید

از هموژن کردن هر پلیت ،توسط دستگاه االيـزا ريـدر

دوره  ،16شماره  ،6زمستان 69

کرده و بـه محتـوای تـه لولـه  511میکرولیتـر  PBSاضـافه

شده يک  PCRبا آ ازگر ( GAPDHژن خانهدار) و آ ـازگر

مینمايیم و مجدداً با همان دور و زمان سانتريفیوژ را تکرار

 Dnmt1و  P15اا از  Real Time PCRانجام شد و سـپ

می کنیم .سـپ اسـتخراج  RNAبـه وسـیله کیـت و طاـق
دسـتورالدم (آمريکــا ،کیــاژن) صــورت گرفــت .بــر طاــق

بــر روی ژل  ، %1/5کیفیــت  cDNAسـاخته شــده بررســی
گرديد.

دستورالدم کیت استخراج  RNAبافر  RLTرا  251 µLبـه
پالک سلولی اضافه کـرده و مخلـون مـیکنـیم 251 µL .از
الک  %11را به محلول بـاال اضـافه کـرده و آن را مخلـون

: Real-time PCR
آزمـون  Real time PCRدر دسـتگاه

RotorGene 3000

می نمايیم و سپ به ستون اضافه مـیکنـیم و سـتون را در
دور  6211 gبه مدت  15اانیه سانتريفیوژ مـینمـايیم .مـواد

از بررسی نسای بیان ژنهای مـورد محالدـه ،شـرايط تکلیـر

جمع شده میکروتیـوب زيـر سـتون را خـارج کـرده ،يـک

 Real-timeبرای ژنهـای مـورد

میکروتیوب ديگر در زير آن ارار میدهیم و بـه سـتون

µL

( systemکوربت) و در حجم  31میکرولیتر انجام شد .پیش
احدات توسط روش

PCR

محالدــه  P15و  Dnmt1و ژنهــای کنتــرل داخلــی  Bactو
 GAPDHاز نظر دمای اتصال آ ازگرها و انجام بهینه تکلیر،

 511از محلول شستشو  RPEهمراه الک را اضافه کـرده و
آن را در دور  6211 gبه مدت  15اانیه سانتريفیوژ میکنیم.

بهینهسازی و نرمـالیزه شـد .تـوالی آ ازگرهـای

در نهايت لظت  RNAدر دستگاه نانو دراپ خوانـده شـد

 PCRاختصاصی ژن  P15و  Dnmt1و ژنهای کنترل داخلی

که برحسب نـانوگرم بـر میکرولیتـر بـه دسـت آورده شـد.

 Bactو ( GAPDHايــران ،ژن فنــاوران) در جــدول آمــده
است(جداول  .)1-2در انتها برای محاساه تغییرات بیـان ژن

ساخت

cDNA

به وسیله آنزيم نسخهبردار مدکوس توسـط

کیــت(ايران )YT6511 ،و بــا آ ــازگر اولیگــو  dTطاــق

از فرمول  2-ΔΔCTاستفاده شد.

جدول  :4توالي آغازگرهای  Real-time PCRاختصاصي ژن  P15و  Dnmt1و ژنهای ووترل داخلي  Bactو
نام ژن
GAPDH
BACT
)P15 (CDKN2B
Dnmt1

Real-time

GAPDH

نام آغازگر

توالي آغازگر

اندازه ()bp

GAPDH(R)F
GAPDH(R)R
BACT(R)F
BACT( R)R
CDKN2B(R)F
CDKN2B (R)R
Dnmt1 F
Dnmt1 R

CCACTCCTCCACCTTTGACGCT
TTACTCCTTGGAGGCCATGTGGG
TGGGGGCGGCAGCGATGAG
GGTTGGCCTTAGGGTTCAGGGGGG
GATGTGCAAGCGACGACAGA
GAGCAAAGGCCAGCATCCT
CCTCCAAAAACCCAGCCAAC
TCCAGGACCCTGGGGTTTC

