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 در بیماران لوسمی لنفوئیدی مزمن در محیط آزمایشگاهApollonدر بیان ژن  مطالعه اثر داروی بربرین

 

 *4،2، پرویز کوخایی1و2احسان منوچهری ،3، فرحناز قهرمانفرد 2،1، مهدی براتی1،2، حبیب جعفری نژاد2،1نیلوفر غنی زاده

 

 سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات سرطان و گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 گروه پزشکی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -3

 آزمایشگاه ایمونولوژی و ژن درمانی، مرکز سرطان کارولینسکا، بیمارستان دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئد  -4

 

 جعفری نژاد و نیلوفر غنی زاده بطور مساوی در این طرم سهیم هستند. حبیب

 

باشد. همراه می Bهای های خون است که با تکثیر بیش از حد سلولیکی از انواع سرطانCLL) لوسمی لنفوسیتی مزمن)مقدمه:

همراه است. ژن های   Bهای با نقص آپوپتوز در سلول  CLL.تر استشایع سال 30باالی این بیماری بطور تقریبی در مردان

Apollon  وSurvivin باشد. هدف ما در این مطالعه بررسی بیان هردو اعضاء خانواده پروتئین های مهار کننده آپوپتوز می

و افراد نرمال   CLLبه عنوان پروتئین مهار کننده آپوپتوز در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران Apollon پروتئین 

فرد مبتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن به  21در این مطالعهمواد و روش ها:باشد.می Invitroتحت تاثیر داروی بربرین در محیط 

فرد سالم فاقد لوسمی لنفوسیتی مزمن، منطبق شده با سن بیماران به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار  5عنوان گروه موردمطالعه و

عد از اخذ خون از افراد، سلول های تک هسته ای خون محیطی به روش فایکول جداسازی شده و در دو گروه همراه با گرفت. ب

 Real time PCRتوسط دستگاه  Apollonداروی بربرین و بدون دارو در محیط کشت، کشت داده شدند. در نهایت بیان ژن 

در بیماران مبتال به Apollonایج حاصل مشخص نمود که سطح بیان ژننت یافته ها:به روش سایبرگرین مورد بررسی قرار گرفت.

CLL ( تفاوت معنی داری را نشان نداد)کنترل(وافراد سالم تحت تاثیر داروی بربرین نسبت به گروه بدون داروP>0.05). بحث و

های سرطانی آپوپتوز در سلول باعث القاءSurvivin :نتایج کار قبلی نشان دادکه داروی بربرین با کاهش بیان ژننتیجه گیری

های بیماران و افراد نرمال تاثیر تحت تاثیر  این دارو بر روی سلول Apollonلوسمی لنفوسیتی مزمن شد در حالیکه سطح بیان ژن 

ن در خانواده مهار کننده آپوپتوز وجود دارد اما تغیرات معناداری همانند ژ Apollonمحسوسی نداشته است. علی رغم اینکه ژن

Survivin  نشان نداد و از این نظر می توان به اختصاصی بودن ژنSurvivin های سرطانی تخت داروی بربرین در آپوپتوز سلول

 اشاره نمود.

 

 Real time PCR(، CLL، لوسمی لنفوسیتی مزمن )Apollon،Survivin واژگان کلیدی:
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