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چکیده
سرطان آناپالستیک تیروئید ) (ATCبه طور متوسط  %2از کلِ
موارد ابتال به سرطان تیروئید را شامل میشود .این سرطان به
عنوان یکی از تهاجمیترین ،کم تمایزترین و کشندهترین انواع
سرطان تیروئید محسوب میشود .تکنولوژی
 CRISPR/Cas9به عنوان یکی از اکتشافات نوین بشری
توانسته است با تغییر توالی ژنومی و اصالح ژنی ،درمان این نوع
سرطان و بسیاری از سرطان های بدخیم دیگر را در مسیر
هموارتری قرار دهد .این سیستم می تواند با استفاده از یک سری
نوکلئازهای با  RNAراهنما از یک سیستم ایمنیِ تطابق پذیر،
باعث یکی سری فرایند ها گردد .از جمله این فرایند ها می توان
به فرایندهای  Knock outمبتنی بر این سیستم ،در هم
گسیختن ژن های دخیل در سرطان های مختلف و حذف آن ها
و خاصیت باالی ویرایش ژنی اشاره کرد که سیستم
 CRISPR/Cas9می تواند بدین طریق اثرات خود را در
کاهش انکوژن زایی سرطان های مختلف از جمله سرطان تیروئید
اعمال کند.
کلمات کلیدی ،EGFR ،CRISPR/Cas9 ،ATC :ویرایش ژن

نتایج
سرطان آناپالستیک تیروئید ( ) ATCیکی از انواع سرطان با نرخ شیوع کم ولی بسیار تهاجمی و کشنده است؛
به طوری که پس از تشخیص ،بیماران مبتال معموال بیشتر از یک سال زنده نمیمانند .در حال حاضر علت اصلی
این سرطان ناشناخته بوده و ارتباطی بین  ATCو فاکتورهای رفتاری و یا سبک زندگی وجود ندارد و درمان
موثری نیز برای آن شناخته نشدهاست ATC .عالوه بر تیروئید میتواند یک سری گیرندههای سلولی مهم از جمله
گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( ،)VEGFRگیرنده فاکتور رشد فیبروبالستی ( ،)FGFRگیرنده فاکتور رشد
پالکتی ( )PDGFRو گیرنده فاکتور رشد کبدی ( )HGFR / c-Metرا درگیرکرده و اثرات مضری بر فرایندهای
متابولیک بدن داشته باشد .عالئم  ATCمی تواند شامل ایجاد تحوالتی در گردن همچون درد گردن ،توده ورم
کرده در غدد لنفاوی و غده پارانشیم تیروئید نفوذ کرده به محیط اطراف گردن باشد .دیگر عالئم  ATCمیتواند
شامل کاهش وزن ،تنگی نفس ،تغییر در صدا و مشکل در بلعیدن باشد .سیستم  CRISPR/Cas9یکی از بهترین
روشها برای ویرایش ژنوم است که با شناخت یک سری توالیهای  20الی  24نوکلئوتیدی ،شکافهای مضاعفی
را در مناطق هدف ایجاد میکند .در ادامه یک سری فرایندهای ترمیم  DNAهمچون الحاق ،تغییر ،حذف و
جایگزینی روی میدهد .در این سیستم نوکلئازهای با  RNAراهنما از یک سیستم ایمنی تطابقپذیر مشتق می-
شوند که در باکتریها برای دفاع از هجوم پالسمیدها و ویروسها به کار گرفته میشود .فرایندهای Knock out
مبتنی بر  CRISPR/Cas9بهطور فزاینده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن بهکار میرود .مطالعات صورت
گرفته اکثرا بر پایه حدف پروتئین دخیل در سرطانزایی تیروئید و کاهش فعالیت انکوژنی آن در محیط
آزمایشگاهی طی استفاده از تکنیک  CRISPR/Cas9صورت میگیرد .در مطالعهی صورتگرفتهی مبنی بر این
تکنیک ،ترانسفکشن لنتی ویروسی را با تکنیک  CRISPR / Cas9برای آزاد کردن ناقلهایی که برای کد کردن
پروتئین  Cas9و  sgRNAبه توالی  DNA EGFRدر یک سری سلولهای معین شده ،صورتمیگیرد .بسط
توالی  EGFRو بیان بیش از حد ژن  EGFRدر بسیاری از سرطانها همچون سرطان پستان ،ریه ،معده و به-
خصوص در سرطان تیروئید وجود دارد و مطالعات گستردهای برای آن صورتگرفته است .از تکنیک
 CRISPR/Cas9برای در هم گسیختن ژنها از جمله  EGFRاستفاده شده که برای حذف بیان ژن  EGFRدر
سلولها بهکار برده میشود .کارایی باالی ویرایش ژن در سیستم  CRISPR/Cas9میتواند در بسیاری از
سرطان ها صدقکند و کارا باشد .استفاده از  CRISPR / Cas9مبتنی بر لنتی ویروس ،برای اطمینان از راندمان
باالی عفونت بر روی سلولهای هدف است و میتواند در داخل بدن و در درمان بالینی بیشتر استفادهشود.
تیروئید

