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مقاله پژوهشی

بررسی بيان  RNAي غير کد کننده ي بلند ) Hottip (lncRNAدر رده ي سلولی
 B16F10مالنوماي موشی
الله شيري سيچاني ،1مجتبي عمادي بايگي ،1مجدالدين رضايي ،2حسين خان احمد ،2پروانه نيک پور

*2

1گروه ژنتيک ،پژوهشکده بيوتکنولوژي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران؛ 2گروه ژنتيک و بيولوژي مولکولي ،مرکز تحقيقات بيماري هاي ارثي
کودکان ،پژوهشکده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير واگير ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
تاريخ پذيرش95/5/4 :

تاريخ دريافت94/11/28 :

چکيده:
زمينه و هدف :مالنوما یکي از انواع سرطان پوست است که نسبت به سایر سرطان هاي پوست خطرناک تر مي باشد .یکي
از عوامل موثر در ایجاد سرطان ها ،گروهي از  RNAهاي غير کد کننده اند که به نام )lncRNA (long noncoding RNA
شناخته مي شوند .این مولکول هاي غير کد کننده بيش از  200باز طول دارند و به عنوان یک تنظيم کننده در
پيشرفت سرطان عمل مي کنند ) Hottip (HOXA transcript at the distal tipیک  lncRNAي بين ژني است که از
انتهاي ' 5لوکوس  Hoxaرونویسي مي شود و ژن هاي انتهاي ' 5این لوکوس را فعال مي کند .هدف از این مطالعه،
بررسي ميزان بيان این مولکول  RNAدر رده ي سلولي  B16F10مالنوماي موشي بود.
روش بررسي :در این مطالعه بيان ژن  Hottipبا انجام تکنيک  RT-PCRبه صورت کيفي روي رده ي سلولي
 B16F10مالنوماي موشي بررسي شد .بدین منظور ،از رده ي سلولي RNA ،کل استخراج و سنتز  cDNAانجام
گرفت .با استفاده از پرایمرهاي اختصاصي طراحي شده ،ژن هاي  Hottipو  β2mتکثير گردیدند.
یافته ها :نتيجه مطالعه حاضر نشان دهنده ي عدم بيان ژن  Hottipموشي در رده ي سلولي  B16F10مالنوماي
موشي است.
نتيجه گيري :در حالي که بر اساس مطالعات صورت گرفته در سرطان هاي انساني انتظار مي رفت
افزایش بيان داشته باشد Hottip ،موشي در رده ي سلولي  B16F10مالنوماي موشي بياني نشان نداد.

Hottip

واژه هاي کليدي :مالنوما ،HOTTIP ،LncRNA ،رده ي سلولي .B16F10

مقدمه:
سرطان پوست يکي از انواع سرطان هاست که

از مالنوسيت ها -سلول هاي توليد کننده ي مالنين -که

شامل تغييرات غير عادي در اليه ي بيروني پوست است و

در اليه ي تحتاني اپيدرم پوست وجود دارند ،منشا

به سه نوع اصلي مالنوما ،سرطان سلول پايه و سرطان سلول

مي گيرد ( .)4مالنوما نسبت به ساير سرطان هاي پوست

سنگفرشي تقسيم مي شود ( .)1اين سرطان در انسان هاي

رواج کمتري دارد و اگر در مراحل ابتدايي تشخيص داده

با رنگ پوست روشن بسيار رايج تر است ( .)2حدود %80

نشود ،خطرناک تر مي باشد و عامل اکثر مرگ هاي

سرطان هاي پوست غيرمالنومايي سرطان سلول هاي پايه و

وابسته به سرطان پوست است (.)5

حدود  %20سرطان سلول هاي سنگفرشي مي باشد .اين

يکي از عوامل مهم در به وجود آمدن سرطان ها و

دو سرطان به ندرت منجر به مرگ مي شوند ( .)3مالنوما

()long noncoding RNA

همچنين مالنوما  lncRNAها

*نویسنده مسئول :اصفهان -دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -گروه ژنتيک و بيولوژي مولکولي -مرکز تحقيقات بيماري هاي ارثي کودکان-
پژوهشکده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير واگير -تلفنE-mail: pnikpour@med.mui.ac.ir ،03137929143 :
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بیان  RNAي غیر کد کننده ي بلند )HOTTIP (LncRNA

