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 مقدمه:
کد شونده  یها یژنوم پستانداران شامل توال

% 90% کل ژنوم( و غير کد شونده )بيش از 2)کمتر از 

با همکاری  ها یاين توال یکل ژنوم( است. هردو

ساختارهای سلولی  یده يکديگر موجب ساخت، سازمان

 باعث  تيلگوهای بيان ژن شده و درنهاو تنظيم ا

  یها یتوال از. شوند یتعيين هويت سلول و عملکرد آن م

 شود، یکد شونده بيشتر برای سنتز پروتئين استفاده م

فاقد  رکدکنندهيغ یها یرونويسی از توال که یدرحال

 یا ظرفيت برای سنتز پروتئين است و در طيف گسترده

. اين وظايف شامل: کنند یاز اعمال سلولی شرکت م

ريبوزومی و  RNAمانند پروتئين )سنتز  یده سازمان

tRNA،) مانند  ظيمتن( سنتز پروتئينMicroRNA  و )ها

تنظيم بيان ژن در سطوح رونويسی و پس از رونويسی 

(. امروزه مطالعات 2،1( است )ها lncRNA)مانند 

در حال انجام  رکدکنندهيغ یها یتوال رامونيپ یا گسترده

 فيها تعر آن یبرا یمتفاوت یکيولوژيب یها ت و نقشاس

از  یاريها را در ارتباط با بس آن انياست و ب شده 

 (.4،3دانند ) یم یخون یها یميها ازجمله بدخ سرطان

 مختصر يیآشنا یمقاله مرور نياز نگارش ا هدف

ها  lncRNAبا نام  رکدکنندهيغ یها یاز توال یبا گروه

 چکیده:
 عنواناند، تحت  را نشان داده ی رکدکنندهيهای غ RNA ی از خانواده یمطالعات متعدد کالس زمينه و هدف:

RNA یلطوی  های غير کدکننده (long non-coding RNAs-lncRNAsکه دارای نقش ) ی هنيمختلفی در زم یها 
در تمایز  جملهاز ،یساز ها در تنظيم خون lncRNA دهد یهستند. شواهد اخير نشان م ییزا یماريتمایز سلولی و ب

 انواعبررسی  یمقاله مرور نیی ميلوئيدی، لنفوئيدی و اریتروئيدی، نقش بسزایی دارند. هدف از نگارش ا رده
lncRNA است و در ادامه به اختالل در تنظيم بيان برخی از  یساز دخيل در خون ی شده های شناختهlncRNA  ها

 .کند یخونی اشاره م یها یميدر بدخ
در  یساز دخيل در خون ی شده های شناخته lncRNAبررسی انواع  به که مطالعه نیدر ا :یبررس روش

و  ISI، Pubmedمانند  یمعتبر خارج یها داده گاهیت مرتبط با موضوع از پا، مقاالپرداخته است 1394سال
Scopus استفاده قرار گرفت. استخراج و مورد 

و تنها بخش کوچکی از عملکردشان تا  اند شده ییاخيراً در مقياس ژنومی وسيعی شناسا ها LncRNA :ها افتهی
بيان ژن، تمایز سلولی  ی نهيزم بيولوژیکی متنوعی درهای  دارای نقش ها lncRNAاست.  شده  شناختهبه امروز 

های خونی  بدخيمی ازجملهها  را در بسياری از سرطان ها lncRNAهستند. مطالعات اخير بيان  ییزا یماريو ب
 اند. نشان داده

له مسئ نیهای خونی گردد که ا باعث اختالل در تمایز سلول تواند یم ها lncRNAبيان غيرطبيعی  :یريگ جهينت
 ها lncRNAکه  دهد یشده نشان م  . مطالعات انجامشود یخونی م یها یميخود منجر به بروز اختالالت و بدخ

 .ندو جایگزین درمان باش ها یماريبسياری از ب یآگه شيابزاری جهت تشخيص و پ توانند یم
 

 .خونی یها یميبدخ ،یساز طویل، خون رکدکنندهيغ های RNA کليدی: یها واژه
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دخيل در  یها lncRNA یبه بررس نياست، همچن

گرفته است،  قرار يیمورد شناساامروز که تا  یساز خون

و در ادامه به اختالل در تنظيم بيان برخی از  پردازد یم

lncRNA کند یاشاره م یخون های در بدخيمی ها. 

 

 ی:بررس روش
را  lncRNAهزاران  کيوانفورماتيب مطالعات

در مورد  یجالب یها داده گاهيکرده است و پا يیشناسا

مهم را  یکيولوژيب یچگونه عملکردها ها lncRNA نکهيا

مطالعه،  ني(. در ا5) آمده است دست به ،دهند یانجام م

 رکدکننده،يغ یها یمقاله مرتبط با توال 100ابتدا 

lncRNA از  یخون یها یميدر بدخ ها افتهي نيو آخر ها

و  ISI ،PubMedمانند  یمعتبر یاطالعات یها بانک

Scopus مقاله  75 ،ها آن دهياستخراج و پس از مطالعه چک

  شناخته یها lncRNAبا موضوع  یترشيکه ارتباط ب

داشتند  یخون یها یميو بدخ یساز دخيل در خون ی شده

 تماممعيار ورود شامل  انتخاب و مورداستفاده قرار گرفتند

 ها lncRNA رکدکننده،يغ یها یمرتبط با توال های مقاله

ار خروج کليه مقاالت خارج از موضوع بحث از بود و معي

 مطالعه خارج گرديدند.
 

