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 شده لوسمی لنفوبالستیک حادتازه تشخیص داده 
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 هچكيد
 سابقه و هدف 

 هززار  111 هر یازا به ایدن كل در ساالنه. باشد می كودكی دوران بدخیمی نیتر شایع ،لنفوبالستی حاد لوسمی
 یهاRNA از یگروه ،(lncRNAs) ها Long non-coding RNA. شوند یم مبتال یماریب نیا به نفر 9/4 تا 1،نفر
 نقز   ترجمزه  و یسز یرونو كنترل ،یکیژنت یاپ راتییتغ جمله از یستیز یندهایآفر در كه هستند ركدشوندهیغ

 شزتر یب تشزناخ  در توانزد  یمز  هزا  آن عملکزرد  ییشناسزا  و یخون یاختصاص یها lncRNA از استفاده .دارند
 رونزد  در مهز   یهزا  lncRNA جملزه  از .باشد كننده كمک درمان در آن دنبال به و یماریب نیا یولوژیزیپاتوف

 ،مطالعزه  نیز ا انجزا   از هدف .باشد یمLncRNA HOX transcript antisense RNA (HOTAIR ) ،خونسازی
  .بودB (B-ALL) یسلول رده حاد کیلنفوبالست یلوسم شده داده صیتشخ تازه مارانیب در آن انیب زانیم یبررس

 ها روش مواد و
 داده صیتشخ تازه ماریب 41 استخوان مغز نمونه در HOTAIR انیب زانیم ،یمقطع ز یفیتوص مطالعه یک در

 ها یافته. شد سنجیده  Real Time PCR روش با كنترل گروه عنوان به سال  فرد 15 در نیچن ه  و B-ALL شده
 . شدند تحلیل و تجزیه ،REST 2009 برنامه توسط

 ها يافته
شزت  دا  یفززا ا برابزر  181 یمعنادار طور به كنترل گروه به نسبت مارانیب روهزگ در HOTAIR انزیب زانزیم
(15/1 p<.) 

 ينتيجه گير
  یافزا كه باشد نیا شگوكنندهیپ تواند یم B نوع حاد کیلنفوبالست یلوسم  در HOTAIR یشیافزا انیب میزان

 انیب زانیم یبررس جهت یشتریب های همطالع به چه اگر. باشد یم ارتباط در یماریب نیا یولوژیزیپاتوف با آن انیب
 .باشد یم ازین آن نق  كردن مشخص و گرید یها یلوسم در آن

 ، لوسمی لنفوبالستیک حاد LncRNA ،خونسازی :ات كليديكلم
 
 
 

 69/  13/5: دريافتتاريخ 
 42/33/69:  تاريخ پذيرش
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  مقدمه 
در اثــر تجمــ    ،(ALL)لوســمی حــاد لنسوبالســتیک      

 نيتـر  ها در مغز اسـتخوان ايجـاد شـده و شـاي      لنسوبالست
 بـه  ایـ (. ساالنه در کـل دن 3باشد) بدخیمی دوران کودکی می

ـ ا به نسر 7/2تا  3، نسر هزار 311 هر یااز  مبـتال  یمـار یب ني
 الـی  1 نیدر سنین ب ALL بروز میزان شترينی(. ب4)شوند یم
 رخ یسـالگ  9 از قبـل  آن موارد %75 حدود بوده، یسالگ 7
 یسـالگ  21بعـد از   ALL یبعـد  وعیشـ  زانیـ م .دهنـد  مـی 
 Bگرفتـار از نـوع   یاز موارد رده سلول %85(. در 1باشد) می

(B-ALLبوده و م )کسـان ي جـن   دو هـر  در آن بروز زانی 
T (T-ALL ) نـوع  از هیـ بق %35 در ریـ درگ یسلول رده. است
 باشد. یم

