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مقدمه
شـکل سـرطان   تـرین یتهـاجم مالنوماي بدخیم 

ســازمان يهــاگــزارشبــر اســاسپوســت اســت و 
مالنومـا بـا   ناشی از یرهايوممرگبهداشت جهانی

سرعت بیشتري نسبت به انـواع دیگـر سـرطان در    
% از 4مالنومـا فقـط   اگرچـه حال پیشـرفت اسـت.  

ول ئولی مسـ شودیمپوستی را شامل يهاسرطان
ناشــی از ســرطان پوســت یرهــايمومــرگ% از 74

بـدخیم  صـورت بهمالنوما کهیهنگام. )1(باشدیم
شودیمدرمان و آپوپتوز مقاوم نسبت به آیدیمدر 
يهااندامعمیق پوست و همچنینيهاقسمتو به

فـی  نليهـا گـره طحال، کبد و زجملهاداخلی بدن 

نقـش  دهنـده نشانمطالعات اخیر .دهدیممتاستاز 
Cancer Stem(سرطانبنیادي يهاسلول Cells (

چنـین  سـرطان و هم عـود و متاسـتاز  پیشروي، در 
.)2(باشـد یمـ دارویـی يهامقاومتدر هاآننقش 

بنیـادي  يهـا سـلول وجود تشـابه در خصوصـیات   
Normal)نرمـال بنیـادي  يهـا سـلول بـا سرطان

stem  cells ( را فراهم هاسلولامکان شناسایی این
سـطحی  يهـا شاخصاز آن جمله بیان که کندیم

یک CD133.)3(استALDH1و CD133مانند 
نرمـال در  طـور بـه است کـه  ین غشاییگلیکوپروتئ

يهــاســلولبنیــادي هماتوپوییتیــک، يهــاســلول
بنیـادي عصـبی و   يهـا سـلول ساز اندوتلیال، پیش
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مالنومایسلولهايردهدرCD133وALDH1ینگیادیبنيهاشاخصانیبیبررس
A375وD10

چکیده
باشند. در پژوهش حاضـر  یمترین شکل سرطان پوست، دخیل یتهاجمین و ترکشندهي بنیادي سرطان در تهاجم و متاستاز مالنوما، هاسلول:هدفوزمینه

هـا شـاخص بیان این بر اساسهاسلولي سلولی مالنوما ارزیابی و سپس جداسازي این هاردهدر ALDH1و CD133ي کاندید بنیادینگیهاشاخصبیان
بررسی شد.
با استفاده از روش فلوسایتومتري ارزیابی شد. سپس D10و A375ي سلولی هاردهدر CD133و ALDH1ي هاشاخص: در این مطالعه بیان روش کار

به دو جمعیت مثبت و منفی جداسازي شدند.موردنظربیان و عدم بیان شاخص بر اساسهاسلولي سلولی و شاخص مناسب انتخاب و رده
بیـان  D10و A375ي سـلولی  هـا ردهبه ترتیب در 9/49±43/6%و7/55±88/7%به میزان ALDH1: نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص هایافته

ي ردهدر هـر دو  ALDH1بیـان بر اسـاس بیان شد. جداسازي 8/26±83/2به میزان D10%ي سلولی ردهتنها در CD133که شاخص یدرحالشود، یم
-ALDH1و +ALDH1هاي یتجمع%) انجام شد، ولی درصد خلوص 90>(با درصد خلوص باال D10یسلولي ردهدر CD133بیان بر اساسسلولی و 

جداسازي شده بسیار پایین بود.
و این شدهانجامی خوببهD10ي سلولی ردهدر CD133شاخص بنیادینگی بر اساسهاسلولنشان داد که جداسازي هاي این پژوهش: یافتهگیريیجهنت

در این رده سلولی در نظر گرفته شود.ي بنیادي سرطانهاسلولکاندید مناسب براي شناسایی عنوانبهتواند یمشاخص 

