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در لوسمی لنفوبالستیک حاد
5

نسرین دهقان نیری ،1پیمان عشقی ،2کوروش گودرزیپور ،1مینا درویشی ،4احمد قرهباغیان
چكيده
سابقه و هدف

لوسمی لنفوبالستیک حاد( ،)ALLشایعترین سرطان در سنین کودکی محسوب میشود .حددود  %22کودکدان
مبتال ،به داروهای موجود مقاومت نشان میدهند .یکی از عوامل اصلی پیشآگهی ضعیف در بیمارانی که دچار
عود شدند ،مقاومت به گلوکوکورتیکوئیدها میباشد .لداا شناسدایی نشدانهرهای مقاومدت یدا حساسدیت بده
گلوکوکورتیکوئیدها و بررسی چهونهی تعامل ایدن پدروتنینهدا مدیتواندد ابدراری مفیدد بده منبدور بهبدود
استراتژیهای تعیین پیشآگهی بیماری باشد.
مواد و روشها

در یک مطالعه تجربی ،شبکه تعامل پروتنینی بین  14پروتنین شناسایی شده در پروتنوم سلولهای  ALLتیمدار
شده با گلوکوکورتیکوئیدها بررسی شدند .برای این منبور از روش شبکه ژنی و پایهاه داده آنالین ،STRING
به عنوان ابرار جستجوی بازیابی تعامل ژنها و پروتنینها ،استفاده گردید.

يافتهها

بدا استفداده از روشهای پروتنومیکی 14 ،پروتنین تغییر بیان یافتده بده ندامهدای ،VDAC1 ،CNBP ،SRSF3
 CLIC1، PNP، CAPZB، CAPZA1، DUT، PPP4R4، STMN1، PSMB2، PFDN6 ، SNX3و  PSME1بعد
از تیمار با پردنیرلون و دگرامتازون در دو رده سلولی حساس( )Nalm-6و مقاوم( )Rehبه گلوکوکورتیکوئیدها
شناسایی شدند .ارتباط بین پروتنینهای ماکور در پایهاه داده  STRINGمورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.

نتيجه گيري

به طور کلی یافتهها نشان میدهد که مسیر پروتنازوم -یوبیکوئیتین نقش عملکردی در القاء مکانیسم مقاومدت
به گلوکوکورتیکوئید در  ALLایفا میکند .لاا بررسی پروتنینهای کلیدی کنترلکننده مسیر ماکور مدیتواندد
نقش مهمی در روشنسازی مکانیسم القاء مقاومت به گلوکوکورتیکوئیدها و به تبع آن پیشآگهی بیماری داشته
باشد.
كلمات كليدي :لوسمی لنفوبالستیک حاد ،مقاومت دارویی ،گلوکوکورتیکوئیدها ،نشانهرهای زیستی

 PhD -1پروتئومیکس ـ دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران
 -2فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان ـ استاد مرکز تحقیقات بیماری های خونی مادرزادی کودکان ـ بیمارستان کودکان مفید ـ دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ـ تهران ـ ایران
 -3فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان ـ استادیار مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان ـ بیمارستان کودکان مفید ـ دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران
 -4کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ـ دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران
 -5مؤلف مسئول PhD :ایمونوهماتولوژی بالینی ـ استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران ـ کد پستی49154-49941 :
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اهمیت مسیر پروتئازوم ـ یوبی کوئیتین در ایجاد مقاومت به گلوکوکورتیکوئیدها

مائده قاری و همکاران

مسیر سیگنالینگ  Wnt/-cateninدر لوسمی های خونی
مقدمه

علیرغم این که امروزه میزان بقاء در مبتالیان به لوسمی

به درمان پاسـخگو نیسـتند( .)1 2درمـان در بیمـاران تـازه
تشخیص داده شده معموالً توسط رژیمهای شـیمیدرمـانی
ترکیبی شامل گلوکوکورتیکوئیدها انجام میگیرد.
گلوکوکورتیکوئیدها بـه طـور گسـتردهای بـرای درمـان
انواع بیماریها مورد استفاده قرار میگیرند و چنـدین دهـه
اس ،کـه در انکولـوژی بـالینی بـا ارزش و مـورد اسـتفاده
هستند( .)3گلوکوکورتیکوئیـدها باعـ

