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Abstract
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Background: Colorectal cancer as a leading cause of cancer related death develops through multistep
pathway. MicroRNAs (microRNAs) are a group of small noncoding RNAs that inhibit target mRNA translation.
Previous studies have shown that abnormal expression of these genes is associated with colorectal cancer.
It is also shown that abnormal expression of these genes is associated with colorectal cancer. miR-195
appears to be the major regulatory factor in various cancers including colorectal cancer. Further studies are
needed to precisely determine the regulatory role of miR-195 in colorectal cancer. Thus, the present study
was conducted to determine the expression level of miR-195 in colon adenocarcinoma and normal tissue
specimens and to confirm this biomarker in tissue samples in Iran.
Materials and Methods: In our case-control study, bioinformatic analyses were performed on gene expression
and results were confirmed using experimental and in vitro analysis on clinical samples. Also, after RNA extraction and cDNA synthesis, gene expressionanalysis was done by using Real time PCR and then statistical
analyses were performed.
Results: The initiation of invasion and metastasis pathways may be due to decreased miR-195 expression.
The qRT-PCR test results for the expression of genes showed that miR-195 expression decreased potentially
in tumor tissues compared to adjacent normal tissues (p <0.00001). miR-195 is potentially associated with
clinicopathologic features of tumors.
Conclusion: The potential role of miR-195 in the development of colon cancer is shown.
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 -1دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم ،گروه ژنتیک ،اهواز ،ایران
 -2دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،دانشکده پزشکی ،گروه ژنتیک پزشکی ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/02/16:

تاریخ پذیرش مقاله1398/07/15:

چكيده:
سابقه و هدف :سرطان کلورکتال (سرطان روده بزرگ) به عنوان یک دلیل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان ،از طریق مسیر چند مرحلهای توسعه مییابد .میکرو
RNAها ( ) microRNAsگروهی از RNAهای کوچک غیر کدکننده هستند که سبب مهار ترجمه  mRNAهدف میشوند .بررسیها نشان میدهد که بیان
غیر طبیعی این ژنها با سرطان کلورکتال مرتبط هستند miR-195 .به نظر میرسد فاکتور اصلی تنظیمی در سرطانهای مختلف از جمله کلورکتال است .مطالعههای
بیشتری برای تعیین دقیق نقش تنظيمي  miR-195در سرطان کلورکتال نیاز است .هدف از این مطالعه ،تعیین سطح بیان  miR-195درنمونههای توموری آدنوکارسینوم
روده بزرگ و بافتهای طبیعی و بهدنبال آن تایید این بیومارکر در نمونههای بافتی درایران است.
مواد و روشها :تحقیق با طراحی موردی -شاهدی انجام شد .ابتدا تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی  in silicoروی بیان ژن انجام شد و نتایج آن با تجزیه و تحلیل
تجربی وآزمایشگاهی روی نمونههای بالینی تایید شد .در این بررسی ،به دنبال استخراج  RNAو سنتز  ،cDNAبیان ژنها با استفاده از پرایمرهای طراحی شده با
روش  PCRزمان واقعی( )Real time PCRاندازهگیری شد و سپس تحلیل آماری انجام شد.
یافتهها :آغاز مسیرهای تهاجم و متاستاز میتواند ناشی از کاهش بیان  miR-195باشد .نتایج تست  qRT-PCRکه برای بررسی بیان ژنها انجام شد ،نشان داد که بیان
 miR- 195به طور بالقوه در بافتهای تومور نسبت به بافتهای نرمال مجاور کاهش مییابد )(p< 0/00001همچنین سطح بیان  miR-195به طور بالقوه با ویژگیهای
کلینیکو پاتولوژیک طراحی تومورها مرتبط است هرچند  P-valueمیزان معناداری نشان نداد.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشاندهنده نقش بالقوه  miR-195در پیشرفت سرطان کلورکتال است.
واژگان كلیدی :تومور بیومارکر ،بیان ژن،سرطان کلورکتال Hsa-miRNA-195(miR-195)،