151

جدول  :2گرنامه زماني دستراه  Real-time PCRجهت انجام  PCRگا آغازگر ژن  Bactو ژن

365
41
111
P15

فاز

زمان

دما

چرخه

دناتوراسیون اولیه

 5دایقه

 65درجه سانتیگراد

1

دناتوراسیون

 21اانیه

 65درجه سانتیگراد

آنیلین

 21اانیه

 51درجه سانتیگراد

اکستنشن

 21اانیه

 13درجه سانتیگراد

25
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مدت  9دایقه سانتريفیوژ می نمايیم .مـايع رويـی را خـارج

دستورالدم اين کیت انجام گرفتـه شـد .از  cDNAسـاخته

هارمالین و بیان ژن

پريسا نیکخو و همکاران

Dnmt1

جدول  :4گرنامه زماني دستراه  Real-time PCRجهت انجام  PCRگا آغازگر ژن  Bactو ژن

P15

دناتوراسیون اولیه
دناتوراسیون

 5دایقه
 21اانیه

 65درجه سانتیگراد
 66درجه سانتیگراد

1

آنیلین
اکستنشن

 21اانیه
 21اانیه

 54درجه سانتیگراد
 13درجه سانتیگراد

25

جدول  :1آغازگرهای متیله و غیر متیله  P15جهت انجام

)MSP (Methylation specific PCR

نام ژن

نام آغازگر

توالي آغازگر

اندازه ()bp

)P15 (CDKN2B

CDKN2B MF
CDKN2B MR
CDKN2B UF
CDKN2B UR

GCGTTCGTATTTTGCGGTT
CGTACAATAACCGAACGACCGA
TGTGATGTGTTTGTATTTTGTGGTT
CCATACAATAACCAAACAACCAA

151
151

جدول  :1گرنامه زماني ترموسایکلر جهت  PCRوردن  DNAگیسولفیته و ووترلهای تجاری متیله و غیر متیله ویاژن گا آغازگر ژن
فاز

زمان

دما (درجه سانتيگراد)

دناتوراسیون اولیه

 11دایقه

 65درجه سانتیگراد

دناتوراسیون

 65اانیه

 65درجه سانتیگراد

آنیلین

 65اانیه

 59درجه سانتیگراد

اکستنشن

 21اانیه

 13درجه سانتیگراد

اکستنشن نهايی

 11دایقه

 13درجه سانتیگراد

استخراج  DNAو بررسی متیالسیون:
سلولهای کشت داده شده
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فاز

زمان

دما

چرخه

P15

يک دایقه سانتريفیوژ شد .سـتون بـه تیـوب  3میلـیلیتـری
 ،تحـت تـاایر لظـت

استري انتقال داده شـد 511 .میکرولیتـر از بـافر  AW1بـه

 15 µg/mLهارمالین در مدت زمـان دو روز انکوبـه شـد و

ستون اضافه شد و در  12611 gبرای يک دایقه سانتريفیوژ

DNA

شد و مجدداً ستون به تیوب  3میلـیلیتـری اسـتري انتقـال
داده شد 511 .میکرولیتر بافر  AW2به ستون اضـافه شـد و

 )Phosphatرا بــه تکمــه ســلولی

 1911به مدت  2دایقه سـانتريفیوژ شـد و سـتون بـه

NB4

ســپ بــا اســتفاده از کیــت يکتــا تجهیــز اســتخراج
صورت گرفت .طاق دستورالدم اين کیت  311میکرولیتـر
Buffer Saline( P.B.S

در

g

حاص از سانتريفیوژ اضـافه شـد و محتويـات فـالکون بـه

تیوب  3میلی لیتری استري انتقال داده شد 111 .میکرولیتـر

تیوب  1/5میلیلیتر انتقال داده شد 31 .میکرولیتر از پروتئاز
 311میکرولیتر از بافر AL
به تیوب  1/5اضافه شد و سپ

بافر  AEبه ستون اضافه شـد و در دمـای  15تـا  31درجـه
در g
سانتیگراد به مـدت  15دایقـه انکوبـه شـد و سـپ

شـد.

