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Background and Objectives Leukemia usually begins in the bone marrow and leads to the production of 
a large number of abnormal white blood cells.The goal of this study was to investigate changes on UCA1 
lncRNA and AKT target, gene expression alternations, regulating PI3K / AKT signaling pathway in Jurkat 
E6.1 Acute Lympholastic Leukemia cell line under treatment with thiosemicarbazone complexes (nickel).
Subjects and Methods First, thiosemicarbazones complex Ni and 6MP was provided in different con-
centrations (0.5,1,2,5 µM) and (1,5,10,25 µM) and the jurkat E.6.1 Cancer cells were treated with men-
tioned doses at (24-48-72 hours) after cell passage. Next RNA extraction and cDNA synthesis were per-
formed and the expression of UCA1 and AKT gene were appraised by Real Time PCR. Finally, the results 
were analyzed by Rest Software.
Results UCA1 showed a significant decrease during 24 hours of treatment with 6mp at concentrations 
(1,5,10 and 25 µM) (P<0.001). In nickel,a significant decrease at 72 hours was observed at concentra-
tions (2 and 5 µM). In the AKT in treatment with 6mp at 24 hours At concentrations (5,10 and 25 µM) 
And all concentrations (1,5,10 and 25 µM) at 72 hours showed a significant decrease (P<0.001). In nickel 
at concentrations (0.5,1,2 and 5 µM) at 24 hours Decreased expression was observed, This decrease is 
not statistically significant at a concentration of 0.5μM.at concentrations (2 and 5 µM) Significant reduc-
tions at 48 and 72 hours were observed (P<0.001).
Conclusion UCA1 and AKT expression changes after treatment with 6mp and nickel depend on drug 
timing and concentration.UCA1 in 6MP treatment at 25μM and 24 hours,in treatment with nickel at 
5μM and 72 hours , AKT in 6mp treatment at 25μM and 72 hours , In treatment with nickel at 5μM and 
24hours,It had the highest effect on the cell due to gene expression.
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مقاله پژوهشی

بررسي تغييرات بيان lncRNA UCA1 و ژن هدف AKT تنظيم كننده مسير سيگنالي PI3K / AKT در 
رده سلولی لوسمي حاد لنفوبالستيك Jurkat E6.1 تحت تيمار با كمپلكس هاي تيوسمي كاربازون 

زمينه و هدف لوسمی معمواًل از مغز استخوان شروع شده و به تولید تعداد زیادی سلول های سفید غیرطبیعی خون منجر می شود. هدف 
از این مطالعه بررسي تغییرات بیان UCA1 و ژن هدف AKT تنظیم كننده مسیر سیگنالي  PI3K / AKTدر رده سلولی لوسمي حاد 

لنفوبالستیك Jurkat E6.1 تحت تیمار با كمپلکس هاي تیوسمي كاربازون )نیکل( است.

روش بررسی داروی نیکل و 6MP در غلظت های متفاوت 0/5-1-2-5 ماكروموالر و 1-5-10-25 ماكروموالر تهیه شد. سلول های 
سرطانی Jurkat E6.1 پس از پاساژ سلولی در زمان های مختلف )24-48-72 ساعت( تحت تیمار با دارو قرار گرفتند. در ادامه، استخراج 
RNA و سنتز cDNA انجام شد و بیان UCA1 و ژن AKT توسط Real Time PCR ارزیابی شد. نتایج به دست آمده توسط نرم افزار بررسی 

بیان نسبی REST آنالیز آماری شدند.

یافته ها UCA1 در زمان 24 ساعت تیمار با 6mp در غلظت های 1 و 5 و 10 و 25 ماكروموالر كاهش بیان معناداری )P<0/001( نشان 
داد. در نیکل در غلظت های )2 و 5( ماكروموالر زمان 72 ساعت كاهش بیان معنادار مشاهده شد و در ژن AKT در تیمار با 6mp در 
24 ساعت در غلظت های 5 و10 و 25 ماكروموالر و تمام غلظت های 1 و 5 و 10 و 25 ماكروموالر زمان 72 ساعت )P<0/001( كاهش 
معنادار مشاهده شد. در نیکل نیز در غلظت های 0/5 و 1 و 2 و 5 ماكروموالر زمان 24 ساعت كاهش بیان مشاهده شد كه این كاهش 
در غلظت 0/5 ماكروموالر از نظر آماری معنادار نیست. در غلظت های 2 و 5 ماكروموالر زمان های 48 و 72 ساعت كاهش بیان معنادار 

)P<0/001( مشاهده شد.

نتيجه گيری تغییرات بیان UCA1 و AKT پس از تیمار با 6mp و نیکل به زمان و غلظت دارو وابسته است. UCA1 در تیمار با 6MP در غلظت 
25 ماكروموالر زمان 24ساعت و در تیمار با نیکل در غلظت μM5 زمان 72 ساعت و AKT در تیمار با 6mp در غلظت 25 ماكروموالر زمان 

72 ساعت و در تیمار با نیکل در غلظت 5 ماكروموالر زمان 24 ساعت باالترین تأثیر بر سلول با توجه به بیان ژن داشته است.
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مقدمه 

 AKT هدف  ژن  و   lncRNA UCA1 بیان  تغییرات  بررسي 
تنظیم كننده مسیر سیگنالي PI3K/AKT در رده سلولی لوسمي 
كمپلکس هاي  با  تیمار  تحت   Jurkat E6.1 لنفوبالستیك  حاد 
تیوسمي كاربازون. لوسمی لنفوبالستی حاد بیماری بدخیم مغز 
لنفوئید تکثیر و  اولیه  استخوان است كه در آن پیش سازهای 

جایگزین سلول های طبیعی خون ساز مغز می شوند. 

لوسمی، شایع ترین نوع سرطان كودكان است و سه چهارم موارد 

لوسمی در كودكان از نوع لنفوبالستی حاد است. در لوسمی مغز 
استخوان به صورت غیر عادی، مقدار بسیار زیادی سلول خونی 
تولید می كند كه این سلول ها با دیگر سلول های بدن متفاوت بوده 

و درست عمل نمی كنند ]2 ،1[. 