CD133،ALDH1 ،A375 ،D10ي بنیادینگی، هاشاخص: مالنوما، هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

14/2/93تاریخ پذیرش: 4/10/92تاریخ دریافت: 
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ــگلیــالی بیــان  ــرايCD133شــاخص . شــودیم ب
بنیـادي سـرطان بسـیاري از    يهـا سلولشناسایی 

بکـار گرفتـه   ریهن و ومغز، کولازجملههایمیبدخ
یـک بررسـی   اگرچـه  در مالنوما .)6-4(تشده اس
کنندهیانبهر دو جمعیت سلولی که دهدیمنشان 

قــدرت تومــورزایی ازلحــاظCD133و فاقــد بیــان
، مطالعه دیگر داللت دارد که تنهـا  باشندیممشابه 

ــل ــاولس ــاالي  يه ــان ب ــا بی ــیل CD133ب پتانس
. )7،8(تومورزایی دارند

نیـز  ) ALDH1(آلدهید دهیـدروژناز آنزیم نقش
بنیادي سرطانيهاسلولیک شاخص در عنوانبه

ــدخیمی  ــدین ب ــهچن ــتان،  ازجمل ــانکراس، پس پ
ن عامـل در  ایـ .شده استشناخته ریهپروستات و

يهـا سـلول یون آلدهیدها و تمـایز اولیـه   اکسیداس
مطالعـات  همچنـین .کنـد یمـ نقـش ایفـا   بنیادي

تازي ومالنومـاي متاسـ  يهـا نمونـه در شـده انجام
ــلولی يرده ــتاز  (WM-266-4س ــاي متاس مالنوم

ییهـا سلولکهدهدیمنشان )به گره لنفیدهنده
داراي قابلیـــت ALDH1فعالیـــت بـــاالي  بـــا

يهـا سـلول و غنی از (Self-renewal)خودنوزایی
بـا  يهـا سلولکهیدرحالتومور هستند،آغازکننده

راي قـدرت خودنـوزایی  ادALDH1فعالیت پـایین  
.)9،10(باشندیمبسیار کمی

مالنومـا و قابلیـت بسـیار    باالي با توجه به شیوع 
هااندامزیاد این تومور در متاستاز و تهاجم به سایر 

ناشـی از آن،  یـر وممـرگ افزایش میزان یجهدرنتو
ــادي ســرطانيهــاســلولشناســایی  ــابنی مالنوم

حـائز  هدفمند سـرطان  درمان در استفادهمنظوربه
به بررسـی  ضرحامطالعه ینبنابرا؛ باشدیماهمیت 

بنیادي سـرطان  يهاسلولبالقوه يهاشاخصبیان 
CD133 وALDH1ــاي رده ســلولیدودر مالنوم

ســـپس ، پرداخـــتD10وA375متاســـتاتیک

بنیــادي ســرطان در ایــن يهــاســلولســازي جدا
بیان و عدم بیـان ایـن دو   بر اساسسلولی يهارده

.شاخص انجام شد

راکروش
در این مطالعـه  : لعهولی مورد مطالسيهارده
يهـا ردهکـه از  D10و A375هـاي سـلولی   از رده

شـد استفادههستند، تیکسلولی مالنوماي متاستا
از مرکز آنکولوژي بیمارستان اسپاگنولی توسط که
سـوئیس بـه آزمایشـگاه    دانشـگاه بـازل  ابسته بـه و

هاي بنیادي سرطان پژوهشـگاه رویـان اهـدا    سلول
.ه موجود استو در این آزمایشگاگردید

A375هاي سلولی رده: هاسلولکشت و پاساژ 
RPMIمایع تکثیر در محیطبراي رشد و،D10و 

گلوتـامین،  FBS ،(1%% سرم (10که به آن 1640
ــی1 ــیلین/% پنـــ ــین و ســـ % 1استرپتومایســـ

، کشـت داده  اضافه شدهاي غیرضرورياسیدآمینه
هـزار سـلول   150جهت کشت سلول حدود . شدند

تـر محـیط   یمیلی ل5حاوي T-25فالسکبه هزند
هـر  هـا سـلول محیط کشت کشت انتقال داده شد.

