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مقاله مروری

نقش  RNAهای غیرکدکننده طويل در خونسازی و بدخیمیهای خونی
مونا آقا محمد حسين تجريشي ،1امير آتشي ،*2الهام سجادي ،1زينب ساعي
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چکیده:
زمينه و هدف :مطالعات متعدد کالسی از خانوادهی  RNAهای غيرکدکنندهی را نشان دادهاند ،تحت عنوان
 RNAهای غير کدکنندهی طویل ( )long non-coding RNAs-lncRNAsکه دارای نقشهای مختلفی در زمينهی
تمایز سلولی و بيماریزایی هستند .شواهد اخير نشان میدهد  lncRNAها در تنظيم خونسازی ،ازجمله در تمایز
رده ی ميلوئيدی ،لنفوئيدی و اریتروئيدی ،نقش بسزایی دارند .هدف از نگارش این مقاله مروری بررسی انواع
 lncRNAهای شناختهشدهی دخيل در خونسازی است و در ادامه به اختالل در تنظيم بيان برخی از  lncRNAها
در بدخيمیهای خونی اشاره میکند.
روش بررسی :در این مطالعه که به بررسی انواع  lncRNAهای شناختهشدهی دخيل در خونسازی در
سال 1394پرداخته است ،مقاالت مرتبط با موضوع از پایگاه دادههای معتبر خارجی مانند  Pubmed ،ISIو
 Scopusاستخراج و مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها LncRNA :ها اخيراً در مقياس ژنومی وسيعی شناساییشدهاند و تنها بخش کوچکی از عملکردشان تا
به امروز شناخته شده است lncRNA .ها دارای نقشهای بيولوژیکی متنوعی در زمينهی بيان ژن ،تمایز سلولی
و بيماریزایی هستند .مطالعات اخير بيان  lncRNAها را در بسياری از سرطانها ازجمله بدخيمیهای خونی
نشان دادهاند.
نتيجهگيری :بيان غيرطبيعی  lncRNAها میتواند باعث اختالل در تمایز سلولهای خونی گردد که این مسئله
خود منجر به بروز اختالالت و بدخيمیهای خونی میشود .مطالعات انجام شده نشان میدهد که  lncRNAها
میتوانند ابزاری جهت تشخيص و پيشآگهی بسياری از بيماریها و جایگزین درمان باشند.
واژههای کليدی RNA :های غيرکدکننده طویل ،خونسازی ،بدخيمیهای خونی.

مقدمه:
ژنوم پستانداران شامل توالیهای کد شونده

سازماندهی سنتز پروتئين (مانند  RNAريبوزومی و

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

 ،)tRNAتنظيم سنتز پروتئين (مانند  MicroRNAها) و

کل ژنوم) است .هردوی اين توالیها با همکاری

تنظيم بيان ژن در سطوح رونويسی و پس از رونويسی

يکديگر موجب ساخت ،سازماندهی ساختارهای سلولی

(مانند  lncRNAها) است ( .)2،1امروزه مطالعات

و تنظيم الگوهای بيان ژن شده و درنهايت باعث

گستردهای پيرامون توالیهای غيرکدکننده در حال انجام

تعيين هويت سلول و عملکرد آن میشوند .از توالیهای

است و نقشهای بيولوژيکی متفاوتی برای آنها تعريف

کد شونده بيشتر برای سنتز پروتئين استفاده میشود،

شده است و بيان آنها را در ارتباط با بسياری از

درحالیکه رونويسی از توالیهای غيرکدکننده فاقد

سرطانها ازجمله بدخيمیهای خونی میدانند (.)4،3

ظرفيت برای سنتز پروتئين است و در طيف گستردهای

هدف از نگارش اين مقاله مروری آشنايی مختصر

از اعمال سلولی شرکت میکنند .اين وظايف شامل:

با گروهی از توالیهای غيرکدکننده با نام  lncRNAها
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است ،همچنين به بررسی  lncRNAهای دخيل در

تحقيقات انجامگرفته نشان میدهد  lncRNAها همانند

خونسازی که تا امروز مورد شناسايی قرار گرفته است،

 MicroRNAها (کالسی از  RNAهای غيرکدکننده ی

میپردازد و در ادامه به اختالل در تنظيم بيان برخی از

پروتئين که بسيار مورد مطالعه قرارگرفتهاند) در روند

 lncRNAها در بدخيمی های خونی اشاره میکند.

خونسازی ،ازجمله در تکثير ،تمايز و آپوپتوز سلولهای
مادر خونساز و همچنين در سلولهای پيشتاز و پيش ساز
چند رده از سلولهای خونی بالغ مانند گلبولهای قرمز،

روش بررسی:
مطالعات بيوانفورماتيک هزاران  lncRNAرا

مگاکاريوسيت ها ،ميلوسيت ها (مونوسيت ،ماکروفاژ و

شناسايی کرده است و پايگاه دادههای جالبی در مورد

نوتروفيل) و لنفوسيتها ( Bسل و  Tسل) دخيل

اينکه  lncRNAها چگونه عملکردهای بيولوژيکی مهم را

میباشند (.)8-10

انجام میدهند ،بهدستآمده است ( .)5در اين مطالعه،

مطالعات انجام گرفته بر روی پروموتور  lncRNAها

ابتدا  100مقاله مرتبط با توالیهای غيرکدکننده،

نشان میدهد که رونويسی از اين کالس ،توسط فاکتورهای

 lncRNAها و آخرين يافتهها در بدخيمیهای خونی از

رونويسی  RNAهای کد کننده پروتئين تنظيم میشود.

