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Abstract
Purpose: Placenta-specific protein 1 (PLAC1) is one of the members of cancer-testis antigens family
that has limited expression in normal tissue, but is upregulated in a variety of malignant tissues.
Considering the lack of studies on the expression of FCRL1 in CML and CLL, the current study was
conducted to examine the expression pattern of PLAC1 gene in these leukemias.
Materials and Methods: Fresh peripheral blood samples were collected from 6 CML and 10 CLL
patients. In addition, peripheral blood samples of 10 healthy individuals were collected in EDTA
as control group. All patients and healthy individuals signed a consent letter before sampling.
The mononuclear cells were separated using ficoll-hypaque gradient centrifugation. Isolated
mononuclear cells were used for RNA extraction and cDNA synthesis using RT-PCR method. Then,
PLAC1 transcript expression in comparison to GAPDH were detected via Real-Time PCR. The
statistical analyses were performed using chi-square test in SPSS.
Results: All 10 normal samples were negative for PLAC1. The PLAC1 expression was found to be
statistically different in CML group (4 out of 6 cases) compared with that in the normal group (P
value = 0.000). However, CLL revealed no significant difference compared to normal individuals
for PLAC1 expression (P Value = 0.648). In a significant percentage of CML patients, PLAC1
expression was positive but in CLL patients PLAC1, transcript expression was not evident.
Conclusion: It seems that PLAC1 could potentially be proposed as a biomarker in CML to aid in the
diagnosis, prognosis, and treatment in the future.
Keywords: Gene expression pattern; Placenta specific protein 1 antigen; Chronic myeloid leukemia;
Chronic lymphocytic leukemia
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بررسی الگوی بیان آنتی ژن پروتئین اختصاصی جفتی Placenta-specific( 1
 )PLAC1 ;1 proteinدر بیماران مبتال به لوسمی میلوییدی مزمن و لوسمی
لنفوسیتی مزمن تازه تشخیص
پرستو غالمی ،1سروین باقرالموسوی ،1شیرین کیان ارثی ،2محمد حجت فرسنگی ،3سینا ساالری ،2مرجان یغمایی،4
جعفر محمودیان ،5محمود جدی تهرانی ،5حسین عسگریان عمران ،6امیرحسن زرنانی ،7مهدی شعبانی*1
.1گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
.2مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی خونساز ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
.3مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دریایی خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
.4مرکز تحقیقات هامتولوژی ،انکولوژی و پیوند مغز استخوان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
.5مرکز تحقیقات آنتی بادی منوکلونال ،پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران.
.6گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
.7گروه ایمونولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
دریافت98/10/28 :

پذیرش1399/6/25 :

چكيده:

واژگانكلیدی :الگوی بیان ژن ،آنتی ژن پروتئین اختصاصی جفتی  ، 1لوسمی میلوییدی مزمن ،لوسمی لنفوسیتی مزمن
مقدمه:
ﻟﻮسمی مﯿﻠﻮیﯿدی مﺰمﻦ ) ،(CMLیﮏ ﺑدﺧﯿمی ﮐﻠﻮنال سﻠﻮل های ﺑﻨﯿادی ﺧﻮن
ساز است ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑر افﺰایﺶ سﻠﻮل های رده مﯿﻠﻮیﯿدی مﻨﺠر ﺑﻪ افﺰایﺶ سﻠﻮل
های رده اریتروﺋﯿدی و پﻼﮐت ها نﯿﺰ در ﺧﻮن مﺤﯿﻄی می شﻮد ) .(2 ,1ﻋﻠی رﻏﻢ
ﺗمامی پﯿﺸرفت های انﺠام شده در رویکردهای درمانی ،نﯿاز ﺑﻪ درمان های ﺟدید
در  CMLمﻘاوم ﺑﻪ درمان یا ﻋﻮد ﮐﻨﻨده ﮐﻪ وارد فاز پﯿﺸرونده ﺑﯿماری می شﻮد،
ﺑﯿﺶ از پﯿﺶ ﺣس می شﻮد ،ﻟذا شﻨاسایی ﺑﯿﻮمارﮐر ﺟدید ﺑا ﺑﯿان اﺧتﺼاﺻی ﺑر
سﻄﺢ سﻠﻮل های ﺑدﺧﯿﻢ و ﻋدم ﺑﯿان ﺑر سﻄﺢ سﻠﻮل های نرمال می ﺗﻮاند در ایﻦ
راه ﮐمﮏ ﮐﻨﻨده ﺑاشد.

