تازههای بیوتکنولوژی سلولی  -ملکولی
دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز 1333
شناسایی و مقایسه ویژگیهای بنیادینگی سلولهای سرطانی  MDA-MB468در کشت سهبعدی و دو-
4

پگاه عبداللهی ، 1مرضیه ابراهیمی  ،2نسرین معتمد  ،3پردیس خسروانی
.1
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.3
.4

کارشناس ارشد ،دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده زیست شناسی ،تهران ،ایران
استادیار ،پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی ،مرکز تحقیقات علوم سلولی ،گروه سلولهای بنیادی و زیست شناسی
تکوینی ،تهران ،ایران
دانشیار ،دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده زیست شناسی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد ،پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی ،مرکز تحقیقات علوم سلولی ،گروه سلولهای بنیادی و زیست
شناسی تکوینی ،تهران ،ایران

چکیده
سابقه و هدف:

مطالعات در سرطان سینه بیانکننده حضور جمعیتی از سلولها با ویژگیهای سلولهای بنیادی میباشد که

نقش مهمی در آغاز ،پیشرفت و مقاومت به درمانهای جاری دارد .از آنجاییکه کشت سهبعدی در شرایط آزمایشگاهی محیط مناسبی
برای مطالعه سلولهای بنیادی سرطانی در مقابل محیط پیچیده بافتی ایجاد میکند ،هدف ما در این مطالعه بررسی اثر کشت سه-
بعدی بر ویژگیهای سلولهای بنیادی سرطانی میباشد.

مواد و

روشها :سلولهای  MDA-MB468که به صورت سهبعدی و دوبعدی کشت داده شدهاند تا از نظر قدرت ایجاد کلنی،

اسفروئید ،بیان مارکرهای سطحی بنیادینگی) (CD44,CD133توسط فلوسایتومتری و همینطور بیان ژنهای بنیادینگی
) (Aldh,Sox2,Nanog,Oct4,Cmycتوسط  Real time PCRمورد بررسی قرار گرفتند .
یافتهها :سلولهای  MDA-MB468که به صورت دوبعدی و سهبعدی کشت داده شده بودند تفاوت معناداری از نظر قدرت کلنی-
زایی و ایجاد اسفروئید نشان ندادند .کشت سهبعدی سبب ایجاد کاهش معناداری در بیان مارکر  CD133+نسبت به کشت دو بعدی
شد %46829±48.5( .در کشت سه بعدی در مقابل  %9.844 48.5در کشت دو بعدی) در حالیکه تفاوت معناداری در بیان

CD44+

در این دو نوع کشت مشاهده نشد .همینطور کشت سه بعدی سبب سرکوب بیان ژنهای بنیادینگی شامل
Oct4,Nanog,Aldh,Sox2,Cmycنسبت به کشت دوبعدی شد .

نتیجهگیری:

در مجموع نتایج حاصل از پژوهش انجام شده مؤید این بود که کشت سهبعدی که منعکسکننده معماری بافتی و

شرایط  In vivoمیباشد و سبب کاهش ویژگیهای سلولهای بنیادی سرطانی در رده سلولی  MDA-MB468میشود.

کلمات

کلیدی :سلولهای بنیادی سرطانی ،کشت دوبعدی ،کشت سهبعدی

نویسنده مسئول  :نسرین معتمد
پست الکترونیکیMotamed2@khayam.ut.ac.ir :
تاریخ دریافت مقاله1332/23/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1332/20/22 :

