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مقاله مروری

مروری بر میکروRNAها بهعنوان نشانگرهای زیستی جدید در سرطان کلورکتال
گروه علوم جانوری ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1397/03/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/10/17 :

چکیده
زمینه و هدف :با توجه به اینکه سرطان کلورکتال اغلب در مراحل اولیه فاقد عالمت فنوتیپی است ،لذا مطالعهی نشانگرهای زیستی برای پیشبینی و تشخیص
شروع تومور بسیار حائز اهمیت است .میکروRNAها یکی از مهم ترین نشانگرهای زیستی هستند که به دالیل مختلف ازجمله غیرتهاجمی بودن ،مطالعهی آنها
توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ این مولکولها گروهی از  RNAهای کوچک غیرکدکننده هستند که بهوسیلهی میانکنش با  ،mRNAبیان
ژن را در سطح بعد از رونویسی مهار می کنند .هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل میکروRNAها بهعنوان نشانگرهای زیستی و مطالعه تغییرات آنها در
سطوح مختلف پاتوفیزیولوژیکی و مولکولی سرطان است.
مواد و روشها :در مطالعهی مروری حاضر با جستجو در پایگاههای اطالعاتی  Google scholar ،PubMedو  Scopusبه بررسی نقش میکروRNAها در سرطان
کلورکتال پرداخته شده است.
نتیجهگیری :کشف این مسئله که میکرو RNAها توان عمل به هر دو صورت انکوژن یا سرکوبگر تومور را دارند ،باعث شروع مطالعات وسیعی درزمینهی سرطان
شد که نتیجهی آن شناسایی میکروRNAهای متنوع درگیر در سرطانزایی و پیشرفت آن بود .مطالعات گوناگون بد تنظیمی میکروRNAها را در نمونههای
بافتی و مایعات بدن افراد مبتالبه سرطان کلورکتال نشان داده است .میکروRNAها ازلحاظ شیمیایی در مایعات مختلف بدن مانند سرم ،پالسما و نمونههای
مدفوعی پایدار بوده و تشخیص آنها نیز آسان است ،بنابراین بامطالعهی میکروRNAها در سرطان کلورکتال میتوان از شروع ،مراحل ،گسترش یا مکانیسم عمل
تومور آگاه شد یا آن را پیشبینی کرد.
کلمات کلیدی :سرطان کلورکتال ،میکرو ،RNAنشانگر زیستی ،تشخیص سرطانRNA ،های غیر کد کننده

مقدمه
در سالهای اخیر دانش ما در مورد نشانگرهای زیستی سرطان
شدیداً افزایش پیدا کرده است که درنتیجهی آن فرصتهای بی-
نظیری برای افزایش کارایی تشخیص و درمان بیماران مبتالبه
سرطان فراهم شده است .پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر توانایی
آزمایش بسیاری از نشانگرهای زیستی بالقوه را فراهم کرده و
عالقهی زیادی را برای گسترش نشانگرهای زیستی جدید فراهم
آورده است ( .)1میکروRNAها گروهی از RNAهای کوچک
غیرکدکننده هستند که به دلیل تأثیر فراگیر آنها روی بیان ژن
بخصوص در مرحله ی بعد از رونویسی ژن ،تحقیقات زیادی روی
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آنها انجام گرفته است .میکروRNAها به شکل
ریبونوکلئوپروتئین ( )RNPو با همراهی پروتئینهای خاص عمل
میکنند و بهعنوان تنظیمکنندههای منفی بیان  RNAپیامرسان
( (mRNAهدفشان معروف هستند ( .)2میکروRNAها بیان
 mRNAرا با روشهای گوناگونی تحت تأثیر قرار میدهند و خود
آنها نیز با چندین فاکتور مورد تنظیم قرار میگیرند .آنالیزهای
عمیق نشان داده است که تأثیر ممانعتی میکروRNAها زمانی که
دستخوش استرسهای گوناگون مانند محرومیت آمینواسیدی و
استرس اکسیداتیو قرار میگیرند ،احتمال کاهش دارد؛ درواقع
برخی میکروRNAها با اهدافشان بهطور برگشتپذیری میانکنش
ایجاد میکنند .عالوه بر این نشانههایی وجود دارد که پیشنهاد
میکند میکروRNAها مولکولهای RNAغیرکدکنندهی دیگر را
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میکروRNAهای بیومارکر در سرطان کلورکتال
دوره بالینی پزشکی

مواد و روشها
مطالعهی مروری حاضر با محوریت بررسی میکروRNAها
بهعنوان نشانگرهای زیستی جدید در سرطان کلورکتال انجام
Recurrence

