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Soraya Ahmadi-Baloutaki1

Introduction: Long non-coding RNAs play an important role in regulating
gene expression, RNA processing, histone modification, and rearrangement of
chromatin genes. These molecules can also be involved in many biological
processes, such as organogenesis, cell differentiation, development, genome
imprinting, quantitative compensation, and tumorigenesis. High expression of
MALAT1 (a type of lncRNA) in many cancers, including breast cancer,
indicates that a disorder of MALAT1 regulation is an important factor in the
development of many types of cancer. Breast cancer is the most common
cancer among women worldwide, and the invasion, as well as metastasis of
this disease, are considered among the main causes of death. The present study
aimed to knock out the MALAT1 gene in the MDA-MB-361 breast cancer cell
line and evaluate its function and effects on the expression of genes associated
with apoptosis.
Material & Methods: In this study, two types of sgRNA were designed by
CHOPCHOP software for exon 1 of the MALAT1 gene. These sgRNAs
were cloned separately into two CRISPR vectors to generate the recombinant
vectors PX459-sgRNA1 and PX459-sgRNA2. Co-transfection of these two
recombinant vectors into the MDA-MB-361 cancer cell line was performed
using lipofectamine 2000. MALAT1 gene editing was investigated in the
cells receiving recombinant vectors. The expression of genes related to
apoptosis was analyzed by Real-Time PCR. Cell proliferation and apoptosis
were assessed by MTT and flow cytometry methods, respectively.
(Ethic code: IR.IAU.M.REC.1399.010)
Findings: The MALAT1 gene was edited by the CRISPR method in MDA-MB361 cells. The rate of cell proliferation in the cells of the treatment group,
compared to the control groups, showed a significant decrease (P<0.05).
Apoptosis levels were significantly increased in cancer cells the MALAT1 gene
of which had been deleted. Moreover, the expression of BCL2 and survivin antiapoptotic genes in treated (edited) cells was significantly reduced, compared to
control cells (P<0.05). Increased expression of proapoptotic genes P53, BAK,
BAX, and FAS was also observed in the edited cells (P<0.05).
Discussion & Conclusion: The results of this study confirm that the deletion
of the MALAT1 gene has a significant effect on increasing apoptosis and
reducing cell proliferation. A reduction in the expression of the MALAT1
gene can prevent the growth and proliferation of breast cancer cell lines.
Therefore, it seems that the control of MALAT1 oncogene expression is
useful and effective for controlling tumors.
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در بسیاري از سرطانها ،ازجمله سرطان سینه نشان میدهد که اختالل تنظیم  MALAT1در رشد بسیاري از انواع سرطانها
عامل مهمی بهشمار میرود .سرطان سینه شایعترین سرطان در میان زنان در سراسر جهان است و تهاجم و متاستاز این بیماري از
علل اصلی مرگومیر مرتبط با آن است .هدف از مطالعۀ حاضر ،حذف ژن  MALAT1در ردۀ سلولی MDA-MB-361
مواد و روش ها :در این مطالعه ،دو نوع  sgRNAتوسط نرمافزار  CHOPCHOPبراي اگزون شمارۀ  1ژن
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سرطان سینه و ارزیابی عملکرد و تأثیرات آن روي بیان ژنهاي مرتبط با آپوپتوز است.
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ویرایش ژن  MALAT1در ردۀ سلولی سرطان
سینه MDA-MB-361

ویرایش ژن  MALAT1در ردۀ سلولی سرطان سینه  MDA-MB-361با روش
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نوترکیب  PX459-sgRNA1و  PX459-sgRNA2به وجود آیند .انتقال همزمان این دو وکتور به ردۀ سلولهاي
سرطانی  MDA-MB-361با استفاده از لیپوفکتامین  2000صورت گرفت .ویرایش ژن  MALAT1در سلولهاي
دریافتکنندۀ وکتورهاي کریسپري بررسی شد .میزان بیان ژنهاي مرتبط با آپوپتوز به روش  real time PCRآنالیز
گردید .میزان تکثیر سلولی و آپوپتوز بهترتیب با روشهاي  MTTو فلوسیتومتري ارزیابی شد.
یافتهها :ویرایش ژن  MALAT1به روش کریسپر در سلولهاي  MDA-MB-361صورت گرفت .میزان تکثیر سلولی
در سلولهاي گروه تیمار نسبت به گروههاي کنترل ،کاهش معنیداري نشان داد ( .)P˂0.05سطح آپوپتوز در سلولهاي
سرطانی که ژن  MALAT1آنها حذف گردیده است ،با افزایش چشمگیري همراه بود؛ همچنین بیان ژنهاي
آنتیآپوپتوزي  BCL2و  survivinدر سلولهاي تحت تیمار (ویرایششده) نسبت به سلولهاي گروه کنترل ،بهصورت
معناداري کاهش یافت ( .)P˂0.05افزایش بیان ژنهاي پروآپوپتوزي  BAX ،BAK ،P53و  FASنیز در سلولهاي
ویرایششده مشاهده گردید (.)P˂0.05
بحث و نتیجهگیری :نتایج این مطالعه تأیید میکند که حذف ژن  MALAT1در افزایش آپوپتوز و کاهش تکثیر
سلولی تأثیر بسزایی دارد و کاهش بیان ژن  MALAT1میتواند از رشد و تکثیر ردۀ سلول سرطان سینه جلوگیري کند؛
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واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد

 MALAT1طراحی شد .این sgRNAها در دو وکتور کریسپري بهصورت جداگانه کلون گردیدند تا وکتورهاي

بنابراین ،بهنظر میرسد کنترل بیان انکوژن  MALAT1براي کنترل تومورها مفید و مؤثر است.
واژههای کلیدی ،MALAT1 :ردۀ سلولی سرطان سینه ،کریسپر ،آپوپتوز
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مقدمه
جهان است .در میان سایر سرطانها ،این سرطان بهعنوان

در ایجاد یا مهار سرطانهاي مختلف و توسعۀ متاستاز نقش

پنجمین عامل مرگومیر شناخته میشود ()1؛ همچنین 15

مهمی ایفا میکنند (.)9

درصد از کل مرگومیر در میان زنان ناشی از سرطان سینه

یکی از  lncRNAهاي مؤثر در بروز سرطان،

است .شیوع سرطان سینه در کشورهاي پیشرفته بیشتر از

( MALAT1

کشورهاي درحالتوسعه است ،هرچند این سرطان در

 )Adenocarcinoma Transcript 1نام داردMALAT1 .