    RNAیکلـ  دسـته  دو بـه  تـوان  یم را کدشونده ریغ یها 
ncRNA کـرو یکوچـک ماننـد م   یهاRNA ( هـاmiRNA) و 
ncRNA یها (بلندLncRNAتقس )ی(. محتوا2کرد) یبند می 
 بـه  رونوشت یاديز اریبس تعداد شامل پستانداران یسيرونو
ـ ا کـه  باشـد  یمـ  (LncRNA)بلند کدشونده ریغ RNA نام  ني

RNAاز ینـ یپروتئ و دارنـد  دینوکلئوت 411 از شیب یطول ها 
 در گـروه  نيـ (. ا5)شـود  یها ترجمه نمـ  RNA از گروه نيا

 از کننـد  یم سايا یمهم یها نقش یاریبس یستيز یها پروسه
 راتییـ تغ جـاد يها در ا LncRNA نقش به توان یم جمله نيا
، کنترل ترجمـه و کنتـرل   mRNA وستنیهم پ، به یکیژنت یاپ

ـ اند که تغ نشان داده ها ه. مطالع(9-6)اشاره کرد یسيرونو  ریی
ـ  LncRNA نيا انینقص در ب ايو  متاسـتاز و   ،یآگهـ  شیبا پ
 انیب شيطور مثال افزاه ها در ارتباط است، ب یمیبدخ جاديا
طبیعی  یها انکوژن در سلول -که نقش پروتو LncRNAدر 
آن،  ک يرشـد تومـور و مـاتر    شيکنند، سبب افـزا  یم سايا

ــزا ــتاز شياف ــزا و متاس ــتکث شياف ــلول ری ــا س ــدخ یه  میب
 یدیلنسوئ یلوسم یها گروه ريانواع ز در(. 31-34شوند) یم
ــ ،ادـحــ ــدق اتوژنزـپ ــاریب قـی ــل یم  نشــده مشــخص کام
 Long non-codingعملکـرد و نقـش   يی(. شناسـا 31)اسـت 

RNAیلوســم یولوژيزیدر پــاتوف یخــون یاختصاصــ یهــا 
 نيـ ا یدرمـان  یکارهـا  تواند در ارائه راه یلنسوبالستک حاد م

هـای   کننده باشد. بـا توجـه بـه بررسـی مقالـه      کمک یماریب
 سـتم یمهـم در س  یمـ یتنظ یهـا  LncRNAمتعدد از جملـه  

ـ  HOTAIRباشـد.   یم HOTAIRخونساز،  بـار توسـ     نیاول

 4358کـه   لهیآدن یپل RNA کيو همکارانش به عنوان رين 
ــنوکلئوت ــ  9و  دی ــزون دارد معرف ــد) یاگ ــ  32ش (. در واق

HOTAIR آپوپتوز، تهاجم، متاسـتاز و   ر،یدر تکث ینقش مهم
 نيـ (. هـد  از انجـام ا  31دارد) میبـدخ  یها حرکت سلول

هـای هـد     های مهـم و تعـداد ژن   مطالعه با توجه به نقش
ـ ب زانیـ م یبررسـ  ،یدر روند خونساز HOTAIRزياد  آن  انی
نقـش آن در   نیـی توانـد در تع  یکـه مـ   بود ALL مارانیدر ب

ـ پاتوژنز و به دنبال آن در درمـان ا  کننـده   کمـک  یمـار یب ني
 باشد.  
   

  ها روشمواد و 
 سالم: افراد و بیماران های نمونه آوری جم 
 تــازه مــاریب 21 از ،یمقطعــ -یسیتوصــ مطالعــه نيــدر ا    
 بـه  سالم فرد 35 از نیچن و هم B-ALL شده داده صیتشخ
 ضد با همراه استخوان مغز لیتر میلی کي کنترل، گروه عنوان
 یتخصصـ  و یطب صیتشخ شگاهياز آزما K2-EDTA انعقاد
شــد. کــل  یآور جمــ  3165 و 3162 یهــا در ســال ونــدیپ
 2هـا   آن یسـن  نیانگیـ مرد بودند که م 41زن و  37 مارانیب