1201

1

 miR-21بهعنوان یکی از مهمترین میکروRNAهای
نشانگرهای زیستی
سطح miR-21موجود در اگزوزومهای پالسما ،سرم و مدفوع
یک نشانگر زیستی سودمند برای پیشبینی عود1در بیماران با
سرطان کلورکتال در مراحل  III ،IIو  IVطبقهبندی تومورهای
بدخیم ) (TNMاست ( .)9 ،8سیستم تقسیمبندی  TNMو دوک
اصالحشده2در تشخیص و درمان سرطان کلورکتال اهمیت بسیار
زیادی دارد ( .)10همچنین در سیستم تقسیمبندی دوک در
مراحل  C ،Bو  ،Dاین میکرو RNAبهعنوان یک فاکتور برای
پیشبینی سرطان کلورکتال است ( miR-21 .)11که چندین ژن
هدف و مسیرهای پیامرسانی دخیل در تکثیر تومور ،تهاجم و
متاستاز را تنظیم میکند ،در سرم افراد مبتالبه سرطان کلورکتال
دچار بیش بیانی میشود .این بیش بیانی با حساسیت پایین و
عدم پاسخ مناسب به شیمیدرمانی ارتباط مستقیم دارد (شکل
.)13 ،12( )1
نشانگرهای متاستاز به کبد
بیشتر از  %50بیماران مبتالبه سرطان کلورکتال در طول
زندگی خود با متاستاز سرطان به کبد ( )CRLMمواجه میشوند
( .)15اکثر مواقع جراحی و جدا کردن بخشی از سرطان کلورکتال
که به کبد متاستاز داده است ،برای بیمار بهبودی بخش است .با
توجه به اینکه میکروRNAها در سرطان کلورکتال از تنظیم خارج
میشوند ،برخی محققان از بیان آنها بهعنوان نشانگر زیستی
برای پیشبینی بقای بیماران بعد از عمل  CRLMاستفاده می-
کنند .با مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است ،نشان داده
شده است که بیمارانی که بعد از عمل  CRLMبقای کمتری
دارند نسبت به افرادی که به مدت زیادی به حیات خود ادامه
میدهند ،سطوح باالیی از  miR-203را نشان میدهند (.)16
Modified Dukes classification
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در سطح بعد از رونویسی تنظیم میکنند و نتایج آن احتمال
نقش تنظیمی میکروRNAها را در سطوحی باالتر از رونوشتهای
کد کنندهی پروتئین تقویت میکند ( .)3کمپلکس چند
پروتئینی  RISCعملکرد تنظیمی میکروRNAها را بر عهده دارد.
میکروRNAها با جایگیری در درون کمپلکس  RISCآن را برای
هدفگیری  mRNAفعال میکنند .مطالعات اخیر نشان داده
است که اجسام P-برای خاموشسازی ژن بهوسیلهی میکروRNA
و جایگیری آن درون کمپلکس  RISCضروری است و
خاموشسازی درون اجسام P-رخ میدهد .انحراف یا آشفتگی در
سطح بیان میکروRNAها به پیامدهای کلینیکی جدی مانند انواع
بدخیمیها منجر میشود .شواهد بسیاری نقش میکروRNAها را
در زیستشناسی سرطانهای انسانی تائید کرده است (.)4 ،2
برای اینکه بتوان از میکروRNAها بهصورت کاربردی بهعنوان
نشانگر زیستی ،اهداف دارویی جدید و همچنین ابزار درمانی برای
پیشبینی ،تشخیص و درمان بدخیمیها و بیماریها استفاده
کرد ،الزم است که فهم عمیقی از تغییر و تبدیل آنها داشته
باشیم .بخصوص مکانیسمهای مولکولی که میکروRNAها
بهوسیلهی آنها باعث بروز پیامدهای بیان ژنهای خاص در
مراحل و شرایط مختلف چرخهی سلولی میشوند ،اهمیت
فوقالعادهای دارند (.)5
سرطان کلورکتال ( )CRCسومین سرطان رایج و چهارمین
عامل مرگهای ناشی از سرطان در جهان است .این سرطان در
مراحل ابتدایی درمانپذیر است اما بسیاری از بیماران در این
مرحله هیچ عالمت فنوتیپی از خود نشان نمیدهند؛ بنابراین
میکروRNAهای در حال گردش (میکروRNAهای خارج سلولی
که در مایعات بدن یافت میشوند) بهعنوان نشانگرهای زیستی
بالقوه دارای اهمیت زیادی هستند ( .)6تشخیص اولیهی سرطان
کلورکتال ،کلیدی برای جلوگیری از این سرطان و تأثیر روی
طول حیات بیماران است .کشف این مسئله که میزان
میکروRNAها در مایعات بدن مانند پالسما ،سرم و اگزوزومها
پایدار است ،فرصت بینظیری را برای توسعهی استراتژیهای
جدید بر اساس این مولکولها بهعنوان نشانگرهای زیستی برای
تشخیص اولیه فراهم کرده است (.)7