هستند ( .)6ژنوم انسان داراي  20000ژن کد کننده ي

سرطان و آتاکسي مخچه اي -نخاعي نوع  8در ارتباط

پروتئين است که اين تعداد کمتر از  %2توالي کل ژنوم

است (.)15

انسان است .بسيار جالب است که  %90ژنوم به طور

 HOTTIPيک  RNAي غير کدکننده ي بلند بين

فعالي رونويسي مي شوند ،اما فاقد پتانسيل کدکردن

ژني است که از انتهاي  5لوکوس )HOXA (Homebox A

پروتئين هستند ( .)7اين رونوشت هاي غير کدکننده

رونويسي مي شود و ژن هاي چندگانه ي انتهاي 5

مي توانند به دو دسته  RNAتقسيم شوند RNA -1 :هاي

 HOXAرا فعال مي کند .در مهره داران  39ژن  HOXدر

غير کد کننده ي بلند يا همان  lncRNAها که طولي بيش

 4خوشه ي ژني وجود دارد که در  4لوکوس کروموزومي

از  200باز دارند و حتي مي توانند داراي طولي بيش از

پراکنده شده اند ( .)16ژن هاي  HOXدسته اي از

 100 kbنيز باشند؛  RNA -2هاي غير کد کننده ي کوتاه

فاکتورهاي رونويسي را کد مي کنند که تنظيم کننده ي

که شامل  tRNAها microRNA ،ها و  RNAهاي

تکوين رويان و سرنوشت سلول هستند

(HOTTIP .)17

کوچک هسته اي ( )snRNAمي باشند و کمتر از

به طور مستقيم به پروتئين آداپتور  WDR5متصل

 200باز طول دارند ( .)8هشتاد درصد کل رونوشت هاي

مي شود .اين پروتئين کوفاکتور آنزيم هيستون متيل

تهيه شده در سلول  lncRNAها هستند ( .)7اين

ترانسفراز

 RNAها از اين لحاظ که پردازش مي شوند و داراي

مي باشد .اين آنزيم ليزين  4هيستون  3را تري متيله

سيگنال هاي پلي آدنيالسيون هستند ،بسيار مشابه

مي کند و در نتيجه ،اين متيالسيون موجب فعال شدن

 mRNAها هستند ( lncRNA .)9ها در ژنوم

ژن مي شود ( .)16متيالسيون چهارمين ليزين در هيستون

پستانداران بيان مي شوند و تنظيم کننده هاي اصلي

 3لوکوس هاي  HOXتوسط کمپلکس هاي خانوادگي

پرتواني روياني ( ،) Embryonic Pluripotencyتمايز

 MLLصورت مي پذيرد .در پستانداران حداقل  6عضو

( ،) Differentiationالگوسازي محورهاي بدني

از خانواده ي  MLLوجود دارد ( .)18به طور خالصه

( ،) Body Axis Patterningجلوگيري از مراحل

 HOTTIPيک عنصر کليدي براي کنترل لوکوس

تکويني ( ) Developmental Transitionsو تغييرات

ژن هاي  HOXAاست و لوپ شدن کروموزومي،

هيستوني ( ) Histone Modificationهستند .تغييرات

 HOTTIPرا نزديک انتهاي  5ژن هاي

هيستوني به گونه اي است که برنامه هاي اپي ژنتيکي

مي برد ( ،HOTTIP .)19در سرطان هاي ريه ،کولون و

ترنسکريپتوم را متأثر مي کند ( .)9-11مطالعات جديد

پروستات در نقش آنکوژن فعاليت مي کند و در

نشان داده است که  lncRNAها به عنوان يک تنظيم

هپاتوسلوالر کارسينوماي انساني دچار افزايش بيان

کننده در ايجاد و توسعه ي سرطان عمل مي کنند .آن ها

مي شود (.)20،17

)lysine methyltransferase 2A( KMT2A

HOXA

اين کار را با تقويت کردن تکثير سلول توموري ،القاي

با توجه به نقش ژن  HOTTIPدر سرطان هاي