ﻟﻮسمی ﻟﻨفﻮسﯿتی مﺰمﻦ ) (CLLشایﻊ ﺗریﻦ ﻟﻮسمی در ﺟهان ﻏرب می ﺑاشد
) .(3در ﭼﻨد سال اﺧﯿر داده های ﮔﺰارش شده ﺣکایت از هتروژنﺴﯿتﻪ ایﻦ ﺑﯿماری
در ﭼﻨد سﻄﺢ دارد ) .(4ﺗﺸﺨﯿﺺ ایﻦ ﺑﯿماران نﯿﺰ ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هتروژنﺴﯿتﻪ ایﻦ
ﺑﯿماری مﺸکﻞ ساز است و هﻨﻮز مارﮐر یا ﺑﯿﻮمارﮐر واﺣدی ﺑرای ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺗمام
ایﻦ ﺑﯿماران از هر نﻮع ﮐﻪ ﺑاشﻨد ،یافت نﺸده است .ﻟذا یافتﻦ ﺑﯿﻮمارﮐری ﺑا ﺑﯿان
اﺧتﺼاﺻی در سﻠﻮل های ﺑدﺧﯿﻢ می ﺗﻮاند از نﻈر ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻏرﺑاﻟﮕری و ﺣتی
درمان ﺣاﺋﺰ اهمﯿت ﺑاشد.
(PLAC
;
placenta-speciﬁc
)protein
از
1 1
آنتی ژن اﺧتﺼاﺻی ﺟفتی1
دستﻪ آنتی ژن های سرﻃانی /ﺑﯿﻀﻪ ای می ﺑاشد ﮐﻪ ﺑﯿان آن در ﺑافت های
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سابقه و هدف :آنتی ژن اختصاصی جفتی )PLAC1( 1از دسته مارکرهایی میباشد که بیان باال بر سطح طیف گسرتده ای از تومورهای انسانی و بیان
محدود در بافتهای نرمال دارد .با توجه به فقدان مطالعات بیان  PLAC1در  CMLو  ،CLLتشویق شدیم تا به بررسی الگوی بیان ژن  PLAC1در بیامری
های ذکر شده بپردازیم.
مواد و روشها :منونه های خون محیطی  6بیامر  CMLو  10بیامر  CLLجمع آوری شد .به عالوه منونه های خون محیطی  10فرد نرمال به همراه
 EDTAگرفته شد .متام بیامران و افراد سامل قبل از منونه گیری فرم رضایت نامه را امضا منودند .سلولهای تک هسته ای آنها با روش فایکول جداسازی
شد .سلولهای تک هسته ای جدا شده برای استخراج  RNAو سنتز  cDNAبا روش  RT-PCRاستفاده گردیدند .بیان ژن  PLAC1در مقایسه با ژن
 GAPDHدر افراد بیامر و کنرتل با  Real-Time PCRبررسی شد .نتایج حاصله با نرم افزار SPSSو تست  chi-squareآنالیز آماری شد.
یافتهها :متامی  10منونه نرمال  PLAC1منفی بودند .در گروه  4( CMLمورد) در مقایسه با کنرتل تفاوت معنی داری مشاهده شد (. )P-value=0.000
در حالی که گروه  1( CLLمورد از  01مورد) با کنرتل ،از نظر آماری اختالف معناداری مشاهده نشد ( .)P-Value=0.648درصد قابل توجهی از CML
بیان  PLAC1مثبت بود ولی در  CLLبیان  PLAC1مشهود نبود.
یافته ها PLAC1 :در  ،CMLبه عنوان یک بیومارکر می تواند بصورت بالقوه به عنوان مارکری برای کمک به تشخیص ،پیش آگهی و درمان در آینده
مطرح شود.
نتیجه گیری :به نظر می رسد  PLAC1در بیامران  ،CMLبه عنوان یک بیومارکر می تواند با نتایج تکمیلی به صورت بالقوه به عنوان مارکری برای کمک به تشخیص،
پیش آگهی و درمان بیامران لوسمیک در آینده مطرح شود.

