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  چکيده

ره داران مي شود     TTAGGGئوپروتئين باعث آاتاليز و افزوده شدن تواليهاي    تلومراز آنزيمي است آه بعنوان يك ريبونوآل       وزوم مه .   به انتهاي آروم
ال                        ال آردن و غيرفع زيم و روشهاي  فع ن آن ورد آنتيك اي با توجه به نقش آنزيم تلومراز در مرگ سلولي و پديده ترانسفرماسيون امروزه تحقيقات در م

ايز و آپاپتوسيز در     . وجه محققين علوم بيولوژي و پزشكي مي باشد آردن اين آنزيم از دو جنبه مورد ت        اء تم م در الق با توجه به اثرات شوك حرارتي مالي
رات شوک حرارتی در                 ار اث ن ک ساز در اي ادين خون لولهاي بني ا س سه ب سلولهاي لوسميك و حساس تر بودن سلولهاي لوسميك به شوك حرارتي در مقاي

م  بدين منظور شده است  بررسی HL-60 ل لوسميک انسانیفعاليت تلومراز در رده سلو ر از     41ـ C44˚ (  شوك حرارتي مالي ان آمت ه مدت زم  120 ب
ان الزم           .  و فعاليت آنزيم تلومراز  آزمايش شدHL-60در مهار سلولهاي لوسميك   ) دقيقه ه مدت زم داوم جمع آوری و ب د از آشت و پاساژ م لولها بع س

ی                      تحت تاثير شوک حرارتی قرا     د از شوک حرارت لولها  بع ن س ومراز در اي د از    (ر گرفته و بعد از انکوباسيون الزم فعاليت تل ل از انکوباسيون و بع قب
ا روش    .   بررسی گرديدHL-60 همچنين اثرات شوک حرارتی در رشد و پروليفراسيون سلولی سلولهای. اندازه گيری شد) انکوباسيون ر سلولی ب تکثي

MTT assay و BrdUثرات آن بر روی فعاليت تلومراز به روش  و اTRAP-PCR-ELISA ا    .  بررسی شد زايش دم ا اف نتايج حاصل نشان داد که ب
لولها باعث کاهش      30  به مدت کمتر از C42˚به طوريکه شوک حرارتی. و زمان کاهش در رشد سلول و فعاليت تلومراز ديده می شود       ن س ه در اي  دقيق

ودن  . ی تيمار شده نسبت به سلولهای کنترل نشان مي دهد   در سلولها )<%50( فعاليت آنزيم  با در نظر گرفتن فعاليت کم آنزيم در سلولهاي طبيعي و باال ب
ا و                             ان لوسمي ه رين عوارض در درم ا آمت سيار اختصاصي ب د يك روش ب ومراز می توان زيم تل فعاليت آنزيم در سلولهاي لوسميك و سرطاني مهار آن

ر                . ك روش مناسب باشد   سرطان مي تواند بعنوان ي     لولهاي لوسميك و حساس ت ايز و آپاپتوسيز در س اء تم م در الق رات شوك حرارتي مالي ه اث با توجه ب
د            بودن سلولهاي لوسميك به شوك حرارتي در مقايسه با سلولهاي بنيادين خونساز و استفاده از اين روش جهت مهار سلولهاي لوسميك مفيد و موثر خواه

  .بود
  HL-60 شوك حرارتي و ˛ telomerase:کلمات کليدی

  
THE EFFECT OF HEAT SHOCK ON THE ACTIVITY OF TELOMERASE IN 
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National institute of genetic engineering and biotechnology 
Tehran-Iran 

 Abstract: 
Telomers are specialized DNA-protein structures found at the end of eukaryotic chromosomes. Telomers are believed 
to play an important role by protecting the genomic DNA from degradation and rearrangement, chromosomal 
translocation. Telomerase, a ribonucleoprotein  catalyzes the addition of TTAGGG repeat to the ends of vertebrate 
chromosomes. Telomerase activity is low or undetectable in somatic cells and is high in germinal and leukemic and 
tumor cells. According the important role of telomerase in cell transformation and cell senescence, studding the 
kinetics of this enzyme is attractive and interesting from the aspects of applied cell biology such as aging phenomena 
and inhibition of malignant leukemic and cancerous cells for treatment of these disorders. In this work we have 
studied  the effect of mild heat shock on the activity of telomerase in HL-60 human myeloid leukemic cell lines. For 
this purpose the HL-60 cells were treated by heat shock(41-44˚c) for 0-120 minutes. Treated cells were incubated for 
96 hr then the cells were collected and counted and assayed for proliferation (MTT and BrdU cell proliferation assay 
and cell survival) and telomerase activity. Telomerase activity was assayed in a quantitative manner on the base of 
Repeat Amplification Protocol Telomerse TRAP-PCR ELISA method. Our results indicated that the treatment of HL-
60 cells by heat shock (42˚c for 30 min) decrease the activity of enzyme up to %50 in comparison by control cells.   
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  :مقدمه
ده مي شوند         DNAتلومرها ترآيبات بيوشيميايي  .  ـ پروتئين مي باشند آه در انتهاي آروموزومهاي سلولي ائوآاريوتيك دي