 :ها افتهي
LncRNA اخيراً در مقياس ژنومی وسيعی  ها

و تنها بخش کوچکی از عملکردشان تا  اند شده  يیشناسا

ژنوم انسانی  ليوتحل هيشده است. با تجز  به امروز شناخته

وجود  lncRNA 23000حدود  شود یتخمين زده م

 ی های کدکننده RNAبا اشته باشد که اين مقدار د

تعداد بيش از  زيادیاست و تا حد  سهيمقا پروتئين قابل

mRNA توالی (. 6) ها استlncRNA ی در همه ها 

% از ژنوم 90و حدود  شده است  ها پخش کروموزوم

 دهند ی(. مطالعات نشان م7) دهند یانسان را پوشش م

lncRNA واسطه بين عنوان  تنها به ها نهDNA  و پروتئين

بلکه نقش مهمی در عملکرد سلولی  کنند، یعمل م

نوکلئوتيد طول  200بيش از  ها lncRNA(. 2دارند )

. شوند یرونويسی م IIپليمراز  RNAدارند و توسط 

همانند  ها lncRNA دهد یگرفته نشان م تحقيقات انجام

MicroRNA  کالسی از ها(RNA غيرکدکننده ی  های

اند( در روند  قرارگرفته مطالعه موردن که بسيار پروتئي

های  سلول وزازجمله در تکثير، تمايز و آپوپت ،یساز خون

 ساز شيپو  شتازيپ یها ساز و همچنين در سلول مادر خون

قرمز،  یها های خونی بالغ مانند گلبول چند رده از سلول

 و ماکروفاژ مونوسيت،) ها ميلوسيت ،ها مگاکاريوسيت

( دخيل سل Tو  سل B) ها تيلنفوس و( لنوتروفي

 (.8-10) باشند یم

 ها lncRNA گرفته بر روی پروموتور  انجام مطالعات

که رونويسی از اين کالس، توسط فاکتورهای  دهد ینشان م

. شود یهای کد کننده پروتئين تنظيم م RNAرونويسی 

که  سازد یگرفته اين فرضيه را مطرح م  انجام یها یبررس

 cRNاز قوانين مشابه در رونويسی  ها lncRNAاز  رونويسی

(Coding RNA) و عمليات پردازش شامل  کند یبعيت مت

 یها کالهک دار شدن، پلی آدنيالسيون و برش ی دهيپد

دارای ها  lncRNA(. 11) رديگ یها انجام م بر روی آن یفرع

  ORF (Open reading fram)چهارچوب خوانش باز 

 یطين پروتئين هستند، اما در شراکد کرد يیبدون توانا

  در سيتوپالسم احتمال نقش مبا ريبوزو lncRNAهمراه شدن 

  ORF (Open reading fram)ها را  مولکول نيديگر ا یها

ها در  lncRNA(. 12) کند یمطرح م mRNAدر متابوليسم 

در هسته هستند و برای  حاًيها ترج mRNAمقايسه با 

در سطوح پايين بيان و  یهای مختلف اختصاص سلول

ها توانايی بيان ژن را از طريق پردازش  lncRNA .شوند یم

(. 13) باشند یفرعی، رونويسی و پس رونويسی دارا م

کد کننده  یها ها از جايگاهی بين ژن lncRNAاز رونويسی 

 (.14) رديگ یانجام م DNA مخالف ی و اغلب از رشته

 ژنتيکی و محل نظر  نقطه از lncRNA انواع

ها  . اين ردهشوند یرده تقسيم م 5ها به  lncRNAرونويسی، 

 ها  lncRNA، رونويسی (sense)شامل: الف( سنس 

  ؛رديگ یهای رشته سنس يک ژن صورت م از اگزون

ها از  lncRNA، رونويسی از اين (antisense)ب( آنتی سنس 

 ؛ رديگ یهای رشته مقابل در يک ژن انجام م اگزون

های يک ژن رونويسی  ، از اينترون(intronic)ج( اينترونيک 

صورت  ، به(intergenic)د( اينترژنيک  ؛رديگ یانجام م
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ه( دوطرفه ؛ مستقل هستند و بين دو ژن ديگر قرار دارند

(divergent) دارای پروموتر مشترک با يک ژن ديگر ،

 . (15) شود یاست، اما در جهت مخالف رونويسی م

 lincRNA(Long intergenic non coding RNAکالس )ی 

ها بر  بر هيستون رياينترژنيک هستند که با تأث های lncRNAاز 

از هيستون  36و  4دارند )تری متيالسيون اليزين  ريبيان ژن تأث

H3K4m3 و H3K36m3) (16). 

lncRNA با عملکردهای متفاوتی بر بيان ژن  ها

 lncRNA. از اولين عملکردهايی که در گذارند یم ريثتأ

گرفته است، تنظيم بيان ژن با تغيير  ها مورد شناسايی قرار

از  یاديساختار کروماتين است. در انسان تعداد ز

lncRNA يیشناساژن  انيمتفاوت در ب یها با نقش ها  

در طيفی از فرايندهای  انسانیهای  lncRNAاست.  شده

شامل: اپی  ندهاياين فرا کنند، یکت مبيولوژيکی شر

(، تخريب Alternative splisingژنتيک، پردازش فرعی )

RNA  (. عالوه بر اين، نقش 17،18است )و ترجمه

lncRNA  ها در غيرفعال کردن کروموزومX و  

genetic imprinting  و همچنين در رشد و تمايز نيز

 انندتو یها همچنين م lncRNA(. 16) است شده  خصمش

باشند.  ها small RNA توليد برای یا مادهعنوان پيش  به

و  باعث اختالالت تواند یها م lncRNAبنابراين بيان نابجای 

نقش  توان یمثال م  عنوان  مختلفی گردد. به یها یماريب

BC200 و تومورهای پستان، رحم، ريه،  ها یماريرا در ب

 MALAT1 و نقش مری، تخمدان، پاراتيروئيد و زبان

(Metastasis associated lung adenocarcinoma transcript1)  
 

