بررسی بیان شاخصَای سطحی CD44 ،CD133

دانشور
پزشكي

ي  ABCG2در ردٌ َای سلًلی مالوًما ي ارتباا
آوُا با سلًلَای بىیادی سرطان

وًیسىدگان :مطُرٌ رجبی فًمشی١ي ،٢مرضیٍ ابراَیمی ،*٣سید جًاد مًلی،٤
١
فاضل صحراوشیه ساماوی
 -1داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ سیغزؽٌبعی ػلَم خبًَری ،گزایؼ علَلی ٍ سکوَیٌی ،گوزٍُ
سیغزؽٌبعی سکَیٌی ،داًؾگبُ ػلن ٍ فزٌّگ ،سْزاى ،ایزاى
 -2کبرؽٌبعی ارؽذ سیغزؽٌبعی ػلَم خبًَری ،گزایؼ علَلی ٍ سکَیٌی ،گزٍُ علَل ّوبی
ثٌیبدی ٍ سیغز ؽٌبعی سکوَیٌی ،دضٍّؾوگبُ رٍیوبى ،دضٍّؾوکذُ سیغوزؽٌبعوی ٍ فٌوبٍری
علَلّبی ثٌیبدی خْبد داًؾگبّی هزکش سحقیقبر ػلَم علَلی ،سْزاى ،ایزاى
 -3اعشبدیبر گزٍُ علَل ّبی ثٌیبدی ٍ سیغز ؽٌبعی سکَیٌی ،دضٍّؾوگبُ رٍیوبى ،دضٍّؾوکذُ
سیغزؽٌبعی ٍ فٌبٍری علَلّبی ثٌیبدی خْبد داًؾگبّی ،هزکش سحقیقبر ػلَم علَلی ،سْزاى،
ایزاى
 -4داًؾیبر گزٍُ صًشیک هَلکَلی ،داًؾکذُ ػلَم سیغشی ،داًؾگبُ سزثیز هذرط ،سْزاى ،ایزاى
* ًَیغٌذُ هغئَل :هزضیِ اثزاّیوی

دوماهنامه علمي-پژوهشي

شهریور 6931

چکیدٌ
مقدمٍ ي َدف :ظلَل ّبی ثٌیبدی هالًَهب ،هعئَل تْبجن ٍ هتبظتبز آى اظت .د انتي وتصٍّب ،ثیتبى
شبخصّبی کبًدند ظلَل ّبی ثٌیبدی ظرطبى د
ٍنصگیّبی ثٌیبدنٌگی ظلَل ثر ظیشد
ماًاد ي ري

دریافت2931/5/6 :
آخزین اصالحها2931/6/92 :
پذیزش2931/7/3 :

دُّبی ظلَلی هالًَهب ٍ ا تجبط ثیبى اني شبخصّب ثب

َااا :هیتساى ثیتتبى شتبخصّتتبی  ABCG2 ٍ CD44 ،CD133د

دُّتبی ظتتلَلی هالًَهتتب

( )D10 ٍ A375 ،Me67 ، SK-MEL ،NA8 ،WM115تَظط فلَظبنتَهتری ظٌجیدُشتد وتط از اًتبتبة
شبخص ٍ دُ ظلَلی هٌبظت ،ظلَلّب ثراظبض ثیبى ٍ عدم ثیبى شبخص هٌتبتت ثتِ جوعیت .هبجتٍ .
هٌفی جداظبزی شدًد؛ ظپط عولکرد کلٌتیزانتی ،تکتکیا اظتفرٍنید ٍ ّونٌتیي ثیتبى شىّتبی ثٌیتبدی

 KLF4 ٍ OCT4 ،SOX2 ،NANOGد ظِ جوعی .هبج ،.هٌفی ٍ دُ ظلَلی جداظبزی ًکتدُ ا زنتبثی-
شدًد
وتایج ً :تبنج هب ًکبىداد کِ د  ٨٥/٥٨ ± ١/٥٨د صد از دُ ظلَلی  D10شتبخص  CD133ثیتبىشتد د -

حبلیکِ د ّوِ دُ ّبی ظلَلی تع.شدُ ،شبخص  ABCG2 ٍ CD44فبقد ثیبى ثَدًد نب ثیتبًی ضتعی

داشتٌد جوعی CD133+ .افسانب حدٍد ١/٥٦ثراثر د قد ت کلٌیزانتی ( ٨/٨ ٍ )P<0.05ثراثتر د تعتداد

هالًَظفیر ( )p=000د هقبنعِ ثب جوعیً CD133- .کبىداد ثر ظی ثیبى شىّبی ثٌیبدنٌگی ًکبىداد کتِ
شى  OCT4 ٍ NANOGد گترٍُ  ٍ CD133+شى  SOX2د گتترٍُ  CD133-دا ای افتتسانب ثیتتبى ثَدًتتد ٍ
ّیچ تفبٍتی د ثیبى شى  KLF4د هیبى گرٍُّب ٍجَدًداش.

وتیجٍگیری :نبفتِّبی اني وصٍّب ًکبىدادًد کِ شبخص  CD133هی تَاًد ثِعٌَاى شبخص ظلَلّتبی
شجِثٌیبدی د

دُی ظلَلی  ٍ D10دنگر ظلَلّبی هالًَهب کِ شبخص  CD133ا ثیبىهیکٌٌد ،د ًظتر-

گرفتِشَد
ياژگان کلیدی :هالًَهب ،ظلَلّبی ثٌیبدی ظرطبىCD133 ،

1
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ثر ظی ثیبى شبخصّبی ظطحی  ABCG2 ٍ CD44 ،CD133د

