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چکیده
مقدمه و هدف :سرطان ریه ،دومین سرطان شایع در جهان است .رده سلولی  COR-L105بهعنوان یکی از معروفترین ردههای
سلولی سرطان ریه در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار میگیردRNA .های غیر کدکننده بلند ( ،)lncRNAsدستهای از فاکتورهای
مهم سلولی هستند که در فرآ یندهایی نظیر رشد ،تمایز ،تکثیر ،رونویسی ،ترجمه و غیره نقش اساسی ایفا میکنند .نوعی  lncRNAبه نام
 ،LINC00511یک تنظیم کننده رونویسی است و افزایش بیان آن در سرطانهای مختلف گزارش شدهاست .هدف از این تحقیق حذف
ژن  LINC00511با استفاده از تکنیک پیشرفته  CRISPR/Cas9در سلولهای  COR-L105و بررسی اثرات آن بر پیشرفت سرطان و
آپوپتوز است.
روش کار :در این تحقیق تجربی ،دو نوع  sgRNAبرای ژن  LINC00511طراحی و در دو وکتور کریسپری بهصور ت جداگانه کلون
شدن د .با استفاده از لیپوفکتامین ،دو وکتور حامل sgRNAها به سلولهای  COR-L105منتقل شدند .پس از تأیید حذف ژن
 LINC00511از سلول های هدف ،میزان تغییرات در تکثیر سلولی و آپوپتوز با روشهای  MTTو فلوسیتومتری سنجیده شد .عالوه بر
آن ،بیان ژنهای مرتبط با آپوپتوز و تومورزایی بهروش  real time PCRمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :حذف ژن  LINC00511در اثر کریسپر ،از ژنوم رده سلولی  COR-L105انجام شد .بیان ژن های ،survivin ،BCL2
 c-MYC ،EZH2و  MAXدر سلولهای تحت تیمار (ویرایششده) نسبت به سلولهای گروه کنترل به صورت معنیداری کاهش یافت
( .)p>0/05افزایش بیان ژنهای  p21و  p57نیز در سلولهای ویرایششده دیده شد ( .)p>0/05کاهش تکثی ر سلولی و افزایش میزان
آپوپتوز در سلولهای دستورزی شده مشاهده شد.
نتیجهگیری :تخریب ژن  LINC00511در سلول های رده سرطان ریه سبب بروز آپوپتوز و کاهش تکثیر سلولی گردید .بنابراین به نظر
میرسد ،جلوگیری از بیان ژن  LINC00511در سلولهای سرطانی ،سبب کنترل تکثیر آنها میشود.
کلیدواژهها :کریسپر ،سرطان ریه RNA ،غیر کدکننده ،آپوپتوز
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پذیرش1400/06/015 :

آزادبخت و همکاران/ویرایش ژن  LINC00511با تکنیک کریسپر

مقدمه
سرطان ریه با بیش از  2میلیون مورد ابتالی جدید و 1 /8
میلیون مرگ و میر در سال ،بهعنوان دومین سرطان شایع در
جهان شناخته می شود .این سرطان ،بیشترین میزان مرگ و میر
در بین سرطانها را در سال  2020میالدی ،به خود اختصاص
داده است .در جوامع انسانی ،از هر  10نفر 1 ،نفر به سرطان ریه
مبتال می شود و نرخ ابتال به این سرطان در مردان حدود دو برابر
زنان است ( .)1سرطان ریه به دو گروه اصلی سرطان ریه سلول
2
کوچک )SCLC( 1و سرطان ریه غیر سلول کوچک
( )NSCLCتقسیمبندی میشود .گروه  ،NSCLCدربرگیرنده
حدود  %85از سرطانهای ریه است که به انواع مختلف
آدنوکارسینوما  ،3سلولهای سنگفرشی  )SqCC( 4و
کارسینومای سلول بزرگ  ،)LCC( 5دستهبندی میشوند (.)2
سرطان ریه نوع  ،NSCLCمعموال به شیمیدرمانی پاسخ
نمیدهد و میزان زنده ماندن مبتالیان ،در پنج سال پس از
تشخیص بیماری ،فقط  %50است (.)3
عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی در بروز انواع سرطانها
نقش دارند .از عوامل ژنتیکی مؤثر در ایجاد یا پیشگیری از ابتال
به سرطانRNA ،های غیر کدکننده بلند ( )lncRNAsهستند
که در سال های اخیر نقش مولکولی برخی از آنها بسیار مورد
توجه قرار گرفتهاستRNA .های غیر کدکننده بلند،
رونوشتهای مشابه  mRNAهستند که اندازه آنها بین 200
نوکلئوتید تا  100کیلو باز ،متغی ر است و در هسته ی ا سیتوپالسم
سلول حضور دارند ( .)5 ،4یکی از RNAهای غیر کدکننده بلند
که بیان آن در بیشتر بافتهای بدن انسان دیده میشود،
 LINC00511است .ژن مربوط به این  ، RNAروی بازوی بلند
کروموزوم  17انسان در موقعیت کرومزومی  ،17q24.3قرار
دارد LINC00511 .بیشتر در هسته وجود دارد ،ولی بیان
سیتوپالسمی آن نیز دیده شدهاست (.)4
 RNAغیر کدکننده بلند  ،LINC00511یک تنظیمکننده
رونویسی است و افزایش بیان آن در اکثر سرطانها مانند:
سرطان پانکراس ( ،)4سرطان تخمدان ( ،)5سرطان ریه (،)6
سرطان سینه ( ،)7سرطان گلیوما ( ) 8و سرطان مثانه ()9
1

Small cell lung carcinoma
Non-small cell lung carcinoma
3
Adenocarcinoma
4
Lung squamous cell carcinoma
5
Large-cell carcinoma
2