کلون، پروستات، کبد،  یها و سرطان ها یماريدر برا 

ذکر  استئوسارکوما، پستان، ريه، رحم، پانکراس و نئوبالستوما

 آمده اختالل در تنظيم بيان  دست  مطالعات به (.13) کرد

LncRNA و  ن داده استمتعددی نشا یها سرطانرا در  ها

نقش  توانند یها م lncRNAآن است  ی کننده انيمطلب ب ينا

تومور  ی مهارکننده يا و انکوژن عنوان به را یا بالقوه

(. شواهدی دال بر اين موضوع 19،18) داشته باشند

بيمار در  یها ها در نمونه lncRNAوجود دارد که سطح بيان 

 (.20،21) ستافراد سالم متفاوت ا یها مقايسه با نمونه

مختلف  یها برای نشان دادن حالت ها یريگيپ

 یا هينظرها منجر به ارائه  lncRNAتنظيم بيان ژن توسط 

شد، طبق اين نظريه  Changو چانگ  Wang توسط
lncRNA  ريمکانيسم بر بيان ژن تأث 4ها توسط  

و  Da Saccoتوسط  یبند مي(. همچنين اين تقس1) دارند

(. بسياری از 22) است شده شنهاديهمکاران نيز پ
lncRNA اين از یا مجموعهتوسط  توانند یها معموالً م 

عملکرد خود را انجام دهند. مکانيسم  ها سممکاني

است. اين  1 مارهشتصوير ها مطابق  lncRNAعملکردی 
 شامل موارد زير است: ها سميمکان

Signaling:  برخی ازlncRNA  ها در پاسخ به

ند استرس سلولی و تغيير درجه تحريکات سلولی مان
حرارت، همراه با فاکتورهای رشد به خدمت گرفته 

 تا يک ژن را فعال کنند. شوند یم

Decoy:  تعدادی ازlncRNA  ها به فاکتورهای
و مانع اتصال اين فاکتورها به ژن  شوند یرونويسی متصل م

 .شوند یباعث عدم رونويسی و مهار ژن م جهيشده و درنت

Guide:lncRNA  ريبونوکلئو ها توانايی اتصال به 
ها را دارند و باعث تغييراتی در کروماتين شده و  پروتئين

 .شود یمنجر به تغييرات اپی ژنتيک م

Scaffold :lncRNA پروتئينی  یها کمپلکس ها
و باعث  کنند یرا جمع کرده و به ژن هدف متصل م

مهار و و منجر به  شوند یتغييراتی در ساختار کروماتين م

 .شوند یيا فعال شدن رونويسی م
lncRNA  ها دارای خاصيت انکوژن و يا

ها ازجمله  تومور در تعدادی از سرطان ی کننده سرکوب

خونی هستند. همچنين بيان نابجای  یها یميبدخ
lncRNA  ها منجر به ايجاد بيماری و بروز اختالالت

ها  lncRNA. تحقيقات اخير مکانيسم تنظيمی گردد یم

 س،يها را در لکوموژنز را در سرطان و نقش آن
(. 22) نشان داده است یساز لنفوموژنزيس و خون

ها موجب بروز طيف وسيعی  lncRNAاختالل در بيان 

شامل  ها یماري. اين بشود یم ها یمارياز اختالالت و ب
سرطان سينه، سرطان کلورکتال، سرطان پروستات، 

ساير  ومالنوما  های کبدی، لوسمی، کارسينومای سلول

. همچنين اختالل در تنظيم (23-10،30) است ها یماريب
منجر به آنمی شود که  تواند یها م lncRNAبيان 

 .(31) اختالل خونی است نيتر عيشا



 مونا آقا محمدحسین تجريشی و همکاران                                                        يساز طويل در خون رکدکنندهیهاي غ RNAنقش 

102 

 

 

 I. Signal, II. Decoy, III. Guide, IV. Scaffold(: 3ها ) lncRNAمکانيسم عملکردی  :1تصوير شماره 

 

ست که در طی آن روندی ا یساز خون

 خونی با عملکردهای مختلف در مغز  یها سلول

ساز  های بنيادی خون . سلولشوند یاستخوان توليد م

(hematopoietic stem cells-HSCsسلول )  های پرتوانی

هستند. خود نوزايی  يیبا ظرفيت باالی خود نوزا

( و Symmetricمتقارن ) ی وهيهای بنيادی به دو ش سلول

های  . سلولرديگ ی( صورت مAsymmetricنامتقارن )

سازهای مشترک  ، پيش(Pluripotentبنيادی چند ظرفيتی )

سازهای  . پيشآورند یرا به وجود م لنفوئيدی و ميلوئيدی

 یا ردهسازهای محدود  مشترک ميلوئيدی، پيش

 یا ردهسازهای محدود  پيش و ماکروفاژ/گرانولوسيت

. سپس آورند یمرا به وجود  يت/اريتروسمگاکاريوسيت
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 ها، گرانولوسيت توليد یا ردهساز متعهد  های پيش سلول

. کنند می را ها اريتروسيت و ها پالکت ماکروفاژها،

 سازهای مشترک ها از پيش سل NKو  B ،T یها تيلنفوس

 یساز روند خون . درنديآ یلنفوئيدی به وجود م

 ها رلوکينفاکتورهای رونويسی، فاکتورهای رشد و اينت

ل هستند. فاکتورهای رونويسی، فاکتورهای تنظيمی، دخي

های غير کد شونده  RNAو پلی مراز  یها ميآنز

(ncRNA از عوامل ترانس هستند که باعث افزايش يا )

