
لــذا پیشــرفت در ایــن زمینــه هــا بــا دســتیابی بــه روشــی نویــن 
ــل تهاجــم،  ــا حداق ــای زیســتی ب ــه کمــک نشــانگر ه ــه ب و بهین
ــد مهــم تلقــی شــود. ماننــد میکروRNAهــای حلقــوی مــی توان

میکروRNAهــا زیــر گــروه بزرگــی از RNAهــای غیــر کــد 
کننــده ای اســت کــه عمومــا بیــن 18-25 عــدد نوکلئوتیــد دارنــد.

ایــن مولکــول هــا از طریــق مهــار ترجمــه یــا القــای تجزیــه، بیــان 
ژن را پــس از رونویســی،کنترل مــی کننــد )تصویــر1(. ایــن فراینــد 
mRNA از طریــق اتصــال بــه ناحیــه ی ترجمــه نشــدنی انتهــای

هــا انجــام مــی شــود.
و   Rosalind Lee توســط  1۹۹۳و  ســال  در   RNAمیکــرو
ــه روی ژن lin-14  موجــود  ــی ک Rhonda Feinbaum در حال

مقدمه:
ــه در  ــتند ک ــک RNA هس ــای کوچ ــول ه ــا، مولک میکروRNAه
تنظیــم بیــان ژن هــای مــا نقــش دارنــد. میکــروRNA هــا را مــی 
تــوان در مایعــات بــدن ماننــد پالســمای خــون یــا ســرم  یافــت. 
در کل مــی تــوان گفــت میکروRNAهــا شــرایط ســالمتی  افــراد 
را بازگــو مــی کننــد و لــذا می تواننــد بــه عنــوان مارکــر زیســتی 
بــرای بیمــاری هــای گوناگونــی از جملــه ســرطان مــورد اســتفاده 
ــرای  ــی ب ــل اصل ــک عام ــوان ی ــه عن ــرطان ب ــد. س ــرار بگیرن ق
ــه ســالمت در جهــان شــناخته شــده اســت.  ــوط ب مشــکالت مرب
چالــش اصلــی در ارتبــاط بــا ایــن بیمــاری هــا  تشــخیص ســریع، 
طبقــه بنــدی بهبــودی بیمــاری و پیــش بینــی وضعیــت درمــان 

هســتند.

میکــرو ریبونوکلئیــک اســیدها )میکــرو RNAهــا(، ریبونوکلئیــک اســیدهاي غیرکدکننــده اي هســتند کــه از نظــر تکاملــي محافظــت شــده 
 mRNA هــا بیــان ژن هــا را پــس از رونویســي از طریــق تجزیــهRNA هســتند و داراي طولــي برابــر 18-25 نوکلئوتیــد مــي باشــند. میکــرو
یــا مهــار ترجمــه ی آن هــا، کنتــرل مــي کننــد. ایــن ســاختارهاي مولکولــي در کنتــرل فرایندهــاي فیزیولوژیــک و پاتولوژیــک ســلولي شــرکت 
نمــوده، بســیاري از آنهــا مــي تواننــد بــه عنــوان انکــوژن و یــا مهارکننــده هــاي تومــوري عمــل نماینــد. لــذا بــروز موتاســیون در ایــن قالب هــاي 
ــراي شــناخت  روخوانــي مــي توانــد منجــر بــه ســرطان شــود. شناســایي میکــرو RNAهــا و مولکــول هــاي هــدف آن هــا، افــق روشــني را ب
مســیرهایي کــه منجــر بــه ســرطان مــي شــوند، فراهــم کــرده اســت. از ایــن رو مــي تــوان از ایــن ترکیبــات بــه عنــوان نشــان گرهاي زیســتي 
ــنتز و  ــا، نحــوه س ــرو RNAه ــز میک ــه، تشــریح بیوژن ــن مقال ــدف از ای ــرد. ه ــتفاده ک ــان ســرطان اس ــي و درم ــوه در تشــخیص، پیش بین بالق
عملکــرد آنهــا و چگونگــي شناســایي مولکولهــاي هــدف توســط ایــن ســاختارهاي مولکولــي اســت. همچنیــن ایــن مقالــه تــازه هــاي موجــود 
پیرامــون نقــش میکــرو RNAهــا در عملکــرد ســلولهاي ســرطانی و کاربــرد آنهــا در تشــخیص و درمــان ســرطان را مــورد بحــث و بررســي قــرار 

داده است.