کشورهاي درحالتوسعه نیز رو به افزایش است ( .)2در

نوعی  RNAغیرکدکنندۀ بلند بینژنی است که بیش از

ایران ،سرطان سینه  24/4درصد بدخیمیها را به خود

 8000نوکلئوتید دارد .مکان آن در ژنوم انسان روي بازوي

اختصاص داده است و رتبۀ اول ابتال به سرطان را در میان

بلند کروموزوم شمارۀ  )11q13( 11انسان است .ساختار این

زنان دارد .تشخیص زودهنگام و بهموقع این سرطان نقش

 lncRNAدر میان گونههاي مختلف سینهداران بسیار

مهمی در بهبود بیماران و کاهش میزان مرگومیر را در پی

حفاظتشده است MALAT1 .ابتدا بهعنوان یک نشانگر

خواهد داشت ( .)3عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی در بروز

براي تشخیص مراحل اولیۀ بروز سرطان ریه شناسایی شد

سرطان دخالت دارند .ازجمله عواملی که در بروز یا

( .)9 ،10مطالعات نشان دادهاند که بیان بیشازحد

پیشگیري از سرطان نقش مهمی ایفا میکنندRNA ،هاي

 MALAT1در سرطانهاي مختلف مشاهدهشده است (،12

غیرکدکنندۀ بلند ()long non-coding RNAs: lncRNAs

 ،)11بهطوريکه بیان باالي آن با تومورزایی و پیشرفت

هستند که هیچ پروتئینی را کد نمیکنند (RNA .)4هاي

سرطان همراه است و در بروز متاستاز نقش دارد (.)13-15

غیرکدکنندۀ بلند رونوشتهاي غیر رمزگذار با طول بیش

بیان باالي  MALAT1در سرطان سینه نیز دیدهشده است.

از  200نوکلئوتید هستند که بیشتر در هستۀ سلول قرار دارند

درواقع ،این افزایش بیان سبب تکثیر و متاستاز سلولهاي

( .)5عملکردهاي عمدۀ  lncRNAها عبارتاند از:

سرطانی سینه میگردد؛ به همین علت MALAT1 ،در

مشارکت در بازآرایی ژنوم ،تنظیم رونویسی ،تثبیت

سرطان سینه بهعنوان یک عامل خطرساز و قابلتوجه مطرح

 mRNAو همچنین در فرایندهاي زیستی دیگر مثل

است ( MALAT1 .)16بهعنوان عامل تنظیمکنندۀ

سرطانزایی ،آپوپتوز ،چرخۀ سلولی ،تکوین ،تمایز ،تنظیم

رونویسی براي ژنهاي درگیر در متاستاز سرطان سینه و

اپیژنتیک ،تهاجم و متاستاز نقش اساسی بازي میکنند (،7

مهاجرت سلولی شناخته میشود و در تنظیم چرخۀ سلولی

 .)6اگرچه lncRNAها نمیتوانند پروتئینها را رمزگذاري

نیز نقش دارد ()17؛ بنابراین ،سرکوب بیان

کنند؛ اما نقش آنها در فرایندهاي سلولی بسیار ضروري و

میتواند از تهاجم و متاستاز سرطان سینه جلوگیري کند

پیچیده است .این مولکولها با پروتئینهاي متصلشونده به

( .)18 ،19ردۀ سلولی سرطان سینه  MDA-MB-361یکی

 RNAبرهمکنش دارند و قادر به فعالسازي همزمان عوامل

از سلولهاي سرطانی بدخیم است که در تحقیقات مختلف

رونویسی یا سرکوب پروموترهاي ژنهاي هدف هستند که

در زمینۀ سرطان استفاده میشود .این سلول اولین بار از یک

به تنظیم فرایند رونویسی منجر میشود ( .)8از نظر

زن  40سالۀ قفقازي مبتال به آدنوکارسینوماي سینه

مولکولیlncRNA ،ها به  5گروه طبقهبندي میشوند که

جداسازي شد ( .)20یکی از راههاي نوین براي دستکاري

شامل lncRNAهاي بینژنی ،اینترونی ،سنس ،آنتیسنس و

و ویرایش ژنوم موجودات زنده سامانۀ

دوطرفه ( )bidirectionalهستند .مسیرهاي متاستاتیک با

است .امروزه ،از فن  CRISPR/cas9براي افزودن یا حذف

بیان نامناسب lncRNAها ارتباط بسیاري دارند ،بهطوريکه

ژنها در طیف وسیعی از ارگانیسمها و سلولها ،استفاده

Lung

Metastasis

Associated

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

CRISPR/cas9
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MALAT1
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سرطان سینه شایعترین سرطان در میان زنان در سراسر

این مولکولها با فعال کردن یا مهار مسیرهاي متاستاتیک،
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فن کریسپر براي درمان سرطانها ،بیماريهاي عصبی،

 sgRNA1و  PX459-sgRNA2خوانده میشوند .تأیید

بیماريهاي ارثی و بیماريهاي قلبی و عروقی کمک

صحت وکتورهاي نوترکیب حاصل با انجام  PCRبا

گرفتهشده است ( .)21 ،22در سال  2013میالدي ،براي

پرایمرهاي اختصاصی  hU6-Fو  sgR1-Rبراي وکتور

اولین بار تکنیک  ،CRISPR/cas9براي ویرایش ژنوم

نوترکیب  PX459-sgRNA1و پرایمرهاي  hU6-Fو

سلولهاي سینهداران بهکاربرده شد .اخیراً با توسعۀ تکنیک

 sgR2-Rبراي وکتور نوترکیب

کریسپر ،دستکاري و مهندسی ژنوم سلولها توسعه و

صورت گرفت .پرایمر فوروارد از روي پروموتر

تسریع یافته است ( .)23هدف از این تحقیق ،مطالعه و

درون وکتور و پرایمر ریورس از روي ناحیۀ مکمل

بررسی آثار حذف ژن  MALAT1مؤثر در بروز سرطان با

 sgRNAکلونشده طراحی گردید .با توجه به اینکه اندازه

تکنیک نوین ویرایش ژنی  CRISPR/Cas9در ردۀ سلولی

هر دو  sgRNAدقیقاً با یکدیگر مساوي و برابر 20

سرطان سینه  MDA-MB-361است.

نوکلئوتید است؛ بنابراین ،طول محصول  PCRروي هر دو

PX459-sgRNA2
hU6

وکتور نوترکیب ،بهاندازۀ  276جفت باز است .توالی
مواد و روش ها

پرایمرهاي استفادهشده در این مرحله در جدول شمارۀ 1

طراحی سامانۀ  CRISPR/Cas9اختصاصی :در این

آمده است .وکتورهاي ایجادشده عالوه بر حمل RNAهاي

پژوهش تجربی-آزمایشگاهی ،یک سامانۀ ویرایش ژنی

راهنما ،امکان تولید آنزیم اندونوکلئازي  Cas9را دارند.

تخصصی با استفاده از فن کریسپر طراحی شد تا بخش نسبتاً

این آنزیم برشهاي الزم را در محل اتصال RNAهاي

بزرگی از اگزون شمارۀ  1ژن  MALAT1از ژنوم ردۀ

راهنما روي ژنوم سلول هدف ایجاد میکند .از وکتور

سلولی سرطان سینه  MDA-MB-361حذف گردد .به این

 PX459-GFPکه حامل ژن  GFPو بدون هرگونه

RNA

طراحی شد .توالی نوکلئوتیدي  RNAراهنماي اول به نام

 MDA-MB-361از بخش بانک سلولی انستیتو پاستور

 sgRNA1شامل  ACTTCTCAACCGTCCCTGCAو

ایران خریداري گردید .سلولهاي مذکور در محیط کشت

AGGTT

 ،Gibco( RPMI 1640آمریکا) غنیشده با  10درصد سرم

 TCTAAAACATGACGGاست .با کاربرد این دو

جنین گاوي ( )FBSو همراه با  1درصد مخلوط

 RNAراهنما در سلول ،ناحیۀ میان آنها که شامل بخش

آنتیبیوتیکهاي

در

بزرگی از اگزون شمارۀ  1ژن  MALAT1میشود ،از

فالسکهاي  T25کشت داده شدند .شرایط رشد و

کروموزوم شمارۀ  11سلول انسانی حذف میگردد؛ به

نگهداري سلولها در انکوباتور  37درجۀ سانتیگراد،

MDA-MB-

داراي  5درصد دياکسید کربن و  95درصد رطوبت بود.

