مقاله پژوهشي

دوره  15شماره  1بهار )82-55( 79

بیان  LncRNA HOX transcript antisense RNAدر بیماران

پرویز فالح ،1مجتبی مالیی ،8علی احسان حیدری ،5مسعود سلیمانی ،4مهدی جاهدی زرگر ،5احسان عارفیان،6
طاهره مدنی ،9موژان اسدی ،2بهزاد پوپک

7

چكيده
سابقه و هدف

لوسمی حاد لنفوبالستی ،شایع ترین بدخیمی دوران كودكی می باشد .ساالنه در كل دنیا به ازای هر  111هززار
نفر 1،تا  4/9نفر به این بیماری مبتال میشوند Long non-coding RNA .ها ( ،)lncRNAsگروهی از RNAهای
غیركدشونده هستند كه در فرآیندهای زیستی از جمله تغییرات اپیژنتیکی ،كنترل رونویسزی و ترجمزه نقز
دارند .استفاده از  lncRNAهای اختصاصی خونی و شناسزایی عملکزرد آنهزا مزیتوانزد در شزناخت بیشزتر
پاتوفیزیولوژی این بیماری و به دنبال آن در درمان كمکكننده باشد .از جملزه  lncRNAهزای مهز در رونزد
خونسازی )HOTAIR( LncRNA HOX transcript antisense RNA ،میباشد .هدف از انجزا ایزن مطالعزه،
بررسی میزان بیان آن در بیماران تازه تشخیص داده شده لوسمی لنفوبالستیک حاد رده سلولی )B-ALL( Bبود.
مواد و روشها

در یک مطالعه توصیفی ز مقطعی ،میزان بیان  HOTAIRدر نمونه مغز استخوان  41بیمار تازه تشخیص داده
شده  B-ALLو ه چنین در  15فرد سال به عنوان گروه كنترل با روش  Real Time PCRسنجیده شد .یافتهها
توسط برنامه  ،REST 2009تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها

میززان بیزان  HOTAIRدر گزروه بیماران نسبت به گروه كنترل به طور معناداری  181برابزر افززای
(.)p< 1/15

داشزت

نتيجه گيري

میزان بیان افزایشی  HOTAIRدر لوسمی لنفوبالستیک حاد نوع  Bمیتواند پیشگوكننده این باشد كه افزای
بیان آن با پاتوفیزیولوژی این بیماری در ارتباط میباشد .اگر چه به مطالعههای بیشتری جهت بررسی میزان بیان
آن در لوسمیهای دیگر و مشخص كردن نق آن نیاز میباشد.
كلمات كليدي :خونسازی ، LncRNA ،لوسمی لنفوبالستیک حاد
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تازه تشخیص داده شده لوسمی لنفوبالستیک حاد

دوره  ،35شماره  ،3بهار 67
مقدمه

لوســمی حــاد لنسوبالســتیک( ،)ALLدر اثــر تجمــ

ازای هر  311هزار نسر 3 ،تا  2/7نسر به ايـن بیمـاری مبـتال
میشوند( .)4بیشترين میزان بروز  ALLدر سنین بین  1الـی
 7سالگی بوده ،حدود  %75موارد آن قبـل از  9سـالگی رخ
مـیدهنـد .میـزان شـیوع بعـدی  ALLبعـد از  21سـالگی
میباشد( .)1در  %85از موارد رده سلولی گرفتـار از نـوع
( )B-ALLبوده و میزان بروز آن در هـر دو جـن

B

يکسـان

نوکلئوتیــد و  9اگــزون دارد معرفــی شــد( .)32در واقــ
 HOTAIRنقش مهمی در تکثیر ،آپوپتوز ،تهاجم ،متاسـتاز و
حرکت سلولهای بـدخیم دارد( .)31هـد از انجـام ايـن
مطالعه با توجه به نقشهای مهـم و تعـداد ژنهـای هـد
زياد  HOTAIRدر روند خونسازی ،بررسـی میـزان بیـان آن
در بیماران  ALLبود کـه مـیتوانـد در تعیـین نقـش آن در
پاتوژنز و به دنبال آن در درمـان ايـن بیمـاری کمـککننـده
باشد.