اخـتالل در چرخـه

سلولی شده و سبب القاء مرگ سلولی در سلولهای خونی
از طریق فعالسازی ژنهـای القـاء کننـده آپوپتـوز و مهـار
رونویسی ژنهای بقا میگردند از این رو آنهـا بـه بخـش
جدایی ناپذیر رژیمهای شیمیدرمـانی بـرای سـرطانهـای
لنفوئیدی به ویژه  ALLتبدیل شدهاند( .)4 5پردنیزولـون و
دگزامتـــازون معمـــولتـــرین آنـــالوگهـــای مصـــنوعی
گلوکوکورتیکوئیدها هسـتند و در مراحـل مختلـف درمـان
 ALLمــورد اســتفاده قــرار مــیگیرنــد( .)6پاســ بــه
گلـوکوکورتیکوئید یکی از فاکتورهای مهم برای پیشبینـی
نتیجه درمان و عوارض جانبی بلند مـدت ناشـی از شـیمی
درمانی در  ALLدوران کودکی محسوب میشود( .)7تا بـه
امروز مکانیسم دقیق این که پردنیزولون چگونه سلولهـای
ایمنی و یا سلولهای لوسمی را هدف قرار میدهـد کـامالً
مشخص نشده اسـ .،اثبـات شـده اسـ ،کـه پردنیزولـون
میتواند به دلیل ساختار چربی دوس ،خـود بـه طـور غیـر
فعـــال از غشـــای ســـلولی عبـــور کنـــد و بـــه گیرنـــده
گلوکوکورتیکوئیــدی ســیتوزولی(= GR/NR3C1

nuclear

 )receptor subfamily 3 group C member 1متصـل شـود.
گلوکوکورتیکوئیــدها عملکردشــان را از طریــق اتصــال بــه
گیرنـــدههـــای گلوکوکورتیکوئیـــدی معـــروف بـــه GR
(receptor

تعیین پیشآگهی بیماران شناسایی پنل نشانگرهای زیسـتی
پــیشبینــی کننــده حساســی ،یــا مقاومــ ،بــه درمــان بــا
گلوکوکورتیکوئیدها در روز تشـخیص بیمـاری مـیتوانـد
آزمایشی ارزشمند در کنار سایر آزمایش هـای تعیـینکننـده
فاکتورهای خطر باشد( .)9عالوه بر این اسـتفاده از شـبکه
برهمکنش پروتئین -پروتئین و آنالیز ویژگیهای ساختاری
و عملکردی پروتئینها مـیتوانـد بـه فهـم بهتـر بیولـوژی
بیماری درک بهتر مکانیسـمهـای مولکـولی درگیـر و هـم
چنین معرفی نشانگرهای زیستی کمـک کنـد .از ایـنرو در
ایـــن مطالعـــه بـــه شناســـایی نشـــانگرهای پروتئینـــی
پیشآگهیدهنده مقاوم ،درمانی به گلوکوکورتیکوئیدها در
لوسمی لنفوبالسـتیک حـاد پرداختـه شـده اسـ .،در ایـن
پژوهش از روش پروتئومیکی و بیوانفورماتیکی بـه منوـور
کشف مکانیسمهـای دخیـل در مقاومـ ،و بررسـی تعامـل
پروتئینهای تغییر بیان یافته استفاده شده اس.،
مواد و روشها

کش ،سلولی:
در مطالعههای قبلی تکمیل کننـده مطالعـه حا،ـر طـی
یک مطالعه مداخلهای از رده سلولی  Nalm-6به عنوان رده
سلولی حساس به گلوکوکورتیکوئیدها و  Rehبه عنوان رده
سلولی مقاوم به گلوکوکورتیکوئیدها استفاده شـده بـود .در
این مطالعه تجربی سلولها از بانک سلولی انستیتو پاسـتور
ایران (تهران ایران) تهیه شدند .هر یک از ردههای سـلولی
به تعداد  388888سلول در هـر میلـی لیتـر محـیط کشـ،
( RPMI-1640جیبکــو آمریکــا) و در فالســکهــای 175
میلــیلیتــری بــا دوز  1میکرومــوالر پردنیزولــون و 288
نانوموالر دگزامتازون (آمریکا سیگما  )D 4982بـه مـدت
 44ساع ،تیمار شدند .سپس سلولهای تیمار شـده مـورد
آنالیز پروتئومیکی قرار گرفتند(.)9 18

 )Glucocorticoidیـا  NR3C1اعمـال مــیکننــد.

مطالعه ها نشان داده اس ،که بیان غیرطبیعـی ایزوفـرمهـای

آنالیز پروتئومیکی:
پــس از اســتخرال مخلــوئ پروتئینــی از ســلولهــا

 GRو ژنهـای پاسـ بــه گلوکوکورتیکوئیـد و هــم چنــین
پلیمورفیسمهای ژنتیکی و یا مسیر سیگنالینگ پایین دسـ،

جداسازی پروتئینهـا بـا اسـتفاده از روش الکتروفـورز دو

 NR3C1میتوانند در مقاوم ،به درمان درگیر باشند(.)4

بعدی بر اساس نقطه ایزوالکتریک صورت گرف .،سپس با
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لنفوبالستیک حاد به بیش از حدود  %48رسیده اسـ ،امـا
هنوز  %15-%28از بیماران با دستورالعمل های درمانی فعلی

با توجه بـه اهمیـ ،پاسـ بـه گلوکوکورتیکوئیـدها در
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استفاده از نـرم افـزار

Image Master

پـروتئینهـای دارای

پیشین که توسط همین گروه انجام شـده اسـتخرال شـد و

از روش ژل الکتروفــورز دو بعــدی جداســازی شـــدند.