ــاعت 48 ــویضس ــاًتقرو تع ــس از یب ــه 4پ روز ک
، توسـط  رسـیدند % 75حدود انباشتگی بههاسلول

طبـق  و جداسازي و منفرد شـده %05/0تریپسین 
بـا  T-25سلول در فالسک ارهز150قبل (شرایط

به ظروف کشـت  )کاملکشتمیلی لیتر محیط5
.)1جدول (ندشدجدید انتقال داده 

CD133و ALDH1هاي بررسی بیان شاخص
ي مراحـل اولیـه  : توسط تکنیک فلوسایتومتري

جهت شناسـایی میـران بیـان    ها لسلويسازآماده
مشابه انجام شد که در طی طوربهاین دو شاخص، 

کشـت بـا انباشـتگی    هـاي در حـال  ابتدا سلولآن
توسط آنزیم تریپسین از کف فالسـک  %،75حدود 

هاسلولدر کشت مشخصات مواد مورد استفاده-1جدول
شرکت سازندهشماره کاتالوگنام  ماده

Liquid RPMI 164021870-025GIBCO
L-glutamine25030-081GIBCO

Penicillin/streptomycin15070-063GIBCO
Non-essential amino acids11140-035GIBCO

Fetal bovine serum (FBS)10270-16GIBCO
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS)21600-010GIBCO

Trypsin-EDTA15400-054GIBCO
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مراحـل بعـدي  شدند. و شمارشسازيمنفرد، جدا
متفـاوت انجـام شـد.    طـور بـه هاسلولسازي آماده

StemCell)از کیـت ALDH1بیـان جهت بررسی 
Technologies, Vancouver, Canada)

ALDEFLUOR(يسـاز آمـاده و مراحـل  استفاده
سـپس  .عمل کیت انجام شدلطبق دستوراهانمونه
FACSAria IIها توسط دسـتگاه نمونه (Becton,

Dickinsonand Company, USA)( یموردبررسـ
افــزارنــرماطالعــات حاصــل توســط .قــرار گرفــت

Flowing software.آنالیز شد
،پـس از شـمارش  ، CD133بیـان جهت بررسـی  

لیتـري یلـی م5ي عدد سلول زنده به لوله15×104
و حجـم مخلـوط   مخصوص فلوسایتومتري انتقـال 

میکرولیتر رسانده شد. 100به -PBSسلولی توسط 
؛ وCD133باديمیکرولیتر از آنتی3تست به لوله 

ایزوتیـپ کنتـرل   میکرولیتـر  3به لوله کنترل نیـز 
.)2جـدول  (نیز اضافه گردیـد CD133آنتی بادي

در شـرایط  روي یـخ و دقیقـه  45ها به مدت نمونه
انکوبه شد و سپس جهت شستشـو بـه هـر    تاریکی 

اضـافه گردیـد و   -PBSمیکرولیتر 500لوله حدود 
دمايو در دقیقه5به مدت rpm1500با سرعت

ــه4 ــانتیگراد ي درج ــپس  س ــد. س ــانتریفیوژ ش س
FACSAriaتوسط دستگاه فلوسایتومتريها نمونه

II و اطالعـات حاصـل   قـرار گرفـت  یبررسـ مـورد
آنالیز شد.Flowing softwareافزارنرمتوسط 

يهـا شـاخص بر اساس هاسلوليجداساز
CD133 وALDH1 :بر اسـاس هاسلولسازي جدا

زیـر  بـه شـرح  متفاوت طوربهبیان این دو شاخص 
انیـ ببر اساسهاسلولجهت جداسازي انجام شد.
ALDH1ــابه ــایتومتري  مش ــل فلوس ــراي مراح ب