. شوند یم یهای خون ها در سلول سرکوب بيان ژن

فاکتورهای رونويسی در سطح رونويسی، فاکتورهای 

نويسی، رو يگنالينگ،تنظيمی در تمامی سطوح س

ها در سطوح رونويسی  ncRNAهمانندسازی و ترجمه و 

 رامونيپ ی(. مطالعات متعدد32) کنند یيا ترجمه عمل م

 گرفته  انجام یساز خون ی نهيدر زم ها MicroRNAنقش 

قرار  هدف با زيتما یدر ط miR-15b مثال  عنوان  بهاست، 

خود  يیمنجر به کاهش توانا Sall4 یسيرونودادن فاکتور 

 (. 33) گردد یمساز  خون یاديبن یها سلول يینوزا

 عنوان به miR-9 and miR-124از  توان یم نيهمچن

 یاديبن یها سلول زيدر جهت اثبات تما کاتورياند

CD133 ساز خون
+
/CD34

 یعصب یها به سلول بند ناف +

 (.34استفاده نمود )

را در  ها ncRNAاخير نقش  تحقيقات

فاقد  ها RNAين کالس از . ادهد ینشان م یساز خون

ها  ncRNAظرفيت الزم برای سنتز پروتئين هستند. 

و  tRNA ،rRNA، snRNA، siRNA، miRNA :شامل

lncRNA (. اين تحقيق به بررسی انواع 36،35) باشند یم

lncRNA یساز دخيل در خون ی شده  های شناخته 

و در ادامه به اختالل در تنظيم بيان برخی از  پردازد یم

lncRNA کند یها در بدخيمی خونی اشاره م. 

آن از  یاست که در ط یروند یساز خون

در مغز استخوان  هيساز اول خون یاديبن یها سلول

 یبا عملکردها یخون یها مختلف سلول یها رده

 یساز خون ميکه در تنظ ی. عواملشوند یم ديمختلف تول

 یفاکتورها ،یسيرونو یفاکتورها :شامل کنند یشرکت م

 ر کد شوندهيغ یها RNAمراز و  یپل یها ميآنز ،یميتنظ

(ncRNAهستند ) انيسرکوب ب اي شيکه باعث افزا 

 ی. فاکتورهاشوند یم کيهماتوپوئت یها ها در سلول ژن

در  یميتنظ یفاکتورها ،یسيدر سطح رونو یسيرونو

و  یهمانندساز ،یسيرونو نگ،يگناليسطوح س یتمام

ترجمه عمل  اي یسيها در سطوح رونو ncRNAترجمه و 

 (.22) کنند یم

ها را  lncRNA یميتنظ سميمکان رياخ قاتيتحق

و  سيلنفوژنز س،يها را در لکوژنز در سرطان و نقش آن

هماتوپوئز نشان داده است. برای بررسی مشخصات 

های  ها، سلول ساز و تمايز آن خون های سلول یا رده

ی توسط مارکرهای سطح شتازهايپو  یتيچند ظرف یخون

است. عالوه بر  تهجداسازی و موردمطالعه قرارگرف

ها، شواهد  microRNAشده و  عوامل رونويسی شناخته

 ،یساز ها در تنظيم خون lncRNAکه  دهد یاخير نشان م

ی ميلوئيدی نقش  های رده مخصوصاً در طول رشد سلول

 (.22،10دارند )بسزايی 

شده در هماتوپوئز   شناخته یها lncRNA از

  ،EPS (Erythroid prosurvival)به  نتوا یم

EGO (Eosinophil Granule Ontogeny)  وHOTAIR 

(Hox transcript antisense intergenic RNA)  اشاره

رشد  ميدر تنظ ،یديتروئيار زيدر تما بيکرد که به ترت

(. 37-39دارند )نقش  لوپوئزيم ميدر تنظ ها و لينوفيائوز

در  ليدخ ی lncRNAاز  یتعداد مطالعات گذشته

ها و  آن هب لياند که در ذ کرده یرا معرف یساز خون

 است. شده  اشاره یساز در خون ليدخ یها سميمکان

 های موشی، بين تمايز سلول Ter-199های  سلول در

 EPS ی lncRNA ساز به سمت رده اريتروئيدی و خون

 نيوجود دارد. در زمان ساخت هموگلوب ميمستق ی رابطه

 EPS انيب ،یديتروئيار ی رده یازهاس شيتوسط پ

منجر به عدم  EPSمهار  که  یحال در ابد،ي یم شيافزا

با اتصال  EPS(. 31) گردد یمآپوپتوز  شيو افزا زيتما

 یو به خدمت گرفتن فاکتورها Pycard گاهيبه جا

از ژن ضد  یسيمنجر به مهار رونو یسيرونو یمهار

يک ژن ضد  Pycard(. 40) گردد یم Pycard یآپوپتوز

 شي، منجر به افزاPycard انيکه کاهش ب آپوپتوز است
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توسط فعال شدن کاسپازها، افزايش بيان  یمرگ سلول

annexinV (. بيان 41) شود یو کاهش پروليفراسيون م

EPS  وPycard بيان دارند عکس ی در اريتروپوئز رابطه .