گرفــ .،بــرای ایــن منوــور از روش شــبکه ژنــی و ابــزار

لکههای پروتئینی از ژل خارل شده و مورد هضم آنزیمی با
تریپسین قرار گرفتند.

جستجوی بازیابی تعامل ژنها و پروتئینها و از پایگاه داده
آنالین  STRINGنسخه  18/5که یک پایگـاه داده از اثـرات

سپس مخلوئ پپتیدی حاصل بـه وسـیله طیـف سـنجی

متقابل پروتئینی شناخته و پیشبینی شده اس ،استفاده شد.

جرمی بررسی شد .جرم پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمـی

اطالعات به دس ،آمده از این پژوهش در قالب شبکه بـر-

با جرم تئوریکی پپتیدهای حاصل از هضم فر،ی پـروتئین

همکنش پروتئین -پروتئین ارائه شد.

های موجود در بانک اطالعات مقایسه شد .اگر تعداد کافی
از پپتیدهای موجود در طیف واقعی با پپتیـدهای حاصـل از

يافتهها

هضم تئوریکی از نور جرمـی هـم پوشـانی داشـته باشـند

آنالیز پروتئومیکی:

مـیتوان پـروتئین را با قطعی ،شناسایی کرد(.)9 18

پروتئینهای شناسایی شده پروتئینهایی هستند که طی
تیمار سلولهای لوسمی لنفوبالستیک حـاد ( Rehو
 )6بــــــا دو داروی گلوکوکورتیکوئیــــــد(پردنیزولون و
Nalm-

آنالیز شبکه پروتئینی:
در این مطالعه پروتئینهای شناسایی شده در مطالعههای

دگزامتازون) تغییر بیان داشتند(جدول .)1

جدول  :1پروتنینهای شناسایی شده در سلولهای  Rehو  Nalm-6تیمار شده با داروهای پردنیرلون و دگرامتازون به روش طیف سنجی جرمی
شماره لکه

نام پروتنین

Uniprot code

Mascot score

تنبیم بیان

Fold change

پروتنینهای شناسایی شده در سلول  Rehتیمار شده با پردنیرولون

1

SRSF3

P84103

148

کاهش

-2/2

2

CNBP

P62633

62

کاهش

-2

پروتنینهای شناسایی شده در سلول  Rehتیمار شده با دگرامتازون

1

VDAC1

P21796

394

کاهش

-2/3

2

SNX3

O60493

99

کاهش

-3/5

3

PFDN6

O15212

175

کاهش

-3/7

پروتنینهای شناسایی شده در سلول  Nalm-6تیمار شده با پردنیرولون

1

PSMB2

P49721

78

کاهش

-2/1

2

PPP4R4

Q6NUP7

37

افزایش

+3/6

3

DUT

P33316

146

افزایش

+4

4

STMN1

P16949

58

کاهش

-2/6

پروتنینهای شناسایی شده در سلول  Nalm-6تیمار شده با دگرامتازون

1

CAPZA1

P49721

144

کاهش

-2/3

2

CAPZB

Q6NUP7

44

کاهش

-3/4

3

PNP

P33316

131

کاهش

-2/4

4

CLIC1

P33316

138

کاهش

-2/2

5

PSME1

P16949

159

کاهش

-2/4
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تغییر بیان قابل توجه قبل و بعد از تیمار با دارو با اسـتفاده

سپس شبکه برهمکنش پروتئینی مورد ارزیابی و تحلیل قرار

مسیر سیگنالینگ  Wnt/-cateninدر لوسمی های خونی

مائده قاری و همکاران

با نمونههای کنترل کاهش بیان داشته است SRSF3 .در کنترل سیکل سلولی ،پیرایش  RNAو بیان ژن نقش دارد CNBP .نیر دارای فعالیت
چاپرونی است .با توجه به نقش این پروتنینها به نبر میرسد سطح آستانهای از این پروتنینها برای حفظ تعادل تکثیر و آپوپتوز الزم است .با
توجه به ارتباط این دو پروتنین با  NR3C1به عنوان گیرنده  ،GRنقش احتمالی این پروتنینها و فرآیند پیرایش  RNAدر مقاومت به  GRدر
سلول  Rehنیر مطرح است.