این بیماری معمواًل میان سنین دو تا پنج سالگی بروز می كند 
]T_ALL .]3، 4 بیماری ناشی از ناهنجاری های مولکولی است و بر 
سلول های بنیادی تولید كننده لنفوئید تأثیر دارد و در انکوژن زایی 
كلیدی و مسیرهای رشدی اختالل ایجاد می كند ]7-5[. لوسمی 
پنجمین سرطان شایع در بین هر دو جنس است. طبق گزارش 
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سازمان بهداشت جهانی، لوسمی در سراسر جهان و ایران در حال 
افزایش بوده و طبق آمار سیستم ثبت سرطان در ایران لوسمی 

بین چهار سرطان كشنده در این كشور قرار دارد ]8[ . 

رده سلولی Jurkat E 6 -1 توسط اشنایدر و همکارانش از خون 
محیطی پسری چهارده ساله گرفته شد. سلول های E6-1 پس از 
تحریک با استرهای فوربول یا لکتین یا آنتی بادی مونوكلونال علیه 
آنتی ژن T3 مقادیر زیادی IL - 2 تولید می كنند.( هر دو نوع محرک 

برای القای تولید IL-2 الزم است ]9[.

مسیرهای سیگنالی مختلفی در رشد و تکثیر سلول نقش دارند.
]11 ،10[ مسیر سیگنالی PI3K / AKT در رشد و تکثیر سلول و 
كنترل متابولیسم در سـلول هـاي سـالم و سرطانی دخالت دارد.

اجزاي این مسیر در بسیاري از انواع سرطان ها با افزایش عملکرد 
بقـا و كـاهش  افـزایش  امر مهم ترین دلیل  این  و  بوده  همراه 
مـرگ سـلول هـاي سرطاني است. از این رو، فعال شدن بیش از 
حد این مسیر در بدخیمی های انسان و پیشرفت سرطان نقش 
نیز در   PI3K / AKT از جهش های فعال كننده در دارد. برخی 
تومورهای انسانی شایع هستند؛ بنابراین ممکن است رشد تومور 

را تقویت كنند. ]12-16[

در  طوالنی  غیر كد كننده  RNA های  عنوان  به  LncRNA ها 
طیف گسترده ای از فرایندهای مهم بیولوژیکی، از جمله رونویسی، 
ترجمه و اپوپتوز نقش مهمی دارند. ]20-17[ شاید آن ها پیشرفت 
سرطان و پیشرفت بسیاری از بیماری های انسانی را تنظیم كنند 
]LncRNA UCA1 .]21 دارای موقعیت 19p13.12 و دارای 3 
 CUDR; UCAT1; LINC00178; اگزون است. این ژن به نام های
NCRNA00178; onco-lncRNA-36 شناخته می شود ]22[. 

این ژن یک RNA بدون كدگذاری طوالنی است كه در سرطان 
 lncRNA UCA1 .]23[ نقش مهمی در تکثیر و تمایز سلولی دارد
عمدتًا در سیتوپالسم واقع شده و با RNA های بالغ یا پروتئین ها 
در تعامل است و آن ها را تنظیم می كند ]UCA1 .]24 به طور 
گسترده در بافت های جنینی بیان شده و در بیشتر بافت های 
طبیعی بزرگساالن )به جز قلب و طحال( بیان نمی شود ]25[. در 
 p-AKT3 و p-PI3K بیان PI3K / AKT ، UCA1 مسیر سیگنالی
را افزایش داده و مسیر PI3K / AKT را به طور غیرطبیعی فعال 
می كند تا اثر انکوژنیکی خود را اعمال كند ] 27 ، 26[. خاموش 
كردن UCA1 سطح بیان p-Akt را كاهش می دهد كه می تواند 

حساسیت شیمیایی را افزایش دهد. 

این یافته ها نشان داد كه UCA1 ممکن است نقش اساسی 
در پیشرفت سرطان های مختلف داشته باشد ]28[. ژن AKT در 
جایگاه q32.33 14 قرار داشته و 14 اگزون دارد. این ژن به 
 AKT; PKB; RAC; CWS6; PRKBA; PKB-ALPHA; نام های 
RAC-ALPHA خوانده می شود. AKT نقش كلیدی در فرایندهای 
سلولی مختلف، از جمله بقای سلولی، رشد، متابولیسم و مهاجرت 

سلولی داشته و نهایتًا به مهار آپوپتوز و افزایش تکثیـر منجر 
می شود ]22[. 

داروهای مورد استفاده در درمان سرطان یا با خود DNA تركیب 
مي شوند و عمل آتي آن را براي تولید مثل مختل مي كنند یا از 
سنتز پورین و پریمیدین كه براي ساخته شدن DNA الزم است، 
جلوگیري مي كنند، از جمله داروهای مورد استفاده در سرطان 
كاربازون  تیوسمی  و   )6mp( مركاپتوپورین  به  می توان  خون 
اشاره كرد. مركاپتوپورین )6mp( یک داروی شیمیایی است كه 
به تنهایی یا همراه با سایر داروهای شیمی درمانی برای درمان 
لوسمی لنفوسیتی حاد )ALL( استفاده می شود. مركاپتوپورین 
)6mp( در كالس داروهای موسوم به آنتاگونیست های پورین قرار 
 RNA دارد و یک آنالوگ سمی از آدنین است كه مانع از فعالیت
و سنتز پروتئین می شود و در توقف رشد سلول های سرطانی 

كاربرد دارد ]29[. 