پذیرفته است .برای این کار مقاالت معتبر و جدید به چاپ رسیده
در مجالت بینالمللی موجود در پایگاه دادههای ،PubMed
 Google Scholarو  Scopusبا در نظر گرفتن کلیدواژههای
 Biomarker ،Colorectal cancerو  MiRNAموردبررسی قرار
گرفتند و مقاالت استخراجشده بعد از حذف مقاالت غیر مرتبط،
بر اساس موضوع ،اهمیت و تازگی تدوین و دستهبندی شدند و
در مرحلهی بعد استخراج مطالب صورت گرفت .با توجه به
گستردگی مطالب و ازدیاد میکروRNAهای نشانگر ،مهمترین و
معتبرترین آنها موردبررسی قرار گرفته است.
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تغییرات ژنتیکی باعث آشفتگیهایی در مسیرهای مولکولی تنظیمکنندهی رشد سلولی ،بقا و متاستاز میشود .زمانی که این تغییرات در بیشتر بیماران
دارای نوع خاصی از تومور دیده میشود ،میتواند بهعنوان نشانگر زیستی برای پیشبینی و توسعهی درمانهای گوناگون بهکاربرده شود .شناسایی نشانگر
زیستی برای سرطان به مطالعات مرتبط با مسیرهای مسئول تنظیم صحیح عملکردهای مختلف سلولی نیاز دارد .در فرایند سرطانزایی تعدادی فرصت (از
مرحلهی جهش تا تأثیر آن روی متابولیسم و تکثیر سلولی) برای شناسایی نشانگرهای زیستی و پیگیری فرایند سرطانزایی در مراحل ابتدایی وجود دارد

که بر اساس آن چندین نشانگر ژنتیکی ،مولکولی و متابولیکی مورد شناسایی قرار گرفته است (.)1
همچنین میزان  miR-210 ،miR-139-5p ،miR-29aو
 133bدر سرم بیمارانی که  CRLMدر آنها رخ داده است ،نسبت
به سایر بیماران دارای سرطان کلورکتال بهصورت قابلتوجهی
بیشتر است که با متاستاز و بقای پایین ارتباط دارد (.)19-17
بیش بیانی  miR-203عالوه بر سرطان کلورکتال در سایر
تومورهای جامد نیز میتواند بهعنوان یک نشانگر زیستی به کار
رود که البته در انواع مختلف تومورها اهمیت متفاوتی دارد .بیش
بیانی  miR-203در جریان خون با پیشآگهی ضعیف در سرطان
کلورکتال ارتباط دارد .بااینکه  miR-203در بیشتر سرطانها در
نقش سرکوبگر توموری ظاهر میشود اما در چندین سرطان
ازجمله سرطان کلورکتال دارای پتانسیل انکوژنی است و دلیل
آنهم احتماالً با توانایی آن در القای پروتوانکوژن MET
(گیرندهی تیروزین کینازی) و تشکیل کلنی متاستازی ارتباط
دارد (.)20
miR-

نشانگرهای متاستاز به گرههای لنفاوی
متاستاز به گرههای لنفی در بیماران مبتالبه سرطان کلورکتال
امری رایج بوده و نشاندهندهی گسترش سیستمیک سرطان
است ( .)21در چنین حالتی بیان  miR-497در بافتهای توموری

با مراحل کلینیکی متاستاز به گرههای لنفی ارتباط خواهد داشت
و بیان آن در سرطان کلورکتال نسبت به بافتهای اطراف کاهش
پیدا میکند .این میکرو RNAمستقیماً KSR13را بهعنوان یک
انکوژن هدفگیری میکند ،بهصورتی که بیان  KSR1بهطور
معکوس بابیان  miR-497ارتباط دارد .بیش بیانی miR-497
باعث مهار تکثیر سلولی ،مهاجرت سلولهای سرطانی و همچنین
حساسیت به داروی شیمیدرمانی -5فلورواوراسیل میشود،
درحالیکه بیان  KSR1دارای اثرات معکوس است (MiR- .)22
 376aو  miR-152همانند  miR-497در بافتهای سرطانی
کلورکتال بیان پایینی را از خود نشان میدهند و این تغییر با
فرایندهایی همچون متاستاز به گرههای لنفی و بقای کوتاه
بیماران و مراحل طبقهبندی تومورهای بدخیم ) (TNMسرطان
کلورکتال ارتباط دارد ( .)24 ،23از دیگر میکروRNAهایی که
بیان آنها با متاستاز به گرههای لنفی ارتباط دارد miR-100 ،و
 miR-630است miR-100 .بهوسیلهی هدف قرار دادن چندین
ژن مرتبط با تومور ازجمله  PI3K،mTORو  ،AKT1توانایی
سرکوب تکثیر سلولی ،القای آپوپتوز و توقف چرخهی سلولی را
دارد؛ همچنین این میکرو RNAکه در سرطان کلورکتال دچار