آنژيوژنز ،متاستاز ،حمله و جلوگيري از سرکوب رشد

مختلف و از آنجا که تاکنون مطالعه اي در زمينه سنجش

انجام مي دهند ( .)13،12،9در يوکاريوت ها  lncRNAها

بيان  HOTTIPدر مالنوما به انجام نرسيده است؛ هدف

در بسياري از فرايندهاي زيستي نقش دارند و اعمال

از انجام اين مطالعه بررسي بيان ژن  Hottipدر رده ي

متفاوتي انجام مي دهند .مثالً در غير فعال سازي کروموزوم

سلولي  B16F10مالنوماي موشي است.

 ،Xنشانه گذاري ژنومي ( ،)Imprintingسازماندهي

روش بررسی:

ساختارهاي درون سلولي ،سازماندهي تلومر و سانترومر و
رفت و آمدها به درون هسته شرکت مي کنند ( .)14تغيير

يک جفت پرايمر براي ژن  Hottipموشي و

در بيان اين نوع  RNAها با چند نوع بيماري مانند آلزايمر،

يک جفت پرايمر نيز براي ژن سراي گردان  β2mموشي به
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عنوان کنترل داخلي در روند آزمايش طراحي شد .توالي

داراي مرز اگزون -اگزون مشترک نبودند و براي همين

رونوشت حاصل از ژن  Hottipموشي از پايگاه اطالعاتي

امکان طراحي پرايمرها در مرز اگزون -اگزون نبود.

 NCBIبه دست آمد .اين رونوشت داراي دو اگزون و يک

بنابراين ،يک جفت پرايمر بر روي اگزون دوم مشترک بين

اينترون بسيار بزرگ مي باشد .رونوشت حاصل از اين ژن

دو واريانت اين ژن توسط نرم افزار  Gene Runnerورژن

داراي دو واريانت با شماره هاي دسترسي  NR_110441و

 67،9،4،0طراحي شد و در سايت  NCBIبلست توالي

 NR_110442مي باشد که اگزون دوم اين دو واريانت

انجام گرفت .طول و توالي پرايمرها در جدول شماره 1

کامالً يکسان ولي داراي اگزون اول متفاوت بودند .بنابراين

آورده شده است.

جدول شماره  :1توالي و خصوصيات پرایمرهاي طراحي شده
نام اليگو

توالي

طول توالي تکثير شده ()bp

)Tm (°C

FHTIP

'5'-GTTTGCGTCTAAGTCTGGTG-3

147

59/5

RHTIP

'5'-CTCCCTCTGTTGCTTTGTC-3

BMF

'5'-GGAAGCCGAACATACTGAAC-3

BMR

'5'-CACATGTCTCGATCCCAGTAG-3

رده ي سلولي کشت داده شده در اين آزمايش

58/6
247

61/2
61/5

سلول هاي زنده رنگ به خود نگرفته و شفاف بودند،
اما سلول هاي مرده به رنگ آبي تيره مشاهده شدند.

رده ي سلولي  B16F10مالنوماي موشي بود که از
انستيتو پاستور تهران خريداري شد .محيط کشت مورد

با استفاده از کيت دياتوم (ساخت شرکت

استفاده براي کشت اين رده ي سلولي حاوي  %10سرم

گرديز -کشور روسيه)  DNAو با استفاده از ترايزول

جنين گاوي (( )FBSساخت شرکت -BIO Idia

(ساخت شرکت اينويتروژن آمريکا)  RNAکل از رده ي

کشور ايران) %90 ،محيط کشت  DMEMبا غلظت

سلولي مذکور طبق پروتکل استخراج شدند .همچنين با

پايين گلوکز (ساخت شرکت - BIO Idiaکشور ايران)

استفاده از پرايمرهاي رندوم هگزامر و کيت سنتز cDNA

و  %1آنتي بيوتيک هاي پني سيلين و استرپتومايسين

(ساخت شرکت فرمنتاز -کشور ليتواني) سنتز

(ساخت شرکت  -BIO Idiaکشور ايران) بود.

