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چكیده

زمینه وهدف :مالنومای متاستاتیک بدخیمترین نوع سرطان پوست است؛ سختیهای
درمان مالنوما به وجود سلولهای بنیادی سرطان در مالنوما نسبت داده شدهاند.
خصوصیات سلولهای بنیادی سرطانی میتواند بهوسیله به هم خوردن تنظیم مسیرهای
پیامرسانی سلولی  Notchو  Wntبه دست بیاید .هدف ما از این مطالعه به دست آوردن
سلولهای بنیادی مالنوما از رده سلولی متاستاتیک  A375و سپس بررسی خودنوزایی
و خصوصیات بنیادینگی و همچنین بررسی میزان بیان ژنهای مرتبط با دو مسیر Wnt
و  Notchدر این سلولها نسبت به سلولهای چسبنده توموری است.
روش بررسی :سلولهای اسفیری از سلولهای چسبنده توموری جدا شدند .اسفیرزایی
و کلنی زایی ،بیان پروتئینهای  CD133و  ،Nestinژنهای  Nanog, NESTINو
 Oct4بهعنوان ژنهای مرتبط با بنیادینگی و ژنهای مسیر  Notchو  Wntدر دو گروه
اسفیری و سلولهای چسبنده توموری بررسی شدند.
یافته ها :با توجه به نتایج ما ،سلولهای اسفیری قدرت اسفیرزایی و کلنی زایی و بیان
پروتئین  Nestinباالتری از سلولهای چسبنده توموری داشتند؛ درحالیکه بیان
 CD133بهطور معنیداری تغییر نداشت .ژنهای مسیر  Wntو ژنهای فرودست آن
( ،)β-catenin, cyclinD1, c-Mycژنهای فرودست مسیر  Notchشامل ژنهای
) (Notch1, HES1و ژنهای  Nanogو  NESTINدر اسفیرها بیان باالیی داشت.
نتیجهگیری :نتایج ما شواهد محکمی برای خصوصیات شبه بنیادی بودن اسفیرها بهعنوان
مدل مؤثری در تحقیق سلولهای بنیادی مالنوما فراهم کرد ،همچنین یافتههای ما افزایش
بیان مسیرهای  Notchو  wntدر سلولهای اسفیری رده سلولی مالنومای متاستاتیک
 A375را بهعنوان سلولهای شبه بنیادی برای اولین بار تائید کرد که این یافتهها
میتوانند در درمان و هدفگیری سلولهای بنیادی مالنوما به کار روند.
واژههای کلیدی :مالنوما ،سلولهای بنیادی ،اسفیر.Wnt ،Notch ،

دريافت مقالۀ اصالحشده6931/3/6 :
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مقدمه
مالنوما سختترین نوع سرطان پوست است که در