بانکهای اطالعاتی معتبری مانند  PubMed ،ISIو

بررسیهای انجام گرفته اين فرضيه را مطرح میسازد که
رونويسی از  lncRNAها از قوانين مشابه در رونويسی cRN

 Scopusاستخراج و پس از مطالعه چکيده آنها 75 ،مقاله

) (Coding RNAتبعيت میکند و عمليات پردازش شامل

که ارتباط بيشتری با موضوع  lncRNAهای شناخته

پديدهی کالهک دار شدن ،پلی آدنيالسيون و برشهای

شدهی دخيل در خونسازی و بدخيمیهای خونی داشتند

فرعی بر روی آنها انجام میگيرد ( lncRNA .)11ها دارای

انتخاب و مورداستفاده قرار گرفتند معيار ورود شامل تمام

چهارچوب خوانش باز

مقاله های مرتبط با توالیهای غيرکدکننده lncRNA ،ها

)ORF (Open reading fram

بدون توانايی کد کردن پروتئين هستند ،اما در شرايطی

بود و معيار خروج کليه مقاالت خارج از موضوع بحث از

همراه شدن  lncRNAبا ريبوزوم در سيتوپالسم احتمال نقش

مطالعه خارج گرديدند.

) ORF (Open reading framهای ديگر اين مولکولها را
در متابوليسم  mRNAمطرح میکند ( lncRNA .)12ها در

يافتهها:

مقايسه با  mRNAها ترجيحاً در هسته هستند و برای

 LncRNAها اخيراً در مقياس ژنومی وسيعی

سلولهای مختلف اختصاصی و در سطوح پايين بيان

شناسايی شدهاند و تنها بخش کوچکی از عملکردشان تا

میشوند lncRNA .ها توانايی بيان ژن را از طريق پردازش

به امروز شناخته شده است .با تجزيهوتحليل ژنوم انسانی

فرعی ،رونويسی و پس رونويسی دارا میباشند (.)13

تخمين زده میشود حدود  lncRNA 23000وجود

رونويسی از  lncRNAها از جايگاهی بين ژنهای کد کننده

داشته باشد که اين مقدار با  RNAهای کدکنندهی

و اغلب از رشتهی مخالف  DNAانجام میگيرد (.)14

پروتئين قابلمقايسه است و تا حد زيادی بيش از تعداد

انواع  lncRNAاز نقطه نظر ژنتيکی و محل

 mRNAها است ( .)6توالی  lncRNAها در همهی

رونويسی lncRNA ،ها به  5رده تقسيم میشوند .اين ردهها

کروموزومها پخش شده است و حدود  %90از ژنوم

شامل :الف) سنس ( ،)senseرونويسی  lncRNAها

انسان را پوشش میدهند ( .)7مطالعات نشان میدهند

از اگزونهای رشته سنس يک ژن صورت میگيرد؛

 lncRNAها نهتنها بهعنوان واسطه بين  DNAو پروتئين

ب) آنتی سنس ( ،)antisenseرونويسی از اين  lncRNAها از

عمل میکنند ،بلکه نقش مهمی در عملکرد سلولی

اگزونهای رشته مقابل در يک ژن انجام میگيرد؛

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

ج) اينترونيک ( ،)intronicاز اينترونهای يک ژن رونويسی

دارند و توسط  RNAپليمراز  IIرونويسی میشوند.

انجام میگيرد؛ د) اينترژنيک ( ،)intergenicبهصورت
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مستقل هستند و بين دو ژن ديگر قرار دارند؛ ه) دوطرفه

توسط  Wangو چانگ  Changشد ،طبق اين نظريه

( ،)divergentدارای پروموتر مشترک با يک ژن ديگر

 lncRNAها توسط  4مکانيسم بر بيان ژن تأثير

است ،اما در جهت مخالف رونويسی میشود (.)15

دارند ( .)1همچنين اين تقسيمبندی توسط  Da Saccoو

 )Long intergenic non coding RNA( lincRNAکالسی

همکاران نيز پيشنهاد شده است ( .)22بسياری از

از  lncRNAهای اينترژنيک هستند که با تأثير بر هيستونها بر

 lncRNAها معموالً میتوانند توسط مجموعهای از اين

بيان ژن تأثير دارند (تری متيالسيون اليزين  4و  36از هيستون

مکانيسمها عملکرد خود را انجام دهند .مکانيسم

 H3K4m3و .)16( )H3K36m3

عملکردی  lncRNAها مطابق تصوير شماره  1است .اين
مکانيسمها شامل موارد زير است:

 lncRNAها با عملکردهای متفاوتی بر بيان ژن
lncRNA

 :Signalingبرخی از  lncRNAها در پاسخ به

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

تحريکات سلولی مانند استرس سلولی و تغيير درجه

ساختار کروماتين است .در انسان تعداد زيادی از

حرارت ،همراه با فاکتورهای رشد به خدمت گرفته

 lncRNAها با نقشهای متفاوت در بيان ژن شناسايی

میشوند تا يک ژن را فعال کنند.