. در تمايز شود یم Pycardمنجر به سرکوب  EPSباالی 

منجر به توليد همان  Pycardيدی بيان باالی اريتروئ

شاهد آن هستيم،  EPSکه در مهار  شود یفنوتيپی م

القای مرگ سلولی  اسيون،همچنين باعث مهار پروليفر

اثرات  Pycardبيان باالی  تيو درنها شود یم

 را از بين  EPSضدآپوپتوزی ناشی از بيان نابجای 

ز اريتروئيدی را تماي a-2 مارهشتصوير (. 42،40) برد یم

 .دهد ینشان م EPS ی lncRNAتوسط 

EGO  اولينlncRNA روند  شده در  شناخته

که در تنظيم رشد ائوزينوفيل ها نقش  است یساز خون

شده و   شدت حفظ  به EGO یها (. رونوشت38) دارد

قرار دارد. مطالعات بيوشيميايی نشان  ITPRدر داخل ژن 

ريبوزوم نيست و  که رونوشت آن وابسته به دهد یم

است که به  EGO-Bو  EGO-Aدارای ايزوفرم های 

 EGO(. 43) باشند یباز م 1460و  535ترتيب دارای 

CD34 ساز های بنيادی خون طور نرمال در سلول به
+ 

ی  به سمت رده زيو در طول تما شود یانسانی بيان م

. در حقيقت سطح کند یائوزينوفيلی افزايش بيان پيدا م

EGO  توسطIL5 های  و سلول رود یسرعت باال م  به

CD34پروژنيتوری 
 شده  داده. نشان کند یتحريک م را +

تاز  شيهای پ در سلول EGO انياست که کاهش ب
+

CD34  توسطsiRNA ضروری در  یها ها، در بيان ژن

، اختالل ايجاد EDNو  MBPشامل  رشد ائوزينوفيل،

وزينوفيل را تمايز ائ b-2ماره شتصوير (. 44،38) کند یم

 .دهد ینشان م EGO ی lncRNAتوسط 

lncRNA یريگ در تنظيم ميلوپوئز و شکل ها 

و  Zhang. باشند یدخيل م ها تيگرانولوسيت ها و منوس

واقع در  HOXرا در لوکوس  lncRNAيک  همکاران

شناسايی کردند که در طی تمايز  12کروموزوم 

 ی واسطه )به های پروژنيتور ميلوئيدی گرانولوسيتی از سلول

بيان چشمگيری پيدا  فزايشالقای رتينوئيک اسيد( ا

 "3نام دارد، در انتهای  lncRNA ،HOTAIR. اين کند یم

ی  شده و دارای بيان خاص در رده واقع HOXکالستر 

ميلوئيدی و افزايش بيان در تمايز گرانولوسيتی است. 

 HOXA2و  HOXA1 یها رونويسی از آن از بين ژن

و  دنوکلئوتيد طول دار 500(. حدود 40) رديگ یانجام م

 PRC2 در ارتباط با HOTAIRوابسته به ريبوزوم نيست. 

(Polycomb Repressive Complex 2)  و کمپلکس

LSD1 (Lysine-specific demethylase) نياست. پروتئ 

PRC2  و کمپلکسLSD1 ليمت ستونيه تيفعال قياز طر 

 یاپ راتييه و با تغشد نيموجب اصالح کرومات یترنسفراز

و از طريق  HOTAIR. گذارند یم ريژن تأث انيبر ب کيژنت

يک داربست برای  عنوان هب ترتيب به ،5ˊو 3 های دومن

به کالستر ژن  LSD1و  PRC2 یها گردآوری کمپلکس

hoxD پس از افزايش بيان کنند یعمل م .HOTAIR ،

PRC2  باعث جلوگيری از رونويسی در چندين ژن

(. خاموش شدن اين 24) شود یمتاستاز م ی همهارکنند

سرکوبگر متاستاز باعث متاستاز سرطان سينه  یها ژن

باعث مهار فعاليت  HOTAIR اني(. کاهش ب45) شود یم

HOXA1  وHOXA2 و  شود یدر طی تمايز ميلوئيدی م

طور خاص باعث اختالل در بيان چندين مارکر تمايزی  به

. شود یم CD18و  CD11bهای ميلوئيدی مانند  در سلول

 نيا اصالح کروماتين باشد. از ی واسطه به تواند یاين اثر م

تنظيم اپی  ی واسطه به را،توان ميلوپوئز  HOTAIR رو 

 ، تنظيم HOXهمسايه در لوکوس  یها ژنتيک ژن

تمايز گرانولوسيتی  c-3ماره شتصوير . (46،24،23) کند یم

 .دهد ینشان م HOTAIRی  lncRNAرا توسط 
 

(HOXA cluster antisense RNA2) 

HOXA-AS2 اين lncRNAیها ، بين ژن HOXA3  و

HOXA4 شده است.   واقعHOXA-AS2  درPMN های 

مختص  یسلول ی )رده NB4خون محيطی و سل الين 

و دارای  شود یحاد( بيان م یتيلوسيپروم یبه لوسم

(. 47) های خون محيطی است افزايش بيان در نوتروفيل

پس از القای  NB4در سل الين  lncRNAين همچنين ا

. نقش ابدي یافزايش بيان شديدی م ATRAداروی 

تنظيم بقای سلولی از طريق  HOXA-AS2بيولوژيکی 

 (.48) مهار آپوپتوز است
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ها: تمایز چند رده از سلول های خونی توسط تنظيمات  lncRNAتنظيم خون سازی توسط  :2تصوير شماره 

IncRNA ( 11ها) 
(a )ی اریتروئیدی،  در ردهEPS ؛ های قرمز ضروری است برای جلوگیری از آپوپتوز در طی بلوغ گلبول(b)  ی ائوزینوفیلی، ردهدر 

مند به پرکورسورهای تمایز پروژنیتورهای وظیفه (c)ی اصلی رشد و تمایز ائوزینوفیل است؛ ها کننده میتنظفعال کردن  EGO نقش
 .است HOTAIRافزایش بیان  مستلزم ی میلوئیدی و منوسیتی، رده

 

دارای نقش مهمی در طی رشد و تمايز  H19 ژن

 ی شده در لوکوس بسيار حفاظت H19است. ژن 

H19/IGF2  یها و جزء اولين ژن  واقع 11در کروموزوم 

imprinted یها ژن(. 49) است شده يیشناسا imprinted 

 ايو  یبا منشأ پدر یکپ کيها  هستند که در آن يیها ژن

واقع در  IGF2 و H19 یها ژن(. 50) خاموش است یمادر

هستند که منجر به بيان  imprintedلوکوس متقابالً  کي

. شود یاز آلل پدری م IGF2از آلل مادری و  H19آللی 

H19 ها  انکوژنيک دارد و هم در برخی از سرطان توان  هم

(. اين ژن دارای نقش تنظيمی 51) تومور است ی مهارکننده

و در تمايز  شده  انيدر طول رشد دارد و در پرکورسورها ب

در  H19(. بيان 49پاتولوژيک کاهش بيان دارند )

