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زمینه و هدف :لوسمی لنفوبالستیک حاد ،شایع ترین سرطان در کودکان و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر آنها در دنیاست .در

این مطالعه به بررسی بیان ژن  RNAغیر کدکننده ی طویل  CCDC26و همچنین ژن پایین دست آن  C-Kitدر رده های سلولی
لوسمی لنفویالستیک حاد پرداخته ایم.

روش بررسی :این مطالعه از نوع تجربی می باشد .در این مطالعه از رده های سلولی لوسمی لنفوبالستیک حاد  Tشامل RPMI

 8402و  Jurkatو از رده های سلولی لوسمی لنفوبالستیک  Bشامل  Daudiو  Ramosاستفاده شد .جهت بررسی بیان ژنها
از تکنیک  qPCRاستفاده گردید .تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آنوای یک طرفه انجام شد.

یافته ها :در رده های سلولی  RPMI8402و  Ramosافزایش بیان معنادار  CCDC26در مقایسه با بیان ژن  C-Kitدیده شد

( )p>0/05و در رده سلولی  RPMI8402افزایش بیان ژن  CCDC26نسبت به نمونه ی کنترل ،معنادار بود( .)p>0/05اما در
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رده های سلولی  Jurkatو  Daudiافزایش بیان معنادار ژن  C-Kitدر مقایسه با بیان ژن  CCDC26و همچنین نمونه کنترل
دیده شد(.)p>0/05

نتیجه گیری :شواهد نشان می دهد که  LncRNAنقش مهمی به عنوان یک مارکر در تشخیص و پیش آگهی برخی سرطان ها
دارند .یافته های فوق نشان می دهد که ژن  CCDC26که در باالدست ژن  C-Kitاست ،احتماالً نقش تنظیم کنندگی برای این
ژن دارد .ژن  C-Kitدر رشد و تکثیر سلول های خونی نقش دارد.

واژه های کلیدی :لوسمی لنفوبالستیک حاد RNA ،غیرکدکننده ی طویلC-kit ،CCDC26 ،
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بررسی بیان ژن های  CCDC26و  C-Kitدر رده های سلولی

بررســی بیان ژن های...

مقدمه
سرطان های خون حدود  3/7درصد از تمام موارد

می باشد .اما هنوز نقش این  lncRNAدر رده های سلولی ALL

بررسی نشده است(.)7

و 17/6در مردان شیوع دارد( .)1لوسمی لنفوبالستیک حاد(،)ALL

و هیچ مدرکی برای عملکرد مشخص  CCDC26وجود ندارد.

