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چکیده
زمینه و هدف :سرطان پروستات ،بیماری پیچیده ای است که بیان ژن در آن تغییریافته است .عوامل ژنتیکی درگیر در سرطان پروستات ،بهطور قابلتوجهی
موردمطالعه قرار گرفته است .شواهد نشان میدهد که بخش چشمگیری از عوامل مستعد کننده به سرطان پروستات را نمیتوان به تغییر در توالیهای کد کننده
پروتئین نسبت داد.
هدف از این مطالعه معرفی تعدادی از RNAهای غیر کد کننده طویل ( )Long non coding RNAsبا طول بیشتر از  200نوکلئوتید است که در آسیبشناسی
سرطان پروستات نقش مهمی دارند.
نتیجهگیری :نقش LncRNAها بهعنوان عوامل سرکوبکننده تومور یا آنکوژنها ،در انواع متعددی از سرطان ها ازجمله سرطان پروستات به اثبات رسیده است.
مطالعات اخیر نشان میدهند که رونوشتهای حاصل از LncRNAها نقش کلیدی در فرایند تومور زایی پروستات ایفا میکنند.
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سرطان پروستات دومین سرطان مرگآور در میان مردان
بهحساب میآید .به دلیل شیوع باالی مرگومیر ناشی از سرطان
پروستات ،تشخیص در مراحل اولیه میتواند منجر به درمان
کارآمد گردد ( .)1حدود سی سال پیش ،کشف آنتیژن
اختصاصی پروستات  )Prostate Specific Antigen( PSAمسیر
تشخیص سرطان پروستات را متحول کرد .آزمون سرمی PSA
در حال حاضر رایجترین برنامه غربالگری و نظارت بر سرطان
پروستات است .شواهد بهدستآمده در مطالعات بالینی متعدد
نشان میدهد که آزمایش  PSAدر تشخیص زودهنگام سرطان
پروستات مؤثر است اما دارای اشکاالت و محدودیتهای
قابلتوجهی در تشخیص است (.)3 ،2

عالوه براین ،پیشرفتهای اخیر در توسعه داروهای سرطان
پروستات ضرورت وجود نشانگرهای زیستی جدید را که در
تصمیمگیریهای درمانی کاربرد دارد ،مطرح کرده است.
شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان که میتوانند از طریق یک
روش غیرتهاجمی مثالً در یک نمونه خون یا ادرار تعیین شوند از
اهمیت ویژهای برخوردار است که از اینها اغلب بهعنوان
نشانگرهای زیستی در گردش یاد میشود (lncRNA .)4ها،
رونوشتهای مشابه  mRNAهستند که اندازه آنها تقریباً 200
نوکلئوتید است که همه آنها بهاستثنای موارد کمی ،فاقد توانایی
رمز کردن پروتئین هستند (.)5
lncRNAها ممکن است در درونهسته یا سیتوپالسم سلول
حضور داشته باشند که توسط  RNAپلیمراز  IIاز روی یکی از
رشتههای  DNAجایگاه رمزگذاری کننده ،رونویسی میشوند (،6
 .)7مطالعات متعدد نشان داده است که lncRNAها بهعنوان
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مقدمه

پریسا فومن اجیرلو و همکاران

تعدیلکننده فرآیندهای کلیدی سلولی نهتنها در فیزیولوژی
طبیعی ( )9،8بلکه در بیماریهای مختلفی ازجمله سرطان
سرویکس و پروستات اهمیت دارند (.)12-10
فرض بر این است که بسیاری از رونوشتها میتوانند بهعنوان
نشانگرهای زیستی در فرآیند سرطانزایی عمل کنند.
چندین  RNAغیر کد کننده طویل ازجمله ،HOTAIR
 PCGEM1و  PCA3در پیشرفت سرطان پروستات مقاوم به
شیمیدرمانی ارتباط دارند;GAS5 (Growth Arrest Specific 5).
)HOTAIR (HOX Transcript Antisense RNA؛ PCGEM1
)(PCGEM1, prostate-specific transcript؛ PRNCR1 (Prostate
)( Cancer Associated Non-Coding RNA 1شکل.)1