 361بهگونهاي با فن کریسپر ویرایش میگردد که قادر به

براي ویرایش ژنوم سلول سرطانی  MDA-MB-361الزم

تولید محصوالت ژن  MALAT1نخواهد بود.

است دو پالسمید نوترکیب  PX459-sgRNA1و PX459-

عبارت سادهتر ،در این پژوهش ،ژنوم سلول

پنیسیلین

و

استرپتومایسین

دو توالی  RNAراهنما که در باال اشاره شد ،بهصورت

 sgRNA2به درون سلول منتقل شوند .براي انتقال این

pSCas9(BB)-2A-Puor

پالسمیدها ،از روش استاندارد ترانسفکشن با کاربرد

 ،)Addgene, USA( (PX459) V2.0کلونسازي شدند؛

لیپوزوم بهره گرفته شد .به این منظور ،از محلول لیپوفکتامین

مجزا در وکتور کریسپري

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

 )RNAبا استفاده از نرمافزار آنالین

CHOPCHOP

ویرایش ژنوم سلول سرطانی :ردۀ سلولی سرطان سینه

راهنماست ،بهعنوان کنترل در آزمایشها استفاده شد.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

منظور ،دو  RNAراهنما ( sgRNAیا

Single guide

توالی نوکلئوتیدي  sgRNA2بهصورت

ویرایش ژن  MALAT1در ردۀ سلولی سرطان
سینه MDA-MB-361

ژنومی با دقت بسیار باال استفاده کرد .در سالهاي اخیر ،از

سلول ایجاد گردید که در این تحقیق با نامهاي

PX459-

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

میشود ،بهطوريکه از آن میتوان براي حذف هر منطقۀ

بنابراین ،دو وکتور نوترکیب تخصصی براي ویرایش ژنوم
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ابتدا سلولهاي سرطانی در  3خانه از یک پلیت  6خانۀ

آنتیبیوتیک پورومایسین که نشاندهندۀ دریافت

مخصوص کشت سلول ،به تعداد  300هزار سلول به ازاي

وکتورهاي نوترکیب است ،رقتسازيهاي متوالی در

هر خانه کشت داده شد .سلولها به مدت  24ساعت در

پلیت  96خانۀ استریل صورت گرفت؛ سپس  48ساعت

انکوباتور با دماي  37درجۀ سانتیگراد و در شرایط 5

به سلولها اجازۀ رشد در شرایط انکوباتور  CO2در

درصد دياکسید کربن قرار گرفتند؛ سپس محیط کشت

دماي  37درجۀ سانتیگراد داده شد .از رقتهاي آخر

روي سلولها با محیط کشت تازۀ بدون  FBSتعویض

که شانس رشد تک کلون در آنها بیشتر است،

گردید و مخلوط لیپوفکشن در حجم نهایی  100میکرولیتر

نمونهبرداري صورت گرفت.

شامل  2میکرولیتر لیپوفکتامین 2 ،میکروگرم پالسمید به

سپس براي بررسی این ناحیۀ حذفشده ،از روش

سلولی افزوده شد .گروهبندي سلولها به این صورت است

(جدول شمارۀ  )1استفاده گردید؛ بنابراین ،ابتدا از

که به خانۀ اول ،هر دو پالسمید  PX459-sgRNA1و

سلولهاي دستکاريشده (گروه تیمار و گروه کنترل) با

( PX459-sgRNA2گروه تیمار) و به خانۀ دوم پالسمید

استفاده از کیت استخراج  DNAسیناکلون (ایران) ،ژنوم

 PX459-GFPاضافه گردید (گروه پالسمید خالی) و گروه

کامل سلول تخلیص شد؛ سپس کیفیت و غلظت

سوم شامل خانهاي است که تنها حاوي سلولهاي

تخلیصشده با استفاده از روش اسپکتروفتومتري و دستگاه

کشتشده بدون هرگونه تیمار است (گروه بدون پالسمید).

نانودراپ (ترموفیشر ،آمریکا) ارزیابی گردید و پس از آن،

پس از گذشت  24ساعت ،محیط کشت روي سلولها با

واکنش  PCRشامل  10میکرولیتر مستر میکس

محیط تازه داراي آنتیبیوتیک پورومایسین ( 2میکروگرم

(یکتا تجهیز آزما ،ایران) 0/03 ،نانومول از هریک از

در هر میلیلیتر) تعویض شد .نشانگر انتخابی وکتور

پرایمرهاي رفتوبرگشت (جدول شمارۀ  ،)1مقدار 100

کریسپري  ،PX459مقاومت نسبت به پورومایسین است و

نانوگرم از  DNAسلول و با افزودن آب مقطر ،در حجم

سلولهاي دریافتکنندۀ وکتور کریسپري در حضور

کلی  20میکرولیتر صورت گرفت؛ سپس مخلوط

پورومایسین زنده میمانند.

واکنشگرها در دستگاه ( PCRاپندرف ،آلمان) با برنامۀ

DNA

PCR 2X

اتصال دو  RNAراهنماي  sgRNA1و  sgRNA2به نواحی

سانتیگراد به مدت  5دقیقه ،سپس  30مرحلۀ پیاپی

مکمل خود روي اگزون شمارۀ  1ژن  MALAT1در سلول

بهصورت دناتوراسیون در دماي  94درجۀ سانتیگراد به

سرطانی  ،MDA-MB-361آنزیم برشدهندۀ  Cas9موجب

مدت  1دقیقه ،اتصال در  62درجۀ سانتیگراد به مدت 30

ایجاد شکاف در این نواحی خواهد شد .حاصل این فرایند،

ثانیه ،تکثیر در دماي  72درجۀ سانتیگراد به مدت  1دقیقه

حذف بخش بزرگی از ژن  MALAT1و ناک اوت کردن

و تکثیر نهایی در یک مرحله با دماي  72درجۀ سانتیگراد

آن است .با علم به اینکه ساختار کروموزومی سلولهاي

به مدت  5دقیقه انجام شد .محصوالت  PCRروي ژل

یوکاریوت بهصورت دیپلوئید ( )2nاست؛ بنابراین ،پس از

آگارز  1درصد الکتروفورز گردیدند و پس از رنگآمیزي

تأثیر سامانۀ ویرایش ژنوم کریسپر ممکن است یک آلل یا

با اتیدیوم بروماید ،تصویربرداري از ژل با دستگاه

هر دو آلل ژن  MALAT1در سلولهاي سرطانی حذف

( techانگلستان) صورت پذیرفت.

