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تاریخ دریافت6931/5/82 :

چکیده
مقدمه :سرطان سلول های غیرکوچک ریه( )NSCLCشایع ترین نوع سرطان ریه و کشنده ترین سرطان در سراسر جهان می باشد .این
بیماری اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شود .یکی از مکانیسم های سیستم ایمنی برای مقابله با سلول های سرطانی ریه ،اتوفاژی می باشد.
اتوفاژی یک فرآیند کاتــــابولیکی حفاظت شده است که طی آن پروتئین ها و اندامک ها از طریق لیزوزوم حذف می شوند microRNA .ها،
 RNAهای کوچک  19-22نوکلئوتیدی بوده که به عنوان عوامل تنظیمی مهم در سلول ،می توانند به عنوان انکوژن یا سرکوبگر تومور در ایجاد
سرطان ریه نقش داشته باشند .نقش  miRNAها در پیشرفت سرطان ریه با تنظیم ژن های چنــدین پروتئین عملکردی مسیر اتوفاژی حائز اهمیت
می باشد .هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان  miR-204-5pو  miR-20aموثر بر مسیر اتوفاژی در سرطان سلولهای غیر کوچک ریه
میباشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه میزان بیان  miR-20aو  miR-204-5pتوسط تکنیک  Real-Time PCRکمی در  30بیمار مبتال به
سرطان سلول های غیرکوچک ریه بررسی گردید .ابتدا استخراج  RNAاز بافت های توموری و نرمال انجام شد ،پس از طراحی پرایمر اختصاصی برای
 RNAمرجع و  miRNAهای مورد مطالعه ،سنتز  cDNAبا استفاده از پرایمرهای ساقه-حلقه( )stem-loopاختصاصی  miR-20aو miR-
 204-5pانجام شد و نتایج آن با روش  2-∆∆CTآنالیز شد.
یافته های پژوهش :بر اساس آنالیز نتایج حاصل از  qRT-PCRمشخص گردید که در نمونه های بافت توموری میزان بیان miR-20a
در بیماران مبتال به  ،NSCLCدر مقایسه با بافت نرمال افزایش بیان و  miR-204-5pکاهش بیان نشان میدهد.
بحث و نتیجه گیری :این تغـــییرات میــزان بیان miR-20a ،را به عنوان انکوژن و  miR-204-5pرا به عنوان سرکوبگر تومور مطرح
می کند .بنا بر این اندازه گیری سطح بیان  miRNAهای مورد مطالعه می تواند بیومارکری جهت تشخیص و پیشرفت سرطان ریه سلول های
غیرکوچک و هم چنین زمینه ای برای درمان هدفمند این سرطان باشد.
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مقدمه
سرطان سلول های غیر کوچک ریه()NSCLC
شایع ترین نوع سرطان ریه و کشنده ترین سرطان در
سراسر جهان می باشد .این بیماری اغلب در مراحل
پیشرفته تشخیص داده می شود .این نوع سرطان عمدتاً
از لحاظ بافت شناسی به سه گروه تقسیم می شود:
آدنوکارسینوما( ،)ACکارســــینومای سلول سنگفرشی
( )SCCو کارسینومای سلول بزرگ.
سرطان سلول های غیر کوچک ریه اغلب در
مراحل پیشرفته تشخیص داده می شود و میزان بقا پنج
ساله حدود  1۱درصد می باشد(.)1
سیستم ایمنی برای مقابله با سلول های سرطانی
مکانیسم های متعددی را در پیش می گیرد .یکی از
این مکانیسم ها اتوفاژی است .اتوفاژی یک فرآیند
کاتابولیکی حفاظت شده است که طی آن پروتئین ها و
اندامک ها از طریق لیزوزوم حذف می شوند .طی این
فرآیند بخش های سیتوپالسم توسط وزیکول های دو
غشایی خاصی به نام اتوفاگوزوم جدا می شوند که به
سرعت با اندوزوم یا لیزوزوم ترکیب شده و تشکیل
اتولیزوزوم می دهد .قرار گرفتن بخش داخلی در معرض
هیدروالزهای لیزوزومی باعث تخـــــریب محموله
سیتوپالسمی و در نهایت تخریب محصوالت می شود،
سپـــس آن ها در سیــــتوزول برای بازیــافت آزاد
می شوند(.)2
اتوفاژی ،برای حفظ هموستازی سلولی و کنترل
کیفیت از طریق حذف اندامک های پیر یا آسیب دیده و
پروتئین های تهاجمی ضروری است .اتوفاژی هم چنین
به شدت در پاسخ به استرس های سلولی از جمله
فقدان مواد غذایی و فاکتور رشد ،عفونت ،هیپوکسی،
استرس اکسیداتیو و درمان با داروهای ضد سرطان القاء
می شود .در این حالت یک پاسخ حفاظت سلولی را
فراهم می کند و منجـــر به ســازگاری سلولی و بقا
می شود( .)3از این رو عدم تنظـــیم این مـــسیر در
بیماری ها از جمله سرطان دخیل می باشد.
نقش  miRNAها در پیشرفت سرطان ریه با
تنظیم ژن های چندین پروتئین عملکردی مسیر
اتوفاژی حائز اهمیت می باشد .میکرو  RNAها،
مولکول های  RNAکوچک  19-22نوکلئوتیدی به