شکل  )A :2شبکه برهمکنش پروتنینی  .VDAC1/NR3C1کاهش بیان  VDAC1بعد از تیمار سلول  Rehبا دگرامتازون و در نتیجه کاهش
برهمکنش این پروتنین با  BCL2باعث مقاومت این سلول به آپوپتوز شده است )B .شبکه برهمکنش پروتنینی  SNX3 .SNX3/NR3C1در فرآیند
اندوسیتوز و نقل و انتقال پروتنینها دخالت دارد .اختالل عملکرد  SNX3می تواند منجر به تغییر رسپتورهای سطح سلولی و اختالل در سیهنالینگ
و تومورژنر شود .در این مطالعه کاهش بیان  SNX3بعد از تیمار سلول  Rehبا دگرامتازون مشاهده شد .با توجه به ارتباط ایدن پروتنین با
 ، NR3C1نقش احتمالی  SNX3در مقاومت دارویی نیر مطرح می باشد )C .شبکه برهم کنش پروتنینی  PFDN6 .PFDN6/NR3C1در عملکرد
توبولینها حین میتوز و تنبیم چرخه سلولی نقش دارد .با توجه به کاهش بیان  PFDN6بعد از تیمار سلول  Rehبا دگرامتازون و ارتباط آن با
 NR3C1به عنوان گیرنده  GRاحتمال ارتباط آن با مقاومت دارویی نیر مطرح است.
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شکل  :1شبکه برهمکنش پروتنینی  SRSF3و  CNBPبا  .NR3C1سطح بیان هر دو پروتنین در سلولهای  Rehتیمار شده با پردنیرلون در مقایسه
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گیرنده  GRدر القای مقاوم ،بـه بررسـی اینتراکشـنهـای

پردنیزولون بهره گرفته شد(شکل .)1

پروتئینی گیرنده  )NR3C1( GRبا سایر تارگ،های دارویی

شبکه اینتراکشن پروتئینی تارگ،های دارویـی دگزامتـازون
در رده سلولی  Rehو : NR3C1

پردنیزولون و دگزامتازون پرداخته شده اس.)4(،

شبکه اینتراکشن پروتئینی تارگ،های دارویـی پردنیزولـون
در رده سلولی  Rehو : NR3C1

در این بخش از پژوهش حا،ر نتایج پروتئـومیکی بـر
اساس تغییرات در سطوح بیان پروتئینها در سلول

Reh

به

در این بخش از پژوهش حا،ر نتایج پروتئـومیکی بـر

عنوان یک مدل از بیمارانی که پاس ،عیف به دگزامتازون

اساس تغییرات در سطوح بیان پروتئینهـا در سـلول
بــه عنــوان یــک مــدل از بیمــارانی کــه پاسـ ،ــعیف بــه

نشان میدهند(بیماران با خطر باال) قبل و بعد از تیمـار بـا
دگزامتازون گزارش شده اس .،از ترکیب دادههای حاصـل

پردنیزولون میدهند(بیماران با خطـر بـاال) قبـل و بعـد از

از آنالیز پروتئوم با اطالعات پروتئین ـ پروتئین اینتراکشـن

تیمار با پردنیزولون گزارش شد .از ترکیب دادههای حاصل

جهــ ،تشــخیص مســیر ســیگنالینگ دخیــل در مقاومــ،

از آنالیز پروتئوم با اطالعات بر همکنش پروتئینـ پـروتئین

دگزامتازون بهره گرفته شد(شکل .)2

Reh

شکل  )A :1شبکه برهم کنش پروتنینی  .PSMB2/NR3C1بیان  PSMB2در سلولهای  Nalm-6تیمار شده با پردنیرلون در مقایسه با نمونه کنترل
کاهش داشته است PSMB2 .جرئی از پروتنوزوم بوده و این سیستم به عنوان یک تنبیم کننده مسیر های متابولیکی و چرخه سلولی است .ارتباط
این پروتنین با گیرنده  NR3C1 ،GRدر تصویر فوق نشان داده شده است )B .شبکه برهم کنش پروتنینی  .STMN1/NR3C1بیان  STMN1در
سلول های  Nalm-6تیمار شده با پردنیرولون در مقایسه با نمونه کنترل کاهش داشته است STMN1 .تنبیمکننده میکروتوبولها حین تقسیم
سلولی و تحرک است .ارتباط این پروتنین با گیرنده  NR3C1 ،GRدر تصویر فوق نشان داده شده است )C .شبکه برهمکنش پروتنینی
 .DUT/NR3C1بیان  DUTدر سلولهای  Nalm-6تیمار شده با پردنیرولون در مقایسه با نمونه کنترل افرایش داشته است DUT .آنریم ضروری در
متابولیسم نوکلنوتیدهاست .افرایش بیان آن نیر به عنوان یک مکانیسم مقاومت دارویی شناخته شده است )D .شبکه برهمکنش پروتنینی

 .PPP4R4/NR3C1بیان  PPP4R4در سلولهای  Nalm-6تیمار شده با پردنیزولون

در مقایسه با نمونه کنترل افرایش داشته است PPP4R4 .نیر

در فرآیند آپوپتوز و سازماندهی میکروتوبول ها نقش دارد .هم چنین در تنبیم سیهنالینگ سایتوکاینها و بقای لنفوسیت نیر دخیل است .دادههای
این مطالعه نشان میدهد پروتنین  PPP4R4با  NR3C1به عنوان گیرنده  GRمرتبط است.
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در این مطالعه با توجـه بـه اهمیـ ،مسـیرهای سـیگنالینگ