مواد و روشها
lncRNAها و سرطان پروستات
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(ARE); androgen-regulated genes Androgen responsive
(ARG); BReast CAncer gene (BRCA2); cadherin 1
(CDH1); CTBP1-AS (CTBP1 Antisense RNA); HDACs
(Histone deacetylases); EMT (pithelial-mesenchymal
;)transition
HATs
(Histone
;)acetyltransferases
SCHLAP1 (SWI/SNF complex antagonist associated
with prostate cancer 1); SWI/SNF (SWItch/Sucrose NonFermentable); VIM (Vimentin); PRC2 (polycomb
repressive complex 2); PCAT1 (Prostate Cancer
Associated Transcript 1); MALAT1 (Metastasis
Associated Lung Adenocarcinoma Transcript 1); KRT18
( )(Keratin 18) .شکل )2
(SWI/SNF

complex
antagonist
SCHLAP1
)associated with prostate cancer 1
یک  lncRNAاختصاصی سرطان پروستات است

که بهشدت
در  15تا  30درصد از سرطانهای متاستاتیک بیان میشود
( .)16بیان  SCHLAP1موجب افزایش تهاجم تومور و متاستاز
از طریق برهمکنش بااتصال کمپلکس  SWI/SNFمیشود.
مطالعات  SCHLAP1را بهعنوان یکی از بهترین ژنهای
تشخیصی در سرطان پروستات معرفی کرده و کاربرد بالینی
 SCHLAP1را بهعنوان نشانگر زیستی در ادرار و بافت نشان
دادهاند (.)18 ،17
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LncRNAها بهعنوان نشانگرهای زیستی در سرطان پروستات
هستند )prostate cancer antigen 3( PCA3 .یکی از
معروفترین نشانگرهای زیستی سرطان پروستات است که در
سال  1999درنتیجه آنالیز بافتهای پروستات و سلولهای
بنیادی کشف شد ( .)13در بیش از  %95سرطانهای پروستات
نسبت به بافتهای غیر مجاری مجاور ،بیان آن  60تا  100برابر
بیشتر نشان داده شده است که در سایر سرطانها قابلشناسایی
نیست .از بین رفتن  PCA3باعث مهار سیگنالینگ  ،ARرشد و
زنده ماندن سلول میشود که نشان میدهد بیان بیشازحد

 PCA3میتواند سیگنالینگ  ARرا در سلولهای تومور تنظیم
کند .حذف  PCA3منجر به تعدیل جزئی در نشانگرهای اپیتلیال
از قبیل  claudin-3 ،E-cadherinو  cytokeratin-18میشود
بهطوریکه مقادیر زیادی از نشانگر مزانشیمی  vimentinرا
کاهش میدهد ( PCA3 .)14همچنین بیان ژنهای مهم مربوط
به سرطان در فرآیند آپوپتوزیس ،رگ زایی ،انتقال پیام و
چسبندگی سلولی را تنظیم میکند ( .)14عالوه بر این ،در یک
مدل کارآمد برای عملکرد  PCA3پیشنهاد شده است که در آن،
 PCA3بهعنوان آنکوژن غالب منفی عمل میکند که میزان
) prune homolog 2 (PRUNE2را از طریق فرآیند ویرایش
 RNAبا تشکیل  PRUNE2کاهش میدهد ( .)15در تشخیص
سرطان پروستات ،ارزیابی ترکیبی  PCA3ادراری و ژن فیوژن
 TMPRSS2-ERGدر مقایسه با سطح سرمی  PSAکارایی
بیشتری دارد ،بهطوریکه منجر به کاهش قابلتوجهی از انجام
بیوپسیهای غیرضروری پروستات میشود.
مکانیسمهای اپی ژنتیک lncRNAها در سرطان پروستات.
خالصهای از نقشهای عملکردی lncRNAها در سرطان
پروستات نشان داده شده استCLDN3 (claudin 3); .
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شکل  -2مکانیسمهای اپی ژنتیک lncRNAها در سرطان پروستات.

(Metastasis Associated Lung Adenocarcinoma
Transcript 1) MALAT1
نتایج حاصل از چندین مطالعه ،نمایانگر نقش  MALAT-1در

پردازش پس از رونویسی ژنهای درگیر در راهاندازی و پیش برد
آبشار متاستاز هستند ( .)24 ،23مطالعات اخیر نشان داده که
 MALAT1همچنین در سایر سرطانهای انسانی ،ازجمله
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(TRPM2 Antisense RNA) TRPM2-AS
یک lncRNAای است که از رشته متقابل

ژن
رونویسی میشود و در سرطان پروستات بیان میگردد ( .)29در
شرایط آزمایشگاهی ،حذف  TRPM2-ASمنجر به مرگ سلولی
سرطان پروستات و فعال شدن ژن  TRPM2میشودTRPM2- .
 ASبیان تعداد زیادی از ژنهای دخیل در کنترل بقاء سلولی و
پاسخ پروتئینهای مختص چرخه سلولی را در سلولهای
سرطانی پروستات تنظیم میکند (.)30
NEAT1
)Transcript 1
یک lncRNA