مقدمه
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بعدی

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1333شناسایی و مقایسه ...
امروزه اعتقاد بر این است که بیشتر تومورها دارای جمعیت
کوچکی از سلولها با ویژگیهای سلولهای بنیادی میباشند.
این سلولها که سلولهای بنیادی سرطانی میباشند در واقع
توانایی نوزایی و تمایز به انواع سلولهایی که در بافت اصلی
تومور هستند را دارا میباشد ( .)09،01این سلولها به واسطه
ویژگیهایی از سلولهای غیر بنیادی سرطان سینه تمیز داده
میشوند ،از جمله این ویژگیها میتوان بیان مارکرهای
سطحی مشخص مانند  CD133و  ،).( CD44بیان باالی ژن-
های بنیادینگی و باال بودن قدرت کلنیزایی و اسفروئیدزایی
اشاره نمود ( .)60،6.شناسایی این سلولها از اهمیت باالیی
برخوردار است زیرا که توانایی آغاز تومور را داشته و موجب
مقاومت دارویی میشود ( .)4امروزه استفاده از کشت سهبعدی
به خصوص در مطالعات سلولهای بنیادین سرطان افزایش
یافته است و آنها را به ابزارهایی مناسب برای مطالعه سرطان
تبدیل کرده است .در حقیقت کشت سهبعدی تصویر واقعی-
تری از شرایط سلولها در بدن موجود زنده بوده و منعکس
کننده بافتها و ارگانهای بدن در شرایط  In vivoنسبت به
کشت دوبعدی میباشد .در کشت دوبعدی سلولها در یک
سطح صاف ساخته شده از پلیاستیرن رشد کرده ،به سطح
پالستیکی چسبیده و تشکیل اتصاالت غیر معمول با پروتئین-
های دناتور شده در کف ظرف را میدهند که نشاندهنده
محیط واقعی رشد آنها در موجودات زنده نمیباشد .در واقع
معماری اختصاصی بافتی ،بر همکنش سلول با سلول در این
شرایط ساده کشت سلولی از دست میرود .در نتیجه در واقع
مدلهای بافتی سهبعدی در شرایط آزمایشگاهی به عنوان یک
پل بین کشت سلول به روش قدیمی و مدلهای حیوانی می-
باشد ( . )64،5درکشت سهبعدی سلولها به یکدیگر متصل
شده تشکیل اتصاالت طبیعی سلول به سلول و سلول با
ماتریکس خارج سلولی میدهند و این اتصاالت پیام الزم برای
عملکرد سلول را به حداکثر میرساند (  .)65،0.،00،0روش-
های کشت سهبعدی در زیستشناسی سلولی پتانسیل این را
دارد که روشهای سلولی را گسترش دهد و مدلسازی کمی
سیستمهای بیولوژیک را از سلولها به موجودات زنده
گسترش دهد .با توجه به اینکه تعیین نقش محیط اطراف
تومور درک ما را در فهم بیولوژی سرطان افزایش داده است و
منجر به کشف راههای جدید درمانی می شود ( . )64هدف ما
در این مطالعه بررسی اثر کشت غیر چسبنده سهبعدی سلول-
ها بر روی پلیهما بر مورفولوژی و ویژگیهای سلولهای
بنیادی سرطان سینه در رده سلولی  MDA-MB468نسبت به
کشت تک الیه سلولها در یک محیط غنی از سرم بود.

مواد و روشها
کشت دو بعدی سلول

کشت سهبعدی سلول
سلولهایی که به صورت تکالیه کشت داده شده بودند توسط
تریپسین از کف ظرف کشت جدا شده و  444444سلول در
فالسک  T25پوشیده شده با پلیهما در محیط  DMEMکه
شامل  %04سرم جنین گاو %0،آنتیبیوتیک پنیسیلین
استرپتومایسین %0،گلوتامین و  %0امینواسیدهای غیرضروری،
در دمای  .1درجه سانتیگراد در اتمسفر مرطوب با غلظت
 CO2%4کشت داده شد .جهت آمادهسازی پلیهما(Sigma-
 )Aldrichمحلول پلیهما با غلظت  064گرم در لیتر در اتانول
 %94تهیه شد و به مدت یک شبانه روز به آن اجازه داده شد
تا در دمای  .1°Cبههم خورده تا این پلیمر کامالً حل شود،
سپس این محلول  04برابر توسط اتانول  % 94رقیق شده و 4
میلیلیتر از آن در سطح یک فالسک  64ریخته شد و اجازه
داده شده تا یک شبانهروز در زیر هود خشک شود (.)04

