Archive of SID

أ

www.SID.ir

Archive of SID

ب

www.SID.ir

Archive of SID

ج

www.SID.ir

Archive of SID

د

www.SID.ir

Archive of SID

داًطگاُ تربیت هذرس
داًطکذُ علَم زیستی

رسالِ دكتري رضتِ زیست ضٌاسی ،گرایص شًتیک هَلکَلی

عٌَاى رسالِ:

بررسی ًقص شى  SORT1در بقاي سلَل ّاي ردُ سرطاى تخوذاى
ًبم داًطجَ
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استبد راٌّوب(اصلی)

دكتر غالهرضا احوذیاى
استبد راٌّوب(دٍم)

دكتر حجت الِ رباًی
استبد هطبٍر(اٍل)

دكتر اهیر حسي زرًاًی
استبد هطبٍر(دٍم)

دكتر هْرداد بْوٌص
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تقذیم بٍ:
پذر بشرگًار ي مادر مُزباوم،
آن دي فزشتٍ ای کٍ اس خًاستٍ َایشان گذشتىذ ،سختی َا را بٍ جان خزیذوذ ي
را سپز بالی مشکالت ي وامالیمات کزدوذ تا مه بٍ جایگاَی کٍ اکىًن

خًد
در آن ایستادٌ ام

بزسم.

َمسز فذاکارم،
کٍ سایٍ مُزباویش َمًارٌ سایٍ سار سوذگیم است .اي کٍ با صبز ي شکیبایی
بی وظیز

خًد تحمل مشکالت مسیز را بزایم تسُیل ومًد.

خًاَزان صمیمی ام،
کٍ يجًدشان شادی بخش ي حضًرشان مایٍ آرامش مه بًد.

ي
تمامی آواوکٍ
بٍ مه آمًختىذ چگًوٍ بُتز سیسته را
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«حوذ ٍ ستایص خذاي را سسد كِ سرًَضت هرا با علن بِ ّن آهیخت»
پرٍردگارا!
در لحظِ لحظِ اًجبم ايي پبيبى ًبهِ ،چطوبى ًيبسهٌذ هي ثِ سَی درگبُ ثی ًيبس تَ ثَد ٍ تَ ّوَارُ
هْزثبى ٍ سخبٍتوٌذ درثبرُ هي.
تَ خَد ثْتز هی داًی ثذٍى يبری تَ اًجبم ايي هْن هيسز ًجَد ،پس ثبس ّن يبرين کي تب خبلصبًِ آى را
تقذين پيطگبُ پبک تَ کٌن.