Kinase suppressor of ras 1
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شکل  -1سلولهای سرطانی طیف وسیعی از تغییرات ژنتیکی را نشان میدهند که شامل بازآراییهای ژنی ،جهشهای نقطهای و تکثیر ژنی است .این

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال نهم | شماره  | 1بهار 1398

میکروRNAهای بیومارکر در سرطان کلورکتال
دوره بالینی پزشکی

تداخل در چرخهی سلولی

نشانگرهای واکنش به شیمیدرمانی
مطالعات متعددی تغییر میزان میکروRNAها را درنتیجهی
شیمیدرمانی موردبررسی قرار داده است که منجر به معرفی انواع
میکروRNAهای کاندید برای نشانگر زیستی در این امر شده
است .بهعنوانمثال در یک مطالعه سیوشش میکرو RNAکه
بهصورت قابلتوجهی با حساسیت به شیمیدرمانی ارتباط
داشتند ،شناسایی شدند که شامل  miR-320aو دیگر
میکروRNAهای درگیر در مسیرهای پیامرسانی ،TGF ،MAPK
 Wntبودند ( .)32از میکروRNAهای موجود در سرم میتوان به
 5مورد  miR-216 ،miR-145 ،miR-130 ،miR-20aو miR-
 372اشاره کرد که برای پیشبینی میزان حساسیت به
شیمیدرمانی در سرطان کلورکتال استفاده میشوند (.)33
 miR-126در حال گردش نیز در پاسخ به شیمیدرمانی و
بواسیزامب (یک داروی بازدارنده رگزایی) میزان آن دچار تغییر
میشود و بهعنوان یک نشانگر زیستی بالقوه برای مقاومت در
برابر درمانهای محتوی عوامل ضدرگزایی عمل میکند (.)34

اطالعاتی که اخیراً بهدستآمده است ،نشان میدهد که
میکروRNAها با فاکتورهای رونویسی که در تنظیم چرخهی
سلولی دخیل هستند ،همکاری دارند که ازجملهی این
فاکتورهای رونویسی میتوان به  E2F ،c-MYCو  p53اشاره کرد.
میکروRNAهای انکوژنیک و سرکوبگر ژنی در القای پیشبرد
چرخهی سلولی و توقف آن نقش مخالف هم را دارند ( .)28بیش
بیانی یک میکرو RNAبنام  ،miR-93تکثیر و مهاجرت سلولهای
سرطانی کولون را مهار میکند ،اما روی تهاجم تأثیری ندارد .این
میکرو RNAباعث تجمع سلولها در فاز  G2چرخهی سلولی می-
شود .بااینحال نمیتواند آپوپتوز یا نکروز را تحریک کند.
مطالعات عملکردی نشان داده است که  miR-93با سرکوب بیان
پروتئین سیکلین  ،B1باعث توقف چرخهی سلولی در فاز G2
میشود .عالوه بر این بیان گیرندهی تیروزین-پروتئین کیناز
 p21 ،)ERBB2(erbB-2و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
( (VEGFرا نیز مهار میکند که همگی در تکثیر سلولی دخیل
هستند ( miR-29c .)29نیز همانند  miR-93با جلوگیری از
تکثیر سلولی و مهاجرت ،فعالیت ضد توموری از خود نشان می-
دهد .این میکرو RNAعالوه بر  ،G2در  G1نیز تجمع سلولها را
تحریک میکند (.)30
بیان  miR-224در بافتهای سرطان کلورکتال نسبت به بافت-
هـای غیرتوموری پایینتر است و با میـزان جهش APC4ارتباط

میکروRNAهای مختلفی شناساییشدهاند که بهعنوان
سرکوبگر توموری عمل میکنند و با مکانیسمهای مختلفی باعث
کاهش تکثیر سلولی میشوند .خانوادهی  miR-320شامل miR-
 miR-320d ،miR-320c ،miR-320b ،320aو  miR-320eبه
طرز متفاوتی در آدنوما و کارسینومای تهاجمی زیرمخاطی بیان
میشوند .این خانواده که تکثیر سلولی را کاهش میدهند ،در
آدنومای کلورکتال و بافتهای کارسینومای تهاجمی زیرمخاطی
دچار کاهش بیان میشوند .مکانیسم عمل این خانواده به این
صورت است که با هدفگیری کیناز وابسته به سایکلین 6
( ،(CDK6تکثیر تومورهای کلورکتال را تحت تأثیر قرار میدهند
( .)35از دیگر خانوادههای میکرو RNAکه بهعنوان سرکوبگر
توموری عمل میکنند miR-143 ،و  let-7هستند و اغلب در