انجام گرفت .براي حذف  DNAژنومي هضم با آنزيم

سلول ها در فالسک فيلتردار در انکوباتور  37درجه

 DNaseعاري از ( RNaseساخت شرکت کياژن -کشور

سانتيگراد رشد داده شدند .براي شمارش سلول ها از

آلمان) صورت پذيرفت.

cDNA

الم نئوبار و براي بررسي ميزان زنده بودن سلول ها از

در اين مطالعه  PCRبر روي  DNAو

رنگ تريپان بلو (ساخت شرکت سيگما آلدريچ-

استخراج شده از رده ي سلولي مذکور و همچنين cDNA

کشور آمريکا) استفاده شد .بدين صورت که

سنتز شده از  RNAاستخراج شده صورت پذيرفت .اين
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بیان  RNAي غیر کد کننده ي بلند )HOTTIP (LncRNA

واکنش در حجم  25ميکروليتر شامل  2/5ميکروليتر بافر

از آنزيم  Taq DNA Polymeraseو  5ميکروليتر  DNAيا

 0/75 ،10Xميکروليتر  50( MgCl2ميلي مول) 1 ،ميکروليتر

 RNAالگو و با برنامه ي زماني داده شده طبق جداول

 1 ،dNTPميکروليتر از هر پرايمر ( 0/25 ،)10pMميکروليتر

شماره  2و  3صورت پذيرفت.

جدول شماره  :2برنامه ي زماني صورت گرفته براي انجام  PCRبراي ژن  Hottipموشي
دماي واکنش ()°C

مدت زمان

تعداد سيکل

دناتوراسيون اوليه

95

 10دقيقه

1

دناتوراسيون

95

 30ثانيه

35

اتصال پرایمر

55

 30ثانيه

35

تکثيرتوالي

72

 30ثانيه

35

تکثير نهایي

72

 10دقيقه

1

مراحل انجام واکنش

جدول شماره  :3برنامه ي زماني صورت گرفته براي انجام  PCRبراي ژن سراي گردان β2m
دماي واکنش ((°C

مدت زمان

تعداد سيکل

دناتوراسيون اوليه

95

 10دقيقه

1

دناتوراسيون

95

 30ثانيه

35

اتصال پرایمر

58

 30ثانيه

35

تکثيرتوالي

72

 30ثانيه

35

تکثير نهایي

72

 10دقيقه

1

مراحل انجام واکنش

يافته ها:
براي بهينه سازي شرايط  ،PCRبر روي سه ژن

قرار گرفت تا تمامي  DNAاضافي محتمل موجود از

مختلف  NISانساني Hottip ،و  β2mموشي در يک

بين برود .سپس اين مخلوط به دو ويال اضافه شد .در

 ،PCRگراديان دمايي بين  54تا  60درجه سانتيگراد

ويال اول از  RNAموجود سنتز  cDNAصورت گرفت

گذاشته شد (تصوير شماره  .)1ابتدا  RNAکل استخراج

و در ويال دوم  RNAبه همان صورت باقي ماند .سپس

شد RNA .استخراج شده با آنزيم  DNase Iمورد تيمار

بر روي هر دو ويال  PCRصورت گرفت.
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7