 6211برای يک دایقه سانتريفیوژ شد .مايع خـارج شـده از

انکوباسیون تیوب در  59درجه سـانتیگـراد بـه مـدت 11

بـا

به تیوب اضـافه شـد و بـه مـدت  15اانیـه ورتکـ

ستون به تیوب  1/5میلیلیتری انتقال داده شـد و سـپ

دایقه صورت گرفت و  311میکرولیتـر از اتـانول 69-111

استفاده از نـانودراپ ،لظـت  DNAارائـت

درصد به تیوب اضافه و  15اانیه ورتکـ شـد .محتويـات
تیوب به ستونهای استخراج اضافه شد و در 12611 gبرای

استخراج شده بـا توجـه بـه دسـتورالدم کیـت اپـیتیـک
بیسولفیت(آمريکا ،کیاژن) ،بیسولفیته شد .سپ بـا اسـتفاده
214

گرديـدDNA .
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از روش  MSPو ( ، DNA )111 ngبیســولفیت بــه همــراه
آ ازگرهای متیله و يا یر متیلـه( )1/6 µMو

 31ساعت تدداد آنها دو برابر

Master PCR

نظر رسـانده شـد(جدول  .)9 ( )5هـم چنـین کنتـرل هـای
تجاری متیله و یر متیله(کیاژن) ،که عاارتند از  DNAمتیلـه

نتــايج حاص ـ از آزمــايش  MTTمشــخص کــرد تــاایر
داروی هارمالین بر کاهش پرولیفراسیون سلولی به صـورت

شده و  DNAژنومی ،برای بررسی فرآيند  MSPاستفاده شد

وابسته به دوز و زمان میباشد .هارمالین پ از  64سـاعت
در لظـــتهـــای(، 31 µg/mL ،15 µg/mL ، 11 µg/mL

و محصــول آن هــا بــر روی ژل  %3الکتروفــورز بررســی
گرديد.

 35 µg/mLو  )21 µg/mLموجــب کــاهش پرولیفراســیون
سلولهـا بـه ترتیـب بـه صـورت  %11 ، %51 ،%61و %41

آنالیز آماری:
محاسـاه آمـاری از روش  t-testو آزمـون

میشود(()p< 1/11شک .)1

Two-Sample

 Assuming Unequal Variancesدر نرمافـزار 3119

Excel

نتايـج حاص از تاایر دارو بـر چرخـه سـلولی سـلولهـای
: NB4

شد.

با بررسی چرخه سلولی توسط رن  PIمشـخص شـد
که داروی هارمـالین در لظـت ( 15 µg/mLو )31 µg/mL

يافتهها

نتايج حاص از رشد و پرولیفراسیون رده : NB4

باع

اا ـ از بررســی تــاایر دارو بــر رشــد و پرولیفراســیون

تواف سلولهـا در فـاز  G0G1مـیشـود(.)p< 1/15

سلولی ،ابتـدا رشـد و پرولیفراسـیون سـلولهـای  NB4بـه

ولی تواف سلولهـا در فـاز  G0G1در مقايسـه بـا لظـت

کشـت FBS( RPMI

 31 µg/mLنسات به لظـت  15 µg/mLداروی هارمـالین

تنهايی و بـدون تـاایر دارو در محـیط
 )%11بررسی شد .رشد اين سلولها سريع بوده و در زمـان

مدنادار نمیباشد .بـه همیـن دلی بـرای ادامــه کار لظت

NB4-48
*
**

**

**

OD

**

**

1/6
0.9
1/4
0.8
1/1
0.7
1/9
0.6
1/5
0.5
1/6
0.4
1/2
0.3
1/3
0.2
1/1
0.1
01

CONTCONT 10µg/ml15µg/ml20µg/ml25µg/ml30µg/ml
11 µg/mL 15 µg/mL 31 µg/mL 35 µg/mL 21 µg/mL 32µM
µM
concentrations