تأثير میگذارند .از اولين عملکردهايی که در

شده است lncRNA .های انسانی در طيفی از فرايندهای

 :Decoyتعدادی از  lncRNAها به فاکتورهای

بيولوژيکی شرکت میکنند ،اين فرايندها شامل :اپی

رونويسی متصل میشوند و مانع اتصال اين فاکتورها به ژن

ژنتيک ،پردازش فرعی ( ،)Alternative splisingتخريب

شده و درنتيجه باعث عدم رونويسی و مهار ژن میشوند.

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

 lncRNA :Guideها توانايی اتصال به ريبونوکلئو

 lncRNAها در غيرفعال کردن کروموزوم  Xو

پروتئينها را دارند و باعث تغييراتی در کروماتين شده و

 genetic imprintingو همچنين در رشد و تمايز نيز

منجر به تغييرات اپی ژنتيک میشود.

مشخص شده است ( lncRNA .)16ها همچنين میتوانند

 lncRNA :Scaffoldها کمپلکسهای پروتئينی

به عنوان پيش مادهای برای توليد  small RNAها باشند.

را جمع کرده و به ژن هدف متصل میکنند و باعث

بنابراين بيان نابجای  lncRNAها میتواند باعث اختالالت و

تغييراتی در ساختار کروماتين میشوند و منجر به مهار و

بيماریهای مختلفی گردد .به عنوان مثال میتوان نقش

يا فعال شدن رونويسی میشوند.

 BC200را در بيماریها و تومورهای پستان ،رحم ،ريه،

 lncRNAها دارای خاصيت انکوژن و يا

MALAT1

سرکوبکنندهی تومور در تعدادی از سرطانها ازجمله

)(Metastasis associated lung adenocarcinoma transcript1

بدخيمیهای خونی هستند .همچنين بيان نابجای

را در بيماریها و سرطانهای کلون ،پروستات ،کبد،

 lncRNAها منجر به ايجاد بيماری و بروز اختالالت

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

میگردد .تحقيقات اخير مکانيسم تنظيمی  lncRNAها

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

را در سرطان و نقش آنها را در لکوموژنزيس،

 LncRNAها را در سرطانهای متعددی نشان داده است و

لنفوموژنزيس و خونسازی نشان داده است (.)22

اين مطلب بيانکنندهی آن است  lncRNAها میتوانند نقش

اختالل در بيان  lncRNAها موجب بروز طيف وسيعی

بالقوهای را بهعنوان انکوژن و يا مهارکنندهی تومور

از اختالالت و بيماریها میشود .اين بيماریها شامل

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

سرطان سينه ،سرطان کلورکتال ،سرطان پروستات،

وجود دارد که سطح بيان  lncRNAها در نمونههای بيمار در

کارسينومای سلولهای کبدی ،لوسمی ،مالنوما و ساير

مقايسه با نمونههای افراد سالم متفاوت است (.)21،20

بيماریها است ( .)23-30،10همچنين اختالل در تنظيم

مری ،تخمدان ،پاراتيروئيد و زبان و نقش

بيان  lncRNAها میتواند منجر به آنمی شود که

پيگيریها برای نشان دادن حالتهای مختلف

شايعترين اختالل خونی است (.)31

تنظيم بيان ژن توسط  lncRNAها منجر به ارائه نظريهای
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تصوير شماره  :1مکانيسم عملکردی  lncRNAها (:)3

I. Signal, II. Decoy, III. Guide, IV. Scaffold

خونسازی روندی است که در طی آن

نامتقارن ( )Asymmetricصورت میگيرد .سلولهای

سلولهای خونی با عملکردهای مختلف در مغز

بنيادی چند ظرفيتی ( ،)Pluripotentپيشسازهای مشترک

استخوان توليد میشوند .سلولهای بنيادی خونساز

لنفوئيدی و ميلوئيدی را به وجود میآورند .پيشسازهای

( )hematopoietic stem cells-HSCsسلولهای پرتوانی

مشترک ميلوئيدی ،پيشسازهای محدود ردهای

با ظرفيت باالی خود نوزايی هستند .خود نوزايی

گرانولوسيت/ماکروفاژ و پيشسازهای محدود ردهای

سلولهای بنيادی به دو شيوهی متقارن ( )Symmetricو

مگاکاريوسيت/اريتروسيت را به وجود میآورند .سپس
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سلولهای پيشساز متعهد ردهای توليد گرانولوسيت ها،

( )ncRNAهستند که باعث افزايش يا سرکوب بيان

ماکروفاژها ،پالکتها و اريتروسيت ها را میکنند.