با سپاس فراٍاى از:
کليِ ػشيشاًی کِ در طَل دٍراى تحصيل هزا يبری ًوَدُ ٍ لطف ٍ هحجتطبى را صبدقبًِ ثِ هي
ارساًی داضتٌذ :پذرم ،هبدرمّ ،وسزم ،خَاّزاًن ٍ ّوِ کسبًی کِ اًدذک سدْوی در پيطدز
هي داضتِ اًذ.
استبد ثشرگَار جٌبة آقبی دکتز حج الِ رثبًی ،کِ صويوبًِ در جْ ّذاي ٍ راٌّوبيی ّز
چِ ثْتز ايي پبيبى ًبهِ کَضيذُ ٍ در ايي راستب اس ّيچ کوک هبدی ٍ هؼٌَی دريغ ًفزهَدًدذ.
اس خذاًٍذ ثشرگ ،سالهتی ٍ سؼبدت ايطبى را خَاستبرم.
استبد گزاهی جٌبة آقبی دکتز غالهزضب احوذيبى کِ راٌّوبيی ايدي پبيدبى ًبهدِ را ثدِ ػْدذُ
داضتِ ٍ ثب هسبػذت ٍ راٌّوبيی ّبی ارسًذُ ضبى در طَل اًجبم رسبلِ هزا يبری ًوَدًذ.
اسبتيذ گزاًقذر جٌبة آقبی دکتز اهيز حسي سرًبًی ٍ جٌبة آقبی دکتز هْدزداد ثْودٌص کدِ
هطبٍرُ ايي پبيبى ًبهِ را ثِ ػْذُ داضتٌذ ٍ ّيچ گبُ هسبػذت ٍ هطبٍرت ارسًذُ ضبى را اس هي
دريغ ًفزهَدًذ.
ريبس هحتزم پضٍّطگبُ ٌآٍری ّبی ًَيي ػلَم سيستی جْبد داًطگبّی اثدي سديٌب ،جٌدبة
آقبی دکتز هحوذ هْذی آخًَذی ٍ هؼبًٍ هحتزم ايطبى جٌبة آقبی دکتزهحوَد تْزاًی کِ
ضزايط اًجبم ايي پبيبى ًبهِ را در آى پضٍّطگبُ ثزای ايٌجبًت زاّن آٍردًذ.
جٌبة پزٍ سَر  ٍ Häkan Mellstedtاػضدب هحتدزم گدزٍُ پدبتَلَصی-اًکَلدَصی در داًطدگبُ
 Karoliskaکِ خبلصبًِ هزا در جوغ ػلوی خَد پذيز تٌذ.
ّوکبراى هحتزم پضٍّطگبُ اثي سيٌب ٍ دٍستبى ػشيشم در گزٍُ آًتی ثبدی هٌَکلًَدبل کدِ ثدِ
ًحَی ضبيستِ در گذراى ّز چِ ثْتز لحظبت ػلوی هي سْين ثَدًذ.
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چکیذُ
هقذهِ :ثِ دليل تطخيص ديز ٌّگبم سزطبى تخوذاى ٍ ػذم ضيَُ ّبی درهبًی هؤثز ،ايي ثيوبری اس
ًظز تلفبت در ثيي سزطبى ّبی سًبى ثيطتزيي هزگ ٍ هيز را داراس  .هطبلؼبت ًطبى هی دّذ کِ ثزای
دستيبثی ثِ رٍش ّبی هؤثز ثزای تطخيص سٍد ٌّگبم ثيوبری ،جلَگيزی اس هتبستبس ٍ ًيش درهبى غيز
تْبجوی ايي ًَع سزطبىً ،يبس ثِ ضٌبخ

ٍقبيغ هَلکَلی درٍى ٍ ثزٍى سلَلی اس  .هطبلؼِ قجلی هب

ًطبى داد کِ صى  SORT1در ّز دٍ سطح صى ٍ پزٍتئيي ،ثِ صَرت ًبثجب در ًوًَِ ّبی تَهَری
سزطبى تخوذاى ،ثيبى ضذُ در حبليکِ در ثب

سبلن تخوذاى ثيبى ًوی ضَد .اس آًجب کِ پزٍتئيي

حبصل اس ايي صى دارای ػولکزد ّبی هختلف ٍ ليگبًذ ّبی هتٌَػی در سلَل هی ثبضذ ثِ ًظز هی رسذ
کِ احتوبالً در ايجبد تَهَر ًقص داضتِ ثبضذ.
هَاد ٍ رٍش ّا :اثتذا ثب ثْزُ گيزی اس استزاتضی  RNAiثيبى صى  SORT1در ردُ سلَلی سزطبى
تخوذاى ثب ًبم  Caov-4کبّص دادُ ضذ knockdown .ثيبى صى  SORT1تَسط تکٌيک ّبی Real-

ٍ ٍ time qPCRستزى ثالت ثزرسی ضذ .سپس ثِ ثزرسی تأثيز ايي کبّص در هيشاى آپَپتَس ٍ تقسين
سلَلی تَسط تکٌيک ّبی  [3H]-Thymidine proliferation assay ٍ Apoptosis assayپزداختِ
ضذ .اس سَی ديگز قسو