غلظت
شکل  : 4نمودار جذب نوری سلولهای  NB4حاصل آزمایش  MTTتحت تاثیر غلظتهای مختلف داروی هارمالی و -5آزاسیتیدی (ووترل
مثبت CV= 0 ،؛  )2 µMسلولهای  NB4گدون تاثیر دارو(ووترل موفي)( (*) p< 0/01 ، n= 4و )**( ( )p< 0/04دادههای آماری در مقایسه
دوزهای مختلف دارو در مقایسه گا سلولهای گدون تاثیر دارو گا استفاده از  t-Testنشان داده شده است).
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تاایرسايتوتوکسیک هارمالین بر رده سلولی  NB4با اسـتفاده
از روش کمی: MTT ASSAY

 )13/5 µL( 2Xبه حجم نهايی  35 µLبرای تکلیر ژن مورد

استفاده

شد.

هارمالین و بیان ژن

پريسا نیکخو و همکاران

Dnmt1

شمارش سلولي
شکل  : 2نمودارهای مرگوط گه فلوسیتومتری گا استفاده از رنگ  PIجهت گررسي چرخه سلولي RN1 ،میزان سلولهای متواف شده در

فازG0G1

را نشان ميدهد RN2 ،سلولهای متواف شده در فاز Sو  RN3سلولهای متواف شده در فاز  G2Mرا نشان ميدهد .تصویر  Aسلولها  NB4را
گدون تاثیر دارو B ،سلولهای  NB4تیمار شده گا  -5آزاسیتیدی (ووترل مثبت )2 µM ،و  Cسلول تیمار شده گا هارمالی را در دوز 41 µg/mL
پس از  14سانت نشان ميدهد.

پايینتـر هارمـالین يدنـی  15 µg/mLهارمـالین را انتخـاب

Dnmt1- 48

میشـد در لظـت  3µMباعـ

تواـف سـلولی در فـاز

S

میشود(شک .)3

***

تاایر هارمالین بر بیان ژن  Dnmt1بـا اسـتفاده از
: PCR
بیان ژن  Dnmt1درسلولهای

NB4

***

Real-time

15µgr/ml
15 µg/mL
32µM
µM
CONCENTRATION
لظت

تحت تـاایر لظـت

 15 µg/mLهارمالین نسات به سلولهای

NB4

تیمار نشـده

نمونه کنترل کاهش نشـان داده اسـت( .)p< 1/111کـاهش
بیان ژن  Dnmt1در لظت  15 µg/mLهارمالین نسـات بـه

NB4
NB4

شکل  : 4نمودار میزان گیان  Dnmt1در رده سلولي  NB4تحت تاثیر

کاهش بیـان ايجـاد شـده در ااـر تـاایر  –5آزاسـیتیدين بـر

هارمالی و -1آزاسیتیدی (ووترل مثبت ،غلظت  )2 µMپس از 14
سانت(ووترل موفي  .)p< 0/004()***( n= 4 )cv= 0دادههای

سلولها به صـورت مدنـاداری بیشـتر مـیباشـد()p< 1/11

آماری در مقایسه دوزهای مختلف دارو گا سلولهای گدون تاثیر

(شک .)2

نتايج تاایر هارمالین بر بیان ژن  P15با استفاده از
: PCR

افرایش بیان Dntm1
Dnmt1
fold chsnge

کرديم .داروی -5آزاسیتیدين که به عنوان کنترل ملات تلقی

1/3
1.2
11
1
0.8/4
1/9
0.6
1/6
0.4
1/3
0.2
01

دارو(ووترل موفي یا  ) NB4گا استفاده از  t-testنشان داده شده است.
Real-time

و يا سلولهای یـر تیمـار شـده  NB4شـده اسـت(، n= 2
 .)p< 1/11اين افزايش بیان ژن  P15در لظـت 15 µg/mL

نتايج تـاایر هارمـالین ( )15 µg/mLپـ از  64سـاعت
موجب افزايش بیان ژن  P15در مقايسه با نمونه کنترل منفی

هارمالین نسات به نمونه کنترل ملات و يا -5آزاسیتیدين بـا
لظت  3µMمدنادار میباشد(()p< 1/11شک .)6
231
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محتوای