درشدهذکرروش بر اساس، شناسایی این شاخص
هـا نمونـه سپسانجام شد.ALDEFLUORکیت

FACSAriaتوسط دستگاه II خوانده شد و پس از
سـازي  جدا، نظـر مـورد هاي سلولی جمعیتتعیین 

م شد.انجا

ــاســلولجهــت جداســازي ــره ــاناســاسب بی
CD133 ،ها توسـط آنـزیم تریپسـین از    ابتدا سلول

ــس از      ــدند و پ ــرد ش ــدا و منف ــک ج ــف فالس ک
سازي اثر آنزیم، شستشو (سانتریفیوژ: سرعتخنثی
rpm1500 ،5ي سانتیگراد) درجه4دماي،دقیقه

و دور ریختن محیط رویی، حجـم رسـوب سـلولی    
FBS 2%PBS1X /توسط محلول  /. میلی 5به -

هـا در  سـلول ،سازيپس از معلقلیتر رسانده شد و
تقسـیم  بـه سـه گـروه    وشمارش شدنداین حجم

بـدون  هـاي سـلول گـروه -1:شدند که عبارتنـد از 
کنتـرل  گـروه  -2)150×103(حـدود  یـزي آمرنگ

کنتـرل  ایزوتیپ از میکرولیتر 3که به آن ایزوتیپ
گـروه  -3)150×103(حدود فه شدبادي اضاآنتی
به CD133بادي میکرولیتر آنتی3آن که بهتست

سـپس تمـام   اضـافه شـد.  سلولعدد106ازاي هر 
یـخ انکوبـه   وي ربـر  دقیقـه 45مـدت  ها بـه  نمونه
هاگروهزمان انکوباسیون تمامی پس از اتمام .شدند

FBS 2%PBS1X /تر محلول میلی لی1توسط  -

rpmتریفیوژ: بـا سـرعت  ناده شدند. (سـا شستشو د
ــه مــدت 1500 ــه 5ب ي درجــه4دمــايدردقیق

و تخلیـه محیط رویـی  شو پس از شست.سانتیگراد)
بـافر مخصـوص   دري تسـت نمونـه رسوب سـلولی 

میلی لیتـر بـه ازاي هـر    1(سازي معلق گردید جدا
تجمعـات  جهت حذفي بعدو در مرحله) 2×106

از فیلتـر مـش عبـور    یسلولسوسپانسیون ، سلولی
نظـر مـورد هاي سلولی سرانجام جمعیت. داده شد

FACSAriaتوســط دســتگاه ومشــخص شــد II
.دیگرديجداساز

هایافته
در CD133وALDH1يهـا شاخصبررسی 

میـزان بیـان   : سـلولی مـورد مطالعـه   يهارده
هــاي  در ردهCD133و ALDH1هــاي  شــاخص 

توسـط  A375و D10سلولی مورد مطالعه شـامل  
روش فلوســایتومتري مــورد ارزیــابی قــرار گرفــت. 

هاسلوليجداسازفلوسایتومتري و درروشمورد استفاده هايباديیآنت-2جدول
شرکت سازندهشماره کاتالوگنام آنتی بادي

Anti-human  CD133/2  (293C3)130-090-853Miltenyi Biotec
IgG2b-PE130-092-215Miltenyi Biotec

kitALDEFLUOR01700Stem Cell Technologies, Vancouver
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است، در شدهدادهنشان 1که در شکلطورهمان
به میزان % ALDH1شاخصA375سلولی يرده
CD133شاخص کهیدرحالبیان شد88/7±7/55

. در )1(شـکل سلولی بیان نداشـت يردهدر این 
بــه میــزان ALDH1شــاخص D10ســلولی يرده

