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عاطفه شیخ نژاد

مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
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فرشید فتح آبادی
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دکتر زهرا حصاری 

مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
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:زمینه وهدف
ماحصل این . میشودBCR-ABLمیباشند که منجر به ایجاد ژن تلفیقی  (t:9-22)داری ترنلوکیشن فیالدلفیا (CML)ازافراد مبتال به لوسمی مایلوئیدی مزمن% 95

ایماتینیب ، یک مهارکننده ی تیروزین کیناز به نام CMLدرمان خط اول . ژن یک تیروزین کیناز بوده که باعث رشد خارج از کنترل سلولها میشود
Imatinibمزیلیت Mesylate)،(Gleevecدر این مقاله مروری ، نقش . با این وجود مقاومت به درمان همواره سدی بر سر راه بهبودی بیماران بوده است. میباشد

miRNA ها در افزایش حساسیتCML cell  بررسی میشودهای مقاوم به ایماتینیب نسبت به درمان.
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:روش انجام کار
 miRNA(ORبرای یافتن مستندات مربوط به این مقاله ، با استفاده از کلمات کلیدی 

miR OR microRNA) , chronic myeloid leukemia, imatinib  در پایگاه های
جستجو شد  و Scopusو Science direct ,Google scholar , Pubmedاطالعاتی 

مقاله با بیشترین 5، 2020تا 2019مقاله ی مطالعه شده بین سالهای 12از میان 
.ارتباط انتخاب و برای تهیه چکیده ، مورد استفاده قرار گرفت
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1. Cell culture

2. Transfection
---------------------------------------------------

3. qRT-PCR

4. Western blot

5. Apoptosis :

Flow cytometry

Apoptosis antibody array

6. Cell proliferation

Cell Counting Kit -8 assay

7. Autophagy 

green fluorescent protein 

(GFP)-LC3

8. Dual-Luciferase Reporter 

Assay
---------------------------------------------------

9. Statistical analysis
vector

reporter

Luciferase

microRNA binding mRNA:
translation blocked

Translated mRNA
into Luciferase 

Dual-Luciferase Reporter Assay
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:نتایج
ها میتواند با اثر کاهشی بر روی ژن هدفشان باعث miRNAمطالعات نشان داد که افزایش بیان برخی 

STAT5با کاهش بیان Mir221. به داروی ایماتینیب شودCMLافزایش حساسیت بیماران مبتال به 

 ،Mir153-3p با اثر بررویBCL2 ،Mir557 با اثر بررویNUP160 وMir409-5p با کاهش بیان
NUP43 باعث افزایش معنادار حساسیتCML cellبه داروی ایماتینیب شدند .Mir96 نیز بدون

.تاثیر مشابهی داشتBCR-ABLژن UTR´3واسطه و با اتصال مستقیم به انتهای 
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Mir153-3p Mir577 Mir409-5pMir96 Mir221

Target gene : 

STAT5

Cell proliferation

Apoptosis

Result:

IM sensitivity

Target gene : 

NUP43

Cell proliferation

CML cell viability

Result:

IM sensitivity

Target gene : 

BCL2

Autophagy

Survival rate

Result:

IM sensitivity

Target gene : 

NUP160

Cell proliferation

Cell cycle

Result:

IM sensitivity

Target gene : 

BCR-ABL

Translation 

Cell proliferation

Signaling pathways

CML differentiation

Result:

IM sensitivity
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:نتیجه گیری
ها بدون واسطه و مستقیم میتواند سبب miRNAها با واسطه ی اثر برروی ژن هدف  و برخی miRNAافزایش بیان برخی 

های ذکر شده این قابلیت را داشته که بعنوان یک داروی miRNAافزایش حساسیت به داروی ایماتینیب شود و درنتیجه 
.امیدوارکننده در افرادیکه با شکست درمان مواجه میشوند استفاده شوند
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Keywords: 

miRNA (OR miR OR microRNA)

chronic myeloid leukemia

Imatinib
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