خبرج سلَلی پزٍتئيي ( Sortilinپزٍتئيي حبصل اس تزجوِ رًٍَض

صى

 )SORT1تَسط آًتی ثبدی ّبی هٌَکلًَبل تَليذ ضذُ ثز ضذ دهيي خبرج سلَلی آى ّذف قزار
گز  .هيشاى تَاًبيی اتصبل آًتی ثبدی ّب ثِ پزٍتئيي  Sortilinسطح سلَلی ،تَسط تکٌيک ٍ FACS
ًيش هيشاى تَاًبيی آًْب در القب آپَپتَس سلَلی تَسط  Apoptosis assayثزرسی ضذّ .وچٌيي پزٍ بيل
ثيبى گيزًذُ ّبی کوکی Sortilin1در ردُ ّبی سلَلی سزطبى تخوذاى تَسط رٍش ّبی ٍ RT-PCR
ٍستزى ثالت هطبلؼِ ٍ ثب ًوًَِ تخوذاى سبلن هقبيسِ ضذ.
ًتایج :پس اس اطويٌبى اس کبّص ثيبى حذٍداً  08-08درصذی صى  SORT1در سلَلْبی هَرد
آسهبيص ،ثِ اًذاسُ گيزی تأثيز کبّص ثيبى صى در آپَپتَس ٍ تقسين سلَلی پزداختِ ضذ .ثزرسی آپَپتَس
Co-receptor
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سلَلی حبکی اس القبی حذٍداً  70درصذ آپَپتَس سلَلی در سهبى  80سبػ

پس اس تزاًسفکطي در

سلَل ّبی  ٍ Caov-4ػذم آپَپتَس در ردُ سلَلی کٌتزل ثَد .ايي ًتيجِ تَسط ثزرسی تقسيوبت
سلَلی ثب استفبدُ اس رٍش  [3H]-Thymidine proliferation assayتأييذ ضذً .تبيج ثِ دس

آهذُ اس

ثزرسی تَاًبيی آًتی ثبدی ّبی تَليذ ضذُ در ضٌبسبيی  Sortilinخبرج سلَلی ًطبى داد کِ Mab3

ثيص اس دٍ آًتی ثبدی ديگز (در حذٍد  78-96درصذ) پزٍتئيي ّذف خَد را هی ضٌبسذ .در حبليکِ
 Mab2در القب آپَپتَس سلَلی ،اس دٍ آًتی ثبدی ديگز تَاًوٌذ تز اس

ٍ در ردُ ّبی سزطبى تخوذاى

سجت القب آپَپتَسی در حذٍد  11-70درصذ هی ضَد .اس سَی ديگز ثزرسی ثيبى گيزًذُ ّبی کوکی
ً ،Sortilinطبًگز ثيبى ًبثجبی گيزًذُ  NTR1در ردُ ّبی سلَلی سزطبى تخوذاى ٍ ػذم ثيبى آى در
ثب

سبلن تخوذاى ثَد.

بحثً :تبيج ثِ دس

آهذُ ًطبى هی دّذ کِ احتوبالً  Sortilinدر ثقبی سلَل ّبی ردُ سزطبى

تخوذاى ًقص ايفب هی کٌذ .ايي زضيِ هطزح ضذ کِ احتوبالً ّتزٍدايوز ثيي  NTR1 ٍ Sortilinثِ
ػٌَاى گيزًذُ ّبی پپتيذ ًَرٍتٌسيي در رضذ سلَل ّبی سزطبى تخوذاى ًقص داضتِ ثبضذ .ثزرسی
هيشاى آپَپتَس سلَلی تَسط ّذف گيزی دهيي خبرج سلَلی  Sortilinثب استفبدُ اس آًتی ثبدی ّبی
هٌَکلًَبل تَليذ ضذُ ثز ػليِ آى ،حبکی اس اهکبى القبی آپَپتَس در سلَل ّبی سزطبى تخوذاى ثب
استفبدُ اس ايي ضيَُ ثَد .در هجوَع ثب تَجِ ثِ ثيبى ًبثجبی صى  SORT1در تَهَر تخوذاى ٍ اهکبى
ايجبد آپَپتَس در ايي سلَل ّب تَسط کبّص ثيبى ايي صى SORT1 ،هی تَاًذ در آيٌذُ در درهبى
ثيوبری سزطبى تخوذاى هَرد تَجِ ثبضذ .
كلوات كلیذي :سزطبى تخوذاى  ، SORT1, Sortilin, siRNA,آپَپتَس
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