83/2به میزان CD133%و شاخص %43/6±9/49
.)1(شکلشدبیان ±8/26

بیان و عـدم  بر اساسهاسلوليسازخالص
هـاي بـر اسـاس داده  :نظـر مـورد بیان شاخص 

شـــاخص فلوســایتومتري، يزهــا یلآناحاصــل از  
ALDH1 ــر دو ــاخص  يردهدر هـ ــلولی و شـ سـ
CD133ــا ــان شــد. D10ولیلي ســدر ردهتنه بی

ــه ــاب ــترتنی ــلوليردهبی ــاس D10یس ــر اس ب
سـلولی  يردهو CD133و ALDH1يهـا شاخص
A375ــر اســاس ALDH1بیــان و عــدم بیــان ب

دیـ تائپس از جداسازي، جهـت  وجداسازي گردید
هـا، حـدود   ي و تعیین درصد خلوص گـروه جداساز
عــدد ســلول از هــر گــروه توســط دســتگاه5000

2شـکل  کـه در  طـور همان.)2شکل (خوانده شد
بـه علـت   ALDH1شـاخص  ،استشدهدادهنشان 

در جداســـازي ، صـــد خلـــوص بســـیار پـــاییندر
مورد اسـتفاده  سرطان سلولی بنیادي يهاتیجمع

بـر اسـاس  نهـا  تهـا سلوليجداسازو قرار نگرفت
بـا درصـد   D10سلولی يردهدر CD133شاخص

با استفاده از روش فلوسایتومتريD10و A375سلولی يهاردهدر CD133وALDH1يهاشاخصبررسی بیان -1شکل
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در CD133شاخص بنابراین ؛ انجام شدخلوص باال
بـالقوه  یـک شـاخص   عنـوان بهD10سلولی يرده

بنیادي سـرطان  يهاسلولجهت شناسایی مناسب 
گرفت.مورد استفاده قرار 

گیريو نتیجهبحث 
از سـرطان  کـه دهـد یمنشان ايیندهفزاشواهد

یـت قابلبـا سرطانی يهاسلولاز جمعیت کوچکی 
بـه  سـلولی  مختلـف  يهاردهتمایز به و خودنوزایی

در کهگیردمیمنشأبنیادي سرطان يهاسلولنام 

ایـن  .نقـش دارنـد  متاسـتاز  و حفظ تومورایجاد و
بنیـادي  يهـا سـلول خصوصیات مشابه بـا  هاسلول
يهـا درمـان مقاومـت بـه آپوپتـوز و    ازجملهنرمال

و باشندیممرسوم در درمان سرطان را دارا دارویی 
در هاسلولسبب جداسازي و شناسایی این به این
ایفـا  مهمـی هدفمنـد نقـش  ی درمانهايياستراتژ

. )3(کندیم
يهاسلولبالقوه يهاشاخصبیان در این مطالعه

هــاي ســلولی در ردهALDH1و CD133بنیــادي 
توسط تکنیک D10و A375کیمتاستاتمالنوماي 

با استفاده از روش فلوسایتومتريD10و A375سلولی يهاردهدر CD133وALDH1يهاشاخصو عدم بیانبررسی بیان-2شکل
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از ALDH1قرار گرفت. یموردبررسفلوسایتومتري 
است که در تبدیل آلدهیدها یسلولدرونهاي آنزیم

هـاي کربوکسـیلیک و در مراحـل ابتـدایی     به اسید
و بـه  کنـد یمـ بنیادي نقش ایفـا  يهاسلولایز تم

یـک شـاخص کاندیـد بـراي     عنوانبههمین سبب 
بنیــادي ســرطان در طیــف يهــاســلولشناســایی 

ــاســرطانوســیعی از  . )11(اســتشــدهمطــرحه
بـا افـزایش  يهاسلوله ریدر سرطان مثالعنوانبه

بنیـادي را از  يهاسلولخصوصیات ALDH1بیان 
سرطان يهاسلولو همچنین دهندیمخود نشان 

تعـداد کـم   با حتی ALDH1يپستان بیان کننده
نتــایج . )12،13(زایــی دارنــدتومــور قــدرت هــم 