بود. گروه کنتـرل   Common B ALLها  آن صیسال و تشخ
 مـاران یانتخاب ب یهااریهم از کودکان سالم انتخاب شد. مع

خـا    یخـون شناسـ   یکيرفولـوژ وم یهـا  افتـه يبر اساس 
ــم ــت یلوس ــزا   کیلنسوبالس ــه اف ــاد)از جمل ــداد  شيح تع
ماننـد لنسوبالسـت    یدیـ رده لنسوئ شيافزا د،یسس یها گلبول
و  t(12;21)] از جمله[ یمولکول یها آزمايش(، یطیخون مح

ــ یپيمنوفنوتايا ــه روش فلوسا نـ ــی یتومتريبـ  CD)بررسـ
 صیتشـخ  تازه مارانیب یتمام. بود( یدیرده لنسوئمارکرهای 

. بودنـد  نکـرده  مصر  يیدارو گونه چیه و بودند شده داده
 از یمـار یب گونـه  چیه نداشتن هم کنترل افراد انتخاب اریمع

 هیـ کل. بـود  هـا  یمیبـدخ  گـر يد و یخون یها یمیبدخ جمله
 یکارهـا  انجـام  منظـور  بـه  نامـه  تيرضـا  گرفتن با ها نمونه
 در اسـتخوان  مغـز  یهـا  نمونـه . شدند یآور جم  یقاتیتحق
 هـا  نمونه از کي هر از و ینگهدارگراد  سانتی درجه 2 یدما
 . دياستخراج گرد RNA (کنترل و مارانی)ب
 

 : RNA استخراج
 باشد: یم يرمراحل کار به شرح ز
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HOTAIR                                                          و همکارانپرويز فالح                                                   در لوسمی لنسوبالستیک حاد 

 

 

 

نمونـه   تـر یکرولیم 511سرد به  RNX-Plus تریل یلیم کي    
ــپ       ــد. س ــوط ش ــوب مخل ــافه و خ ــتخوان اض ــز اس مغ

 ديـ گردی تـر یل یلیم 5/3 وبیکروتیم کيوارد  ونیسوسپانس
ـ ا ،ورتکـ  شـد. بعـد از ورتکـ      قـه یدق 3مدت ه ب و  ني

 تـر یکرولیم 411 .اتاق گذاشته شد یدر دما قهیدق 5مخلوط 
برحســب  یســلول یاجــزا ی)بــه منظــور جداســازکلروفرم
 قـه یدق کياضافه کرده و  وبیکروتیم اتي( به محتویچگال
درجـه   2 یدر دمـا  قـه یدق 5شدت تکان داده شد. سپ  ه ب

 41گراد،  یدرجه سانت 2 سوژيگراد قرار داده شد. سانتر یسانت
 يـی محلـول رو  یانجام شد. جداساز rpm 34111 در قهیدق

. گرفت صورت ديجد وبیکروتیم به آن انتقال و( ی)فاز آب
 سـرد % 311 اتـانول  آن به( يیرو)محلول یآب فاز حجم هم
 مخلـوط  یآرامـ  به سپ . ديگرد اضافه( یریآبگ منظور )به
گراد قرار  یدرجه سانت -41 یدر دما قهیدق 41مدت به کرده

 rpm در  قـه یدق 35گراد،  یدرجه سانت 2 سوژيداده شد. سانتر
 یدرنگی)رسـوب سـس   يـی محلـول رو  ختنيو دور ر34111

% سـرد  71اتـانول   تـر یل یلیم کيشود( انجام شد.  یم دهيد
اضافه و ورتک  شد تـا رسـوب از تـه لولـه کنـده شـود.       

 rpm 34111 در  قـه یدق 35گراد،  یدرجه سانت 2 سوژيسانتر
شـد و درب لولـه    ختهيدور ر يیصورت گرفت. محلول رو