4

6
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Ectopic expression
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تداخل در تکثیر سلولی
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کاهش بیان میشود ،تنظیم مستقیم برخی انکوژنها دخیل در
تهاجم و متاستاز سلولهای توموری ازجمله  HOXA1و  Rac1را
بر عهده دارد .ارتباط  miR-630با پیشرفت تومور احتماالً به دلیل
تأثیر آن روی گیرندهی فاکتور رشد  1شبه انسولین ()IGF1R
است ( .)26 ،25در سرطان کولون میکروRNAهایی یافت می-
شوند که بیان آنها به حدی باال است که نقش انکوژنی بالقوه از
خود نشان میدهند ،بهطور مثال بیان باالی  miR-183نشان از
متاستاز سرطان کولون به گرههای لنفی و فواصل دور دارد .در
چنین حالتی ما شاهد پیشآگهی ضعیف و مراحل کلینیکی
پیشرفته خواهیم بود .مطالعات اخیر پیشنهاد میکند که miR-
 183توانایی کاهش بیان ژن سرکوبگر توموری  PTENرا در
سلولهای سرطانی دارد PTEN .بهعنوان تنظیمکنندهی منفی
مسیر پیامرسانی  PI3K/Aktعمل میکند (.)27

دارد .بیان نابجای  miR-2245توانایی مهاجرت ردههای سلولی
سرطان کلورکتال را سرکوب میکند اما تکثیر سلولی را کمتر
تحت تأثیر قرار میدهد .افزایش  miR-224بیان  CDC42 6و
( SMAD47از عوامل مرتبط با متاستاز سرطان کلورکتال) را در
هر دو سطح پروتئین و  mRNAکاهش میدهد و از تشکیل
فیبرهای اکتین جلوگیری میکند (.)31
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شکل  -2برخی میکروRNAهای دارای افزایش بیان یا کاهش در
سرطان کلورکتال ()42

تداخل در آپوپتوز
بسیاری از میکروRNAها در تنظیم مسیر داخلی و خارجی
آپوپتوز و مهار رشد تومور دخیل هستند .بیان نابجای ،miR-21
سلولهای سرطانی را از آپوپتوز القاء شده توسط جمستیابین
محافظت میکند ( miR-143 .)43با کاهش بیان  Bcl-2و فعال

2
Peroxisome proliferator-activated receptor
γ
Phosphatase and tensin homolog 3
4
Human yes-associated protein 1
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1
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سرطانهای کلورکتالی که دارای جهشهای  KRASهستند،
دچار کاهش بیان میشوند miR-143 .باعث افزایش حساسیت
سلولهای توموری دارای جهشهای  KRASبه پاکلیتاکسل (یک
داروی ضد سرطان) میشود ( miR-543 .)36نیز عالوه بر
 KRASفاکتورهای  MTA1 8و  HMGA2 9را نیز هدفگیری
میکند و باعث مهار تکثیر و متاستاز سلولهای سرطان
کلورکتال میشود .بیان  miR-543به طرز قابلتوجهی در بیماران
مبتالبه سرطان کلورکتال دچار کاهش میشود .درواقع miR-
 543نیز در سرطان کلورکتال برای تنظیم رشد و متاستاز بهعنوان
یک سرکوبگر عمل میکند (.)37
با تحقیقاتی که روی انواع میکروRNAها انجامشده ،کاهش
بیان چندین مورد دیگر نیز در سرطان کلورکتال تائید شده است.
یکی از این موارد  miR-148bاست که بیش بیانی آن ردههای
سلولی سرطان کلورکتال در حالت  in vitroمیتواند تکثیر سلولی
را مهار کند و در حالت  in vivoاز ایجاد تومور جلوگیری کند.
ژن CCK2R 10بهعنوان ژن هدف  miR-148bدر سطح ترجمه
دچار کاهش بیان میشود .نشان داده شده است که miR-148b
با تنظیم بیان  CCK2Rتکثیر سلولی را تحت تأثیر قرار میدهد
( .)38درواقع هرکدام از این میکروRNAها ،ژن یا ژنهای هدفی
دارند که بهوسیلهی آنها تأثیر خود را روی مکانیسمهای سلولی
اعمال میکنند.
در ادامه به چند مورد دیگر اشاره میشود :لیو جی و همکاران
با مطالعاتی که روی تأثیر  miR-18aبر تکثیر سلولی ،تهاجم و
متاستاز انجام دادند( TBPL111،کد کنندهی یک عضو از خانواده
پروتئینی متصل شونده به جعبهی  )TATAرا بهعنوان ژن هدف
 miR-18aشناسایی کردند ،بهطوریکه  miR-18aبا هدفگیری
منطقهی غیر ترجمه شوندهی´ )3´UTR( 3ژن  ،TBPL1بیان آن
را مهار میکند و بدینصورت نقش حفاظتی خود را در سرطان
کلورکتال اعمال میکند ( .)39همچنین ژن 12PPARγنیز
بهعنوان هدف مستقیم  miR-130bدر حالت  in vitroو in vivo
شناسایی شده است .بسیاری از تأثیرات  miR-130bبهوسیلهی
سرکوب  PPARγاست که آن نیز بهنوبهی خود 13
-E ، PTEN
کادهرین ،snail ،فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ،میانجیهای