 / 52پرستﻮ ﻏﻼمی و همکاران

نرمال مﺤدود ﺑﻪ ﺗروفﻮﺑﻼست ﺟفت ﺑﻪ مﯿﺰان ﺑﯿﺸتر و سﻠﻮل های زایای ﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ
مﯿﺰان ﮐمتر است ،وﻟی ﺑﻪ ﻃﻮر نا ﺑﻪ ﺟایی در ﻃﯿﻒ وسﯿعی از سرﻃان های انﺴانی
ﺑﯿان می شﻮد ) .(5امروزه ﺑﯿان ژن  PLAC1در سرﻃان ها ی مﺨتﻠﻒ ﺑﻪ ویﮋه
سرﻃان پروستات و سرﻃان پﺴتان مﻮرد ﺗﻮﺟﻪ مﺤﻘﻘﯿﻦ واﻗﻊ شده است ).(10-5
ﺑﻪ دنبال مﻄاﻟعات انﺠام شده ،از آنﺠایی ﮐﻪ ﺑﯿان ژن  PLAC1در ﺑدﺧﯿمی های
هماﺗﻮﻟﻮژیﮏ ﺗاﮐﻨﻮن ﺑررسی نﺸده است ،هدف از انﺠام ایﻦ مﻄاﻟعﻪ ،ﺑررسی ﺑﯿان
ژن  PLAC1در ﺑدﺧﯿمی های ﺧﻮنی ﺗﺤت ﻋﻨﻮان  CMLو  CLLاست ﺗا امکان
استفاده ﺑاﻟﻘﻮه ﮐمﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻏرﺑاﻟﮕری و درمان را در آیﻨده فراهﻢ آورد.
مواد و روشها:
در مﻄاﻟعﻪ مﻮرد-شاهدی در ﺧﻼل سال های  1398-1397ﺑﯿماران مراﺟعﻪ ﮐﻨﻨده
ﺑﻪ ﺑﯿمارستان شریعتی ﺗهران پس از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮسﻂ متﺨﺼﺺ و ﻗبﻞ از انﺠام
هرﮔﻮنﻪ درمانﯽ و ﺑا امﻀای رﺿایت نامﻪ اﺧذ شد و افراد ساﻟﻢ نرمال ﺑﻄﻮر داوﻃﻠبانﻪ
در ایﻦ ﺑررسﯽ شرﮐت نمﻮدند .نمﻮنﻪ های ﺗازه ﺧﻮن مﺤﯿﻄی  6ﺑﯿمار ﺗازه ﺗﺸﺨﯿﺺ
 CMLو نمﻮنﻪ  10ﺑﯿمار ﺗازه ﺗﺸﺨﯿﺺ مبتﻼ ﺑﻪ ﻟﻮسمی ﻟﻨفﻮسﯿتی مﺰمﻦ )(CLL
مراﺟعﻪ ﮐﻨﻨده ﺑﻪ ﺑﯿمارستان شریعتی واﺑﺴتﻪ ﺑﻪ دانﺸﮕاه ﻋﻠﻮم پﺰشکی ﺗهران ﺟمﻊ
آوری شد .ﮐﻪ در مﻄاﻟعﻪ ﮔذشتﻪ ﺗهﯿﻪ شده ﺑﻮد در ایﻦ مﻄاﻟعﻪ استفاده شد .ﺑﻪ ﻋﻼوه
نمﻮنﻪ های ﺧﻮن مﺤﯿﻄی  10فرد نرمال ﺑﻪ همراه  EDTAﮔرفتﻪ شد .ﺑﯿماران و
افراد ساﻟﻢ در ایﻦ ﺑررسﯽ در ﮔروه هاي سﻨﯽ یکﺴانﯽ در نﻈر ﮔرفتﻪ شدند.
ﺟداسازی سﻠﻮل های ﺗﮏ هﺴتﻪ ای ﺧﻮن مﺤﯿﻄی و استﺨراج RNAسﻠﻮل های
ﺗﮏ هﺴتﻪ ای ﺧﻮن مﺤﯿﻄی ﺑﯿماران  CML، CLLو افراد ساﻟﻢ نرمال ﺑا روش
فایکﻮل ﺟداسازی شد .سﻠﻮل های ﺗﮏ هﺴتﻪ ای ﺟدا شده در مﺤﻠﻮل Trizol
ﻟﯿﺰ شدند و ﺑا استفاده از ﮐﻠروفرم سرد و ﺑﻪ ﮐمﮏ مﯿکروسانتریفﯿﻮژ در دمای 4
درﺟﻪ سانتﯿﮕراد ﮐﻞ  RNAسﻠﻮﻟها ﺟدا ﮔردید )روش ﮔﻮانﯿدیﻦ ایﺰوﺗﯿﻮسﯿانات،
فﻨﻮل ،ﮐﻠروفرم( .سﭙس ﺑﻪ  RNAﺟدا شده ایﺰوپروپانﻮل سرد اﺿافﻪ نمﻮده وﺑعد از
سانتریفﯿﻮژ ،ﺑﻪ رسﻮب ﺣاﺻﻠﻪ اﺗانﻮل  %75سرد افﺰوده و مﺠددا سانتریفﯿﻮژ انﺠام
شد .مﺤﻠﻮل رویی را ﺧارج ساﺧتﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ها در دمای اﺗاق ) 10ﺗا  15دﻗﯿﻘﻪ(
ﮐامﻼ ﺧﺸﮏ شدند .سﭙس ﺑﻪ آن آب مﻘﻄر استریﻞ دیﻮنﯿﺰه ﺣاوی diethyl
 (pyrocarbonate (DEPCافﺰوده و مﺤﻠﻮل  RNAسریعا ﺑﻪ مﻨﻈﻮر سﻨتﺰ
 cDNAاستفاده شد .ﻏﻠﻈت نمﻮنﻪ های  RNAدر  260 ODﺑاNano drop
سﻨﺠﯿده شد .یکﭙارﭼﮕی  RNAاستﺨراج شده از ﻃریﻖ اﻟکترفﻮرز در ژل آﮔاروز
 %1/5و ﺧﻠﻮص  RNAنﯿﺰ از ﻃریﻖ ﺑررسی نﺴبت  OD280/OD260ﺑررسی
ﮔردید.