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شدت محافظت شده و غیرکدکننده ای هستند که با
تنظیم فرآیندهای سلولی گسترده و متنوع از طریق
تداخل با بیان پروتئین یا تخریب  mRNAعملکرد
دارند miRNA .نقش مهمی در عملکردهای بیولوژیک
از جمله تکثیر سلولی و تمایز ،تعیین سرنوشت سلول،
انتقال سیگنال ،تکامل ،میانکنش های ویروسی،
تومورزایی و پیشرفت سرطان ایفا می کند( .)6،5در
سرطان miRNA ،ها می توانند به طور کلی به عنوان
سرکوبگر تومور یا انکوژن عمل کنند و حتی گاهی
بسته به نوع تومور هر دو نقش را دارند( .)7در گروهی
از مطالعات  miRNAها برای جلوگیری از پیشرفت
سرطان ریه با مهار برخی پروتئین های عملکردی
مسیر اتوفاژی مطرح شده اند(.)8
در این مطالعه از بین ژن های موثر در مراحل
اتوفاژی ،سه ژن کلیدی در نظر گرفته شد .سپس
 miRNAهای درگیر با این ژن ها جهت بررسی
انتخاب گردید .از ژن های هدف  miR-20aدر مسیر
اتوفاژی می توان  ULK-1را ذکر کرد(ULK-1 .)9
یک پروتئین کیناز است که در سراسر غشای
اتوفاگوزوم در پستانداران بیان می شود و هیچ الگوی
خاصی را در بافت نرمال نشان نمی دهد .جهش های
منفی غالب  ULK1اتوفاژی را متوقف می کند ،نشان
می دهد که  ULK1یک پروتئین کیناز ضروری در این
فرآیند است( .)10مطالعات دیگر نشـــان داده است که
 miR-204ژن های درگیر در اتوفاژی از جمله BCL2
و  LC3را هدف قرار می دهد( LC3 .)11نقش کلیدی
در فرآیند اتوفاژی در پستانداران بازی می کندLC3 .
همولوگ پستانداری  Atg8مخمر است( )12و به دو
شکل پروتئین سیتوپالسمی  )LC3-I( 18Daو فرم
فعال شده  )LC3-II( 16Daوجود دارد .وقتی اتوفاژی
اتفاق می افتد ،فرم سیتوپالسمی  LC3-Iشکسته شده
و به فرم غشایی اتوفاژیک  LC3-IIتبدیل می شود.
این تبدیل با فعالیت اتوفاژی مرتبط است(Bcl-2 .)13
تنظیم کننده منفی و اصلی اتوفاژی از طریق میانکش با
 Beclin-1می باشد .هم چنین یک پروتئین ضدآپاپتوز
است( .)1۱هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان
 miR-204-5pو  miR-20aموثر بر مسیر اتوفاژی در
سرطان سلول های غیر کوچک ریه می باشد.
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چرا که  miRNAهای انتخاب شده در این مطالعه،
ژن های کلیدی در مسیر اتوفاژی را تحت تاثیر قرار
می دهند؛ با بررسی میزان بیان این  miRNAها و
تعیین ژن های هدفشان در بیماران مبتال به NSCLC
می توان نقش ژن های مرتبط با اتوفاژی در سرطان
ریه را بررسی کرده و در ادامه راه پیش بینی هایی در
جهت طرح درمانی مناسب انجام داد.
مواد و روش ها
جمع آوری نمونه :در این مطالعه  30نفر از بیماران
با تشخیص ابتال به سرطان ریه سلول غیر کوچک در
بیمارستان مسیح دانشوری پس از اخذ رضایت نامه از
بیمار وارد مطالعه شدند .از هر بیمار ،نمونه توموری و
بافت نرمال مجاور توموری در اتاق عمل توسط جراح
تهیه شد و در دمای  -70سانتی گراد ذخیره گردید.
پس از تایید تومور و تشخــیص توسط پاتولوژیست
نمونه ها وارد مطالعه شدند.
استخراج  :RNAاستخراج  RNAاز بافت های
توموری ریه و نرمال مجاور با استفاده از ترایزول
شرکت  Qiagenانجام شد .کیفیت و کمیت RNA
استخراج شده در طول موج های  250 nmو 280 nm
سنجیده شد.
سنتز  :cDNAدر این مطالعه برای سنتز  cDNAاز
پرایمرهای  )16( stem-loopاختصاصی و مجزا برای
 miR-20aو  miR-204-5pاستفاده شد.
جهت سنتز  cDNAاز کیت سنتز  cDNAشرکت
 Fermentasو شرایط دمایی  96درجه سانتی گراد به
مدت  8دقیقه 56 ،درجه سانتی گراد به مدت  6دقیقه،
 26درجه سانتی گراد به مدت  6دقــیقه ۱2 ،درجه
سانتی گراد به مدت  50دقیقه و  70درجه سانتی گراد
به مدت  6دقیقه استفاده گردید .برای این منظور از
 1000نانوگرم از  RNAمربوط به هر نمونه استفاده
کرده و  1/6میکرولیتر از پرایمر ساقه-حلقهStem-
) )loopبه آن اضافه شد(برای باز شدن ساختار پرایمر
ساقه-حلقه ابتدا باید در دستگاه ترموسایکلر در دمای
 96درجه سانتی گراد به مدت زمان  8دقیقه قرار گیرد).
سپس به وسیله  Nuclease Free waterبه حجم 13
میکرولیتر رسانده شد .میکروتیوب های مربوطه را به
خوبی  spinکرده و به مدت  6دقیقه در دمای  56درجه