UVI

گردد .براي یافتن سلولهایی که هر دو آلل ژن یادشده در

با انجام واکنش  PCRبا پرایمرهاي اختصاصی

آنها حذف گردیده ،از سامانۀ انتخاب کلونهاي

 MALAT1-Fو  MALAT1-Rروي ژنوم سلولهاي

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

بررسی صحت عملکرد سامانۀ کریسپر :در صورت

دمایی شامل دناتوراسیون اولیه در شرایط  95درجۀ

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

همراه محیط کشت  ،RPMIبهصورت قطرهقطره به کشت

 PCRبا کمک پرایمرهاي مخصوص ژن

MALAT1

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

( 2000ترموفیشر ،آمریکا) ،استفاده گردید ،بهطوريکه

تکسلولی استفاده شد؛ یعنی از میان سلولهاي مقاوم به
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خالی) ،محصولی بهاندازۀ  1162جفت باز پدید میآید .در

 real time PCRبررسی گردیدند .در هر مرحله از

صورت صحت عملکرد این سامانۀ کریسپري خاص ،روي

آزمایش ،از ژن خانهداري  GAPDHبهعنوان ژن رفرنس

ردۀ سلولی سرطان سینه  MDA-MB-361ویرایش شده،

براي نرمالسازي دادهها استفاده شد.

اینگونه سلولها ،یک محصول  PCRکوتاه بهاندازۀ 471

میکس ( SYBR 2Xیکتا تجهیز آزما ،ایران) 0/03 ،نانومول

جفت باز حاصل میگردد .بدین منظور ،مشاهدۀ قطعات

از هریک از پرایمرهاي فوروارد و ریورس (جدول شمارۀ

 1162و  471جفت بازي روي ژل آگارز ،بهترتیب

 ،)1مقدار  100نانوگرم از  cDNAو با افزودن آب مقطر،

نشاندهندۀ ژن سالم  MALAT1و ژن ویرایششده (ناک

در حجم نهایی  15میکرولیتر تهیه شد .برنامۀ دمایی در

اوت)  MALAT1خواهد بود؛ بنابراین ،دربارۀ این سلولها

دستگاه ( real time PCRکیاژن ،آلمان) تنظیم گردید.

پس از دستکاري ژنتیکی ،سه حالت ممکن است اتفاق

مراحل برنامۀ دمایی شامل دناتوراسیون اولیه در دماي 94

MALAT1

درجۀ سانتیگراد به مدت  3دقیقه ،در ادامه  40مرحلۀ پیاپی

دچار حذف شوند و تنها یک باند کوتاه  471جفت بازي

بهصورت دناتوراسیون در دماي  94درجۀ سانتیگراد براي

مشاهده شود ( ،)MALAT1-/MALAT1-در گروه دوم

 15ثانیه ،مرحلۀ اتصال پرایمرها بر اساس جدول شمارۀ  1به

ممکن است یک آلل ناک اوت شود و آلل دیگر

مدت  15ثانیه و مرحلۀ تکثیر در دماي  72درجۀ سانتیگراد

بهصورت طبیعی باقی بماند؛ بنابراین ،دو باند  1162و

به مدت  20ثانیه اجرا گردید.

بیفتد :در یک گروه ممکن است هر دو آلل

( )MALAT1+/MALAT1-و در گروه سوم که ممکن

بین  65تا  95درجۀ سانتیگراد با طیف افزایش دمایی 1

است هیچیک از آللها ناک اوت نشده باشند ،تنها یک

درجۀ سانتیگراد در هر ثانیه تنظیم شد .دادههاي حاصل از

(MALAT1+/

بررسی بیان ژنهاي یادشده ،با نرمافزار Rotor Gene 6000

باند بزرگ  1162تشکیل میگردد

در دستگاه  real time PCRو به روش  2-ΔΔCtآنالیز و

.)MALAT1+
تخلیص  RNAو تهیۀ  DNAمکمل :از سلولهاي گروه

مقایسه گردیدند.

تیمار (حذفژنشده) و سلولهاي گروه کنترل با استفاده از

سنجش میزان تکثیر سلولها به روش  :MTTمیزان

RNX-

تکثیر سلولی در ردۀ سلولی سرطان سینه MDA-MB-361

 ،)Plusبر اساس دستورالعمل کیت ،تخلیص  RNAکل

تیمارشده (ناک اوت) در مقایسه با گروههاي کنترل (گروه

سلول صورت گرفت .کیفیت و غلظت RNAهاي جداشده

پالسمید خالی و گروه بدون پالسمید) ،با روش متیل

با کمک روش اسپکتروفتومتري و دستگاه نانودراپ

تیازول تترازولیوم ( )Methyl Thiazol Tetrazoliumیا

(ترموفیشر ،آمریکا) ارزیابی شد .سنتز  cDNAبا استفاده از

 MTTبررسی شد .به این منظور ،از کیت

کیت شرکت یکتا تجهیز آزما (ایران) ،بر اساس روش کار

 ،Roche( Proliferation Kit 1آلمان) استفاده گردید .در

کیت انجام گردید.

این آزمایش ،سلولها در پلیت کشت سلولی  96خانه

کیت استخراج  RNAشرکت سیناکلون (محلول

Cell

ژنهاي آپوپتوزي در ردۀ سلولی سرطان سینه MDA-MB-

سلولها خارج گردید و دو بار با  PBSشستشو صورت

 361تیمارشده (ویرایشژنومشده) در مقایسه با سلولهاي

گرفت؛ سپس به هر خانه ،مقدار  100میکرولیتر محیط

گروه کنترل سنجیده شد .به این منظور ،ژنهاي ،P53

کشت  RPMIبدون  PBSبههمراه  5میکروگرم در میلیلیتر

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

بررسی تغییرات بیان ژنها :در این مرحله ،میزان بیان

کشت داده شدند .پس از رشد سلولها ،محیط کشت روي

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

 471جفت بازي هر دو به وجود میآید

درنهایت ،بهمنظور آنالیز منحنی ذوب ،دماي دستگاه

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

یک قطعۀ  691جفت بازي حذف میشود؛ بنابراین ،در

مخلوط واکنشگرها شامل  7/5میکرولیتر از مستر

ویرایش ژن  MALAT1در ردۀ سلولی سرطان
سینه MDA-MB-361

دستکاري نشده یا سلولهاي گروه کنترل (پالسمید

 BCL2 ،FAS ،BAX ،BAKو  survivinبه روش کمی

24
جدول شمارۀ  .1توالی پرایمرهاي استفادهشده در این تحقیق
اندازۀ محصول
471

62

276

62

276

62

170

64

245

65

163

64

243

65

154

66

170

64

183

64

MALAT1-F
MALAT1-R
hU6-F
sgR1-R
hU6-F
sgR2-R
P53-F
P53-R
BCL2-F
BCL2-R
FAS-F
FAS-R
BAX-F
BAX-R
BAK-F
BAK-R
Surv-F
Surv-R
GDH-F
GDH-R

MALA
T1
PX549sgRAN1
PX549sgRAN2
P53
BCL2
FAS
BAX
BAK
survivin
GAPDH

از متیل تیازول تترازولیوم افزوده شد و به مدت  4ساعت در

میکرولیتر از محلول  PIبه هر لوله اضافه گردید .لولهها در

انکوباتور  CO2دار در دماي  37درجۀ سانتیگراد

تاریکی به مدت  20دقیقه در دماي اتاق نگهداري شدند.

نگهداري گردید؛ سپس محلول روي سلولها خارج و

درنهایت ،لولههاي حاوي سلول توسط دستگاه

مقدار  50میکرولیتر دي متیل سولفوکساید ()DMSO

فلوسیتومتري بررسی گردیدند.