بدخیمی ناشی از جهش های سوماتیک چندمرحله ای در یک سلول

 CCDC26بر روی کروموزوم  )24q8( 8به عنوان یک رمزگذار در

پیش ساز لنفوئیدی منفرد( Bیا  )Tاست که در یکی از چند مرحله

نظر گرفته می شود .عالوه بر این ،این پروتئین حاوی  109اسیدآمینه

تکامل ناشی می شود .تکثیر و تجمع سلول های بالست کلونال در

می باشد که  mRNAآن کدشده و این پروتئین ها هیچ تشابهی با

مغز استخوان ،باعث مهار خون سازی و در نهایت کم خونی ،نوتروپنی

پروتئین های شناخته شده ندارد( .)8با این حال برخی مطالعات به

و ترومبوسایتوپنی می شود(3و ALL .)2شایع ترین بدخیمی در

ارتباط بین  CCDC26و سرطان ها از جمله لوسمی میلوبالستیک حاد

کودکان کمتر از  15سال است که  23درصد از سرطان ها و  76درصد

( )AMLو گلیوما اشاره داشته اند(.)7

از لوسمی ها را در این زیر گروه سنی تشکیل می دهد؛ همچنین 20

 C-Kitیا  CD117یک گیرنده ی سیتوکینی است که بر

درصد لوسمی های حاد را در بزرگساالن شامل می شود ،و حدود یک

روی بازوی بلند کروموزوم  )4q13( 4قرار دارد که بر روی سطح

سوم از موارد  ALLدر بزرگساالن گزارش شده است .بیشترین شیوع

سلول های بنیادی خون ساز و همچنین انواع دیگر سلول ها بیان می

آن در سن  3تا  7سالگی است و  75درصد موارد قبل از  6سالگی

شود .اشکال تغییر یافته از این گیرنده ممکن است با انواع سرطان ها

رخ می دهد(.)4

مرتبط باشد .اتصال  C-Kitبه گیرنده ی خود بر روی سلول های

عوامل متعددی در ایجاد ،پیش آگهی و درمان بیماران ALL

بنیادی خون ساز باعث فعال سازی  C-Kitو درنتیجه اتوفسفریالسیون

دخیل هستند .از جمله مواردی که اخیرا ً به بررسی آنها در برخی

و شروع انتقال پیام می شود .پیام رسانی  C-Kitباعث بقای سلولی،

سرطان ها پرداخته اند RNA ،های غیر کدکننده ی طویل ()lncRNAs

مهاجرت و تکثیر سلولی می شود(10و .)9با خاموش شدن ژن

می باشد .در برخی از مطالعات نشان داده شده که  lncRNAsتاثیر

 ،CCDC26افزایش بیان در گیرنده ی تیروزین کینازی دیده می شود.

بسزایی در مرگ سلولی و رشد سلولی با کنترل آپوپتوز در تومورهای

گیرنده ی تیروزین کینازی  Kitباعث حفظ بقای سلول های سرطانی

توپر ،لوسمی ها و گلیوما دارند lncRNA .ها ،رونوشت های مشابه

در سلول های بنیادی خون ساز می شود .بنابراین به نظر می رسد

 mRNAهستند که اندازه ی آن ها در بازه ی  200نوکلئوتید تا کمتر

که  CCDC26یک  RNAغیرکدکننده ی سرکوب کننده ی تومور

از  100کیلو باز متغیر است و همه ی آنها به استثنای موارد اندکی،

می باشد ،زیرا بیان آن باعث سرکوب بیان ژن  C-Kitمی شود(.)7

فاقد توانایی کد کردن پروتئین هستند( .)5مطالعات انجام شده در

با توجه به اهمیت  C-Kitدر تنظیم پیام رسانی سلول های بنیادی

رابطه با نقش  lncRNAها در تنظیم الگوی بیان ژن ،نشان دهنده ی

خون ساز و همچنین روشن شدن نقش  CCDC26در تنظیم بیان این

پیچیده بودن سازوکار کنترلی آنهاست ،به نحوی که این مولکول ها در

ژن ،در این مطالعه به بررسی بیان  lncRNA CCDC26و ژن پایین

سطوح متفاوتی از تنظیم بیان ژن مشتمل بر تنظیم در سطح رونویسی

دست آن  C-Kitدر رده های سلولی  ALLپرداخته ایم.

و نیز پس از رونویسی ،درگیر هستند .تنظیم در سطح رونویسی شامل
نقش  lncRNAها در غیرفعال سازی اپی ژنتیکی برخی ژن هاست.
اما سطوح تنظیمی پس از رونویسی که تحت تأثیر عمل lncRNA
ها قرار می گیرند ،شامل عوامل متعددی هستند( .)6از بین lncRNA
ها ،نقش  CCDC26و عملکرد آن در ژن پایین دست یعنی C-Kit

در سرطان های خون هنوز به خوبی مشخص نشده است .با مطالعه

روش بررسی
این مطالعه از نوع تجربی می باشد .در این مطالعه بررسی بیان
ژن های  26CCDCو  C-Kitدر رده های سلولی  ALLانجام گرفت
و همچنین از سلول های تک هسته ای خون محیطی به عنوان گروه
کنترل استفاده شد.

ای که در رده سلولی  K562انجام داده اند ،مشخص شده که تنظیم

• کشت سلولی

رشد سلولی در این رده لوسمی با مهار  C-Kitاز طریق CCDC26

رده های سلولی لوسمی لنفوبالستیک حاد  TشاملRPMI
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بیماری های بدخیم را تشکیل می دهند ،که حدود  %10/7در زنان

عملکرد  RNAغیر کدکننده  CCDC26شناخته شده نیست

سمانه براتی و همكاران

 8402و  Jurkatو از رده های سلولی لوسمی لنفوبالستیک  Bشامل

 %70سرد به رسوب نمونه اضافه شد و با دور  10000 gبه مدت

 Daudiو  Ramosاز مرکز انیستوپاستور فراهم شد.