5

6

4

3

1

2

 500جفت باز

تصوير شماره  :1نتایج ژل آگارز بهينه سازي شرایط
 )1مارکر

bp

100؛ )2

PCR

بر روي ژن

NIS

PCR

انساني در دماي اتصال  60درجه سانتيگراد به عنوان کنترل مثبت براي بررسي

صحت فرآيند PCR؛  PCR )3با پرايمرهاي  Hottipموشي بر روي  cDNAسنتز شده از  RNAتيمار شده با  DNase Iدر دماي
اتصال 55/3؛ درجه سانتيگراد  PCR )4با پرايمرهاي  Hottipموشي بر روي  RNAتيمار شده با  DNase Iدر دماي اتصال 55/3؛
درجه سانتيگراد  )5کنترل منفي براي ژن
بتاميکروگلوبولين موشي بر روي

cDNA

Hottip

موشي در دماي اتصال 55/3؛ درجه سانتيگراد )6

سنتز شده از

RNA

تيمار شده با

DNase I

PCR

با پرايمرهاي

در دماي اتصال 58/1؛ درجه سانتيگراد )7

کنترل منفي براي ژن بتاميکروگلوبولين موشي در دماي اتصال  58/1درجه سانتيگراد

مشخص گرديد که ژن  Hottipموشي در رده ي سلولي

با دو  PCRصورت گرفته که نتايج ژل آگارز آن
به ترتيب در تصاوير شماره  2و  3نشان داده شده است

5

4

 B16F10مالنوماي موشي بيان نمي شود.

3

2

1

 500جفت باز

تصوير شماره  :2نتایج ژل آگارز

PCR

 )1مارکر 100 bp؛  PCR )2با پرايمرهاي  Hottipموشي بر روي  cDNAسنتز شده از  RNAتيمار شده با I

DNase

در دماي

اتصال 55؛ درجه سانتيگراد  PCR )3با پرايمرهاي  Hottipموشي بر روي  RNAتيمار شده با  DNase Iدر دماي اتصال 55؛ درجه
سانتيگراد  PCR )4با پرايمرهاي بتاميکروگلوبولين موشي بر روي  cDNAسنتز شده از  RNAتيمار شده با  DNase Iدر دماي
اتصال 58؛ درجه سانتيگراد  )5کنترل منفي براي ژن  Hottipموشي در دماي اتصال  .55درجه سانتيگراد
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بیان  RNAي غیر کد کننده ي بلند )HOTTIP (LncRNA
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 500جفت باز

تصوير شماره  :3نتایج ژل آگارز

PCR

 )1مارکر 100bp؛  PCR )2با پرايمرهاي  Hottipموشي بر روي  DNAاستخراج شده از رده ي سلولي به عنوان کنترل مثبت؛ )3
 PCRبا پرايمرهاي بتاميکروگلوبولين موشي بر روي  cDNAاي که قبالً سنتز شده از  RNAتيمار شده با  DNase Iدر دماي اتصال
58؛ درجه سانتيگراد  PCR )4با پرايمرهاي بتاميکروگلوبولين موشي بر روي  cDNAاي که جديداً از  RNAتيمار شده با
سنتز شده در دماي اتصال 58؛ درجه سانتيگراد )5

PCR

DNase I

با پرايمرهاي  Hottipموشي بر روي  cDNAسنتز شده از  RNAتيمار

شده با  DNase Iدر دماي اتصال55؛ درجه سانتيگراد  PCR )6با پرايمرهاي  Hottipموشي بر روي  RNAتيمار شده با

DNase I

در دماي اتصال55؛ درجه سانتيگراد  )7کنترل منفي براي ژن  Hottipموشي در دماي اتصال  .55درجه سانتيگراد

بحث:
 Khaitanو همکاران با آناليزهاي مختلفي،

همکاران گزارش کردند که  HOTTIPدر نمونه هاي

 lncRNAهاي دخيل در مالنوما انساني را شناسايي کردند.