سنجش بیان نسبی ژن  PLAC1در نمونه خون محیطی بیماران
مبتال به  CMLو  CLLو گروه کنترل با روش Real-Time PCR
پرایمرهای اﺧتﺼاﺻی  PLAC1ﺑﻪ ﮐمﮏ پایﮕاه های اﻃﻼﻋاﺗی و نرم افﺰارهای
مﻮﺟﻮد ﺑﻪ مﻨﻈﻮر استفاده در ﺗکﻨﯿﮏ  Real-time PCRﺑا روش سایبر ﮔریﻦ،
ﻃراﺣی ،سفارش و سﻨتﺰ شدند ) ﺟدول زیر ( .ﺑﯿان نﺴبی  PLAC1در مﻘایﺴﻪ
ﺑا GAPDHﺑررسی ﮔردید .مﻮاد مﻮرد نﯿاز ﺑرای انﺠام واﮐﻨﺶ شامﻞ PCR
 ، maﬆer mixپرایمر  forwardو  reverseو  cDNAاست .ایﻦ مرﺣﻠﻪ در
ﺣﺠﻢ  20مﯿکروﻟﯿتر ،شامﻞ  8/2مﯿکروﻟﯿتر آب مﻘﻄر) 0/4 ،(ddwمﯿکروﻟﯿتر
پرایمر  0/4 ،forwardمﯿکروﻟﯿتر پرایمر  10 ،reverseمﯿکروﻟﯿتر maﬆer mix
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ﺟﺠدول  : 1پرایمرهای استفاده شده ﺑﻪ مﻨﻈﻮر ﺗکﺜﯿر ژن های  PLAC1و
GAPDH

سکانس پرایمر های استفاده شده

نام پرایمر

ˊ3-GAAGGTGAAGGTCGGAGTC -ˊ5

GAPDH forward

ˊ3-GAAGATGGTGATGGGATTTC-ˊ5

GAPDH reverse

ˊ3-GTGAGCACAAAGCCACATTTC -ˊ5

PLAC1 forward

روش های آماری:

آناﻟﯿﺰ آماری داده ها ﺑا استفاده از نرم افﺰارهای  excelو  spssانﺠام ﮔردید .در ایﻦ
ﺑررسی از آزمﻮن آماری دﻗﯿﻖ فﯿﺸر استفاده شد.
یافته ها:
ﮐﯿفﯿت  RNAاستﺨراج شده از نﻈر یکﭙارﭼﮕی آن ﺑا اﻟکتروفﻮرز ﺑر روی ژل آﮔارز
 % 1/5ﺗایﯿد شد ) شکﻞ .(1