دُّبی

ّبی ثٌیبدی عزعبى هغش ،رٍدُ ،ؽؼ ،هالًَهب ٍ دیگز

مقدمٍ

سَهَرّبی خبهذ ثیبىهیؽَد ( .)13ٍ12در عبل ،2007

هالًَهب ًبؽی اس دگزگًَی هالًَعیزّبی سَلیذکٌٌذُ

هَسًی

رًگذاًِ اعز؛ ایي ثیوبری دارای قذرر سْبخن ثبال ٍ

هالًَهبی ثیبىکٌٌذُ ؽبخـّبی

هشبعشبس عزیغ ثِ عبیز اًذامّب ثَدُ ( ٍ )1در ؽوبر

ّبی

ٍ

ABCG2

NOD-SCID

دارًذ؛

حبفل اس ًوًَِ ثیوبر دظ

اس چْل سب دٌدبُ رٍس سشریق ثِ هَػ ،NOD-SCID

عزػشی ثیؾشز ًغجزثِ اًَاع دیگز عزعبىّب در حبل

سَهَرّبی قبثلؽٌبعبیی را ایدبدهیکزدًذ درفَرسیکِ

افشایؼ اعز ٍ عبالًِ هَخت هزگ ّ 48شار ًفز هی-

علَلّبی CD133-

ؽَد؛ ایي عزعبى اگزچِ حذٍد  4سب  5درفذ اس عزعبى-

حشی دظ اس چْبر هبُ سَهَر سؾکیل-

ًذادًذ ()15ٍ14؛ ػالٍُثزایي ،ؽبخـ  ،CD133افشایؾی

ّبی دَعز را ؽبهل هیؽَد ،ػلز  74درفذ اس هزگ-

هؼٌبدار را در ًوًَِّبی ثیوبراى دارای هالًَهبی

ٍهیزّبی ًبؽی اس عزعبى دَعز اعز ( .)2سهبًی کِ

ػَدکٌٌذُ ًغجزثِ ًوًَِّبی هالًَهبی غیزػَدکٌٌذُ

هالًَهب ؽزٍعهیکٌذ ثِ هشبعشبس ،هقبٍهز سیبدی ًغجزثِ

ًؾبىهیدّذ (.)16

درهبى ٍ آدَدشَس ًؾبىهیدّذ ٍ قبدر اعز ثِ ًَاحی

CD44

ثب چٌذیي هَلکَل ؽبهل

کالصى ،فیجزًٍکشیي ،الهٌیي ٍاکٌؼهیدّذ ٍ ایي ارسجبط

هخشلف ثذى اسخولِ قغوزّبی ػویقسز دَعز ،عحبل،

هشقبثلً ،قؾی هْن در دیؾزفز عزعبى سَعظ افشایؼ

کجذ ،گزُّبی لٌفی ٍ هغش اعشخَاى هْبخزرکٌذ ( 3سب

سکثیز علَل ،هْبخزر ٍ هشبعشبس دارد؛ ّوچٌیي خبهَػ-

 .)5هذر ثقبی افزاد هجشال دظ اس هشبعشبس ثِعَر هشَعظ

کزدى ایي صى در هالًَهب هَخت سخزیت سکثیز علَل ٍ

ؽؼ سب ًِ هبُ اعز ٍ فقظ  10درفذ اس ثیوبراى هی-

هْبخزر هیؽَد ( ٍ )17در ثغیبری اس عزعبىّب

سَاًٌذ سب دٌح عبل سًذگیکٌٌذ؛ ثِرغن ایي اّویز ثبلیٌی،

اسخولِ عزعبى دغشبى ثِػٌَاى ؽبخـ ثزای علَلّبی

عبخشبرّبی اعبعی هَلکَلی ٍ علَلی دیؾزفز هالًَهب
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ثٌیبدی عزعبى ؽٌبخشِؽذُاعز (.)18

ٌَّس ثِ اًذاسُ کبفی ؽٌبخشًِؾذُاعز ٍ ّیچ ثْجَد

اسعزفی هغبلؼبسی ٍخَددارًذ کِ ثِعَر سقزیجی،

هؼٌبداری در ثقبی ایي ثیوبراى فَررًگزفشِاعز (6

حضَر علَلّبی ثٌیبدی عزعبى را در هالًَهب ًفیهی-

ٍ)7؛ ایي ثیوبری دیؼآگْی کوی دارد ٍ لذا درهبى

2

کٌٌذ ،کَایٌشبًب ٍ ّوکبراًؼ در عبل  2008ثزای

عزیغ را ثب هؾکل هَاخِهیعبسد کِ در ثغیبری اس هَارد

ارسیبثی ایٌکِ چگًَِ علَلّبی سَهَرسای هالًَهب اس

ًیش ؽفبثخؼ ًیغز؛ ثٌبثزایي رٍیکزدّبیی خذیذ ثزای

علَلّبی غیزسَهَرسا اس ًظز فٌَسیذی قبثلسؾخیـ

درهبى ایي ثیوبری السم اعز (.)8

ّغشٌذ ،ؽبخـّبیی ؽبهل «،CD44 ،c-kit ،A2B5

ثًِظزهیرعذ کِ علَلّبی ثٌیبدی عزعبى در ایدبد ٍ

،CD54 ،CD49f ،CD49D ،CD49B

دیؾزٍی عزعبىّب اسخولِ هالًَهب ًقؼ دارًذ (.)9

ABCB5،CD133

،

،CD49e ،L6 ،CD10 ،CD151 ،CD9،CD29 ،CD271

علَلّبی ثٌیبدی عزعبى ،قذرر خَدًَسایی ٍ سوبیش

-E ،p75 ،MCAM ،L1CAM ،HNK-1 ،CD166کبدّزیي ٍ

داؽشٍِ ،یضگیّبیی هبًٌذ قذرر سحزک ٍ سْبخن دارًذ

-Nکبدّزیي» را کِ در علَلّبی هالًَهبی حبفل اس

( .)11ٍ 10درخقَؿ حضَر علَلّبی ثٌیبدی در

چٌذیي ثیوبر ثِفَرر ّشزٍصًَط ثیبىهیؽًَذ ،ثزرعی-

هالًَهب گشارػّبیی هشفبٍر ٍخَددارًذ؛ سؼذادی اس

کزدُاًذ ٍ هؾخـ ؽذ کِ ّز دٍ خوؼیز هثجز ٍ هٌفی

هغبلؼبر اس حضَر علَلّبی ثٌیبدی عزعبى ٍ ؽبخـ-

ّبی ٍیضُی آى در هالًَهب حوبیزهیکٌٌذ.

CD133+

ّوچٌیي علَلّبی

سؼذاد هَارد هالًَهب در عزاعز خْبى ثب

CD133

CD133

دشبًغیل سَهَرسایی ثیؾشزی در هَػ

کؾٌذُسزیي عزعبىّب هحغَةهیؽَد .ثزاعبط گشارػ-
WHO

1

ٍ ّوکبراًؼ ًؾبىدادُاًذ کِ علَلّبی

اس ًظز ثیبى ایي ؽبخـّبٍ ،قشی ثِعَر خذاگبًِ

کِ

خبلـعبسی ٍ ثِ هَػ

[ایي هَرد] ثِػٌَاى هْنسزیي ؽبخـ علَلّبی ثٌیبدی

عزعبى درًظزگزفشِهیؽَد ،در سیزهدوَػِای اس علَل-

NOD/SCID IL2Rγnull

سشریق-

1 - Monzani
2-Quintana

2

هطْرُ ججی فَهکی ٍ ّوکب اى

هیؽًَذ ،دارای فزاٍاًی ثغیبر ثبالیی اس عَلّبی

کشت سلًلَا بٍصًرت تکالیٍ

ثِهٌظَر کؾز علَلّب ثِفَرر سکالیِ ،سوبم ردُ-

سَهَرسا ّغشٌذ ٍ در ّوِ هَارد سَهَر ایدبدهیکٌٌذ (19
سب  .)21ثب هغبلؼِای کِ در عبل  ،2009ؽکلشَىٍ 1