کلیدی تکثیر سلولی EMT ،و رگزایی را از تنظیم خارج میکند
(.)40
بیان نابجای ژن از دیگر مکانیسمهایی است که میتواند
بهعنوان نشانگر زیستی مورداستفاده قرار گیرد .در این زمینه
میتوان به بیان نابجای  miR-195در چندین سرطان اشاره کرد.
 miR-195-5pبهعنوان یک مهارکنندهی بالقوه( YAP1 14یک
فاکتور تنظیمکننده ی رونویسی و دارای نقش کلیدی در مسیر
پیامرسانی  )Hippoعمل میکند ،بهطوریکه کاهش بیان
 YAP1بهوسیلهی  miR-195-5pبهصورت قابلتوجهی رشد
تومور را در مدلهای زنوگرافت سرطان کلورکتال کاهش میدهد.
در پیوند زنوگرافت ،پیوند از گونه دیگری (از حیوانات) تهیه و به
انسان منتقل میگردد (شکل .)41( )2
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میکروRNAهای بیومارکر در سرطان کلورکتال
دوره بالینی پزشکی

داخل در مسیرهای پیامرسانی
میکروRNAها در بسیاری از سرطانها مسیرهای پیامرسانی
مختلفی مانند  STAT3 ،MAPK ،PI3K/Akt ،EGFRو
مسیرهای ناچ را هدفگیری میکنند .این مسیرها در سرطان
بهوسیلهی جهشهای ژنتیکی ،فاکتورهای محیطی و عفونتهای
ویروسی فعال میشوند و باعث افزایش تکثیر ،مهاجرت سلولی و
فرار از سیستم ایمنی میشوند ( .)49بیان  miR-375در پالسما
و بافت سرطان کلورکتال دچار کاهش میشود .نشان داده شده
که بسیاری از ژنهایی که توسط  miR-375تنظیم میشوند ،در
مسیرهایی همچون  Wnt ،MAPKو -TGFبتا درگیر هستند.
بهعنوانمثال  %90از تومورهای کلورکتال در فاکتور تنظیمی
کلیدی موجود در مسیر پیامرسانی -β/Wntکاتنین دارای جهش
هستند .لیگاند  ،Wntپیامرسانی را بهوسیلهی رسپتورfzd 16
شروع میکند که هدف پیشبینیشدهی  miR-375است (.)50
 miR-140نیز بیان  Smad3را در مرحلهی بعد از رونویسی
تنظیم میکند و احتماالً از این طریق مهاجرت و تهاجم سلول-
های سرطانی کلورکتال را سرکوب میکند ( .)51آنالیزهای
5
6
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Deleted in Liver Cancer 1
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1