فلوسایتومتری
برای بررسی میزان بیان شاخصهای سطحی
بر روی رده سلولی  MDA-MB468که به صورت دوبعدی و
سهبعدی کشت داده شده بودند پس از پاساژ ،سلولها با
فسفات بافر سالین فاقد یون شستشو داده شد 6 × 044.سلول
با آنتیبادیهای  CD44و  CD133که به رنگ فلورکروم
( )BD Biosciences-CA-USAمتصل بودند انکوبه
PE
شدند .به منظور از بین بردن آنالیزهای غیر اختصاصی در
نتیجه حاصل از فلوسایتومتری به ازای هر لوله حاوی آنتی-
 CD44و CD133

Dulbecco's Modified Eagle Medium

04

1
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رده سلولی  MDA-MB468از بانک سلولی انستیتو پاستور
(تهران -ایران) به صورت تک الیه در محیط  DMEM0که
شامل  %04سرم جنین گاو %0،آنتیبیوتیک پنیسیلین
استرپتومایسین %0،گلوتامین و  %0امینواسیدهای غیر ضروری
میباشد و در دمای  .1درجه سانتیگراد در یک اتمسفر
مرطوب با غلظت  CO2%4کشت داده شد .مواد نام برده شده
جهت انجام کشت سلولی از شرکت  )NY-USA(Gibcoتهیه
شد.

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1333نسرین معتمد و همکاران
و واسرشتسازی اولیه  DNAمکمل میشود به صورت 94 C

بادی لوله آزمایشی با شرایط مشابه لوله اصلی آزمایش تهیه
گردید ،که در آن از کنترل ایزوتایپ هر یک از آنتیبادیها
شامل  )CA-USA-DAKO( PE- Mouse lgG2bاستفاده
شد .پس از آمادهسازی لولهها به مدت  .4دقیقه در یخ انکوبه
شدند .پس از اتمام انکوباسیون نمونهها با فسفات بافر سالین
فاقد یون شستشو داده شدند و در آخر نمونههای آماده شده
توسط دستگاه  BD FACS Caliburخوانده شد.

به مدت  04دقیقه ،مرحله دوم در دمای 94 Cو به مدت04
ثانیه ،مرحله سوم دمای  26 Cو به مدت  0دقیقه برای 54

آزمایش قدرت کلونیزایی
 044عدد از سلولهایی که به صورت دوبعدی و سهبعدی
کشت داده شده بودند به ازای هر میلیلیتر محیط کشت در
پلیتهای  2خانهای ریخته شد .تعداد کلونیها پس از گذشت
 9روز توسط میکروسکوپ نوری معکوس در هر گروه مورد
بررسی و شمارش قرار گرفت .برای بهدستآوردن نتایج قابل
اعتماد این آزمایش با سه بار تکرار انجام شد و در هر بار تکرار
سلولها در  6خانه از پلیت  2خانه قرار داده شد.

تجزیه و تحلیل آماری
نتایج بهدستآمده در این مطالعه بر اساس حداقل سه
تکرار استوار بود که بهصورت  Mean±SEMمحاسبه
شد .آزمون مقایسهای مورد استفاده Student’s t-test
بوده و سطح معناداری آن ( )p<0.05در نظر گرفته شد.

آزمایش قدرت تشکیل اسفروئید

جدول :0توالی پرایمرهای استفاده شده جهت

تعداد 045سلولهایی که به صورت دوبعدی و سهبعدی کشت
داده شده بودند به ازای هر میلیلیتر محیط کشت در پلیت-
های  2خانهای با چسبندگی پایین ریخته شد .محیط کشت
استفاده شده فاقد سرم بوده و شامل فاکتورهای رشد  EGFو
 bFGFبا غلظت  64نانوگرم بر میلیلیتر بوده .تعداد
اسفروئیدها پس از گذشت  1روز توسط میکروسکوپ نوری
معکوس در هر گروه مورد بررسی و شمارش قرار گرفت .در
واقع اسفروئیدهایی که اندازه آن بیشتر از  044میکرومتر بود
مورد شمارش قرار گرفتند .این آزمایش با سه بار تکرار انجام
شد و در هر بار تکرار سلولها در  6خانه از پلیت  2خانه با
چسبندگی پایین ریخته شد.