 ،Acute myeloid leukemia (AML) خونی یها یميبدخ

CML)) Chronic myeloid leukemia  و

(Myelodysplastic syndromes (MDS  و در کاهش

T-cell leukemia (. 51-53) دابي یو لنفوم، افزايش م

متفاوتی در لوسمی های  یها دارای نقش H19 جهيدرنت

 که ینشان داده شد، هنگام یا مختلف است. در مطالعه

ايجاد  K562در سل الين  ،BCR/ABLاختالل در بيان 

. همچنين شود یدارای افت شديدی م H19شود، بيان 

در سل الين  H19باعث کاهش  Imatinibدرمان با 

K562 (54) شود یم. 

Mistral  يکlncRNA  از کالسترHOX  .است

نقش  یساز طور غيرمستقيم در خون به lncRNAاين 
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 MLL1موشی از طريق  یها در نمونه Mistralدارد. 

(Mixed lineage leukemia 1) رونويسی  ی کننده ميتنظ

آمده  دست (. نتايج به55) است HOX7و  HOX6 یها ژن

 یها ژن تنظيمدر ها را  ncRNAدر سيستم موشی دخالت 

 های بنيادی رويانی در موش دخيل در تمايز سلول

(Mouse embryonic stem cellsنشان م )(. 56) دهد ی

 های بنيادی سلول يینقش مهمی در خود نوزا HOX6ژن 

ساز دارد و همچنين بيان باالی آن در لوسمی ها  خون

 توسط ژن HOX7. همچنين ژن گردد یمشاهده م

PCGF2 (Polycomb group RING finger protein 2) 

نقش  PCGF2. ژن کند یتمايز گرانولوسيت ها را مهار م

منفی در تمايز گرانولوسيت ها در لوسمی پروميلوسيت حاد 

 ATRA (All trans retinoic acid)دارد و توسط درمان با 

 (.55) ابدي یم کاهش بيان

Xist (X inactive specific transcript) اين 

lncRNA نث ودر مراحل ابتدايی رويانی در جنس م

کردن  رفعاليو نقش بيولوژيکی آن غ شده انيب

های  سازهای سلول شيدر پ Xistاست.  xکروموزوم 

ساز دارای بيان  های بنيادی خون خونی نسبت به سلول

منجر به از دست  Xist(. بيان باالی 57) بيشتری است

 عالوه یه های خونی ب از سلول دادن تعدادی

ها  اين سلول شود، یم pre-Tو  pre-B یها تيلنفوس

توجه  شود. نکته جالب Xistژن  ی بيان دوباره توانند یم

های  دوباره در سلول یساز آن است که اين فعال

که دچار  افتد یاتفاق م يی pre-Tو  pre-Bلنفوسيتی 

سنگين ايمونوگلبولين يا  ی رهيحذف آللی زنج

TCRβ شده  اثباتين مشاهده اساس ا رشده باشند. ب 

در  ژن یآنت ی رندهيبين حذف آللی ژن گ ،است

در  Xشدن کروموزوم  رفعاليو غ ها تيلنفوس

مستقيمی وجود دارد. حذف  ی های جنينی رابطه سلول

Xist شکل کيهای خونی موش ماده  در سلول 

پالزی و  ميلوديس تهاجمی از سندرم ميلوپروليفراتيو/

 (.58) کند یرا ايجاد م یلوکم

PCA3 (prostate canceanr antigene 3) کي 

lncRNA شده  واقع 9 کروموزوم یاست که بر رو 

 shRNA2 آن تبع بهو  PCA3 انيب شياست. در اثر افزا

(hairpin از  یPCA3م ،)نيپروتئ زاني noggin  کاهش

 BMP ستيآنتاگون نيپروتئ نيا که يیازآنجا. ابدي یم

(Bone morphogenetic protein)  است، با کاهش آن

به  و ابدي یم شيدر مغز استخوان افزا BMPترشح  زانيم

سلول  یخود بر رو ی رندهيگ یبر رو ريبا تأث قيطر نيا

 یسرطان یتورهايپروژن ديتول شيباعث افزا یاديبن

 PCA3ژن  انيب شيافزا ني(. همچن59) شود یم یديلوئيم

 یديلوئيم یدر لوسم یديلوئيم ی رده یها در سلول

  دادهنرمال نشان  یها نمونهبا  سهيدر مقا (CML)مزمن 

 (.60) است شده

MALAT1 کي lncRNA  عنوان بهاست که 

 به مبتال مارانيدهنده متاستاز در ب یآگه شيپيک پارامتر 

 ینومايمبتال به کارس مارانيو ب NSCL اي نوهايآدنوکارس

 MALAT1شد. کاهش  يیشناسا squamous یها سلول

 یتومور یها سلول ريو مهار تکث P53فعال شدن منجر به 

 انيز کاهش بيو همکاران ن ی(. احمد61) شود یم

MALAT1 یها را در سلول Jurkat یلوسم ی)رده سلول 

کاهش  نيا که یدرحال .حاد( گزارش کردند یديلنفوئ

 (.62مشاهده نشد ) KG1 یها در سلول انيب

lncRNA  ها با دارا بودن خاصيت انکوژن و يا

طور که در تعدادی از  ی تومور همان کننده سرکوب

های خونی نيز تأثير  توانند در بدخيمی ثرند، میوها م سرطان

ها منجر به  lncRNAداشته باشند. همچنين بيان نابجای 

 جدول(. 17،13) گردد ايجاد بيماری و بروز اختالالت می

در اختالالت خونی که  يلدخ های lncRNA 1 شماره

های مولکولی  اند و مکانيسم گرفته مطالعه قرار دتاکنون مور

دهد. با توجه  ها نشان می ها را در اين بدخيمی تأثيرگذار آن

 ی ندهيدر آ رود یبه پيشرفت مطالعات در اين زمينه انتظار م

دخيل در  های lncRNAبسيار نزديک به تعداد 

 خونی افزوده شود. یها یميبدخ
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 های خونی خيل در بدخيمیهای د lncRNA :1جدول شماره 