است .رده سلولی درگیـر در  35%بقیـه از نـوع )T-ALL( T

مواد و روشها

می باشد.
RNAهای غیر کدشونده را میتـوان بـه دو دسـته کلـی

جم آوری نمونههای بیماران و افراد سالم:
در ايـن مطالعــه توصـیسی -مقطعـی ،از  21بیمــار تــازه

ncRNAهای کوچـک ماننـد میکـروRNAهـا ( )miRNAو

تشخیص داده شده  B-ALLو هم چنین از  35فرد سالم بـه

ncRNAهای بلند( )LncRNAتقسیمبندی کرد( .)2محتوای

عنوان گروه کنترل ،يک میلی لیتر مغز استخوان همراه با ضد

رونويسی پستانداران شامل تعداد بسیار زيادی رونوشت بـه
نام  RNAغیر کدشونده بلند( )LncRNAمـیباشـد کـه ايـن

انعقاد  K2-EDTAاز آزمايشگاه تشخیص طبی و تخصصـی
پیونــد در ســالهــای  3162و  3165جمـ آوری شــد .کــل

RNAها طولی بیش از  411نوکلئوتید دارنـد و پروتئینـی از

بیماران  37زن و  41مرد بودند که میـانگین سـنی آنهـا 2

اين گروه از  RNAها ترجمه نمـیشـود( .)5ايـن گـروه در

سال و تشخیص آنها

 Commonبود .گروه کنتـرل

پروسههای زيستی بسیاری نقشهای مهمی ايسا میکننـد از

هم از کودکان سالم انتخاب شد .معیارهای انتخاب بیمـاران

اين جمله میتوان به نقش  LncRNAها در ايجـاد تغییـرات
اپیژنتیکی ،به هم پیوستن ، mRNAکنترل ترجمـه و کنتـرل

بر اساس يافتـههـای مورفولـوژيکی خـون شناسـی خـا
لوســمی لنسوبالســتیک حــاد(از جملــه افــزايش تعــداد

رونويسی اشاره کرد( .)9-6مطالعهها نشان دادهاند که تغییـر

گلبولهای سسید ،افزايش رده لنسوئیـدی ماننـد لنسوبالسـت

و يا نقص در بیان اين  LncRNAبا پـیشآگهـی ،متاسـتاز و

خون محیطی) ،آزمايشهای مولکولی

و

ايجاد بدخیمیها در ارتباط است ،به طور مثال افزايش بیان
در  LncRNAکه نقش پروتو -انکوژن در سلولهای طبیعی

ايمنوفنوتايپینـــ بـــه روش فلوسايتومتری(بررســـی
مارکرهای رده لنسوئیدی) بود .تمامی بیماران تازه تشـخیص

آن،

نکـرده بودنـد.

ايسا میکنند ،سبب افـزايش رشـد تومـور و مـاتريک

B ALL

]از جمله)[t(12;21

CD

داده شده بودند و هیچ گونه دارويی مصر

افــزايش متاســتاز و افــزايش تکثیــر ســلولهــای بــدخیم

معیار انتخاب افراد کنترل هم نداشتن هیچگونـه بیمـاری از

میشوند( .)31-34در انواع زير گروههای لوسمی لنسوئیدی

جمله بدخیمیهای خونی و ديگـر بـدخیمیهـا بـود .کلیـه

حـــاد ،پـــاتوژنز دقیـــق بیمــاری کامــل مشــخص نشــده
اسـت( .)31شناسـايی عملکـرد و نقـش Long non-coding

نمونهها با گرفتن رضـايتنامـه بـه منظـور انجـام کارهـای
تحقیقاتی جم آوری شدند .نمونـههـای مغـز اسـتخوان در

RNAهــای اختصاصـی خــونی در پــاتوفیزيولوژی لوســمی

دمای  2درجه سانتیگراد نگهداری و از هر يک از نمونههـا

لنسوبالستک حاد میتواند در ارائه راهکارهـای درمـانی ايـن

(بیماران و کنترل)  RNAاستخراج گرديد.