مسیر  Notchنیز قطعه سیتوپالسمی آن  NICDبه هسته

دنیا بهسرعت در حال گسترش است؛ علت پیدایش مالنوما

رفته و رونویسی از دو ژن مهم در فرآیند بنیادینگی Oct4

را تکثیر افسارگسیخته مالنوسیت ها میدانند که در کمتر

و  Sox2را تسریع میکند ( .)11 ,11ازآنجاکه سلولهای

از  0ماه سبب مرگ بیمار میشود ( .)1با توجه به میزان کم

بنیادی سرطان به تعداد کم در بافت سلولهای سرطانی

پاسخ بیماران به درمانهای رایج ضد سرطان ،اثربخشی

وجود دارند نیاز به استفاده از روشهای مناسب جداسازی

ناچیز داروها در سلولهای توموری ،بازگشت و گسترش

این سلولها از سلولهای چسبنده توموری ( Bulk

سریع تومور در بدن ،تحقیقات محققان به سمت یافتن

 )Cellsسرطانی مکرراً احساس میشود .در این میان

سلولهای بنیادی سرطان در مالنوما گسترده شد ()2و نهایتاً

اسفیرهای منشأ گرفته از سلولهای سرطانی به دلیل اینکه

منجر به یافتن جمعیتی از سلولهای سرطانی شد که مسئول

خودنوزایی سریعی دارند ،میتوانند تبدیل به غضروف،

آغاز تهاجم ،حفظ تومور و متاستاز آن به سایر نقاط بدن

استخوان و چربی شوند و مهمتر اینکه نسبت به سلولهای

شد (.)5-3

توموری چسبنده در موش تومورهایی با متاستاز بیشتر و

از مهمترین خصوصیات سلولهای بنیادی سرطان

اندازه بزرگتر ایجاد میکنند که همین امر نشان از

بیان شاخصهای بنیادینگی است؛ بیان این شاخصها در

بنیادینگی این سلولها دارد .به همین دلیل مدل اسفیرزایی

سطح سلولی ،پروتئینی و ژنی افزایش قدرت تکثیر،

سلولهای سرطانی بهعنوان مدلی برای جداسازی

خودنوزایی و مهاجرت سلولی را در سرطان به دنبال دارد.

سلولهای بنیادی سرطان به کار میرود (.)14-12

در مالنوما تحقیقات نشان داده است حضور ،CD166

جداسازی سلولهای بنیادی سرطان با این روش ،عالوه بر

 EpCAM ، Nestin،CD133بهعنوان شاخصهای

اینکه بازتابدهنده خصوصیات سلولهای بنیادی سرطان

پروتئینی و ژنهای بنیادینگی Sox 9 ،Oct4/3 ،Nanog

است ،البته میتواند در تبیین صحیح رفتار سلولهای

و  Nestinاز مهمترین ژنهای بیانشده در هر جمعیت

سرطانی در هنگام هدفگیری این سلولها با داروها مؤثر

سلولی بنیادی سرطانی است(.)7 ,0

باشد که در مطالعه ما نیز بررسی و تبیین خصوصیات

سلولهای بنیادی سرطانی همانند سلولهای بنیادی

سلولهای اسفیری مالنوما بهعنوان مدلی از جداسازی

جنینی و بزرگسالی افزایش بیرویه مسیرهای حفاظتشده

سلولهای بنیادی سرطان مدنظر قرار داده شد .همگام با

پیامرسانی سلولی  Wnt, Notch, SHHرا از خود نشان

سایر مطالعات درمانی و بهمنظور یافتن استراتژیهای

دادهاند که نقش این مسیرهای مهم سلولی در سلولهای

درمانی در مالنوما ،در این مطالعه ما ابتدا سلولهای شبه

بنیادی سرطانهای کلون ،روده ،پستان و گلیوبالستوما نیز

بنیادی سرطان از سلولهای چسبنده توموری رده سلولی

بهعنوان تشدیدکننده مسیرهای خودنوزایی و تکثیر

مالنومای متاستاتیک  A375را با روش تشکیل اسفیر جدا

سلولهای توموری بهخوبی نشان دادهشده است( .)3در

کردیم و سپس شبه بنیادی بودن آنها نسبت به سلولهای

مسیر  Wntپس از اتصال آن به  Frezlledکمپلکس

چسبنده توموری را بررسی نمودیم.

پیرامونی آن  β-cateninرا فعال و به هسته گسیل میدارد؛
این کمپلکس بااتصال به فاکتورها رونویسی از ژنهای
 CD44 ،MMP-7 ،MYCرا به راه انداخته تا سلول به

روش بررسي
 )6رده سلولي موردمطالعه

سمت تهاجم و تکثیر رهنمون گردد ( .)5 ,2با فعال شدن
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مریم مهدی پور و همکاران

در این مطالعه از سلولهای  A375که رده متاستازی

در ابتدا جهت بررسی شاخص سطحی  CD133در

مالنوما است استفاده شد .این سلولها از بخش آنکولوژی

هر دو گروه سلولی ،پس از شستشو و جداسازی آنها،

دانشگاه و بیمارستان بازل سوئیس به آزمایشگاه سلولهای

سلولها همگنشده و در دو لوله ویژه فلوسایتومتری

بنیادی پژوهشگاه رویان اهدا شد.