ژنها در سلولهای هماتوپوئتيک میشوند .فاکتورهای

لنفوسيتهای  T ،Bو  NKسلها از پيشسازهای مشترک

رونويسی در سطح رونويسی ،فاکتورهای تنظيمی در

لنفوئيدی به وجود میآيند .در روند خونسازی

تمامی سطوح سيگنالينگ ،رونويسی ،همانندسازی و

فاکتورهای رونويسی ،فاکتورهای رشد و اينترلوکينها

ترجمه و  ncRNAها در سطوح رونويسی يا ترجمه عمل

دخيل هستند .فاکتورهای رونويسی ،فاکتورهای تنظيمی،

میکنند (.)22

آنزيمهای پلی مراز و  RNAهای غير کد شونده

تحقيقات اخير مکانيسم تنظيمی  lncRNAها را

( )ncRNAاز عوامل ترانس هستند که باعث افزايش يا

در سرطان و نقش آنها را در لکوژنزيس ،لنفوژنزيس و

سرکوب بيان ژنها در سلولهای خونی میشوند.

هماتوپوئز نشان داده است .برای بررسی مشخصات

فاکتورهای رونويسی در سطح رونويسی ،فاکتورهای

ردهای سلولهای خونساز و تمايز آنها ،سلولهای

تنظيمی در تمامی سطوح سيگنالينگ ،رونويسی،

خونی چند ظرفيتی و پيشتازها توسط مارکرهای سطحی

همانندسازی و ترجمه و  ncRNAها در سطوح رونويسی

جداسازی و موردمطالعه قرارگرفته است .عالوه بر

يا ترجمه عمل میکنند ( .)32مطالعات متعددی پيرامون

عوامل رونويسی شناختهشده و  microRNAها ،شواهد

نقش  MicroRNAها در زمينهی خونسازی انجام گرفته

اخير نشان میدهد که  lncRNAها در تنظيم خونسازی،

است ،به عنوان مثال  miR-15bدر طی تمايز با هدف قرار

مخصوصاً در طول رشد سلولهای ردهی ميلوئيدی نقش

دادن فاکتور رونويسی  Sall4منجر به کاهش توانايی خود

بسزايی دارند (.)22،10
از  lncRNAهای شناخته شده در هماتوپوئز

نوزايی سلولهای بنيادی خونساز میگردد (.)33

به

همچنين میتوان از  miR-9 and miR-124بهعنوان

میتوان

انديکاتور در جهت اثبات تمايز سلولهای بنيادی

) EGO (Eosinophil Granule Ontogenyو HOTAIR

خونساز  CD133+/CD34+بند ناف به سلولهای عصبی

) (Hox transcript antisense intergenic RNAاشاره

استفاده نمود (.)34

کرد که به ترتيب در تمايز اريتروئيدی ،در تنظيم رشد

)prosurvival

،EPS

(Erythroid

تحقيقات اخير نقش  ncRNAها را در

ائوزينوفيل ها و در تنظيم ميلوپوئز نقش دارند (.)37-39

خونسازی نشان میدهد .اين کالس از  RNAها فاقد

مطالعات گذشته تعدادی از  lncRNAی دخيل در

ظرفيت الزم برای سنتز پروتئين هستند ncRNA .ها

خونسازی را معرفی کردهاند که در ذيل به آنها و

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

مکانيسمهای دخيل در خونسازی اشاره شده است.
در سلولهای  Ter-199موشی ،بين تمايز سلولهای

 lncRNAمیباشند ( .)36،35اين تحقيق به بررسی انواع

ی

 lncRNAهای شناخته شدهی دخيل در خونسازی

خونساز به سمت رده اريتروئيدی و

میپردازد و در ادامه به اختالل در تنظيم بيان برخی از

رابطهی مستقيم وجود دارد .در زمان ساخت هموگلوبين

 lncRNAها در بدخيمی خونی اشاره میکند.

توسط پيش سازهای ردهی اريتروئيدی ،بيان

lncRNA

EPS

EPS

خونسازی روندی است که در طی آن از

افزايش میيابد ،در حالی که مهار  EPSمنجر به عدم

سلولهای بنيادی خونساز اوليه در مغز استخوان

تمايز و افزايش آپوپتوز میگردد ( EPS .)31با اتصال

ردههای مختلف سلولهای خونی با عملکردهای

به جايگاه  Pycardو به خدمت گرفتن فاکتورهای

مختلف توليد میشوند .عواملی که در تنظيم خونسازی

مهاری رونويسی منجر به مهار رونويسی از ژن ضد

شرکت میکنند شامل :فاکتورهای رونويسی ،فاکتورهای

آپوپتوزی  Pycardمیگردد ( Pycard .)40يک ژن ضد

تنظيمی ،آنزيمهای پلی مراز و  RNAهای غير کد شونده

آپوپتوز است که کاهش بيان  ،Pycardمنجر به افزايش
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مرگ سلولی توسط فعال شدن کاسپازها ،افزايش بيان

کالستر  HOXواقعشده و دارای بيان خاص در ردهی

 annexinVو کاهش پروليفراسيون میشود ( .)41بيان

ميلوئيدی و افزايش بيان در تمايز گرانولوسيتی است.