 7دقیقه در  4oCسانتریفوژ گردید .در مرحله آخر ،اتانول درون

 ،ATCCدر فالسک های  25میلی لیتری ( )T25و در محیط کشت

رسوب  RNAرا در  20میکرولیتر آب  DEPCحل کردیم .تا زمان

 RPMI-1640غنی شده با  FBS %10کشت داده شد .در طول

ساخت  cDNAآنها را به فریزر  -70منتقل نمودیم.

دوره ی کشت ،فالسک حاوی سلول در انکوباتور با دمای
 37oCو حاوی  %5 CO2انکوبه گردید و پس از دو روز محیط
سلول ها تعویض شد .پس از رشد کافی سلول ها ،تعدادی از سلولها
فریز و در فریز  -80و سپس در تانک ازت نگهداری و از فالسک
دیگر جهت شمارش سلولی و استخراج  RNAاستفاده شد .در طی
دوره ی کشت ،بقای سلول ها توسط الم هماسیتومتر و تریپان بلو
بررسی شد.

• سنتز  cDNAاز RNAهای استخراج شده
برای سنتز  cDNAدر این تحقیق از کیت سنتز ( cDNAیکتا
تجهیز) استفاده شد .باید توجه شود که کلیه مراحل باید با وسایل و
محلول های عاری از  RNaseانجام شود .برای هر نمونه ی خالص
شده ی  RNAیک لوله ی نیم میلی لیتری انتخاب شد و در آن RNA
الگو  2/6میکرولیتر ،پرایمر ( 1 Oligo (dTمیکرولیتر ،آب DEPC

 9/8میکرولیتر ریخته شد و حجم نهایی آن  13/4میکرولیتر شد.
لوله ها در شرایط زیر انکوبه شدند:

• جداسازی سلول های تک هسته ای
از سلول های لنفوسیت خون محیطی فرد طبیعی نیز به

پس از سروته کردن و سانتریفوژ کردن کوتاه 5 ،دقیقه

عنوان نمونه ی کنترل استفاده گردید .در ابتد از فرد سالم فاقد

در  70oCو سپس روی یخ نگهداری شد .سپس این مواد 5X

هر گونه بیماری و مصرف داروی خاص با کسب رضایت نامه ی کتبی

،0/5 µL RNasin ،1 µL dNTPS ،4 µL First Strand butter

نمونه گیری انجام شد .بدین صورت که  10سی سی خون محیطی در

 1 µL M-MLVبه میکروتیوپ اضافه شد و پس از  60دقیقه در 42oC

لوله های حاوی ضد انعقاد  EDTAگرفته شد ،سپس جهت جداسازی

به منظور انجام رونویسی معکوس و سپس  5دقیقه در  70oCو برای

سلول های تک هسته ای طبق دستورالعمل جداسازی با فایکول کار

نگهداری به مدت یک هفته در  -20oCقرار گرفت.

انجام شد .بالفاصله پس از جداسازی سلول های تک هسته ای،

• واکنش زنجیره ای پلی مراز کمی ()qPCR

استخراج  RNAصورت گرفت.

برای انجام واکنش ،ابتدا پرایمر مخصوص ژن ها را با استفاده
از برنامه ی نرم افزار طراحی و سپس در سایت Primer blast