ّبی علَلی هالًَهب در هحیظ
عزم (،)FBS

ّوکبراًؼ ،رٍی علَلّبی هالًَهبی حبفل اس ًوًَِ
ثیوبر ٍ ثب اعشفبدُ اس ؽبخـ

CD133

اًدبمدادًذً ،یش

2 mM

RPMI

حبٍی  10درفذ

گلَسبهیي 1 ،درفذ دٌیعیلیي/

اعشزدشَهبیغیي ٍ  1درفذ اعیذآهیٌِّبی غیزضزٍری
( )NEAAکؾزؽذًذ (ّوگی اس ؽزکز

ًشبیدی هؾبثِ ثِدعزآهذُاعز (.)22
ًبٌّدبری ٍ ًبّوبٌّگی هَخَد درخقَؿ حضَر

خزیذاریؽذًذ) .حذٍد ّ 150شار علَل ثِ

علَلّبی ثٌیبدی عزعبى در هالًَهب هیسَاًذ ثِ هقذار

GIBCO

فالعکT-25

حبٍی  5هیلیلیشز هحیظ کؾز هٌشقلؽذًذ؛ هحیظ کؾز

علَل ّز دٍ رٍس یکثبر ثِعَر کبهل ،سؼَیض ٍ علَل-

سیبدی ًبؽی اس سفغیزّبی هخشلف خَد هذل ٍ ّوچٌیي
دزاکٌذگی در رٍػّبی هغبلؼِ علَل ثٌیبدی هالًَهب

ّب دظ اس اًجبؽشگی هٌبعت ،سَعظ سزیذغیي  0/05درفذ

ثبؽذ ( .)23ثب سَخِ ثِ اّویز ؽٌبعبیی علَلّبی

اس کف فالعک خذا ٍ دبعبصدادُؽذًذ.

ثٌیبدی عزعبى ثِهٌظَر سَعؼِ رٍػّبی درهبًی ،در ایي

ایمًوًفىًتایپیىگ

دضٍّؼ ثِ هغبلؼِای هٌغدن درخقَؿ ثزرعی ثیبى

ثزای ثزرعی ثیبى ؽبخـّبی ،CD133

CD44

ٍ

ؽبخـّبی کبًذیذ علَلّبی ثٌیبدی عزعبى ٍ عذظ

ABCG2

خذاعبسی علَلّب ثزاعبط ؽبخـ هَرد ًظز ٍ ثزرعی

ایوٌَسبیذیٌگ ثب اعشفبدُ اس آًشیثبدیّبی اخشقبفی

ٍیضگیّبی ثٌیبدی هبًٌذ قبثلیز کلٌیسایی ٍ سؾکیل

(خذٍل  )1اعشفبدُؽذ .اثشذا علَلّب سَعظ سزیذغیي

سؾکیل اعفزٍییذ ٍ ّوچٌیي ثیبى صىّبی هؤثز در حفظ

 0/05درفذ اس کف ظزف خذا ؽذًذ ،دظ اس ؽغشؾَ ثب

حبلز ثٌیبدی ،دزداخشِؽذُاعز.

ثبفز فغفبر ًوکی فبقذ یَى کلغین ٍ هٌیزین ()PBS-
(عبًشزیفیَص در عزػز

َا

عبًشیگزاد) ٍ ؽوبرػ علَلّب ،حذٍد ّ 150شار علَل

ردٌَای سلًلی مًرد مطالعٍ

ثِ لَلِّبی هخقَؿ فلَعبیشَهشزی هٌشقل ٍ حدن

در ایي هغبلؼِ اس ردُّبی علَلی هالًَهبی هشبعشبسی
ؽبهل

SK-MEL ،NA8 ،WM115

g

 5 ،400دقیقِ ،دهبی  4درخِ

،

A375 ،Me67

ٍ

ًْبیی سَعظ

D10

PBS-

ثِ  100هیکزٍلیشز رعبًذُؽذ؛ عذظ

هقذار  3هیکزٍلیشز اس آًشیثبدیّبی هَرد ًظز ٍ ایشٍسیخ

اعشفبدُؽذ کِ اعذبگٌَلی 2اس هزکش آًکَلَصی ثیوبرعشبى

کٌشزل آًشیثبدیّبی هَردًظز ثِعَر خذاگبًِ ثِ لَلِّبی

ٍ داًؾگبُ ثبسل عَئیظ ،آى را ثِ آسهبیؾگبُ علَلّبی

هزسجظ اضبفِ ٍ ًوًَِّب ثِهذر  45دقیقِ در ؽزایظ

ثٌیبدی عزعبى دضٍّؾگبُ رٍیبى اّذاکزدُثَد؛ سوبهی ایي

سبریکی ٍ رٍی یخ اًکَثِؽذًذ؛ ًوًَِّب دظ اس ؽغشؾَ،

ردُّبی علَلی در هحیظ کؾز

)RPMI (GIBCO

کؾز-

سَعظ دعشگبُ فلَعبیشَهشزی

BD FACS Calibur

هَرد

ؽذًذ ٍ ثب سَخِ ثِ ًَع کؾز ،هَاد هکول ثِ هحیظ دبیِ

ثزرعی قزارگزفشٌذ .ثِهٌظَر ثزرعی ثیبى ؽبخـّب ثز

آًْب اضبفِ ؽذًذ.

خوؼیز علَلّبی سًذُ در ٌّگبم اًدبم فلَعیشَهشزی ثِ
لَلِّب رًگ دزٍهیذیَم یذایذ ( )PIاضبفِ ٍ ثیبى
ؽبخـّب ثز خوؼیز

PI-

(علَلّبی سًذُ) آًبلیشؽذًذ؛

دراًشْب اعالػبر حبفل ثب ًزمافشار
سدشیٍِسحلیلؽذًذ (خذٍل .)1
1-Shackleton
2 - Spagnoli

3

flowing software
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مًاد ي ري

در ردُّبی علَلی هالًَهب اس رٍػ

ثر ظی ثیبى شبخصّبی ظطحی  ABCG2 ٍ CD44 ،CD133د

دُّبی

جديل  .1آوتیبادیَای مًرد استفادٌ در ایه پژيَش
نام آنتيبادی

رنگ

نوع

کونصوگه

ایسوتایپ

هیسباى تولید-
کننده

Anti-human CD133/2
)(293C3

PE

IgG2b

هوش

( Mouse IgG2bکنترل ایسوتایپ)

PE

IgG2b

هوش

شرکت سازنده
Miltenyi
Biotec
Miltenyi
Biotec

کد هاده
130-090-853
130-092-215

Anti-human CD44

FITC

IgG2b

هوش

BD

555478

( Mouse IgG2bکنترل ایسوتایپ)

FITC

IgG2b

هوش

DAKO

X0941

Anti-Human CD338
)(ABCG2

PE

IgG2b

هوش

eBioscience

12-8888

خذاعبسی علَلّب ثب اعشفبدُ اس دعشگبُ فلَعیشَهشزی

سدوغّبی علَلی ،هخلَط علَل اس فیلشز هؼ ػجَردادُ-

دظ اس ایٌکِ ًشبیح حبفل اس آًبلیشّبی فلَعبیشَهشزی،

ؽذ؛ عزاًدبم خوؼیزّبی علَلی سًذُ هَرد ًظز ثب

ثزرعی ٍ ؽبخـ ٍ ردُ علَلی هٌبعت اًشخبةؽذ ،اس

دعشگبُ  BD FACSaria IIخذاعبسیؽذًذ.