 EPSو  Pycardدر اريتروپوئز رابطهی عکسدارند .بيان

رونويسی از آن از بين ژنهای  HOXA1و

باالی  EPSمنجر به سرکوب  Pycardمیشود .در تمايز

انجام میگيرد ( .)40حدود  500نوکلئوتيد طول دارد و

اريتروئيدی بيان باالی  Pycardمنجر به توليد همان

وابسته به ريبوزوم نيست HOTAIR .در ارتباط با

فنوتيپی میشود که در مهار  EPSشاهد آن هستيم،

) (Polycomb Repressive Complex 2و کمپلکس

همچنين باعث مهار پروليفراسيون ،القای مرگ سلولی

 (Lysine-specific demethylase) LSD1است .پروتئين

میشود و درنهايت بيان باالی  Pycardاثرات

 PRC2و کمپلکس  LSD1از طريق فعاليت هيستون متيل

ضدآپوپتوزی ناشی از بيان نابجای  EPSرا از بين

ترنسفرازی موجب اصالح کروماتين شده و با تغييرات اپی

میبرد ( .)42،40تصوير شماره  a-2تمايز اريتروئيدی را

ژنتيک بر بيان ژن تأثير میگذارند HOTAIR .و از طريق

توسط  lncRNAی  EPSنشان میدهد.

دومن های  3وˊ ،5به ترتيب بهعنوان يک داربست برای

HOXA2

PRC2

 EGOاولين  lncRNAشناخته شده در روند

گردآوری کمپلکسهای  PRC2و  LSD1به کالستر ژن

خونسازی است که در تنظيم رشد ائوزينوفيل ها نقش

 hoxDعمل میکنند .پس از افزايش بيان ،HOTAIR

دارد ( .)38رونوشتهای  EGOبه شدت حفظ شده و

 PRC2باعث جلوگيری از رونويسی در چندين ژن

در داخل ژن  ITPRقرار دارد .مطالعات بيوشيميايی نشان

مهارکنندهی متاستاز میشود ( .)24خاموش شدن اين

میدهد که رونوشت آن وابسته به ريبوزوم نيست و

ژنهای سرکوبگر متاستاز باعث متاستاز سرطان سينه

دارای ايزوفرم های  EGO-Aو  EGO-Bاست که به

میشود ( .)45کاهش بيان  HOTAIRباعث مهار فعاليت

EGO

 HOXA1و  HOXA2در طی تمايز ميلوئيدی میشود و

CD34+

بهطور خاص باعث اختالل در بيان چندين مارکر تمايزی

انسانی بيان میشود و در طول تمايز به سمت ردهی

در سلولهای ميلوئيدی مانند  CD11bو  CD18میشود.

ائوزينوفيلی افزايش بيان پيدا میکند .در حقيقت سطح

اين اثر میتواند بهواسطهی اصالح کروماتين باشد .از اين

 EGOتوسط  IL5به سرعت باال میرود و سلولهای

رو  HOTAIRتوان ميلوپوئز را ،بهواسطهی تنظيم اپی

پروژنيتوری  CD34+را تحريک میکند .نشان داده شده

ژنتيک ژنهای همسايه در لوکوس  ،HOXتنظيم

است که کاهش بيان  EGOدر سلولهای پيش تاز

میکند ( .)46،24،23تصوير شماره  c-3تمايز گرانولوسيتی

 CD34+توسط  siRNAها ،در بيان ژنهای ضروری در

را توسط  lncRNAی  HOTAIRنشان میدهد.

رشد ائوزينوفيل ،شامل  MBPو  ،EDNاختالل ايجاد

)(HOXA cluster antisense RNA2
 HOXA-AS2اين  ،lncRNAبين ژنهای  HOXA3و

توسط  lncRNAی  EGOنشان میدهد.

 HOXA4واقع شده است HOXA-AS2 .در  PMNهای

ترتيب دارای  535و  1460باز میباشند (.)43
بهطور نرمال در سلولهای بنيادی خونساز

میکند ( .)44،38تصوير شماره  b-2تمايز ائوزينوفيل را
 lncRNAها در تنظيم ميلوپوئز و شکلگيری

خون محيطی و سل الين ( NB4رده ی سلولی مختص

گرانولوسيت ها و منوسيتها دخيل میباشند Zhang .و

به لوسمی پروميلوسيتی حاد) بيان میشود و دارای

همکاران يک  lncRNAرا در لوکوس  HOXواقع در

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

کروموزوم  12شناسايی کردند که در طی تمايز

همچنين اين  lncRNAدر سل الين  NB4پس از القای

گرانولوسيتی از سلولهای پروژنيتور ميلوئيدی (بهواسطهی

داروی  ATRAافزايش بيان شديدی میيابد .نقش

القای رتينوئيک اسيد) افزايش بيان چشمگيری پيدا

بيولوژيکی  HOXA-AS2تنظيم بقای سلولی از طريق

میکند .اين  HOTAIR ،lncRNAنام دارد ،در انتهای "3

مهار آپوپتوز است (.)48
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تصوير شماره  :2تنظيم خون سازی توسط  lncRNAها :تمایز چند رده از سلول های خونی توسط تنظيمات
 IncRNAها ()11
( )aدر ردهی اریتروئیدی EPS ،برای جلوگیری از آپوپتوز در طی بلوغ گلبولهای قرمز ضروری است؛ ( )bدر ردهی ائوزینوفیلی،
نقش  EGOفعال کردن تنظیمکنندههای اصلی رشد و تمایز ائوزینوفیل است؛ ( )cتمایز پروژنیتورهای وظیفهمند به پرکورسورهای
ردهی میلوئیدی و منوسیتی ،مستلزم افزایش بیان  HOTAIRاست.