Real Time PCR
توالی Reverse

Real-Time RT- PCR
تمام  RNAاز سلولهای  MDA-MB468که به صورت
دوبعدی و سهبعدی کشت داده شده بودند توسط ترایزول
( )Ambion-NY-USAو مطابق با دستورالعمل شرکت
تولیدکننده استخراج شد cDNA .با استفاده از RevertAid H
Minus first cDNA Fermentase-MA-USA ) synthesis kit
( ساخته شد .در این مطالعه از دستگاه Real Time PCR

5`CAAGAGCATCATTG
'AACTTCAC3

5`GTTCTTCATTCACTA
'AGGAAG3

Oct4

5'TTGCGTGAGTGTGG
'ATGG GATTGGTG3

5'GGGAAATGGGAGGG
'GTGCAAAAGA GG3

Sox2

5'GAAGGAAGAGGAGA
'GACAGT3

5'AAAGAATCTTCACC
'TATGCC 3

Nanog

5'GCTGCTGCCGAGGA
'GTAG 3

5'CCAAGCGTGATCCT
'GAACC 3

Aldh

5'GCTGCTGCCGAGGA
'GTAG3

5'CCAAGCGTGATCCT
'GAACC 3

Cmyc

یافتهها

مدل  Corbettاستفاده شد .برنامه زمانی-گرمایی دستگاه در
سه مرحله انجام شد .مرحله اول که منجر به فعالسازی آنزیم
00

توالی Forward

نام ژن
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چرخه متوالی بود .واکنشهای  Real Time PCRدر حجم
نهایی  64میکرولیتر انجام شد .ترکیبات هر واکنش شامل 04
میکرولیتر مخلوط اصلی واکنش Power SYBER Green
) 0 ،)Takara-CA-USA( PCR master mix (2xمیکرولیتر
پرایمر رشته  0 ،Forwardمیکرولیتر پرایمر رشته ،Revesrse
 2میکرولیتر آب دیونیز 6 ،میکرو لیتر نمونه  cDNAبود .ژن
 GAPDHبه عنوان نرمال کننده برای تعیین بیان نسبی به
دیگر ژنها ( )ΔΔCtسنجیده شد .جدول 0توالی پرایمرهایی
که در این مطالعه استفاده شدهاند را نشان میدهد.

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1333شناسایی و مقایسه ...
نتیجه کشت سهبعدی سبب کاهش معناداری در بیان
شده ( )p<0.05اما تفاوت چشمگیری در بیان  CD44ایجاد
نکرده بود .در شکل 6-نمودارهای آنالیز فلوسایتومتری و درصد
بیان سلولهای  CD44+و  CD133+نشان داده شده است.
CD133

مورفولوژی سلولها در کشت دوبعدی و
سهبعدی

الف)

ب)

شکل :0مورفولوژی رده سلولی  MDA-MB468در کشت سه-
بعدی و دوبعدی .الف) تصویر سمت راست شکل این سلولها
را با تعداد باالی سلول و شکل سمت چپ با تعداد کم سلول
نشان میدهد .تصویر توسط میکروسکوپ فاز کنتراست گرفته
شده است .مقیاس بزرگنمایی تصاویر  044 µMمی باشد .ب)
اسفروئیدهای تشکیل شده بر فالسکهای پوشیده شده با پلی-
هما .مقیاس بزرگنمایی تصویر سمت راست  044µMو تصویر
سمت چپ  44 µMمیباشد.

الف)

ب)

مقایسه بیان شاخصهای بنیادینگی در کشت
دوبعدی و سهبعدی
میزان بیان شاخصهای بنیادینگی  CD133+و  CD44+با
استفاده از تکنیک فلوسایتومتری در این سلول در دو نوع
کشت دوبعدی و سهبعدی مورد بررسی قرار گرفت .مقایسه
حاصل از بیان این دو مارکر نشان میدهد که بیان  CD44+و
 CD133+در سلولهایی که به صورت دو بعدی کشت داده
شده بودند به ترتیب  %9.84.±4و %9.844±48.5در حالیکه
در کشت سهبعدی  %..8.5±586و  %46829±48.5بود .در