DNA       تواليهاي تكراري غني از گوانوزين منوفسفات       هاي تلومريك بر اساس خصوصياتG-richن  .  شناسايي مي شوند اي
ند            TTAGGGتواليها در سلولهاي انساني بصورت       شان داده    .  بوده و در طي دوران تكامل محافظت شده مي باش ات ن تحقيق

وگيري از تخريب شدن                  سيار مهمي در جل د سازي نامناسب و جل          DNAاست آه تلومرها نقش ب وگيري از اتصال     و همانن
د         , انتها به انتها آروموزمها    ا دارن رانس لوآاسيون آروموزومه ه    . جابجايي و ت راز   DNAاز آنجاآ ي م د    α پل ه همانن ادر ب  ق
ايي   واحي انته د DNAسازي ن زه اي نمي باش د سازي  .  زنجي ذا هردوره از همانن شرونده  DNAل اه شدن پي ه آوت  منتهي ب

اط          .  در سلولهاي سوماتيك مي شود   نواحي انتهاي تلومريك آروموزمها      ا ارتب اه شدن آروموزومه ه آوت ه نظر مي رسد آ ب
سيار                              شهاي ب د نق ده مي توان ن پدي ارت ديگر اي ه عب ستانداران دارد ب لولهاي سوماتيك پ سيم در س ايي تق مستقيم با آاهش توان

وپروتئين باعث   تلومراز آنزيمي است   . آليدي در مرگ سلولي و ساعت بيولوژيك سلولها داشته باشد          آه بعنوان يك ريبونوآلئ



 
ي      .  به انتهاي آروموزوم مهره داران مي شود       TTAGGGآاتاليز و افزوده شدن تواليهاي       زيم يكسري تواليهاي مكمل ن آن اي

د    DNA هاي داخلي را بعنوان الگو استفاده آرده و نواحي انتهايي     RNAاز   رميم مي آن ا و      .  را ت ه نقش تلومره ا توجه ب ب
ه فعاليت                         آوتاه   شان داده شده است آ شدن انتهاي آروموزومها در مرگ سلول و حساس شدن سلولها به مرگ و آپاپتوسيز ن

ديل يك                                راي تب ين ب د و همچن زايش مي ياب سفرم شده اف آنزيم تلومراز در سلولهاي تومري و لوسميك و رده هاي سلولي تران
ن      .  يك پديده ضروري مي باشد   سلول سوماتيك به سلول ترانسفرم شده فعال شدن تلومراز         ال آردن اي ار و غيرفع ين مه همچن

ورد توجه                         آنزيم در سلولهاي لوسميك و سرطاني از نظر مهار اين سلولها بعنوان يك روش درماني در سالهاي اخير بسيار م
  . محققين قرار گرفته است

  : مواد و روش آار
  : HL-60 آشت و پاساژ مداوم سلولهاي 

د از خارج آردن از ازت      .  موجود در بانك ذخيره سلولي مرآز استفاده شدHL-60ولهاي  در اين طرح از سل     لولها بع ن س اي
يط  داوم در مح صورت م ايع ب اوي RPMIم اله  % 10 ح ين گوس رم جن لولها  (FCS)س ن س دند و اي اژ داده ش شت و پاس  آ

د Subculture روز يكبار 4 ـ  5بطور مرتب هر  جهت  .  شده ودر هرمرحله شمارش و درصد بقاء سلولي آنها محاسبه گردي
  . هفته در شرايط ايده آل زمان مورد نياز است3-4, رسيدن به فاز رشد لگاريتمي براي اين سلولها

   :شمارش سلولي و بقاء سلولی
لولها               ه چگونگي رشد س ه در هر مرحل         , جهت آمي آردن آزمايشات و پي بردن ب ام      الزم است آ ار شمارش سلولي انج ه آ

سبت                . گيرد ه ن دا ب سيون سلولي ابت ه سوسپان يتومتر نئوبارانجام شد بطوريك تفاده از الم هموس ا اس ا  1:10شمارش سلولي ب  ب
  .رنگ متيل گرين رقيق شد 

 مي باشد    عالوه بر شمارش سلولي جهت آزمايشات زنده بودن سلولها و حفظ بقاء سلولها در اين نوع آزمايشات حائز اهميت                  
و     . لذا الزم است در اين آزمايشات سلولهاي زنده مورد استفاده قرار گيرند      ان بل لولي از رنگ تريپ جهت تعيين درصد بقاء س

سبت   ه ن لولها ب ن روش س ام اي دجهت انج تفاده ش و 1:8:1(اس ان بل يط آشت: رنگ تريپ لولي: مح سيون س وط ) سوسپان مخل
ده   دقيقه بعد   3-5گرديدو در طي مدت زمان       ا سلول   100در ) شفاف (از اضافه آردن رنگ تريپان بلو درصد سلولهاي زن  ت

  .بررسي و شمارش و درصد سلولهاي زنده  محاسبه گرديد

                             
  

  :تی با شوک حرارHL-60  تيمار  سلولهاي
لولهاي م  HL-60 س انتريفوژ و ش ع آوري و س د از جم اريتمي بع د لگ از رش ت ف اء   در حال ين درصد  بق لولي و تعي ارش س

ر در درجه حرارتهای        cell/ml 106 سلولي با تراآم سلولي ی ليت راد    ) 42،43،44،41(  در حجم يک ميل درجه سانتی گ
دند        ) 0 ، 15،30،45،60،120( ،و به  مدت زمانهای             لولها در محيط کشت حاوی           . دقيقه در بن ماری انکوبه ش سپس س

FCS 10   % ساعت در شرايط 96به مدت )OC  37 5 و %CO2 انکوبه شدند)  رطوبت% 95  و .  
  

