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چکیده
زمینه و هدف :سرطان پستان ازجمله رایجترین انواع بدخیمیها است که منجر به مرگومیر زنان مبتال بهویژه در کشورهای صنعتی میشود .مطالعات اخیر
نشان میدهند که مولکولهای  RNAغیرکدکننده با تأثیر بر ژن های هدف در بروز ،پیشرفت تومور و همچنین مقاومت به درمان نقش مهمی را ایفا میکنند.
 RNAغیرکدکننده سرطان پروستات ( RNA ،)PRNCR1غیرکدکننده بلندی است که در برخی سرطانها بیان باالیی دارد و این افزایش بیان ،با تأثیر بر ژنهای
زیردست گیرنده آندروژن منجر به سرطانزایی میشود .هدف از این تحقیق بررسی تغییرات بیانی  PRNCR1در سرطان پستان است.
مواد و روشها :در این تحقیق  32نمونه بافت توموری و بافت غیر توموری حاشیه تومور از زنان مبتال به سرطان پستان در محدوده زمانی سال  13-10از
استان آذربایجان شرقی جمعآوری و تغییرات بیانی  PRNCR1با استفاده از  qReal-Time PCRموردمطالعه قرار گرفت .آنالیزهای آماری ( )t-testجهت مطالعه
ارتباط بین تغییر بیان  PRNCR1با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی نمونههای توموری صورت پذیرفت.
نتایج :دادههای حاصل حاکی از افزایش معنیدار بیان  PRNCR1در نمونه های بافت توموری پستان در مقابل بافت نرمال حاشیه تومور بود .همچنین بررسی

نتیجهگیری :نتایج حاصل از این مطالعه ،نشان داد که  PRNCR1تغییرات بیان قابلتوجهی در سرطان پستان دارد .با توجه به تأثیر آن در کنترل ژنهای
زیردست گیرنده آندروژن ،میتواند به عنوان یک هدف درمانی مناسب در سرطان پستان پیشنهاد شود .هرچند بررسیهای جامعتر در این زمینه موردنیاز است.
کلمات کلیدی :سرطان پستان RNA ،بلند غیرکدکننده ،گیرنده

آندروژنPRNCR1،
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سرطان پستان یکی از رایجترین علتهای مرگومیر در زنان
بهویژه در کشورهای صنعتی است ( .)1غربالگری سرطان پستان
اجازهی تشخیص زودهنگام بدخیمی و درنهایت کاهش میزان
مرگومیر را میدهد .هرچند بهطور رایج تکنیکهای متعدد
تصویربرداری بهمنظور غربالگری بدخیمیهای پستان استفاده
میشود ،اما اغلب حساسیت و اختصاصیت تشخیصی کافی را
ندارند .بنابراین ،دستیابی به روشهای تشخیصی مناسب،
قابلاعتماد ،دقیق ،غیرتهاجمی و همچنین مقرونبهصرفه برای
شناسایی ناهنجاریهای بافت پستان موردنیاز است (.)3 ،2
در سالهای اخیر ،محققان ،مناطق گستردهای از ژنوم انسان
را شناسایی کردهاند که قبالً بر این باور بودهاند که غیرکدکننده

و غیر عملکردی هستند و به همین دلیلRNA ،های
غیرکدکننده نامیده شدند .این مناطق غیرکدکننده که بیش از
 12درصد ژنوم را به خود اختصاص دادهاند ،تنوع گستردهای
از RNAهای تنظیمی را شامل میشوند که در بیوژنز،
خصوصیات و عملکرد متفاوت بوده و نقش بسیار مهمی در
تنظیم بیان ژنها و فرآیندهای بیولوژیکی در شرایط طبیعی و
بیماریها ،بخصوص سرطان دارند ( )0-7و ازنظر طول به
دودسته RNAهای غیرکدکنندهی کوتاه ،از قبیل 22( miRNA
تا  32نوکلئوتید) و RNAهای غیرکدکنندهی بلند ()lncRNA
(بیش از  222نوکلئوتید( تقسیم میشوند (.)6
در سال  Chung ،2212و همکاران برای اولین بار  RNAبلند
غیرکدکنندهای با طول تقریبی  13کیلو باز را در موقعیت 8q20
شناسایی کردند .این رونوشت بلند غیرکدکنندهRNA ،
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خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی نشان داد که افزایش بیان  PRNCR1در سرطان پستان با افزایش سایز تومور و متاستاز گرههای لنفاوی ارتباط مثبت و معنیداری
دارد (.)P<2/20