رسـوب کـرده خشـک شـود.       RNAباز مانـد تـا   قهیدق 31
اضافه شد   RNase-DNase freeآب تریکرولیم 11-51دودح

استخراج شـده بـا روش    RNAو غلظت  تیسیو در ادامه ک
ــام محلــول حاصــل، جهــت ديــگرد نیــیتع یفتــومتر . نهايت

 گراد منتقل شد. یدرجه سانت -71نگهداری به فريزر 
  

 : cDNAساخت
 انجام شد: يربه شرح ز cDNAمراحل ساخت     
ــ ــرمیم کي ــ RNAاز  کروگ ــه   صیتخل ــده در لول  411ش
 کومولیپ31 آغازگراز  تریکرولیم 5/3جداگانه، با  تریکرولیم

Random Hexamer بـا آب   وبیمخلوط و حجم تRNase-

DNase free  رســانده شــد. درب  تــریکرولیم 31بــه حجــم
درجـه   71دقیقـه در دمـای    31ها را بسته و بـه مـدت    لوله
هـا فـورام    گراد در ترموسايکلر گذاشته شد. سپ  لوله سانتی

میکرولیتـر   2ها،  بر روی يخ قرار گرفت و به هر کدام از آن
ــافر   3( و mm 31) dNTPمیکرولیتــر  4)فرمنتــاز(،  X 5ب

منتــاز( افــزوده شــد. )فرکريپتــاز معکوس تــران  میکرولیتــر
سپ  درب لولـه را بسـته و طبـق دسـتورالعمل دمـايی در      
ترموسايکلر گذاشته شد. دستورالعمل دمايی به اين صورت 

دقیقـه، دمـای    31گراد به مـدت   درجه سانتی 45بود: دمای 
گـراد   درجه سانتی 24دقیقه، دمای  31گراد  درجه سانتی 17
اد )برای غیر فعـال  گر درجه سانتی 75دقیقه و در نهايت  25

 دقیقه. 31کردن آنزيم( 
 

 :HOTAIR بیان میزان بررسی برای Real-Time PCR واکنش
 Real Time PCR روشبـه   HOTAIR انیب زانیسنجش م    

( صورت گرفت. در اين مرحله جهت بررسی ABI)دستگاه 
و  Common B-ALL یهـا  در نمونـه  HOTAIRمیـزان بیـان   

 معکـوس  و جلوبرنـده  یهاآغازگرنیاز به  ،کنترل یها نمونه
ــرا ــرل   B2Mاســت. از ژن  HOTAIRژن  یب ــوان کنت ــه عن ب
 استساده شد.  جيکردن نتا طبیعی یبرا یداخل
 

در دستگاه  Real-time PCR: اجزای الز  برای واكن  1جدول 
ABI 
 

 (µMغلظت) اجزای تشکیل دهنده
Master Mix(SYBRR Premix Ex 

TaqTM- Takara) (5/34 )× μL 3 

Forward Primer (10pmol) 5/1 

Reverse Primer (10pmol) 5/1 

Template (cDNA) μL 4  

diH2O تا حجم μL 45 
 

برای  Real-time PCR: برنامه زمانی مراحل واكن  8جدول 
LncRNA ها  
 

 مرحله
 دما 

)درجه سانتی 
 گراد(

 زمان
 )ثانیه(

 چرخه

سازی  فعال
 آنزی 

75 51 1 

 45 5 75 دناچوراسیون
آنیلینگ و 
 اكستنشن

61 51  

برای رس  منحنی  Meltگراد تا  درجه سانتی 51افزای  دما از 
 گراد درجه سانتی 71
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و  HOTAIR: توالی آغازگرهای طراحی شده برای ردیابی 5جدول 
2M 
 

 آغازگر نا  ژن
طول 

 محصول

(bp) 