بحث و نتیجهگیری
از زمان کشف میکروRNAها و شروع تحقیقات روی آنها ،این
رشته بهصورت پرشتابی رشد کرده است و در حال حاضر نیز این
مولکولها تنظیمکنندههای مهم بیان ژن هستند که ممکن است
بهعنوان انکوژن یا سرکوبگر ژنی در رشد و پیشرفت سرطان تأثیر
داشته باشند .میکروRNAها تنظیمکنندههای مهم بیولوژیک
هستند که میتوانند بهعنوان اهداف درمانی جالبتوجه در
سرطان مورداستفاده قرار گیرند .با تحت تأثیر قرار دادن یک
میکرو RNAآبشاری از مسیرها میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
برهمخوردگی تنظیم بیان میکروRNAها درنهایت ممکن است
باعث بروز سرطان کلورکتال و همچنین متاستاز و مقاومت آن
در برابر شیمیدرمانی شود .در چنین حالتی میزان
میکروRNAهای موجود در مایعات بیولوژیک افراد سالم و بیمار
متفاوت خواهد بود؛ بنابراین میزان و بیان میکروRNAها میتواند
بهعنوان یک نشانگر زیستی در امر پیشبینی ،تشخیص زودهنگام
و پیگیری مسیر و روند درمان سرطان مورداستفاده قرار گیرد .با
توجه به نقش میکروRNAها در مسیرهای پیامرسانی مولکولی
شامل مسیر -β/Wntکاتنین ،مسیر  EGFRو  TGF-βهمانطور
که در متن مقاله نیز اشاره شده است ،مطالعات گوناگون ارتباط
بد تنظیمی میکروRNAها و نقش آنها در شروع و پیشرفت
سرطان کلورکتال را نشان داده است .تعداد نسبتاً کم ،امکان
بهکارگیری روشهای استاندارد ،سریع و نسبتاً ارزان برای
تشخیص ،همچنین پایداری منحصربهفرد شیمیایی و قابلیت
استخراج آنها در هر شرایط و دما از مایعات بدن ،خون ،مدفوع،
7
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کردن کاسپاز 3-تأثیر خود را روی آپوپتوز میگذارد و بنابراین
باعث القـای آپوپتوز در استئوسارکوم میشود .گزارش شده است
که  miR-143در سرطان کلورکتال دچار کاهش بیان میشود
( miR-375 .)44نیز همانند  ،miR-143در سرطان کولون
بهوسیلهی مسیر  Bcl-2از تکثیر سلولی و انتشار سلولهای
سرطانی جلوگیری میکند ( .)45بیش بیانی  miR-622باعث
القای مقاومت اشعهای در حالت  in vitroمیشود .بهعالوه miR-
 622با هدفگیری منطقهی غیر ترجمه شوندهی ´ 3ژن RB1
( )RB1-3'UTRباعث مهار بیان  Rbمیشود .بیش بیانی Rb
باعث بازگشت مقاومت اشعهای القاء شده توسط  miR-622می-
شود ( .)46میکرو RNAها نقشهای مختلفی را در انواع بیماری-
ها بخصوص سرطان دارند miR-106a .از بیان غیرمعمول و
فعالیت انکوژنیک در سرطانزایی جلوگیری میکند .بیش بیانی
این میکرو RNAباعث بقای سلولها و مهار آپوپتوز در سلولهای
سرطانی کلورکتال میشود miR-106a .در بافتهای
آدنوکارسینوما دارای بیان باالیی است ( miR-106b .)47نیز با
هدفگیری( DLC115بهعنوان یک ژن سرکوبگر توموری کاندید
پیشنهاد شده است) ،باعث افزایش مهاجرت و تهاجم در سرطان
کلورکتال میشود (.)48

نظاممند بیولوژیک و بیوانفورماتیک Smad2 ،و SGPP1را
بهعنوان اهداف  miR-27aپیشبینی کردهاند miR-27a.در بافت-
های سرطان کلورکتال و ردههای سلولی آن دچار کاهش بیان
میشود .افزایش بیان  miR-27aباعث سرکوب سطوح رونویسی
و ترجمهی SGPP1 17و  Smad2میشود که نتیجهی آن مهار
تکثیر سلولی در سرطان کولون و تحریک آپوپتوز و همچنین
تضعیف مهاجرت سلول است و با کاهش بیان  p-STAT3و
افزایش بیان کاسپاز 3-ارتباط داده شده است ( .)52در بیمارانی
که با داروهای ضد فاکتور رشد اپیدرمی ( )EGFRتحت درمان
قرار گرفتهاند ،بیان باالی  miR-31-5pبا دورهی بقای بدون
پیشرفت ( )PFCکوتاهمدت ارتباط دارد (جدول .)53( )1
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جدول  -1خالصهای از مهمترین miRNAهایی که در سرطان از تنظیم خارج میشوند.
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ردهی سلولی

let-7 g

57

2014

در مقایسه با پولیپهای کنترل و نمونههای سالم دارای افزایش بیان است.
در نمونههای اگزوزومی بیان باالیی دارد و بهعنوان یک نشانگر زیستی برای
عود سرطان کلورکتال است.
در سرطان رکتال دارای بیان باالیی دارد و بهعنوان یک پیشآگهی خوب
عمل میکند.
بیان باالیی دارند و با پیشرفت تهاجمی و پیامدهای نامطلوب سرطان
کلورکتال ارتباط دارند.