سوسپانسیونی سلولی با میزان  151111تا  211111سلول

 )2کشت سلولي

ریخته شد .در شرایط بدون نور یک لوله ایزوتایپ کنترل

برای کشت سلولی سلولهای چسبنده توموری

و در لوله دیگر آنتیبادی علیه  CD133ریخته شد .دو

( ،)Bulkحدود  511111سلول در دمابانها  T25در

لوله حاوی سلولها پس از انکوباسیون  31دقیقهای در یخ،

مجاورت محیط  DMEMبه همراه  11درصد سرم جنینی

سانتریفیوژ و سپس برای خوانده شدن توسط دستگاه BD

گاوی 1 ،درصد پنیسیلین /استرپتومایسین 1 ،درصد

 FACS Caliborبه آزمایشگاه فلوسایتومتری منتقل

گلوتامین و  1درصد اسیدآمینههای غیرضروری (تهیهشده

شدند .جهت آمادهسازی سلولها برای شاخص

از شرکت ( )GIBCOکشت داده شدند.

درونسلولی  1111111 Nestinسلول در لوله ریخته شده،

 )9اسفیرزايي

به سلولها پارافرمالدهید  %4اضافه شد ،پس از  15دقیقه

برای انجام تست اسفیرزایی فالسکهای  T25با پلی

سلولها با) PBS/tween(1%شستشو داده شدند.

هما (یک درصد) پوشش داده شدند .سپس محیط

سلولها توسط ) TritonX100(2%به مدت  15دقیقه

DMEM
بدون سرم به همراه فاکتورهای رشد  b27،Bfgfو

نفوذپذیر شدند ،پس از شستشوی دوباره ،به سلولها
محلول بالک کننده حاوی سرم  %11اضافه شد و به مدت

 EGFدر فالسک ریخته شد ( .)10 ,15برای بررسی

 31دقیقه این سوسپانسیون سلولی در یخچال قرار داده

قدرت تولید اسفیرها  21میکرو لیتر از محیط حاوی

شدند ،سپس سلولها به تعداد مساوی بین دو لوله تقسیم

اسفیرهای جمعآوریشده از فالسک بهصورت قطره در

شدند؛ به یک لوله آنتیبادی اولیه اضافه شد ،سلولها 45

ظرفهای ویژه کشت باکتری گذاشته شد و اسفیرهای با

دقیقه در یخچال قرار داده شدند و به آنها آنتیبادی ثانویه

قطر بیشتر از  71میکرومتر شمرده شدند .درصد نهایی

اضافه شد؛ نمونهها پس از انکوباسیون در یخچال برای

اسفیرها در فالسک از فرمول زیر محاسبه شد:
 =×111درصد اسفیر زایی
میانگین تعداد اسفیرها در سه قطره
تعداد کل سلول های ریخته شده در فالسک

 )4کلني زايي
بهمنظور بررسی قابلیت کلنی زایی سلولهای
چسبنده توموری و سلولهای اسفیری (مالنو اسفیرها) در
هر خانه از پلیت  0خانه تعداد  111سلول همراه با محیط
کشت کامل  DMEM( DMEMحاوی  %11سرم جنینی
گاوی) ریخته شد .پس از گذشت  7روز کلنیهای بزرگتر
از اندازه  411میکرومتر شمارش شدند .همچنین شکل
کلنیها نیز موردبررسی قرار گرفت.
 )5ايمنوفنوتايپینگ

