
1

Department of Medical Biotechnology
School of Paramedical Sciences

Qazvin University of Medical Sciences

microRNAmicroRNA

Presented by: Razieh Mohammadi_haji

Under supervision of : Dr. Ahmadpour



فهرست

•microRNAs

تاریخچه•

miRNAsفرآیند هاي بیولوژیکی انجام شده توسط •

microRNAسنتز •

microRNAمکانیسم هاي عملکردي•

•miRNA و سرطان

miRNAsتنظیم فعالیت متابولیکی به وسیله  •

miRNAsروش هاي کشف و شناسایی •

miRNAsاستفاده از ابزارهاي بیوانفورماتیک در شناسایی •

منابع•

2



microRNAs

microRNA  هاRNAغیر کد کننده کوتاه

 نوکلئوتید 22با طول تقریبا

از ژن هاي انسانی%60تنظیم (نقش در تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه(

در فرآیند هاي بیولوژي داراي نقش مهم

 2588شناساییmicroRNA [1]در انسان 
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تاریخچه
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ــف  ي  RNAکش

lin-4  طی مطالعه

ژن هاي دخیل در 

ــو  نمــــــــــ

Caenorhabdit
is elegans

Lee  و همکاران 1993

ــیم  lin-4ژن  تنظ

کننده ي منفی ژن 

lin-14 .

Wightman طی مطالعات بعدي
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  نتیجه ي تحقیقات در دوگروه              •

 قابل غیر ناحیه(3UTRبخش در  مختلفی هاي قسمت وجود•

3Untranslated:ترجمه region( درmRNA ژن يlin-14 

lin-4توالی مکمل توالی نظر از که RNA باشند می



و Ruvukunپیگیــري آزمــون هــا توســط 

همکاران                   

،دلیـل  RNAاتصال بین این دو مولکول 

 lin-14بر  lin-4 RNAاصلی اثر منفی 

mRNA    است و اتصـال مـذکور موجـب

و عدم   LIN-14کاهش میزان پروتئین 

ــدار  ــر مق ــاثیر ب    lin-14 mRNAت

.میشود

6



7
[2],[3]

2003در سال   

Reinhart                                                          و همکاران

         C. elegansدر نماتود  let-7ي به نام  RNAکشف 

  lin-4داراي نقش مشابه 
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فرآیند هاي بیولوژیکی انجام شده توسط 

miRNAs

تکثیر،کنتـرل چرخـه ي   :موثر روي فرآیندهاي مربوط به سرطان شامل

.سلولی،آپوپتوز،تمایز و متابولیسم سلول

 از طریق خاموشی ژن، متیالسـیون  (تنظیم بیان ژنDNA  رونویسـی،

)ژن

 دخالت در بیماریهاي زیادي مثل فساد سلولهاي عصبی ، بی نظمی هاي

 [4]متابولیکی و سرطان
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و تخریب سلولهاي عصبی  microRNA
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microRNAسنتز 

[5]                                                                                                                        12

primary-
miRNA

precursor
-miRNA pre-miRNA mature 

miRNA miRNA*
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microRNAمکانیسم هاي عملکردي 

براي همگـذاري و تبـدیل بـه کمـپلکس       miRNAانتخاب یک رشته از 

).RNA)RISCخاموش کننده ي وابسته به 

:اجزاي این کمپلکس شامل

 یکmiRNA تک رشته اي بالغ

 1-اندونوکلئاز آرگونات)AGO-1(
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:در نهایت

 اتصالmiRNA 1-به آنزیم ارگونات

اتصال کمپلکسmiRNA-RISC  از طریق جفت شدن ناکامل  بازها بین

miRNA  3بالغ متصل به آرگونات و نواحی مکمل در مناطق ترجمه نشده ي

)UTRs-3(درmRNA هاي هدف

  بعد ازاتصال بین میرنا وmRNA ي  هدف ،رخداد اتصال به اجسامP ) محل

،فاقد ریبوزوم و فاکتورهاي ترجمه و در نتیجه اعمال مهار RNAهاي تخریب 

  [6])ترجمه
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miRNAs
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.1miRNA و سرطان

miRNASکنترل چرخه سلولی و تقسیم آن توسط 2.

miRNAsتنظیم پیري توسط 3.

DNAو دخیل در تنظیم آسیب به miRNAژن هاي هدف 4.