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه
سرطان تیروئید یکی از شایعترین تومورهای بدخیم غدد درون ریز بوده که بروز آن طی
سالهای متوالی افزایشیافتهاست .این سرطان شامل سرطان پاپیالری ( ،)%85-75سرطان
فولیکوالر ( ،)%20-10سرطان مدوالری ( )%8-5و سرطان آناپالستیک (کمتر از  5درصد)
است .سرطان آناپالستیک تیروئید ( )ATCبه طور متوسط  %2از کلِ موارد ابتال به سرطان
تیروئید را شامل میشود .این سرطان جزء تهاجمیترین ،کمیاب ترین و کشندهترین انواع
سرطان تیروئید است .روشهای درمانی متفاوتی شامل استفاده از ید رادیواکتیو (، )I131
شیمیدرمانی ،رادیوتراپی به واسطه پرتو خارجی و سرکوب هورمون تحریککننده تیروئید
( )TSHبه واسطه لووتیروکسین برای درمان این سرطان استفاده شدهاست ،ولی در اغلب
مواقع بی اثر بودهاند .در واقع تشخیص اولیه این سرطان بسیار مشکل بوده و درمان موثری
برای آن وجود ندارد .بیماران مبتال ،سنی حدود  60الی  70سال داشته و معموال بیشتر از
یک سال پس از تشخیص زنده نمیمانند CRISPR/Cas9 .یکی از قویترین ،ارزانترین
گسترده ترین ابزارهای ویرایش ژنتیکی در عصر حاضر است ،CRISPR .ابزاری برای برش
 DNAدر یک نقطه خاص بوده که طی آن با حذف ،تغییر و برگرداندن  DNAبه سلول-
های بیمار قدرت مبارزه با سرطان به شیوه ای بسیار کارآمدتر را فراهم میآورد .در این
مطالعه به بررسی کاربرد سیستم  CRISPR/Cas9در درمان سرطان تیروئید
آناپالستیک و محدودیتها و کاربردهای آن پرداخته میشود.

مواد و روش ها
در این مطالعه از روش گردآوری کتابخانه ای ،جست و جو در متون مختلف و مقاالت علمی
معتبر استفاده شده است.

ویرایش ژنوم یکی از بزرگترین چالشهایی است که محققان علومزیستی از گذشته با آن روبرو بودهاند .سیستم
 CRISPR/Cas9عصر بزرگی در ویرایش ژنوم بوده و موجب ابداع راهکارهای درمانی بسیار موثری شده است .این
سیستم شامل یک پروتئین  Cas9است که به  )CRISPR( RNAمتصل است و توسط باکتریها و آرکی باکتریها
برای جلوگیری از تهاجم عوامل ژنتیکی بیگانه همانند ویروسها و باکتریها مورد استفاده قرار میگیرد .ابداع این
سیستم پیشرفتها و درمان سرطانهای رایج انسانی از جمله تیروئید را باعثگردید .با این حال یک سری محدودیت-
هایی در روش  CRISPR/Cas9وجود دارد؛ برای مثال میتوان به نبود توالی  PAMدر بعضی بافتهای بدن اشاره-
کرد که تنها جزء مورد نیاز برای عملکرد  Casاست .یکی از محدودیتهای دیگر سختی انتقال به درون بدن است.
یکی دیگر از مهمترین محدودیتهایی که در این سیستم وجوددارد  Off Targetingبودن آن است؛ یعنی ممکن
است خارج از آن ناحیهای که باید عمل کند ،اثر خود را بگذارد و در واقع در مناطق غیر اختصاصی در روی ژنوم
نشسته و در آن مناطق برشهای نابجا ایجاد کند و این میتواند عواقب غیر قابل پیش بینی بر روی عملکرد سلولها
داشته باشد .بنابراین این سری محدودیت ها باعث شده است که تکنیک  CRISPR/Cas9در حال حاضر به عنوان
تکنیک گسترده ای در ویرایش ژنوم به کار برده نشود .با این وجود این تکنیک عصری جدید در ویرایش ژنی و درمان
بسیاری از سرطانها و بیماریها بوده است.
سرطان آناپالستیک ( )ATCیکی از تهاجمیترین و کشندهترین تومورهای انسانی است .روشهای شیمی درمانی و
پرتودرمانی متعددی برای درمان این عارضه استفاده شده است ولی معموال موثر واقع نشدهاند.
پیشرفتهای اخیر در فهم بیماریزایی ژنتیکی و مولکولی سرطان تیروئید آناپالستیک ،امید به درمان این بیماری را
افزایش داده است CRISPR/Cas9 .به عنوان یکی از اکتشافات نوین بشری توانستهاست با تغییر توالی ژنومی و
اصالح ژنی ،درمان این نوع سرطان و بسیاری از سرطانهای بدخیم دیگر را در مسیر هموارتری قرار دهد.
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