ژن  H19دارای نقش مهمی در طی رشد و تمايز

بدخيمیهای خونی )،Acute myeloid leukemia (AML

است .ژن  H19در لوکوس بسيار حفاظتشدهی

))CML

و

 H19/IGF2در کروموزوم  11واقع و جزء اولين ژنهای

( Myelodysplastic syndromes (MDSکاهش و در

imprinted

 T-cell leukemiaو لنفوم ،افزايش میيابد (.)51-53

ژنهايی هستند که در آنها يک کپی با منشأ پدری و يا

درنتيجه  H19دارای نقشهای متفاوتی در لوسمی های

مادری خاموش است ( .)50ژنهای  H19و  IGF2واقع در

مختلف است .در مطالعهای نشان داده شد ،هنگامیکه

يک لوکوس متقابالً  imprintedهستند که منجر به بيان

اختالل در بيان  ،BCR/ABLدر سل الين  K562ايجاد

آللی  H19از آلل مادری و  IGF2از آلل پدری میشود.

شود ،بيان  H19دارای افت شديدی میشود .همچنين

 H19هم توان انکوژنيک دارد و هم در برخی از سرطانها

درمان با  Imatinibباعث کاهش  H19در سل الين

مهارکنندهی تومور است ( .)51اين ژن دارای نقش تنظيمی

 K562میشود (.)54

 imprintedشناسايیشده است ( .)49ژنهای

leukemia

myeloid

Chronic

در طول رشد دارد و در پرکورسورها بيان شده و در تمايز

 Mistralيک  lncRNAاز کالستر  HOXاست.

پاتولوژيک کاهش بيان دارند ( .)49بيان  H19در

اين  lncRNAبهطور غيرمستقيم در خونسازی نقش
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MLL1