Assembly

Paraspeckle

TRPM2

(Nuclear

الزم در تشکیل هسته سلول است که بهعنوان
گیرنده استروژن  (ER-a) aشناسایی شده است ( )31که با
افزایش بیان در سرطان پروستات در مقایسه با بافتهای نرمال،
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یکی از lncRNAها است که در سلولهای  PC3و در
نمونههای بیمار نسبت به سلولهای اپیتلیال خوشخیم و
بافتهای طبیعی پروستات ترکیب شده است (SPRY4- .)19
 IT1در تمام نمونههای سرطانی پروستات با نمرات Gleason
مختلف ( )10-6تشخیص داده شده است (.)19
رونوشت  SPRY4-IT1در speakleهای هسته وجود دارد و
کنترلکننده فسفریالسیون پروتئینهای خانواده SR
) (serine/arginine-richدرگیر در فرایند پردازش متناوب
 mRNAاست .این  lncRNAمیزان خروجی mRNA
مولکولهای دخیل در فرایندهای سرطانزایی و متاستاز ،ازجمله
عاملهای درگیر چرخه سلولی ،آسیب  DNAو متابولیسم
( B-MYB ،CDK7و  ،)SAT1مسیر پیامرسانیWNT
( CAMK2Bو  )HMG2L1و سازماندهی اسکلت خارج سلولی
( )ARHGEF1را کنترل میکند (.)20-22
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)Sprouty4-Intron 1( SPRY4-IT1

پستان ،پانکراس ،روده بزرگ ،پروستات و کبد بیشتر بیان شده
است ( .)26 ،25در مطالعهای که در مقایسه بابیان MALAT1
در نمونههای ادراری بیماران مبتالبه سرطان پروستات بیوپسی
مثبت و بیوپسی منفی صورت گرفت ،نشان داده شد که
 lncRNAدر نمونه بیوپسی مثبت بهطور قابلتوجهی باالتر است
( MALAT1 .)27را میتوان در خون بیماران تشخیص داد که
بهعنوان نشانگر تشخیصی در سرطان پروستات عمل میکند
(.)28

پریسا فومن اجیرلو و همکاران

lncRNAهای دیگر را تنظیم میکند ( ،NEAT1 .)32با نقش
انکوژنی در سرطان پروستات ،از طریق برهمکنش با پروموتورهای
ژنهای مرتبط با سرطان پروستات عمل میکند .عالوه براین،
در سرطان پروستات سطوح باالیی از  NEAT1وجود دارد که به
انتاگونیستهای اندروژن غیر حساس است که این نشاندهنده
نقش بسیار مهم  NEAT1در سرطان پروستات است.
LncRNAهای مرتبط با سیگنالینگ  ،ARگیرنده آندروژن
) (ARنقشی مهمی در آبشار انکوژن ایفا میکند که موجب
تحریک پیشرفت سرطان پروستات میگردد ( .)33در حقیقت،
نقطه اصلی درمان سرطان پروستات ،درمان از طریق مهار عملکرد
آندروژن ) (ADTاست (.)34
(CTBP1 Antisense RNA) CTBP1-AS

)(Prostate cancer gene expression marker 1
PCGEM1
یکی از lncRNAهایی است که در سرطان پروستات
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در ابتدا بهعنوان یکرشته  lncRNAرونویسی شده از
شناسایی شد (.)41

8q24

(Prostate Cancer Associated Transcript 1) PCAT1

یکی از  lncRNAخاص سرطان پروستات است که در مهار
رونویسی ژنهای مرتبط با میتوز و چرخه سلول نقش دارد (.)42
بیان  PCAT1ارتباط معکوسی با سطوح  BRCA2دارد (.)43
 PCAT1موجب بهبود تکثیر سلول از طریق تداخل با تنظیم
 MYCاز طریق  miR-34aمیشود ( .)44مطالعات نشان دادهاند
که  PCAT1به منطقه ترجمه نشده ´ 3ژن  MYCمتصل شده و
موجب پیشگیری از تداخل توالی هدف  miR-34aمیشود.
وقتیکه  PCAT1خاموش می شود و یا زمانی که mi-RNA
اختصاصی  PCAT1وارد سلول میشود ،تثبیت  MYCبه
مخاطره افتاده و این نشان میدهد که  PCAT1نقش پسا
ترجمهای مهمی در تنظیم  MYCایفا میکند ( .)44دیگر اعضای
خانواده  PCAT 7 ،PCAT6 ،PCATو  PCAT 18هستند که از
پیشرفت تومور بهوسیله مدوالسیون سیگنالینگ  ،ARپیشگیری
میکنند ( .)45 ،11بیان  PCAT6و  PCAT7در سرطان
پروستات اولیه و متاستاتیک باالتر بوده و نابودی  siRNAباعث
کاهش رشد سلول در هر یک از آنها میشود (PCAT18 .)46
 lncRNAبرای پروستات بسیار اختصاصی بوده و در بافتهای
سرطانی پروستات متاستاتیک بیان میشود .سطح بیان
 PCAT18توسط  AR signalingتنظیم میشود ( .)47واسطه
 siRNAاز  PCAT18مجزا بوده و همچنین رشد سلول را نیز
کاهش میدهد.
(HOX Transcript Antisense RNA) HOTAIR