CRISPR
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گزارش شدهاستRNAهای غیر کدکننده بلند ،نقشهای خود را
بر اساس محل استقرارشان در سلول ،انجام میدهند .مثال
lncRNAهای هسته ای ،در فرایندهای رونویسی و انواع
سیتوپالسمی آنها در رویدادهایی نظیر ترجمه و مسیرهای
سیگنالدهی ،فعالیت میکنند RNA .غیر کدکننده بلند
 ،LINC00511که در سرطانهای متعددی دخیل است ،در
فرایندهای سیگنالدهی مختلفی از جمله TGF- ، Jak-STAT
 βو  ، WNT/β-CATENINبه ایفای نقش میپردازد .در
سرطان ریه ،عامل  EZH2با اتصال مستقیم به ،LINC00511
سبب خاموششدن پروتئین  P57میگردد .این روند از مسیر
سیگنالدهی  TGF-βبه اجرا در میآید و باعث سرکوب
رونویسی  p21 ،p16و  p19نیز می گردد ( .)11 ،10تحقیقات
مختلف حاکی از نقش مؤثر  LINC00511در بروز یا پیشرفت
انواع سرطانهاست .بررسی میزان بیان  LINC00511در
بافتهای بیماران مبتال به سرطان ریه از نوع ،NSCLC
نشاندهنده افزایش قابل توجه بیان این  RNAدر بیماران
نسبت به افراد نرمال است ( .)12عالوه بر آن ،محققان در سال
 2018با بهرهگیری از تکنیکهای مولکولی شامل real time
 FISH ،PCRو وسترن بالت نشان دادند که بیان بیش از حد
 LINC00511در رده های سلولی سرطان پانکراس نسبت به
سلولهای نرمال ،کا مال مشهود است .این افزایش بیان ،با
متاستاز به غدد لنفاوی و عود مجدد همراه است و باعث افزایش
مهاجرت سلولی ،تهاجم و رگزایی میشود .از طرف دیگر ،مهار
بیان  ،LINC00511بهطور مؤثر کاهشدهنده قدرت تهاجم
سلولی است ( .)4همچنین مهار  LINC00511سبب تسهیل
فرآیند آپوپتوز میگردد.
مهار یا سرکوب یک ژن را میتوان از راههای متعددی مثل:
 RNAمداخلهگر RNA ،سنجاق سری کوتاه ،میکرو ،RNA
دی کویلها ،آپتامرها و کریسپر  6انجام داد ( .)13 ،6یکی از
ابزارهای مهم برای ویرایش دقیق ژنها ،تکن یک کریسپر است.
تکنیک کریسپر ،از روشهای ویر ایش ژنوم بر پایه استفاده از
نوکلئازهای هدایتشونده توسط  RNAاست .کشف و کاربرد
تکنیک نوین کریسپر ،انقالب بزرگی در دستورزی دقیق و
کارآمد ژنوم انواع موجودات ،پدید آوردهاست .در واقع در روش
 ،CRISPR/Cas9یک  RNAراهنما ( )sgRNAکه مکمل
ناحیه ای از ژن هدف است ،سبب هدایت آنزیم برشدهنده

آزادبخت و همکاران/ویرایش ژن  LINC00511با تکنیک کریسپر

 Cas9به سمت ناحیه مکمل می شود و در آن ناحیه ،ژن هدف
بریده میشود ( .)14هدف این تحقیق ،ویرایش ژنوم رده سلولی
سرطان ریه به نام  COR-L105بود .در این راستا ،ژن RNA
غیر کدکننده بلند  ،LINC00511بهعنوان یکی از ژنهای مؤثر
در بروز سرطان بهروش  ،CRISPR/Cas9تخریب شد .سپس
اثرات این تغییر ژنتیکی در فرآیندهای بیان ژن ،آپوپتوز ،تکثیر و
مهاجرت سلولی در سلولهای ویرایش شده ،بررسی شد.
روش کار
کشت و نگهداری سلول ها
در این تحقیق تجربی -آزمایشگاهی ،رده سلولی سرطان ری ه
 COR-L105مورد دستکاری ژنتیکی با تکنیک نوین ویرایش
ژنومی  ،CRISPR/Cas9قرار گرفت .این رده سلولی از بانک
سلولی ایران واقع در انستیتو پاستور ایران خریداری شد .
سلولهای  COR-L105در محیط کشت RPMI 1640
( ، Gibcoآمریکا) غنیشده با  %10سرم جنین گاوی ( )FBSو
همراه با  %1مخلوط آنتی بیوتیکهای پنیسیلین و
استرپتومایسین در فالسکهای  T25کشت دادهشدند .شرایط
رشد و نگهداری سلولها در  37درجه سانتیگراد%5 ،
دیاکسیدکربن و  %95رطوبت بود.
طراحی  sgRNAها و ایجاد سازواره ژنی
یکی از اهداف اصلی این تحقیق ،حذف ژن LINC00511
از ژنوم رده سلولی سرطان ریه  COR-L105است .در این
تحقیق ،حذف ژن  ،LINC00511با تکنیک CRISPR/Cas9
انجام شد .برای این منظور ابتدا دو توالی  RNAراهنما
( ) single guide RNA: sgRNAمنطبق بر پروموتر و ناحیه
اگزونی ژن  LINC00511با استفاده از نرمافزار
 ،CHOPCHOPطراحی شد .توالی  sgRNA1بهصورت 5’-
’ AAAGGGTTGGTTAGTCACAA -3و توالی
’5شامل
sgRNA2
’ GAGACCTTCGAAAAACGACG -3بود.
هر یک از توالیهای  sgRNA1و  sgRNA2بهصورت جدا
در وکتور کریسپری )pSpCas9(BB)-2A-Puro (PX459
 V2.0ساخت شرکت  Addgeneآمریکا کلون شدند .نتیجه
کلونسازی ژن ،ایجاد دو وکتور نوترکیب بود که در اینجا به
صورت  PX459-sgRNA1و  PX459-sgRNA2نام برده
میشوند .به عنوان کنترل ،از یک وکتور کریسپری دیگر که