از  و  هستند  مؤثر  ضد سرطان  عوامل  از  كاربازون  تیوسمی 
مهار كننده های  عنوان  به  ردوكتاز  ریبونوكلئوتید  مهار  طریق 
این  انجام  از  قوی در سنتز DNA عمل می كنند ]30[. هدف 
 AKT و ژن هدف lncRNA UCA1 پروژه بررسی تغییرات بیان
تنظیم كننده مسیر سیگنالي PI3K / AKT در رده سلولی لوسمي 
حاد لنفوبالستیك Jurkat E 6 -1 تحت تیمار با غلظت های متفاوت 
2 ، 1 ، 0/5 و5  ماكروموالر از كمپلکس تیوسمي كاربازون )نیکل( 
در   6mp داروی  از  ماكروموالر  و 25  غلظت های 10، 5 ، 1  و 
زمان های متفاوت 24، 48 و 72 ساعت و مقایسه آن ها نسبت به 
زمان، غلظت و نسبت به سلول های لنفوبالستومای تیمار نشده با 

داروهای 6mp و Ni است.

روش بررسی

از   )in vitro( آزمایشگاهی  مطالعه  نوع  از  كنونی  پژوهش 
فروردین تا شهریور سال 1397 در مركز علوم تحقیقات دانشگاه 
لوسمی  هاي  سلول  است.  شده  انجام  زنجان  اسالمی  آزاد 
لنفوبالستیک حاد رده Jurkat E 6-1 انسانی از انستیتو پاستور 
درصد   80 ( 2×105cell/cm2 ) تراكم  و  یک  پاساژ  در  ایران 

خریداری شدند.

كشت و پاساژ سلول، شمارش سلول و تهیه غلظت های متفاوت 
 1-Jurkat از دارو: ابتدا سلول های لوسمی لنفوبالستیک حاد رده
Dulbecco’s Modified Eagle’s Me- در محیط كشت E 6

dium )RPMI 90%( كه دارای FBS  10درصد بوده كشت داده 
شد و در انکوباتور در دماي 37c̊ حاوي دي اكسیدكربن  5درصد 
به مدت شش روز قرار داده شد و سه پاساژ، دو روز یک بار بر 
سلول ها اعمال شد و در هر پاساژ سلول ها وارد فالسک با محیط 

كشت جدید شدند.

سپس سلول های پاساژ چهارم برای مراحل بعدی انتخاب شد، 

فرانك دانشی و همكاران. بررسي تغييرات بيان lncRNA UCA1 و ژن هدف AKT تنظيم كننده مسير سيگنالي PI3K / AKT در رده سلولی لوسمي حاد لنفوبالستيك Jurkat E6.1 تحت تيمار با كمپلكس هاي تيوسمي كاربازون
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سلول ها تحت شمارش سلولی و رنگ آمیزی با تریپان بلو قرار 
گرفتند و تعداد سلول ها برابر با cell/cm2 104×3 تعیین شد. 
سلول ها به دو گروه كنترل و آزمایش تقسیم شدند. یک عدد 
قرص 6mp كه معادل 50 گرم بود را در 10 سی سی آب مقطر 
حل كرده، برای Ni نیز 0/001 گرم از Ni را در 1 سی سی آب 
 6mp( حل كردیم. سپس بررسی ُدز مؤثر داروهای مورد استفاده
و تیوسمی كاربازون( توسط آزمون MTT تجزیه و تحلیل شد 
و گروه تیمار با غلظت های 1 ، 5 ، 10  ، 25 ماكروموالر از داروی 
و غلظت های 1 ، 2 ، 5، 0/5   H2O تهیه شده در حالل  6mp
ماكروموالر از داروی Ni )تیوسمی كاربازون( تهیه شده در حالل 
H2O در سه گروه زمانی 24 ، 48 ، 72 ساعت استفاده شدند. 

سلول های كنترل نیز سلول هایی فاقد دارو بودند.

استخراج RNA، سنتز  cDNAو Real Time PCR: سلول ها 
پس از گذراندن زمان های ذكر شده برای بررسی میزان بیان ژن، 
 High pure viral Nucleic Acid ( توسط RNA ابتدا استخراج
 Kit  Roche Diaghostics Gmbh ,Manheim ,Germany
Cat#11858874001(  و مطابق با دستور كاركیت انجام شد. با 
 (Takara Bio ,Otsu ,Japan ,Cat#RR037Q) استفاده از كیت
 cDNA ،حاصلهRNA و مطابق با دستور كاركیت گفته شده از روی
 20 μl نهایی با حجم  تركیبات الزم جهت سنتز  ساخته شد. 
 Primer script Buffer(1X) 10μl ،RT enzyme 2μl :شامل
template RNA 5µg ،DEPC-treated water، تا حجم 20 
ماكرولیتر است. محتویات به مدت 10 دقیقه در 25 درجه، 60 

دقیقه در 47 درجه و سپس 5 دقیقه در 85 درجه قرار گرفتند.

 Rotor-Gene Q real-time PCR دستگاه  از  استفاده  با   
دستور  به كارگیری  و   )cycler)Qiagen ,Hilden ,Germany
 Syber green ) Takara Bio , Otsu , Japan , Cat # كاركیت
به عنوان ژن   GAPDH و  AKT و  UCA1 ژن های ،)RR820Q

مرجع برای هر دو ژن در دستگاه قرار داده و تکثیر شد.

 UCA1 توالی پرایمرهای 3-5 استفاده شده برای تکثیر ژن های
AKT, و GAPDH در جدول شماره 1 آورده شده: 

برای حجم μl 25 تنظیم شدند. µl 12/5 مستر  واكنش ها 
میکس سایبرگرین، µl 1 از هر یک از پرایرهای رفت و برگشت، 
µl 2 از cDNA و µl 8/5 از آب دوبار تقطیر را مخلوط كرده و 
در برنامه زمانی دناتوراسیون اولیه، در دماي C°95 به مدت ده 
دقیقه و قطعات DNA در چهل سیکل )دناتوراسیون C°95 پنج 
ثانیه، اتصال 8/8 ، سی ثانیه برای UCA1 وAKT ، بسط و گسترش 
C72° ، 30 ثانیه( تکثیر یافتند.)مراحل كار برای هر ژن سه مرتبه 

تکرار شد.(

حضور  تایید  جهت  آماری:  وآنالیز  ژن  حضور  تأیید  بررسی 
ژن از روش محصول PCR با الکتروفوز روی ژل آگارز 2 درصد 
استفاده شده و طول قطعات برابر با pb300 مشاهده شد. سپس 

در شركت ژن فن آواران در یک جهت مستقیم، تعیین توالی 
شده و مورد تأیید قرارگرفت. پس از واكنش تفاوت ct ژن هدف 
به ژن رفرنس به صورت برای هر نمونه محاسبه شد. سپس برای 
آورده شده  و 3  )در جداول شماره 2  آمد  به دست  نمونه  هر 
توسط روش   ، AKTو  UCA1 بیان ژن های بررسی  برای  است(. 
Real time PCR روش لیواک )Livak Method( ]31[ و برنامه 
Rest )2009( استفاده شد. P < 0/05 به عنوان سطح معنادار در 

نظر گرفته شد.