سرم

miR-135a-5p

بافت

miR-196a
miR-196b
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69
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70
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71
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2015

بیان  MiR-20aو  miR-31دچار افزایش و miR-143و  miR-145دچار
کاهش میشود.
در سرطان کلورکتال و آدنومای پیش رفته دچار تغییر بیان میشود.
دچار تغییر بیان میشود.
دچار تغییر بیان میشود.
بهعنوان یک سرکوبگر توموری دچار کاهش بیان میشود.
دچار کاهش بیان میشود.
دچار افزایش بیان میشود و در مراحل اولیه ،عود و پیشآگهی سرطان
بهعنوان یک نشانگر زیستی است.
بهصورت قابلتوجهی دچار تغییر بیان میشود.
دچار تغییر بیان میشود.
دچار افزایش بیان میشود.
دچار تغییر بیان میشوند و سطح بیان آنها با پیشرفت سرطان کلورکتال
ارتباط دارد.
دچار کاهش بیان میشود.
دچار کاهش بیان میشود و این کاهش بیان با متاستاز به گرههای لنفی و
کبد ارتباط دارد.
دچار کاهش بیان میشود.
شدیداً دچار افزایش بیان میشود.
دچار افزایش بیان میشود و در مراحل اولیهی کارسینوژنز بهعنوان انکوژن
عمل میکند.

بافتهای تازه و فریز شده و ردههای سلولی باعث مطرحشدن
آنها بهعنوان کاندیدهای بالقوه نشانگر زیستی سرطان شده
است .اهمیت این مسئله آنجا مشخص میشود که سرطان
کلورکتال بهعنوان یکی از کشندهترین سرطانها در مراحل
ابتدایی هیچ عالمت فنوتیپی ندارد ،درحالیکه تشخیص در این
مراحل میتواند بسیار کارگشا باشد .با مطالعات وسیعی که از
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بافت

MiR-20a
miR-31
miR-143
miR-145
miR-135b

مدفوع
مدفوع
مدفوع
بافت
بافت

miR-100

سرم

miR-1290

خون
پالسما و بافت
سرم

miR-29a

سرم
بافت

miR-221
miR-20a
miR-7

miR-29b
miR-155
miR-21
let-7g
miR-31
miR-92a
miR-181b
miR-375

بافت و ردهی سلولی

miR-625

بافت
بافت

miR-299-5p
miR-1287

بافت زیر مخاطی

miR-31

سال  2011به بعد در این زمینه صورت گرفته است ،نشان داده
شده است که در هر مرحلهی پاتوفیزیولوژیکی سرطان کلورکتال
میکروRNAهای خاصی وجود دارند (مانند  )miR-21که از
تنظیم خارج میشوند و همچنین بیان آنها با سیستمهای
تقسیمبندی مراحل سرطان کلورکتال نیز مرتبط است .این
مسئله فرصت بینظیری را برای محققان پیش رو میآورد تا با
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 تشکر و قدردانی،تبریز که ما را در گردآوری مطالب یاری کردند
. است458-11  کد طرح این مقاله.میشود

،تحقیقات بیشتر روی این نشانگرهای زیستی غیرتهاجمی
پیشبینی و تشخیصهای دقیقتری از سرطان کلورکتال داشته
.باشند و استراتژیهای درمانی را بر اساس آن اتخاذ کنند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

تشکر و قدردانی
بدینوسیـله از اعضای گروه زیسـتشناسی جانوری دانشگاه
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Abstract
Background & Objective: Since colorectal cancer does not often have phenotypic symptoms in the
early stages, the study of biomarkers for the diagnosis and prognosis of the tumor is very important.
MicroRNAs are one of the most important biomarkers which attract the attention of many researchers
due to a variety of reasons, including their non-invasive nature; these molecules are a group of noncoding small RNAs that suppress gene expression by interacting with mRNA at the posttranscriptional level. The objective of the present study is to investigate the potential of microRNAs
as a biomarker for colorectal cancer and evaluating their changes at different pathophysiological and
molecular levels of cancer.
Materials & Methods: In this review study, we explored the PubMed, Google Scholar and Scopus
databases to investigate the role of microRNAs in colorectal cancer.
Conclusion: The discovery of the fact that microRNAs are able to act as oncogene or tumor
suppressor has led to the initiation of extensive investigations on cancer, resulting in the identification
of various microRNAs involved in carcinogenesis and its progression. Various studies have shown
that microRNAs are dysregulated in tissue samples and body fluids of people with colorectal cancer.
MicroRNAs in body fluids such as serum, plasma, and fecal specimens are chemically stable, and
their diagnosis is easy, so by studying microRNAs in colorectal cancer, the initiation, stages, spread,
or mechanisms of the tumor can be predicted and notified.
Keywords: colorectal cancer, biomarker, miRNAs, cancer diagnosis, noncoding RNAs
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