شکل :6بیان  CD44و  CD133در کشت دوبعدی و سهبعدی.
الف) بیان دو مارکر  CD44-PEو  CD133-PEبه صورت پالت
هیستوگرام درکشت دوبعدی (سمت چپ) و سهبعدی (سمت
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همانطور که در شکل 0-مشخص است مورفولوژی سلولها
کامالً وابسته به نوع کشت بود .سلولهای  MDA-MB468که
به صورت دوبعدی بر سطح پالستیکی کشت داده شده بودند
به شکل بیضی و /یا چندگوشه بودند و به شکل تک الیه در
کف فالسک رشد میکردند درحالیکه کشت سهبعدی سلولها
بر روی پلیهما منجر به ایجاد اسفروئیدهایی با ارتباط ضعیف
سلول با سلول و به شکل خوشه انگوری میگردید.

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1333نسرین معتمد و همکاران

مقایسه قدرت تشکیل اسفروئید در کشت سه-

راست) نشان میدهد .ب) نمودار مقایسه بیان دو شاخص
 CD133+و  CD44+را در کشت دوبعدی و سهبعدی نشان
میدهد(.عالمت * نشان دهنده P <0.05میباشد).

بعدی و دوبعدی

مقایسه قدرت تشکیل کلنی در کشت سهبعدی
و دوبعدی
سلولهایی که به صورت دوبعدی و سهبعدی کشت داده شده
بودند هر یک برای توانایی تشکیل کلنی مورد بررسی قرار
گرفتند .شکل .-قدرت کلنیزایی و مورفولوژی کلنیها را در
کشت سهبعدی و دوبعدی نشان میدهد .همانطور که
مشخص است از نظر مرفولوژیکی سلولهای تشکیلدهنده
کلنیها در کشت دوبعدی کشیدهتر بوده در حالیکه در کشت
سهبعدی گردتر میشوند .تعداد کلنیهای تشکیل شده در
کشت سهبعدی  .6 ±5816و در کشت دوبعدی 54821±0802
بود که تفاوت معناداری از نظر قدرت کلنیزایی در سلولهایی
که به صورت دوبعدی و سهبعدی کشت داده شده بودند
مشاهده نشد.

الف)

الف)

)

ب)

شکل  :5مقایسه اسفروئیدهای تشکیل شده در کشت سهبعدی
و دوبعدی .الف) نمودار مقایسه درصد اسفروئیدهای تشکیل
شده در کشت سهبعدی و دوبعدی را نشان میدهد ب)
مورفولوژی اسفروئید در سلولهایی که به صورت سهبعدی
(سمت راست) و دوبعدی (سمت چپ) کشت داده شدهاند را
نشان میدهد .مقیاس بزرگنمایی  44µmمیباشد.

شکل :.مقایسه کلنیهای تشکیل شده در کشت سهبعدی و
دوبعدی .الف) نمودار مقایسه تعداد کلنیهای تشکیل شده در
کشت سهبعدی و دوبعدی را نشان میدهد .ب) مورفولوژی
کلنی در سلولهایی که به صورت سهبعدی (سمت راست) و
دوبعدی (سمت چپ) کشت داده شدهاند را نشان میدهد.
مقیاس بزرگ نمایی  44 µmمیباشد.

Ultra low attach plates
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سلولهایی که در کشت دوبعدی و سهبعدی کشت داده شدند
هریک جهت مقایسهی تغییری که در قدرت اسفروئیدزایی آنها
ایجاد شده در ظروف  2خانهای با چسبندگی پایین 6در محیط
فاقد سرم کشت داده شده بودند .شکل 5-قدرت ایجاد
اسفروئید و مورفولوژی کلنیها را در کشت سهبعدی دوبعدی
نشان میدهد .اسفروئیدهای حاصل از کشت دوبعدی نسبت به
کشت سهبعدی از فشردگی کمتری برخوردار بود .درصد
اسفروئیدهای تشکیل شده در کشت سهبعدی %28.±4862
بود درحالیکه در کشت دوبعدی  %281.±482.بوده که تفاوت
معناداری از نظر قدرت ایجاد اسفروئید در سلولهایی که به
صورت دوبعدی و سهبعدی کشت داده شده بودند مشاهده
نشد.