یافته ها

با توجه به مقایسه ژن مرجع در گروه های تیمار و مشاهده 
محاسبه ضریب همبستگی و انحراف معیار كه یکسان بودن اعداد 
-ct2 و Ratio را نشان داد، حاكی از عدم تأثیر پذیری ژن مرجع 

از دارو بود.

تغییرات بیان ژن UCA1 در زمان های متفاوت تیمار داروی 
:6mp

 6mp در تیمار با داروی UCA1 در بررسی تغییرات بیان ژن
دارو  با  تیمار  از  دادند كه پس  نشان  یافته ها  زمان 24 ساعت 
ساعت،  زمان 24  ماكروموالر  و 10و 25  غلظت های 1، 5  در 
این كاهش به صورت معنادار )001/ بیان داشتیم كه  كاهش 
P<0( مشاهده شد و این كاهش در غلظت های 1 )0/882(، 5 
)0/499(، 10 )0/247( و 25 ماكروموالر )0/164( است. در زمان 
48 ساعت در همه غلظت های )1، 5 ، 10، 25 ماكروموالر( از 
داروی 6MP در سلول های Jurkat E6-1 تغییرات بیان به صورت 
افزایش معنادار مشاهده شد و در مدت زمان 72 ساعت طی 
آنالیزهای آماری بیان ژن UCA1 در سلول های این گروه نسبت 
به سلول های گروه كنترل پس از تیمار با داروی 6MP در تمام 
غلظت های 1، 5، 10، 25 ماكروموالر افزایش بیان ژن مشاهده 

شد كه از نظر آماری معنادار بود )تصویر شماره 1(.

تغییرات بیان ژن UCA1 در غلظت های متفاوت تیمار داروی 
:6mp

بیان ژن UCA1 نسبت به ژن كنترل در غلظت 1 ماكروموالر 
زمان 24 ساعت كاهش بیان داشته كه به صورت معنادار بوده و 
در زمان های 48 و 72 ساعت میزان بیان ژن نسبت به ژن كنترل 
به صورت معنادار افزایش یافته است. بیان ژن نسبت به ژن كنترل 
در غلظت 5 ماكروموالر زمان 24 ساعت به صورت كاهش معنادار 
مشاهده شد و در زمان های 48 و72 ساعت میزان بیان ژن نسبت 
به كنترل افزایش بیان داشته كه این افزایش به صورت معنادار 
بوده است. بیان ژن نسبت به ژن كنترل در غلظت 10 ماكروموالر 
در 24 ساعت كاهش یافته و از لحاظ آماری معنادار نیز بوده 
است و در زمان های 48 و 72 ساعت میزان بیان ژن نسبت به 
ژن كنترل افزایش بیان داشته كه از نظر آماری به صورت معنادار 
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است. بیان ژن نسبت به ژن كنترل در غلظت 25 ماكروموالر در 
زمان 24 ساعت به صورت معنادار كاهش یافته و در زمان های 48 
و 72 ساعت میزان بیان ژن نسبت به ژن كنترل به صورت معنادار 

افزایش یافته است )تصویر شماره 1(.

داروی  تیمار  متفاوت  زمان های  در   AKT ژن  بیان  تغییرات 
 1-Jurkat 6 در رده سلولیMP 6: در بررسی تیمار دارویMP
E6 یافته ها نشان دادند كه در مدت زمان 24 ساعت و در همه 
غلظت های 1 ، 5 ، 10 و 25 ماكروموالر در سلول های این گروه 
نسبت به سلول های گروه كنترل پس از تیمار با دارو تغییرات 
بیان به صورت افزایش معنادار مشاهده شد. در مدت زمان 48 
ساعت در غلظت μM1 از داروی 6mpتغییرات بیان به صورت 
افزایش معنادار بوده و در غلظت های 5 ، 10 و 25 ماكروموالر 
زمان 48 ساعت بیان ژن به صورت كاهش معنادار مشاهده شد و 
این كاهش در غلظت های 5 ماكروموالر )0/755(، 10 ماكروموالر 
در  است.   )0/373( ماكروموالر   25 ،Jurkat E6-1  و  )0/443(
مدت زمان 72 ساعت در غلظت های 1 ماكروموالر )0/319(، 5 
ماكروموالر )0/193(، 10 ماكروموالر )0/093( و 25 ماكروموالر 
)0/014( طی آنالیزهای آماری بیان ژن AKT در سلول های این 
گروه نسبت به سلول های گروه كنترل پس از تیمار با 6mp، به 
صورت معنادار )P<0/001( كاهش یافته است )تصویر شماره 1(.

تیمار داروی  بیان ژن AKT در غلظت های متفاوت  تغییرات 
ماكروموالر  غلظت 1  در  كنترل  ژن  به  نسبت  ژن  بیان   :6mp
زمان های 24 و 48 ساعت به صورت افزایش بیان معنادار بوده 
به  به ژن كنترل  بیان ژن نسبت  و در زمان 72 ساعت میزان 
صورت معنادار كاهش یافته است. بیان ژن نسبت به ژن كنترل 
در غلظت 5 ماكروموالر زمان 24 ساعت به صورت افزایش معنادار 
مشاهده شد و در زمان های 48 و 72 ساعت میزان بیان ژن نسبت 
به كنترل كاهش بیان داشته كه این كاهش از لحاظ آماری به 
صورت معنادار بوده است. بیان ژن نسبت به ژن كنترل در غلظت 
10 ماكروموالر در زمان 24 ساعت افزایش بیان معنادار داشته و 
در زمان های 48 و 72 ساعت كاهش بیان داشته كه این كاهش 
از لحاظ آماری نیز معنادار بوده است. بیان ژن AKT نسبت به 
ژن كنترل در غلظت 25 ماكروموالر دارو در زمان 24 ساعت به 
صورت معنادار افزایش یافته است و در زمان های 48 و 72 ساعت 
كاهش بیان داشته كه این كاهش به صورت معنادار است )تصویر 

شماره 1(.