یک  lncRNAشناختهشده است که نقش مهمی در چندین
نوع سرطان دارد ( HOTAIR .)55-48یک  lncRNAبا نقش
بحرانی در تنظیم اپی ژنتیکی سرطان دارد .مطالعات نشان
دادهاند که  ،HOTAIRبیان ژنهای  HOXانسانی را بهصورت
 transدر یک مقیاس گسترده ژنومی و بهواسطه همراهی با
مجموعههای تغییردهنده کروماتین شامل  LSDI ،PRC2و
 COREST/RESTتنظیم میکند ( .)57 ،56مجموعه
 LSD1/CORESTلیزین  4هیستون  H3را دمتیله میکند و
 PRC2عمل متیله کردن لیزین  27هیستون  H3را انجام
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شناساییشده و توسط آندروژن تنظیم میگردد (.)38
 PCGEM1حداقل در نیمی از سرطانهای پروستات بیان
میشود و تجزیهوتحلیل عملکردی نقش متعددی مانند افزایش
تکثیر سلولی و تشکیل کلونی را نشان میدهد (PCGEM1)39
با تثبیت  c-MYCاز گسترش سلول سرطانی جلوگیری میکند
(.)40

)(Prostate Cancer Associated Non-Coding RNA 1
PRNCR1
یک  RNAغیراختصاصی سرطان پروستات به شمار میرود که
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یک  lncRNAتنظیمشده با آندروژن است که موجب تسهیل
فعالیت  ARمیشود و از طریق استفاده از دی استیل ،از هیستون
و بهوسیله فاکتور ویرایش مرتبط با  PTBمتصل به  RNAبرای
هدف یابی پروموتورهای ژن هدف عمل میکندCTBP1-AS .
مانع از تکثیر سلول وابسته به آندروژن برون تنی و کاهش رشد
تومور زنوگرافت درون تنی میشود .عالوه براین ،افزایش بیان
 CTBP1-ASو کاهش بیان  CTBP1در نمونههای سرطان
پروستات اولیه و متاستاتیک شناسایی شده است .بااینحال ،در
بافتهای خوشخیم مشاهده نشده است که این دال بر این است
که  lncRNAنقش مستقیمی در پیشرفت سرطان پروستات ایفا
میکند (.)35
دیگر lncRNAها نیز مستقیماً موجب تسهیل فعالیت  ARدر
سرطان پروستات میشوند PRNCR1 .و PCGEM1دو lncRNA
میباشند که به  ARمتصل شده و موجب بهبود فعالسازی و
تکثیر ژن بهواسطه  ARمستقل از لیگاند یا وابسته به لیگاند در
سلولهای سرطان پروستات میشود (.)37 ،36
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LncRNAها در سرطان پروستات
دوره بالینی پزشکی

میدهد .این رویدادها موجب غیرفعال شدن ژنهای هدف
 HOTAIRمیشوند ( .)57بیان بیشازحد  HOTAIRباعث
افزایش رشد و تهاجم سلولهای سرطانی پروستات میشود.
(SOCS2 Antisense RNA 1) SOCS2-AS1
واقع در رشته  antisense SOCS2است .بیان SOCS2-AS1

و  SOCS2وابسته به آندروژن است SOCS2-AS1.که بهشدت در
سلولهای مدل  CRPCبیان میشود ،رشد سلولهای وابسته به

که  POTEF-AS1نقش کلیدی در تحریک سرطان با سرکوب
سیگنال  TLRبازی میکند (( )59شکل .)3
(Growth Arrest Specific 5) GAS5

یک  LncRNAسرکوبکننده توموری است که باعث
آپوپتوزیس میشود و عمل  ARرا با جداسازی پیچیده آندروژن
و جلوگیری از اتصال پیچیده به ژنهای هدف ،سرکوب میکند
( .)61زمانی که سلولهای سرطانی پروستات مقاوم به کاستر را

 SOCS2ناشی از آندروژن باعث رشد سلولها میشود .عالوه بر این SOCS2-AS1 ،فعال کردن واسطه های آندروژن برای افزایش رشد سلول ،مهاجرت و
سیگنالهای ضد آپوپتوزیس ،سرکوب ژنها ،همراه با مسیر آپوپتوزیس است ،POTEFAS1 .ژنهای مرتبط با ( receptorمانند  ،)TLRمسیرهای سیگنالینگ و
آپوپتوزیس را تحریک میکند ،باعث رشد سلولها و مهار آپوپتوزیس میشود.