DNA

دوره  ،16شماره  ،6زمستان 69

توالی آ ازگرها میباشد و تکلیر نمونه مورد نظر بـا هـر دو

P15-48

P15 fold chsnge

201
*

155
101
5

5

افرایش بیان P15
fold chsnge
P15

25
35

1

15 µg/mL
15µgr/ml
15 µg/mL
غلظت
Concentration

NB4
NB4
NB4

0

لظت

شکل  :1میزان گیان ژن  p15در رده سلولي  NB4تحت تاثیر هارمالی

نشان داد کـه پروموتـور ژن  P15رده سـلولی  ، NB4متیلـه
است .هارمـالین در لظـت  15 µg/mLموجـب هیپومتیلـه
شدن پروموتور ژن  P15شده است(شک .)5
بحث

آلکالوئیدهای مشتق شده از گیاه اسـپند دارای خاصـیت
آنتــیپرولیفراتیــو بــر روی ردههــای ســلولی لوســمیک
مــیباشــد( .)1 ،4در ايــن محالدــه هارمــالین کــه يکــی از
آلکالوئیدهای مشتق شده از گیاه اسپند است به عنـوان يـک

و -1آزاسیتیدی )ووتررل مثبرت) پرس از  14سانرت (ووترل موفي

عام ضد سرطان و هم چنین عام مهار کننـده متیالسـیون

 )*( p< 0/01 ، n= 4()cv= 0و  ))**( p< 0/04دادههای آماری

 DNAمــورد محالدــه ارارگرفتــه اســت .هارمــالین دارای

مقایسه دوزهای مختلف دارو گا سلولهای گدون تاثیر دارو(ووترل

خاصیت سايتوتوکسیک به صورت وابسته بـه دوز و زمـان
میباشد که نتايج مشابهی از تاایر اين دارو و ساير داروهای

موفي) گا استفاده از  t-testرا نشان داده است.

استخراج شـده از گیـاه اسـپند بـر روی ردههـای مختلـف
لوسمیک گزارش شده است( .)1 ،6نتايج اين محالده نشـان
داد که سلولهای تیمار شده با هارمالین پ از  64سـاعت
در دوز  15 µg/mLباع تواف سلولهای لوسمی در فـاز
 G0/G1میشود .در صورتی کـه داروی -5آزاسـیتیدين بـه
عنوان کنترل ملات در لظت  3میکرومـوالر باعـ

تواـف

سلولی در فاز  Sمیگـردد .نتیجـه مشـابهی توسـط بلـوم و
همکارانش و منتسا و همکـارانش در سـال  3112بـر روی
-5آزاسیتیدين انجام شد که نشان داد -5آزاسیتیدين موجب
شکل  :1گررسي محصول  MSPگر روی ژل  ،%2ستون ، ladder 4

تواــف چرخــه ســلولی در فــاز  Sمــیشــوند(.)11 ،11

ستون  2ووترل غیر متیله ( )Uگا آغازگر غیر متیله  ، P15ستون 4

بروتنسکیت و همکـاران در سـال  3119بـه بررسـی تـاایر

ووترل متیله گا آغازگر متیله  ،)M( P15ستون  NB4 1غیر تیمار شده
گا آغازگر متیله ،ستون  1نمونه غیر تیمار شده  NB4گا آغازگر غیر
متیله ،ستون  NB4 9تیمار شده گا  -5آزاسیتیدی گا آغازگر غیر متیله
 ،ستون  NB4 2تیمار شده گا -5آزاسیتیدی گا آغازگر متیله ستون 4
 NB4تیمار شده گا هارمالی گا آغازگر غیر متیله ،ستون  NB4 6تیمار
شده گا هارمالی گا آغازگر متیله.