خوانده شدن توسط دستگاه BD FACS Caliborبه
آزمایشگاه فلوسایتومتری منتقل شدند.
Real time PCR ) 1
برای بررسی بیان ژنهای مرتبط با بنیادینگی ژنهای
 Oct4, Nanog, NESTINو از مسیر  Nochژنهای
 Notch1, HES1و  HES5و مسیر  Wntژنهایc-
 cyclinD1 ،Mycو  β-cateninدر سلولهای ،A375
در هر دو نوع سلول چسبنده توموری و اسفیر روش Real
 time PCRبا استفاده از سایبر گرین بهکاربرده شد .پس
از جداسازی سلولها و شستن آنها ،توسط ترایزول
 RNAسلولها استخراج شد ،به رسوب حاصل DNaseI
اضافه شد و سنتز  c-DNAتوسط کیت فرمنتاز صورت
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پذیرفت .در جدول  1توالی پرایمرهای ژنهای بررسیشده

بنیادی سرطان مطرح میباشند CD133 .شاخص پروتئینی

در این مطالعه قابلمشاهده است.

سطح سلولی و  Nestinنیز ازجمله شاخص پروتئینی

 )7آنالیز آماری:

درونسلولی است که در سلولهای بنیادی منشأ گرفته از

شاخصهای میانگین و  SDبرای سه تکرار

تاج عصبی بیان دارد .ایمنوفنوتایپینگ دو گروه سلولی

بیولوژیک در این مطالعه در جهت بررسی توزیع داده

مالنومایی رده سلولی ( A375شکل  )3-A,Bتفاوت

استفاده شد .نتایج با تست  Mann-Whitney Testبا

معنیداری در بیان شاخص  CD133در اسفیرها و

سطح معنیداری  p<1/15با استفاده از نرمافزار SPSS

سلولهای چسبنده توموری نشان نداد( ،شکل  )3-C,Dاما

بررسی شدند.

بیان  Nestinدر اسفیرها افزایشی بیش از ده برابر در
مقایسه با سلولهای چسبنده توموری نشان داد( .شکل
( ،)3-E,Fشکل )3-G, H

يافتهها
بررسي قدرت بنیادينگي (اسفیرزايي و کلني زايي)
سلولهای رده سلولی مالنومای متاستاتیک A375
کشیده و چسبنده به سطحاند( .شکل  )1-Aدرحالیکه
سلولهای اسفیری سلولهایی با ساختار بیضیشکل
(خوشهانگوری نامنظم) و به هم چسبیده داشتند( .شکل
 .)1-Bاز مشخصههای سلولهای بنیادی سرطان قدرت
تولید سریع کلنیهایی مانند خود است؛ همچنین این
سلولها میتوانند در شرایط غیر چسبنده ساختارهای
سلولی اسفیر مانند را تولید کنند که هر دو این شاخصهها
وابسته به خصوصیت خودنوزایی سریع سلولهای بنیادی
سرطان است؛ به این معنی که در سلولهای سرطانی هر
چه قدرت تشکیل کلنیها بیشتر باشد ،آن سلولها قدرت

بررسي بیان ژنهای مرتبط با بنیادينگي
مطالعات نشان دادهاند که ژنهای ،NESTIN
 Nanogو  Oct4از مهمترین ژنهای مرتبط با بنیادینیاند
که در شناسایی و تشخیص سلولهای بنیادی کاربرد
فراوانی دارند .بررسی میزان بیان این ژنها در سلولهای
چسبنده توموری و اسفیرهای رده سلولی مالنومای
متاستاتیک  A375نشان داد بیان ژن  NESTINو ژن
 Nanogدر اسفیرها نسبت به سلولهای توموری حدود 0
برابر افزایش داشت اما ژن  Oct4تفاوت معنیداری در این
دو گروه سلولی نشان نداد(شکل .)4-A
بررسي بیان ژنهای مرتبط با مسیر  Notchو مسیر
 Wntدر اسفیرها

بنیادینگی بیشتری دارند .مطالعه ما نشان داد سلولهای

مسیرهای پیامرسانی درونسلولی نقش مهمی در

اسفیری نسبت به سلولهای چسبنده توموری  1/5برابر از

خودنوزایی ،تکثیر و فعالسازی سلولهای بنیادی سرطان

قدرت اسفیرزایی باالتری برخوردار بودند( .شکل .)2-A

ایفا میکنند .در مطالعات اخیر نقش مسیرهای  Notchو

ضمن اینکه اسفیرها نسبت به سلولهای توموری چسبنده

 Wntدر سلولهای بنیادی سرطانهای کلون ،سینه ،روده

 %51قدرت کلنی زایی بیشتری از خود نشان دادند.