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 9:42 IRDT on Sunday September 20th 2020

سانتی گراد قرار داده و به مدت  2دقیقه روی یخ
گذاشته و سپس  ۱میکرولیتر از بافر  5Xو 0/6
میکرولیتر از  RNase inhibitorو  2میکرولیتر از
مخلوط  dNTPرا اضافه کرده و در نهایت 0/6
میکرولیتر از آنزیم ترانس کریپتاز معکوس اضافه شد.
حجم نهایی  20میکرولیتر می باشد .میکروتیوب های
مربوطه  spinو داخل دستگاه ترموسایکلر قرار گرفت.
 cDNAساخته شده برای نگهداری تا زمان استفاده به
فریزر  -20درجه سانتی گراد منتقل گردید.
طراحی پرایمر :توالی دقیق  miRNAبالغmiR-
 20aو  miR-204-5pاز سایت  miRBaseبه دست
آمد .پرایمرهای اختصاصی برای ،miR-204-5p
 miR-20aو ژن مرجع  RNU44با استفاده از نرم
افزار  Allele IDو متناسب با تکنیک Syber Green
 qRT-PCRطراحی گردید.
 :Real Time PCRواکنش Real Time PCR
برای  miR-204-5pو  miR-20aبه عـــنـــــوان
میکرو RNAهای هدف و  RNU44به عنوان RNA
مرجع با استفاده از سایبرگرین انجام گرفت.
شرایط مناسب دمایی جهت بررسی  miRNAهای
مورد مطالعه توسط  Real-Time PCRدر هر سیکل،
 96درجه سانتی گراد به مدت  16دقیقه و  50درجه
سانتی گراد به مدت  1دقیقه می باشد .تعداد سیکل ۱0
در نظر گرفته شد.
آنالیز نتایج  :Real-Time PCRآنالیزهای آماری
توسط نرم افزار  Prism graph padانجام گردید.
جهت بررسی تغییرات میزان بیان  miRNAهای مورد
نظر در بافت توموری نسبت به نرمال از فرمول
استفاده گردید .هم چنین معنادار بودن یا
نبودن نتایج با یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران
نیز بر اساس آزمون  T-testارزیابی گردید .در نهایت
 P≤0.05به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
تحقیق حاضر تغییرات بیان  miR-20aو miR-
 204-5pدر نمونه های مربوط به  30بیمار مبتال به
سرطان سلول های غیر کوچک ریه را مورد بررسی قرار
داد .از میان این بیماران از نظر نوع زیر گروه بافتی67 ،
درصد بیماران مبتال به آدنوکارسینوما و  ۱3درصد مبتال
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به سرطان سلول سنگفرشی بودند .از نظر مرحله
بیماری 55 ،درصد بیماران ،بیماری آن ها در مرحله I
و  IIو  3۱درصد بیماران در مرحله  IIIبود .از نظر
جنسیت 27 ،درصد زن و  73درصد مرد بودند و از نظر
سن 3 ،درصد زیر  ۱0سال و  3درصد بین  ۱0تا 60
سال و  ۱7درصد بین  60تا  50سال و  ۱7درصد باالی
 50سال داشتند ،هم چنین از نظر استعمال دخانیات 73
درصد غیرسیگاری و  27درصد سیگاری بودند.

 miR-20aحدود  80درجه سانتی گراد تخمین زده شد
که نشان دهنده اختصاصی و تک باند بودن محصول
 PCRاست(شکل  2الف و ب).

دمای ذوب محصول PCR

برای  miR-204-5pطبق محاسبات برنامه Allele

 ID7.5حدود  78/6درجه سانـــتی گــــراد و برای

شکل شماره  .2ب منحنی دمای ذوب miR-20a

شکل شماره  .2الف منحنی دمای ذوب miR-204-5p

نمودار تکثیر :نتیجه واکنش  Real-Time PCRبه
صورت منحنی سیگموئیدی نشان داده می شود که
محور افقی بر اساس تعداد چرخه های واکنش و محور
عمودی بر اساس ∆ Rnمی باشد .شکل شـــــماره

-3الف مربـــوط به فاز لگاریتــــمی تـــکثیرmiR-

 204-5pمی باشد .شـکـــل شــــمـــــاره -3ب
مــــربوط به فاز لگــــاریتــــمی تکــــثیر miR-
 20aمی بـــــاشد.
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شکل شماره  .1الف miR-204-5p

آنالیز منحنی ذوب:

شکل شماره  .1ب miR-20a
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نتایج  qRT-PCRمربوط به  miRNAها و ژن
مرجع  RNU44به شرح زیر می باشد:
جهت بررسی کارایی  PCRرقت سریالی 1:6
ساخته شد .درصد کارایی تکثیر به دست آمده
برای  miR-20aو  miR-204-5pبه ترتیب  99درصد
و  101درصد به دست آمد.
منحنی استاندارد  miR-204-5pو  miR-20aدر
شکل شماره  1الف و ب نشان داده شده است.
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شکل شماره  .3ب نمایی از فاز لگاریتمی تکثیر مربوط به (miR-20aمنحنی بنفش) و ژن مرجع (RNU44منحنی سبز)

نتایج مربوط به بررسی میزان بیان  miR-204-5pو
 miR-20aدر بافت های توموری و نرمال افراد مبتال به
سرطان سلول های غیر کوچک ریه :میزان بیــــان

با مقایــــــسه مــــیزان بیــــــان miR-204-

 5pدر نمــــونه بــــافـــــت های تومـــــوری با
نــــرمال مشخــــص شــــد کـــه miR-204-5p
کاهــــش بیـــان مــــــعنـــادار( )P=0.04را در
نـــــمونه بــــافــــت هـــــای تومـــــوری در
مقایـــــســــــه با نـــــــرمـــــال نـــشـــان
می دهـــــد(نـــمـــــودار شمـــــاره .)2

 miR-204-5pدر هر یک از نمونه های توموری
محاسبه شده است .همان طور که نمودار شماره  1نشان
می دهد در اکثر نمونه ها  miR-204-5pکاهش بیان
داشته است(نمودار شماره .)1