جهــ ،تشــخیص مســیر ســیگنالینگ دخیــل در مقاومــ،

مسیر سیگنالینگ  Wnt/-cateninدر لوسمی های خونی

مائده قاری و همکاران

مقایسه با نمونه کنترل کاهش داشته است CAP .ها برای ایجاد ساختار اسکلت سلولی پایدار الزم اند .در تصویر فوق ارتباط این پروتنین با
 NR3C1نشان داده شده است )B .شبکه برهم کنش پروتنینی  .CLIC1/NR3C1بیان  CLIC1در سلول های  Nalm-6تیمار شده با دگرامتازون در
مقایسه با نمونه کنترل کاهش داشته است CLIC1 .نقش مهمی در تنبیم پتانسیل غشا ،چرخه سلولی و تکثیر و تمایر آن ایفا می کند .ارتباط این
پروتنین با  NR3C1با استفاده از پایهاه داده  STRINGدر تصویر فوق نشان داده شده است )C .شبکه برهم کنش پروتنینی  .PNP/NR3C1بیان
 PNPدر سلول های  Nalm-6تیمار شده با دگرامتازون در مقایسه با نمونه کنترل کاهش داشته است PNP .در فسفریالسیون نوکلنوزید های
پورین نقش دارد .اختالل در این آنریم بر بقا و عملکرد سلول تاثیر می گاارد .ارتباط این پروتنین با  NR3C1در تصویر فوق نشان داده شده
است )D .شبکه برهم کنش پروتنینی  .PSME1/NR3C1بیان  PSME1در سلول های  Nalm-6تیمار شده با دگرامتازون در مقایسه با نمونه کنترل
کاهش داشته است PSME1 .نیر از اجرای پروتنازوم بوده و اختالل در بیان آن بر بقای سلول اثر دارد .افرایش بیان آن مارکر مهم مقاومت
دارویی است .در تصویر فوق ارتباط این پروتنین با  NR3C1نشان داده شده است.

شکل  :5شبکه بر هم کنش  14پروتنین شناسایی شده در اثر تیمار سلولهای لوسمی لنفوبالستیک حاد ( Rehو  )Nalm-6با گلوکوکورتیکوئیدها.
گلوکوکورتیکوئیدها ترکیباتی با اهداف چندگانه هستند که اثرات ضد سرطانی آنها به مسیر پروتنازوم -یوبی کوئیتین مرتبط است .نتایج آنالیر
شبکه بر هم کنش پروتنینی هم چنین بیانهر این ادعاست که احتماالً یوبی کوئیتینه شدن ،مکانسیم مولکولی دخیل در تعیین پاسخ به درمان در
 ALLاست.
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شکل  )A :4شبکه برهم کنش پروتنینی  .CAPZB/CAPZA1/NR3C1بیان این دو پروتنین در سلول های  Nalm-6تیمار شده با دگرامتازون در
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شبکه اینتراکشن پروتئینی تارگ،های دارویی پردنیزولون
در رده سلولی  Nalm-6و : NR3C1

گلوکوکورتیکوئیدی صورت گرفته اس .،اولین مطالعـههـا

در این بخش از پژوهش حا،ر نتایج پروتئومیکی بر

بـر روی کلیـرنس پردنیزولـون و یــا بیـان نـاقص گیرنــده

اساس تغییرات در سطوح بیان پروتئینها در سلولهای
 Nalm-6به عنوان یک مدل از بیمارانی که نه حساسی،

گلوکوکورتیکوئیدی معطوف شد .سطح بیان واریان،هـای
مختلف هم در سـطح پایـه و هـم بعـد از هشـ ،سـاع،

و نه مقاوم ،مطلق به پردنیزولون را نشان دادند (بیماران

قرارگیری در معرض پردنیزولون اندازهگیـری شـد .نتـایج

با خطر متوسط) قبل و بعد از تیمار با پردنیزولون گزارش

نشان داد این مقدار با مقاوم ،پردنیزولـون در شـرایط

شد .از ترکیب دادههای حاصل از آنالیز پروتئوم با

 vitroدر نمونــههــای کودکــان مبــتال بــه  ALLارتبــائ

اطالعات بر همکنش پروتئین  -پروتئین جه ،تشخیص
مسیر سیگنالینگ دخیل در مقاوم ،پردنیزولون بهره گرفته

نداش .)11(،عالوه بر این مشخص شد پلیمورفیسمها و
یا جهشها در ژن  GRاز مشارک،کنندگان اصلی مقاوم،

شد (شکل .)3

گلوکوکورتیکوئیــــدی در کودکــــان مبــــتال بــــه

تحقیقـات بسیـاری بـرای روشـن شدن و تعدیل مقاوم،

ALL

نمیباشند( .)12مطالعه ها نشـان داده اسـ ،کـه مسـیرهای

شبکه اینتراکشن پروتئینی تارگ،های دارویی دگزامتازون
در رده سلولی  Nalm-6و : NR3C1
در این بخش از پژوهش حا،ر نتایج پروتئومیکی بر