 

 :بحث
ژن  انيب ميو متعارف از تنظ جيرا دگاهيد

 ريمس قياز طر نيکد کننده پروتئ یها ژن رامونيپ

Central dogma آنکه با کشف   متمرکز بود. حال

 دگاهيطورقطع د به رکدکننده،يغ RNAان هزار

 جایگاه شناسی اختالالت خون عملکرد مکانيسم مولکولی

 کروموزومی

LncRNAs 

 AML 5q31.1 vtRNA2-1 (63) ناشناخته PKRی  مهارکننده

 MM, Burkitt Lymphoma, T-cell انکوژن C-MYCی  کننده فعال

Leukemia, CLL 

8q24.21 (64) PVT1 

 AML, ALL 9p21.3 (65) CDKN2BAS1/ANRIL ژنانکو PRC2 و PRC1اتصال به 

 PRC2اتصال به  ،P53فعال کردن 

 DLK1برای کنترل 

 AML, MM 14q32.2 (66) MEG3 ی تومور مهارکننده

 CLL, MM, Lymphoma 13q14.2 (67) DLEU1/DLEU2 مهارکننده تومور NFKBفعال کردن 

 ؛های گلبکوکورتيکوئيدی گيرنده مهارکننده

 mTORتنظيم توسط مسير 

 B-cell Lymphoma, ALL, AML 1q25.1 (68) GAS5 ی تومور مهارکننده

 AML, CML, ET, PV, Lymphoma 11p15.5 (53) H19 ی تومور مهارکنندهانکوژن/ P53کاهش بيان 

در انسان  ALL, CML مهارکننده تومور P53فعاليت توسط ؛ القای آپوپتوز

 مطالعه نشده 

(59) lincRNA-p21 

 T cell leukemia 14q32.13 (69) TCL-6 مشخص نيست ناشناخته

 AML, ALL 11p13 (70) WT1-AS مشخص نيست ناشناخته

 AML, MM, T-cell leukemia 16q12.2 (71) CRNDE انکوژن کاهش بيان ؛PRC2اتصال به 

 Non-Hodgkin lymphoma 9p13.3 (72) RMRP مشخص نيست جهش

 B-cell Lymphoma 6q14.3 (73) SNHG5 مشخص نيست (q25; q27)(3 ;1) ترنس لوکيشن

 APL 7p15.2 (48) OXA-AS2 مهار آپوپتوز TRAIL مکانيسم

 CLL - (28) T-UCR ی تومور انکوژن/مهارکننده MIR کنترل

 CML 9q (60) PCA3 انکوژن BMP افزایش و noggin کاهش
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ژنوم پستانداران کامالً  یها یدگيچيرا ازنظر پ نيمحقق