HOTAIR 
F: GAAAGCTTCCACAGTGAGGACT 

R: AAATCCGTTCCATTCCACTG 
321 

B2M 
F: ATGCCTGCCGTGTGAAC 

R:  ATCTTCAAACCTCCATGATG 
13 

 
ــوان       ــا عن ــه کنتــرل منســی ب  NTC (No templateنمون

Control نیــز کــه شــامل تمــامی مــواد بــه غیــر از )cDNA 
ها را به آرامی  گذاشته شد. نمونه یکار یدر هرسر ،باشد می

 Real timeو بدون ورتکـ  مخلـوط کـرده و در دسـتگاه     

PCR (ABI )PCR  (.4و  3شد)جداول 

 ی:آمار یها روش
ــم     ــب زانیـ ــ β2Mو  HOTAIR انیـ ــرل داخلـ ( در ی)کنتـ
و افـراد   B-ALLمبـتال بـه    مـاران یمغز استخوان ب یها نمونه

ــه     ــايج در برنام ــد و نت ــت آم ــه دس ــالم ب  REST 4116س
(Relative Expression Software Tool)آلمـان( بـه    اژن،یـ )ک

ــب  ــنجش نس ــا روش صــورت س ــدمان  ΔΔCT-2ی ب ــا ران ب
(efficiency ،يک )(1)جدول تجزيه و تحلیل شد . 
 

 ها يافته
 : Real-Time PCR یجهنت
ـ ب،  Real-Time PCR جينتـا  سهيو مقا زیبا آنال     سـط    انی

HOTAIR نسبت به افـراد سـالم مشـخص شـد     مارانیدر ب. 
ــم ــب زانی ــادار   انی ــور معن ــه ط ــر ب 343 یآن ب ــتریبراب  ش

 .(>p 15/1()4و  3نمودارهای بود)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Real Time PCRبه روش  HOTAIR: نمودارهای ذوب و تکثیر 1 نمودار
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   (>p 15/1)افراد سال  یها با نمونه یسهدر مقا Bحاد نوع  یکلنفوبالست یمبتال به لوسم یماراندر ب HOTAIRژن  mRNAسطح  یان: ب8 نمودار

 دمای ذوب

 در بیماران نسبت به گروه كنترل Hot Airتغییرات سطح بیان 

391 

321 

341 

311 

81 

91 

21 

41 

1 

ن)
بیا
ر 
غیی
ت

F
o

ld
 C

h
a

n
g

e
) 

 افراد سال                     بیماران                            

15/1 p< 

 چرخه

 نمودار تکثیر

 (گراددرجه سانتیدما)
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 بحث
از  یکـ يمشخص شده است که  ،مختلف یها هدر مطالع    
يـک   ، mRNAدر سط   خونسازیمهم روند  یگرها میتنظ

هـا   LncRNAهـای غیـر کدکننـده بـه نـام      RNAکالس از 
اســت کــه  تیــحــائز اهم اریبســ ني(. بنــابرا35)باشــند یمــ

 میاز تنظـ  ايـ  میها در تنظـ  LncRNAمشخص گردد چطور 
کننـد. در مطالعـه    یم ساينقش ا خونسازیخارج شدن روند 
تـازه   مارانیدر ب HOTAIRسط   انیب یحاضر، هد  بررس

بـا   Bحـاد نـوع    کیلنسوبالسـت  یداده شده لوسـم  صیتشخ
 انیـ منظـور میـزان ب   نيـ بود که به ا Real-Time PCR روش

HOTAIR صیتازه تشخ مارانیمغز استخوان ب یها در نمونه 
و افــراد ســالم بــه عنــوان گــروه کنتــرل  B-ALLداده شــده 
ـ نتايج نشـان داد کـه م   .سنجیده شد ـ ب زانی  ارانـمـ یدر ب انی

. (≥p 15/1) دارد یادارـمعنـ  شـيم افزاـنسبت به افراد سال
HOTAIR کي LncRNA انکـوژن را   کيـ باشد که نقش  یم
معـده، روده و رحـم    نه،یمختلف از جمله س یها در سرطان
به عنـوان   یلوسم نيتوان نقش آن را در ا ی(. م39-38دارد)