سیگنالینگ درگیر در مسیرهای پایین دسـ ،یـا باالدسـ،
گیرنـــده گلوکوکورتیکوئیـــدی در ایجـــاد مقاومـــ ،بـــه
گلوکوکورتیکوئیدها نقش مهمی دارند .به طـور کلـی ایـن

اساس تغییرات در سطوح بیان پروتئینها در سلولهای

اطالعات نشان میدهد که مقاوم ،به گلوکوکورتیکوئیدها

به عنوان یک مدل از بیمارانی که حساسی ،به

میتواند ناشی از مکانیسمهای مؤثر بـر مسـیر سـیگنالینگ

پردنیزولون را نشان دادند(بیماران با خطر پایین) قبل و

درونسلولی گیرنده  GRباشـد( .)4 13 14لـذا بـا یـافتن
مارکرهــای مقاومــ ،یــا حساســی ،بــه پردنیزولــون و

Nalm-6

بعد از تیمار با دگزامتازون گزارش شد .از ترکیب دادههای
حاصل از آنالیز پروتئوم با اطالعات بر همکنش پروتئین ـ
پروتئین جه ،تشخیص مسیر سیگنالینگ دخیل در
مقاوم ،دگزامتازون بهره گرفته شد(شکل .)4
در مجموع مطالعه شبکه برهمکنش پروتئینی نشان داد
که این  14پروتئین میتوانند از طریق پروتئین

دگزامتازون و ارتبائ آنها بـا  NR3C1بـه عنـوان گیرنـده
GR

مـــیتـــوان مســـیرهای ســـیگنالینگ درون ســـلولی

پــاییندســ ،را شناســایی نمــود .ابزارهــای پروتئــومیکی
دریچــهای جدیــد را در شناســایی نشــانگرهای زیســتی

ubiquitin-

مقاوم ،دارویی با هدف بهبود درمان فـراهم مـیکننـد .از

به عنوان گیرنده

این رو در مطالعههای پیشـین گـروه حا،ـر بـه ارزیـابی

گلوکوکورتیکوئیدی( )GRبرهمکنش داشته باشند .این

اهداف دارویی گلوکوکورتیکوئیـدها شـامل پردنیزولـون و

مو،وع نشاندهنده نقش این پروتئین در مسیر پروتئازوم

دگزامتــازون در  ALLبــه روش پروتئــومیکی پرداختــه
شد(.)9 18

)conjugating enzyme (UBC

با

NR3C1

ـ یوبی کوئیتین اس ،که احتماالً میتواند نقش مهمی در
مکانیسم مقاوم ،به  GCدر  ALLایفا کند(شکل .)5

بررســی پروتئــومیکی ســلولهــای تیمــار شــده بــا
گلوکوکورتیکوئیدها در مقایسه با کنترل نشان از تغییر بیان

بحث

یافتهها نشان داده اس ،که  14پروتئین تغییر بیان یافتـه

 24لکه پروتئینی داش ،که از این تعداد تنها  14پـروتئین
بــه روش طیــفســنجی جرمــی مــورد شناســایی قــرار

که در مطالعـههـای قبلـی در زمینـه مقاومـ ،سـلولهـای

گرفتند(جدول  .)1پروتئینهای شناسایی شده در مسـیرها

لوســمی لنفوبالســتیک حــاد بــه  GCشناســایی شــدند در

و فرآینــــدهای پیــــرایش جــــایگزین (

مسیرهای بیولوژیکی مهمـی از جملـه مسـیر پروتئـازوم -
یوبیکوئیتین نقش ایفا میکنند .در طـی سـالهـای اخیـر

Splicing Factor 3

 Serine/Argenin-Richو

=

SRSF3
= CNBP

)CCHC-type zinc finger nucleic acid binding protein

Downloaded from bloodjournal.ir at 0:55 +0330 on Tuesday February 19th 2019

in

مسیر سیگنالینگ  Wnt/-cateninدر لوسمی های خونی

مسیر پروتئازوم

مائده قاری و همکاران

(PSMB2 = Proteasome subunit beta 2

SNX3 )function

تنویم میشـود بنـابراین ایـن پـروتئین

 )STMN1 = Stathmin 1مسیر سازماندهی اسکل ،سلولی

مسیر محسوب شود (شکل  .)2Bآنالیز  STRINGنشان داد

(CAPZA1 = F-actin-capping protein subunit alpha-1

)PFDN6

که اهداف پـاییندسـ ،مسـیر وابسـته بـه  PFDN6شـامل
 PFDN5-UBC-HSP90-NR3C1-PFDN6ممکن اس ،بـه

 CLIC1و  )SNX3و متابولیســم

دلیل اختالل عملکرد در پرفولـدین ( )Prefoldinدر ایجـاد

نوکلئوتیدها( DUTو  )PNPمشارک ،داشـتند( .)15-25در

 ALLدخال ،داشته باشـند (شـکل  .)2Cپرفولـدین دارای

این مطالعه با توجه به اهمی ،مسیرهای سیگنالینگ گیرنده

عملکردهــایی همچــون تــاخوردگی پــروتئین بازســازی

 GRدر القای مقاوم ،به بررسی اینتراکشنهای پروتئینـی
گیرنــده  )NR3C1( GRبــا ســایر تارگــ،هــای دارویــی

اسکل ،سلولی و تنویم چرخه سلولی میباشد(.)28
هم چنین سطح بیان پروتئینهـای  PSMB2و STMN1

پردنیزولون و دگزامتازون پرداخته شد.