ویرایش ژنوم رده سلولی سرطان ریه
در پی انتقال وکتورهای نوترکیب  PX459-sgRNA1و
 PX459-sgRNA2به رده سلولی سرطان ریه ،COR-L105
بخش بزرگی از پروموتر و اگزون ژن  LINC00511حذف
میگردد .به این منظور ،ترانسفکتکردن سلول سرطان ی
 ،COR-L105با کاربرد محلول تجاری لیپوفکتامین 2000
(ترموفیشر ،آمریکا) انجام شد .به این صورت که ابتدا در سه
خانه از یک پلیت  6خانه ،تعداد  300هزار سلول COR-L105
به ازای هر خانه ،کشت دادهشد .پس از رسیدن سلولها به
تراکم  ، %70بر اساس گروهبندیهای زیر ،انتقال وکتورها به
سلول های مذکور صورت پذیرفت .به خانه اول وکتورهای
نوترکیب  PX459-sgRNA1و  PX459-sgRNA2منتقل
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بیانکننده ( GFPپروتئین سبز فلورسنت) بود و به شکل
 PX459-GFPنمایش دادهمیشود ،استفاده شد .پالسمید
کریسپری مورد استفاده در این تحقیق ،دارای پروموتر hU6
بوده و عالوه بر بیان RNAهای راهنما ،قادر به تولید آنزیم
برشدهنده  )CRISPR-associated protein 9( Cas9نیز
میباشد .این وکتور دارای دو نشانگر انتخابی است؛ به طوری که
ژنهای مقاومت به آمپیسیلین و پورومایسین بهترتیب
نشانگرهای انتخابی برای سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت
هستند.
هر یک از وکتورهای نوترکیب PX459-sgRNA1
و  PX459-sgRNA2و وکتور کنترل  PX459-GFPبا استفاده
از روش شیمیایی کلرید کلسیم ( 0/1 )CaCl2موالر و شوک
حرارتی بهصورت جداگانه ،به باکتری  E.coliسویه TOP10
منتقل شدند .باکتریهای دریافتکننده وکتور ،در محیط کشت
 LB-Brothحاوی  100میکروگرم در میلیلیتر آمپیسیلین
کشت داده شده و تکثیر گردیدند .از باکتریهای مذکور با
استفاده از کیت استخراج پالسمید شرکت یکتا تجهیز آزما
(ایران) ،تخلیص وکتورهای کریسپری نوترکیب صورت پذیرفت.
برای تأیید درج یا کلونسازی RNAهای راهنما در وکتورهای
کریسپری ،از واکنش  PCRبهره گرفتهشد .از پرایمرهای hU6-
 F/P-LINC001-sg1برای تأیید حضور  sgRNA1و از دو
پرایمر  hU6-F/P-LINC001-sg2برای صحت کلونسازی
 sgRNA2در وکتور  PX459استفاده شد (جدول  .)1تشکیل
محصول  PCRبه اندازه  276جفت باز ،مؤید حضور هر یک از
sgRNAها در پالسمیدهای کریسپری است.

آزادبخت و همکاران/ویرایش ژن  LINC00511با تکنیک کریسپر
شدند (گروه تیمار) ،به خانه دوم وکتور کنترل PX459-GFP

منتقل شد (گروه کنترل) .به خانه سوم هیچ وکتوری منتقل نشد
(گروه بالنک) .پس از انجام ترانسفکشن ،سلولهای هر سه
گروه در محیط کشت  RPMI 1640حاوی  2میکروگرم در هر
میلیلیتر پورومایسین کشت دادهشدند .پورومایسین ،مارکر
انتخابی وکتور کریسپری  PX459بوده و سلولهای دریافت -
کننده وکتور به پورومایسین مقاوم میشوند و در حضور آن زنده
میمانند .عالوه بر آن ،با انتقال وکتور  PX459-GFPبه سلول -
ها ،سلولهای دریافت کننده آن ،پس از مشاهده با میکروسکوپ
رنگ سبز فلورسنت را نشان خواهند داد .این فنوتیپ نشاندهنده
موفقیت لیپوفکشن و انتقال وکتورهای کریسپری به سلولهای
رده سرطان ریه است.
از طرف دیگر ،در صورت فعالیت RNAهای راهنما در
سیستم کریسپری طراحیشده در این تحقیق ،بخش بزرگی از
ژن  LINC00511از ژنوم سلول سرطانی ریه ،حذف میگردد.
برای تأیید حذف ژن در این سلولها ،از واکنش  PCRبا استفاده
از پرایمرهای اختصاصی ژن  ،LINC00511بهره گرفتهشد.
ابتدا از سلولهای مذکور (گروه تی مار و گروه کنترل) ،استخراج
 DNAبا استفاده از کیت تخلیص ( DNAسیناکلون ،ایران) ،بر
اساس دستورالعمل کیت انجام شد .سپس واکنش  PCRشامل
 10میکرولیتر مستر میکس ( PCR 2Xیکتا تجهیز آزما ،ایران)،
 0/03نانومول از هر یک از پرایمرهای رفت و برگشت (جدول
 ،)1مقدار  100نانوگرم از  DNAسلول و با افزودن آب مقطر،
در حجم کلی  20میکرولیتر انجام شد .مخلوط واکنشگرها در
دستگاه ( PCRاپندرف ،آلمان) با برنامه دمایی شامل
دناتوراسیون اولیه در  95درجه سانتیگراد به مدت  4دقیقه،
سپس  30سیکل به صورت دناتوراسیون در دما ی  94درجه
سانتیگراد به مدت  1دقیقه ،اتصال در  62درجه سانتیگراد به
مدت  30ثانیه ،تکثیر در دمای  72درجه سانتی گراد به مدت 1
دقیقه و تکثیر نهایی در یک مرحله با دما ی  72درجه سانتیگراد
به مدت  5دقیقه ،انجام شد .محصوالت  PCRروی ژل آگارز
 1%الکتروفورز شدند و پس از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید،
تصویربرداری از ژل با دستگاه ( UVI techانگلستان) ،صورت
پذیرفت .در صورت فعالیت  sgRNA1و  ، sgRNA2یک ناحیه
 1516جفت بازی از ژن  LINC00511حذف می شود.
پرایمرهای  LINC-Fو  LINC-Rبرای دو طرف ناحیه مورد
حذف طراحی شدهاند (جدول  .)1طول محصول  PCRحاصل از