رٍػ

FACS

( )Fluorescence-Activated Cell Sortingثزای

بررسی قابلیت کلىیزایی

خذاعبسی ٍ خبلـعبسی علَلّب ثزاعبط ؽبخـ

اس ٍیضگیّبی علَلّبی ثٌیبدی عزعبى ،سَاًبیی

هَرد ًظز اعشفبدُؽذ؛ ثِ ایي سزسیت کِ اثشذا علَلّب

سؾکیل کلٌی اعز؛ لذا سَاًبیی علَلّب در گزٍُّبی

سَعظ سزیذغیي  0/05درفذ اس کف ظزف خذا ؽذًذ ٍ

خبلـؽذُ ثب اعشفبدُ اس ایي رٍػ ثزرعیؽذ؛ ثِعَر

دظ اس ؽغشؾَ سَعظ ثبفز فغفبر ًوکی (عبًشزیفیَص در

خالفِ  200ػذد علَل در ظزٍف کؾز ؽؼخبًِای
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عزػز  5 ،400 gدقیقِ ،دهبی  4درخِ عبًشیگزاد) حدن

(عغح  1/6عبًشیوشز هزثغ) حبٍی  2/5هیلیلیشز هحیظ

هخلَط علَلی سَعظ هحلَل هخقَؿ رًگآهیشی

کبهل اضبفِ ؽذ ٍ دظ اس دُ رٍس ،سؼذاد کلٌیّبی

( )PBS- + 2% FBSثِ  500هیکزٍلیشز رعبًیذُ ٍ علَلّب

سؾکیلؽذُ در گزٍُّب ثِعَر خذاگبًِ ؽوبرػ ٍ

ثزرعیؽذًذ؛ ایي سغز در عِ سکزار ٍ ثِفَرر عِ-

ؽوبرػؽذًذ؛ دظ اس ؽوبرػ ،علَلّب ثِ عِ گزٍُ

سقغینؽذًذ-1 :گزٍُ کٌشزل هٌفی ،علَلّبی ثذٍى رًگ-

سبیی اًدبمؽذ ٍ اػذاد ثِدعزآهذُ ثب ثزًبهِ

آهیشی (حذٍد )150× 103؛  -2گزٍُ کٌشزل ایشٍسیخ کِ

 12آًبلیشؽذًذ.

ثِ آى  3هیکزٍلیشز ایشٍسیخ آًشیثبدی اضبفِ ؽذ (حذٍد

بررسی قابلیت تشکیل اجسام کريی شکل

 -3 ٍ )150× 103گزٍُ سغز کِ ثِ آى  3هیکزٍلیشز
آًشیثبدی

CD133

(اسفريئید)spheroid :

ثِاسای ّز  106ػذد علَل اضبفِ ؽذ

یکی دیگز اس ػولکزدّبی علَلّبی ثٌیبدی عزعبى،

(ثقیِ علَلّب)ً .وًَِّب ثِهذر  45دقیقِ در ؽزایظ

سَاًبیی سؾکیل اعفیز در هحیظ کؾز ػبری اس عزم

سبریکی ٍ رٍی یخ اًکَثِؽذًذ؛ دظ اس اسوبم
اًکَثبعیَىً ،وًَِّب

سَعظPBS-

اعز .ثِهٌظَر ثزرعی سَاًبیی خوؼیزّبی علَلی

ؽغشؾَ ٍ رعَة

خبلـؽذُّ 5 ،شار ػذد اس ّز گزٍُ علَلی در  2هیلی-

علَلی ًوًَِ سغز در هحلَل هخقَؿ خذاعبسی
علَل (ایي هحلَل ؽبهل
 25 ،EDTAهیلیهَالر

PBS-

HEPES

لیشز هحیظ کؾز فبقذ عزم ثِ ظزٍف کؾز ؽؼخبًِای

ثِ ّوزاُ  1هیلیهَالر

ٍ  1درفذ

FBS

Stata

ًغخِ

دارای قذرر اسقبل دبییي (عغح  1/6عبًشیهشز هزثغ)

اعز)

اضبفِ ؽذ؛ اس رٍس اٍل ٍ ّز دٍ رٍس یکثبرً 20بًَگزم

هؼلق ؽذ ( 1هیلیلیشز ثِاسای ّز  .)2× 106ثزای حذف

فبکشَر رؽذ ( bFGF ٍ EGFدضٍّؾگبُ رٍیبى) ثِاسای ّز
4

هطْرُ ججی فَهکی ٍ ّوکب اى

سَعظ کیز ( ٍ )TaKaRaثب اعشفبدُ اس دزایوز ّگشاهز

هیلیلیشز هحیظ کؾز اضبفِ ؽذ؛ دظ اس دُ رٍس کِ

(Hexamer

cDNA

 )Randomثِ

سجذیلؽذ؛

اعفزٍئیذّب ثِ رؽذ ًْبیی خَد رعیذًذ (یؼٌی سهبًی کِ

سقبدفی

هزگ علَلی در آًْب آغبسهیؽَد ٍ هزکش اعفیز ثِ رًگ

عزاًدبم

قَُْای درهیآیذ) ،سوبم اعفزٍئیذّبی سؾکیلؽذُ در ّز

ؽذ؛ ثزای ایي هٌظَر  1هیکزٍلیشز اس ّز دزایوز هزسجظ

خبًِ سَعظ هیکزٍعکَح ًَری هؼکَط ؽوبرػؽذًذ؛

(خذٍل  6 ،)2هیکزٍلیشز اس

SYBRGreenMasterMix

ایي سغز در عِ سکزار ثیَلَصیک ٍ ثِفَرر عِسبیی

( 10 ،) TaKaRaهیکزٍلیشز آة ٍ  2هیکزٍلیشز اس  cDNAثب

اًدبمؽذ .ثزای ثزرعی هؼٌبداری سفبٍر در هیبى گزٍُّب
اس

ONEWAY ANOVA

ٍ

Post Hoc Tests

Real-Time PCR

ثزای

ّن سزکیتؽذًذ؛ اس صى

اعشفبدُؽذُ-

cDNA

GAPDH

سَلیذؽذُ اًدبم-

ًیش ثِػٌَاى کٌشزل

داخلی اعشفبدُؽذ؛ ایي رًٍذ ثب عِ سکزار ثیَلَصیک ٍ ّز
Real-

اعز.