06
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شکل شماره  .3الف نمایی از فاز لگاریتمی تکثیر مربوط به (miR-204-5pمنحنی آبی) و ژن مرجع (RNU44منحنی قرمز)

بررسی میزان بیان  miR-20aو  miR-204موثر بر  ...مرتضی کریمی پور و همکاران
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نمودار شماره  .2مقایسه میزان بیان  miR-204-5pدر نمونه های توموری با نرمال

همـــان طور که نمـــودار نشـــان می دهــــد در
اکثر نــــمونه ها  miR-20aافزایــــش بیان داشته
است.

میزان تغییرات بیـــان  miR-20aدر هر یک از
نمونه های تومـــوری محــــاسبه گـــردیده و
نمایــــش داده شـــده است(نمودار شماره .)3
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نمودار شماره  .3میزان بیان  miR-20aدر نمونه های توموری
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آنالیزهای آماری در خصوص مقایسه میزان بیان
 miR-20aدر نمونه بافت های توموری با نرمال
مشخص می کند این ژن افزایش بیان را در بعضی

miR-20a
P=0.5037
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نمودار شماره  .4مقایسه میزان بیان  miR-20aدر نمونه های توموری با نرمال

بافت توموری  NSCLCافزایش بیان را در مقایسه با
بافت نرمال نشان داد.
 miR-20aدر مسیر اتوفاژی ژن  ULK-1را تحت
تاثیر قرار می دهد ULK-1 .در فرآیند اتوفاژی عالوه
بر مرحله آغاز تشـــکیل اتوفـــاگوزوم ،در مرحله
طویل سازی ،فیوژن و تخریب نیز نقش دارد .این ژن
در کل به عنوان ژنی جهت پیشرفت اتــوفاژی مطرح
می باشد( .)18با توجـــه به افزایش میزان بیان در
بافت های توموری سرطان سلول های غیر کوچک ریه
این  miRNAاحتماالً به عنوان انکوژن در مسیر
اتوفاژی عملکرد دارد.
با توجه به نقش انکوژنی  miR-20aو تاثیر آن
روی ژن  ULK-1انتظار می رود با افزایش بیان
این  miRNAمیزان بیان  ULK-1کاهش یابد(.)19
در مطالعه ای که در سال  Zhao 2016و همکاران
انجام دادند تاثیر  miR-20aبر پیشرفت و متاستاز
سرطان دهانه رحم در محیط  in vivoو  in vitroرا
بررسی کردند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که سطح
بیان  miR-20aبه میزان قابل توجهی در بیماران مبتال