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1333شناسایی و مقایسه ...

مقایسه بیان ژنهای بنیادینگی در کشت سه-
بعدی و دوبعدی
در مرحله آخر هر یک از سلولهایی که به صورت دوبعدی و
سهبعدی کشت داده شدهاند جهت آنالیزهای مولکولی برای
بیان ژنهایی که در بنیادینگی دخیل میباشند شامل ،Aldh
 Sox2، Nanog ،Oct4 ،Cmycبررسی شدند .بیان ژنهای
بنیادینگی  Sox2 ،Nanog ،Oct4،Cmyc ،Aldhدر کشت سه-
بعدی نسبت به کشت دوبعدی بهترتیب 4866±4840برابر،
4840±4845برابر485.±48.5،برابر4849±484.،برابر
4866±4845،برابر به صورت معناداری ( )p<0.05کاهش یافته
بود (شکل . (4 -در نتیجه کشت سهبعدی سبب کاهش بیان
ژنهای بنیادینگی در سلولهای  MDA-MB468شده بود.

شکل  :4مقایسه میزان بیان ژنهای بنیادینگی در
سلولهایی که به صورت دوبعدی و سهبعدی کشت
داده شده اند (.عالمت * نشانگر  p <0.05میباشد).

بحث و بررسی
تئوری سلولهای بنیادی سرطانی به عنوان عاملی که مسئول
آغاز تومور ،حفظ آن و مقاومت به درمان میباشد ،امروزه از
اهمیت باالیی در مطالعات در زمینه سرطان برخوردار است،
زیرا شناسایی و مورد هدف قراردادن آن میتواند نقش مهمی
در درمان سرطان داشته باشد ( . )01سیستمهای کشت
مناسب برای شناسایی سلولهای بنیادی سرطانی به روشن-
کردن مسائلی که هنوز در زمینه سلولهای بنیادی سرطانی
نامشخص است کمک میکند .ردههای سلولی اکثراً به صورت
دوبعدی کشت داده میشدند ،اما آنها میتوانند به صورت
اسفروئیدهای سهبعدی نیز کشت داده شوند .این اسفروئیدها با
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تجمعات سلولی شروع شده و در نهایت منجر به ایجاد
ساختارهای سهبعدی شده و به نظر میرسد که برای مطالعات
در شرایط آزمایشگاهی نسبت به کشت تک الیه مناسبتر
میباشند .در واقع هدف این مطالعه این بوده است که اثر
کشت سلولها در شرایط سهبعدی را بر ویژگیهای بنیادی
سلولهای سرطانی در رده سلولی  MDA-MB468بررسی
نماید .در این مطالعه جهت بررسی اثر کشت سهبعدی بر
ویژگیهای بنیادینگی ،اثر کشت سهبعدی را بر قدرت ایجاد
اسفروئید وکلنیزایی بررسی شد .همانطورکه در نتایج ذکر
شد کشت سلولها در شرایط سه بعدی افزایش معناداری در
توانایی سلولها برای کلنیزایی و ایجاد اسفروئید که از
ویژگیهای سلولهای بنیادین سرطانی هستند ایجاد نکرد .از
آنجاییکه بیان مارکرهای خاص و افزایش بیان ژنهای
بنیادینگی از دیگر راههای شناسایی سلولهای بنیادی سرطان
میباشد این دو فاکتور نیز مورد سنجش قرار گرفتند (،.،1
 .)05-06در نتیجه در مرحله اول با توجه به اهمیت بیان
مارکرهای مشخص در سلولهای بنیادی سرطان تست
فلوسایتومتری برای جمعیتهای  CD133و  CD44صورت
گرفت .زیرا همانطورکه در مطالعات نشان داده شده است
 CD133و  CD44از جمله مارکرهای مهم برای جداسازی
سلولهای بنیادی سرطانی میباشند .ویژگیهای عملکردی
این دو مارکر به خوبی نشان دهنده آن است که این مارکرها
معیارهای خوبی برای انتخاب تومورهای بدخیم میباشد ،زیرا
 CD133مارکری میباشد که توسط بسیاری از سلولهای
بنیادی نرمال بیان میشود و به نظر میرسد در مهاجرت و
تقسیم نامتقارن سلولهای بنیادی نقش دارد (.CD44 )6،0
نیز به عنوان گیرنده برای هیالورونیک اسید میباشد و در
چسبندگی سلولی ،مهاجرت و متاستاز سلولهای سرطانی
نقش دارد ( .)66همانطور که مشاهده شد کشت سهبعدی
کاهش معناداری در بیان سلولهای  CD133+ایجاد نمود به
گونهای که بیان CD133 +در کشت سهبعدی %46829±48.5
و در کشت دوبعدی  %9.844±48.5بود در حالیکه تفاوت
معناداری در بیان  CD44+در این دو نوع کشت مشاهده نشد.
پس از انجام آزمایشهای سلولی بیان ژنهایی از جمله ،Oct4
 Cmyc،Aldh ، Sox2،Nanogنیز سنجیده شد .مسئله حائز
اهمیت این بود که کشت سهبعدی توانست بیان تمام ژنهای
بنیادینگی به طور معناداری کاهش یافت .نتایج بهدستآمده
مبنی بر عدم مشاهده تفاوت در قدرت کلنیزایی و ایجاد
اسفروئید ،کاهش بیان مارکر بنیادینگی  CD133+و کاهش
بیان ژنهای بنیادینگی در کشت سهبعدی نسبت به کشت
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کاهش مییابد اما پس از کشت طوالنی مدت در این شرایط
دوباره با افزایش چشمگیری از بنیادینگی مواجه میشوند که با
.)0.( بافت اصلی آن متفاوت میباشد