و سرطانهایی با منشأ تاج عصبی بهعنوان مسیرهای مهم

همچنین اندازه کلنیهای تشکیلشده در این سلولها نیز

تسریعکننده تهاجم و متاستاز و افزاینده فعالیتهای

بزرگتر از اندازه کلنیهای تشکیلشده از سلولهای

بازسازیکننده تومور اثباتشده است ( .)12 ,17در این

چسبنده توموری بود( .شکل )2-B

مطالعه نیز بررسی بیان ژنهای مرتبط با مسیر  Notchو

بررسي بیان پروتئینهای مرتبط با بنیادينگي
شاخصهای پروتئینی  CD133و  Nestinبهعنوان
گزینههای مناسب برای جداسازی و شناسایی سلولهای

 Wntدر سلولهای اسفیری و چسبنده توموری رده سلولی
موردمطالعه ما نشان داد بیان ژنهای مرتبط با مسیر Notch
(ژن  )Notch1, HES1به ترتیب  4و  7برابر در اسفیرها
نسبت به سلولهای چسبنده توموری افزایش داشت .البته
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بیان ژن  HES5از دیگر ژنهای مسیر  Notchتغییر

فاکتورهای تمایزی را بیان می کردند .محیط اسفیری می

تفاوت معنیداری در بین دو گروه سلولی موردمطالعه نشان

تواند سلول های زایای اولیه را ()progenitor cells

نداد  .ژنهای مرتبط با مسیر  Wntنیز (ژنهای β-

فعال کند که پتانسیل بیشتری را برای تمایز به مالنوسیت

 )Catenin, cyclinD1, c-Mycهمگی در اسفیرها

ها دارند .بر طبق این تحقیق مدل تولید اسفیر ممکن است

نسبت به سلولهای چسبنده توموری افزایش بیان

روش موثری برای جداسازی سلول های بنیادی بر اساس

معنیداری نشان دادند( .شکل )4A,B,C

جداسازی سول های بنیادی بر اساس فاکتورهای سطحی
نباشد؛ اما ممکن است محیط متاسبی برای فعال کردن
سلول های دارای پتانسیل سلول بنیادی باشد و ممکن است

بحث
مالنومای متاستاتیک سرطان بدخیمی است که در بین

سلول های چسبنده در مالنوما دارای سلول های بنیادی نیز

سرطانهای پوستی بیشترین میزان مرگومیر را دارد .عدم

باشند و این خاصیت بنیادینگی میتواند بین سلول های

پاسخدهی و یا پاسخ سریع و کوتاهمدت به شیمیدرمانی،

چسبنده و سلول های اسفیری تغییر کند که در تحقیق ما

ایمنی درمانی و درمانهای دیگر رایج سلولی از مشکالت

عالوه بر بررسی فاکتورهای سطحی ژن های درون سلولی

عمده درمانی مالنوما است .با قوت گرفتن نظریه سلولهای

مرتبط با بنیادینگی نیز بررسی شدند (.)15

بنیادی سرطان در مالنوما تحقیقات را به سمت شناخت

در مرحله بعدی ،در مطالعه ما شاخص CD133

رفتاری سلولی و مولکولی این سلولها را پیش برده است.