سکزار ثِفَرر دٍسبیی فَررگزفزٍ .اکٌؼ

بررسی بیان ژنَای بىیادیىگی

 Time PCRسَعظ دعشگبُ  Corbet Life Scienceاًدبمؽذ ٍ
دادُّب ثب رٍػ

ثِهٌظَر ثزرعی ٍ هقبیغِ ثیبى صىّبی ثٌیبدیٌگی در
گزٍُّبی علَلی خبلـؽذُ اس رٍػ
اعشفبدُؽذ؛ ثزای ایي هٌظَر اثشذا
( )SIGMAاعشخزاجؽذ ٍ عذظ

هؼٌبداری سفبٍر ثیبى صى در هیبى گزٍُّب اس

Real-Time PCR

RNA
RNA

-∆∆ct

 2آًبلیشؽذًذ .ثِهٌظَر ثزرعی
ONEWAY

 Post Hoc Tests ٍ ANOVAاعشفبدُؽذ.

سَعظ سزایشٍل
اعشخزاجؽذُ

جديل  .2فُرست پرایمرَای مًرد استفادٌ در ایه پژيَش
شى

توالي پرایور

GAPDH

F: CTCATTTCCTGGTATGACAAC
R: CTTCCTCTTGTGCTCTTGCT

122

NANOG

F: AAAGAATCTTCACCTATGCC
R: GAAGGAAGAGGAGAGACAGT

110

SOX2

F:GGGAAATGGAAGGGGTGCAAAAGAGG
R:TTGCGTGAGTGTGGATGGGATTGGTG

151

OCT4

F: GTTCTTCATTCACTAAGGAAGG
R: CAAGAGCATCATTGAACTTCAC

101

KLF4

F:ATTACCAAGAGCTCATGCCA
R:CCTTGAGATGGGAACTCTTTG

150

CD133/
PROM1

F:GCATCCATCAAGTGAAACGT
R:GGTTTGGCGTTGTACTCTGT

199

(جفت باز)

دبییي ًؾبىهیدادًذ .ؽبخـ

بررسی ایمًوًفىًتایپ ردٌَای سلًلی مالوًما

CD133

در ردُ

علَلی D10

ثِعَر ًغجی ٍ ثِ هیشاى  28/65 ± 1/85درفذ ثیبىؽذ ٍ

در ایي هغبلؼِ ،هیشاى ثیبى ؽبخـّبی عغحی هزسجظ

دیگز ردُّبی علَلی ،ثیبًی ثغیبر دبییي یب ػذم ثیبى

ثب علَلّبی ثٌیبدی عزعبى ( ) ABCG2 ٍ CD44 ،CD133

داؽشٌذ .ثزاعبط ایي ًشبیح ،ردُ علَلی

ثِفَرر سکرًگ هَرد ثزرعی قزارگزفزً .شبیح

D10

ٍ ؽبخـ

عغحی  CD133ثزای خذاعبسی اًشخبةؽذًذ (ؽکل .)1

حبفل اس آًبلیشّبی فلَعبیشَهشزی ًؾبىداد کِ ؽبخـ
در ّوِ ردُّبی علَلی ،ثیبى ثبالیی (ثِعَر

سقزیجی  100درفذ) داؽشِاعز .سوبم ردُّب ؽبخـ
5
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 ABCG2را یب ثیبىًویکزدًذ یب ثیبى آى را در حذی ثغیبر

وتایج

CD44

طول هحصول

ثر ظی ثیبى شبخصّبی ظطحی  ABCG2 ٍ CD44 ،CD133د

دُّبی

بٍ بیان شاخصَای  ABCG2 ،CD133ي  CD44در ردٌَای سلًلی ،Me67 ،A375 ،D10

شکل  .1ومًدارَای مربً
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 SKmel ،NA8ي Wm115

گزٍُ دٍثبرُ سَعظ دعشگبُ ثزرعیؽذًذ .خوؼیزّبیی

جداسازی سلًلَا:

ثزاعبط دادُّبی فلَعبیشَهشزی ردُ علَلی
ؽبخـ

CD133

در قبلت دٍ خوؼیز
ًبحیِ
ػٌَاى

CD133-

ٍ

ثؼذی اًشخبةؽذًذ .آًبلیشّبی هَلکَلی اًدبمؽذُ سَعظ

ثزای خذاعبسی علَلّب اًشخبةؽذًذ؛

ایي ردُ علَلی ثزاعبط ثیبى ٍ ػذم ثیبى ؽبخـ
R-3

D10

کِ خلَؿ ثیؼ اس  90درفذ داؽشٌذ ،ثزای آًبلیشّبی

CD133+

ثِػٌَاى خوؼیز

ٍ

CD133-

CD133+

رٍػ

CD133

عغح

خذاعبسیؽذ؛

ٍ ًبحیِ

R-2

ثِ-

Real-Time PCR
mRNA

صى

ًؾبىداد کِ سفبٍسی هؼٌبدار در

CD133

هیبى عِ خوؼیز علَلی

ٍخَدداؽز؛ ّوچٌیي ثیبى صى
ًغجزثِ گزٍُ

اًشخبةؽذًذ (ؽکل )2A؛ دظ اس

D10

افشایؾی هؼٌبدار داؽز ()p=0.005؛

ثیبى ایي صى در گزٍُ

خذاعبسی علَلّب ،ثزای ثزرعی درفذ خلَؿ

( )p=0.008ثَد (ؽکل .)2B

علَلّبی خذاعبسیؽذُ ،حذٍد ّ 5شار علَل اس ّز

6

CD133

در

گزٍُCD133+

D10

ًیش ثیؾشز اس

CD133-

هطْرُ ججی فَهکی ٍ ّوکب اى

ضکل  .A.2نمودارهای مربوط به رونذ جذاسازی سلولها در  .I :D10ایشٍسیخ کٌشزل دیؼ اس خذاعبسی علَلّب؛  .IIثزرعی ثیبى  CD133+در
ردُ علَلی  D10دیؼ اس خذاعبسی علَلّب ًؾبىداد کِ  21/65درفذ ثیبىکٌٌذُ ایي ؽبخـ ّغشٌذ؛  .IIIسؼییي خلَؿ خوؼیز CD133-