.5miRNAدر تشخیص و درمان سرطان

miRNAsتنظیم فعالیت متابولیکی به وسیله  6.
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miRNA و سرطان

  سرطان:

.نتیجه ي تغییرات ژنتیکی در انکوژن ها و سرکوبگرهاي تومور

microRNA:

انکوژن                           

نقش             2داراي 

مهارکننده ي تومور                           
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شامل میرنا هاي انکوژنیک:

miR-21,miR-182,miR-10b,miR-106b,miR-20a,miR-183,…

 میرناهاي سرکوبگر تومورشامل:

miR-34a,miR-25,miR-32,miR-107,miR-124,miR-218 ,…[7]
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2002

Corce و همکاران

با مطالعـه یـک   اولین ارتباط بین میرنا و سرطانشناسایی

CLLدر بیماران مبتال به  13q14ناحیه در کروموزوم

-microRNA)miR-16دو ژن کد کننده :این ناحیه شامل

.، داراي فعالیت ضد توموري  miR15-a)و 1



متمرکز شدن گروه هاي تحقیقاتی بر روي مطالعه علت در سال هاي اخیر،

[8]در سرطان miRNAتغییر بیان  

2004

Calinو همکاران

در سرطان miRNAsتغییرناحیه ژنومی  نیمی از 
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و سرطان miRNAارتباط 

سرکوب و یا افزایش  بیانmiRNA در سرطان در مقایسه با بافت نرمال

 تغییر در بیان و یا عملکرد آنزیم هاي درگیر در بیوژنزmiRNA  مانند انزیم

.و شکل گیري سرطان  miRNAدروشا و دایسر ،علت دیگر تغییر بیان 

از %39مشاهده ي کاهش سطح بیان آنزیم هاي دروشا و دایسـر در  : براي مثال 

.بیماران سرطان تخمدان 
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miRNA در تشخیص و درمان سرطان

:توسعه ي استراتژي هاي درمانی مبنی بر

 مهارmiRNSAs  تومورزا(انکوژن(

به کار گیري دوباره يmiRNSAs مهار کننده ي تومور

به عنوان بیومـارکر هـاي    miRNAsافزایش تحقیقات در زمینه ي استفاده از 

:غیرتهاجمی در پاسخ هاي درمانی  در یک محدوده ي سرطانی شامل

.سرطان شش ،روده ي بزرگ ،کلیه ،گلیوبالستوما ،پروستات و سرطان سینه
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انکوژن miRNAsمهار

25

استفاده از تزریق هاي وریدي کونژوگه با کلسترول براي درمان سرطان کبدي

 استفاده از درمان سیستمیک با مهارکننده هايmiRNA در یک محیط سرطانی

     محصـور در ذرات   شناسایی مهارگرهایی بـر پایـه ي نوکلئیـک اسـیدهاي پپتیـدي و
نانویی

  با ایجاد برش توسط میرناهاي مصنوعی جفت شونده باmRNA  

          کم کردن بیـان میرناهـاي انکـوژن توسـط عوامـل اپـی ژنتیکـی مثـل متیالسـیون
پروموتري

 استفاده از الیگونوکلئوتید هاي انتی سنس جفت شونده با میرنا به منظور کاهش بیان

)Antagomir:براي مثال...( آن

 استفاده از الیگونوکلئوتید هاي آنتی سنسLNA)نوکلئوتیدهاي قفل شده(

مهار بیان باالي میرنا مرتبط شده با فرآیند هـاي تومـورزایی،گزارش شـده از    

 .چندین مطالعات زنوگرافت که پوشش داده انواع فرم هاي سرطانی مختلف



miR-122   نقش آن در کنترل سطوح کلسترول پالسما و تسهیل : ویژه ي کبد
.Cتکثیر ویروس هپاتیت 

Kruztfeldt  و همکاران

استفاده از تزریق هـاي وریـدي کونژوگـه بـا     

ــیله ي    ــه وس ــده ب ــت ش ــترول و تثبی کلس

2OHمتیالسیون 

ویژه ي کبد miR-122مهار 

     mRNAمهار سرکوب 

کاهش سطوح کلسترول پالسما در توافـق بـا   

ي هدف  mRNAفعالیت 
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Kauppinen   و همکاران

اســتفاده از نوکلئیــک اســید قفــل شــده 

)LNA ( ــر علیــه ــوع  miR-122ب در دو ن

موش و پستانداران 

ویژه ي کبد miR-122مهار 



miR-9:

 Hodgkin lymphomaافزایش بیان در سرطان 

:مکانیسم مهاري آن

در یک  LNAاستفاده از درمان سیستمیک با استفاده از یک مهارگر مشتق شده
موش مدل زنوگرافت

:نتیجه

 کاهش رشد سرطان در کبد

 افزایش بیانmRNA  ) مورد هدفmiR-9.(
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مهار کننده ي   miRNSAsبه کار گیري دوباره ي

تومور

با فعالیت مهارکنندگی تومور،پیچیده شـدن ایـن    miRNAsبه کارگیري مجدد 

.در بافت و سرم  RNAمسئله به خاطر تجزیه ي سریع

:از این رو توجه شده به روش هاي 

تحویل ویروسی •

.میرناهاي شبیه سازي شده•
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miR-143-145