بیماری کمککننده باشد .بـا توجـه بـه بررسـی مقالـههـای
متعدد از جملـه  LncRNAهـای تنظیمـی مهـم در سیسـتم

استخراج : RNA

خونساز HOTAIR ،میباشـد HOTAIR .اولـین بـار توسـ

مراحل کار به شرح زير میباشد:
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لنسوبالستها در مغز اسـتخوان ايجـاد شـده و شـاي تـرين
بدخیمی دوران کودکی میباشد( .)3ساالنه در کـل دنیـا بـه

رين و همکارانش به عنوان يک  RNAپلیآدنیله کـه 4358

پرويز فالح و همکاران

 HOTAIRدر لوسمی لنسوبالستیک حاد

يک میلیلیتر  RNX-Plusسرد به  511میکرولیتـر نمونـه

میکرولیتــر تــران کريپتــاز معکوس(فرمنتــاز) افــزوده شــد.

سوسپانسیون وارد يک میکروتیوب  3/5میلیلیتـری گرديـد

ترموسايکلر گذاشته شد .دستورالعمل دمايی به اين صورت

و به مدت  3دقیقـه ورتکـ شـد .بعـد از ورتکـ  ،ايـن
مخلوط  5دقیقه در دمای اتاق گذاشته شد 411 .میکرولیتـر

بود :دمای  45درجه سانتیگراد به مـدت  31دقیقـه ،دمـای
 17درجه سانتیگراد  31دقیقه ،دمای  24درجه سانتیگـراد

کلروفرم(بــه منظــور جداســازی اجــزای ســلولی برحســب

 25دقیقه و در نهايت  75درجه سانتیگراد (برای غیر فعـال

چگالی) به محتويات میکروتیوب اضافه کرده و يک دقیقـه

کردن آنزيم)  31دقیقه.

به شدت تکان داده شد .سپ

سانتیگراد قرار داده شد .سانتريسوژ  2درجه سانتیگراد41 ،
دقیقه در  34111 rpmانجام شد .جداسازی محلـول رويـی
(فاز آبی) و انتقال آن به میکروتیوب جديد صورت گرفت.
هم حجم فاز آبی(محلول رويی) به آن اتـانول  %311سـرد
(به منظور آبگیری) اضافه گرديد .سپ به آرامـی مخلـوط
کرده به مدت 41دقیقه در دمای  -41درجه سانتیگراد قرار
داده شد .سانتريسوژ  2درجه سانتیگراد 35 ،دقیقـه در

rpm

34111و دور ريختن محلـول رويـی (رسـوب سـسیدرنگی
ديده می شود) انجام شد .يک میلی لیتـر اتـانول  %71سـرد
اضافه و ورتک شد تـا رسـوب از تـه لولـه کنـده شـود.
سانتريسوژ  2درجه سانتی گراد 35 ،دقیقـه در 34111 rpm
صورت گرفت .محلول رويی دور ريخته شـد و درب لولـه

واکنش  Real-Time PCRبرای بررسی میزان بیان :HOTAIR
سنجش میزان بیان  HOTAIRبـه روش

(دستگاه  )ABIصورت گرفت .در اين مرحله جهت بررسی
میـزان بیـان  HOTAIRدر نمونـههـای  Common B-ALLو
نمونههای کنترل ،نیاز به آغازگرهای جلوبرنـده و معکـوس
بــرای ژن  HOTAIRاســت .از ژن  B2Mبــه عنــوان کنتــرل
داخلی برای طبیعی کردن نتايج استساده شد.
جدول  :1اجزای الز برای واكن