مقدمه

مﺒتﻼ به سرطان کلورکتال اولیه یکی اﺯ نتایﺞ بﻬﺒود تﺸﺨیﺺ و درمان ایﻦ بیماران
است) .(1به ﺧوبی نﺸان دادﻩ ﺷدﻩ است که انحراﻑ اﺯ بیان ژنهای ﻏیرکدکنندﻩ
پروتﺌیﻦ نقش مﻬمی در توسﻌه سرطانهای انﺴانی ایﻔا میکند).(2
میکروRNAها ) (miRNAملکولهای  RNA 21-23نوکلﺌوتیدی هﺴتند که بیان
ژن را در سﻄﺢ پﺲ اﺯ رونویﺴی تنﻈیﻢ میکنند) .(3ایﻦ RNAهای ﻏیرکدﮔذار بﺴیار
محافﻈت ﺷدﻩ هﺴتند و نقشهای سلولی بﺴیاری را در سلولها بر اساﺱ ژنهای
هدﻑ ﺷان ایﻔا میکنند .نﺒود تنﻈیﻢ بیان miRNAها میتواند در توسﻌه سرطان
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سرطان کلورکتال )رودﻩ بﺰرگ( سومیﻦ دلیﻞ مرگ و میر ناﺷی اﺯ سرطان در سراسر
ﺟﻬان و یکی اﺯ ﺷایﻊتریﻦ ﻋلﻞ تومورهای بدﺧیﻢ است .بقای بلندمدﺕ برای بیماران