شکﻞ  1:ﺗﺼﻮیر ژل مرﺑﻮط ﺑﻪ  RNAاستﺨراج شده از سﻠﻮل های ﺗﮏ هﺴتﻪ ای
ﺧﻮن مﺤﯿﻄی نمﻮنﻪ ﺑﯿمار CML
ﺗکﺜﯿر اﺧتﺼاﺻی مﺤﺼﻮل ژن های  GAPDHو  ،PLAC1ﺑا ﺗکﻨﯿﮏ اﻟکتروفﻮرز
از نﻈر سایﺰ ﺗایﯿد ﮔردید )شکﻞ های  2و  .(3همان ﻃﻮر ﮐﻪ در شکﻞ ها مﺸاهده
می شﻮد ،مﺤﺼﻮﻻت مرﺑﻮط ﺑﻪ هر دو ژن  GAPDHو  PLAC1ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺧتﺼاﺻی ﺗکﺜﯿر شده است و در ﮐﻨار  DNAمارﮐر  100ﺟفت ﺑازی ،ﻗﻄعات 226
ﺟفت ﺑازی مرﺑﻮط ﺑﻪ ژن  GAPDHو  118ﺟفت ﺑازی مرﺑﻮط ﺑﻪ ژن PLAC1
نﺸان داده شده است .ﺑرای مﻘایﺴﻪ های ﮐﯿفی در ﺗمامی نمﻮنﻪ های مﻮرد مﻄاﻟعﻪ
ﺑر اساس مﻨﺤﻨی ﺗکﺜﯿر  ، Real-Time PCRهر ﮐدام از نمﻮنﻪ ها ﮐﻪ 33 ≥ CT
نﺸان دادند ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿان مﺜبت از  PLAC1و مﻮارد ﺑا  34 ≤ CTﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿان
مﻨفی در نﻈر ﮔرفتﻪ شد.
ﺑررسی ﺑﯿان ﺑا استفاده از آزمﻮن آماری دﻗﯿﻖ فﯿﺸر ،نﺸان دهﻨده ﺗفاوت معﻨی دار
) (0,000 = P valueﺑﯿﻦ ﺑﯿان ژن  PLAC1در ﮔروه ﺑﯿماران  CMLنﺴبت ﺑﻪ
ﮔروه ﮐﻨترل می ﺑاشد .ﺑﯿﻦ ﺑﯿان ژن  PLAC1در ﮔروه ﺑﯿماران  CLLو ﮔروه
ﮐﻨترل ،از نﻈر آماری ارﺗباط معﻨاداری مﺸاهده نﺸد ).(0,648 = P value
ﺑﯿان  PLAC1در ﺑﯿماران  % 66/6 ،CMLو در ﺑﯿماران  % 10 ،CLLمﺸاهده
ﮔردید .هﻢ ﭼﻨﯿﻦ افراد نرمال از نﻈر ﺑﯿان ژن  PLAC1مﻨفی ﺑﻮدند )نمﻮدار .(1
ﺑﯿان ژن  PLAC1ﺑﯿﻦ دو ﮔروه ﻟﻮسمی های مﺰمﻦ ﺑا یکدیﮕر ﺑررسی ﮔردید
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سنتز cDNA
سﻨتﺰ  cDNAﺑﻪ فرآیﻨدی ﮔفتﻪ می شﻮد ﮐﻪ ﻃی آن ﺑا فعاﻟﯿت آنﺰیﻢ رونﻮشت
ﺑردار معکﻮس از روی رشتﻪ  ،mRNAرشتﻪ  cDNAساﺧتﻪ می شﻮد .ﺑرای
سﻨتﺰ  cDNAاز روی  ، RNAاز آنﺰیﻢ  ، Reverse Transcriptaseپرایمرهای
ﺗﺼادفی شﺶ نﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿدی ) ( random hexamer ; N6و مﻮاد مﻮرد نﯿاز دیﮕر
استفاده شد .پس از سﻨتﺰ  cDNAدر دمای  40درﺟﻪ  ،ﺑﻪ مﻨﻈﻮر ﻏﯿر فعال ﮐردن
آنﺰیﻢ  RTمﯿکروﺗﯿﻮب ها ﺑﻪ مدت  5دﻗﯿﻘﻪ در  95درﺟﻪ سانتﯿﮕراد ﻗرار داده شدند
) cDNA .(11سﻨتﺰ شده در فریﺰر  -20درﺟﻪ سانتی ﮔراد ﺑرای استفاده های ﺑعدی
ذﺧﯿره ﮔردید.

)سایبرﮔریﻦ ،یکتا ﺗﺠهﯿﺰ آزما( و  1مﯿکروﻟﯿتر  cDNAانﺠام شد .ﺑرنامﻪ دمایی و
زمانی ﺑرای دستﮕاه ﺗعریﻒ ﮔردید و دستﮕاه شروع ﺑﻪ ﺗکﺜﯿر نمﻮنﻪ ها ﮐرده و پس از
اﺗمام ﮐار ،داده ها را نمایﺶ داد .پس از انﺠام واﮐﻨﺶ ،داده های ﺧام ﺑﻪ ﺻﻮرت Ct
از دستﮕاه استﺨراج ﮔردید و اندازه ﮔﯿری مﯿﺰان ﺑﯿان ﺑا روش  ΔΔCtانﺠام شد.
پس از انﺠام واﮐﻨﺶ  ،Real-time PCRﺑﻪ مﻨﻈﻮر اﻃمﯿﻨان از ﺗکﺜﯿر مﺤﺼﻮل
اﺧتﺼاﺻی از ﺗکﻨﯿﮏ اﻟکتروفﻮرز ﺑر روی ژل آﮔاروز استفاده ﮔردید.