ارزيابی وضدیت متیالسیون پروموتور ژن : P15
تکلیر با آ ازگر متیله( )Mنشاندهنده متیالسیون نـواحی
 CpGدرون توالی آ ازگرها و تکلیر با آ ازگر یرمتیلـه()U
نشاندهنده عدم وجـود متیالسـیون در نـواحی  CpGدرون

پروکانامید پرداختند ،که اين دارو در لظت  5میکروموالر
باع تواف سلولهای لوسمی  NB4در فاز  G0G1چرخـه
سلولی شد .اين دارو در لظت  5میکرومـوالر پروکانامیـد
بیان ژن  Dnmt1را کاهش میدهد( .)3اودی و همکـاران در
ســال  3111بــه بررســی هــارمین(يکی ديگــر از آلکالوئیــد
گیاهی مشتق شـده از گیـاه اسـپند) و تـاایر دوزهـای آنتـی
پرولیفراتیــو آن بــر رده ســلولی لوســمی  NB4پرداختنــد،
هارمین پ

از  13ساعت وابسته به دوز و زمان بوده که در

لظت  51/3 µg/mLباع

تواف رده سلولی  NB4در فـاز

چرخه سلول  G0G1شد( .)13همسـا و همکـاران در سـال
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3 µM
32µM
µM

آ ازگر  Mو

U

نشان دهنده متیالسیون نسای اسـت .نتـايج

هارمالین و بیان ژن

پريسا نیکخو و همکاران

Dnmt1

µg/mL

پروموتــور ژنهــای  TSGL ، P16و  P73در ســلولهــای

 15موجــب کــاهش بیــان ژن  Dnmt1و هیپومتیالســیون در

 Jurkatو افزايش بیان اين ژنها میشود( .)19بـا توجـه بـه

پروموتر ژن  P15میشود .بـا توجـه بـه هیپومتیالسـیون در
پروموتر ژن  ،P15انتظار میرود بیان ژن  P15افـزايش پیـدا

گزارشهای ارائه شده هارمالین در مقايسه با ساير داروهای
طایدی مانند کورکامین ،پلیفن چای ساز( ،)EGCGماهانین

کند و بررسی تاایر دوزهای آنتـیپرولیفراتیـو هارمـالین بـر

و هارمین در لظت پايینتر ،اار بخشـی بیشـتری بـر روی

بیان ژن  P15در رده سلولی  NB4نشان داد که هارمالین در

هیپومتیالسیون پروموتر ژن سلول لوسمی دارد(.)11

هارمین به دست آوردند( .)12هارمـالین از لظـت

لظت 15 µg/mlموجب افزايش  16برابـری بیـان ژن

P15

نتيجهگيري

می گـردد .اودی و همکـاران در بررسـی هـارمین بـر روی
سلولهای لوسـمی  NB4در لظـت  35/9 µg/mLموجـب

با توجه به هیپرمتیالسیون ژنهای سرکوبکننده تومـور
در بیماران  APLو هم چنین اار بخشی داروی هارمـالین در

کاهش بیان  Dnmt1 mRNA %54و در لظت 51/3 µg/ml

القای اارات سیتوتوکسیک در سلولهای

موجب کاهش  %95در بیان ژن  Dnmt1مـیشـود .کـه ايـن

و هـــم چنـــین کـــاهش بیـــان  Dnmt1و تـــاایر آن بـــر

کاهش باع هیپومتیله شدن پرومـوتر  P15گرديـده و ايـن
امر باع افزايش بیان  P15شده است .عالوه بر هـارمین و
هارمــالین ،ترکیاــات ديگــری از گیاهــان باعــ

پرومیلوسیتک NB4

هیپومتیالسیون ژن  P15که موجب افزايش بیان ژن  P15در
اين رده سلولی میشود ،میتوان چنین پیشنهاد داد کـه ايـن

تــاایر در

دارو میتواند به عنوان يک راهکار درمانی مناسـب چـه بـه

هیپومتیالسیون سلول های لوسمی مـیشـوند .جیـان هـو و

صورت مونوتراپی و چه به صورت داروی مکم همراه بـا

همکارانش در سال  3112به بررسی متیالسـیون پروموتـور

داروهای متداول  APLمورد استفاده ارار گیرد.