نقش ایﻔا کند .ایﻦ ژنها میتوانند به ﻋنوان یﻚ کﻼﺱ ﺟدید اﺯ انکوژن یا ژنهای
سرکوﺏکنندﻩ تومور ﻋمﻞ کنند)miRNA .(4ها ژنهای هدﻑ ﺧود را اﺯ طریﻖ کامﻞ
یا ناﻗﺺ ﺟﻔت ﺷدن با  3΄UTRاﺯ  mRNAسرکوﺏ میکنند .بنابرایﻦ ،آنها میتوانند
فرآیند بیولوژیکی مﺨتلﻒ را اﺯ ﺟمله تکﺜیر سلولی و آپوپتوﺯیﺲ کنترل کنند).(5
افﺰایش ﺷواهد حاکی اﺯ آن است که نتایﺞ بالینی بیماران سرطانی با ﺷکﺴت در کنترل
ﭼرﺧه سلولی ارتﺒاﻁ دارد .بنابرایﻦ ،به نﻈر میرسدکه نﺒود تنﻈیﻢ بیان miRNAهای
مربوﻁ به ﭼرﺧه سلولی در بﺴیاری موارد بررسی ﺷدﻩ است) .(6برﺧی اﺯ ژنهای
 miRNAدر مناطﻖ کروموﺯومی ﻗرار دارند که اﻏلﺐ حذﻑ ﺷدﻩ یا ﺟا به ﺟا میﺷوند.
 miR-195روی کروموﺯوﻡ انﺴان درموﻗﻌیت  17p13.1واﻗﻊ ﺷدﻩ است که اﻏلﺐ
در سرطانهای مﺨتلﻒ انﺴان اﺯ ﺟمله سرطان رودﻩ بﺰرگ حذﻑ میﺷود).(7
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 Zhangو همکارانش ،نﺸان دادند که افﺰایش بیان  miR-195به کاهش
بیان  ،FGF2به ﻋنوان ژن اﺻلی تکﺜیر سلولی و همﭽنیﻦ  CyclinB1و
 CyclinD1و CDK2منجر میﺷود .بنابرایﻦ ،میتواند پروتکﻞ سلولی را درﮔذر اﺯ
 G1/Sدر سلولهای سرطان کلورکتال کنترل کند) .(8بررسیهای اﺧیر نﺸاندهندﻩ
بیان ﻏیر ﻋادی  miR-195در سرطانهای مﺨتلﻒ است miR-195 .میتواند نقش
آنکوژنیﻚ در سلولهای سرطانی مﺨتلﻒ مانند لوسمی لنﻔوسیتی مﺰمﻦ و سرطان
پﺴتان داﺷته باﺷد و ممکﻦ است به ﻋنوان سرکوﺏ کنندﻩ تومور در کارسینوما ،سرطان
مﻌدﻩ و مﺜانه ﻋمﻞ کند) .(11،9بنابرایﻦ مﻄالﻌه حاضر ﺟﻬت بررسی بیان ایﻦ میکرو
 RNAدر نمونه های بافتی سرطان کولورکتال به منﻈور بررسی نقش آن طراحی و
انجاﻡ ﺷد.
مواد و روشها:
تحقیﻖ با طراحی مورد-ﺷاهدی انجاﻡ ﺷد .در ابتدا ،بیان ژن  miR-195بیﻦ  59بافت
تومور و هﻔت بافت نرمال مﺒنی بر  GSE10259اﺯ طریﻖ dbDEMC2/0 (http://
) www.picb.ac.cn/dbDEMC/انجاﻡ ﺷد که تاییدکنندﻩ اهمیت بیان ایﻦ ژن در
سرطان کلورکتال است .لیما)) (Limaمدل ﺧﻄی برای دادﻩهای میکرواری( که در R
) (http://www.r-project.org/در نﻈر ﮔرفته ﺷدﻩ است ،برای نمایش بیان متﻔاوتی اﺯ
میکرو RNAها در ایﻦ پایﮕاﻩ دادﻩ استﻔادﻩ ﺷدﻩ است).(12
تجﺰیه و تحلیﻞهای بیان دادﻩها با استﻔادﻩ اﺯ نرﻡافﺰار آماری GraphPad Prism v6
انجاﻡ ﺷد .دادﻩ ها به ﺻورﺕ میانﮕیﻦ  SEM ±بیان ﺷدﻩ است .آﺯمون مان -ویتنی
) (Mann-Whitney testبرای بررسی ﺷدﺕ ارتﺒاﻁ بیان ژنها به کار بردﻩ ﺷد.
مقدار  P-valueکمتر اﺯ 5درﺻد به لحاﻅ آماری مﻌنادار در نﻈر ﮔرفته ﺷد.
مطالعه آزمایشگاهی:
برای اﻋتﺒار سنجی دادﻩهای حاﺻﻞ اﺯ بررسی مورد-ﺷاهدی ،سﻄﺢ بیان miR-195
در بافتهای نرمال و توموری سرطان کلورکتال با  qRT-PCRبررسی تجربی و
آﺯمایﺸﮕاهی ﺷد 20 .ﺟﻔت بافت توموری و ﻏیر توموری مجاور بیماران مﺒتﻼ به
سرطان کلورکتال اﺯ بانﻚ ملی تومور ایران )ایران ،تﻬران( تﻬیه ﺷد .بافتهای
ﺟمﻊآوری ﺷدﻩ بﻼفاﺻله پﺲ اﺯ ﺟراحی در 80 ͦ Cفریﺰ ﺷدند .روند مﻄالﻌه توسﻂ
دانﺸﮕاﻩ ﺷﻬید ﭼمران اهواﺯ تایید ﺷدﻩ است.
سﻄﺢ بیان  miR-195در بافتها با استﻔادﻩ اﺯ PCRﺯمان واﻗﻌی)(Real-time PCR
ک ّمیساﺯی ﺷد RNA .کﻞ با استﻔادﻩ اﺯ واکنشدهندﻩ ) plus-RNXسیناژن ،ایران(
استﺨراﺝ ﺷد .بﻌد اﺯ آن ،کیت رونویﺴی مﻌکوﺱ )تاکارا ،ژاپﻦ( برای سنتﺰ cDNA
ژن  miR195وژن کنترل داﺧلی  U6استﻔادﻩ ﺷد .واکنشهای  RT-PCRبا استﻔادﻩ
اﺯ سیﺴتﻢABI step one RT-PCR (Applied Biosystems, Foster City,
 (CA USAبا استﻔادﻩ اﺯ سایﺒرﮔریﻦ) (SYBR Premix Ex Taqانجاﻡ ﺷد .سﻄوﺡ
بیان نﺴﺒی  RNAبا استﻔادﻩ اﺯ مقادیر  Ctمحاسﺒه ﺷد و سﻄﺢ بیان ژن هدﻑ با
توﺟه به ژن مرﺟﻊ کنترل  U6نرمالیﺰ ﺷدند .تجﺰیه و تحلیﻞ  qPCRبا استﻔادﻩ اﺯ
آﻏاﺯﮔرهای) (Primerموﺟود در ﺟدول یﻚ انجاﻡ ﺷد:

)CGTAGCAGCACAGAAAT : (Forward
)GTGCAGGGTCCGAGGT :(Reverse

ژن
MiR-195

)ATCACTGTAAAACCGTTC- : (Forward
GTCGTATGCAGAG- :(Reverse) ،CA

نمودار  :1بیان ژن  miR-195بر حﺴﺐ ﮔروﻩها
همﭽنیﻦ ،همﺒﺴتﮕی بیﻦ بیان  miR-195با ویﮋﮔیهای کلینوپاتولوژیﻚ در
نمونههای سرطان کلورکتال بررسیﺷد.

U6

CAGGGTC

ﺟدول یﻚ توالی پرایمرهای رفت و برﮔﺸت ژنهای  miR-195و U6
توالی محﺼول حاﺻﻞ اﺯ تکﺜیر  miR-195توسﻂ توالی یابی سانﮕر تایید ﺷد.

نمودار : 2میﺰان بیان ژن miR-195بر حﺴﺐ مراحﻞ تومور.

نتایﺞ نﺸان داد که کاهش بیان  miR-195به ﺻورﺕ مﻌکوﺱ با مراحﻞ  TNMمرتﺒﻂ است.
آنالیﺰمﻦ-ویتنینﺸانمیدهدکهبیانژنmiR-195درنمونههایبامراحﻞ III-IVکاهشمییابد
).(P-value 0.2363

بیان  miR-195به طور ﻗابﻞ توﺟﻬی در بافتهای توموری با مرحله )III-IV (Stage

در مقایﺴه با نمونههای توموری در مرحله  I-IIباﻻتر

است).(Pvalue 0.2363
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توالی پرایمر

یافتهها:
بیان  miR-195در نمونههای بافت سرطانی کلورکتال کاهش یافته و با ویﮋﮔیهای
کلینوپاتولوژی در بیماران همراهی نﺸان میدهد .ابتدا برای تﺸﺨیﺺ اینکه آیا miR-
 195درﮔیر در سرطان کلورکتال است یا ﺧیر ،بیان ژن در پورتال دادﻩها TCGA
 (The Cancer Genome Atlasاﺯ  dbDEMC2,0بررسی ﺷد .نتایﺞ نﺸان داد
که  miR-195در بافتهای تومور نﺴﺒت به بافتهای نرمال در سرطان کلورکتال
دارای بیان کمتری است .برای بررسی بیﺸتر ،سﻄﺢ بیان  miR-195در بافت سرطان
کلورکتال) (n=20نﺴﺒت به بافت نرمال مجاور) (n=20مورد تجﺰیه و تحلیﻞ ﻗرار
ﮔرفت .ما دریافتیﻢ که سﻄﺢ بیان ژن ) miR-195در مقایﺴه با بیان ژن کنترل
داﺧلی (U6:به میﺰان ﻗابﻞ توﺟﻬی در بیماران مﺒتﻼ به سرطان کلورکتال کاهش
مییابد )مقدار  .(p < 0/00001نتایﺞ آﺯمون مان-ویتنی ) (Mann-whitney testروی
دادﻩهای ایﻦ مﻄالﻌه نﺸان میدهد که میﺰان بیان ایﻦ ژن در ﮔروﻩ نرمال به مراتﺐ
بیﺸتر اﺯ افراد مﺒتﻼ به سرطان کلورکتال است که تاییدکنندﻩ نقش بالقوﻩ ایﻦ ژن در
ایﻦ سرطان است )نمودار.(1-