درنهایت ،تکثیر سلولی در طولموج  570نانومتر و با

بهدستآمده در نرمافزار  SPSS vol.20وارد و تفاوت میان

استفاده از اندازهگیري میزان جذب نور ،توسط دستگاه

گروهها با آزمون آماري  t-studentمحاسبه شد .با استفاده

) ELISA Reader (BioTek, U.S.Aتعیین گردید.

از نرمافزار  GraphPad Prism vol.5.01نمودارها تهیه

سنجش فلوسیتومتري :براي تعیین میزان در سلولهاي

گردید .از نظر آماري  P<0.05معنیدار در نظر گرفته شد.

گروههاي تحت تیمار با سامانۀ کریسپري و سلولهاي
کنترل ،از روش فلوسیتومتري استفاده شد .درواقع ،آپوپتوز

یافته ها

به کمک Annexin Vکونژوگه با فلوئوروکروم

تأیید صحت وکتورهاي کریسپري نوترکیب :پس از

PI

طراحی RNAهاي راهنما ،توالیهاي  sgRNA1و

) (Propidium Iodideسنجش میگردد .به این منظور ،از

 sgRNA2بهصورت جداگانه در دو وکتور کریسپري

Annexin-V-FITC / Propidium iodide Mab

کلون گردیدند .نتیجۀ کلونسازي این قطعات ژنی ،سبب

 Taqاستفاده شد .بهطور خالصه ،تعداد یک میلیون از

تشکیل وکتورهاي کریسپري نوترکیب PX459-sgRNA1

هریک از گروههاي سلولی (گروههاي تیمار و کنترل) در 1

و  PX459-sgRNA2شد .با بهکارگیري روش

ایزوتیوسیانات فلورسین ( )FITCو نکروز با
کیت

PCR

Annexin-V binding buffer

مشخص گردید که RNAهاي راهنما با موفقیت در محل

بهصورت سوسپانسیون درآمد؛ سپس  100میکرولیتر از این

صحیح خود در هریک از وکتورها درج شدهاند .محصول

سوسپانسیون سلولی به لولههاي مخصوص فلوسیتومتري

 PCRبهاندازۀ  276جفت باز نشاندهندۀ حضور هریک از

منتقل شد و  5میکرولیتر از محلول  FITC Annexin Vو 5

sgRNAها در وکتور مربوطه هستند (شکل شمارۀ .)1

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

میلیلیتر از بافر  1Xبه نام

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

اضافه گردید و  2ساعت در دماي اتاق نگهداري شدند.

تجزیهوتحلیل آماري :همۀ اطالعات و دادههاي
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)PCR (bp

دمای اتصال

توالی پرایمر
’5’--------------------3
AGCTCTGTGGTGTGGGATTGAG
CGTTAACTAGGCTTTAAATGACGCAATTC
GAGGGCCTATTTCCCATGATT
AAGACCTGCAGGGACGGTTG
GAGGGCCTATTTCCCATGATT
AAGACCCCGTCATGTTTTAG
TGCGTGTGGAGTATTTGGATGAC
CAGTGTGATGATGGTGAGGATGG
GACGACTTCTCCCGCCGCTAC
CGGTTCAGGTACTCAGTCATCACCAC
CAATTCTGCCATAAGCCCTGTC
GTCCTTCATCACACAATCTACATCTTC
AGGTCTTTTTCCGAGTGGCAGC
GCGTCCCAAAGTAGGAGAGGAG
CGTTTTTTACCGCCATCAGCAG
ATAGCGTCGGTTGATGTCGTCC
AGAACTGGCCCTTGGAGG
CTTTTTATGTTCCTCTATGGGGTC
GCCAAAAGGGTCATCATCTCTGC
GGTCACGAGTCCTTCCACGATAC

نام پرایمرها

ژن

25

سلولهاي ترانسفکتشده تأییدکنندۀ صحت انتقال وکتورها به ردۀ
شکل شمارۀ  .1واکنش  PCRبراي تأیید حضور sgRNAها در

سلولهاي  MDA-MB-361است.

وکتورهاي نوترکیب کریسپري .شمارۀ  ،1کنترل منفی ( PCRبدون
)DNA؛ شمارههاي  2و  ،3تشکیل باند  276جفت بازي بهترتیب براي
هریک از پالسمیدهاي نوترکیب  PX459-sgRNA1و PX459-

sgRNA2؛ شمارۀ  ،4نشانگر  DNAاز نوع  100جفت بازي.
تأیید صحت لیپوفکشن :وکتورهاي نوترکیب PX459-

 sgRNA1و  PX459-sgRNA2بهطور همزمان و به روش
لیپوفکشن به سلولهاي ردۀ سرطان سینه

MDA-MB-361

منتقل شدند (گروه تیمار) .در شرایط کامالً مشابه ،وکتور
 PX459-GFPنیز به گروه دیگري از همین سلولها،

باند 1162جفت بازي براي گروه کنترل (بدون حذف ژن)
و تشکیل باند تقریبی بهاندازۀ  471جفت بازي براي گروه
تیمار است؛ بهعبارتدیگر ،در سلولهاي نرمال (بدون
ویرایش ژن) ،محصول  PCRبهاندازۀ  1162جفت باز
است؛ بنابراین ،با حذف قطعۀ  691جفت بازي ،مقدار
باقیمانده شامل قطعهاي به طول حدود  471جفت باز است
(شکل شمارۀ  .)3بر اساس این ،حذف بخش بزرگی از
اگزون شمارۀ  1ژن  ،MALAT1با فن نوین CRISPR/Cas9

GFP

نشاندهندۀ رنگ سبز فلورسنت بود که صحت انتقال
وکتورها به سلولهاي هدف را تأیید میکند .نتایج مدنظر
در شکل شمارۀ  2قابلمشاهده است.
نتیجۀ ویرایش ژن در سلولهاي سرطانی :ترانسفکشن
همزمان دو وکتور نوترکیب  PX459-sgRNA1و
 PX459-sgRNA2به ردۀ سلولی  ،MDA-MB-361باعث

شکل شمارۀ  .3ویرایش ژن  MALAT1در ژنوم ردۀ سلولی سرطان

سلولها میگردد .درصورتیکه عملکرد دو sgRNAدر

شمارۀ  .1کنترل منفی ( PCRبدون )DNA؛ شمارۀ  .2نشانگر 100

منطقۀ هدف بهدرستی انجامشده باشد ،قطعهاي بهاندازۀ 691

جفت بازي DNA؛ شمارۀ  .3سلولهاي گروه کنترل (بدون حذف ژن)

جفت باز حذف میشود .انجام واکنش  PCRبا پرایمرهاي
اختصاصی MALAT1-Fو  ،MALAT1-Rروي ژنوم

که باند کامل  1162جفت بازي را نشان میدهند؛ شمارۀ  .4سلولهاي
ویرایششدۀ هموزیگوت ( )MALAT1- / MALAT1-که تنها یک
باند کوچک  471جفت بازي را دارند؛ شمارۀ  .5سلولهاي

سلولهاي گروه تیمار و گروههاي کنترل ،محصوالت

ویرایششدۀ هتروزیگوت ( )MALAT1+ / MALAT1-که داراي

 PCRمتفاوتی را ایجاد میکند .یافتهها نشاندهندۀ تشکیل

هر دو باند  1162و  471جفت بازي هستند.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

حذف قطعۀ بزرگی از ژن  MALAT1از درون ژنوم این

سینه  MDA-MB-361توسط فن کریسپر.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

بهعنوان گروه کنترل ،منتقل گردید (گروه پالسمید خالی).
مشاهدۀ میکروسکوپی سلولهاي دریافتکنندۀ

ویرایش ژن  MALAT1در ردۀ سلولی سرطان
سینه MDA-MB-361

 361توسط وکتور  .PX459-GFPمشاهدۀ رنگ سبز فلورسنت در

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .2ترانسفکشن ردۀ سلولی سرطان سینه MDA-MB-
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تیمار سبب کاهش بیان ژنهاي آنتیآپوپتوزي ( survivinو  )BCL2و افزایش بیان ژنهاي پروآپوپتوزي ( FAS ،P53 ،BAXو  )BAKگردید.