الهه سلیمانپور و همکاران

مواد و روش ها
این مطالعه با تائید کمیته اخالقی تحقیقات پزشکی
بیمارستان نورنجات تبریز و همچنین با کسب رضایتنامه کتبی
از بیماران مبتال به سرطان پستان صورت گرفت .کلیه اصول
اخالقی مبتنی بر برخورد مناسب و شایسته با بیماران و حفظ
اطالعات محرمانه آنها ،بهطور دقیق رعایت گردید.
بافت توموری و بافت غیر توموری حاشیه تومور مربوط به 32
بیمار خانم مبتال به سرطان پستان از بیمارستان نورنجات تبریز
در محدوده زمانی سال  13-10جمعآوری گردید .نمونههای
بافت بهصورت تازه از اتاق عمل تهیه شد و جهت بررسیهای
پاتولوژیکی به آزمایشگاه پاتولوژی ارسالشده و بخشی از نمونه-
های بافت جهت مطالعه موردنظر بهطور مستقیم در میکروتیوب-
های عاری از  RNaseقرار داده شدند .میکروتیوبهای حاوی
بافتها ،بالفاصله به فالسک قابلحمل حاوی نیتروژن مایع
موجود در اتاق عمل ،منتقل شدند .سپس ،نمونههای بافت موجود
در فالسک نیتروژن مایع ،به آزمایشگاه ارسال و به تانک حاوی
نیتروژن مایع انتقال داده شده و تا زمان استفاده در آنجا نگهداری
شدند .تمام نمونههای انتخابشده پس از بررسیهای پاتولوژیکی،
نمونههای بدخیمی تهاجمی مجاری بودند و بیماران قبل از
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میشود ( .)13همچنین حذف lncRNAهای فوق در مدل
زنوگرفت ،با کاهش رشد سلولی و مهار رشد تومور همراه بود
( .)13ازآنجاکه این lncRNAها شدیداً فعالیت  ARرا تقویت
میکنند ،میتوانند بهعنوان هدف درمانی در سرطان پروستات
موردتوجه قرار گیرند (.)10 ،8
عالوه بر اینکه گیرنده آندروژن یک هدف درمانی تائید شده
در سرطان پروستات است ،مطالعات اخیر نشان دادهاند که ،AR
همچنین میتواند در سرطان پستان با تومورهای دارا یا فاقد
گیرندههای استروژن ،بهعنوان هدف درمانی قرار گیرد .بیان AR
همچنین ممکن است نقش مهمی در پیشرفت و تهاجمی شدن
تومورهای پستان داشته باشد (.)17 ،10
با توجه به نقش کلیدی  ARدر سرطان پستان و همچنین
تأثیر تغییرات بیانی  PRNCR1در بیان ژنهای زیردست ،AR
در مطالعه حاضر ،بیان  PRNCR1برای نخستین بار در نمونههای
بافت توموری پستان موردبررسی قرار گرفت .همچنین ارتباط
بین تغییرات بیانی با خصوصیت کلینیکوپاتولوژیکی بیماران و
پتانسیل بیومارکری آن جهت تشخیص سرطان پستان
موردمطالعه واقع گردید.
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غیرکدکنندهی سرطان پروستات ( )PRNCR1نامیده شد (قبالً
 PCAT8نامیده میشد) و گزارش شد که افزایش بیان
 PRNCR1درروند سرطانزایی سرطان پروستات نقش دارد (،8