ﺑررسیاﻟﮕﻮیﺑﯿانآنتیژنپروﺗﺌﯿﻦاﺧتﺼاﺻیﺟفتی(Placenta-speciﬁcprotein1;PLAC1)1درﺑﯿمارانمبت53/

شکﻞ  : 2ﺗﺼﻮیر ژل مرﺑﻮط ﺑﻪ مﺤﺼﻮﻻت  Real-Time PCRژن  GAPDHﺗعدادی از نمﻮنﻪ های
مﻮرد مﻄاﻟعﻪ ﺑر روی ژل آﮔارز % 1/5

 :Aمارﮐر  100ﺟفت ﺑازی  1 ،و  :2مﺤﺼﻮل ﺗکﺜﯿر ژن  226) GAPDHﺟفت ﺑاز( مرﺑﻮط ﺑﻪ نمﻮنﻪ ها

شکﻞ  3ﺗﺼﻮیر ژل مرﺑﻮط ﺑﻪ مﺤﺼﻮﻻت  Real-Time PCRژن PLAC1
ﺗعدادی از نمﻮنﻪ های مﻮرد مﻄاﻟعﻪ ﺑر روی ژل آﮔارز  : A % 1/5مارﮐر 100
ﺟفت ﺑازی  1 ،و  2و  3و  4و  : 5مﺤﺼﻮل ﺗکﺜﯿر ژن  118) PLAC1ﺟفت ﺑاز (

مرﺑﻮط ﺑﻪ نمﻮنﻪ ها

نمﻮدار  :1درﺻد ﺣﻀﻮر مارﮐر  PLAC1در نمﻮنﻪ های مﻮرد مﻄاﻟعﻪ

بحث:
ﺗﺤﻘﯿﻖ نﺸان داد ﮐﻪ در ﻟﻮسمی های در ﻟﻮسمی های  CMLو  ، CLLﺑﯿان
رونﻮشت  PLAC1ﺑﻪ مﯿﺰان  %60در  CMLدیده می شﻮد وﻟی در  CLLﭼﻨدان
مﺸهﻮد نﯿﺴت ،ﮐﻪ ﺗایﯿد هر دو نتﯿﺠﻪ نﯿازمﻨد ﺑررسی ﺑر روی ﺗعداد ﺑﯿﺸتری نمﻮنﻪ
می ﺑاشد .هﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿان رونﻮشت  PLAC1در افراد نرمال ساﻟﻢ ﺑررسی ﮔردید
و در هﯿﭻ یﮏ از افراد نرمال ﺑﯿان رونﻮشت  PLAC1مﺸاهده نﺸد ،ﮐﻪ ﺗایﯿدی
ﺑر ﻋدم ﺑﯿان مﻠکﻮل  PLAC1در ﺑافت های نرمال ﺑﻪ ﻏﯿر از ﺟفت و ﺑﯿﻀﻪ می
ﺑاشد ).(12
شﻨاسایی ژن هایی ﮐﻪ در ﺗﻮمﻮرها ﺑﯿان می شﻮند و ﺑﯿانی در ﺑافت های نرمال
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ﮐﻪ ایﻦ مﻘایﺴﻪ از نﻈر آماری معﻨادار نﮕردید )  .(0,256 = P valueهﻢ ﭼﻨﯿﻦ
متﻐﯿرهایی هﻢ ﭼﻮن سﻦ و ﺟﻨس نﯿﺰ ﺑا مﯿﺰان ﺑﯿان ژن  PLAC1در ﮔروه های
مﻮرد مﻄاﻟعﻪ ﺑررسی شدند ﮐﻪ از نﻈر آماری ﺗفاوت معﻨادار نبﻮد )= P value
.( 0,856