بحث و نتیجه گیری
در تحقیق حاضر میزان تغییرات بیان  miR-20aدر
هر یک از نمونه های توموری محاسبه شد و مشخص
گردید ،در اکثر نمونه ها  miR-20aافزایش بیان داشته
است .اما افـــزایش بـــــیان  miR-20aمعنی دار
نبود( .)P=0.5هم چنین ارتباط معناداری بین افزایش
بیان  miR-20aو زیرگروه بافتی و نیز مرحله بیماری
یافت نشد( .)P≥0.2یکی از محدودیت های اصلی
تحقیق حاضر این است که جامعه آماری مورد مطالعه از
یک مرکز درمانی با جمعیت کوچک بیماران انتخاب
گردیده که با تشخیص  NSCLCتحت عمل جراحی
ریه قرار گرفته اند.
بین افزایش میزان بیان  miR-20aو مصرف
دخانیات ارتباط معنادار مشاهده شد( .)P=0.01بدین
معنی که مصرف دخانیات باعث افزایش انکـــومیر
 miR-20aو در نهایت افزایش شانس ابتال به سرطان
ریه می شود .این نتیجه با توجه به یافته های گسترده
و اثبات شده نقش دخانیات در ایجاد بدخیمی های ریه
قابل انتظار بود( .)15،17در این مطالعه  miR-20aدر
06
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نمونه هـــای بافت توموری نشان می دهـــد اما این
افزایش بیان ،معنی دار نمی باشد(()P=0.5نمودار شماره
.)۱
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به سرطان سرویکس در مقایسه با گروه کنترل باالتر
است و این  miRNAبه عنوان انکوژن عمل میکند.
بیان نا به جای  miR-20aبا متاستاز به گره های لنفی،
اندازه تومور و ویژگی های بافـــت شناسی ارتباط
معناداری را نشان داد( .)20هم چنین در مطالعات مشابه
روی سرطان کبد ،کیسه صفرا و معده نیز افزایش بیان
 miR-20aدر بافت توموری و نقش آن در تومورزایی
عنوان شده است .مجموعه مطالعات فوق حاکی از
افزایـــش بیان  miR-20aدر سرطان های مختلف
می باشد و همان طور که قبالً اشاره شد احتماالً در
مسیر اتوفاژی این  miRNAنقش انکوژنی دارد.
در این مطالعه  miR-204-5pدر بافت NSCLC
در مقایسه با بافت نرمال کاهش بیان را نشان
داد(.)P=0.04
بین کاهش میزان بیان  miR-204-5pو مصرف
دخانیات ارتباط معنادار مشاهده گردید( .)P=0.04با
توجه به ارتباط معنادار مصرف سیگار و بیان این
 ،miRNAمی توان نتیجه گرفت که مصرف دخانیات
در سرطانی شدن سلول نقش حائز اهمیتی دارد.
هم چنین ارتباط معـــناداری بیـــن کاهش بیان
 miR-204-5pو زیرگروه بافتی ،مرحله بیماری یافت
نشد که می تواند به دلیل کوچک بودن جامعه آماری
مورد مطالعه و انتخاب آن از یک مرکز درمانی
باشد(.)P≥0.3
همان طور که قبالً اشــــاره شد میزان بیان
 miR-204-5pدر مطالعه حاضر کاهش را نشان داد.
البته کاهش بیان این  miRNAدر چند سرطان دیگر
نیز گزارش شده و به عنوان یک سرکوبگر بالقوه در
مهار متاستاز تومـــورهای مختلف از جمله معده،