 .)1گیرنده آندروژن ( Androgen Receptorیا  ،)ARیک فاکتور
رونویسی است که بیان ژنهای پاییندستش از قبیل ،FGF8
 Cdk2 ،Cdk1و  )12( PSAرا تنظیم میکند که برای تکامل
پروستات و همچنین سرطانزایی ضروری میباشند AR .این کار
را با تشکیل کمپلکسهایی با تعدادی فاکتورهای تنظیمی یا
کمک تنظیمکنندهها و تغییردهندههای ساختار کروماتینی انجام
میدهد ( Chung .)12 ،11و همکاران بهمنظور بررسی ارتباط
بین  PRNCR1و  ،ARیک وکتور بیانی  ARطراحی کرده و به
همراه  siRNAمربوط به  ،PRNCR1به سلولهای AR-null
 PC-3منتقل کردند .نتایج نشان داد که حذف بیان ،PRNCR1
باعث کاهش میزان قابلتوجهی از فعالیت گیرنده آندروژن در
حضور آندروژن میشود؛ بنابراین یافتههای حاصل ،بیانگر نقش
 PRNCR1در سرطان پروستات با تأثیر بر فعالیت گیرنده
آندروژن بود (.)8
 Yangو همکاران همچنین تائید کردند که دو lncRNAی
وابسته به سرطان پروستات یعنی رونوشت  1اختصاصی پروستات
) )PCGEM1و  PRNCR1در فعالسازی ژنهای تنظیمی AR
نقش دارند .آنها نشان دادند که بیان این دو RNA
غیرکدکنندهی بلند در سرطان تهاجمی پروستات بهطور
قابلتوجهی افزایش مییابد که منجر به اتصال به ژن  ARمی-
شود .به این صورت که  PRNCR1به انتهای کربوکسیلی استیله
شده گیرنده آندروژن متصل شده که این اتصال منجر به ارتباط
با یک هیستون متیل ترانسفراز به نام Disruptor of ( DOT1L
 )telomeric silencing 1-likeمیگردد .اتصال به  DOT1Lالزمه
ی بهکارگیری دومین  ،lncRNAیعنی  PCGEM1است.
 ،DOT1Lیک متیل ترانسفراز لیزین است که با متیالسیون
لیزین  301انتهای آمینوی گیرنده آندروژن ،باعث اتصال
 PCGEM1به انتهای آمینوی متیله شدهی گیرنده آندروژن می-
شود .در سرطان پروستات مقاوم به درمان ،این RNAهای بلند
غیرکدکننده ،بیشازحد بیان یافته ،به  ARمتصل شده و منجر
به افزایش فعالیت رونوشت  ARبا طول کامل یا حتی فرم کوتاه
شدهی آن میشوند .این امر منجر به فعالسازی ژنهای تحت
کنترل  ARاز طریق روشهای وابسته به لیگاند یا مستقل از
لیگاند و درنهایت ،افزایش تکثیر سلولهای سرطان پروستات
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نمونهبرداری تحت هیچگونه شیمیدرمانی و یا پرتودرمانی قرار
نگرفته بودند .سن متوسط بیماران ( 02±2/23بین  30تا 82
سال) بوده و تمام بیماران ازنظر جنسیت ،محل سکونت و شیوهی
زندگی مشابه بودند .مشخصات کلینیکوپاتولوژیکی بیماران در
جدول  1مشاهده میگردد.
جدول  -1تعداد و خصوصیات کلینیک-پاتولوژیکی نمونههای توموری
پستان
خصوصیات کلینیک-پاتولوژیکی