در سلول  Nalm-6تیمار شده با پردنیزلون نسب ،به کنتـرل

= Proteasome activator complex subunit 1

CAPZB

PPP4C

ترانســپورترها(VDAC1

STMN

و

Reh

کاهش داشـته اسـ ،و در مقابـل دو پـروتئین  PPP4R4و

سطح بیان دو پروتئین  SRSF3و  CNBPدر سلول

تیمارشده با پردنیزولـون کـاهش داشـته اسـ(،جدول .)1
نتایج حاصل از بررسی برهمکنش پروتئین  -پـروتئین هـر

 DUTافزایش بیان نشان دادند(جدول  PSMB2 .)1جزئـی
از پروتئوزوم بوده و این سیستم به عنوان یک تنویمکننـده

دو پــروتئین فــوق بــا  NR3C1بــه عنــوان گیرنــده هــدف

مسیرهای متابولیکی و چرخه سلولی اسـ STMN1 .،نیـز

پردنیزلون نقش مسـیر سـیگنالینگ اسـپالیزوم را آشـکار

تنویمکننده میکروتوبولها حین تقسـیم سـلولی و تحـرک

GR

اس .)17 14(،شبکه برهمکنش این پروتئینهـا و ارتبـائ

هــا از جملــه  NR3C1اهمیــ ،زیــادی دارد و از طرفــی
 SRSF3و  CNBPدر پیرایش جایگزین نقش کلیدی دارند.

GR

آنها در مسیرهای پیامرسـانی القاکننـده مقاومـ ،بـه
مورد بررسـی قـرار گرفـ .،بـین  PSMB2و  STMN1بـا

اختالل در پیرایش واریان،هایی را تولید مـیکنـد کـه در

 NR3C1نیز ارتبائ معناداری برقرار اس ،کـه در شـکل 3

ابعــاد مختلــف متابولیســم ســرطان متاســتاز آنژیــوژنز و

نشان داده شده اس DUT .،آنزیم ،ـروری در متابولیسـم

مقاوم ،دارویی دخیـل هسـتند( .)26از طرفـی داروهـای
شیمیدرمانی نیز میتوانند فرآیندهای پیرایش جایگزین را

نوکلئوتیدها ا سـ .،افـزایش بیـان آن نیـز بـه عنـوان یـک
مکانیســم مقاومــ ،دارویــی شــناخته شــده اســ.)25(،

تغییر دهند(.)27

 PPP4R4نیــــز در فرآینــــد آپوپتــــوز و ســــازماندهی

نمود(شکل  .)1به عبارتی پیرایش جایگزین در تنوـیم

و  PFDN6در

میکروتوبولها نقش دارد .هم چنین در تنوـیم سـیگنالینگ

سطح بیان سه پروتئین

سلول  Rehتیمارشده با دگزامتازون کاهش معنـادار داشـته

سـایتوکاینهــا و بقــای لنفوسـی ،نیــز دخیــل اســ.)28(،

اســ(،جدول  .)1بــه عــالوه نتــایج حاصــل از بررســی
بــرهــمکــنش پــروتئین  -پــروتئین بــرهمکــنش BCL2-

بررسی شبکه برهمکـنش پـروتئین  DUTنیـز ارتبـائ بـین
 DUT/UBC/NR3C1را نشان داد (شـکل  .)3Cعـالوه بـر

 VDAC1-UBC-NR3C1را نشــان داده اســ .،بــه عبــارتی

ایــن ارتبــائ بــین  PPP4R4-PPP4C-JUN-NR3C1هــم

VDAC1

SNX3 VDAC1

با پروتئینهای تنویمکننده آپوپتوز و هـم چنـین

گیرنـــده هـــدف داروی دگزامتـــازون  NR3C1ارتبـــائ
دارد(شکل  .)2Aاین یافتهها پیشـنهاد مـیدهـد کـه القـای

نشاندهنـده بـر هـمکـنش پـروتئین  PPP4R4بـا
میباشد(شکل .)3D
سطح بیان پنج پروتئین به نامهای CAPZA1

NR3C1

CAPZB

افزایش بیان  VDAC1میتوانـد بـه عنـوان یـک مکانیسـم

CLIC1 PNP

القای آپوپتوز در تحقیقات مـرتبط بـا مقاومـ ،بـه داروی

دگزامتازون نسب ،به کنترل کاهش داشته اس(،جدول .)1

دگزامتازون استفاده شود .هم چنین بررسیها نشان داد کـه

 CAPها برای ایجاد ساختار اسکل ،سلولی پایدار الزماند

sorting

( CLIC1 .)19نقش مهمی در تنویم پتانسیل غشـا چرخـه

 NR3C1احتمـاالً توسـط عملکـرد مرتـبسـازی(

و  PSME1در سلول  Nalm-6تیمار شده بـا
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اجزای مسیر پیامرسانی وابسته و نقش آنها در ادامه تکریر