کاستراسیون و وابسته به آندروژن را افزایش داده و آپوپتوزیس را
مهار میکند .عالوه بر این SOCS2-AS1 ،باعث تقویت
سیـگنـالهای آندروژن توسـط تعدیـل کنترل اپی ژنتـیک برای
ژنهای هدف  ARازجمله  TNFSF10میشود که نشان میدهد
 SOCS2-AS1نقش مهمی در ایجاد سرطان پروستات مقاوم به
کاستاریک با سرکوب آپوپتوزیس دارد (( )58شکل .)3
)(POTE Ankyrin Domain Family Member F
POTEF
اخیراً یکی دیگر از  LNCRNAوابسته به  ARشناساییشده
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(Imprinted maternally expressed transcript) H19

یکی از قدیمیترین  lncRNAشناختهشده است که ژن آن
تنها چند صد کیلو باز از جایگاه  KCNQ1OT1فاصله دارد و در
کنار ژن عامل رشد شبه انسولین  )IGF2( 2قرار دارد ( .)64بیان
دو آللی  H19با کاهش رشد و بیان دو آللی  IGF2با افزایش
بیشازاندازه رشد جنین همراه شده است .بنابراین سازوکارهای

journal.fums.ac.ir
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که از رشته  antisenseدر سرطانهای پروستات ،تخمدان و بیضه
رونویسی شده است ( POTEF .)59یکی از پروتئینهای
کدگذاری شده توسط ژنهای خانواده  POTEاست که به ترتیب
در پروستات ،تخمدان ،بیضه و جفت بیان میشود (.)60
 POTEF-AS1باعث افزایش رشد سلولی ،مهار آپوپتوزیس و
ژنهای سرکوبشده مرتبط با مسیرهای  TLRسیگنالینگ و
آپوپتوزیس در سلولهای  LNCaPمیشود .این امر نشان میدهد

به دست میآورند سطح بیان آن کاهش مییابد ( .)62اخیراً،
تنظیم بیان  GAS5توسط مهارکننده  mTORدر سلولهای
سرطانی پروستات نشان داده شد .چندین مهارکننده mTOR
باعث افزایش بیان سلولی  GAS5شده و رشد سلولی را در AR
مثبت  LNCaPو سلولهای  RV122مهار میکند .درحالیکه
خاموش کردن  GAS5در این سلولها ،حساسیت به
مهارکنندههای  mTORرا کاهش میدهد ( .)63در مراحل اولیه
سرطان پروستات ،مهارکنندههای  mTORممکن است برای
افزایش سطح  GAS5برای افزایش آپوپتوزیس سلولی استفاده
شوند.

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

شکل LncRNA -3های تنظیمشده اندروژن SOCS2-AS1 ،و  POTEF-AS1باعث افزایش رشد سلولهای سرطان پروستات میشوند SOCS2-AS1 .و
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ایجادکننده تعادل بیانی بین این دو عامل ،نقش چشمگیری در
روند تکوین طبیعی جنین ایفا میکند ( H19 .)65بیان  P53را
در سلول تحت تأثیر قرار میدهد .این  lncRNAدارای چهار
ناحیهی اتصال به  miR- let-7شامل  let7g ،let7b ،let7aو let7i
است که در تنظیم عملکرد آن نقش دارند ( H19 .)67 ،66در
سرطان پروستات متاستاتیک ،نقش سرکوبکننده تومور را با
سرکوب کردن اثرات  TGFb1ایفا میکند H19 .و  H19مشتق
شده از  miR-675هر دو بهطور قابلتوجهی در سلولهای سرطان
پروستات متاستاتیک در مقایسه با سلولهای سرطانی پروستات
غیر متاستاتیک کاهشیافته است ( .)68افزایش  H19باعث
افزایش سطح  miR-675و مهاجرت سلولهای سرکوبشده
میشود .عالوه بر این miR-675 ،ترجمه  TGFb1را بااتصال
مستقیم به  3UTRسرکوب میکند.
(prostate cancer associated transcript 29) PCAT29