تعداد نمونه

بافت توموری
بافت حاشیه توموری

32
32

سن
بیشتر و مساوی  02سال
کمتر از  02سال

16
13

درجه تمایزی

TNM

*

8
10
6

Stage Ⅰ
Stage Ⅱ

Ⅲ

Stage

سایز تومور
بزرگتر و مساوی  2.0سانتیمتر
کوچکتر از  2.0سانتیمتر

10
17

*TNM= tumor-node-metastasis staging

استخراج  RNAبا استفاده از محلول استخراج

TRIzol
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( (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA, Lot. no. 5017511بر
اساس دستورالعمل کارخانه انجام گرفت .بهطور خالصه ،نمونه
های بافت بهطور مستقیم و منجمد از تانک نیتروژن مایع ،جهت
هموژنیزه شدن به هاون چینی مستقر در زیر هود ،منتقل گردید
و توسط هاون بهخوبی کوبیده شد 1 .میلیلیتر از محلول TRIzol
به نمونهی بافت هموژنیزه شده اضافه شد .سپس  222میکرو
لیتر کلروفورم افزوده گردید و به مدت  10-22دقیقه در دمای
اتاق انکوبه شد .سانتریفیوژ با سرعت  12222gدر دمای  0درجه
سانتیگراد به مدت  22دقیقه صورت گرفت و سپس محلول
رویی به میکروتیوب دیگری منتقل شد و همحجم محلول فوق،
ایزوپروپانول  122درصد اضافه گردید .به دنبال  12دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق و  10دقیقه سانتریفیوژ با دور
 ،12222gمحلول رویی دور ریخته شد و به رسوب حاصل
بهمنظور شستشو 1 ،میلیلیتر اتانول  60درصد اضافه و مجدد با
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متاستاز گره لنفاوی
مثبت
منفی

16
13

دور  6022gسانتریفیوژ صورت گرفت .محلول رویی مجدداً دور
ریخته شد و رسوب حاصل بهمنظور انجام آزمایشهای بعدی در
آب فاقد  )RNase-free water( RNAحل و تا زمان استفاده در
دمای  -82درجه سانتیگراد نگهداری شد .کیفیت و کمیت
RNAهای استخراجشده با استفاده از ژل آگارز و بررسی میزان
جذب  272به  282نانومتر  RNAبا استفاده از دستگاه نانودراپ
اندازهگیری شد (جدول .)2
بهمنظور حذف آلودگیهای احتمالی با  ،DNAقبل از انجام
واکنش RNA ،RT-PCRی مورداستفاده توسط آنزیم DNase I
تیمار گردید RNA .تیمار شده با ،DNaseⅠبا  2/0میکرولیتر
آنزیم رندوم هگزامر به مدت  0دقیقه در دمای  62درجه
سانتیگراد انکوبه شد .در مرحله بعد 1 ،میکرولیتر مخلوط
 dNTPو  2میکرولیتر بافر  RTو به مقدار موردنیاز آب مقطر
استریل اضافه و پس از  0دقیقه انکوباسیون در دمای  36درجه
سانتیگراد 2/0 ،میکرولیتر آنزیم  RTاضافه شد .انکوباسیون
مخلوط واکنش در دمای  02درجه سانتیگراد به مدت  82دقیقه
انجام گرفت.
ژن  ،β2mیک ژن خانهدار است که برای حفظ و نگهداری
سلولها بهطور پیوسته بیان میشود ،بنابراین بهعنوان یکی از
کاندیدهای مناسب جهت استفاده بهعنوان ژن کنترل داخلی ،در
این مطالعه موردبررسی قرار گرفت .پرایمرهای مورداستفاده در
این مطالعه با استفاده از نرمافزار ( GeneRunnerنسخه )0
طراحی و با نرمافزار ( OLIGOنسخه  )6/0ارزیابی گردیدند.
اختصاصیت پرایمرها توسط سایت  NCBIتائید شد .همچنین
توالیهای تکثیری توسط سایت  )16( UNAFoldازنظر ساختار-
های ثانویهای که ممکن بود درروند کار Real-Time PCR
اختالل ایجاد کند ،بررسی گردید .توالی پرایمرهای طراحیشده
در جدول  3مشاهده میشود.
پس از سنتز  ،cDNAبررسی کمی سطح بیان  PRNCR1با
استفاده از روش  qRT-PCRو با استفاده از SYBR® Green
) Supermix (Takara, Japan, Lot. no. AF31017Nانجام
پذیرفت .واکنش در  00چرخه شامل واسرشتگی در دمای 10
درجه سانتیگراد به مدت  20ثانیه ،اتصال در دمای  71درجه
سانتیگراد به مدت  32ثانیه و مرحله  20ثانیهای بسط در دمای
 62درجه سانتیگراد انجام شد.
-ΔΔCt
 2و با استفاده از
دادههای حاصل از تغییرات بیان با روش
نرمافزار  RESTآنالیز شدند .سایر آنالیزهای آماری با استفاده از
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جدول  -2اطالعات حاصل از بررسی میزان خلوص  RNAاستخراجشده با توجه به میزان جذب  272نانومتر به  282نانومتر توسط دستگاه
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 PRNCR1و β2m