هپاتوسلوالر کار سينوماي انساني به شدت دچار

آن ها آزمايش هاي خود را بر روي  8رده ي سلولي

افزايش بيان مي شود ( Jiang .)17و  Bikleبراي

مالنوماي انساني مختلف شامل ،WM1552C ،LOX-IMV1

فهميدن نقش  lncRNAها در محافظت رسپتور

،G361 ،HT144 ،RPMI-7951 ،K-MEL-2 ،A375

ويتامين  Dدر برابر ايجاد سرطان پوست سطح بيان نود

 WM793Bو مالنوسيت و کراتينوسيت انجام دادند و به

 lncRNAرا که بيش از بقيه در موش مطالعه شده اند

اين نتيجه رسيدند که  lncRNAاي به نام  SPRY-IT1در

در کراتينوسيت هاي موشي که رسپتور ويتامين

مالنوما دچار افزايش بيان مي شود که اين افزايش

شان حذف شده بود مقايسه کردند و دريافتند که چند

بيان در تهاجم و جلوگيري از آپوپتوز در سرطان

آنکوژن بسيار شناخته شده مانند  H19و  Hottipو

نقش دارد ( .)20از طرف ديگر ،اخيراً ارتباط بين

 Nespasدر اين کراتينوسيت ها به طور قابل توجهي

افزايش بيان  HOTTIPو سرطان هاي ريه ،زبان و

افزايش بيان پيدا کرده اند ( .)19در هر حال ،تاکنون

پانکراس مشخص شده است ( .)21-23در اين

در هيچ پژوهشي بيان  HOTTIPدر بيماري مالنوما

سرطان ها افزايش بيان ژن  HOTTIPبا رشد تومور،

که در آن مالنوسيت ها وارد فرآيند تومورزايي

جلوگيري از مرگ سلولي و افزايش حيات و

مي شود گزارش نشده است و مطالعه حاضر ،اولين

مهاجرت سلولي ارتباط دارد .همچنين Quagliata ،و

مطالعه در اين زمينه مي باشد .بازيابي اطالعات بيان
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1396  خرداد و تیر/2  شماره،19  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 کلون و پروستات نقش آنکوژن، شش،سرطان پوست

 نيز بيانگر آنlncRNA  از پايگاه داده ايlncRNA

.)19( دارد

.است که اين مولکول در مالنوسيت ها بيان نمي شود

:تشکر و قدردانی

:نتيجه گيري

از خانم ها الهام قاسمپور و ليال درزي که در

 درHottip مطالعه حاضر حاکي از عدم بيان

انجام بخشي از مطالعه همکاري داشته اند سپاسگزاري

 هر چند، موشي استB16F10 رده ي سلولي مالنومايي

 اين پژوهش به عنوان بخشي از پايان نامه ي.مي گردد

که تصور مي شد اين ژن در اين رده سلولي دچار

کارشناسي ارشد خانم الله شيري در دانشکده ي علوم

 در کراتينوسيت هايHottip افزايش بيان گردد زيرا

 با کد1393/12/17 پايه ي دانشگاه شهرکرد در تاريخ

 افزايش بيان داشت و ازD موشي فاقد رسپتور ويتامين

. به تصويب رسيد161/413

،طرفي در سرطان هاي زيادي مانند هپاتوسلوالر کارسينوما
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Background and aims: Melanoma is the most dangerous form of skin cancer. One of the
remarkable cancer- causing factors is non-coding RNAs including lncRNAs (long noncoding
RNA). lncRNAs have more than 200 bases and act as a key regulator of cancer progression.
HOTTIP (HOXA transcript at the distal tip) is an intergenic lncRNA that is transcribed from the
5' end of the HOXA locus and activates the genes of the 5' end of this locus. The aim of this study
was to evaluate the expression of this lncRNA in the B16F10 murine melanoma cell line.
Methods: In this study, the expression of Hottip gene was studied on B16F10 murine melanoma
cell line using qualitative RT-PCR. Total RNA was extracted and cDNA was synthesized. Hottip
and β2m genes were amplified using designed specific primers.
Results: The result showed that Hottip did not express in the B16F10 murine melanoma cell line.
Conclusion: In contrast to the previous studies revealing increased expression of HOTTIP in
human cancers, murine Hottip does not express in the B16F10 murine melanoma cell line.
Keywords: Melanoma, lncRNA, HOTTIP, B16F10 cell line.
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