• استخراج RNA
YTZOL pure RNA

تأیید کردیم و سپس کارایی پرایمرها با استفاده از تهیه رقت انجام

(یکتا تجهیز آزما) استفاده شد .به طور خالصه ،به رسوب سلولی

گرفت .برای به دست آوردن کارایی پرایمرها از  cDNAسنتز شده،

جهت استخراج  RNAاز کیت تجاری

حاصل از کشت 1 ml ،از ترایزول اضافه گردید و سریع ًا آن را به
فریز  -30منتقل نمودیم .پس از حدود یک ساعت نمونه را از فریز
خارج کردیم؛  200میکرولیتر کلروفرم بر روی نمونه اضافه شد.
سپس به مدت  15دقیقه با دور  120000 gدر دمای  4oCسانتریفوژ
کردیم .مایع شفاف یا فاز رویی را به میکروتیوپ حاوی ایزوپروپانل
سرد(میکرولیتر  )500اضافه نمودیم و حدود  10دقیقه در فریزر -30
قرار دادیم .میکروتیوپ حاوی محلول  RNAو ایزوپروپانل را کام ً
ال
مخلوط کردیم و سپس با دور  120000 gبه مدت  15دقیقه در 4oC
سانتریفوژ شد .پس از انجام سانتریفوژ ،سریع تمام مایع رویی رسوب
را تخلیه نمودیم و رسوب  RNAرا با اتانول  %70سرد(تهیه شده
با آب  )DEPCدو بار شستشو دادیم .در هر مرحله  1 ccاتانول
177

پنج رقت متوالی  1/125 ،1/25 ،1/5 ،1و  1/625تهیه شد .سپس از
رقت های فوق طبق پروتکل  Real-timeبه  master mixهر
پرایمر اضافه شد و در دستگاه Real timeقرار داده شد .در نهایت
 Ctهر غلظت جداگانه در برنامه ی  REST2009قرار گرفت و
کارایی واکنش هر پرایمر محاسبه گردید Master mix .استفاده شده
()Taq DNA Polymerase 2x Master MixRed-Amplicon
بود .برای انجام واکنش مواد زیر را (:Master Mix Real time (2x
 7/5میکرولیتر ،پرایمر ( 1 :)Forward and Reverseمیکرولیتر،
 1 :cDNAمیکرولیتر 6/5 :DEPC Water ،میکرولیتر ،حجم نهایی
واکنش 15 :میکرولیتر با  40چرخه توسط دستگاه Line-gene K

انجام شد .تمامی آزمایش های انجام گرفته در این مطالعه به صورت
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رده های سلولی فوق براساس دستورالعمل موجود در

میکروتیوپ را کام ً
ال سروته کردیم تا میکروتیوپ تخلیه شود .سپس

بررســی بیان ژن های...

سه بار تکرار بوده است .در این مطالعه ،جهت بررسی مقایسه بیان

کارایی ،عدد ( R2ضریب همبستگی) ،شیب خط و عرض از مبدأ نشان

ژن های مذکور در بین رده های سلولی با سلول های تک هسته ای

داده شده اند.
داده های حاصل از  Ctنمونه ،ابتدا با استفاده از فرمول

فرمول  2استفاده گردید.
2

• آنالیز آماری

بررسی گردید.

نرم افزار  GraphPad Prism V6.07انجام گرفت .داده ها به صورت

 Daudiمشاهده شد ،بیان  CCDC26نسبت به کنترل کاهش بیان

میانگین انحراف از معیار ( )mean±SDنمایش داده شدند .حدود

داشته که از لحاظ آماری معنادار نبود( )P>0/9999و بیان C-Kit

اطمینان ،در تمامی آزمایش ها  95درصد در نظر گرفته شد و مقادیر P

نسبت به کنترل با افزایش بیان همراه بوده( )P<0/05و بیان C-Kit

کمتر از  0/05معنی دار محسوب گردید .در نمودارها مقادیر  Pکمتر/

نسبت به  CCDC26افزایش بیان معناداری داشته است(.)P<0/05

مساوی از  0/001 ،0/01 ،0/05و  0/0001به ترتیب با یک ستاره(*)،

در مقایسه ی بیان  CCDC26نسبت به ژن کنترل در رده های

دو ستاره(**) ،سه ستاره(***) و چهار ستاره(****) نشان داده

سلولی  Jurkatکاهش بیان مشاهده شد( )P=0/9974و بیان C-Kit

شدند.