بررسی نقش  miR-195در سرطان کلورکتال آدنوکارسینوما496 /

یافتههای ما برای بیان  miR-195در نمونههای آﺯمایﺸﮕاهی سرطان کلورکتال با
دادﻩهای تحلیﻞ بیوانﻔورماتیکی  in silicoمﻄابقت نﺸان داد .در واﻗﻊ ،ایﻦ مﻄالﻌه
نﺸان میدهد که کاهش بیان  miR-195میتواند نقش مﻬﻢ سرکوﺏ کنندﻩ تومور در
سرطان کلورکتال را داﺷته باﺷد.
بحث:
در مﻄالﻌه حاضر ،بیان  miR-195در توسﻌه سرطان کلورکتال با استﻔادﻩ اﺯ اطﻼﻋاﺕ
آنالیﺰآماری و بیوانﻔورماتیکی  in silicoوبررسی آﺯمایﺸﮕاهی تایید ﺷد .ما دریافتیﻢ
که بیان  miR-195همانند مﻄالﻌههای ﮔذﺷته در نمونههای بافت تومورکاهش یافته
و در نمونههای با مرحله  TNMباﻻتر با افﺰایش بیان همراﻩ است .بر اساﺱ ایﻦ نتایﺞ
و بررسیهای ﮔذﺷته ،به نﻈر میرسد که  miR-195میتواند هدﻑ درمانی و بیومارکر
بالقوﻩ برای سرطان کلورکتال باﺷد.
سرطان کلورکتال ) (CRCبه ﻋنوان یکی اﺯ ﻋلﻞ اﺻلی مرگ و میر ناﺷی اﺯ سرطان و
یﻚ بیماری ﺷایﻊ در سرتاسر ﺟﻬان باﻗی ماندﻩ و اﺯ ﺟمله کﺸور ایران ،نیاﺯمند مﻄالﻌه
بیﺸتر است) .(13میکرو RNAها یﻚ کﻼﺱ اﺯ  RNAهای ﻏیر رمﺰکنندﻩ کوﭼﻚ
هﺴتند که نقش مﻬمی در تنﻈیﻢ بیان ژن در تماﻡ موﺟوداﺕ ﺯندﻩ ایﻔا میکنند).(14
ﺷواهد اﺧیر نﺸان میدهد که میکروRNAها میتوانند به ﻋنوان سرکوﺏکنندﻩهای
تومور یا آنکوژنها ﻋمﻞ کنند و نقش مﻬمی در ﺷروﻉ و پیﺸرفت سرطان در انﺴان
ایﻔا میکنند).(16،15
ﺷواهد روﺷﻦ میکند که میکروRNAها به طور ﻏیرﻋادی در سرطان کلورکتال
بیان میﺷوند و ممکﻦ است نقش سرکوﺏکنندﻩ تومور یا سرطانﺯایی را در مﺴیر
سیﮕنالدهی پاییﻦ دست داﺷته باﺷند) .(17به ﺧوبی ﺛابت ﺷدﻩ است که miR-
 195در سرطان کلورکتال نقش ایﻔا می کند) .(21،18به ﻋنوان مﺜالWang ،و
همکارانش نﺸان دادند که تنﻈیﻢ بیان  miR-195در سرطان کلورکتال با متاستاﺯ
به ﮔرﻩهای لنﻔاوی و پیش آﮔﻬی ضﻌیﻒ ارتﺒاﻁ دارد) .(18ﻋﻼوﻩ بر ایﻦ Zhang ،و
همکارانش دریافتند که miR-195اﺯ ژنهای مﺴتقیﻢ هدﻑ پاییﻦ دست RNAبلند
ﻏیر کدکنندﻩ ژن  SNHG1است .یافتههای آنها نﺸان میدهد که تکﺜیر ،تﻬاﺟﻢ
و مﻬاﺟرﺕ سلولهای هﭙاتوسلوﻻر کارسینوما ) (HCCاﺯ طریﻖ مﻬار  miR-195در
پاسخ به توالی بلند ﻏیر کدکنندﻩ  SNHG1ﺷدﺕ مییابد) .(22مﻄالﻌههای اﺧیر آﺛار