کاهش بیان در سرطان پانکراس

:اعمال مجدد آن از طریق

فرموله شده با لیپوزوم miR-143-145اجراي سیستماتیک یک وکتور بیانی  

:نتیجه

کاهش رشد در زنوگرافت هاي سرطان پانکراس
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miR-26a:

D2,E2به عنوان مهارگر کلیدي سایکلین •

کاهش بیان در سرطان سلولهاي کبدي•

:اعمال مجدد آن ها از طریق

تحویل سیستمیک بیان شده از یک وکتور ویروسی 

: نتیجه

مهار تکثیر سلول سرطانی

القاي آپوپتوز
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ظهور میرناها به عنوان یک خانواده ي مهم با چشم انـداز امیـد بخـش در درمـان     
.سرطان

انجام بررسی با دقت داروهاي مشتق شده از میرنا، نسبت به طبقـه هـاي دارویـی    
.دیگر 

دستکاري سطح بیانی آنها                        ایجاد اثرات پلیوتروپیک 

:miR-26aبیان باالي 

باعث افزایش پتانسیل متاستازي سلول هاي سرطان شش

  پیشرفت توسعه ي لوسمی لمفوبالستیک سلولT

.31



در مسیرهاي مرتبط با  miRNAتنظیم کلیدي 

سرطان

کنترل چرخه سلولی و تقسیم آن1.

تنظیم پیري 2.

DNAو دخیل در تنظیم آسیب به  miRNAژن هاي هدف 3.
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miRNASکنترل چرخه سلولی و تقسیم آن توسط  

ثابت شدن نقش میرنا در کنترل تکثیر سلولی و وجود مدارکی مبنی بر مشـارکت  
آنها در ایجاد سرطان به وسیله ایجاد اختالل در مسیر هاي تنظیمی مهـم چرخـه   

.سلولی

miRNAs  انکوژنیک:

بیان باال در سرطان

فعالیت به منظور تسهیل در ورود و پیشرفت چرخه سلولی

miRNAs سرکوبگر تومور:

فقدان آنها در سلول هاي سرطانی

کمک به القاي توقف چرخه سلولی
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:miRNAsموارد مورد هدف 

مهار بیان تنظیم کننده هاي مثبت چرخه سلولی شامل :

CDK1,CDK2وCDK6   عالوه بر سـایکلینD1,D3  وE1    کـه مـورد هـدف

miRNAs  بوده و ایجاد توقف چرخه سلولی در مرحلـهG1    و ممانعـت از ایجـاد

سرطان

مهار بیان تنظیم کننده هاي منفی چرخه سلولی شامل:

pRb اعضاي خانواده ،P107 وP130   توسطmiRNAs و ایجاد سرطان.
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miRNAsتنظیم پیري توسط 

:مفهوم پیري

خروج غیر قابل برگشت از چرخه سلولی•

مانع تومورزایی•

:زیرگروه 2شامل 

به عنوان نتیجـه فشـار اکسـیداتیو و    (پیري ناشی از استرس ، فشار 1.

رسیدن سلول ها بـه سـن   (و همانندسازي)DNAسیگنال آسیب به 

)بحرانی در نتیجه کوتاه شدن تلومر

)پیش از بلوغ(پیري نارس و نابهنگام2.
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:نقش میرنا در القاي پیري

تنظیم مسیرهاي مربوط به پیري

    داشتن نقش تنظیمی منفـی تعـداد زیـادي ازmiRNAs   درپیشـبرد چرخـه

.سلولی و القاي پیري
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:miRNAمثال مربوط به تنظیم مثبت پیري توسط 

  ــرفتن ــرار گ ــدف ق ــري  (HMGA2ه ــدي پی ــاي کلی ــده ي القاگره مهارکنن
P16وP19 ( توسطLet-7.

:miRNAمثال مربوط به تنظیم منفی پیري توسط 

  سرکوبP16) مهارکننده ي ویژهCDK4/6 ( توسطmiR-24.
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HMGA2

Let-7

P16

miR-24
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و دخیل در تنظیم آسیب به   miRNAژن هاي هدف 

DNA

.DNAویژه در طی پاسخ به آسیب  miRNAsتنظیم ژنهاي مهم به وسیله 

:براي مثال

miR-421)  هـدف قـرار دادن   )                   افزایش بیان این گـروه در نوروبالسـتوما

فسفریله کردن یک تعـداد زیـادي از ژن هـاي    (ATMکیناز اولیه ي حسگر آسیب یعنی 

).DNAهدف با نقش کلیدي در پاسخ به شکستگی هاي دو رشته 

miR-24                    هدف قـرار دادنE2F1  وCDK 4/6     اثـر منفـی بـر چرخـه ،

. سلولی و شکل گیري اثرات ضد توموري آن
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:DNAدر پاسخ به آسیب   P53نقش 

تنظیم گر اصلی در پاسخ به استرس سلولی

فعالیت به عنوان فاکتور رونویسی و تنظیم بیان ژن هاي چندگانه

 توقف چرخه سلولی

القاي آپوپتوز

 تنظیم بیوژنز برخی ازmiRNAs
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miRNAs  تنظیم کننده ي منفیP53 : 3ارتباط با انتهاي،P53 .