تغییرات بیان ژن UCA1 در زمان های متفاوت تیمار با كمپلکس 
تیوسمی كاربازون نیکل : در مدت زمان 24 ساعت تیمار با داروی 
در   ،UCA1 ژن  بیان  آماری  آنالیزهای  طی  كاربازون  تیوسمی 
سلول های این گروه نسبت به سلول های گروه كنترل پس از تیمار 
با دارو در تمام غلظت ها بیان ژن به صورت معنادار افزایش یافته 
است. در مدت زمان 48 ساعت نیز در تمام غلظت  های 0/5 ، 1، 2، 
1-Jur- 5 ماكروموالر از داروی تیوسمی كاربازون در سلول های

 kat E6، تغییرات بیان به صورت افزایش معنادار مشاهده شد و 
در مدت زمان 72 ساعت در غلظت های 0/5 و 1 ماكروموالر از 
داروی تیوسمی كاربازون، تغییرات بیان به صورت افزایش معنادار 
و در غلظت های 2 )0/388(و 5 ماكروموالر )0/180( كاهش بیان 
مشاهده شد كه از نظر آماری معنادار )P<0/001( بود )تصویر 

شماره 2(.

تغییرات بیان ژن UCA1 در غلظت های متفاوت تیمار كمپلکس 
تیوسمی كاربازون نیکل: بیان ژن نسبت به ژن كنترل در غلظت 
0/5  ماكروموالر زمان های 24، 48 و 72ساعت به صورت افزایش 
معنادار مشاهده شد. در غلظت 1 ماكروموالر زمان های 24، 48 و 
72 ساعت نیز میزان بیان ژن نسبت به ژن كنترل افزایش معنادار 
داشته و بیان ژن در غلظت 2 ماكروموالر در 24 و 48ساعت 
افزایش یافته و در 72 ساعت به صورت كاهش معنادار بوده است. 
بیان ژن نسبت به ژن كنترل، در غلظت 5 ماكروموالر زمان های 
24 و 48ساعت افزایش معنادار داشته و در زمان72 ساعت میزان 

بیان ژن به صورت معنادار كاهش یافته است )تصویر شماره 2(.

تغییرات بیان ژن AKT در زمان های متفاوت تیمار با كمپلکس 
تیوسمی كاربازون نیکل : در مدت زمان 24 ساعت و در غلظت های 
0/5  ماكروموالر )0/733(، 1 ماكروموالر )0/722(، 2 ماكروموالر 
)0/407( و 5 ماكروموالر )0/270( طی آنالیزهای آماری بیان ژن 
AKT، در سلول های این گروه نسبت به سلول های گروه كنترل 
پس از تیمار با داروی Ni به صورت معنادار كاهش یافته است. در 
مدت زمان 48 ساعت در غلظت های 0/5 و 1 ماكروموالر از داروی 
تیوسمی كاربازون تغییرات بیان به صورت افزایش معنادار و در 
غلظت های 2 ماكروموالر )0/586( و 5 ماكروموالر )0/370( بیان 

ژن به صورت معنادار كاهش یافته است.

تغییرات بیان ژن AKT در مدت زمان 72 ساعت در غلظت  های 
در  و  معنادار  افزایش  به صورت  بیان ژن  ماكروموالر  و 1   0/5
غلظت های 2 ماكروموالر )0/711( و 5 ماكروموالر )0/450( طی 
آنالیز های آماری بیان ژن AKT، در سلول های این گروه نسبت 
به سلول های گروه كنترل پس از تیمار با داروی Ni به صورت 

معنادار )P<0/001( كاهش یافته است )تصویر شماره 2(.

تغییرات بیان ژن AKT در غلظت های متفاوت تیمار با كمپلکس 
تیوسمی كاربازون نیکل: تغییرات غلظت 0/5  ماكروموالر دارو در 
زمان های 24 ، 48 و 72 ساعت نشان داد كه بیان ژن نسبت به 
ژن كنترل در غلظت 0/5  ماكروموالر زمان 24 ساعت به صورت 
كاهش بیان معنادار بوده و در زمان های 48 و 72 ساعت میزان 
بیان ژن نسبت به ژن كنترل به صورت معنادار افزایش یافته 
است. بیان ژن نسبت به ژن كنترل، در غلظت 1 ماكروموالر زمان 
24 ساعت به صورت كاهش معنادار مشاهده شد و در زمان های 
48 و 72 ساعت میزان بیان ژن نسبت به كنترل افزایش بیان به 
صورت معنادار بوده است. تعییرات بیان ژن AKT در غلظت 2 
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ماكروموالر در تمام زمان های 24 و 48 و 72 ساعت به صورت 
كاهش معنادار مشاهده شد و بیان ژن نسبت به ژن كنترل در 
نیز در زمان های 24 و 48 و 72 ساعت  غلظت 5 ماكروموالر 
میزان بیان ژن نسبت به ژن كنترل به صورت معنادار كاهش 

یافته است )تصویر شماره 2(.