تست تکثیر سلولی () MTT
برای اندازهگیری میزان تکثیر سلولهای COR-L105
آزمایش  MTTانجام شد .بدین منظور تأثیر ویرایش ژن
 LINC00511بر تکثیر رده سلولی سرطان ریه (گروه تیمار) در
مقایسه با سلول های گروه کنترل (پالسمید خالی) و بالنک
(فاقد پالسمید) سنجیده شد .بهطور خالصه  ،برای انجام آزمایش
 ،MTTهر یک از گروههای سلولی باال در پلیت کشت سلولی
 96خانه ،کشت دادهشدند .بعد از  24ساعت و با رسیدن تراکم
سلولی به  ،%80محیط کشت روی سلولها خارج و دو بار با بافر
فسفاته نمکی شستشو ا نجام شد .سپس به هر خانه ،مقدار 100
میکرولیتر محیط کشت سلولی  RPMIبدون  PBSهمراه 5
میکروگرم در میلیلیتر از محلول متیل تیازول تترازولیوم
(سیگما ،آلمان) اضافه شد .سلولها به مدت  4ساعت در
انکوباتور CO2دار در دمای  37درجه سانتیگراد قرار دادهشدند .
سپس محلول روی سلولها خارج شد و  50میکرولیتر دی متیل
سولفوکساید ( )DMSOبه هر خانه از پلیت ،اضافه شد .نهایتاً
جذب نوری در طول موج  570نانومتر با دستگاه
ELISA reader (Awareness Technology, PalmCity,
) FL, USAاندازهگیری و با رسم نمودار استاندارد میزان تکثیر

سلولی محاسبه گردید.
تعیین آپوپتوز با روش فلوسیتومتری
میزان مرگ سلولی در اثر پدیدههای آپوپتوز و نکروز در
سلولها 48 ،ساعت پس از تیمار به روش فلوسیتومتری بررس ی
شد .در این آزمایش ،میزان آپوپتوز سلولی به کمک Annexin
 Vکونژوگه با فلوئوروکروم ایزوتیوسیانات فلورسین ( )FITCو
میزان نکروز با ) PI (Propidium Iodideتعیین میگردد .به
این منظور از کیت Annexin-V-FITC /Propidium iodide
( Mab Taqترموفیشر ،آمریکا) استفاده شد .بهطور خالصه تعداد
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انجام واکنش با این پرایمرها برای سلولهای نرمال (بدون
حذف ژن)  1996جفت باز خواهد بود .در صورت حذف ناحیه
 1516جفت بازی ،تعداد  480جفت باز باقی میماند .لذا در
سلول هایی که سیستم کریسپری سبب ویرایش ژنی در آنها
شده ،محصول  PCRبرابر  480جفت باز خواهد بود .به طور
خالصه ،به دستآمدن محصول  PCRبا اندازه  480جفت باز،
نشاندهنده حذف ژن  LINC00511و مشاهده محصول 1996
جفت بازی ،نشاندهنده عدم حذف ژن است.

آزادبخت و همکاران/ویرایش ژن  LINC00511با تکنیک کریسپر

یک میلیون از هر یک از گروههای سلولی باال در  1میلیلیتر از
بافر  1Xبه نام  Annexin-V binding bufferبهصورت
سوسپانسیون در آمد .سپس  100میکرولیتر از این سوسپانسیون
سلولی به لوله های مخصوص فلوسیتومتری منتقل شد و سپس
 5میکرولیتر از محلول  FITC Annexin Vو  5میکرولیتر از
محلول  PIبه هر لوله اضافه شد .لولههای فلوسیتومتری به
مدت  20دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی قرار دادهشدند .در
نهایت ،مخلوط سلولی داخل لولهها ،جهت خوانش نهایی به
داخل دستگاه فلوسایتومتری (ترموفی شر ،آمر یکا ) منتقل و با
طول موج  700نانومتر بررسی شدند.
بررسی بیان ژن
نظر به اینکه RNAهای غیر کد کننده بلند ،نقش مهمی در
فرآیندهای رشد سلول ،رونویسی ،ترجمه و آپوپتوز دارند ،پس از
حذف RNAهای غیر کدکننده بلند  LINC00511در سلولهای
رده سرطان ریه  ،COR-L105میزان بیان ژنهای مرتبط با
سرطان و آپوپتوز در سلولهای گروه تیمار و کنترل بهصورت
مقایسهای بررسی شد .بیان ژنهای ،Survivin ،p21 ،p57
 c-MYC ،EZH2 ،MAXو  BCL2به روش real time RT-
 PCRارزیابی گردید .در هر مرحله از واکنش ،از ژن خانهداری
 GAPDHبرای نرمالسازی دادهها استفاده شد.