ABI

free

 DNaseبــه حجــم  31میکرولیتــر رســانده شــد .درب

 LncRNAها
دما
مرحله

(درجه سانتی
گراد)

فعالسازی
آنزی
دناچوراسیون

لولههـا فـورام

اكستنشن

بــافر ( 5 Xفرمنتــاز) 4 ،میکرولیتــر  )31 mm( dNTPو 3

 Real-time PCRبرای

جدول  :8برنامه زمانی مراحل واكن

لولهها را بسته و بـه مـدت  31دقیقـه در دمـای  71درجـه
بر روی يخ قرار گرفت و به هر کدام از آنها 2 ،میکرولیتـر

تا حجم 45 μL

diH2O

آنیلینگ و

سانتی گراد در ترموسايکلر گذاشته شد .سپ

1/5
1/5
4 μL

)Template (cDNA

يــک میکروگــرم از  RNAتخلــیص شــده در لولــه 411
میکرولیتر جداگانه ،با  3/5میکرولیتر از آغازگر 31پیکومول
 Random Hexamerمخلوط و حجم تیوب بـا آب RNase-

(3 μL × )34/5

)Reverse Primer (10pmol

ساخت: cDNA
مراحل ساخت  cDNAبه شرح زير انجام شد:

غلظت()µM

Master Mix(SYBRR Premix Ex
)TaqTM- Takara
)Forward Primer (10pmol

حدود 11-51میکرولیتر آب  RNase-DNase freeاضافه شد
و در ادامه کیسیت و غلظت  RNAاستخراج شـده بـا روش
نگهداری به فريزر  -71درجه سانتی گراد منتقل شد.

 Real-time PCRدر دستگاه

اجزای تشکیل دهنده

 31دقیقه باز مانـد تـا  RNAرسـوب کـرده خشـک شـود.

فتــومتری تعیــین گردي ـد .نهايت ـام محلــول حاصــل ،جهــت

Real Time PCR

افزای

زمان
(ثانیه)

چرخه

75

51

1

75

5

45

61

51

دما از  51درجه سانتیگراد تا  Meltبرای رس منحنی
 71درجه سانتیگراد
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مغــز اســتخوان اضــافه و خــوب مخلــوط شــد .ســپ

سپ

 5دقیقـه در دمـای  2درجـه

درب لولـه را بسـته و طبـق دسـتورالعمل دمـايی در

دوره  ،35شماره  ،3بهار 67
جدول  :5توالی آغازگرهای طراحی شده برای ردیابی  HOTAIRو

روشهای آماری:

2M

میـ ـزان بیـــان  HOTAIRو ( β2Mکنتـــرل داخلـــی) در
طول

آغازگر

نا ژن

محصول

ســالم بــه دســت آمــد و نتــايج در برنامــه 4116
(()Relative Expression Software Toolکیـاژن ،آلمـان) بـه

321

صــورت ســنجش نســبی بــا روش  2-ΔΔCTبــا رانــدمان

13

( )efficiencyيک ،تجزيه و تحلیل شد(جدول .)1

REST

)(bp
HOTAIR
B2M

F: GAAAGCTTCCACAGTGAGGACT
R: AAATCCGTTCCATTCCACTG
F: ATGCCTGCCGTGTGAAC
R: ATCTTCAAACCTCCATGATG

يافتهها
نتیجه Real-Time PCR

نمونــه کنتــرل منســی بــا عنــوان ( NTC
 )Controlنیــز کــه شــامل تمــامی مــواد بــه غیــر از cDNA
No template