کولورکتال ،پروستـــات و  NSCLCمــــطرح شده
است( .)21-2۱در مسیر اتوفاژی این  miRNAروی
ژن های  BCL2و  LC3نقش مهاری ایفا می کند و
انتظار می رود با کاهش بیان  ،miR-204-5pافزایش
بیان ژن های هدف دیده شود.
ژن  BCl2نقش آنتی آپاپتوزی داشته و عالوه بر
سرکوب فرآیند آپاپتوز در مسیرهای سیگنالینگ دیگر،
از جمله اتوفاژی فعالیت دارد LC3 .شامل یک فرم
محلول  LC3Iو فرم لیپیدی  LC3IIاست .زمانی که
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اتوفاژی رخ می دهد ،فرم سیتوپالسمی)LC3I(LC3
به فرم غشایی اتوفاژیک  (LC3II(LC3که روی
اتوفاگوزوم قرار می گیرد ،تبدیل می شود .این تبدیل به
نظر می رسد با فعالیت اتوفاژی مرتبط باشد ،در واقع
 LC3در مرحله طویل سازی تشکیل اتوفاگوزوم نقش
دارد(.)26
 Thakurو همکاران در سال  2015بیان و عملکرد
 miR-204در سلول های سرطانی غیر کوچک ریه از
طریق هدف قرار دادن  ATF2را بررسی کردند .این
گروه ،کاهش بیان  miR-204در بافت  NSCLCدر
مقایسه با بافت نرمال را مشاهده کردند .این محققین
این طور بیان کردند که افزایش بیان ناپایدار و
موقتی  ،miR-204تکثیر و مهاجرت سلولی را سرکوب
کرده و آپاپتوز را القا می کند(.)25
طبق مطالعات انجام شده کاهش بیان miR-204
با پیش آگـــهی ضـــعیف در سرطان پستان و لوسمی
میلوئید حاد در ارتباط است(.)27،28
هم چنین بیان  miR-204با سرکوب انکوژن های
هدف باعث افزایش حساسیت سلول های نوروبالستوما
به سیس پالتین می شود(.)29
در مطالعه  Sumbulو همکاران در سال 201۱
اثرات بالقوه  miR-204-5pدر سرطان روده بزرگ از
طریق تاثیر بر بیان ژن های مرتبط با اتوفاژی بررسی
گردید .در مطالعه مذکور افزایش میزان بیان miR-
 204-5pدر گروه بیماران مشاهده شد .این نتیجه
متناقض با سایر مطالعات بدین صورت تفسیر شد؛ با
توجه به نـــقش  miR-204-5pکه سرکوبگر تومور
می باشد ،این  miRNAدر راستای مهار فعالیت LC3
دخیل در اتوفاژی سلول های توموری و  BCl2عملکرد
دارد ،بنا بر این هم چنان در راستای حذف تومور فعالیت
دارد( .)30تمامی مطالعات تاییدکننده نقش سرکوبگر
توموری  miR-204در سرطان های مختلف می باشند.
در این مطالعه مشخص گردید میزان بیان miR-
 204-5pو  miR-20aموثر بر اتوفاژی در سرطان
سلول های غیر کوچک ریه تغییر می کند و ارتباط
معناداری بین تفاوت بیان  miRNAهای مورد بررسی
در نمونه های بافت توموری با بافت نرمال مجاور وجود
دارد.
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 در نهایت.سرکوبگر تومور در مسیر اتوفاژی نقش دارد
 ها راmiRNA این یافته ها می تواند سطح اهمیت
ارتقاء داده و به عنوان هدفی برای درمان هدفمند ضد
سرطانی و راهی برای پیشرفت داروهای ضد سرطان
.مطرح نماید