دوبعدی حاکی از این بود که کشت سهبعدی نتوانسته است
 در.سبب افزایش ویژگیهای بنیادینگی این سلولها شود
توجیه تفاوتهای مشاهده شده در مرفولوژی کلنیها و
 بیان مارکرهای سطجی و بیان ژنی در این دو نوع،اسفروئید
کشت باید ذکر کرد که سلولها به واسطه تغییراتی که در
میتوز و تولید ماتریکس خارج سلولی میکنند پاسخهای
متفاوتی به محیطی که در آن کشت داده میشوند میدهند
 در نتیجه فنوتیپ فیزیولوژیک سلولها در شرایط کشت.)2(
دوبعدی نسبت به سلولها در کشت سهبعدی متفاوت میباشد
 همینطور نشان داده شده که بر هم کنش سلولها و.)9(
، سیتواسکلتون،محیط اطراف آن اثر زیادی بر شکل سلول
 سلولها هنگامیکه در.ساختار کروماتین و بیان ژنها دارد
شرایط سهبعدی بر روی پلیهما رشد میکنند مرفولوژی گرد
به خود گرفته و این مورفولوژی منجر به فشردگی کروموزومی
و کاهش سایز هسته و در نتیجه داستیالسیون هیستونها
میشود که این داستیالسیون هیستون باع سرکوب بیان
 ضمن اینکه در مطالعاتی نشان داده شده.)04( ژنها می شود
است که هنگامیکه ردههای سلولها به صورت دوبعدی در
یک مدت محدود کشت داده شوند خواص بنیادینگی آنها

بهطورکلی این مطالعه نشان داد که سلولهای
 توانایی حفظ و افزایش ویژگیهای سلولها بنیادیMB468
سرطانی در شرایط کشت سهبعدی را ندارد و احتماالً آنچه که
در شرایط واقعی و فیزیولوژیک مشاهده میشود شرایطی
 اما به.مشابه با نتایج بهدستآمده در این مطالعه میباشد
-هرحال تالشهای بیشتری نیاز میباشد تا این مدلهای سه
. نزدیکتر شوندIn vivo بعدی بیشتر به شرایط
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MDA-

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله برخود الزم میدانند از مسئولین
،آزمایشگاه سلولهای بنیادی خونساز و سرطان
آزمایشگاه فلوسایتومتری و آزمایشگاه مولکولی
پژوهشگاه رویان جهت فراهمنمودن امکانات و تجهیزات
.الزم برای این پژوهش قدردانی و تشکر به عمل آورند
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