نشان D10و A375ارزیابی بر روي دو رده سلولی
ALDH1بیان ازلحاظي سلولی داد که هر دو رده

ــوده ــانبو شــامل جمعیــت هتــروژن ب ــدهی يکنن
ALDH1)ALDH1+  ــد بیــان ــت فاق ) و جمعی
ALDH1(ALDH1-)اما درصد خلوص باشندیم ،

داسازي شده بسیار پایین بود که جهايیتجمعدر 
ازلحاظرا مذکور این امر بررسی دو جمعیت سلولی 

In vitroدر محیط بنیادييهاسلوليهاشاخص
مطالعه ما در هايیافته. سازدیممشکل In vivoو 

بنیـادي سـرطان مالنومـا بـا     يهـا سلولجداسازي 
یک مطالعه اخیـر در  در راستاي ALDH1شاخص 

بنیادي سرطانی ریه بـا  يهاسلولي زمینه جداساز
در همچنـین  . )14(استفاده از این شـاخص اسـت  

یــک عنــوانبـه ALDH1بررســی شــاخص زمینـه 
در مالنومـا اخـتالف   سرطان شاخص سلول بنیادي 

یـک ارزیـابی در ایـن    کـه یدرحال.نظر وجود دارد
و +ALDH1زمینه داللت دارد که هر دو جمعیـت  

ALDH1- ــا ــی یکس ــی زای ــت کلن ــد، قابلی نی دارن
يهاسلولکه دهدیمن مطالعه مستقل دیگري نشا

ALDH1ن شـــاخص مـــا بـــا افـــزایش بیـــامالنو
Inهايیبررسرا در باالتري خصوصیات تومورزایی 

vitro وIn vivo کـاهش  بـا  يهاسلولنسبت به
این . )9،10(دهندیماز خود نشان ALDH1بیان 

ممکـن اسـت ناشـی از    اختالف در نتایج مطالعـات  
هتروژن بودن رده سـلولی مـورد ارزیـابی، شـرایط     

ــف  ــابی مختل ــاســلولارزی ــان  ه ــدت زم شــامل م
انکوباسیون با آنتی بادي باشد. 

در وسیع طوربهنیز CD133یعنی شاخص دیگر 

ازجملهبنیادي سرطانیيهاسلولی زمینه شناسای
مـورد اسـتفاده   کولون و ریه مغز،هايیمیبدخدر 

شاخص در این مطالعه. )4،6،15(است قرارگرفته
CD133 ــا در ــلولی يردهتنه ــهD10س ــورتب ص

فاقــد A375ســلولی يردههتــروژن بیــان شــد و 
؛ بودCD133شاخص يکنندهیانبجمعیت سلولی 

مشخصـه عنوانبهشاخص دیگري احتماالًبنابراین
بنیــادي ســرطان در ایــن رده ســلولیيهــاســلول
در زمینـه بررسـی نقـش شـاخص     .باشدیممطرح 

CD133يهـا سلولیک شاخص بالقوه در وانعنبه
کـه یدرحـال بنیادي مالنوما اتفاق نظر وجود ندارد،

بـا  يهـا سـلول کـه  استن آبرخی مطالعات بیانگر 
حتــی در تعــداد انــدك هــم CD133بیــان بــاالي 

نشـان  ، سایر مطالعـات مور دارندقابلیت تشکیل تو
هـر دو جمعیـت بـا بیـان زیـاد و کـم       کهدهدیم

CD133  ایـن  در . )9, 8(قابلیت تومـورزایی دارنـد
بیـان و  ساسبر اهاسلولفرآیند جداسازي مطالعه

D10سلولیيردهدر CD133عدم بیان شاخص 
. اگرچـه مطالعـات   انجـام شـد  با درصد خلوص باال

بنیـادي در رده  يهـا سـلول دال بر وجود متعددي 
دلیــل محکمــی در امــا وجــود دارد، D10ســلولی 