بهدرستی انجام شد .نظر به اینکه در سلولهاي یوکاریوت،

 )P=0.0183( BAKو  )P=0.0086( FASبهصورت

براي هر ژن دو آلل وجود دارد؛ بنابراین ،پس از انجام حذف

معنیدار افزایش بیان را نشان دادهاند .عالوه بر این،

در ژن  MALAT1حالتهاي هتروزیگوت ( MALAT1+ /

ژنهاي آنتیآپوپتوزي  )P=0.0386( BCL2و

 )MALAT1-یا هموزیگوت ()MALAT1- / MALAT1-

( )P=0.0437کاهش معنا داري در میزان بیان ژن ،در

مشاهده میشود (شکل شمارۀ .)3

مقایسه میان سلولهاي گروه تیمار (حذفژنشده) و گروه

نتیجه تغییرات بیان ژنهاي مرتبط با آپوپتوز در

survivin

کنترل داشتند.

سلولهاي ویرایشژنومشده :پس از حذف ژن MALAT1

نتیجۀ تکثیر سلولی :میزان تکثیر سلولی در سلولهاي ردۀ

در سلولهاي  ،MDA-MB-361سطح بیان ژنهاي

سرطان سینه  MDA-MB-361تیمارشده

(MALAT1-

real time PCR

 )/MALAT1-نسبت به سلولهاي کنترل

(MALAT1+/

پروآپوپتوزي و آنتیآپوپتوزي به روش

میشود ،بیان ژنهاي پروآپوپتوزي  FAS ،P53 ،BAXو

شد .نتایج آزمون  MTTنشان داد که کاهش تکثیر در

 BAKدر سلولهاي گروه تیمار (حذفژنشده) ،نسبت به

سلولهاي سرطانی حاضر در گروه دریافتکنندۀ

گروههاي کنترل (گروه پالسمید خالی و گروه بدون

وکتورهاي کریسپري در هر سه بازه زمانی  48 ،24و 72

پالسمید) افزایش داشته است ،بهطوريکه ژنهاي

ساعت مشاهده گردید و سطح معنیداري بهترتیب شامل

پروآپوپتوزي ،)P=0.0243( BAX ،)P=0.0113( P53

 P=0.0133 ،P=0.0288و  P=0.0078بود (شکل شمارۀ .)5

ساعت ،درصد میزان زیستایی سلولهاي  MDA-MB-361تحت تیمار نسبت به گروه کنترل ،بهصورت معنیداري کاهش یافت .میزان  Pپس از گذشت
 48 ،24و  72ساعت بهترتیب  0.0133 ،0.0288و  0.0078بود.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

شکل شمارۀ  .5ارزیابی میزان زندهمانی و تکثیر ردههاي سلولی حذف ژن شده در مقایسه با ردههاي سلولی کنترل .بهمرور زمان و گذشت 72

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

سنجیده شد .همانطور که در شکل شمارۀ  4مالحظه

 )MALAT1 +در بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت بررسی

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .4نتایج بیان ژنهاي مرتبط با آپوپتوز در سلولهاي  .MDA-MB-361حذف ژن  MALAT1به روش کریسپر در سلولهاي گروه
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تحت تیمار در فاصلۀ زمانی  72ساعت دیده شد.

میزان سلولهاي زنده در سلولهاي گروه کنترل بیش از 85

ردۀ سلولهاي  MDA-MB-361تحت تیمار و سلولهاي

کریسپري ،ژن  MALAT1آنها تخریبشده است ،میزان

گروه پالسمید خالی و گروه بدون پالسمید توسط

سلولهاي زنده برابر  32/20درصد است؛ بنابراین ،حذف

رنگآمیزي  Annexcin V-FITCصورت گرفت .مجموع

ژن سرطانزاي  MALAT1از ژنوم سلولهاي سرطانی،

میزان آپوپتوز اولیه و ثانویه در سه گروه تیمار ،پالسمید

سبب کاهش زیستایی و سوق دادن اینگونه سلولها به

خالی و بدون پالسمید بهترتیب برابر  5/86 ،55/78و 5/52

سوي مرگ برنامهریزيشده میگردد.

شکل شمارۀ  .6نتایج آنالیز آپوپتوز سلولی به روش سنجش فلوسیتومتري .میزان آپوپتوز در سلولهاي تیمارشده نسبت به گروههاي کنترل افزایش

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

نتایج فلوسیتومتري :ارزیابی میزان آپوپتوز و نکروز در

درصد است اما در سلولهایی که در اثر عملکرد سامانۀ

ویرایش ژن  MALAT1در ردۀ سلولی سرطان
سینه MDA-MB-361

بیشترین میزان کاهش تکثیر سلولی در خصوص سلولهاي

بود .همانطور که در شکل شمارۀ  6مالحظه میشود،

چشمگیري را نشان میدهد.
 .Q1درصد سلولهاي نکروزشده؛  .Q2درصد سلولهاي آپوپتوز ثانویه؛  .Q3درصد سلولهاي زنده؛  .Q4درصد سلولهاي آپوپتوز اولیه

کاربردهاي گسترده است .این سامانۀ میتواند منجر به

باعث تکثیر کوریوکارسینوما شود و ممکن است بهعنوان

حذف ژن یا اضافه کردن ژن بهصورت بسیار دقیق شود.