 هـای  همطالعـ  یانکوژن به طور بالقوه در نظر داشت. از طرف
ــش کل یا گســترده ــنق ــل   HOTAIR یدی ــوان عام ــه عن را ب
مختلف نشـان   یها دهنده در سرطان شرفتیکننده و پ شروع
 .(36اند) داده
ـ با توجه بـه ا       تـازه   مـاران یمطالعـه حاضـر در ب   کـه  ني
از عوامل  یکيتوان آن را  یم ،داده شده انجام شد صیتشخ

کـه   ژان  دانست. در مطالعه یلوسم نيکننده ا بالقوه شروع
حــاد  یهــا یلوســماز  یدر برخــ HOTAIR انیــب راتییــتغ

 یلوســم مــارانیدر ب HOTAIR انیــب ،شــده اســت یبررســ
و نشـان داده شـد    داشته یمعنادار شيافزا حاد کیمنوبالست
 ،داشتند یکمتر HOTAIRانیب زانیکه م یبا افراد سهيدر مقا
 (.  41)است کمتر بقا زانیم
ـ ب زانیـ مشخص شده که م هائو در مطالعه      HOTAIR انی
دهنـده   دارد و نشـان  شيحـاد افـزا   کیلوبالستیم یلوسم در
 کيـ (. در واقـ   43)باشـد  یم مارانیب در فیضعآگهی  پیش

trans-acting LncRNA  است که باPolycomb Repressive 

Complex 2 (PRC2) در  یبــرهمکنش دارد و نقــش مهمــ
 PRC2(. 44کنـد)  یمـ  سايا یکيزیطور فه آن ب گاهياشغال جا

 یســاز ترنســسراز اســت کــه خــاموش لیــمت ســتونیه کيــ

مختلـف از   یهاریهـا را در مسـ   از ژن یاریبسـ  یکـ یژنت یاپ
کنـد.   یسرطان کنترل م اي یمیوجود آمدن بدخه جمله در ب

 بـدون  PRC2 ،یاسـت کـه در حالـت عـاد     یمعن نيبد نيا
 یشود، در حال یها م یمیاز بدخ یریبرهمکنش باعث جلوگ

 ،کنـد  یبـرهمکنش برقـرار مـ    PRC2بـا   HOTAIR یکه وقت
ـ ا وشـوند   یفعـال مـ   یمیبه بدخ یمنته یهاریمس  گونـه  ني

از  یکـ يتواند  یم HOTAIR انیب شيشود که افزا یاستنتاج م
ر د(. 41باشـد)  ALL یمیبـدخ  جـاد يکننده بـه ا  کمک ليدال

ـ ب زانیـ و همکـاران مشـخص شـد کـه م     لـوون  مطالعـه   انی
HOTAIR یمعنـادار  شيافزا هير سرطانمبتال به  مارانیدر ب 
آن  شيسط  افـزا  یبا گروه کنترل دارد و از طرف سهيدر مقا
 (.  42باشد) یهمراه م ریفق آگهی پیشبا متاستاز و  زین
ـ ب افتهي شيافزا زانیو همکاران موو      را  HOTAIRژن  انی

(. در 45گـزارش کردنـد)   هیـ کل يینومایکارسـ  یها در سلول
 HOTAIRژن  انیـ وهمکاران مشخص شد کـه ب يان مطالعه 
 راتیی(. تغ49دارد) شيسرطان مثانه افزا یبافت یها در نمونه

ــم ــب زانی ــدر ا HOTAIR انی ــاریب ني ــالقوه   یم ــور ب ــه ط ب
 نيباشـد بنـابرا   یمـ  یمـار یدهنده نقش آن در پاتوژنز ب نشان
در نظـر گرفتـه    یهـد  درمـان   کـيـ وان ـه عنـد بـتوان یم