کلمات کلیدی: میکرو RNA، سرطان، بیان ژن.

چکـیده

1پیش شماره آزمایشی اول

microRNAs وسرطان

سبحان بهرامی زادگان



ــود،  ــح بش ــا ترش ــد ی ــن تولی ــه پروتیی ــل از اینک ــی قب DNA؛ ول
ــان  ــام رس ــه DNA در RNAپی ــوط ب ــی مرب ــد ژنتیک ــش ک بخ
فرســتاده مــی شــود؛ حــال ایــن RNA دســتور ســاخت پروتییــن 
ــد هــزاران کپــی از آن پروتییــن را بســازد؛ امــا  را دارد و مــی توان
آنچــه موجــب کنتــرل زمــان و تعــداد پروتییــن هــا میشــود میکــرو

RNAهــا هســتند. برخــالف DNAکــه همــواره ثابــت اســت میکرو 
ــر  ــه شــرایط محیطــی تغیی ــد بســته ب RNA هــا همــواره میتوانن
کننــد. تغییــر ی کــه میتوانــد موجــب تفــاوت در بیــان ژن هــای 
ــرای  مختلــف شــود و ایــن خبــر از بیومارکرهــای نویــد بخشــی ب

تشــخیص و درمــان ســرطان مــی دهــد. 

کاربرد و صنعت
یکــی از روش هــای نویــن و تــازه تأســیس کــه اخیــراً در برزیــل از 
آن رونمایــی شــده اســت بــه گونــه ای اســت کــه امــکان تشــخیص 
ــل از  ــه )قب ــل اولی ــرطان را در مراح ــه س ــاری از جمل ــور بیم ظه
ــم  ــرطان( فراه ــری س ــم ظاه ــدن عالی ــر ش ــا ظاه ــتاز و ی متاس
ــاال )در حــد  می کنــد. از دیگــر  ویژگــی هــای مهــم آن ســرعت ب
60 دقیقــه( و عــدم نیــاز بــه امکانــات پیچیــده )بــه گونــه ای کــه 
در بســیاری از مراکــز درمانــی قابــل اســتفاده اســت( مــی باشــد.

ــروز  ــرد و ب ــوه عملک ــی از نح ــه ای کل ــدا نقش ــن روش ابت در ای
ــر ایــن  میکــرو RNA هــا تهیــه شــده اســت )تصویــر2(. عــالوه ب
دارای یــک پلیــت بــا خصوصیــات بیوشــیمیایی اســت و بــرای بــه 

RNAمیکــرو انداختــن  هــای خــاص اســتفاده دام 
پلیــت وارد دســتگاه مــی شــود. بعــد از آنکــه 

ــک  ــت ی ــد. در حقیق ــف ش ــد کش در C.elegans کار می کردن
  untranslated region ی 22نوکلئوتیــدی بــاRNAمیکــرو
آن  بیــان  از  مانــع  و  داده  میانکنــش   lin-14 ای  آران   UTR

می شــود. 
ــی  ــوع تکوین ــای متن ــد ه ــا در فراین ــراوان میکروRNAه ــر ف تاثی
ــازی،  ــون س ــولین، خ ــح انس ــوز، ترش ــد آپوپت ــوژی مانن و فیزیول
ــاع  ــا در دف ــری آنه ــی و درگی ــز بافت ــا تمای ــز ی ــی مغ ریخــت زای
ایمنــی و بیمــاری هــای ویروســی  موجــب شــده تــا توجــه زیــادی 