و AKT تحت   UCA1بیان ژن های تغییرات  بررسی هم زمان 
تیمار با داروی mp 6 و كمپکس های تیوسمی كاربازون نیکل: 

در آنالیز زمان ثابت در زمان های 24 ، 48 و 72 ساعت طی 
با  تیمار  تحت   AKTو  UCA1 ژن های  بیان  تغییرات  بررسی 
داروی 6mp در زمان 24 ساعت افزایش بیان مشاهده شد كه 
از نظر آماری معنادار بود و در زمان های 48 ساعت )0/906( و 
72 ساعت )0/401( طی آنالیزهای آماری بررسی تغییرات بیان 
بیان معنا دار مشاهده شد و در  ژن های UCA1 وAKT كاهش 
بررسی تغییرات بیان ژن های UCA1 و AKT تحت تیمار با داروی 
آنالیز غلظت ثابت در غلظت های 1 و 5 ماكروموالر  6mp در 
افزایش بیان معنادار مشاهده شد و در غلظت های 10 ماكروموالر 
)0/363( و 25 ماكروموالر )0/172( كاهش بیان مشاهده شد كه 

از نظر آماری معنادار بود.

در بررسی تغییرات بیان ژن های UCA1 وAKT تحت تیمار 
با داروی تیوسمی كاربازون )NI( در آنالیز زمان ثابت در تمام 
زمان های 24، 48 و 72 ساعت افزایش بیان مشاهده شد كه از 
نظر آماری معنادار نبود و در آنالیز غلظت ثابت در غلظت های 
0/5، 1 و 2 ماكروموالر نیز افزایش بیان مشاهده شد كه از لحاظ 
آماری معنادار نبود و در غلظت 5 ماكروموالر )0/599(كاهش 

بیان داشتیم كه از لحاظ آماری معنادار بود.

بحث

در مطالعه فوق داروی 6mp تأثیر بیشتری بر ژن UCA1 داشته 
و در ژن AKT تیوسمی كاربازون تأثیر باالیی روی بیان ژن ایفا 
می كند و همچنین ژن UCA1 روی ژن هدف AKT تأثیر داشته 
و در سرطان با فعال سازی این ژن سبب تکثیر و پیشروی لوسمی 
می شود. پس از تیمار با داروهای تیوسمی كاربازون و 6mp بیان 

ژن های مورد بررسی كاهش یافته و سرطان مهار می شود.

طبق مطالعه زهنو بییان و همکاران در جهت بررسی نقش 

6Mp تحت تیمار با دارویGAPDH و ژن مرجعAKT و UCA1 تصویر 1. نمودار ستونی تغییرات به دست آمده از سنجش بیان ژن های

 
 

 

 و ژن مرجع AKT و UCA1ژن های   بیان سنجش از به دست آمده تغییرات ستونی نمودار :2نمودار

GAPDH دارویتحت تیمار باNi 

                     

 
 NI( ماکروموالر از داروی 5-2-1-0,5در غلظت ) GAPDHو ژن مرجع  1UCAمنحنی ذوب ژن :3نمودار
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Ni تحت تیمار با داروی GAPDH و ژن مرجعAKT و UCA1 تصویر 2. نمودار ستونی تغییرات به دست آمده از سنجش بیان ژن های

 
 

 

 و ژن مرجع AKT و UCA1ژن های   بیان سنجش از به دست آمده تغییرات ستونی نمودار :2نمودار

GAPDH دارویتحت تیمار باNi 

                     

 
 NI( ماکروموالر از داروی 5-2-1-0,5در غلظت ) GAPDHو ژن مرجع  1UCAمنحنی ذوب ژن :3نمودار

 :ساعت 24در زمان 

1 6-
mp…2

4

5 6-
mp…2

4

10 6-
mp…2

4

25 6-
mp…2

4

1 6-
mp…4

8

5 6-
mp…4

8

10 6-
mp…4

8

25 6-
mp…4

8

1 6-
mp…7

2

5 6-
mp…7

2

10 6-
mp…7

2

25 6-
mp…7

2
control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UCA1 0.882 0.499 0.247 0.164 3.076 2.783 2.474 1.539 3.587 2.988 2.751 1.603
AKT 2.214 2.143 1.774 1.491 1 0.755 0.443 0.373 0.319 0.193 0.093 0.014

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

control UCA1 AKT

0.5 
Ni…24

1 
Ni…24

2 
Ni…24

5 
Ni…24

0.5 
Ni…48

1 
Ni…48

2 
Ni…48

5 
Ni…48

0.5 
Ni…72

1 
Ni…72

2 
Ni…72

5 
Ni…72

control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UCA1 3.105 2.966 2.594 1.73 2.986 2.741 2.287 1 2.693 2.329 0.388 0.18
AKT 0.73 0.722 0.407 0.27 1.522 1.27 0.586 0.37 2.718 2.151 0.711 0.45

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

control UCA1 AKT

]20Commented [U : در قسمت عمودی نمودارها نوع متغیرها
 مشخص شد

]21Commented [U :Melt curve 
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اپوپتوز  دركاهش   UCA1 ژن   CRC در   UCA1 سازوكارهای  و 
 UCA1 و پیشرفت تومور نقش دارد. این مطالعه نشان داد كه
انکوژن جدید بوده و در سرطانی شدن سلول ایفای نقش می كند. 
گانگ و همکاران نیز تحقیقاتی روی ژن UCA1 در سرطان معده 
انجام دادند. طبق نتایج آن ها UCA1 در بافت های سرطانی معده 
به طرز شگرفی افزایش یافته و به طور قابل توجهی با متاستاز عده 
لنفاوی همراه است. همچنین سطح بیان ZEB2 كه یک فاكتور 
رونویسی مربوط به متاستاز تومور است نیز توسط UCA1 تنظیم 

می شود. 

در مطالعه ای كه توسط یااو روی سرطان مثانه انجام شد نیز 
UCA1 در سرطان های مختلف افزایش بیان داشته و تومور زایی 
تومور  به میکرو RNA های سركوبگر  اتصال  از طریق  را عمدتًا 

)miRNA ها( ، فعال كردن چندین مسیر سیگنالی مهم ، تغییر 
تنظیمات اپی ژنتیک و رونویسی ترویج می كند. در پژوهش كنونی 
نیز UCA1 به عنوان یک انکوژن عمل كرده و میزان بیان آن 
در لوسمی به شدت افزایش یافته و اپوپتوز را كاهش داده و با 
تکثیرسلولی باعث پیشبرد سرطان می شود. همچنین به عنوان 
یک نشانگر تشخیصی برای سرطان خون تلقی می شود، بیان این 
ژن پس از تیمار با داروهای 6mp و تیوسمی كاربازون كاهش 

می یابد و تکثیر سلولی مهار می شود ]32[.