دظ اس خذاعبسی ( .IV ٍ )%97.91سؼییي درفذ خلَؿ خوؼیز  )%93.64( CD133+دظ اس اًدبم خذاعبسی سَعظ دعشگبُ FACS؛ .B
سأییذ فحز اًدبم خذاعبسی علَلّب سَعظ ثزرعیّبی هَلکَلی؛  .Iهیشاى ثیبى صى  CD133در عِ گزٍُ علَلی ٍ CD133+ ،D10

)Mean±SD ( CD133؛  .aهؼٌبداری خوؼیزً CD133+غجزثِ  (p=0.005 D10؛  .bهؼٌبداری خوؼیز ً CD133-غجزثِ ٍ CD133+(p≤0.008) D10؛  .IIثبًذّبی هحقَلّبی  Real-Time PCRدظ اس اًدبم الکشزٍفَرس رٍی صل آگبرس

بررسی قابلیت کلىیزایی

ً .)3Aشبیح حبفل اس ؽوبرػ کلٌیّب در ؽکل 3B

ثِهٌظَر ثزرعی سَاى کلٌیسایی در گزٍُّبی هَرد

ًؾبىدادُؽذُاعزّ .وبىعَرکِ در ًوَدار ًؾبىدادُ-

هغبلؼِ ،سؼذاد  200علَل در عغح  1/6عبًشیهشز هزثغ

ؽذُاعز ،اس هیبى گزٍُّبی هَرد آسهبیؼ ،قذرر کلٌی-

ثِهذر دُ رٍس ثذٍى سغییز هحیظ کؾزؽذًذ .کلٌیّبی

سایی در گزٍُ

سؾکیلؽذُ دارای ؽکل گزد ٍ ثب قغز ثیؼ اس 400

CD133+

ًغجزثِ گزٍُ 1/64 ،CD133-

ثزاثز ثَد؛ ّوچٌیي قذرر کلٌیسایی در گزٍُ

هیکزٍهشز ثَدًذ .علَلّبی سؾکیلدٌّذُ کلٌیّب در

ًD10غجزثِ

هزکش کلٌی ثِفَرر هذٍر ٍ چٌذالیِای ٍ در حبؽیِ

CD133-

 1/94ثزاثز ثَد ٍ سفبٍسی هؼٌبدار

در هیبى گزٍُّب ٍخَدداؽز ).) P<0/05

آى ثِفَرر دٍکی ٍ سکالیِای ثَدًذ؛ ؽکل ٍ ٍعؼز
کلٌی ٍ ّوچٌیي سزاکن علَلّبی سؾکیلدٌّذُ کلٌیّب

7
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در گزٍُّبی هخشلف سفبٍسی ثب یکذیگز ًذاؽز (ؽکل

ثر ظی ثیبى شبخصّبی ظطحی  ABCG2 ٍ CD44 ،CD133د

دُّبی

ؽکل ً .A.3وبی هیکزٍعکَح ًَری هؼکَط اس سککلٌی حبفل اس کؾز  200ػذد علَل اٍلیِ در عغح  1/6عبًشیهشز هزثغ عغح ظزف
کؾز ثِهذر دُ رٍس؛  . Bسؼذاد کلًَیّبی سؾکیلؽذُ در گزٍُّبی هخشلفً .شبیح حبفل عِ سکزار هغشقل کِ ّزیک ًیش ثِعَر دٍسبیی اًدبم-
ؽذُ ٍ ثِفَرر  Mean±SDدر ًوَدار ثًِوبیؼدرآهذُاًذ؛  .aهؼٌبداری سفبٍر در گزٍُ ً CD133+غجزثِ گزٍُّبی .b ٍ CD133- ٍ D10
هؼٌبداری سفبٍر در گزٍُ ً CD133-غجزثِ گزٍُ )p<0.05 ،D10

بررسی قابلیت تشکیل اجسام کريی شکل

هَرفَلَصی ،اًذاسُ اعفزٍئیذّب ٍ ّوچٌیي سزاکن علَل-

(اسفريئید:)spheroid :

ّبی سؾکیلدٌّذُ آى هؾبّذًُؾذ .قذرر سؾکیل
اعفزٍئیذ در گزٍُ

یکی دیگز اس ٍیضگیّبی علَلّبی ثٌیبدی عزعبى،
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ثیؾشز اس گزٍُ

سؾکیل اعفیز در هحیظ آسهبیؾگبُ اعز کِ هیسَاًذ

CD133+

CD133-

ثِعَر سقزیجی  2/2ثزاثز

ثَد ( ٍ )p=000در گزٍُ

ثِعَر هؼٌبداری ،کوشز اس گزٍُ

ؽبّذی ثز سؾکیل سَهَر در هَخَد سًذُ ثبؽذ؛ ثِ ایي

سفبٍسی هؼٌبدار هیبى گزٍُ

هٌظَر ،سؼذاد ّ 5شار علَل در عغح  1/6عبًشیهشز هزثغ

D10

ٍ

D10

ثَد

CD133+

CD133-

(.)p=000

هؾبّذًُؾذ

(( )p=0.063ؽکل .)4B

ٍ در  2/5هیلیلیشز هحیظ فبقذ عزم ثِهذر دُ رٍس
کؾزؽذًذ (ؽکل  .(4Aدر گزٍُّبی هخشلف اس ًظز

ضکل  .A.4نمای میکروسکوپ نوری معکوس از اسفروئیذهای حاصل از کطت  5هسار سلول اولیه در سطح  1/6سانتیمتر مربع سطح ظرف کطت

بهمذت ده روز (بسرگنمایی ) ×20؛  .Bتعذاد اسفروییذهای تطکیلضذه در گروههای مختلف مطتق از رده سلولی 10؛  .Dنتایج حاصل سه تکرار مستقل

که هریک نیس بهطور دوتایی انجامضذهانذ و بهصورت  Mean±SDدر نمودار بهنمایصدرآمذهانذ؛  .aمعناداری تفاوت در گروه  CD133-نسبتبه

گروه  CD133+و ) P≤0.0001، D10

8

هطْرُ ججی فَهکی ٍ ّوکب اى

هؼٌبدار داؽشٌذ ()p<0.05؛ ّوچٌیي ثیبى

بررسی بیان ژنَای بىیادی در سلًلَای جداشدٌ

CD133+

ثزرعی ثیبى صىّبی دخیل در حفظ حبلز ثٌیبدیٌگی
اسخولِ

KLF4 ،NANOG ،OCT4

CD133- ٍ CD133+ ،D10

صى

NANOG

OCT4

ٍ

ٍ

SOX2

صى

ًؾبىداد کِ در گزٍُ ،CD133+

ًغجزثِ گزٍُ

افشایؼداؽز .اس ًظز ثیبى

KLF4

سفبٍسی هؼٌبدار هیبى گزٍُّب ٍخَدًذاؽز ،درحبلیکِ

در عِ گزٍُ

CD133-

ًغجزثِ

D10

OCT4

در

SOX2

در گزٍُ

CD133-

ًغجزثِ

D10

ٍ

CD133+

ثِعَر هؼٌبداری افشایؼیبفشِثَد (( )p<0.05ؽکل.)5

افزایؾی

صورت  Mean±SDسه تکرار مجسا نطاندادهضذهانذ؛  P<0.03 .aدر گروه  CD133+نسبتبه CD133-؛  P=0.003 .bدر گروه  CD133+نسبتبه  D10و
 P≤0.02 .Cدر گروه  CD133-نسبتبه

D10

 CD133-خذاعبسیؽذ.