 نيا مهم یکيولوژيبا توجه نقش ب نيداد. همچن رييتغ

RNA ژن در  انيب ميتنظ ر،ينظ رکدکنندهيغ یها

 ، دخالت در یسيو پس از رونو یسيمرحله رونو

 ها، یميخاز بد یو حضور در انواع مختلف کيژنت یاپ

در  یا گستردهرا بر آن داشت تا مطالعات  نيمحقق

انجام  ديجد یها RNA نيمورد نقش و عملکرد ا

 (.12) دهند

lncRNA از  یها گروهRNA ريغ یها  

 رياند که با عملکردهای متفاوتی بر بيان ژن تأث کد شونده

ها  lncRNA. از اولين عملکردهايی که در گذارند یم

رفته است، تنظيم بيان ژن با تغيير مورد شناسايی قرارگ

ساختار کروماتين است. در انسان تعداد زيادی از 

lncRNA ژن  انيمختلف در ب یها با عملکردها 

 یندهاياز فرا یا گسترده فياست که در ط شده  يیشناسا

 مانند اپی ژنتيک، پردازش فرعی  یکيولوژيب

Alternative splising تخريب ،RNA  و ترجمه شرکت

ها  lncRNA یميتنظ سميمکان رياخ قاتي(. تحق1) نندک یم

است  یروند یساز نشان داده است. خون یساز را خون

 ريتحت تأث هيساز اول خون یاديبن یها لآن سلو یکه در ط

 یپل یها ميآنز ،یميتنظ یفاکتورها ،یسيرونو یفاکتورها

 یها ردهبه  (ncRNA)کد شونده  ريغ یها RNAمراز و 

 ليمختلف تبد یبا عملکردها یخون یها مختلف سلول

 ماًيشده که مستق شناخته یها lncRNA(. از 22) شوند یم

و  EPS ،EGOبه  توان یدر هماتوپوئز نقش دارند، م

HOTAIR یديتروئيار زيدر تما بياشاره کرد که به ترت، 

نقش  لوپوئزيم ميو در تنظ ها لينوفيرشد ائوز ميدر تنظ

، HOXA-AS2 ،H19 ،یها lncRNA نيدارند. همچن

Xist  وMistral بر روند  کيژنت یاپ راتييبا اعمال تغ

 .گذارند ريهماتوپوئز تأث

 یها شدن ژن رفعاليغ ايدر انکوژن ها  اختالل

 یها یماريدر پاتوژنز ب یسرکوبگر تومور نقش محور

ها، مخصوصاً  از انواع سرطان یاريدارد. در بس ميبدخ

اختالالت  نيا قيدق فيها، توص و لنفوم ها یلوسم

 یاختالالت و فهم درست نيا یبند بر طبقه يیمبنا تواند یم

قرار دهد.  نيمحقق اريدر اخت ها یماريب یآگه شياز پ

اختالالت درک ما را از  نيا قيدق يیشناسا نيعالوه بر ا

 یو منجر به طراح برد یباال م يیتومور زا سميمکان

ارت بر و نظ ها یماريب صيدر تشخ یمولکول یها روش

 مي. سرطان خون به دنبال از تنظگردد یها م درمان آن

 کيژنت راتييتغ جاديو ا یخارج شدن شبکه ژنوم

ها  و انکوژن یديتومور ساپرسور کل یها کلونال در ژن

 (.18) ديآ یبه وجود م

 تيحما هينظر نياز ا ،یمطالعات مولکول شيافزا

ند و ژن هست ميدر تنظ یديها عامل کل ncRNAکه  کند یم

قرار  ريرا تحت تأث ینرمال و سرطان یها سلول پيفنوتا

 یولوژيب یها به خاطر نقش ها lncRNA راًي. اخدهند یم

 قرار نيتوجه محقق ها مورد ncRNA رياز سا شتريمتعدد ب

در حال ظهور است که نشان  یدگرفته است. شواه

 یولوژيمهم در ب یاز اجزا یکيها  lncRNA دهد، یم

 شرفتيها منجر به پ آن انيد و اختالل در بتومورها هستن

مستقل جهت  یعامل توانند یم جهيسرطان خواهد شد. درنت

 یدارا ها lncRNA(. 51باشند ) یماريروند ب ینيب شيپ

از  یدر تعداد ومورت ی کننده سرکوب ايانکوژن و  تيخاص

 ینابجا انيهستند و ب یخون یها یميها ازجمله بدخ سرطان

(. 12گردد )  یباعث بروز اختالالت خون تواند یها م آن

 ها را در  lncRNA یميتنظ سميمکان رياخ قاتيتحق

، لنفوموژنزيس و سيها را در لکوموژنز سرطان و نقش آن

 (.13هماتوپوئز نشان داده است )

 رامونيپ یاطالعات یآور بر جمع یمطالعه سع نيا در

lncRNA یخون یها یميکه تاکنون در بدخ يیها 

 نيدر ا ريدرگ یلکولوم یها سميو مکان شده یيشناسا

، AMLشامل اختالالت  نياختالالت شده است. ا

ALL،CML ،CLL  (Choronic Lymphocytic Leukemia)، 

APL (Acute Promyelocytic Leukemia) ،MM 

(Multiple Myeloma) و burkitt lymphoma .است 
 

مرحله گذر از  ی دهنده نشان ديجد مطالعات

به سمت مرحله درمان بر  ها ncRNA یبر مبنا صيتشخ

 نيروش در بال نيا یاست. اگرچه اجرا ها ncRNA یمبنا

نشده است، اما  یو مراکز درمان سرطان هنوز عمل مارانيب
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استفاده از  شگاهيدر آزما یدرمان تجرب یها در روش

RNAi (RNA interference) منظور هب mRNA هدف  ی

گرفته  مورد استقبال قرار یشگاهيآزما واناتيح یور بر

 اي نيگزيجا کيدنوکلئياس یاستفاده از ساختارهااست. 

و انتقال  کيسنتت یها RNAدر  افتهي رييتغ یدهاينوکلئوت

 ريغو  یروسيو یهدف توسط وکتورها یها به بافت ها آن

 اي یکيمانند شوک الکتر یکيزيف یها و روش یروسيو

 طيدر شرا را يیها تيموفق یکيناميدروديه یروين

 (.74) نشان داده است یشگاهيآزما

 

 ی:ریگ جهینت
با  یمختصر يیآشنا ،در اين مقاله مروری

Long non coding RNA ها  ژن انيها بر ب ها و اثر آن

 یها lncRNA یدر ادامه به معرف انجام گرفت و

 ،EPS، EGO؛ کننده در هماتوپوئز شامل شرکت

HOTAIR HOXA-AS2، Xist، H19  وMistral  و

lncRNA یها سرطان یدر برخ شده يیشناسا یها 

به عنوان يک . پرداخته شد یخون یها یميخون و بدخ

ها  LncRNAکه  می توان گفت نتيجه گيری کلی

خاص  یها تيوضع یبرا ومارکريببه عنوان  توانند یم

استفاده  ها از جمله بدخيمی های خونی مورد یماريب

 قرار گيرند.
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Background and aims: Several studies have classified a group of non-coding RNA’s, known as 

long non coding RNA’s (lncRNA), which are responsible for cell differentiation and causing 

diseases. It is claimed that lncRNAs play a significant role in hematopoiesis regulation, including 

differentiation of myeloid, lymphoid and erythroid lineages. The aim of this article is to review 

different kinds of lncRNAs which are involved in hematopoiesis, further on; the article describes 

the dysregulation of lncRNAs in hematologic disorders. 

Methods: This study investigated different kinds of lncRNAs which are involved in 

hematopoiesis in 2015. The related articles were recruited from different valid databases such as, 

ISI, PubMed and Scopus. 

Results: lncRNAs have recently been identified in a wide genomic scale and only some of their 

roles have been recognized. lncRNAs have various biological roles in gene expression, cell 

differentiation and pathogenesis. Recent studies have indicated the expression of lncRNAs in 

many types of cancers such as blood malignancies. 

Conclusion: The abnormal expression of lncRNAs can lead to anomalies in differentiation of 

blood cells which may lead to malignancies. Studies show that lncRNAs can be served as an 

indication for diagnosis and prognosis of many diseases as well as being used as a replacement 

for treatment. 
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