دو و ال1 تحقیقاتی در رابطه با بررسی نقش بالقوه سیگنالینگ 
AKT در بیماری های مزمن كلیوی انجام دادند. بنا به گزارش های 

1. Lan & Du

تصویر 4. منحنی ذوب ژن AKT و ژن مرجع GAPDH در غلظت )0/5-1-2-5 ماكروموالر از داروی NI در زمان 24 ساعت

تصویر 3. منحنی ذوب ژن UCA1 و ژن مرجع GAPDH در غلظت )0/5-1-2-5 ماكروموالر( از داروی NI در زمان 24 ساعت
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بقا  ،  تکثیر،  رشد،  تنظیم  در  مهمی  نقش   AKT خانواده  آن ها 
متابولیسم و دیگر فعالیت های سلولی بازی می كنند و فعال سازی 
AKT یک نقطه مهم در سرطانی شدن سلول و ایجاد تومور به 

حساب می آید ]33[.

ریواتیدوی2 نیز به بررسی ژن AKT در سرطان پرداخت. طبق 
این مطالعه Akt را می توان با طیف گسترده ای از سیگنال های 
رشد فعال كرد. پس از فعال سازی ، این ژن عملکرد بسیاری از 
پروتئین های پایین دست درگیر در بقای سلولی ، تکثیر ، مهاجرت ، 
متابولیسم و   آنژیوژنز را تنظیم می كند و این ژن در سرطان های 

انسانی تنظیم می شود ]34[.

2. Revathidevi

 AKT .را درسرطان بررسی كردند AKT سانگ3 و همکاران ژن
نقش مهمی در مسیرهای سیگنالینگ PI3K / AKT ایفا كرده 
و فعال شدن و بیان غیر طبیعی AKT در بسیاری از سرطان ها، 
با  و  شده  مشاهده  لوزالمعده  و  ریه  تخمدان،  سرطان  از جمله 

افزایش تکثیر سلول های سرطانی و بقا همراه است ]35[. 

در پژوهش كنونی نیز AKT در توالی های مختلف سیگنالینگ 
به  را  سلول  بیان  افزایش  با  و  بوده  دخیل  ی  لوسم در  درگیر 
سمت سرطانی شدن پیش می برد و فعالیت آن پس از تیمار با 
مهاركننده های مورد استفاده در تحقیق مانند تیوسمی كاربازون 

و 6mp كاهش یافته و سرطان مهار می شود ]35[.

ریس و همکاران با اجرای تست MTT، روی كمپلکس های 

3. Song

GAPDH و UCA1،AKT جدول 1. توالی پرایمرهای 3-5 استفاده شده برای تکثیر ژن های

Dissolve in for 100μMTm °CSequencePrimer name

288
320

53/8
53/8

F: ACC ACA GTC CAT GCC ATC AC

R: TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA
GAPDH

215
230

51/8
53/8

F: ACT TGA AGC AGT CCG GAG AA

R: GGT CAC AGG GGT TAC AAT GG
UCA1

243
230

51/8
51/8

F: TCT ATG GCG CTG AGT TTG TG

R: CTT AAT GTG CCC GTC CTT GT
AKT

6mp در تیمار با داروی AKT و UCA1 ژن های Fold Change .2 جدول

6mp داروی CONTROL UCA1 AKT

1 6mp…24 1 0/882 2/214

5 6mp…24 1 0/499 2/143

10 6mp…24 1 0/247 1/774

25 6mp…24 1 0/164 1/491

1 6mp…48 1 3/076 1

5 6mp…48 1 2/783 0/755

10 6mp…48 1 2/474 0/443

25 6mp…48 1 1/539 0/373

1 6mp…72 1 3/587 0/319

5 6mp…72 1 2/988 0/193

10 6mp…72 1 2/751 0/093

25 6mp…72 1 1/603 0/014
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تیوسمی كاربازون روی الین های سلولی لوسمی انسانی تحقیقاتی 
انجام دادند و میزان كشندگی این تركیبات را بررسی كردند. 
این تركیبات بر سلول های سرطانی نقش مهاری داشته و میزان 
كشندگی باالیی از خود نشان دادند. در تحقیق كنونی نیز ما 
با انجام تست MTT و یافتن ُدز مؤثر داروی تیوسمی كاربازون 
و مركاپتوپورین اثر كشندگی آن ها را روی سلول های لوسمی 
بررسی كردیم كه این تركیبات بیان سلول های ما را كاهش داده 
و میزان كشندگی باالیی از خود نشان دادند و میزان بیان ژن های 
UCA1 و AKT پس از تیمار با داروهای 6mp و تیوسمی كاربازون 

كاهش چشمگیری داشت ]36[.

بر اساس یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین تغییرات بیان 
در   6mp داروی  با  تیمار  تحت   AKT و   UCA1 lncRNA  های 
 μM25 زمان های اثركرد 48 و 72 ساعت و در غلظت های 10 و
و در تیمار با داروی تیوسمی كاربازون در غلظت μM 5 با یکدیگر 
در ارتباط هستند. در تیمار ژن UCA1 با داروی 6mp اثركرد دارو 
در زمان 24 ساعت بیشترین میزان كاهش بیان را ایجاد كرده و 
با گذر زمان اثركرد دارو كاهش می یابد، اما افزایش غلظت تأثیر 
مثبتی روی بیان ژن داشته و بیشترین میزان كاهش بیان در 
غلظت 25 ماكروموالر زمان 24 ساعت با میزان 0/164 تأیید شد.