 درPNP .)21(ســلولی و تکریــر و تمــایز آن ایفــا مــیکنــد

 هـم.،ـروری اسـ، GC سلولهای سرطانی در حضـور

 اختالل در.فسفریالسیون نوکلئوزیدهای پورین نقش دارد

چنین کشف عامـل یـا عوامـل دخیـل در افـزایش بیـان و

.)24(این آنزیم بر بقا و عملکـرد سـلول تـاثیر مـیگـذارد

 بـه، این اجزا در طی کسـب مقاومـ،افزایش فعالی
راهگشــای مــا در مســیر توســعه راهکارهــای درمــانی اثـر

 نیز از اجزای پروتئازوم بوده و اختالل در بیان آنPSME1
 افزایش بیـان آن بـه عنـوان مـارکر.بر بقای سلول اثر دارد

.بخشتر خواهد شد

 نتـایج حاصـل از.)14(، دارویی مطرح اسـ،مهم مقاوم

GC

 پــروتئین ارتبــائ بــین- بررســی بــرهمکــنش پــروتئین
نتيجهگيري

.)4A  را نشان داد(شـکلNR3C1  باCAPZB  وCAPZA1

 پروتئین تغییر14 یافتههای این مطالعه نشان میدهد که
،بیان یافته کـه در مطالعـههـای پیشـین در زمینـه مقاومـ

 وPNP CLIC1 هــم چنــین بــرهمکــنش پــروتئینهــای
.، نشان داده شده اس4  نیز در شکلNR3C1  باPSME1

 شناسـاییGC سلولهای لوسـمی لنفوبالسـتیک حـاد بـه

 هـا ترکیبـاتی بـا اهـدافGC در مجموع به نور میرسـد

شــدند در مســیرهای بیولــوژیکی مهمــی از جملــه مســیر

ــدســرطانی آنهــا بــا مســیر، متعــدد هســتند کــه اثــرات

، الزم اسـ. یوبیکوئیتین نقش مشترک دارنـد-پروتئازوم
مطالعه های بیشتری به منوور بررسـی بیـان پـروتئینهـای

 مطالعه هـای پیشـین.، یوبیکوئیتین مرتبط اس-پروتئازوم
 کـه یـوبیکوئیتیناسـیون انکـوژنهـا و،حاکی از این اسـ

یوبیکـوئیتین و نقـش بیـان یـا-دخیل در مسیر پروتئازوم

ژنهای سرکوبگر تومـور از ویژگـیهـای مهـم تنوـیم در

 و یـا بـه عنـوان اهـدافGC  به،عدم بیان آنها بر مقاوم

 در برخـیUBC .،سلولهای انسانی طبیعی و بدخیم اسـ

. صورت پذیردALL بالقوه نشاندهنده پیشآگهی و درمان

، مقاومـ،سرطانها مرل سرطان تخمدان به عنوان تارگـ
 بیشتر، به طور کلی شناخ.)24(،دارویی معرفی شده اس
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The Significance of Ubiquitin-Proteasome Pathway in
Glucocorticoid Resistance Development in Acute
Lymphoblastic Leukemia
Dehghan-Nayeri N.1, Eshghi P.2,3, Goudarzi Pour K.2,3, Darvishi M.1, Gharehbaghian A.1,2
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Sciences, Tehran, Iran
3
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Abstract
Background and Objectives
ALL is the most common malignancy in childhood. Presently, approximately 20% of patients
do not respond to treatment due to the resistance of leukemia blasts. Response to GCs is
considered as the strongest independent factor in predicting ALL patients outcome. Therefore,
identification of GCs resistance markers are the beneficial tools for improvement of prognostic
strategies in ALL.
Materials and Methods
In this experimental study, the protein-protein interaction network of fourteen significant
down or up-regulated proteins in the proteome of human lymphoblastic cell treated with
prednisolone and dexamethasone were analyzed by using the STRING online database.
Results
By using proteomics methods, fourteen down or up-regulated proteins, SRSF3, CNBP,
VDAC1, SNX3, PFDN6, PSMB2, STMN1, PPP4R4, DUT, CAPZA1, CAPZB, PNP, CLIC1
and PSME1 were recognized in both the sensitive and resistant GC cell lines. Correlation
between these proteins were analyzed by using the STRING database.
Conclusions
Overall, the findings showed that the Ubiquitin-Proteasome pathway plays a pivotal role in
inducing resistance to GC in ALL. Therefore, the study of key controlling proteins in this
pathway can play an important role in clarifying the mechanisms of induction of resistance to
GC and consequently the prognosis of the disease.
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