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پیﺸروندﻩ اپوپتوﺯی  miR-195را در ردﻩهای سلولهای سرطانی نﺸان دادند .ایﻦ
مﺴاله نﺸان میدهد  miR-195به ﻋنوان سرکوﺏکنندﻩ تومور در توسﻌه سرطان نقش
ایﻔا میکند).(23
Sun
و همکارانش تاییدکنندﻩ ایﻦ است که
دادﻩهای حاﺻﻞ اﺯ بررسی
 miR-195میتواند به ﻋنوان سرکوبﮕر مﺴیر  Hippo-YAPدر سرطان کولورکتال
باﺷد .آنها نﺸان دادند  miR-195به ﻋنوان یکی اﺯ ﭼﻬار میکرو RNAاست که
کاهش بیان یافته است و میتواند نﺸانﮕر)مارکر( تﺸﺨیﺼی بالینی درکلینیﻚ باﺷد.
 miR-195در بافتهای سرطان کلورکتال انﺴان در مقایﺴه با بافتهای طﺒیﻌی
کولورکتال کاهش بیان ﻗابﻞ توﺟﻬی یافته است که نﺸاندهندﻩ نقش مﻬﻢ ایﻦ
میکرو RNAدر سرطان کلورکتال است .همﭽنیﻦ miR-195 ،به طور مﺴتقیﻢ بیان
YAP1را با هدﻑﮔیری مﺴتقیﻢ  3΄UTRآن و سرکوﺏ تکﺜیر ،مﻬاﺟرﺕ ،تﻬاﺟﻢ و
 EMTسلولهای سرطانی رودﻩ بﺰرگ تنﻈیﻢ میکند) .(25،24پیش اﺯ ایﻦ Arndt
و همکاران همﭽنیﻦ تﻌدادی اﺯ میکرو  RNAکه به ﺻورﺕ متﻔاوتی بیﻦ  45نمونه
سرطان کلورکتال کلینیکی ،ﭼﻬار بافت نرمال مجاور کولورکتال و هﺸت مدل سلولی
بیان ﺷدند ،بررسی کردند miR-195 .در میان میکرو RNAها با بیان کاهش یافته
در بافت سرطان کولورکتال همراﻩ است) .(26در نتیجه بر اساﺱ ایﻦ مﻄالﻌه ،کاهش
بیان ﻗابﻞ توﺟﻬی اﺯ  miR-195در نمونههای بافت سرطان کولورکتال وﺟود دارد و
ارتﺒاﻁ میان بیان  miR-195با مرحله تومور وﺟود دارد .ارتﺒاﻁ بیان میکرو RNAها
با ویﮋﮔیهای کلینیکوپاتولوژیﻚ سرطان کلورکتال برای بﻬﺒود درﻙ نقش میکرو
 RNAدر سرطان کولورکتال ﭼند مرحلهای ضروری است .ایﻦ نتایﺞ نﺸان میدهد
که  miR-195احتماﻻ در ابتﻼ به سرطان کولورکتال نقش دارد و ایﻦ ژن به ﻋنوان
بیومارکر تﺸﺨیﺼی بالقوﻩ و هدﻑ درمانی ﺟدید در افراد مﺒتﻼ به سرطان کلورکتال در
ایران میتواند مﻌرفی ﺷود .ایﻦ مﻄالﻌه با توﺟه به محدود بودن تﻌداد نمونهها به ﻋنوان
پایهای برای تحقیﻖهای بیﺸتر روی تﻌداد نمونه بیﺸتر ،برای اﺛﺒاﺕ نقش miR-195
در سرطان کولورکتال میتواند در نﻈر ﮔرفته ﺷود.
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