دمای اتصال
62
62
62
62
57
59
60
62
58
58
58
62

جدول  :1توالی پرایمرهای اختصاصی مورد استفاده
نام پرایمر
توالی پرایمرها ’5’----------------------3

ژن

GAGGGCCTATTTCCCATGATT

Hu6-F

hU6

AAGACCTTGTGACTAACCAAC

P-LINC001-sg1

PX549-sgRNA1

P-LINC001-sg2

PX549-sgRNA2

AAGACCCGTCGTTTTTCGAAG
CTCCTGTCACAGCCTCAGTG
CTCGGCTGAGTCGCGTTC
TTGTGAATCTGAACTGCTCTACT
CGACTCTGTGCTGCGAAT
CTTCTTTGACCCTGACACC
CTGAACATGGAGAGATAGTGC
GGAAGGGACAACACTAAGC
GAGAGGAACACAGGAAAGC
GAGAACGAGCCAGACTTGG
GCTTTCCTTTCTGTCAAGAAGC
TGTGGCCTTCTTTGAGTTCG
TACAGTTCCACAAAGGCATCC
ACTGTCTTGTACCCTTGTGC
CTTCCTCTTGGAGAAGATCAGC
GTTAACGGTGATCACAGGATAGG
CGATGCCGACATACTTCAGG
GCCAAAAGGGTCATCATCTCTGC
GCCAAAAGGGTCATCATCTCTGC

LINC-F
LINC-R
Max-F
Max-R
P57-F
P57-R
cM-F
cM-R
Sur-F
Sur-R
BCL2-F
BCL2-R
P21-F
P21-R
EZH2-F
EZH2-R
GDH-F
GDH-R
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ابتدا از سلولها ی گروه تیمار و گروه کنترل ،استخراج
 RNAبا استفاده از کیت ( RNX-Plusسیناکون ،ایران) ،بر
اساس دستورالعمل کیت ،انجام شد .سپس سنتز  DNAمکمل
( ) cDNAبا کاربرد کیت سنتز ( cDNAیکتا تجهیز آزما ،ایران)،
صورت گرفت .برای سنجش میزان تغییرات بیان ژنها به
روش ،real time RT-PCRمخلوط واکنشگرها شامل 7/5
میکرولیتر از مستر ( SYBR Mix 2Xیکتا تجهیز آزما ،ایران)،
 0/5میکرولیتر ( 0/03نانومول) از هر یک از پرایمرهای رفت و
برگشت (جدول  ،)1مقدار  1میکرولیتر (  100نانوگرم) از cDNA
و با افزودن آب مقطر ،در حجم نهایی  15میکرولیتر آماده شد.
برنامه دمایی در دستگاه ( real time PCRکوربت ،استرالیا)
تنظیم گردید  .برنامه دمایی شامل دناتوراسیون اولیه در دمای 94
درجه سانتیگراد به مدت  3دقیقه ،در ادامه  45سیکل بهصورت
دناتوراسیون در دمای  94درجه سانتیگراد برای  20ثانیه ،مرحله
اتصال پرایمرها بر اساس جدول  1به مدت  15ثانیه ،مرحله
تکثیر در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  15ثانیه انجام شد.
در نهایت به منظور آنالیز منحنی ذوب ،دمای دستگاه بین  65تا
 95درجه سانتیگراد با طیف افزایش دمایی  1درجه سانتیگراد
در هر ثانیه اجرا شد .دادههای حاصل از بررسی بیان ژنها ،با
نرمافزار  Rotor Gene 6000در دستگاه real time PCR
(کوربت ،استرالیا) و به روش  2-ΔΔCtآنالیز و بررسی شدند.

آزادبخت و همکاران/ویرایش ژن  LINC00511با تکنیک کریسپر

آنالیز دادهها
تستها به صورت سه بار تکرار بود و نتایج به صورت
میانگین ±انحرافمعیار بهدست آمد .بهمنظور آنالیز آمار ی،
تغییرات بین رده سلول ی ترانسفورمشده و گروه شاهد ،از نرمافزار
 REST 2009استفاده شد .سپس نتایج به دستآمده با نرمافزار
 SPSSنسخه  22تجزیه و تحل یل شد .برای بررسی ارتباط
معنادار و میزان آن از آزمونها ی  LSDاستفاده شد .نم ودارهای
مورد نیاز به کمک نرمافزار  GraphPad Prismرسم گردید.
تمامی دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار در سط ح معنی
داری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
تأیید ایجاد وکتور کریسپری نوترکیب
برای تأیید حضور قطعات  RNAراهنما ( )sgRNAsدر
وکتور کریسپری  ،PX459از روش  PCRبا کاربرد پرایمرها ی
اختصاصی استفاده شد .از آنجا که پرایمر فوروارد از روی ژن
 hU6موجود در بدنه وکتور طراحی شد و پرایمر ریورس شامل
مکمل هر یک از sgRNAهای  1و  2بود ،از طرف دیگر طول
هر  sgRNAبرابر  20نوکلئوتید است ،لذا انجام  PCRروی هر
یک از وکتورهای کریسپری نوترکیب PX459-sgRNA1
و  PX459-sgRNA2سبب تشکیل باند  276جفت بازی گردید.
نتیجه ژل الکتروفورز محصوالت  PCRدر این مرحله ،در شکل
 1نشان داده شدهاست.

شکل  .2واکنش  PCRبرای تأیید ویرایش ژن  LINC00511در
سلولهای رده سرطان ریه .شمارههای  1و  2به ترتیب واکنش
 PCRروی سلولهای کنترل و بالنک که باند  1996جفت بازی را
نشان میدهند .شماره  ،3کنترل منفی (بدون  .)DNAشماره ،4
واکنش  PCRروی سلول تیمارشده که بخشی از ژن
 LINC00511در اث ر فعالیت کریسپری حذف شدهاست و محصول
 PCRبه اندازه  480جفت باز را نشان می دهد .شماره  ،5مارکر 100
جفت بازی سیناکلون.