 )prostate canceanr antigene 3( PCA3يک

( )Mixed lineage leukemia 1تنظيمکنندهی رونويسی

 lncRNAاست که بر روی کروموزوم  9واقع شده

ژنهای  HOX6و  HOX7است ( .)55نتايج بهدستآمده

است .در اثر افزايش بيان  PCA3و بهتبع آن

در سيستم موشی دخالت  ncRNAها را در تنظيم ژنهای

( hairpinی از  ،)PCA3ميزان پروتئين  nogginکاهش

دخيل در تمايز سلولهای بنيادی رويانی در موش

میيابد .ازآنجايیکه اين پروتئين آنتاگونيست

( )Mouse embryonic stem cellsنشان میدهد (.)56

) (Bone morphogenetic proteinاست ،با کاهش آن

ژن  HOX6نقش مهمی در خود نوزايی سلولهای بنيادی

ميزان ترشح  BMPدر مغز استخوان افزايش میيابد و به

خونساز دارد و همچنين بيان باالی آن در لوسمی ها

اين طريق با تأثير بر روی گيرندهی خود بر روی سلول

مشاهده میگردد .همچنين ژن  HOX7توسط ژن

بنيادی باعث افزايش توليد پروژنيتورهای سرطانی

)Polycomb group RING finger protein 2( PCGF2

ميلوئيدی میشود ( .)59همچنين افزايش بيان ژن PCA3

تمايز گرانولوسيت ها را مهار میکند .ژن  PCGF2نقش

در سلولهای رده ی ميلوئيدی در لوسمی ميلوئيدی

منفی در تمايز گرانولوسيت ها در لوسمی پروميلوسيت حاد

مزمن ( )CMLدر مقايسه با نمونههای نرمال نشان داده

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

شده است (.)60

کاهش بيان میيابد (.)55

shRNA2

BMP

 MALAT1يک  lncRNAاست که بهعنوان

 )X inactive specific transcript ( Xistاين

يک پارامتر پيشآگهی دهنده متاستاز در بيماران مبتال به

 lncRNAدر مراحل ابتدايی رويانی در جنس مونث

آدنوکارسينوها يا  NSCLو بيماران مبتال به کارسينومای

بيانشده و نقش بيولوژيکی آن غيرفعال کردن

سلولهای  squamousشناسايی شد .کاهش MALAT1

کروموزوم  xاست Xist .در پيش سازهای سلول های

منجر به فعال شدن  P53و مهار تکثير سلولهای توموری

خونی نسبت به سلول های بنيادی خون ساز دارای بيان

میشود ( .)61احمدی و همکاران نيز کاهش بيان

بيشتری است ( .)57بيان باالی  Xistمنجر به از دست

 MALAT1را در سلولهای ( Jurkatرده سلولی لوسمی

دادن تعدادی از سلولهای خونی به عالوه ی

لنفوئيدی حاد) گزارش کردند .درحالیکه اين کاهش

لنفوسيتهای  pre-Bو  pre-Tمیشود ،اين سلولها

بيان در سلولهای  KG1مشاهده نشد (.)62

میتوانند بيان دوباره ی ژن  Xistشود .نکته جالب توجه

 lncRNAها با دارا بودن خاصيت انکوژن و يا

آن است که اين فعال سازی دوباره در سلولهای

سرکوبکنندهی تومور همانطور که در تعدادی از

لنفوسيتی  pre-Bو  pre-Tيی اتفاق می افتد که دچار

سرطانها موثرند ،میتوانند در بدخيمیهای خونی نيز تأثير

حذف آللی زنجيره ی سنگين ايمونوگلبولين يا

داشته باشند .همچنين بيان نابجای  lncRNAها منجر به

 TCRβشده باشند .بر اساس اين مشاهده اثبات شده

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

است ،بين حذف آللی ژن گيرنده ی آنتی ژن در

شماره  lncRNA 1های دخيل در اختالالت خونی که

لنفوسيت ها و غيرفعال شدن کروموزوم  Xدر

تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتهاند و مکانيسمهای مولکولی

سلول های جنينی رابطهی مستقيمی وجود دارد .حذف

تأثيرگذار آنها را در اين بدخيمیها نشان میدهد .با توجه

 Xistدر سلول های خونی موش ماده يک شکل

به پيشرفت مطالعات در اين زمينه انتظار میرود در آيندهی

تهاجمی از سندرم ميلوپروليفراتيو /ميلوديس پالزی و

بسيار نزديک به تعداد  lncRNAهای دخيل در

لوکمی را ايجاد میکند (.)58

بدخيمیهای خونی افزوده شود.
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جدول شماره  lncRNA :1های دخيل در بدخيمیهای خونی
LncRNAs

جایگاه

عملکرد

اختالالت خونشناسی

مکانيسم مولکولی

کروموزومی
)63( vtRNA2-1

5q31.1

AML

ناشناخته

مهارکنندهی PKR

(64) PVT1

8q24.21

MM, Burkitt Lymphoma, T-cell

انکوژن

فعالکنندهی C-MYC

Leukemia, CLL
(65) CDKN2BAS1/ANRIL

9p21.3

AML, ALL

انکوژن

اتصال به  PRC1و PRC2

(66) MEG3

14q32.2

AML, MM

مهارکنندهی تومور

فعال کردن  ،P53اتصال به PRC2

(67) DLEU1/DLEU2

13q14.2

CLL, MM, Lymphoma

مهارکننده تومور

فعال کردن NFKB

(68) GAS5

1q25.1

B-cell Lymphoma, ALL, AML

مهارکنندهی تومور

مهارکننده گيرندههای گلبکوکورتيکوئيدی؛

(53) H19

11p15.5

AML, CML, ET, PV, Lymphoma

انکوژن/مهارکنندهی تومور

کاهش بيان P53

(59) lincRNA-p21

در انسان

ALL, CML

مهارکننده تومور

القای آپوپتوز؛ فعاليت توسط P53

برای کنترل DLK1

تنظيم توسط مسير mTOR

مطالعه نشده
14q32.13

(69) TCL-6

T cell leukemia

مشخص نيست

ناشناخته

AML, ALL

مشخص نيست

ناشناخته

انکوژن

اتصال به PRC2؛ کاهش بيان
جهش

(70) WT1-AS

11p13

(71) CRNDE

16q12.2

AML, MM, T-cell leukemia

(72) RMRP

9p13.3

Non-Hodgkin lymphoma

مشخص نيست

(73) SNHG5

6q14.3

B-cell Lymphoma

مشخص نيست

ترنس لوکيشن )(1; 3)(q25; q27

(48) OXA-AS2

7p15.2

APL

مهار آپوپتوز

مکانيسم TRAIL

-

CLL

انکوژن/مهارکنندهی تومور

کنترل MIR

9q

CML

انکوژن

کاهش  nogginو افزایش BMP

(28) T-UCR
(60) PCA3

بحث:
ديدگاه رايج و متعارف از تنظيم بيان ژن

 Central dogmaمتمرکز بود .حال آنکه با کشف

پيرامون ژن های کد کننده پروتئين از طريق مسير

هزاران  RNAغيرکدکننده ،به طورقطع ديدگاه
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نقش  RNAهاي غیرکدکننده طويل در خونسازي

محققين را ازنظر پيچيدگی های ژنوم پستانداران کامالً

از پيشآگهی بيماریها در اختيار محققين قرار دهد.