بهعنوان شاخص سطح سلولی سرطانی اثباتشده در

در این تحقیق نیز بنا بر شناخت اصولی خصوصیات

گروههای سلولی سرطانهای دیگر همچنین در بافتهای

سلولهای مالنومای بدخیم با استفاده از رده سلولی

مالنومایی سرطانی بررسی شد ( .)22-17نتایج ما نشان داد

مالنومای متاستاتیک  A375و جداسازی سلولهای بنیادی

در دو گروه سلولی اسفیری و سلولهای چسبنده توموری

سرطان با استفاده از روش اسفیر گذاشته شد .برای کسب

شاخص  CD133درصد بیان کمی دارد ،این درصد کم،

اسفیر روشهای متعددی در مطالعات ردههای سلولی در

به نظر میرسد؛ به این سبب است که خود سلولهای

سرطان سینه ،دستگاه عصبی مرکزی ،کلون و روده جمعیت

سرطانی بیانکننده این شاخص سلولهای کمی را شامل

سلولی از اسفیرها که در آن افزایش قدرت اسفیرزایی،
افزایش قدرت کلنی زایی و افزایش بیان ژنهای مرتبط با

میشوند؛ بیان  CD133در ردههای مختلف میزان بیان
متفاوتی از  51-1/5درصد را نشان میداد (.)23

بنیادینگی صورت میگیرد؛ پیشنهاد شده است (.)13 ,12 ,4

از سوی دیگر در مطالعه رجبی و همکارانش در

نتایج ما در این مطالعه نشان داد اسفیرها نسبت به

 2113در پژوهشگاه رویان اثبات شد که سلولهای

سلولهای توموری چسبنده از قدرت کلنی زایی و
اسفیرزایی بیشتری برخوردارند .میزان تشکیل کلنی از
سلولهای مشتق از اسفیرها و همچنین تشکیل اسفیر ها
نشاندهنده قدرت خودنوزایی سلولهای بنیادی است که
در بعد سلولی بسیار حائز اهمیت و نشانگر قدرت تکثیر
سریع و باالی سلولهای شبه بنیادی مالنومایی در دره
سلولی مورد مطالعه ما بود؛ این در حالی است که  MOو

 CD133⁺دارای قدرت کلنی زایی بیشتری نسبت به
سلولهای  CD133⁻دارند اما در این سلولها از میان
ژنهای مرتبط با بنیادینگی NESTIN SOX, c-Myc,
 Nanogتنها ژن  Nanogافزایش بیان دارد و سایر ژنها
کاهش نشان میدادند( .)21همچنین اگرچه قدرت
اسفیرزایی در سلولهای  CD133⁺از گروه سلولی
 CD133⁻بیشتر بود ،اما قدرت اسفیرزایی زایی در این

همکارانش در مطالعه خود عنوان داشتند؛ سلول های

سلولها نسبت به گروه کنترل (سلولهای توموری) تفاوتی

اسفیری نسبت به سلول های چسبنده درصد باالتری از

نداشت .از آنجا که برای شناسایی سلولهای بنیادی سرطان
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نیاز به شاخصی پایا در تحقیقات احساس میشود؛

افزایش بیان پروتئینها و ژنهای مرتبط با مسیر

عدمتغییر بیان  CD133در مطالعه ما میتواند تائید گر این

 Notchدر ردههای سلولی مالنوما و نمونههای بیماران نیز

باشد که  CD133با این طیف وسیع از تغییر بیان در

مشاهدهشده بود ( .)31اما چگونگی تغییر این مسیر در

مطالعات متفاوت نمیتواند بهعنوان شاخصی مورد اطمینان

سلولهای بنیادی مالنومایی بهدستآمده از اسفیرها تاکنون

برای جداسازی سلولهای بنیادی سرطان در مالنوما باشد.