یک هدف درمانی در کوریوکارسینوما انسانی عمل کند

هدف قرار دادن دو ناحیه از یک ژن توسط دو نوع RNA

( .)26ژانگ و همکاران گزارش دادند که  MALAT1در

راهنما (دو تا  ،)sgRNAبه حذف قطعه ژنی میان دو توالی

بیماران کارسینوم ریه ،سلول غیرکوچک ( (NSCLCبا

 sgRNAمنجر میگردد ( .)24توسعۀ فناوريهاي

افزایش بیان همراه است و همچنین با افزایش مرحلۀ

کریسپر ،تبدیل به روشی نوین و کارآمد براي ایجاد تغییر

 TNMو متاستاز غدد لنفاوي ارتباط مثبت دارد .ناکدان

در ژنوم بسیاري از موجودات شده است .این سامانۀ

 MALAT1از تکثیر و مهاجرت سلولی و تشکیل کلونی

میتواند در مهندسی ژنوم ،موجب فعالسازي یا سرکوب

جلوگیري میکند ،درحالیکه سبب القاي آپوپتوز و

بیان ژنها گردد ( .)23در مطالعهاي ،ژي و همکاران نشان

توقف چرخۀ سلولی میشود .این نتایج نشان میدهد که

دادند که  MALAT1در سلولهاي سرطانی رودۀ بزرگ،

 MALAT1میتواند یک عامل پیشبینیکننده و هدف

افزایش بیان دارد و مهار آن از تکثیر سلولهاي سرطانی

درمان بالینی براي سرطان ریه باشد ( .)27زیدان و

جلوگیري میکند؛ بنابراین MALAT1 ،میتواند بهعنوان

همکاران اثبات کردند که بیان  MALAT1در بیماران

یک نشانگر زیستی مهم پیشآگهی براي سرطان رودۀ

سرطان سینه در مقایسه با گروه شاهد ،بهطور چشمگیري

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

سامانۀ کریسپر ابزار قدرتمندي براي ویرایش ژن با

که  MALAT1میتواند یک  lncRNAآنکوژن باشد که

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

بحث و نتیجهگیری

بزرگ در نظر گرفته شود ( .)25شی و همکاران دریافتند
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که بیان  MALAT1میتواند بهعنوان یک نشانگر دقیق در

بیشتر از بافتهاي مجاور طبیعی بود و بیماران با سطح بیان

تشخیص سرطان سینه استفاده شود و ارزش

باالتر  ،MALAT1تهاجم عمیقتر ،تمایل به مرحلۀ

پیشآگهیدهنده براي این بیماري دارد ( .)28یائو و

پیشرفتهتر  TNMو زمان بقاي کمتري را نسبت به افرادي

همکاران نشان دادند که بیان  MALAT1در کارسینوم

با سطح بیان پایین  MALAT1از خود نشان دادند .نتایج

سلول سنگفرشی مري ( ،)ESCCباالتر از بافتهاي

این مطالعه نشان داد که بیان  MALAT1با تهاجم

طبیعی مجاور است و بیان باالي آن با پیشآگهی ضعیف

موضعی ،متاستاز گره لنفی ) (TNMارتباط معنیداري

همراه است .ناکدان  MALAT1باعث کاهش تکثیر

دارد و ناکدان  MALAT1بهواسطۀ  siRNAباعث

سلولی ،افزایش آپوپتوز ،مهار مهاجرت و تهاجم ،کاهش

کاهش بیان و تهاجم سلولی میشود ( .)33هو و همکاران

G2/M

نشان دادند که  MALAT1در مولتیپل میلوما )(MMدر

میشود ( .)29دنگ و همکاران تشخیص دادند که بیان

مقایسه با سلولهاي طبیعی پالسما بهشدت بیانشده است

 MALAT1در سلولهاي سرطان معده ،در مقایسه با بافت

و افزایش بیان  MALAT1بهطور معنیداري با پیشآگهی

بیان MALAT1

ضعیف در بیماران  MMدر ارتباط است .ناکدان بیان آن

میتواند متاستاز تومور را مهار کند ،درحالیکه افزایش

در سلولهاي  MMبا استفاده از دو الیگو آنتیسنس

بیان آن متاستاز را تقویت مینماید ( .)30لی و همکاران

) (anti-MALAT1-1/2انجام گردید که باعث شکافتگی

نقش  MALAT1را در ردههاي سلولی سرطان تخمدان و

 MALAT1توسط آنزیم ریبونوکلئاز  Hو بهطور فراوانی

نمونههاي تومور بالینی بررسی کردند و دریافتند که

باعث ناکدان  MALAT1در سلولها شد ( .)34چانگ و

 MALAT1بهطور خاص در ردههاي سلولی سرطان

همکاران تشخیص دادند که افزایش بیان ،MALAT1

تخمدان بیان دارند و با برهمکنش با miRNAها ،باعث

بیان  miR-1را در سلولهاي سرطان پروستات سرکوب و

MALAT1

کاهش آن بیان  miR-1را تسهیل میکند .کاهش غلظت

تکثیر و سنتز  DNAسلولهاي سرطان تخمدان را

 miR-1تا حدودي آثار ضدتکثیري ،ضدتهاجمی و

lncRNA

پروآپوپتوزي را بهواسطۀ خاموشسازي  MALAT1در

آنکوژنیک است که باعث تکثیر سرطان تخمدان میشود

سلولهاي سرطان پروستات خنثی میکند و از سویی،

و میتواند بهعنوان یک هدف درمانی براي سرطان

ناکدان  MALAT1مانع تکثیر ،مهاجرت و افزایش

تخمدان در نظر گرفته شود ( .)31شی و همکاران ارتباط

آپوپتوز از طریق افزایش بیان  miR-1میشود؛ همچنین در

میان  MALAT1و سرطان مثانه را از جنبۀ بیماريزایی

این مطالعه KRAS ،هدف  miR-1بود و  miR-1بیان

بررسی کردند .این بررسی نشان داد که بیان باالي این

 KRASرا با تعامل مستقیم با آن مهار میکند .بیان

ژن ،باعث پیشرفت و متاستاز سرطان مثانه میشود؛ بنابراین

 MALAT1بیان  KRASرا تسهیل میسازد ،درحالیکه

میتواند بهعنوان یک عامل پیشآگهی براي این بیماران

این اثر توسط تنظیم  miR-1در سلولهاي سرطان

در نظر گرفته شود؛ همچنین مطالعات دیگر نشان داده

پروستات حذف میشود .بیان بیشازحد  miR-1مانع

است که  MALAT1سبب مهار آپوپتوز سلولهاي

تکثیر و مهاجرت و ارتقاي آپوپتوز میگردد ،درحالیکه

توموري و باعث تهاجم سلول در سرطان مثانه میگردد

آثار ضدتکثیري و ضدتهاجمی و پروآپوپتوزي

تشکیل کلونی و توقف چرخۀ سلولی در مرحلۀ

طبیعی مجاور ،باالتر است .کاهش سطح

پیشرفت سرطان تخمدان میشوند .ناکدان

سرکوب میکند؛ بنابراین MALAT1 ،یک

miR-1

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

بافتشناسی ارتباط مثبت دارد .این دادهها نشان میدهد

نشان دادند .بیان  MALAT1در بافتهاي سرطانی معده

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

لنفاوي ،بیان گیرندۀ استروژن ،مرحلۀ تومور و درجۀ

بیان MALAT1را در بافتهاي طبیعی و سرطانی معده

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

افزایش یافته است و میزان بیان  MALAT1با اندازۀ غدد

( .)32لی و همکاران از طریق آنالیز ریزآرایه ،تغییرات
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پروستات را توسط تنظیم  KRASسرکوب میکند؛