ــه خــود جلــب کننــد. را ب
میکــرو RNAهــا مــی تواننــد بــه عنــوان انکــوژن و یــا مهارکننــده 
تومــور از طریــق مهــار بیــان ژن هــای هــدف وابســته بــه ســرطان 

عمــل کننــد.
پروتئیــن هــا مولکــول هــای زیســت شــناختی بزرگــی هســتند که 
در بــدن مــا اعمــال مختلفــی انجــام مــی دهنــد؛ از قبیــل تســهیل 
واکنــش هــای ســوخت و ســاز یــا پاســخ بــه محــرک هــا یــا ســنتز 

RNAتصویر 1: نقش مهارکننده میکرو
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و مقایســه بــا نقشــه کلــی مــی تــوان احتمــال وجــود  بیمــاری را 
مشــخص کــرد.
نتیجه:

 بــرای روشــن شــدن مکانیســم هــای تنظیمــی مربــوط بــه میکــرو
RNAهــا و نقــش آنهــا در ســرطان بــه تحقیقــات بیشــتری نیــاز 
است.تشــخیص مولکــول هــای هــدف میکــروRNA وبررســی 
اثــرات تداخلــی مولکولــی آنهــا در مســیر هــای انتقــال پیــام، بــه 
ــا در نظــر  ــر مکانیســم ســرطان کمــک خواهــد کــرد. ب درک بهت
گرفتــن ایــن واقعیــت کــه اغلــب روش هــای رایــج بــرای غربــال 
گــری ســرطان در مراحــل اولیــه قــادر بــه تشــخیص بیمــاری نمی 
باشــند، شناســایی میکروRNAهــای تومــوری کــه طــی پیشــرفت 
تدریجــی بیمــاری در جریــان خــون منتشــر مــی شــوند، روشــی 
ــع  ســرطان محســوب مــی شــود.  ــه موق کلیــدی در تشــخیص ب

ــراه  ــن هم ــتگاه تلف ــک دس ــود، ی ــی ش ــش( م ــوص واکن )مخص
ــه پایــگاه داده ای مــی  هوشــمند تصاویــر را ضبــط مــی کنــد و ب
ــه بیمــاری  فرســتد و در نتیجــه الگــو هایــی کــه ممکــن اســت ب
هــا وابســته باشــند، بررســی و مشــخص می شــوند)تصویر۳(.

در اصــل، در ایــن روش بــه طــور مســتقیم بــه دنبــال ســرطان از 
RNAــرو ــه هــدف بررســی میک ــود، بلک ــم ب ــوع خاصــی نخواهی ن

هــای حلقــوی در خــون اســت.
میکروRNAهــا از نظــر انــدازه کوتاهنــد و زیــاد تفــاوت ندارنــد؛ امــا 
در ایــن روش بــه کمــک یــک پروتوتایــپ پرینــت شــده ســه بعدی 
قــادر بــه تشــخیص و بررســی الگوهــای میکــروRNA مربــوط بــه 
ســرطان هــای ســینه، پانکراس،کبــد و شــش خواهیــم بــود. بــرای 
ــا  ــرو RNA ه ــی میک ــداد بعض ــتگاه تع ــز دس ــد از آنالی ــال بع مث
نســبت بــه حالــت کلــی و نرمــال کــم و زیــاد اســت، بــا بررســی 
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جدول 1 میکرو RNAها و هدف های آنها در سرطان منبع: مقاله مروری بر ساختار و عملکرد میکرو RNA و نقش آن در سرطان
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ــورد  ــز م ــرطان نی ــان س ــا در درم ــن، میکروRNAه ــر ای ــالوه ب ع
ــن  ــر در ای ــرات موث ــا ایجــاد تغیی ــد، و ب ــرار مــی گیرن اســتفاده ق
ــر  ــا تاثی ــر مولکــول هــای هــدف آن ه ــوان ب ــا مــی ت مولکــول ه

گذاشــت1.
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