گزارش نشده است که در مطالعه ما افزایش بیان در مسیر

بیان شاخص پروتئینی درونسلولی  Nestinدر

 Notchدر سلولهای اسفیری مالنوما نیز اثبات شد .در

مطالعه ما در اسفیرها نسبت به سلولهای چسبنده توموری

سرطان سینه و روده ،گلیوبالستوما ،گلیوما البته اثباتشده

افزایشی ده برابری را نشان داد .در بررسی  Setiaو

است که افزایش مسیر  Notchبرای حفظ خاصیت

همکارانش بر روی نمونههای بیماران مالنومایی درصد بیان

بنیادینگی سلولهای بنیادی این سرطانها ضروری است و

شاخص پروتئینی  Nestinدر بیماران مبتالبه مالنومای

هدفگیری این مسیر در سلولهای بنیادی سرطان سینه

متاستاتیک درصدی مشابه مطالعه ما ذکرشده است که این

میتواند باعث از بین رفتن سلولهای بنیادی شود(,31 ,11

امر در تائید نقش دیگر اسفیرها در شبیه بودن به شرایط

 .)33 ,32همچنین در ردههای سلولی و نمونههای بافتی

تومور در بدن است (.)27-24

تومورهای سیستم گوارشی بیان  Notch1در سلولهای

در سنجش ژنهای مرتبط با بنیادینگی ،مطالعه ما

بنیادی این ردهها افزایش دارد و درصورتیکه زینوگرافتهای

میزان باالی بیان ژنهای  Nanogو  NESTINرا در

مبتالبه تومور کلورکتال را با آنتیبادی علیه گیرنده Notch

اسفیرها در مقایسه با سلولهای چسبنده توموری نشان داد.

یعنی  DLL4تیمار شوند ،قابلیت ایجاد تومور در مدلهای

پیشاز این نیز اثبات شده بود که بیان این شاخص در

حیوانی کاهش مییابد (.)35 ,34

سرطانهای دارای منشأ اکتودرمی مانند مالنوما با پیشروی

اما در مطالعه ما عالوه برافزایش مسیر  ،Notchمسیر

سرطان به فرم متاستاتیک آن افزایش چشمگیری نشان

 Wntنیز در اسفیرها نسبت به سلولهای چسبنده توموری

میدهد ،در این راستا  Kleinو همکارانش نشان دادند که

افزایش نشان داده است .با فعال شدن مسیر  Wntدر

در مالنوما این افزایش میتواند ناشی از وجود سلولهای

مالنوما پروتئین کلیدی این مسیر  β-Cateninاز

بنیادی سرطان در فرم متاستیک مالنوما است (.)31-22

سیتوپالسم به هسته میرود و افزایش طول عمر سلول،

همچنین مطالعه ما نشان داد در سلولهای اسفیری ژنهای

تکثیر ،مهاجرت و متاستاز را در بردارد که با خصوصیات

مرتبط با مسیر  Notchو  Wntافزایش بیانی به ترتیب 0

سلولهای بنیادی سرطان همخوانی دارد .در سلولهای

و  11برابری نسبت به سلولهای چسبنده توموری دارند.

بنیادی اما برای مسیر  Wntچه اتفاقی رخ میدهد؟

همانطورکه این مسیرها در حفظ خصوصیات سلولهای

مطالعات نشان میدهد عالوه برافزایش بیانی که در خود

شبه بنیادی مؤثر هستند از عوامل مهم در بیماریزایی

مسیر  Wntدیده میشود ،سایر مسیرهای جهشیافته

مالنوما نیز محسوب میشوند؛ اما چگونگی تغییر در

سرطانی نیز با تأثیر بر افزایش بیان  β-Cateninو یا

مسیرهای  Notchو  Wntدر اسفیرها تاکنون بررسی نشده

افزایش پایداری آن در تشدید خصوصیات سرطانی β-

بود که در مطالعه ما اثبات شد ،در مسیر مربوط به Notch

 Cateninمؤثرند (.)30

ژن  Notch1, HES1و در مسیر  Wntژنβ-

 Agurدر مطالعهای اثبات کرد درصورتیکه

Catenin(CTNNB1), cyclinD1(CCND1), c Mycافزایش بیان نشان میدهند.