ژن  P15پرداختنــد و بررســیهــای آنهــا نشــان داد کــه
کورکامین( )29 µg/mLموجب تواف سـلول هـای  NB4در

تشكر و قدرداني

فـار  G1چرخــه ســلولی و هــم چنــین کــاهش متیالســیون

اين مقاله حاص پايان نامـه کارشناسـی ارشـد دانشـگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات میباشد .بـدين وسـیله

ژن  P15میشود( .)16حسـن حمـزه و همکـاران در سـال
 3116به بررسی تاایر کورکومین و دی متوکسی کورکومین

از مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون و خانم دکتـر آاـايی
ادردانی می نمايم .هم چنین شايسـته اسـت از آاـای دکتـر

پرداختند ،کـه نتـايج بررسـی نشـان داد ايـن دو دارو تـاایر

امیــریزاده و خــانم دکتــر محمــدیپــور کــه در ايــن راه از

سیتوتوکسـیک و هیپومتیالسـیون پروموتـور بـر رده سـلول

راهنمــايی ايشــان بهرمنــد شــدهام بســیار تشــکر نمــايم .از
همکاری بیمارستان شريدتی و خانم دکتر رستمی نیز تشکر

را افزايش میدهند( .)15هم چنین اکـوار وهمکارانشـان در
سال  3113نشان دادنـد کـه Epigallocatechin-3-( EGCG

مینمايم.

4- Bodoor K, Haddad Y, Alkhateeb A, Al-Abbadi A,
Dowairi M, Magableh A, et al. DNA hypermethylation
of cell cycle (p15 and p16) and apoptotic (p14, p53,
DAPK and TMS1) genes in peripheral blood of
;leukemia patients. Asian Pac J Cancer Prev 2014
15(1): 75-84.
5- Ren J, Singh BN, Huang Q, Li Z, Gao Y, Mishra P, et
al. DNA hypermethylation as a chemotherapy target.
Cell Signal 2011; 23(7): 1082-93.
6- Amirizadeh N, Oodi A, Nikougoftar M, Soltanpour

1- Herceg Z, Hainaut P. Genetic and epigenetic alterations
as biomarkers for cancer detection, diagnosis and
prognosis. Mol Oncol 2007; 1(1): 26-41.
2- Borutinskaite V, Bauraite-Akatova J, Navakauskiene
R. Anti-leukemic activity of DNA methyltransferase
inhibitor procaine targeted on human leukaemia cells.
Open Life Sciences 2016; 11(1): 322-30.
3- De Braekeleer M, Douet-Guilbert N, De Braekeleer E.
Prognostic impact of p15 gene aberrations in acute
leukemia. Leuk Lymphoma 2017; 58(2): 257-65.

پروموتور ژن  P15ومتدااب آن ،افزايش  5برابـری در بیـان

لوسمی را نداشته ،اما از مسیری ديگر بیان پروموتر ژن

P15

References:

233

Downloaded from bloodjournal.ir at 23:30 +0430 on Monday August 20th 2018

 3111نتايج مشابهی از تاایر هارمین در لظـتهـای پـايین

 )gallatدر لظــت  21 µg/mLموجــب هیپومتیلــه شــدن

Downloaded from bloodjournal.ir at 23:30 +0430 on Monday August 20th 2018

69  زمستان،6  شماره،16 دوره

7-

8-

9-

10-

11-

MS. Expression and promoter methylation changes of
the P15INK4b during ex vivo cord blood CD34+ cell
expansion following co-culture with mesenchymal
stromal cells. Hematology 2013; 18(5): 260-8.
Zaker F, Oody A, Arjmand A. A study on the
antitumoral and differentiation effects of Peganum
harmala derivatives in combination with ATRA on
leukaemic cells. Arch Pharm Res 2007; 30(7): 844-9.
Oodi A, Norouzi H, Amirizadeh N, Nikougoftar M,
Vafaie Z. Harmine, a Novel DNA Methyltransferase 1
Inhibitor in the Leukemia Cell Line. Indian J Hematol
Blood Transfus 2017; 33(4): 509-15.
Forouzandeh F, Salimi S, Naghsh N, Zamani N, Jahani
S. Evaluation of anti-cancer effect of Peganum harmala
L hydroalcholic extract on human cervical carcinoma
epithelial cell line. J Shahrekord Univ Med Sci 2014;
16(4): 1-8. [Article in Farsi]
Blum W, Marcucci G. Targeting epigenetic changes in
acute myeloid leukemia. Clinical advances in
hematology & oncology: H&O 2005; 3(11): 855-65,
82.
Montesano A, Luzi L, Senesi P, Terruzzi I. Modulation
of cell cycle progression by 5-azacytidine is associated