(Long intergenic noncoding RNA-p21) lincRNAp21
بهعنوان یکی از تنظیمکنندههای مهم در عملکرد  p53در

(Colon Cancer Associated Transcript 2) CAT2
یک  lncRNAاست که به دنبال فعال شدن مسیر پیامرسانی

 ،WNTورود  -βکاتنین به هسته و همراه شدن آن با عامل
 TCFL72بیان میشود .بررسیها نشان داده است که وجود
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این مولکول موجب بهبود انتقال مزانشیمی به اپیتلیال شده و
درنهایت موجب پیشرفت سرطان و متاستاز سرطان میشود
( .)74بیان باالی  lncRNA-ATBبا بقاء کل در پروتئین HCC
همبستگی دارد lncRNA-ATB .با چندین miR-200s
برهمکنش داشته و نقش مهمی در مهار  EMTایفا میکند.
افزایش بیان  lncRNA-ATBمنجر به کاهش سطوح miR-200
شده و این نشان میدهد که  lncRNA-ATBبهعنوان یک ریز
 RNAعمل میکند .مطالعات زنوگرافت درون تنی نشان دادهاند
که موتاسیون مکانهای هدف  miR-200بر روی lncRNA-
 ATBموجب کاهش فراوانی سلولهای تومور در موش میشود
(( .)74جدول)1

بحث
کاربردهای بالیني lncRNAها و محدودیتها
LncRNAها درنتیجهی سطوح بیان پایین و همچنین حفاظت
ضعیف و خاصیت باالی بافت/سلول ،دارای مولکولهای RNA
نامشخص میباشند ( .)75در تشخیص سرطان پروستات ،اولویت
اصلی شناسایی شناساگرهای زیستی جدید است (.)76
درحالیکه بسیاری از مطالعات بر روی نقش درونی سلولهای
lncRNAها متمرکزشده است ،توجه بیشتری به نقش بالقوه
lncRNAهای در گردش خون و خارج از سلولی وجود دارد.
 PCA3ادراری در حال حاضر بهطور گستردهای بهعنوان نشانگر
برای تشخیص سرطان پروستات استفاده میشود و توسط
سازمان غذا و داروی آمریکا تأییدشده است ( .)77اندازهگیری
 PCA3نشان داد که حساسیت آزمایش  PSAسرم نسبت به
معاینه رکتوم دیجیتال برتری دارد و مختص تشخیص سرطان
پروستات است ( .)79 ،78بااینحال ،استفاده از آن بهعنوان یک
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تنظیم چرخه سلولی در سرطان مطرح شده است.
 p21از طریق  P53تنظیمشده و بهعنوان یک مهارکننده در
پاسخهای رونوشتی وابسته به  P53از طریق ارتباط فیزیکی با
 hnRNP-Kعمل میکند ( .)71 ،70از دیدگاه عملکردی،
 lincRNA-p21برای آپوپتوزیس بهواسطه  P53در پاسخ به
آسیب به  DNAاهمیت دارد lincRNA-p21 .از  hnRNP-Kدر
 cisبرای بهبود رونویسی وابسته به  p21 p53استفاده میکند که
یک تنظیمکننده نقطه بازرسی شناختهشده در مسیر  p53است
( .)72فقدان  ،lincRNA-p21نقطه بازرسی  G1.Sرا به خطر
انداخته و منجر به افزایش تکثیر میشود.
lincRNA-

(long non-coding RNA (lncRNA)-activated by
TGF-β) lncRNA-ATB

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

یک  lncRNAمهارشده با اندروژن واقع در  20 kbبر روی
کروموزوم  15q23است .با تحریک اندروژن AR ،به پرو موترهای
 lncRNAبرای مهار رونویسی آنها متصل میشود .بیان پایین
 PCAT29با پیامدهای تشخیصی ضعیفی در بیماران سرطان
پروستات ارتباط دارد .سرطانهای درمان شده با  ،ADTسطوح
باالتری از  PCAT29را نشان میدهد که این  lncRNAنقش
مهمی در تسهیل  Mcrpcایفا میکند (.)69