توالی پرایمر

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2018.8.1.11.7

جدول  -3توالی پرایمرهای مورداستفاده برای

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-08

میزان جذب  262به 282

نمونههای حاشیه توموری

میزان جذب  262به 282

نمونههای توموری

نام ژن

’5’- CTAAGTCCACAGAGCAGGCAG-3

Forward

’5’-GAAGAAGAGCAGCATCCACAT-3

Reverse

’5’- CTACTCTCTCTTTCTGGCCTG-3

Forward

’5’- GACAAGTCTGAATGCTCCAC-3

Reverse

PRNCR1

β2m
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نرمافزار ( SPSSنسخه  )17و تستهای  t-testو
 Anovaانجام گرفت و ارزش  )p value( Pکوچکتر از 2/20
مبنای معنیدار بودن تفاوتها بود.
منحنی  ROCابزار مناسبی برای بررسی دقت تشخیصی و یا
پتانسیل یک ژن یا تست جهت بررسی احتمال استفاده بهعنوان
بیومارکر است ( .)18بسیاری از روشهای شناسایی بیومارکرها
مبتنی بر حداکثر میزان محیط زیر منحنی  AUC( ROCیا )A
هستند ،به این صورت که هرچه محیط زیر منحنی به یک
نزدیکتر باشد ،ژن موردبررسی دقت تشخیصی باالتری دارد
()11؛ بنابراین بهمنظور بررسی میزان حساسیت و اختصاصیت
One way-

 PRNCR1بهعنوان بیومارکر ،محیط زیر منحنی با استفاده از
نرمافزار ( Sigma Plotنسخه  )12/0اندازهگیری شد.

نتایج
نتایج حاصل از آنالیز با نرمافزار  RESTنشان داد که بیان
 PRNCR1در نمونههای بافت توموری پستان در مقایسه با
نمونههای نرمال حاشیه تومور ،افزایش معنیداری داشته است
( . (p=2/221بهاینترتیب که بیان  PRNCR1در نمونههای بافت
توموری  7/737برابر بیشتر از نمونههای نرمال حاشیه تومور بود
(شکل  1الف).

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-08

های نرمال حاشیه تومور و ارتباط افزایش بیان آن با ب) سایز تومور ج) سن بیمار د) درگیری گره لنفاوی و ی) درجه توموری( .محور  Yمیزان بیان  PRNCR1ژن ضربدر 1222
است) * .نشاندهندهی معنیدار بودن رابطه است.
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شکل  -1بررسی تفاوت بیان  PRNCR1و خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی نمونههای بافت توموری پستان .الف) تغییرات بیانی  PRNCR1در نمونههای توموری نسبت به نمونه-
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بهمنظور بررسی ارتباط تفاوت بیان  PRNCR1در نمونههای
بافت توموری با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی (سن ،درجه تمایز
تومور ،سایز تومور و درگیری گرههای لنفاوی) از نرمافزار SPSS
(نسخه  )17استفاده شد .تومورها ازنظر سایز در دو گروه
کوچکتر یا مساوی  2/0سانتیمتر و بزرگتر از  2/0سانتیمتر
تقسیم شدند و نتیجه آنالیز  ،t-testارتباط معنیداری بین
تغییرات سطح بیان  PRNCR1و اندازه تومور نشان داد
( .)p =2/230بدینصورت که ارتباط مثبت و معنیداری بین
افزایش سطح بیان  PRNCR1با افزایش سایز تومور مشاهده
گردید (شکل  2ب) .بیماران همچنین در دو گروه سنی کمتر یا