با آنالیز و مقايسه نتـايج

میباشد ،در هرسری کاری گذاشته شد .نمونهها را به آرامی
و بدون ورتکـ

مخلـوط کـرده و در دسـتگاه

:
PCR

 ، Real-Timeبیـان سـط

 HOTAIRدر بیماران نسبت به افـراد سـالم مشـخص شـد.
میــزان بیــان آن بــه طــور معنــاداری  343برابــر بیشــتر

Real time

 PCR )ABI( PCRشد(جداول  3و .)4

بود(نمودارهای  3و .)p< 1/15()4

دمای ذوب

نمودار تکثیر

چرخه
دما(درجه سانتیگراد)

نمودار  :1نمودارهای ذوب و تکثیر  HOTAIRبه روش

Real Time PCR

تغییرات سطح بیان  Hot Airدر بیماران نسبت به گروه كنترل
391
<p

341
311
81
91
21

تغییر بیان()Fold Change

1/15

321

41
1
بیماران

افراد سال

نمودار  :8بیان سطح  mRNAژن  HOTAIRدر بیماران مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد نوع  Bدر مقایسه با نمونههای افراد سال ()p< 1/15
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نمونههای مغز استخوان بیمـاران مبـتال بـه  B-ALLو افـراد

پرويز فالح و همکاران

 HOTAIRدر لوسمی لنسوبالستیک حاد
بحث

در مطالعه های مختلف ،مشخص شده است که يکـی از

مـیباشــند( .)35بنــابراين بسـیار حــائز اهمی ـت اســت کــه
مشخص گردد چطور  LncRNAها در تنظـیم يـا از تنظـیم

جمله در به وجود آمدن بدخیمی يا سرطان کنترل میکنـد.
اين بدين معنی اسـت کـه در حالـت عـادی PRC2 ،بـدون
برهمکنش باعث جلوگیری از بدخیمیها میشود ،در حالی
که وقتی  HOTAIRبـا  PRC2بـرهمکنش برقـرار مـیکنـد،
مسیرهای منتهی به بدخیمی فعـال مـیشـوند و ايـن گونـه

خارج شدن روند خونسازی نقش ايسا میکننـد .در مطالعـه
حاضر ،هد بررسی بیان سط  HOTAIRدر بیماران تـازه

داليل کمککننده بـه ايجـاد بـدخیمی  ALLباشـد( .)41در

 Real-Timeبود که به ايـن منظـور میـزان بیـان

مطالعـه لـوون و همکـاران مشـخص شـد کـه میـزان بیـان
 HOTAIRدر بیماران مبتال به سرطان ريه افزايش معنـاداری

تشخیص داده شده لوسـمی لنسوبالسـتیک حـاد نـوع  Bبـا
روش

PCR

 HOTAIRدر نمونههای مغز استخوان بیماران تازه تشخیص
داده شــده  B-ALLو افــراد ســالم بــه عنــوان گــروه کنتــرل
سنجیده شد .نتايج نشـان داد کـه میـزان بیـان در بیمــاران
نسبت به افراد سالـم افزايـش معنــاداری دارد (.)p≤ 1/15
 HOTAIRيک  LncRNAمیباشد که نقش يـک انکـوژن را

استنتاج میشود که افزايش بیان  HOTAIRمیتواند يکـی از

در مقايسه با گروه کنترل دارد و از طرفی سط افـزايش آن
نیز با متاستاز و پیشآگهی فقیر همراه میباشد(.)42
وو و همکاران میزان افزايش يافته بیـان ژن  HOTAIRرا
در سلولهای کارسـینومايی کلیـه گـزارش کردنـد( .)45در
مطالعه يان وهمکاران مشخص شد کـه بیـان ژن

HOTAIR

در سرطانهای مختلف از جمله سینه ،معـده ،روده و رحـم
دارد( .)39-38میتوان نقش آن را در اين لوسمی به عنـوان