شکل  .1نتایج کلونینگ  sgRNAهای  1و  2در وکتور کریسپری
 .Px459شماره  ،1مارکر  100جفت بازی شرکت سیناکلون .شماره
 2و  3به ترتیب واکنش  PCRروی وکتورهای نوترکیب PX459-
 sgRNA1و  PX459-sgRNA2که سبب تشکیل باند  276جفت
بازی گردیدهاست .شماره  ،4کنترل منفی ( PCRبدون )DNA
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نتایج ویرایش ژن  LINC00511رده سلولی سرطان ریه
پس از انتقال تو أم دو وکتور کریسپری نوترکیب PX459-
 sgRNA1و  PX459-sgRNA2به رده سلولهای سرطان
ریه  ،COR-L105در اثر فعالیت آنزیم  ،Cas9محل اتصال
 RNAهای راهنما به ژن هدف ،بریده شد .با توجه به اینکه
فاصله بین محل اتصال دو  RNAراهنمای  sgRNA1و
 1516 ،sgRNA2جفت باز می باشد ،بنابراین ق طعهای به اندازه
 1516جفت باز از درون ژن  LINC00511حذف شد .جهت
تأیید حذف قطعه  ،یک جفت پرایمر برای نواحی فرادست و
فرودست منطقه حذفشده طراحی شد .خالصه آنکه با انجام
 ،PCRدر سلول های نرمال (بدون حذف ژن) ،محصولی به طول
 1996جفت باز حاصل شد و در سلولهای ویرایششده ،پس از
حذف ناحیه  1516جفت بازی از درون ناحیه  1996جفت بازی،
محصولی به اندازه تقریبی  480جفت باز ،بهوجود آمد .از آنجا
که سلول هایی که دچار برش ژن توسط سیستم کریسپر می -
گردند ،فعالیت خود را جهت ترمیم منطقه برش خورد آغاز می -
کنند ،بنابراین اندازه محصول  PCRدر سلولهای ویرایش ژن -
شده ،دقیقا  480جفت باز نخواهد بود و اندکی متفاوت است.
عالوه بر آن ،در دو گروه سلول شامل سلولهای کنترل (حاوی
وکتور دارای  )GFPو سلولهای بالنک (فاقد پالسمید)،
محصول  PCRبه اندازه  1996جفت باز تشکیل شد (شکل .)2

آزادبخت و همکاران/ویرایش ژن  LINC00511با تکنیک کریسپر
نتایج MTT

میزان تکثیر هر سه گروه سلول مورد آزمایش ،در زمانهای
 48 ،24و  72ساعت پس از انتقال وکتورها ،با روش MTT
بررسی شد .سرعت تکثیر سلولها در گروه سلولهای گروه
تیمار (ویرایش ژنشده) ،نسبت به دو گروه دیگر شامل گروه
کنترل (پالسمید خالی) و بالنک (فاقد پالسمید) ،بهطور
معنیداری کاهش یافت .این کاهش تکثیر در سلولهای

cell line CoRL
Blank control
Px459-gorup
Px459-SgRNA1,2-gorup

****
<0.0001

****

<0.0001

**
0.0056

100

50

0
72h

48h

Cell line proliferation CoRL

150

24h

)Time (houre
شکل  .3بررسی تکثیر سلولهای  COR-L105به روش  MTTبعد از ویرایش ژن  .LINC00511تکثیر سلولهای گروه تیمار (حذف ژنشده)
نسبت به سلولهای گروه کنترل و گروه بالنک در هر سه بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت ،بهطور معنیداری کاهش نشان میدهد.

سلول های گروه تیمار ،گروه کنترل و گروه بالنک به ترتیب
 %2/54 ،%82/02و  %1/60است .بنابراین نتایج فلوسیتومتری
روی سلولهای سرطانی  COR-L105نشان میدهد که
ویرایش و خاموشکردن ژن  LINC00511در این سلولها،
سبب افزایش آپوپتوز و کاهش سلولهای سرطانی زنده می شود.

نتایج بررسی آپوپتوز و نکروز
بر پایه نتایج حاصل از فلوسیتومتری و نمودارهای نشان
دادهشده در شکل  ،4درصد آپوپتوز و نکروز در سلولهای گروه
تیمار در مقایسه با گروههای کنترل و بالنک به صورت زیر
نشانداده شدهاست .در سلولهای  COR-L105گروه تیمار
(دریافتکننده  )sgRNAدرصد آپوپتوز اولیه ،آپوپتوز ثانویه،
سلولهای زنده و سلولهای دچار نکروز به ترتیب ،70/34
 17/69 ،11/72و  0/25است .درصد آپوپتوز اولیه ،آپوپتوز ثانو یه
سلولها ی زنده و سلولها ی دچار نکروز در سلولهای گروه
کنترل (پالسمید خالی) ،به ترتیب  0/06 ،97/40 ،0/18 ،2/36و
در گروه سلولی بالنک (فاقد پالسمید)  97/75 ،0/32 ،1/28و
 0/65است .از طرف دیگر مجموع آپوپتوز اولیه و ثانویه در
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سرطانی حاضر در گروه دریافتکننده وکتورهای کریسپری در
هر سه بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت مشاهده شد و سطح
معنیداری به ترتیب کمتر از  0/0001 ،0/01و  0/0001بود.
نتایج حاصل در شکل  3نشان داده شده اند .بیشترین کاهش در
رشد و تکثیر سلولها در زمان  72ساعت مشهود است.

آزادبخت و همکاران/ویرایش ژن  LINC00511با تکنیک کریسپر
3

1

2

1

نوترکیب  PX459-sgRNA1و ،PX459-sgRNA2ترانسفکت
شدهاند ،پس از تخریب ژن  ،LINC00511بیان ژنهای
 c-MYC ،MAX ،BCL2 ،Survivinو  EZH2کاهش
معنیداری نسبت به سلولها ی کنترل دارند .از طرف دیگر ،بیان
دو ژن پروآپوپتوزی  p57و  p21در سلول های COR-L105
تیمارشده (حذف ژنشده) ،نسبت به سلولهای کنترل ،بهصورت
معنیداری افزایش بیان نشان میدهند (شکل .)5

نتایج بیان نسبی ژن های مرتبط با آپوپتوز
بیان تعدادی از ژنهای پروآپوپتوزی مانند  p57و  p21و
ژنهای آنتی آپوپتوزی  Survivinو  BCL2و ژنهای مؤثر در
رشد و تنظیم چرخه سلولی شامل  c-MYC ،MAXو EZH2
در سلولهای تحت تیمار در مقایسه با سلولهای گروه کنترل و
سلولهای بالنک به روش  qRT-PCRاندازهگیری شد .آنالیز
نمودارهای حاصل از  real time PCRنشان داد در سلولها ی
رده سرطان ریه  COR-L105که توسط دو وکتور کر یسپر ی