                                                       : MTT-Cell proliferation Assay 
    µl  100    از سلولهاي HL-60   ايي  96 ساعت  انکوباسيون  به  ميكرولهاي  96  تيمار شده با شوک حرارتی را  بعد از  ت

ه روش         لولی ب زان پروليفراسيون س رده و مي ل ک ايي منتق رار گرفت    MTT Assayبصورت دوت ابي ق ورد ارزي ن  .  م در اي
لولهاي   MTT [3-[4,5 dimethyl thiazol-2-yl] –2,5 diphenyl) Tetra zolium Bromideروش رنگ    توسط س

   نانومتر خاصيت جذب نوري دارد540زنده به رنگ فورمازان تبديل مي شود آه اين کمپلکس  رنگی در طول موج 
  

  ): BrdU Cell Proliferation Assay( اندازه گيري تزايد سلولي به روش 
ر رشد سلولي    DNAيكي از مهمترين روشها جهت اندازه آيري تزايد سلولي بررسي همانند سازي و سنتز           است بطوريكه در اث

  . مي آند آاهش پيدا DNA افزايش و در اثر تمايز سنتز DNAسنتز 
  

  : سنجش فعاليت تلومراز در سلولهای تيمار شده با شوک حرارتی
  و با استفاده از کيت   Telomerase-PCR ELISA فعاليت تلومراز در سلولهای تيمار شده با شوک حرارتی بر اساس 

  .  سنجش شدRochتلومراز 
  

  :  نتايج و بحث
راد در    44و43و42دقيقه در درجه حرارتهای   120و60و45و30و15  به مدت زمانهای  HL-60سلولهای   درجه سانتی گ

دازه                   اء سلولی ان ين درصد بق ا تعي لولها ب بن ماری با شوک حرارتی تيمار شدند  سپس اثرات  زودرس شوک حرارتی در س
ه مدت                         . گيری شد  ده و ب دند      96سلولها بعد از شوک حرارتی در محيط کشت کامل کشت داده ش ه ش د از   .  ساعت انکوب بع



 

Effect of heat shock on the viability of HL-
60 cell lines (after 96 hrs incubation)
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Effect of heat shock on proliferation of HL-
60 cell lines(MTT cell  proliferation assay 
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ين شد شکل        ا تعي لولی آنه اء س د از       ) 1(انکوباسيون جمع آوری و شمارش و درصد بق لولها را بع ن س لولی اي اء س در صد بق
  :تيمار نشان می دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   تيمار شدهHL-60در صد بقاء سلولی سلولهای ) : 1(شکل

  در صد بقاء.  ساعت انکوباسيون 96با شوک حرارتی  بعد از 
   .تريپان بلو اندازه گيری شده استسلولی به روش 

               
راد      44و43 ساعت تاثير زيادی در کاهش بقاء سلولی نداشته ولی  شوک حرارتی                  2  تا    42 درجه حرارت     درجه سانتی گ

اء سلولی شده است                      اهش  چشمگير  بق لولی در رشد و پروليفراسيون               .  بيش از يک ساعت باعث ک اء س رات  کاهش بق اث
  .  موثر بوده و بطوريکه مشخص است در اين درجه حرارتها رشد سلولی کاهش يافته استسلولها

ر اساس روش          رات شوک حرارتی در رشد و پروليفراسيون سلولی ب    MTT and BrdU cell proliferation assayاث
  :آورده شده است) 2(در شکلهای

  
  
    
  

                               
  
  
  

  
               

  
  

            
  
  
  
  
  
  

راد در    44و43و42 دقيقه در درجه حرارتهای  120و60و45و30و15  به مدت زمانهای  HL-60سلولهای   درجه سانتی گ
ه مدت                  لولها ب زيم           96بن ماری با شوک حرارتی تيمار شدند  سپس ااين س ه شده و سپس شمارش و فعاليت آن  ساعت انکوب

  :نشان داده شده است) 3(ايج حاصل در شکل نت. تلومراز در اين سلولها  سنجش شد
 

رشد و پروليفراسيون سلولی سلولهای ): 2(لشک
HL-60 96 تيمار شده با شوک حرارتی  بعد از 

      MTT Cellساعت    انکوباسيون  بر اساس 
proliferation assay.  

 



 
Effect of heat shock on the 
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در صــد فعاليــت آنــزمي   ):  3(شــکل
 تيمار شده   HL-60تلومراز در سلوهلای    

 سـاعت   96با شوک حرارتـی و بعـد از         
انکوباسيون در مقايسه با منونه کنرتل      
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