نسبت به ژن کنترل افزایش بیان داشته( )P<0/05و در کل ،بیان C-Kit

نسبت به  CCDC26افزایش بیان داشته است(.)P<0/05

یافته ها
• نتایج حاصل از Quantitative Real- time PCR
در این مطالعه برای بررسی بیان کمی ژن های CCDC26
و  C-Kitواکنش  Real Time PCRتوسط دستگاه line-gene k

و با مستر میکس شرکت  Takaraانجام گردید .بیان  LncRNAنام
برده شده با استفاده از  GAPDHبه عنوان کنترل داخلی نرمال سازی
شد .نتایج حاصل از منحنی ذوب و تکثیر(به صورت خطی) مربوط
به رونوشت های C-Kit ،CCDC26و ژن ( GAPDHبه عنوان
کنترل داخلی) با استفاده از نرم افزار  Line Geneبررسی شد .منحنی
استاندارد ژن های  ،GAPDH ،CCDC26 ،C-Kitنتایج مربوط به

در مقایسه ی بیان ژن های  CCDC26و  C-Kitدر رده سلولی
Ramosمشاهده شد که بیان  CCDC26نسبت به ژن کنترل کاهش
بیان داشته( )P<0/4386و بیان  C-Kitنسبت به ژن کنترل ،افزایش
بیان داشته( )P<0/05و در کل بیان  C-Kitنسبت به GAPDH

افزایش بیان داشته است(.)P<0/05
در مقایسه ی بیان ژن های  CCDC26و  C-Kitدر رده سلولی
 RPMI 8402مشاهده شد که بیان  CCDC26نسبت به ژن کنترل،
افزایش بیان داشته( )P<0/0001و بیان  C-Kitنسبت به ژن کنترل،
کاهش بیان داشته( )P>0/9999و در کل ،بیان  CCDC26نسبت به
 C-Kitافزایش بیان داشته است(.)P<0/0001
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مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  12مرداد و شهریور 1397

178

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 16:07 IRST on Tuesday October 23rd 2018

در این مطالعه ،آنالیز آماری آنوای یک طرفه با استفاده از

در مقایسه ی بیان ژن های  CCDC26و  C-Kitدر رده سلولی

سمانه براتی و همكاران

در نمودارهای فوق(نمودار  1و نمودار  )2مقایسه ی بیان

سلول های بالست کلونال در مغز استخوان ،باعث مهار خون سازی و

ژن های  CCDC26و  C-Kitدر رده های سلولی مختلف نسبت به

در نهایت کم خونی ،نوتروپنی و ترومبوسایتوپنی می شود .مطالعات

نمونه ی کنترل آورده شده است .در مورد ژن  CCDC26تنها تغییر

انجام شده در رابطه با نقش  lncRNAها در تنظیم الگوی بیان ژن،

بیان این ژن در رده سلولی  RPMI8402نسبت به نمونه ی کنترل

نشان دهنده ی پیچیده بودن سازوکار کنترلی آنهاست ،به نحوی که

معنادار بود( ،)P<0/0001و در مورد ژن  C-Kitتنها بیان این ژن در

این مولکول ها در سطوح متفاوتی از تنظیم بیان ژن مشتمل بر تنظیم

رده سلولی  Daudiنسبت به نمونه ی کنترل معنادار بود(.)P<0/0001

در سطح رونویسی و نیز پس از رونویسی ،درگیر هستند .تنظیم در
سطح رونویسی شامل نقش  lncRNAها در غیرفعال سازی اپی