 II ،Iو  IIIتقسیم میشوند که طبق آنالیزهای صورت گرفته
ارتباط معنیداری بین بیان  PRNCR1با درجه تمایزی توموری
با احتساب  p =2/632مشاهده نگردید (شکل  1ی).
بهمنظور بررسی پتانسیل  ،PRNCR1جهت استفاده بهعنوان
بیومارکر تشخیصی سرطان پستان ،منحنی  ROCبا استفاده از
نرمافزار  Sigma Plotرسم گردید .همانطور که در شکل 2
قابلمشاهده است ،سطح زیر منحنی ( )Aبهدستآمده توسط
نرمافزار ،عدد  2/67را نشان میدهد .عدد حاصله نشان میدهد
که  PRNCR1احتماالً بتواند بهعنوان بیومارکر مناسبی جهت
تشخیص سرطان پستان مورداستفاده قرار گیرد.

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-08

شکل  -2منحنی  ROCبرای  PRNCR1در نمونههای بافت توموری بهمنظور بررسی میزان حساسیت ،اختصاصیت و پتانسیل بیومارکری  PRNCR1جهت
تشخیص سرطان پستان
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در مطالعه حاضر ،برای اولین بار ارتباط بین تغییرات بیانی
 RNAبلند غیرکدکننده  PRNCR1با سرطان پستان موردبررسی
قرار گرفت .تاکنون  PRNCR1تنها در سرطانهای پروستات و
کلورکتال موردبررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این
بررسی نشان داد که همراستا با سرطانهای پروستات و کلورکتال
( PRNCR1 ،)22 ،13در نمونههای توموری بافت پستان نسبت
به نمونههای نرمال حاشیهی توموری افزایش بیان معنیداری
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مساوی پنجاه سال و بیشتر از پنجاه سال دستهبندی شدند؛ اما
تفاوت معنیداری بین تغییرات بیان  PRNCR1در دو گروه سنی
موردنظر دیده نشد (( )p =2/36شکل  1ج).
عالوه بر آن ،تومورها ازنظر متاستاز گرههای لنفاوی به دو گروه
مثبت و منفی دستهبندی شدند و با محاسبه  ،p =2/21ارتباط
مثبت و معنیداری بین افزایش بیان  PRNCR1و متاستاز گره-
های لنفاوی دیده شد (شکل  1د).
ازلحاظ درجه تمایز ،نمونههای توموری همچنین در سه دسته