چندشکلی  rs6983267 GGدر ژن کد کننده  ،CCAT2موجب
افزایش بیان این رونوشت نسبت به حالت rs6983267 TT
میگردد .افزایش بیان  ،CCAT2با افزایش بیان ژنهای هدف
پاییندست ازجمله  MYCهمراه است و از طرفی نیز بر فعالیت
مسیر پیامرسانی  WNTتأثیر بازخوردی مثبت دارد .سطوح
افزایشیافته  ،MYCموجب افزایش بیان اهداف پاییندست آن،
شامل  miR20aو  miR17HGمیشود که میانجی گرهای
متاستاز هستند و نقش مهمی در تقویت بروز فنوتیپ متاستاز
ایفا میکنند (.)73
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 در سرطان پروستاتLncRNA  نقش-1 جدول
بیان ژن

LncRNAs

نام

لکوس

موقعیت

کاربرد بالیني

نقش

↑

PCA3

Prostate cancer antigen 3

Ch9q21.2

Urine

Diagnosis

Biomarker

↑

SChLAP1

Second chromosome locus
associated with prostate-1

Chr2q31.3

Tissues

Prognosis

Biomarker/
Oncogene

کاربرد در سرطان پروستات
Enhances AR signaling, cell growth
and viability. Regulates the
expression of important cancerrelated genes
Overexpression is associated with
risk of biochemical recurrence,
metastasis and ,clinical progression

رفرنس

14-16

17-19

PCa-specific mortality
↑

↑

[ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09 ]

↑

SPRY4 intronic transcript
1

MALAT1

Metastasis-associated lung
adenocarcinoma transcript1

ch 5q31.3

Chr11q13.1

Tissues,
urinary

Diagnosis

Ch 21q22.3

siRNA knockdown inhibits cell
proliferation and invasion,
and increases apoptosis

Biomarker /
Oncogene

Overexpression is associated with
indicators of poor prognosis. Binds
to EZH2 to enhance migration and
invasion

21-29

Biomarker

Transcribed from the antisense
strand of TRPM2, which is
activated with TMPR2-AS
knockdown. Overexpression
associated with poor prognosis

31،30

TRPM2 antisense RNA

↑

NEAT1

Nuclear enriched abundant
transcript 1

ch11q13.1

Tissues

Prognosis

Biomarker

Expression associated with PCa cell
progression. Alters the epigenetic
status of target genes to drive
oncogenic growth

↑

PCGEM1

Prostate cancer gene
expression marker 1

Chr2q32

Tissues

Risk
prediction

AR-related

Promotes cell proliferation by
regulating c-Myc

↑

PRNCR1

prostate cancer associated
non-coding RNA 1

Chr8q24.21

Tissues

Risk
prediction

AR-related

↑

PCAT1

Prostate cancer associated
transcript 1

Chr8q24.21

Tissues,
plasma

Risk
prediction

AR-related

↑
↑

PCAT6
PCAT7

ch1q32.1
ch9q22.32

PCAT18

Chr18q11.2

Tissues,
plasma

AR-related

Tissues,
plasma

20

Biomarker

TRPM2-AS

↑

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2019.9.1.14.7 ]

SPRY4-IT1

AR-related

Associated with prostate cancer
susceptibility. siRNA knockdown
attenuates cell viability and AR
activity. Could be involved in
prostate carcinogenesis through AR
Upregulated in high-grade localized
and metastatic PCa. Promotes cell
proliferation by regulating c-Myc.
Represses BRCA2
Predictive of tumor progression by
AR signaling. Overexpressed in
primary and metastatic
PCa. siRNA-mediated knockdown
reduces cell growth
Predictive of tumor progression by
AR signaling. Metastatic PCa
.specific. Induced by AR

33،32

39-41

42،37

45،43

47

48

siRNA-mediated knockdown
reduces cell growth

↑

↑

CTBP1-AS

HOTAIR

CTBP1 antisense RNA

HOX transcript antisense
RNA

journal.fums.ac.ir

Chr4p16.3

12q13.13

Tissues

Prognosis

AR-related

Transcribed from the antisense
strand of CTBP1. Promotes
castration-resistant prostate tumor
growth by regulating epigenetically
cancer-associated genes

36

AR-related

Repressed by androgen and
upregulated in CRPC after
deprivation therapies. Binds to AR
to prevent its degradation.
Overexpression increases cell
growth and invasion

49-58
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1 ادامهی جدول

↑

↑

POTEFAS1

AR-related

GAS5

Tumor
suppressor

Represses AR action and
promotes apoptosis.
Downregulated in CRPC.
Reciprocal regulation of GAS5
levels and mTOR inhibitor action

Tumor
Suppressor

Upregulation of H19 represses cell
migration. H19-derived miR-675
targets TGFb1 to
repress cell migration

↓

[ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09 ]

↓

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2019.9.1.14.7 ]

Transcribed from the antisense
strand of SOCS2. Promotes cell
proliferation, migration and antiapoptosis.
Transcribed from the antisense
strand of POTEF. Promotes cell
proliferation and antiapoptosis