ندارند ،از اﻟﺰامات مﻄاﻟعﻪ در مبﺤﺚ ایمﻮنﻮﺗراپی سرﻃان است .هﻢ ﭼﻨﯿﻦ شﻨاسایی
ایﻦ ژن ها ﺑﻪ پﯿﺸرفت ﺗﺸﺨﯿﺺ و روش های درمانی از ﺟمﻠﻪ ایمﻮنﻮﺗراپی ﺗﻮمﻮر
ﮐمﮏ ﺧﻮاهد ﮐرد PLAC1 .مﻠکﻮﻟی از ﺧانﻮاده  Cancer Teﬆis Antigenها
است ﮐﻪ در ﺑافت ﺟفت و ﺑﯿﻀﻪ ﺑﯿان می شﻮد وﻟی ﺑر اساس ﮔﺰارش های مﻨتﺸر
شده از مﻄاﻟعات ،در ﺑافت های نرمال ﺑﯿان نمی شﻮد ) .(12در مﻄاﻟعﻪ ای ﮐﻪ در
سال  2007ﺗﻮسﻂ  .Wilson A. Silva Jrو همکارانﺶ ﺻﻮرت ﮔرفت ،اﻟﮕﻮی
ﺑﯿان  PLAC1در ﺑافت های نرمال و انﻮاع سرﻃان های مﺨتﻠﻒ مﻘایﺴﻪ و ﺑررسی
شد و ﺑﻪ دنبال مﺸاهده افﺰایﺶ ﺑﯿان  PLAC1در انﻮاع سرﻃان های مﺨتﻠﻒ ﺑﻪ
ویﮋه سرﻃان ریﻪ ،هدف ﻗرار دادن  PLAC1ﺑرای اهداف درمانی از ﻗبﯿﻞ واﮐﺴﻦ
و مﻮنﻮﮐﻠﻮنال آنتی ﺑادی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗرارﮔﯿری آن در سﻄﺢ سﻠﻮل پﯿﺸﻨهاد شد ).(12
در مﻄاﻟعﻪ ای در ﮐارسﯿﻨﻮم هﭙاﺗﻮسﻠﻮﻻر Xue-Yuan Dong ،و همکارانﺶ نﺸان
دادند ﮐﻪ  PLAC1ﺑﻪ مﯿﺰان زیادی در ﺑافت سرﻃان هﭙاﺗﻮسﻠﻮﻻر ﺑﯿان می شﻮد
و در سرم ﺑﯿماران مبتﻼ آنتی ﺑادی ﻋﻠﯿﻪ آن وﺟﻮد دارد .ﻟذا  PLAC1یﮏ آنتی
ژن ﺧاص ﺗﻮمﻮر است ﮐﻪ ممکﻦ است ﮐارﺑرد های ﺑاﻟﯿﻨی ﺑاارزشی در رویکردهای
درمانی داشتﻪ ﺑاشد ) .(9در مﻄاﻟعﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮسﻂ  Nana E. Tchaboو همکارانﺶ
ﺑر روی سرﻃان اپﯿتﻠﯿال ﺗﺨمدان ﺻﻮرت ﮔرفت ،نﺸان دادند ﮐﻪ  PLAC1و
 DPPA2در زمره آنتی ژن های ﺑﯿﻀﻪ ای-سرﻃانی ) (CTAﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿان آنها
مﺤدود ﺑﻪ سﻠﻮل های زایا است وﻟی در انﻮاﻋی از ﺗﻮمﻮرهای ﺑدﺧﯿﻢ نﯿﺰ ﺑﯿان می
شﻮند .ﺑﯿان ایﻦ ها در سرﻃان ﺗﺨمدان ﺑﻪ ﺗرﺗﯿﺐ  %21و  %31است .همﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﻦ ﺑﯿان PLAC1و  DPPA2و نتایﺞ ﺑاﻟﯿﻨی ارﺗباﻃی وﺟﻮد دارد و هر دو ایﻦ
مارﮐرها می ﺗﻮانﻨد اهداف درمانی ﺑﻪ مﻨﻈﻮر ایمﻮنﻮﺗراپی سرﻃان اپﯿتﻠﯿال ﺗﺨمدان
واﻗﻊ شﻮند ) .(10در مﻄاﻟعﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮسﻂ  Roya Ghodsو همکارانﺶ در ﺑررسی
اﻟﮕﻮی ﺑﯿان ژن  PLAC1در آدنﻮﮐارسﯿﻨﻮمای پﯿﺸرفتﻪ پروستات انﺠام ﮔرفت،
نتایﺞ ﺣاﮐی از آن ﺑﻮد ﮐﻪ در سرﻃان پروستات ،ﺑا افﺰایﺶ ﺑﯿان  ،PLAC1ﺑﯿان
) proﬆate speciﬁc antigen) PSAﮐاهﺶ می یاﺑد ،در نتﯿﺠﻪ  PLAC1می
ﺗﻮاند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هدف درمانی مﻨاسبی ﺑرای ﺑﯿماران مبتﻼ ﺑﻪ سرﻃان پروستات ﺑﻪ
ویﮋه آن هایی ﮐﻪ در مراﺣﻞ پﯿﺸرفتﻪ ﺑﯿماری ﺑﻮدند ،اﺗﺨاذ ﮔردد ) .(6در مﻄاﻟعﻪ
ای ﮐﻪ ﺗﻮسﻂ  Fangfang Liuو همکارانﺶ ﺑر روی آدنﻮﮐارسﯿﻨﻮمای معده مﻄرح
شد PLAC1 ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ ﺑﯿﻮمارﮐر ﺑاﻟﻘﻮه در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درمان آدنﻮﮐارسﯿﻨﻮمای
