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 سالم هاینمونه با مقایسه (درCLLمزمن) لنفوسیتی سمیلو بیماری در 10a-miR بیان میزان بررسی
 

 3 نژاد محمدی پریسا ،*2 صالحی منصور ،1 منیرسیاحیان
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باشد،که بیشترین حالت معمول در در افراد بالغ( می B)بیماری بدخیم لنفوسیت  (CLL) 2لوسمی لنفوسیت مزمنبیماری مقدمه: 

های وجود لنفوسیت CLLترین نوع مشخصه . شایعدهدرخ می 51/65باشد، این بیماری بیشتر در افراد بالغ درحدود سن غربی میکشورهای 

کننده و کدهای غیرRNAگروه جدیدی از  miRNAsباشد. با ظاهر طبیعی می CD5و   CD23 ،CD19با شاخص  Bکلوئال منو

باشد و می 17q 21.32روی کروموزوم برکه   miR-10a.های سلولی و نموی دارندم فرآیندای هستند که نقش محوری در تنظیرشتهتک

عنوان افکتوری به باشد،می HOXB4در باالدست  miR-10aهای رشد است وجود دارد، ژن کنندهکه از تنظیم HOXهای ژن در خوشه

(در مقایسه با نمونه های سالم CLLیماری لوسمی لنفوسیتی مزمن)در ب  miR-10aمیزان بیان باشد. دراین مطالعه می P53برای تنظیم 

 بررسی کردیم.

ای خون با هستههای تکنمونه کنترل و تخلیص سلول 25و  CLLفرد مبتال به  25گیری از خون در این پژوهش پس از نمونه روش کار:

صورت گرفت.  GeneAll Hybrid-RTM miRNA کارگیری کیت استخراجبا به miRANاستفاده از شیب چگالی فایکول استخراج 

با استفاده از  miR -10aگردان، بیان عنوان ژن خانهبه U6با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و در نظر گرفتن ژن  cDNAپس از سنتز 

 انجام گرفت. SPSSها با استفاده از نرم افزار ارزیابی گردید. آنالیز داده Real time PCRروش کمی 

دست آورد. به Ct∆∆میزان بیان نسبی ژن موردنظر را از روش و  SPSSافزارهای دست آمده با استفاده از نرمهای بهآنالیز داده :نتایج

عنوان یک فاکتور مستقل تواند به، میدر زمان تشخیص  CLLدر افراد مبتال به  miR-10aدهد کـه بیان ژن نتایج این پژوهش نشــان می

 ر قرارگیرد.نظآگهی مدپیش

اختصاصی،  cDNAاستخراج شده و سنتز  RNAsبه  A، پس از افزودن دم پلیmiR-10aمنظور بررسی سطح بیان بهنتیجه گیری: 

Real-time PCR دار سطح بیان نسبی دهنده کاهش معنیدست آمده نشانهای بهانجام شد. آنالیز داده miR-10a  در بیماران مبتال

یا بیان RQ و موردانتظار بود.  توجیه به منطبقات قبل قابل باتوجه مشاهدات این من نسبت به افراد سالم بود. کهبه لوسمی لنفوسیتی مز

 شاهد بودیم. P value =0.0001گیری در نمونه بیمار با که کاهش چشم %03/5و در نمونه بیمار  %55/41در نمونه کنترلmiR-10aژن 

 P53-miR-10a-CLLکلمات کلیدی: 

          

                                                           
1-Chronic Lymphocytic leukemia 
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