 PANDARدر بافتهاي سرطانی باعث افزایش رشد،

بهعبارتدیگر ،این مطالعه یک مسیر تنظیمکنندۀ جدید

تکثیر و مهاجرت میشود .نشان دادهشده است که ناک

 MALAT1 / miR-1 / KRASرا در توسعۀ سرطان

اوت این  lncRNAتوسط فن  CRISPR/Cas9به کاهش

MALAT1

تکثیر سلولی و افزایش آپوپتوز منجر میگردد .از سوي

تکثیر و مهاجرت سلولی و مهار آپوپتوز توسط کاهش

دیگر PANDAR ،از طریق اتصال به  PIM1 ،SRSF7را

 miR-1و افزایش KRASرا در سلولهاي سرطان

تنظیم میکند .توانایی تکثیر سرکوبشده و همچنین

پروستات بدون گیرندۀ آندروژن ترویج میدهد (.)35

القاي آپوپتوز توسط ناک دان  ،PANDARبا بیان باالي

زارع و همکاران در یک مطالعه نشان دادند که بیان ژن

 PIM1خنثی میگردد؛ پس  lncRNA PANDARو

 CCAT1در ردههاي سلولی آدنوکارسینوم رودۀ بزرگ

 PIM1میتوانند اهداف درمانی بالقوهاي براي کارسینوم

در مقایسه با بافت طبیعی مجاور ،باالتر است .بهمنظور

سلول سنگفرشی دهانی باشند ( .)38ژن و همکاران

جلوگیري از رونویسی یا تغییر ساختار این  ،lncRNAاز

گزارش دادند که ژن  UCA1در سرطان مثانه بیان باالیی

فن  CRISPR/Cas9براي حذف ژن  CCAT1استفاده

دارد و بهعنوان یک  onco-lncRNAباعث پیشرفت

شد .نتایج نشان داد ،ناک اوت این ژن با کاهش تعداد و

سرطان مثانه میشود .در این مطالعه ،با استفاده از فن

اندازۀ کلنیها ارتباط معناداري دارد ،بهطوريکه با

 CRISPR/Cas9ژن  UCA1حذف گردید که منجر به

کاهش بیان  lncRNA CCAT1رشد ،تکثیر و تقسیم

مهار بسیار تکثیر سلولی ،مهاجرت و تهاجم میشود.

سلولها به میزان بسیاري کاهش مییابد و میتواند متاستاز

سازوکارهاي مرتبط با اثر مهاري

تومور را مهار کند ( .)36هبتاال سعید و همکاران ارتباط

 UCA1بر فنوتیپهاي بدخیم سرطان مثانه به القاي توقف

lncRNA- RP11-156p1.3را با کارسینوم هپاتوسلوالر

چرخۀ سلولی در مرحلۀ  ،G1افزایش فراوان آپوپتوز و

( )HCCبررسی کردند .آنان نشان دادند که افزایش بیان

افزایش فعالیت  MMPsنسبت داده میشود؛ بنابراین،

این  lncRNAبهطور فراوانی باعث افزایش رشد سلول و

 UCA1ممکن است بهعنوان یک نشانگر غیرتهاجمی

متاستاز میشود .ناک اوت این ژن توسط فن

براي تشخیص سرطان مثانه استفاده گردد ( .)39ژانگ و

 CRISPR/Cas9بهطور چشمگیري سطح ،ncRNA

همکاران بیان ژن  PDEFرا در کارسینوم معده ارزیابی

RFTN1

کردند .در این مطالعه ،براي ایجاد سلولهاي حذفی

 mRNAو سرعت رشد سلول را نیز کاهش میدهد .با

 ،PDEFاز روش  CRISPR/Cas9استفاده شد و عملکرد

پروستات نشان میدهد و تأیید میکند که

توجه به اینکه در طول سرطانزایی هپاتوسلوالر

NF-κB

CRISPR/ Cas9-

ژن  PDEFدر تکثیر سلولی و تهاجم سرطان معده بررسی

نقش محوري در تکثیر سلولی این بیماري دارد ،نتایج

سلولهاي سرطانی باعث مهار تکثیر سلولی ،مهاجرت و

نشان میدهد که حذف ژن  RP11-156p1.3منجر به مهار

تهاجم میشود و ممکن است بهعنوان یک هدف درمانی

بیان  NF-κBو  TNFαمیگردد؛ بنابراین ممکن است این

جدید در سرطان معده بهکار رود ( .)40با توجه به اینکه

 lncRNAبهعنوان نشانگر زیستی تشخیصی و اهداف

تاکنون از فن کریسپر براي تخریب ژن  MALAT1در

بالقوهاي براي راهبردهاي درمانی  HCCدر نظر گرفته

ردۀ سلولی MDA-MB-361مربوط به سرطان سینه

شود ( .)37ژیا و همکاران ثابت کردند  PANDARدر

استفاده نشده و آثار حاصل از این دستورزي در بیان

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18

نقش مهمی را در توسعۀ  HCCایفا میکند و  TNFαیک

گردید .نتایج نشان داد که حذف ژن  PDEFدر

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4

همچنین بهطور همزمان سطح مولکولهاي

ویرایش ژن  MALAT1در ردۀ سلولی سرطان
سینه MDA-MB-361

کاهش مییابد که نشان میدهد  miR-1پیشرفت سرطان

طبیعی مجاور ،بیان بسیار باالیی دارد .بیان باالي

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

توسط افزایش  KRASدر سلولهاي سرطان پروستات

کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی در مقایسه با بافتهاي

تأثیر مثبت تخریب ژن را در جلوگیري از پیشرفت سرطان

 در مطالعۀ،ژنهاي مرتبط با آپوپتوز بررسی نشده است

 یک روشCRISPR/Cas9  فناوري.سینه تأیید میکند

 ناکاوتCRISPR/Cas9  با فنMALAT1  ژن،حاضر

 با.کارآمد براي ایجاد این تأثیرات در کنترل سرطان بود

گردید و تغییرات حذفی بر سطح بیان ژنهاي آپوپتوزي

 کنترل، در انواع سرطانهاMALAT1 توجه به بیان باالي

، عالوه بر آن. ارزیابی شدreal time PCR توسط روش

بیان این ژن میتواند بهعنوان یک هدف درمانی براي

تکثیر و مهاجرت سلولی نیز در ردۀ سلولی سرطان سینه

[ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.18 ]

[ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.3.4 ]

[ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10 ]

.انواع سرطانها در نظر گرفته شود

pX459-sgRNA1

پس از ترنسفکشن توسط وکتورهاي

 بررسی گردید که نتایج نشاندهندۀpX459-sgRNA2 و
تشکر و قدردانی

کاهش تکثیر و رشد سلولهاي سرطانی بود؛ بنابراین به

مقاله حاضر منتج از پایاننامۀ دکتراي تخصصی با

 به روش نوینMALAT1  حذف انکوژن،نظر میرسد

IR.IAU.M.REC.1399.010 مصوبۀ کد اخالق به شمارۀ

کریسپر در کنترل تکثیر سلولهاي سرطانی نقش مؤثري

 بدینوسیله از همکاري صمیمانۀ اعضاي محترم.است

.ایفا کرده است

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي و حوزۀ معاونت پژوهشی
.دانشگاه کمال تقدیر و تشکر داریم

 در بافتها و ردههايMALAT1  غیرکدکنندۀRNA
سلولی سرطان سینه افزایش بیان دارد و بهعنوان یک عامل
 حذف ژن.سرطانزا در این سرطان عمل میکند

IR.IAU.M.REC.1399.010 :کد اخالق

 میتواند تأثیرات بسزایی بر رفتار سلولهايMALAT1
،سرطانی داشته باشد که دادههاي حاصل از این مطالعه
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