12-

13-

14-

15-

16-

with early myogenesis induction in murine myoblasts.
Int J Biol Sci 2013; 9(4): 391-402.
Hamsa TP, Kuttan G. Harmine activates intrinsic and
extrinsic pathways of apoptosis in B16F-10 melanoma.
Chin Med 2011; 6(1): 11.
Yu J, Peng Y, Wu LC, Xie Z, Deng Y, Hughes T, et al.
Curcumin down-regulates DNA methyltransferase 1
and plays an anti-leukemic role in acute myeloid
leukemia. PLoS One 2013; 8(2): e55934.
Hassan HE, Carlson S, Abdallah I, Buttolph T, Glass
KC, Fandy TE. Curcumin and dimethoxycurcumin
induced epigenetic changes in leukemia cells. Pharm
Res 2015; 32(3): 863-75.
Achour M, Mousli M, Alhosin M, Ibrahim A, Peluso J,
Muller CD, et al. Epigallocatechin-3-gallate upregulates tumor suppressor gene expression via a
reactive oxygen species-dependent down-regulation of
UHRF1. Biochem Biophys Res Commun 2013; 430(1):
208-12.
Agarwal S, Amin KS, Jagadeesh S, Baishay G, Rao
PG, Barua NC, et al. Mahanine restores RASSF1A
expression by down-regulating DNMT1 and DNMT3B
in prostate cancer cells. Mol Cancer 2013; 12(1): 99.

Sci J Iran
Blood
همکاران
نیکخو و
 پريساTransfus Organ 2018; 14(4): 314-324

Dnmt1

هارمالین و بیان ژن

Downloaded from bloodjournal.ir at 23:30 +0430 on Monday August 20th 2018

Original Article

Effect of harmalin on Dnmt1 expression and
hypomethylation of P15 gene promoter in NB4 leukemic cell
Nikkhoo P.1, Oodi A.1, Sotoodehnejadnematalahi F.2
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Iran
2
Department of Biology, School of Basic Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives
One of the most important mechanisms of hematologic malignancies is DNA methylation in
the promoter region of tumor suppressor genes such as P15. Harmalin is one of the alkaloids
derived from plants that show anti-proliferative activity on leukemic cell lines. The effect of
harmalin on Dnmt1 gene expression and hypomethylation of P15 promoter in NB4 cell line
was evaluated.
Materials and Methods
In this experimental study, cytotoxic effects of harmaline were investigated until 72 hours on
the NB4 cell line using MTT. Flow cytometry was performed in order to evaluate the cell cycle
of NB4 cell line after treatment with harmalin. Gene promoter methylation status of P15 was
evaluated by Methylation Specific PCR. Dnmt1 and P15 gene expression was analyzed by
Real-time PCR technique.
Results
15μg/ml harmalin after 48 hours showed a dose and time-dependent anti-proliferative
properties on NB4 cell line, cell cycle analysis would stop NB4 cells in G0G1 phase of the cell
cycle. Real-time PCR results showed that 15μg/ml harmalin reduced gene expression of
Dnmt1, induced hypomethylation of P15 gene promoter and increased P15 gene expression in
NB4 cell line.
Conclusions
According to our data, the effect of harmalin on reduction of Dnmt1 expression, P15 promoter
hypomethylation and P15 reactivation in this cell line showed that it could be suggested as a
therapeutic strategy, suitable for monotherapy or supplement for medication which is
commonly used for APL (Acute Promyeloid Leukemia).
Key words: Methylation, Gene, Leukemia
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