سلولهای بنیادی سرطان پستان (مموسفیرهای) را با
) DKK (Dickkopf1تیمار کند ،مموسفیرهای تشکیل
نمیشوند و بیان شاخصهای مرتبط با بنیادینگی سرطان
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خصوصیات بنیادینگی در سلولهای شبه بنیادی مالنوما

 پروتئینی ترشحیDickkopf1 .پستان کاهش مییابد

مورد نیاز هستند و توانایی زیادی برای افزایش این

 متصل میشود و از فعال شدن مسیرLRP6 است که به

خصوصیات دارند بنابراین میتوان برای شناخت و

.)37(  جلوگیری میکندWnt

جداسازی خالصتر سلولهای بنیادی از پروتئینهای ویژه

 و همکارانش مشخص شدBalin براساس مطالعه

این دو مسیر نیز استفاده کرد سپس برای رسیدن به یک

که در ردههای سلولی و نمونههای بافتی مالنوما مسیر

درمان پایدار و یا حتی بهبود مدتزمان درمان میبایست

 میتواند با افزایش بیان خود باعث افزایشNotch

ویژگیهای هدفگیری شبکه پیامرسانی در این سلولها

Delmas همچنین نتایج.)32( شودβ-Catenin پایداری

 در پایان این بخش از مطالعه حاضر با.امتحان شود

 میتواندβ-Catenin در سلولهای مالنوما اثبات کرد که

مشخص شدن اینکه اسفیرهای جداشده از رده سلولی

 راG1-S باعث افزایش طول عمر سلولها شده و گذر از

 بهعنوان، دارای خصوصیات بنیادینگی بودندA375

 تسریعcyclinD1  وc-Mycبا اثر افزایشی بر ژنهای

سلولهای شبه بنیادی مالنوما در نظر گرفته شدند که البته

 خود بهتنهایی در زمره ژنهای پایهC-Myc .)35( بخشد

برای تائید نهایی بنیادی بودن اسفیرها میبایست این

 بر آن در مطالعهWnt بنیادینگی است که اثر افزایشی مسیر

.آزمایشها در حیوان نیز انجام شود

ما هم اثبات شد بنابراین آن چیزی که مسلم است تسریع

قدرداني
با تشکر از همکاری کارشناس آزمایشگاه مولکولی و
.گرنت پژوهشگاه رویان

عملکرد مسیرها در افزایش قدرت سرطانزایی خود در
.)41( اسفیرها صورت پذیرفته است
 فعالیت، به نظر میرسد،با توجه به نتایج این تحقیق
 در کنار هم برای حفظ و نگهداریWnt  وNotch مسیر
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Abstract
Backgound and Objective: Cancer stem cells assume to be
responsible for increasing cancer properties such as migration,
and drug sensitivity. A lot of studies revealed signaling pathways
are enhanced in cancer stem cells. Melanoma is well-known as
heterogeneous cancer and its severity in treatment. These can be
attributed to the existence of cancer stem cells. In this study, we
first aimed to separate cancer stem cells (cancer stem-like cells)
by sphere formation, characterized them, and second examine the
expression of Wnt and Notch signaling pathway genes related to
adherent cells.
Subjects and Methods: Adherent cell were cultured in the nonadherent condition with serum-free media; spheres obtained, then
sphere formation, clonogenic assay, expression of CD133 and
Nestin proteins, Nanog, NESTIN and Oct4 genes as stem related
genes were assessed in comparison to adherent cells. In addition,
Notch and Wnt signaling pathways genes in both adherent and
spheres cells evaluated.
Results: Sphere formation, clonogenic capacity, expression of
Nestin protein, but not CD133 were increased in sphere cells in
comparession to adherent cells. They also overexpressed βcatenin, cyclinD1, and c-Myc as Wnt down-stream genes,
Notch1, HES1 as Notch down-stream genes, Nanog, and
NESTIN as stem-related genes.
Conclusion: These results suggest that sphere culture model
could be a proper experimental method to separate cancer stemlike cells. Our data also support two important pathways are
overactivated in melanoma cancer stem-like cells which must be
considered in targeting therapy.
Keywords: Melanoma, Cancer Stem Cell, Sphere, Notch, Wnt.
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