 دربافت توموری در مقایسهmiR-20a میزان بیان
ًبا بافت نرمال مجاور افزایش نشان می دهد و احتماال
به عنوان یک انکوژن در مســـیر اتوفــــاژی نقش
 می تواند در جهت پیشرفت تومورزاییmiR-20a .دارد
 درmiR-204-5p .در سرطان ریه عملکرد داشته باشد
بافت توموری در مقایسه با بافت نرمال مجاور کاهش
 بنا بر این احتماالً به عنوان یک،بیان نشان می دهد
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Abstract
Introduction: Non-small cell lung cancer
(NSCLC) is the most common type of lung
cancer and the most lethal cancer
worldwide. It is often diagnosed at
advanced stages. One of the mechanisms of
the immune system to fight lung cancer
cells is autophagy. Autophagy is a
conserved catabolic process in which
proteins and organelles are deleted by
lysosomes. microRNAs are small RNAs
containing about 19–22 nucleotides that
function as important regulatory elements
in the cell and as oncogene or tumor
suppressors in lung cancer. The role of
miRNAs is important in lung cancer
progression by regulating autophagy genes
of several proteins. The aim of this study
was to evaluate the expression of miR-2045p and miR-20a expressions involved in the
autophagy pathway in non-small cell lung
cancer.

from tumor and adjacent normal tissue of
NSCLC patients. cDNA was synthesized
using specific stem-loop for miR-20a, miR204-5p, and RNU44 reference gene.
Finally, the expression levels of miRNAs
were assessed by Real-Time PCR and the
data were analyzed using the 2-∆∆CT method.
Ethics code: sbmub.REC.1394.112
Findings: Based on the results of the qRTPCR analysis it was revealed that miR-20a
and miR-204 were upregulated and
downregulated
in
tumor
tissues,
respectively.
Discussion & Conclusions: These changes
in the expression level, suggest that miR20a and miR-204-5p are oncogenes and
tumor suppressors, respectively. So,
measuring the expression level of miR-20a
could be a biomarker for the diagnosis and
progression of non-small cell lung cancer as
well as a platform for the targeted treatment
of cancer.

Materials & Methods: In this study, miR204-5p and miR-20a expression levels were
studied, using the quantitative Real-Time
PCR technique, in 30 patients with nonsmall cell lung cancer. RNA was extracted

Keywords: MicroRNA, Autophagy, Lung
cancer, Biomarker
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