تغيير داد .همچنين با توجه نقش بيولوژيکی مهم اين

عالوه بر اين شناسايی دقيق اين اختالالت درک ما را از

 RNAهای غيرکدکننده نظير ،تنظيم بيان ژن در

مکانيسم تومور زايی باال میبرد و منجر به طراحی

مرحله رونويسی و پس از رونويسی  ،دخالت در

روشهای مولکولی در تشخيص بيماریها و نظارت بر

اپی ژنتيک و حضور در انواع مختلفی از بدخيمی ها،

درمان آنها میگردد .سرطان خون به دنبال از تنظيم

محققين را بر آن داشت تا مطالعات گسترده ای در

خارج شدن شبکه ژنومی و ايجاد تغييرات ژنتيک

مورد نقش و عملکرد اين  RNAهای جديد انجام

کلونال در ژنهای تومور ساپرسور کليدی و انکوژنها

دهند (.)12

به وجود میآيد (.)18

 lncRNAها گروهی از  RNAهای غير

افزايش مطالعات مولکولی ،از اين نظريه حمايت

کد شونده اند که با عملکردهای متفاوتی بر بيان ژن تأثير

میکند که  ncRNAها عامل کليدی در تنظيم ژن هستند و

میگذارند .از اولين عملکردهايی که در  lncRNAها

فنوتايپ سلولهای نرمال و سرطانی را تحت تأثير قرار

مورد شناسايی قرارگرفته است ،تنظيم بيان ژن با تغيير

میدهند .اخيراً  lncRNAها به خاطر نقشهای بيولوژی

ساختار کروماتين است .در انسان تعداد زيادی از

متعدد بيشتر از ساير  ncRNAها مورد توجه محققين قرار

 lncRNAها با عملکردهای مختلف در بيان ژن

گرفته است .شواهدی در حال ظهور است که نشان

شناسايی شده است که در طيف گستردهای از فرايندهای

میدهد lncRNA ،ها يکی از اجزای مهم در بيولوژی

بيولوژيکی مانند اپی ژنتيک ،پردازش فرعی

تومورها هستند و اختالل در بيان آنها منجر به پيشرفت

 ،Alternative splisingتخريب  RNAو ترجمه شرکت

سرطان خواهد شد .درنتيجه میتوانند عاملی مستقل جهت

میکنند ( .)1تحقيقات اخير مکانيسم تنظيمی  lncRNAها

پيشبينی روند بيماری باشند ( lncRNA .)51ها دارای

را خونسازی نشان داده است .خونسازی روندی است

خاصيت انکوژن و يا سرکوبکنندهی تومور در تعدادی از

که در طی آن سلولهای بنيادی خونساز اوليه تحت تأثير

سرطانها ازجمله بدخيمیهای خونی هستند و بيان نابجای

فاکتورهای رونويسی ،فاکتورهای تنظيمی ،آنزيمهای پلی

آنها میتواند باعث بروز اختالالت خونی گردد (.)12

مراز و  RNAهای غير کد شونده ( )ncRNAبه ردههای

تحقيقات اخير مکانيسم تنظيمی  lncRNAها را در

مختلف سلولهای خونی با عملکردهای مختلف تبديل

سرطان و نقش آنها را در لکوموژنزيس ،لنفوموژنزيس و

میشوند ( .)22از  lncRNAهای شناختهشده که مستقيماً

هماتوپوئز نشان داده است (.)13

در هماتوپوئز نقش دارند ،میتوان به  EGO ،EPSو

در اين مطالعه سعی بر جمعآوری اطالعاتی پيرامون

 HOTAIRاشاره کرد که به ترتيب در تمايز اريتروئيدی،

 lncRNAهايی که تاکنون در بدخيمیهای خونی

در تنظيم رشد ائوزينوفيلها و در تنظيم ميلوپوئز نقش

شناسايیشده و مکانيسمهای مولکولی درگير در اين

دارند .همچنين  lncRNAهای،H19 ،HOXA-AS2 ،

اختالالت شده است .اين اختالالت شامل ،AML

 Xistو  Mistralبا اعمال تغييرات اپی ژنتيک بر روند

،)Choronic Lymphocytic Leukemia( CLL ،CML ،ALL

هماتوپوئز تأثير گذارند.

،)Acute Promyelocytic Leukemia( APL

MM

( )Multiple Myelomaو  burkitt lymphomaاست.

اختالل در انکوژن ها يا غيرفعال شدن ژنهای
سرکوبگر تومور نقش محوری در پاتوژنز بيماریهای

مطالعات جديد نشاندهندهی مرحله گذر از

بدخيم دارد .در بسياری از انواع سرطانها ،مخصوصاً

تشخيص بر مبنای  ncRNAها به سمت مرحله درمان بر

لوسمیها و لنفومها ،توصيف دقيق اين اختالالت

مبنای  ncRNAها است .اگرچه اجرای اين روش در بالين

میتواند مبنايی بر طبقهبندی اين اختالالت و فهم درستی

بيماران و مراکز درمان سرطان هنوز عملی نشده است ،اما
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 هایlncRNA انجام گرفت و در ادامه به معرفی

در روشهای درمان تجربی در آزمايشگاه استفاده از

،EGO ،EPS شرکت کننده در هماتوپوئز شامل؛

 ی هدفmRNA  بهمنظورRNAi (RNA interference)

 وMistral  وH19 ،Xist ،HOTAIR HOXA-AS2

بر روی حيوانات آزمايشگاهی مورد استقبال قرار گرفته

 های شناسايی شده در برخی سرطان هایlncRNA

 استفاده از ساختارهای اسيدنوکلئيک جايگزين يا.است

 به عنوان يک.خون و بدخيمی های خونی پرداخته شد

 های سنتتيک و انتقالRNA نوکلئوتيدهای تغيير يافته در

 هاLncRNA نتيجه گيری کلی می توان گفت که

آنها به بافتهای هدف توسط وکتورهای ويروسی و غير

می توانند به عنوان بي ومارکر برای وضعيت های خاص

ويروسی و روشهای فيزيکی مانند شوک الکتريکی يا

بيماری ها از جمله بدخيمی های خونی مورد استفاده

نيروی هيدروديناميکی موفقيتهايی را در شرايط

.قرار گيرند

.)74( آزمايشگاهی نشان داده است

:تشکر و قدردانی

:نتیجهگیری

بدين وسيله نويسندگان از راهنمايی خانم ها

 آشنايی مختصری با،در اين مقاله مروری

.منصوره و منيره عجمی تشکر و قدردانی می نمايند
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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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