بحث

اعشفبدُ اس دٍ سغز کلٌیسایی ٍ سؾکیل اعفزٍئیذ کِ

در ایي هغبلؼِ ثِ ثزرعی ثیبى ؽبخـّبی علَلّبی

ػولکزد علَلّبی ثٌیبدی عزعبى را هؾخـهیکٌٌذ،

ثٌیبدی عزعبى ٍ ارسجبط آى ثب ٍیضگی ثٌیبدی در عغح

ًؾبىداد کِ خوؼیز

ػولکزدی ٍ ثیبى صى ،در چٌذ ردُ علَلی هالًَهب
(،NA8 ،WM115

SK-MEL

،Me67 ،

A375

اعفزٍئیذ ثبالسزی ًغجزثِ خوؼیز

ٍ )D10

،CD133

CD44

ٍ

ّبی ثٌیبدی عزعبى ؽجیِ اعز .در هغبلؼِای کِ ؽبرهب

در ردُّبی ثبال ثِ رٍػ

حبفل ،ردُ علَلی

ٍقشی علَلّبی

(هؾشق اس ثیَدغی یک ثیوبر ثب

هالًَهبی هشبعشبسیک ثِ غذد لٌفبٍی) ٍ ؽبخـ

1

ٍ ّوکبراًؼ در عبل  2012اًدبمدادًذ ،هؾخـ ؽذ،

فلَعبیشَهشزی ثزرعیؽذًذ ٍ عذظ ثزاعبط ًشبیح
D10

CD133-

دارًذ؛ لذا

خوؼیز  CD133+اس ًظز ٍیضگیّبی ػولکزدی ثِ علَل-

دزداخشِؽذ؛ ثزای ایي هٌظَر ،اثشذا ثیبى ؽبخـّبی
ABCG2

CD133+

سَاى سؾکیل کلٌی ٍ

CD133+

هالًَهبیی اس دبعبصّبی اٍلیِ

هالًَهبی هشبعشبسی خذاعبسی ٍ ثِ هَػ

CD133

NCr-nu/nu

سشریقهیؽًَذ در سؼذاد کن علَل ( 1000ػذد) ًیش دظ

ثزای خذاعبسی علَلّب در ایي هغبلؼِ اًشخبةؽذ ٍ ایي
ردُ علَلی ثِ رٍػ  FACSدر قبلت دٍ گزٍُ ٍ CD133+

- SHARMA

9
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ضکل  .5بررسی بیان شنهای  NANOG ،SOX-2 ،OCTو  KLF4در سه گروه  CD133- ،CD133+و  D10به روش  .Real-Time PCRنتایج به-

ثر ظی ثیبى شبخصّبی ظطحی  ABCG2 ٍ CD44 ،CD133د

دُّبی

اس ّؾز ّفشِ قبدر ثِ ایدبد سَهَر ّغشٌذ ٍلی در

داؽشِاعز ٍ ثیبى

Klf4

سفبٍسی هؼٌبدار را ًؾبىًذادُ .در

حشی در سؼذاد سیبد علَل ،سَهَر

هغبلؼِ خشزّ ٍ 1وکبراًؼ در عبل  2011هؾخـ ؽذ

ایدبدًویؽَد (ٍ .)16لی هغبلؼِ کَاًیشبًب ٍ ّوکبراًؼ

کِ خبهَػکزدى  ، NANOGهَخت کبّؼ رؽذ کلٌی ٍ

سَاًبیی

سَهَرسایی در چٌذ ردُ علَلی عزعبى عیٌِ ،کَلي،

خوؼیز

CD133-

ًؾبىهیدّذ کِ ّز دٍ گزٍُ

CD133+

ٍ

CD133-

دزٍعشبر ٍ ّوچٌیي هذلّبی سًَگزفز هیؽَد؛ ػالٍُ-

سیبدی ثِ ایدبد سَهَر دارًذ ٍ سَهَرّبی ایدبدؽذُ اس
ّز دٍ گزٍُ علَلی ،ؽبهل خوؼیزّبی
CD133-

CD133+

ثزایي افشایؼ ثیبى

ٍ

NANOG

در علَلّبی ثٌیبدی عزعبى

ّغشٌذ ()19؛ ایي سفبٍر ًشبیح در ثزرعی

ثب افشایؼ ثیبى هَلکَلّبی ٍاثغشِ ثِ علَلّبی ثٌیبدی

علَلّبی ثٌیبدی عزعبى هالًَهب هیسَاًذ ثِ هقذار

CD44

عزعبى هبًٌذ ،ABCG2 ،CD133
Oct4

ALDH1A1

ٍ

هْنسزیي هؼیبر رًٍَیغی

سیبدیً ،بؽی اس سفغیزّبی هخشلف خَد هذل ٍ ّوچٌیي

هزسجظ اعز (.)25

دزاکٌذگی در رٍػّبی هغبلؼِ ثبؽذ؛ ثزای ًوًَِ در

القبکٌٌذُ دزسَاًی 2اعز کِ در ثغیبری اس عزعبىّب
3

هالًَهب هؾبّذُؽذُاعز کِ سغییزّبی ٍیضُ در دزٍسَکل

سَعظ علَلّبی ؽجِثٌیبدی عزعبى ثیبىهیؽَد؛ ثیبى

دیًَذسدى علَل هَخت هیؽَد کِ هیشاى علَلّبی

ایي صى در هالًَهب هَخت سوبیشسدایی علَلّبی هالًَهب

ؽزٍعکٌٌذُ سَهَر اس  0/0001درفذ ثِ  25درفذ

ٍ سجذیل آى ثِ علَلّبی ؽجِثٌیبدی عزعبى هیؽَد .ثیبى

افشایؼیبثٌذ؛ ایي سغییزّب ؽبهل افشایؼ ًبکبرآهذی

Oct4

عیغشن ایوٌی هَػ ًضاد  ،NSGسشریق علَلّب در

آى در سیزهدوَػِای اس علَلّبی هالًَهب در ًوًَِّبی

در هالًَهب سَعظ کوجَد اکغیضى القبهیؽَد ٍ ثیبى
SOX2

هبسزیضل ٍ عذظ دیًَذ آى ثِ هذل حیَاًی ٍ افشایؼ سهبى

ثیوبراى قبثلهؾبّذُ اعز ()26؛

ثزای هؾبّذُ سؾکیل سَهَر اعز ( .)24در هغبلؼِ

رًٍَیغی اعز کِ اس عزیق سغْیل گذر اس هزحلِ  G1ثِ

حبضز ثِ دلیل ػذم دعشزعی ثِ هذل حیَاًی ًویسَاى

S

ثب قغؼیز ،ؽبخـ

CD133

هَخت القبی سکثیز ٍ سَهَرسایی هیؽَد .هیشاى

 ،SOX2هَخت سٌظین صىّبی ّذف

را ثِ ؽبخـ علَلّبی

ًیش یک هؼیبر
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ثٌیبدی عزعبى در ایي ردُ علَلی ردکزد یب دذیزفز ٍلی