بنیـادي سـرطانی در رده   يهـا سـلول زمینه وجود 
. )16(وجود نداردA375سلولی 

يهـا سـلول الزم اسـت  ، هـا یافتهاین یدتائجهت 
با A375و D10سلولی يهاردهزي شده از جداسا

ــتفاده از  ــاخصاسـ ــاشـ CD133و ALDH1يهـ
بـا  In vitroقـدرت تومـورزایی در محـیط    ازلحاظ

مانند کلنی زایی و تشکیل اسـفروئید و  ییهاتست
بـا بررسـی تشـکیل تومـور در     In vivoدر محـیط  

سـرکوب  هـا آنکه سیسـتم ایمنـی در   ییهاموش
ــت  ــده اسـ Severe combined)شـ immune-

odeficiency mice (قرار گیرند.یموردبررس
بـر روي شـاخص   شـده انجامبا توجه به مطالعات 

CD133 و جداسازي موفق ایـن  هاسرطاندر انواع
که رسدیمبه نظر ، D10سلولی يردهدر هاسلول
سـلولی  يردهدر CD133کننـده یـان بيهاسلول
D10 يهـا سـلول انعنـو بـه توانـد یمـ مالنوما نیز

ــه     ــوند. البت ــه ش ــر گرفت ــرطان در نظ ــادي س بنی
مولکــولی در یزهــايآنالبیشــتر شــامل یزهــايآنال

ــروتئین   ــان ژن و پ ــطح بی ــل در س ــل دخی عوام
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سـلولی شـامل تسـت کلنـی     یزهايآنالبنیادینگی، 
زایی و تشـکیل اسـفروئید و مـدل حیـوانی شـامل      

از -CD133و+CD133یسلولهايیتجمعتزریق 
يشـده سـرکوب  يهاموشبه D10سلولی يرده

هـا آنقدرت تومورزایی يیسهمقانی و سیستم ایم
بنیــادي يهــاســلولجهــت شناســایی دقیــق بــه

خواهد بود.الزم سرطان، 

تشکرتقدیر و 
دکتـر مهــرداد  نامـه یــانپاایـن مقالـه بخشـی از    

رشـته پزشـکی   PhDنصراهللا زاده ثابـت در مقطـع   
کتر زهرا مجد و دکتر علـی  مولکولی به راهنمایی د

ــیه    ــر مرض ــاوره دکت ــرایی و مش ــمدي کوچکس ص
1393نورانی در سـال  محمدرضاابراهیمی و دکتر 

کـه بـا حمایـت دانشـگاه     باشـد یم/پ 1040و کد 
است.اجراشدهعلوم پزشکی ایران 
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Abstract
Background: The cancer stem cells (CSCs) are involved in invasion and metastasis of
melanoma, the most lethal and aggressive form of skin cancer. In the present study, the
expression of putative stem cell markers CD133 and ALDH1 were evaluated in melanoma
cell lines and then the cells sorted based on the expression of these markers.
Methods: In the present study expression of CD133 and ALDH1 was evaluated in A375 and
D10 cell lines using flow cytometry. Then, selected cell line was sorted up on the expression
of selected stem cell marker into positive and negative populations.
Results: Our results indicated that ALDH1 marker expressed in 55.71 ± 7.88% and 49.88 ±
6.43% in A375 and D10 cell lines, respectively, while the CD133 only expressed in D10 cells
in 26.76 ± 2.83%. Cell sorting was performed according to ALDH1 expression in both cell
lines and CD133 expression only in D10 cells. The purity of isolated cells was high according
to CD133 expression (90% <), whereas the purity of ALDH1+ and ALDH1- populations was
very low.
Conclusion: Findings of this study showed that cell sorting based on stem cell marker CD133
was suitable in D10 cells, therefore this marker could be a reliable marker for isolating of
CSCs in this cell line.

Keywords: Melanoma, Stem cell marker, CD133, ALDH1, A375, D10