SOCS2AS1

SOCS2 antisense RNA 1

Growth arrest specific 5

H19

12q22

AR-related

Chr1q25

Tissues

Prognosis

Chr11p11.5

↓

PCAT29

Prostate cancer
associated transcript29

15q23

Tissues

Prognosis

Tumor
Suppressor

First AR-repressed lncRNA that
functions as a tumor suppressor.
Low PCAT29 expression
correlated with poor prognostic
outcomes. Overexpression
suppresses cell growth and
metastasis

↑

CCAT2

colon cancer associated
transcript 2

8q24.21

Tissues

Prognosis

Oncogene

High CCAT2 expression level had
poorer overall survival and
progression-free survival

↑

LncRNAATB

Oncogene

High lncRNA-ATB expression
may be an independent prognostic
factor for biochemical recurrence
(BCR)-free survival in prostate
cancer patients.

Tissues

.دادههای کمی موردبررسی قرار گیرد

نتیجهگیری
،اولویت اصلی تحقیق درزمینه ی بالینی سرطان پروستات
شناسایی نشانگرهای جدید است که بهطور قابلاعتمادی بین
 متمایز،بیماران خوشخیم و بدخیم که نیاز به درمان قطعی دارند
ها در سرطان پروستاتlncRNA  شواهد قوی دال بر اهمیت.کند
ها بهطورlncRNA ارائهشده است و اکنون چالش این است که
 اگرچه مطالعات.قابلتوجهی با تغییرات انکوژنیک مرتبط هستند
اخیر نشان دادهاند که اندازهگیری رونوشت در نمونههای بالینی
 شناسایی.میتواند پیشآگهی سرطانها را بهبود بخشد
 در،مکانیسمهای مولکولی که منجر به سرطان پروستات میشود
.تعیین معیارهای درمانی در زمان تشخیص بهبود خواهد بخشید
 بهعنوان یک تست روتین در تشخیص سرطانPCA3 ،ازاینرو

1194

Prognosis

آزمایش اولیه یا برای تشخیص سرطان پروستات با درجه باال در
 روشهای دیگر برای تشخیص سرطان.)80( حال بررسی است
MD-mini-RNA ها مانندLncRNA پروستات با استفاده از
MD-mini- .)81(  توسعهیافتهاندMALAT1 مشتق شده از
 پالسما بهمنظور افزایش دقت در تشخیص بیوپسیRNA
 نانوگرم در4<(  باالPSA پروستات در بیماران با سطوح
های در گردش خونlncRNA  این.میلیلیتر) بهبود یافته است
نشان میدهد که نشانگرهای غیرتهاجمی در طیف وسیعی از
.)83 ،82( بیماریها و حالتهای فیزیولوژیکی تغییر میکنند
 در گردش خون ممکن است با یک آسیبRNA انتشار سلولی
بافتی خاص و یا تغییر شکل و یا سیگنالینگ بین سلولی بالقوه
، در گردش خون در بالینlncRNA  برای اتخاذ.همراه باشد
 استخراج،جنبههایی از قبیل نرمالسازی و جمعآوری نمونه
 ارزیابی کیفیت و تجزیهوتحلیل، انتخاب کنترل درونی،lncRNA
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62-64

65-69

75

74
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تشکر و قدرداني
بدینوسیله از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اهر در تأمین دسترسی به منابع علمی قدردانی و تشکر
.میگردد

 از طرفی سایر مولکولها.پروستات مورداستفاده قرار گرفته است
 وlincRNA-p21 ،GAS5 ،SCHLAP1 ،MALAT1 از قبیل
 سرم و یا ادرار، در مایعات بیولوژیکیای از قبیل پالسماPCAT18
.بهمنظور تشخیص سرطان پروستات قابلتشخیص میباشند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2019.9.1.14.7 ]

[ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09 ]
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Background & Objective: Prostate cancer is a compound condition in which gene expression has
altered. Several surveys have revealed that genetic components have been involved in prostate cancer
progression. Findings proposed that they can modify a noteworthy portion of disposing of elements,
which is associated to the developing prostate cancer in protein coding sequences. The purpose of
this research was to indicate that there are many long non-coding RNAs with over 200 nucleotides
length found in the human genome, which showed a significant role in the pathogenesis of prostate
cancer.
Conclusion: The role of LncRNAs as tumor suppressors or oncogenes has been demonstrated in
several types of cancers, including prostate cancer. Recent investigations have disclosed that
LncRNAs transcripts play a pivotal role in the tumorigenesis.
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