شکل  .5نتایج بررسی تغییرات بیان ژنها به روش  Real time PCRدر رده سلولی  COR-L105حاوی پالزمید  Px459-sgRNA1,2در مقایسه
با سلولهای خالی و پالزمید بدون sgRNA
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شکل  .4نتایج حاصل از فلوسایتومتری ب رای بررسی میزان آپوپتوز در سلولهای رده سرطان ریه  .COR-L105نمودار  :1سلولهای گروه بالنک
(فاقد پالسمید) .نمودار  :2سلولهای گروه کنترل .نمودار  :3سلولهای گروه تیمار.
 :Q1درصد سلولهای نکروز شده؛  :Q2درصد سلولهای آپوپتوز ثانویه؛  :Q3درصد سلولهای زنده؛  :Q4درصد سلولهای آپوپتوز اولیه
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بحث
در این تحقیق برای اولین بار ،نقش ژن  LINC00511در
فرایندهای سلولی نظیر تکثیر ،آپوپتوز و بیان ژنهای مرتبط ب ا
سرطانزایی و آپوپتوز در سلولهای رده سرطان ر یه
 COR-L105با تکنیک نوین ویرایش ژن به نام کریسپر
بررسی شد .طبق نتایج ،میزان تکثیر و زندهمانی سلولها ی
دستورزیشده (ویرایش ژنشده) کاهش معنیداری نسبت به
سلولهای کنترل نشان داد .بر اساس نتایج فلوسایتومتری میزان
آپوپتوز اولیه و ثانویه بهطور معنیداری در سلولهای تیمارشده
نسبت به سلول های کنترل و بالنک افزایش پیدا کرد .به دلیل
استفاده از لیپوفکتامین افزایش آپوپتوز اولیه و ثانویه و ه مچنین
سلولهای نکروزشده در گروه کنترل نسبت به گروه بالنک
مشاهده گردید .حذف ژن  LINC00511باعث افزایش بیان در
ژنهای پرو آپوپتوزی  p21و  p57و کاهش بیان در ژنهای
آنتی آپوپتوزی  BCL2 ،Survivinو ژنهای مؤثر در رشد و
تنظیم چرخه سلولی شامل  c-MYC ،MAXو EZH2
شده است .نتایج حاصل از حذف ژن با روش کریسپر
موفقیتآمیز گزارش شد .همسو با نتایج تحقیقات پیشین ،نتایج
بهدستآمده در ای ن تحقیق حاکی از افزایش بیان معنیدار
 LINC00511در سلولهای سرطان ریه نسبت به سلولهای
نرمال بود که تأکیدی بر نقش انکوژنی آن میباشد.
در تأیید مطالعات قبلی ،برهم کنش  RNAغیر کدکننده
بلند  LINC00511با فاکتورهای پرو آپوپتوتیک مانند  p21و
 p57مشخص گردیده و مهار آن ها باعث القای تومورزایی گردید.
چنین تأثیری از طریق برهمکنش مستقیم فاکتور تومورزای
 EZH2با  LINC00511و مهار  p57از طریق اختالل در
ناحیه پروموتری در سلولهای سرطانی  NSCLCو نهایتاً القای
تکثیر این سلولها رخ میدهد ( . )15 ،13در سلولهای سرطانی
تخمدان نیز مهار  p21از طریق برهمکنش  EZH2با
 LINC00511رخ میدهد که به نقش انکوژنی این lncRNA
داللت دارد ( . )16در تأیید نتایج مطالعات پیشین ،میزان بیان
 LINC00511همبستگی مثبت با اندازه توده تومور و متاستازی
در الینهای سلولی  NSCLCنشان داد .بهطور جالب توجه ی
بیان فاکتور  MAXبعد از خاموشی  LINC00511در سلولهای
سرطانی نسبت به سلولهای کنترل کاهش پیدا کرد MAX .و
 c-MYCبه صورت هترودایمر به موتیف  E-boxدر DNA
متصل می شوند و بهعنوان مرکز اتصال برای پروتئینهای دیگر
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عمل میکنند .غیر فعالشدن  MAXو پروتئینهای مرتبط به
آن ( )MGAدر  NSCLCو  SCLCگزارش شدهاست (.)17
خاموشی  LINC00511با روش کریسپر انجام و کاهش
بیان معنیداری در سلولهای دست ورزیشده را نشان داد .در
کاهش بیان  LINC00511در سلولهای سرطانی سینه از
طریق  siRNAمنجر به افت میزان تکثیر و متاستاز آنها گردید
و نقش آن به طور غیرمستقیم و از طریق برهمکنش با
 miR-150در القای تومورزایی مشخص گردید ( Wang .)18و
همکاران از طریق خاموشی این  lncRNAدر سلولهای
سرطانی معده به طور مشابه کاهش در تکثیر ،قدرت تهاجمی،
رشد تومور و افزایش آپوپتوز در این سلولها را مشاهده کردند.
همچنین عملکرد  LINC00511بهعنوان مداخلهگر و
برهمکنش آن با RNAها ی دیگر مانند  miRNAمشخص
شدهاست ( . )19در واقع این  lncRNAاز طریق برهمکنش و
دخالت در شبکه بیانی RNAهای دیگر نقش مختلف خود را
ایفا میکند .بهعنوان مثال از طریق کمکردن فعالیت
 miR-29b-3pدر سرطان پانکراس میزان بیان  VEGFAرا
کنترل میکند ( LINC00511 .)5در سلولهای آدنوکارسینوما
( )LUADاز طریق غیر فعالکردن  miR-185-3pکه در
کنترل  MECP2نقش دارد ،چرخه سلولی را تنظیم میکند.
بهعبارت د یگر بیان باالی آن با مرحله  TMNو متاستاز گره
لنفاوی در این سلولها مرتبط است و همچنین با توسعه فاز  Sو
کاهش فاز  G1تکثیر آنها را تسریع میبخشد .به همین خاطر
خاموشی بیان آن منجر به کاهش تکثیر و افزایش آپوپتوز
سلولهای توموری  LUADمیگردد ( .)20در این راستا
هدفگیری  LINC00511از طریق Short hairpin ( shRNA
 )RNAدر سلولهای سرطانی ریه از نوع سنگفرشی باعث
افزایش بیان  miR-150-5pو کاهش تکثیر سلولها شد (. )21
خاموشی این  lncRNAدر سلولهای سرطان معده نیز منجر به
افزایش آپوپتوز و کاهش تکثیر گشت .در واقع نقش آن به عنوان
تداخلگر مولکولی در فعالیت  miR-124-3pو  miR-29bباعث
افزایش فعالیت ژن  PDK4و  KDM2Aدر پاییندست و نهایتاً