 شود.
    HOTAIR یهد  درمـان  کيتواند به عنوان  یم ندهيدر آ 

 یهـا  یمیبـدخ  یموجود برا یدرمان یها جهت بهبود روش
. اگـر  ردیـ حاد قـرار گ  کیلنسوبالست یاز جمله لوسم یخون
بـه مشـخص شـدن     ازین یبه اهدا  درمان دنیرس یچه برا
 باشد. یژن م نيا انیدهنده برییتغ یمولکول یهاریمس قیدق
 

گيري نتيجه
گرفـت   جـه یتـوان نت  یکسب شده، م یها با توجه به داده    

حـاد نـوع    کیلنسوبالست یلوسم در HOTAIR انیکه میزان ب
B باشـد کـه    نيـ کننده اشگویتواند پ یم ودارد  یشيافزا انیب
در ارتبـاط   یمـار یب نيـ ا یژووليزیآن با پـاتوف  انیب شيافزا
اسـت تـا بـا     ازین یشتریب های هبه مطالع نیچن باشد. هم یم

 یها و مشخص کردن ژن گريمهم د یها LncRNA یبررس
ـ بتـوان نقـش دق   ،هـا  هد  آن  نيـ هـا را در پـاتوژنز ا   آن قی

 کرد نییتع مارانیب یبقا زانیها با م آن انیو ارتباط ب یماریب
 ها در درمان استساده نمود. و در ادامه از آن
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 تشکر و قدردانی
 یها مساعدت با و یقاتیتحق طرح قالب در پژوهش نيا    
 قــاتیتحق مرکــز در البــرز یپزشــک علــوم دانشــگاه یمــال
 شـده  انجـام  314/3162بـا کـد اخـالق     اختهي بن یآور فن

 از نیچن هم. شود یم یقدردان ها آن از لهیوس نيبد که است
 کمـک  خاطر به وندیپ یتخصص و یطب صیتشخ شگاهيآزما
 .شود یم تشکر ها نمونه یآور جم  در
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Abstract 
Background and Objectives 

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common malignancy in childhood. The 

prevalence of ALL is 1 to 4/7 per 100,000 population every year world-wide. Long non-coding 

RNAs (LncRNAs) are a group of non-coding RNAs involved in many biological processes, 

such as epigenetic changes, regulation of mRNA transcription and translation. Identification of 

their function can be helpful to understand the pathophysiology and treatment of ALL. One of 

the important LncRNAs in hematopoiesis regulation is HOTAIR (LncRNA HOX transcript 

antisense RNA). The purpose of this study was to determine the expression of HOTAIR 

LncRNA in newly diagnosed B-ALL patients. 
 

Materials and Methods 

In this cross-sectional descriptive study, 40 newly diagnosed B-ALL patients as well as 15 

healthy individuals as control were given 1mL of bone marrow specimen with EDTA 

anticoagulant. RNA (patients and control) was extracted and Real-time quantitative PCR was 

used to examine the expression of LncRNA HOTAIR in ALL patients. The results was 

analyzed by REST 2009.  

 

Results 

The findings showed that expression of HOTAIR in patients with Acute Lymphoblastic 

Leukemia type B increased significantly as compared to healthy controls (p ˂ 0.05).  

 

Conclusions   

In conclusion, the increase expression of HOTAIR in acute lymphoblastic leukemia can be 

attributed to potential role of LncRNA HOTAIR in pathophysiology of the disease. 

 

Key words: Hematopoiesis, LncRNAs, Lymphocytic Leukemia  Acute 

Received:  22 Aug 2017 

Accepted: 13 Feb 2018 

 

 
Correspondence: Poopak B., PhD of Hematology and Blood Banking. Assistant Professor of Islamic Azad 
University, Tehran Medical Sciences Branch. 
P.O.Box: 19395-1495, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 22264144; Fax: (+9821) 22264144 
E-mail: bpoopak@gmail.com 

 

 

 

Sci J Iran Blood Transfus Organ 2018; 15(1): 28-35 

Original Article 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

lo
od

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
6 

] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://bloodjournal.ir/article-1-1139-fa.html
http://www.tcpdf.org