اثركرد دارو با گذر زمان   6mp با داروی  AKT در تیمار ژن
افزایش غلظت بیشتر شده و بیشترین میزان تعییرات بیان  و 
با میزان 0/014  در زمان 72 ساعت و غلظت 25 ماكروموالر 
 UCA1 مشاهده شد. در تیمار با داروی تیوسمی كاربازون در ژن

نیز با گذشت زمان و افزایش غلظت اثركرد دارو افزایش یافته و 
بیشترین میزان تغییرات بیان در غلظت 5 ماكروموالر زمان 72 
ساعت با میزان 0/180 مشاهده شد و در تیمار این دارو با ژن 
AKT افزایش غلظت تأثیر مثبتی روی بیان ژن داشته و بیشترین 
میزان كاهش بیان در غلظت 5 ماكروموالر زمان 24 ساعت با 
میزان 0/27 مشاهده شد و گذر زمان نتیجه مطلوبی روی بیان 

این ژن ندارد. 

در بررسی هم زمان تغییرات بیان ژن های UCA1 و AKT تحت 
با داروی 6mp بیشترین میزان كاهش بیان ژن مربوط  تیمار 
به 72 ساعت از دارو با میزان 0/401 و در آنالیز غلظت ثابت 
بیشترین میزان كاهش بیان مربوط به غلظت 25 ماكروموالر با 
میزان 0/172 است و در بررسی هم زمان تغییرات بیان ژن های 
UCA1 و AKT تحت تیمار با داروی Ni بیشترین میزان كاهش 
بیان ژن مربوط به غلظت 5 ماكروموالر از دارو با میزان 0/599 

است.

اثركرد   6mp داروی دارو،  دو  اثركرد هر  بررسی  مقایسه  در 
تمام  در  بیان  كاهش  باعث  و  داشته   UCA1 ژن  بر  بیشتری 
غلظت های این ژن در زمان 24 ساعت می شود، اما داروی تیوسمی 
كاربازون تنها در دو غلظت از زمان 72 ساعت باعث كاهش بیان 
این ژن می شود و در ژن AKT داروی تیوسمی كاربازون اثركرد 
بیشتری در میزان بیان این ژن داشته و در هر سه زمان كاهش 
بیان ژن مشاهده شد، اما در تیمار با 6mp فقط در زمان های 48 
و 72 ساعت اثركرد ژن كاهش یافته و دارو در زمان 24 ساعت 

Ni در تیمار با داروی AKT و UCA1 ژن های Fold Change .3 جدول

Ni داروی CONTROL UCA1 AKT

0.5 Ni…24 1 3/105 0/73

1 Ni…24 1 2/966 0/722

2 Ni…24 1 2/594 0/407

5 Ni…24 1 1/73 0/27

0.5 Ni…48 1 2/986 1/522

1 Ni…48 1 2/741 1/27

2 Ni…48 1 2/287 0/586

5 Ni…48 1 1 0/37

0.5 Ni…72 1 2/693 2/718

1 Ni…72 1 2/329 2/151

2 Ni…72 1 0/388 0/711

5 Ni…72 1 0/18 0/45
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هیچ تأثیری روی بیان ژن ایجاد نمی كند.

نتيجه گيری

در بررسی ُدز موثر داروهای مورد استفاده )6mp و تیوسمی 
كاربازون( توسط آزمون MTT گروه تیمار با غلظت های 1 ، 5، 
 ، 5  ، 2  ، 1 غلظت های  و   6mp داروی  از  ماكروموالر   25  ،10
از  شد.  تهیه  كاربازون(  )تیوسمی   Ni داروی  از  0/5ماكروموالر 
نمونه CT های به دست آمده برای ژن UCA1 در تیمار با داروی 
6mp در غلظت 1 ماكروموالر می توان به 26/1- 26/6- 27/2 و 
در تیمار با داروی Ni در غلظت 0/5 ماكروموالر می توان به 29/1-
 6mp در تیمار با داروی AKT 29/7 - 30/2 اشاره كرد و در ژن 
در غلظت 1 ماكروموالر 30/3 -31/2-31/7 و در تیمار با داروی 
Ni در غلظت 0/5 ماكروموالر 34/1-34/6-3 /35 به دست آمد.

همچنین melte curve مربوط به هر یک از ژن ها در تصاویر 
شماره 3 و 4 آورده شده است.

ژن های UCA1 و AKT تحت تیمار با داروی 6mp در غلظت 
دادند،  نشان  سلول ها  روی  را  تأثیر  بیشترین  ماكروموالر   25
در نتیجه غلظت بهینه برای داروی 6mp غلظت 25 ماكروموالر 
است و همچنین در تیمار با داروی 6mp در زمان 72 ساعت 
نیز بیشترین تأثیر را روی سلول ها نشان دادند، در نتیجه زمان 
بهینه برای داروی 6mp زمان 72 ساعت است. در تیمار با داروی 
تیوسمی كاربازون در غلظت 5 ماكروموالر بیشترین تأثیر روی 
برای  بهینه  غلظت  در نتیجه  شد،  مشاهده  سرطان  سلول های 
داروی تیوسمی كاربازون غلظت 5 ماكروموالر است و طبق نتایج 
به دست آمده ژن های UCA1 و AKT با یکدیگر در ارتباط بوده و 

روی یکدیگر اثر متقابل ایفا می كنند.

طبق مطالعه فوق UCA1 و AKT به عنوان ژن های كلیدی 
در ایجاد سرطان خون دخیل بوده و پس از تیمار با داروهای 
تیوسمی كاربازون و 6mp میزان بیان این ژن ها در سلول سرطان 

خون كاهش می یابد و لوسمی مهار می شود.

موارد زیر جزو پیشنهادات تحقیق برای آینده هستند:

1. بررسی ژن های UCA1 و AKT در سایر مسیرهای سیگنالی 
دخیل در سرطان خون؛

2. بررسی ژن های UCA1 و AKT تحت تیمار با سایر داروهای 
شیمی درمانی؛

در   PI3K / AKT سیگنالی  مسیر  ژن های  سایر  بررسی   .3
سرطان خون؛

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

حاد  لوسمی  سرطانی  سلول های  رده  روی  بر  تحقیق  این 
از  و  است  شده  انجام  سلولی  بانک  از  تهیه شده  لنفوبالستیک 

هیچ گونه نمونه انسانی یا حیوانی زنده استفاده نشده است.
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