بحث
بر طبق آمار گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهانی،
سرطان خون در سال  ۲۰۱۲در  ۳۵۲هزار نفر در سراسر دنیا شایع شد
و از این میان باعث مرگ  ۲۶۵هزار نفر گردید(.)11
این نوع لوسمی در کودکان بین  2تا  5سال بسیار شایع است.
نجات جان کودکان مبتال از  10درصد در سال  1960به  90درصد
در سال  2015رسیده است .بروز  ALLدر مناطق جغرافیایی مختلف
به طور قابل توجهی متفاوت است .بروز  ALLدر بین سنین  2تا
 3سالگی تقریب ًا  4برابر بیشتر از سایر سنین در کودکان می باشد،
اما بیشتر مرگ ناشی از  ،ALLحدود هر چهار نفر از پنج نفر در
بزرگساالن رخ می دهد( ALL .)3نئوپالزی است که از جهش های
سوماتیک چند مرحله ای در یک سلول پیش ساز لنفوئیدی منفرد
( Bیا  )Tدر یکی از چند مرحله تکامل ناشی می شود .تکثیر و تجمع
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ژنتیکی برخی ژن هاست .اما سطوح تنظیمی پس از رونویسی تحت
تأثیر عمل  lncRNAها قرار می گیرند(.)12
 CCDC26بر روی کروموزوم  )24q8) 8به عنوان یک
رمزگذار  RNAغیرکدکننده ی طویل در نظر گرفته می شود .با وجود
ماهیت مبهم  ،CCDC26با تجزیه و تحلیل گسترده ژنوم چندین
شواهد از ارتباط  CCDC26با تومورهای خاص از جمله گلیوما و
 AMLدیده شده که در آن افزایش کل یا بخشی از لکوس ژنتیکی
 CCDC26در کودکان مبتال به سرطان خون حاد مشاهده شده است.
همچنین به نظر می رسد که  CCDC26سلول لوسمی میلوئیدی در
حال رشد را از طریق تنظیم بیان  Kitکنترل می کند(9و.)8
یکی از فاکتورهای مهم در حفظ و بقای سلول های بنیادی
خون ساز  C-Kitمی باشد ،به طوری که اتصال این ژن به گیرنده ی
خودش بر سطح سلول های بنیادی می تواند باعث فعال شدن مسیر
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نمودار  :2بیان ژن  C-Kitدر رده های مختلف سلولی نسبت به نمونه ی کنترل

بررســی بیان ژن های...

پایین دست و در نتیجه منجر به تکثیر ،تمایز ،بقا ،چسبندگی ،حرکت

سرکوب کننده ی تومور نشان داد و همچنین نشان داد که با کاهش بیان

و رگ زایی شود( .)13در مطالعات متعددی به نقش  C-Kitدر ایجاد

 CCDC26بیان ژن  C-Kitافزایش می یابد ،که ژن  Kitدر بقا و گسترش

تومور پرداخته اند و نشان داده اند که بیان نابجای این ژن می تواند

تومور نقش بسزایی دارد و از افزایش بیان  CCDC26که باعث کاهش

زمینه ساز ایجاد بسیاری از تومور ها باشد(.)14

بیان  C-Kitمی شود به جهت درمان در این بیماران پیشنهاد می کند(.)8

شده ،بیان  CCDC26در رده های سلولی  Daudiو  Jurkatنسبت

به لوسمی لنفوبالستیک مورد بررسی قرار گرفت .هدف از انتخاب این

به  C-Kitبه عنوان عاملی در گسترش سرطان کاهش داشته است و

RNAهای غیرکدکننده در این بیماری این بوده است که از آنجاکه

در مقابل ،بیان  CCDC26نسبت به بیان  C-Kitدر رده های سلولی

تاکنون هیچ مطالعه ای روی آن ها در این بدخیمی انجام نشده است،

 Ramosو  RPMI 8402افزایش داشته است .در این مطالعه با توجه

به علت افزایش نرخ سرطان در جوامع و پیشرفت علم در تشخیص

به داده های آماری ،بیان  CCDC26هم در رده سلولی  Bو هم در

و درمان این نوع بدخیمی ها امید است که این مطالعه شروعی برای

رده سلولی  Tافزایش داشته است .احتماال بیان  CCDC26می تواند

دست یافتن به اطالعات کافی جهت درمان مبتالیان باشد.