ّوچٌیي ایدبد

ثزاعبط سغز ػولکزدی در ؽزایظ آسهبیؾگبّی ،هبًٌذ

SOX2

CSC

SOX2

ٍ

Oct4

ٍ

هیؽَد ثِعَریکِ خبهَػکزدى

در علَلّبی ثٌیبدی عزعبى ریِ ،هْبر رؽذ ٍ

قذرر کلٌیسایی ٍ سؾکیل اعفزٍئیذ هیسَاى خوؼیز

هشبعشبس را دردیدارد ()27؛ در هغبلؼِای دیگز ًؾبىدادُ-

را علَلّبی ؽجِثٌیبدی عزعبى داًغز؛

ؽذ کِ سؾکیل هبهَعفزٍییذ در ؽزایظ آسهبیؾگبّی،

CD133+

Sox2

اسعَیدیگز ،هغبلؼبر هب ًؾبىدادُاًذ کِ ردُ علَلی

راثغِای هغشقین ثب ثیبى

ًD10غجزثِ علَلّبی  CD133+کلٌیسایی ثیؾشزی دارًذ

ثیبى آى ،هَخت افشایؼ سؾکیل اعفزٍئیذ ٍ هْبر آى،

کِ هیسَاًذ ثِ دلیل اعشزط ًبؽی اس خذاعبسی علَلّب

هبًغ سؾکیل اعفزٍییذ ٍ سأخیز در سؾکیل سَهَر در

در دعشگبُ فلَعیشَهشزی ثبؽذ ثِ ایي هؼٌی کِ علَلّبی

هذلّبی حیَاًی هیؽَد ( .)28ثزاعبط هغبلؼبر

ثِ هذسی عَالًی سحز فؾبر خذاعبس

گذؽشِ سوبیشسدایی کبرآهذ علَلّبی هالًَهبیی درًشیدِ

قزارگزفشِاًذ کِ هیسَاًذ ثز سَاى ػولکزدی آًْب

ثیبى درٍىساد Klf4 ٍ Sox2 4اعز ()26؛ اهب در هغبلؼِ هب،

CD133+

اثزثگذارد .ثبٍخَدایيّ ،ذف ایي هغبلؼِ ،ثزرعی هیبى
خوؼیزّبی

CD133+

ٍ

CD133-

ثیبى

ثَد کِ ّز دٍ گزٍُ،

هؼٌبدار در ثیبى

ؽزایغی یکغبى را هشحول ؽذُاًذ؛ ّوچٌیي اس هیبى صى-
ٍ

OCT4

ثیبى ثیؾشزی داؽشِاًذ ٍ صى

SOX2

ّبی ثٌیبدیٌگی هَرد ثزرعی ،صىّبی
در خوؼیز

CD133+

NANOG

Sox2

در خوؼیز
Klf4

CD133-

دارد .ثِعَریکِ افشایؼ

ثیؾشز ثَدُاعز ٍ سفبٍسی

هؾبّذًُؾذ؛ الجشِ ثبیذسَخِداؽز

کِ هؼیبرّبی رًٍَیغی در قبلت دزٍسئیي دارای ػولکزد
1

- Jeter
-Pluripotency
3
- CSC-like cells
4
-Endogenous
2

در ایي گزٍُ ًغجزثِ خوؼیز  ،CD133-کبّؼ ثیبى
11

هطْرُ ججی فَهکی ٍ ّوکب اى

OCT4

ٍ

NANOG

اعفزٍییذ ٍ ّوچٌیي ثیبى صىّبی

ّغشٌذ ٍ ثْشز اعز کِ ثیبى آًْب ػالٍُثز آًکِ در عغح

 هیسَاًذ ثزای خذاعبسیCD133 ثبثزهیکٌذ کِ ؽبخـ

 در عغح دزٍسئیي ًیش ثزرعیؽَد،صى ارسیبثیهیؽَد

D10

ُعلَلّبی ؽجِثٌیبدی رد

، هؼزف ػولکزد ًیغز؛ ثبایيحبل،سیزا ثیبى صى ثِسٌْبیی

. درًظزگزفشِؽَد، را ثیبىهیکٌٌذCD133 کِ ؽبخـ

ًشبیح آًبلیشّبی ػولکزدی قذرر کلٌیسایی ٍ سؾکیل
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Abstract

Background and Objective: Melanoma is the most deadly type of skin
cancer that has a high potency and rapid metastasis to other organs. It
appears that cancer stem cells (CSCs) are responsible for invasion and
metastasis. The aim of this study was to investigate the expression of
cancer stem cells candidate markers and their association with stemness
features in melanoma cell lines.
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Materials and Methods: The expression levels of CD133, CD44 and
ABCG2 were measured in melanoma cell lines (WM115, NA8, SK-MEL,
Me67, A375 and D10) by flow cytometry. Then, selected cell line was
sorted up on the expression of selected stem cell marker into positive
and negative populations. Afterward, The potential of cologenic, spheroid
formation and expression of stem genes including NANOG, SOX2,
OCT4 and KLF4 was estimated in positive, negative and unsorted cells.
Results: Our results demonstrated that 28.65 ± 1.85% of D10 cell line
expressed CD133. However, CD44 and ABCG2 were or (not) expressed
+
in all cell lines. The CD133 sorted cells showed an increase in colony
formation about 1.64 fold (p<0.05) and melanospheres about 2.2 fold
(p=000) as compared to CD133-. The evaluation of stemness genes
expression determined the significance of up-regulation of NANOG and
OCT4 in CD133+ and SOX2 in CD133- respectively. There was no
difference in KLF4 expression between the two groups.
Conclusion: Findings of this research showed that CD133 can be
considered as stem-like cells marker in D10 cell line and other
melanoma cells which expressed CD133.
Key words: Melanoma, Cancer stem cells, CD133.
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