بحث و نتیجه گیری
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دارد که این افزایش بیان در نمونههای توموری پستان با متاستاز
به گرههای لنفاوی ارتباط مستقیمی نشان داد .عالوه بر آن ،دیده
شد که مطابق یافتههای گزارششده در سرطان کلورکتال (،)22
ارتباط معنیداری نیز بین افزایش سطح بیان  PRNCR1با
افزایش سایز تومور در نمونههای بافت پستان وجود دارد.
RNAهای غیرکدکننده با دخالت در سه مسیر مختلف در
بسیاری از فرآیندهای مربوط به سرطان ازجمله شروع ،پیشرفت
و متاستاز نقش دارند ( ،)21برخی از lncRNAها بهعنوان انکوژن
عمل میکنند ،از قبیل  MALAT1در سرطان ریه ( )22و H19
در سرطان کولون ( .)23برخی با متاستاز و پیشرفت تومور در
ارتباط هستند از قبیل  )20( HOTAIRو برخی دیگر از قبیل
 MEG3نقش سرکوبگری توموری دارد (.)20
با توجه به مطالعات متعدد صورت گرفته درگذشته ،منطقهی
 8q20حاوی مناطق تنظیمی بهخصوص تقویتکنندهها است و
بعدها دیده شد که لوکوسهایی با ریسک باالی درگیری در
سرطانهای اپیتلیال از قبیل کولون ،پستان و پروستات هستند
( .)27در سال  2212برای اولین بار PRNCR1،در موقعیت
 8q20در سرطان پروستات شناسایی شد و دیده شد که بیان
 PRNCR1میتواند با حیات سلول سرطانی پروستات و فعالیت
گیرنده آندروژن در ارتباط باشد ( PRNCR1 .)8بافاصلهای کمتر
از یک مگا باز از ژن  CMYCدر موقعیت  8q20قرار دارد و
همچنین SNPهایی در ژن  PRNCR1شناسایی شد که دیده شد
میتوانند با تأثیر بر ساختار ثانویه یا شکل فضایی رونوشت
 ،PRNCR1پایداری آن را تغییر دهد ( Yang .)8و همکاران
نشان دادند که بیان دو  PRNCR1 lncRNAو  PCGEM1در
سرطان پروستات افزایش قابلتوجهی مییابند و عملکرد خود را
از طریق اتصال به ژن گیرنده آندروژن ،افزایش فعالیت آن و
بنابراین فعالسازی ژنهای هدف آن ،کنترل میکنند و میتوان
از آنها بهعنوان هدفهای درمانی استفاده شود .آنها همچنین
گزارش کردند که  PRNCR1جهت اتصال به گیرنده آندروژن،
نیازمند حضور  PCGEM1است ( .)13برخالف یافتههای حاصل
از مطالعات  Presner ،Yangو همکاران نتوانستد ارتباط
معنیداری بین تغییرات بیانی lncRNAهای مربوطه بافرم
تهاجمی سرطان پروستات پیدا کنند (.)26
در بررسیهای انجامشده در سرطان کولورکتال ،ارتباط
معنیداری بین تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژن  PRNCR1با
احتمال ابتال به سرطان کلورکتال دیده شد ( .)21به دنبال آن،

تغییرات بیان  PRNCR1در نمونههای توموری و ردههای سلولی
سرطان کلورکتال موردبررسی قرار گرفت .در مطالعه انجامشده
توسط  Yangو همکاران PRNCR1 ،در نمونههای توموری
کلورکتال افزایش بیان قابلتوجهی نسبت به نمونههای نرمال
حاشیه تومور نشان داد و این سطح باالی بیان با افزایش سایز
تومور همراه بود که گزارشهای حاصله مشابه با نتایج
بهدستآمده در مطالعه حاضر در سرطان پستان بود .آنها
همچنین با بررسی منحنی  ROCو گزارش سطح زیر منحنی
 ،2/611گزارش کردند که ارزش تشخیصی  PRNCR1باالتر از
بیومارکر  )AUC=2/701( CEA-CA199است .بنابراین میتواند
بهعنوان یک بیومارکر با حساسیت تشخیصی مناسب
مورداستفاده قرار گیرد .توقف بیان  PRNCR1با روش
اولیگونوکلئوتید آنتیسنس ،نشان داد که حذف آن باعث توقف
تکثیر سلولی شده اما تأثیری روی آپوپتوز سلولی یا توانایی
تهاجم ندارد (.)22
مطالعه دیگری در سرطان معده ،نشان داد که پلیمورفیسم-
های تک نوکلئوتیدی در  PRNCR1با افزایش احتمال ابتال به
سرطان معده در ارتباط است و SNPهای موجود در PRNCR1
نیز میتوانند بهعنوان بیومارکری برای تشخیص این بیماری
استفاده شوند (.)28
در حال حاضر ،اطالعات اندکی درزمینهٔ نقش و عملکرد
 PRNCR1در دسترس است؛ اما نکتهی قابلتوجه این است که
 PRNCR1فعالیت خود را بهواسطه گیرنده آندروژن انجام می-
دهد .در سرطان پستان AR ،بیشتر و گستردهتر از گیرندههای
استروژن و پروژسترون بیان میشود و اخیراً  ARبهعنوان مارکر
مناسبی جهت دستهبندی سرطان پستان مورداستفاده قرار
گرفته است ( ،)21هرچند گیرنده آندروژن در زیرگروههای
مختلف سرطان پستان ،عملکردهای متفاوتی دارد ( .)32مطالعه
در جمعیت بزرگی از زنان مبتال به سرطان پستان نشان داده
است که بیان  ARبا درجه تمایزی تومور ،خصوصیات پاتولوژیکی
و فنوتیپ مولکولی در ارتباط است ( .)31بنابراین بررسی تغییرات
بیانی  PRNCR1با توجه به ارتباطش با  ARدر سرطان پستان،
بهمنظور بررسی پتانسیل تشخیصی و درمانی آن حائز اهمیت
است.
یافتههای این مطالعه نشان داد که در سرطان پستان ،مطابق
با نتایج گزارششده در سرطانهای پروستات و کلورکتال ،سطح
بیان  PRNCR1در نمونههای توموری بهطور معنیداری افزایش
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 حذف، مطالعه ردههای مختلف سلول سرطانی پستان.میشود
 در ردهی سلولی مربوطه و بررسی تغییراتی ازPRNCR1 بیان
 آپوپتوز و خاصیت تهاجمی در رده سلولی،قبیل میزان تکثیر
.سرطانی از سایر پیشنهادهای مطرحشده میباشند

تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از کارکنان محترم
بیمارستان نورنجات و همچنین بیماران محترم که صمیمانه ما
 کد. اعالم میدارند،را جهت جمعآوری نمونه همکاری کردند
. از دانشگاه تبریز میباشد0.0.3201 اخالق مطالعه حاضر

تعارض منافع

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2018.8.1.11.7 ]
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.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند
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 در نمونههای توموریPRNCR1 مییابد که این افزایش بیان
.ی بلند غیرکدکننده باشدRNA میتواند مبین نقش انکوژنی این
PRNCR1 همچنین نتیجه حاصل از بررسی پتانسیل تشخیصی
 همراستا با نتایج،بهعنوان بیومارکر تشخیصی سرطان پستان
PRNCR1  نشان داد که،)22( حاصل از سرطان کلورکتال
حساسیت و اختصاصیت قابلتوجهی جهت استفاده بهعنوان
.بیومارکر تشخیصی را دارد
نظر به عملکردهای مختلف گیرنده آندروژن در سرطانهای
 بررسی تغییرات بیان،پستان با زمینهی مولکولی متفاوت
 در زیرگروههای مختلف با تمرکز بر میزان و عملکردPRNCR1
 همچنین با توجه به محدود بودن تعداد. پیشنهاد میشودAR
 بهمنظور دستیابی به نتایج،نمونههای موردمطالعه در این تحقیق
 پیشنهاد، بررسی جامعهی آماری گستردهتر،مطلوب و جامعتر
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Abstract
Background & Objective: Breast cancer is one of the most common malignancies leading to death in
women especially in industrial countries. Recent studies revealed that noncoding RNAs play
important roles in various cellular activities such as tumor initiation, progression, and resistance to
therapy. PRNCR1 is a long noncoding RNA that upregulates in some cancers and through androgen
receptor signaling causes carcinogenesis. The aim of this study was to evaluate the expression pattern
of PRNCR1 in breast cancer patients.
Material & methods: In the present study, 30 breast tumor specimens and paired adjacent
nontumoral tissues were collected from breast cancer women from East Azarbaijan province during
the period of 2014-2015 and the expression level of PRNCR1 was evaluated using qRT-PCR. Also, the
statistical analysis (t-test) was performed to examine the association between PRNCR1 and clinicpathologic characteristics of tumor samples.
Results: The data revealed that PRNCR1 significantly upregulates in breast tumor tissues compared
to the paired adjacent normal tissues. Moreover, overexpression of PRNCR1 in breast tumor tissues
was significantly related to tumor size and lymph node metastasis (P<0.05).
Conclusion: The results revealed that PRNCR1 significantly dysregulates in breast cancer.
Considering its effect on downstream pathways of androgen receptor, suggesting that it might be
used as a therapeutic agent, although further studies are required.
Keywords: Breast cancer, long noncoding RNA, androgen receptor, PRNCR1
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