عاملی برای سرکوب کردن ژن  C-Kitو جلوگیری کننده از عملکرد
آن باشد .مشاهده شد که در رده های سلولی که بیان CCDC26
کاهش داشته ژن  C-Kitبیان شده ،اما در رده ای که بیان CCDC26

افزایش داشته بیان ژن  C-Kitمهار شده و احتماال از فعالیت های
انکوژنی و افزایش تکثیر سلولی و مهار آپوپتوز و همچنین مهاجرت
سلولی و مقاوت دارویی جلوگیری می شود .تنها مطالعه ای که در این
زمینه در ارتباط با تاثیر بیان ژن  CCDC26بر روی ژن  C-Kitدر رده
سلولی  AMLانجام شد ،تایید کننده این یافته ی ما در عملکرد مهار
 C-Kitتوسط  CCDC26می باشد.
در سال  Peng ،2016و  Jiangبه بررسی بیان ژن CCDC26

در بیماران با سرطان پانکراس پرداختند و نشان دادند که این ژن در
افراد بیمار نسبت به افراد طبیعی بیان باالتری دارد و بیان نمودند که
این ژن می تواند به عنوان یک انکوژن در این بیماران عمل نماید(.)15
در تحقیق دیگری در سال  Cao ،2018و همکاران به ارتباط بین
 CCDC26و  C-Kitدر سرطان دستگاه گوارش پرداختند و نشان

نتیجه گیری
در مطالعه ی حاضر طبق نتایج به دست آمده ،بیان CCDC26

در رده های سلولی  Daudiو  Jurkatکاهش و بیان  C-Kitافزایش
داشته است .در مقابل ،در رده های سلول های  RPMI 8402و
 Ramosکه بیان  CCDC26افزایش داشته ،بیان  C-Kitکاهش
معناداری داشته است .الگوی بیان  CCDC26در رده های سلولی
 Jurkat ،Ramos ،Daudiو  RPMI8402می تواند نشان دهنده ی
وجود نقش بالقوه ی این  RNAغیرکدکننده در تنظیم بیولوژی
این نوع لوسمی باشد .لذا این مطالعه اولین داده ها را در مورد بیان
این ژن ها در لوسمی لنفوبالستیک حاد در اختیار قرار می دهد که
امید است به عنوان اولین قدم در بررسی بیشتر این نوع ژن ها در
سرطان ها به خصوص لوسمی ها باشد.

تشکر و قدردانی

دادند که در مهار  CCDC26بیان  C-Kitافزایش می یابد و این
افزایش بیان  C-Kitبا مقاومت دارویی همراه است(.)16
در سال  Hirano ،2015نشان داد که برخی  RNAهای
غیرکدکننده از جمله  CCDC26در لوسمی حاد میلوئیدی

از کلیه همکاران و دانشجویانی که در این طرح با ما همکاری
کردند کمال تشکر را داریم .این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی دانشگاه
علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی تهران به شماره قرار دارد
 31461-31-01-95مورخ  1395/2/28می باشد.
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Background and Aim: Acute Lymphoblastic Leukemia is the most common
cancer in children and is one of the main causes of their mortality. In this study,
we examined the expression of long noncoding RNA CCDC26 gene and its
downstream C-Kit gene in acute lymphocytic Leukemia cell line.
Materials and Methods: This is an experimental study. In this study, the acute
Lymphoblastic Leukemia cell lines T (RPMI 8402 and Jurkat) and the cell lines
of Lymphoblastic B Leukemia (Daudi and Ramos) were used. After culture, RNA
extraction and cDNA synthesis were performed. In order to study the expression of
CCDC26 and C-Kit genes, Real Time PCR technique was done. One-way ANOVA
test was performed to analyze the results.
Results: In RPMI8402 and Ramos cells, a significant increase in expression of
CCDC26 was observed in comparison with the expression of the C-Kit gene
(P<0.05) and in the RPMI8402 cell line, the expression of the expression of the
CCDC26 gene was significant (p<0.05) But in the Jurkat and Daudi cell lines, the
significant increase of C-Kit gene expression was observed as compared to the
expression of the CCDC26 gene as well as the control sample (pv<0.05).
Conclusions: Evidence suggests that lncRNA plays an important role as a
marker in the diagnosis and prognosis of some cancers. The findings suggest that
the CCDC26 gene located on the upstream of the C-Kit gene has a regulating role
for this gene. The C-Kit gene plays a role in the growth and proliferation of blood
cells.
Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, LncRNA, CCDC26, C-Kit
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