میــزان بیــان  HOTAIRدر ايــن بیمــاری بــه طــور بــالقوه

گســتردهای نقــش کلیــدی  HOTAIRرا بــه عنــوان عامــل

نشاندهنده نقش آن در پاتوژنز بیمـاری مـیباشـد بنـابراين
میتوانـد بـه عنـوان يــک هـد درمـانی در نظـر گرفتـه

انکوژن به طور بالقوه در نظر داشت .از طرفی مطالعـههـای
شروعکننده و پیشرفتدهنده در سرطانهای مختلف نشـان
دادهاند(.)36
با توجه بـه ايـن کـه مطالعـه حاضـر در بیمـاران تـازه
تشخیص داده شده انجام شد ،میتوان آن را يکی از عوامل
بالقوه شروعکننده اين لوسمی دانست .در مطالعه ژان

کـه

در نمونههای بافتی سرطان مثانه افزايش دارد( .)49تغییرات

شود.
 HOTAIRدر آينده میتواند به عنوان يک هد

درمـانی

جهت بهبود روشهای درمانی موجود برای بـدخیمیهـای
خونی از جمله لوسمی لنسوبالستیک حاد قـرار گیـرد .اگـر
چه برای رسیدن به اهدا

درمانی نیاز بـه مشـخص شـدن

تغیی ـرات بی ـان  HOTAIRدر برخ ـی از لوســمیهــای حــاد
بررس ـی شــده اســت ،بی ـان  HOTAIRدر بیمــاران لوســمی

دقیق مسیرهای مولکولی تغییردهنده بیان اين ژن میباشد.

منوبالستیک حاد افزايش معناداری داشته و نشـان داده شـد

نتيجهگيري

در مقايسه با افرادی که میزان بیان HOTAIRکمتری داشتند،
میزان بقا کمتر است(.)41

با توجه به دادههای کسب شده ،میتـوان نتیجـه گرفـت
که میزان بیان  HOTAIRدر لوسمی لنسوبالستیک حـاد نـوع

HOTAIR

 Bبیان افزايشی دارد و میتواند پیشگوکننده ايـن باشـد کـه
افزايش بیان آن با پـاتوفیزيولوژی ايـن بیمـاری در ارتبـاط

در مطالعه هائو مشخص شده که میـزان بیـان
در لوسمی میلوبالستیک حـاد افـزايش دارد و نشـاندهنـده
پیش آگهی ضعیف در بیماران میباشـد( .)43در واقـ يـک

میباشد .هم چنین به مطالعه های بیشتری نیاز اسـت تـا بـا

Polycomb Repressive

بررسی  LncRNAهای مهم ديگر و مشخص کردن ژنهای

) Complex 2 (PRC2بــرهمکنش دارد و نقــش مهم ـی در
اشغال جايگاه آن به طور فیزيکی ايسا مـیکنـد(PRC2 .)44

هد آنهـا ،بتـوان نقـش دقیـق آنهـا را در پـاتوژنز ايـن
بیماری و ارتباط بیان آنها با میزان بقای بیماران تعیین کرد

يـک هیســتون متیـل ترنســسراز اســت کــه خــاموشســازی

و در ادامه از آنها در درمان استساده نمود.

 trans-acting LncRNAاست که با
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تنظیمگرهای مهم روند خونسازی در سط  ، mRNAيـک
کالس از RNAهـای غیـر کدکننـده بـه نـام  LncRNAهـا

اپیژنتیکـی بسـیاری از ژنهـا را در مسـیرهای مختلـف از

67  بهار،3  شماره،35 دوره

 هم چنین از.است که بدين وسیله از آنها قدردانی میشود
Downloaded from bloodjournal.ir at 20:02 +0430 on Saturday June 23rd 2018

آزمايشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند به خاطر کمـک
.در جم آوری نمونهها تشکر میشود

تشکر و قدردانی

اين پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی و با مساعدتهای
مــالی دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز در مرکــز تحقیقــات
 انجـام شـده3162/314 فنآوری بن ياخته بـا کـد اخـالق
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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
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