معده مﻄرح شد ) .(13در مﻄاﻟعﻪ ای ﺑر روی سرﻃان پﺴتان ﮐﻪ ﺗﻮسﻂ Hongyan
 Yuanو همکارانﺶ ﺻﻮرت ﮔرفت PLAC1 ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻮمارﮐری در سرم -60
 %40ﺑﯿماران مبتﻼ ﺑﻪ سرﻃان پﺴتان ﺗﺸﺨﯿﺺ داده شد ﺑﻪ ایﻦ امﯿد ﮐﻪ در آیﻨده
ﺑتﻮاند مارﮐر ﺗﺸﺨﯿﺼی و درمانی ﺑرای ﺑﯿماران مبتﻼ ﺑﻪ سرﻃان پﺴتان مﻄرح
شﻮد ) .(14در مﻄاﻟعﻪ ای دیﮕر در سرﻃان پﺴتان Yongfei Li ،و همکارانﺶ
ﺑا مﻄاﻟعﻪ نﻘﺶ  PLAC1نﺸان دادند ﺑﻪ دنبال مﯿانکﻨﺶ  PLAC1ﺑا ،Furin
دومﻦ داﺧﻞ سﻠﻮﻟی فاﮐتﻮر نﺴﺨﻪ ﺑرداری  Notch1ﺗﺤت ﻋﻨﻮان  NICDفعال
شده و ﺑﯿان ﺗﻮمﻮر ساپرسﻮر  PTENرا مهار می ﮐﻨد ،ﮐﻪ ایﻦ مﺴﯿر پﯿام رسانی ﺑﻪ
نفﻊ ﺗﻮمﻮر ﺑﻮده و مﻨﺠر ﺑﻪ پﯿﺸرفت و ﺗکﺜﯿر و متاستاز ﺗﻮمﻮر می ﮔردد .ﻟذا ،ﺑﯿان
ﺑاﻻی  PLAC1در سرﻃان پﺴتان ﺑا پﯿﺶ آﮔهی ﺑد ﺑﯿماران ،مهاﺟرت و ﺗهاﺟﻢ
ﺗﻮمﻮر همراه است .ﺑﻨاﺑرایﻦ PLAC1 ،می ﺗﻮاند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هدف درمان و مارﮐر
پﯿﺶ آﮔهی در ﺑﯿماران مبتﻼ ﺑﻪ سرﻃان پﺴتان واﻗﻊ شﻮد ) .(15در مﻄاﻟعﻪ ای
ﮐﻪ ﺗﻮسﻂ  Qiongshu Liو همکارانﺶ در ﺑررسی هدف ﻗرار دادن  PLAC1در
سرﻃان پﺴتان انﺠام دادند ،مﻮفﻖ ﺑﻪ ساﺧت سﻠﻮل های  Tمهﻨدسی ژنتﯿﮏ شده
ﻋﻠﯿﻪ ) PLAC1سﻠﻮل های  (CAR-T-PLAC1ﺑﻪ مﻨﻈﻮر ایمﻮنﻮﺗراپی سرﻃان
پﺴتان شده اند ).(16
ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋدم ﺑﯿان  PLAC1در نمﻮنﻪ های نرمال و ﺑﯿان ﻗاﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن در
ﺑﯿماران  CMLمی ﺗﻮان  PLAC1را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ آنتی ژن اﺧتﺼاﺻی ﺗﻮمﻮر یا
آنتی ژن واﺑﺴتﻪ ﺑﻪ ﺗﻮمﻮر معرفی ﮐرد ﮐﻪ ﺑﻪ نﻈر می رسد در درﺻدی از ﻟﻮسمی
ها ﺑﯿان مﺜبتی دارد ،ﺑﻨاﺑرایﻦ مﻠکﻮل  PLAC1می ﺗﻮاند ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑاﻟﻘﻮه یﮏ
آنتی ژن واﺑﺴتﻪ ﺑﻪ ﺗﻮمﻮری ﺑاشد ﮐﻪ در پاﺗﻮﻟﻮژی ﻟﻮسمی ها دﺧاﻟت دارد ﮐﻪ ﺑاید
ایﻦ نﻘﺶ  PLAC1در مﻄاﻟعات ﺗکمﯿﻠی ﺑررسی ﮔردد .مﻠکﻮل  PLAC1ﺑا ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ایﻦ درﺻد ﺑﯿان در ﺑﯿماری  ،CMLمی ﺗﻮاند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐمکی ﺑرای ﺗﺸﺨﯿﺺ،
پﯿﺶ آﮔهی و درمان ایﻦ ﻟﻮسمی ﺑاشد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐر است ﮐﻪ ﺗعداد نمﻮنﻪ های
مﻮرد مﻄاﻟعﻪ ﺑﺴﯿار اندك ﺑﻮد ﮐﻪ نﯿازمﻨد ﺟمﻊ آوری و آناﻟﯿﺰ ﺗعداد ﺑﯿﺸتری نمﻮنﻪ
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 می ﺗﻮاند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هدفی،درمان و ﺣتی مﯿﺰان ﺑﯿان آن در سﻠﻮل های ﻟﻮسمﯿﮏ
 مﻄاﻟعات ﺗکمﯿﻠی.ﺑرای درمان ﺑا استفاده از آنتی ﺑادی و یا سﻠﻮل درمانی ﻗرار ﺑﮕﯿرد
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