تکثیر این سلولها می گردد .البته بیان بیش از حد  PDK4و
 KDM2Aباعث جبران عدم فعالیت  LINC00511در سرطان
معده نیز شد ( .)23 ،22نتایج این تحقیق نشان میدهد که
 LINC00511نقش انکوژن در سلولهای تومورزایی سرطان
ریه ایفا میکند.
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نتیجهگیری
در این تحقیق ،ابتدا ژن  RNAغیر کدکننده بلند
 LINC00511با روش مولکولی جدید کریسپر حذف گردید و
نتایج آزمایشها نشاندهنده حذف موفقیتآمیز این ژن از درون
ژنوم سلولهای رده سرطان ریه به نام  COR-L105بود .اثرات
حذف ژن  LINC00511در سلولهای سرطانی موردمطالعه،
نشاندهنده کاهش تکثیر سلولی و القای آپوپتوز بود که گامی
مؤثر در کنترل رشد توده سرطانی محسوب می شود .ازآنجاکه در
این تحقیق برای اولین بار اثرات ژن  LINC00511در سرطان
ریه بررسی گردیدهاست ،به نظر میرسد حذف ژن
 LINC00511با تکنیک ویرایش ژنی کریسپر ،روش مناسبی
جهت کنترل سلولهای توموری ریه باشد.
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مکانیابی داخل سلولی lncRNAها مسیر شناخت
مکانسیمهای مولکولی آنها را هموارتر میکند .از طریق این
روش میتوان به نقش آنها در سطح رونویسی ،ترجمه یا
تغییرات پس از ترجمه پی برد .استفاده از سیستم به عنوان
تکنولوژی جدید ،راهکار مؤثر و مقرون به صرفهای را در بررسی
نقش ژنهای کارکردی و همچنین RNAهای غیر کدشونده در
بیماریهای مختلف مانند سرطان در شرایط آزمایشگاهی،
فراهم کردهاست .در بیشتر مواقع ،سرطان ریه در مراحل بسیار
پیشرفته تشخیصداده میشود NSCLC .بیش از  %85از
سرطانهای ریه را شامل میشود .هرچند شیمیدرمانی ،گزینه
درمانی مناسب برای درمان این گروه از مبتالیان به سرطان ریه
است؛ اما در بهترین شرایط نرخ پاسخ بیمار به شیمیدرمان ی
 %30تا  %50است .این پاسخ ضعیف به شیمیدرمانی منجر به
شکست در روند بهبود و درمان بیمار میشود .با توجه به نکات
فوق میتوان از روشهای جایگزین دیگری برای تسریع در
تشخیص و همچنین درمان بیماران مبتال استفاده کرد .از جمله
این روشها میتوان به تکنیک نوین کریسپر اشاره نمود .نتایج
بهدستآمده در این تحقیق نشان داد که یکی از راههای مؤثر در
کنترل تکثیر سلولهای سرطانی ریه ،غیر فعالسازی ژن
 LINC00511است .از آنجا که تکنیک کریسپر با طراحی
دقیق و سیستم پیشرفتهای که دارد میتواند بدون آسیب به
سایر ژنها ،یک ژن خاص را ویرایش نماید ،لذا کاربرد آن در
هدف قراردادن ژنهای مؤثر در پیشرفت سرطان و متاستاز
میتواند آینده روشنی پیش روی محققان در راستای کنترل
بیماری مهلک سرطان قرار دهد.
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Abstract
Introduction: Lung cancer is the second most common cancer in the world. The COR-L105 cell line is
used as one of the most popular lung cancer cell lines in various studies. Long non-coding RNAs
(lncRNAs) are a group of important cellular factors that play a key role in many processes such as growth,
differentiation, replication, transcription, translation. LncRNA LINC00511 is a transcriptional regulator
and has been reported to increase its expression in various cancers. The aim of this study was to knockout
the LINC00511 gene using a CRISPR/Cas9 in COR-L105 cells and to investigate its effects on cancer
progression and apoptosis.
Methods: In this experimental study, two sgRNAs were designed for LINC00511 gene and cloned into
two CRISPR vectors, separately. Two sgRNAs vectors were transferred to COR-L105 cells using
lipofectamine. After confirmation of LINC00511 gene knockout from target cells, changes in cell
proliferation and apoptosis were assayed by MTT and flow cytometry. Furthermore, the expression of
genes associated with apoptosis and tumorigenesis was examined by real-time PCR.
Results: LINC00511 gene knockout from COR-L105 cell line was performed. The expression of BCL2,
survivin, EZH2, c-MYC, and MAX genes showed a meaningful decrease related to the expression in
treated cells (edited) compared to the control cells (p˂0.05). Increased expression of p21 and p57 genes
was also seen in the edited cells (p˂0.05). Decreased cell proliferation and increased apoptosis were
observed in manipulated cells.
Conclusion: Knocking of LINC00511 gene in lung cancer cell line caused apoptosis and decreased cell
proliferation. Therefore, inhibiting the expression of the LINC00511 gene in cancer cells leads to the
control their proliferation.
Keywords: CRISPR-Cas9, Lung cancer, Non-coding RNAs, Apoptosis
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