  

43

miR-380-5P

کــاهش تنظــیم و ســطوح 

P53

افزایش بیان این دسته در 

نوروبالستوما

miR-504

هدف قرار دادن مسـتقیم  

P53  مـــانع آپوپتـــوز و ،

توقف چرخه سلولی

ترویج تومورزایی سلول ها

miR-125b

ــیم   ــاهش تنظ و  P53ک

سرکوبگر آپوپتوز

ــاي   ــلول هـــ در ســـ

نوروبالســتوما در انســان و 

سلول هـاي فیبروبالسـت   

شش انسان



miRNAs  تنظیم کننده ي مثبتP53:

44

miR-29

)P53تنظیم گر منفی(CDC42هدف قرار دادن 

P53اثر مثبت بر آپوپتوز انجام شده توسط  



miR-17-92 , miR-20a ,miR-125b

E2Fهدف قرار دادن فاکتور رونویسی 

داراي فعالیت سرکوبگر تومور

[9]                                                                                                                      45



46



   miRNAsتنظیم فعالیت متابولیکی به وسیله 

   تنظیم  میزان گلوکز ورودي  از طریق تغییـر بیـانGLUTs   توسـط

miRNA.

  تاثیر چندینmiRNA     بر روي رونویسی ژن و بیـان انتقـال دهنـده

)مسئول انتقال گلوکز به داخل سیتوپالسم (GLUTs)(هاي گلوکز
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در متابولیسم گلوکز:

• miR-133 [24] or miR-195-5p                             GLUT3 or 
GLUT4

• miR-143                                            hexokinase 2(HK2) 

• miR-15a/16-1                                     aldolase A(Aldo A) [10]
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miRNAsروش هاي کشف و شناسایی 

شامل سنتی متدهاي:

Northern blotting, RT-PCR,microarrays ….

شاملیافته توسعه و جدید متدهاي:

Nanoparticle-derived probes, isothermal 
amplification,electrochemical methods….[11]
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جهت شناسایی  روش هاي جدید و توسعه یافته

miRNA

) PCR)PCR.freeبرپایه روش هاي تکثیري غیـر از   miRNAشناسایی 1.

:شامل

  روش تکثیري هم دما)isothermal(

 روش تکثیري بر پایهRolling cycle

بر پایه مواد نانویی یا نانوتکنولوژي در ترکیـب بـا روش    miRNAشناسایی .   2

هاي شناسایی دیگر

50



روش هاي تکثیري هم دما 

مورد استفاده براي تکثیر الیگونوکلئوتیدها با استفاده از فعالیت پلیمرازي و آنزیم ایجـاد   

.کننده شکاف

:مزیت هاي این تکنیک شامل 

انجام عمل گسترش توالی با جایگاه ویژه و ایجاد برش

ایجاد و آزادسازي محصول تکثیر یافته مورد نظر

 یک روند تکثیري با سرعت باال

  داراي راندمان تکثیر بهتري نسبت بهPCR

عدم نیاز به ابزار تخصصی ویژه

 اجراي عملیات در یک دماي ثابت

 یک روش خوب ومناسب براي تکثیرmiRNA
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 :)Rolling cycle)RCAروش تکثیري بر پایه 

از واکنش هاي تکثیري  هم دما

 مورد استفاده براي تکثیرRNA  وDNA

روش تکثیري مناسب براي میرنا
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:RCAمعایب تکثیر اهم دما و سیستم 

ملزم تنظیمات توالی پروب

طراحی ماهرانه هر جزئ(شامل چندین پرایمر و الگو(

پیچیده بودن این سیستم ها

 احتمال خطر واکنش هاي جانبی

53



بر پایه مواد نانویی یا  miRNAشناسایی   

نانوتکنولوژي در ترکیب با روش هاي شناسایی دیگر

:نانوتکنولوژي و مواد نانویی

 ابزاري قوي در آنالیزو شناسایی اهداف زیستی

به ویژه در ترکیب با مواد دیگرمثل روش هـاي  (داراي حساسیت و راندمان باال

...)و  micoarrayالکتریکالی ،

:شامل miRANمواد نانویی به کار گرفته شده در شناسایی 

[10]...نانوذرات طال،ذرات مغناطیسی،نقاط کوانتوم،اکسید گرافن و 
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استفاده از ابزارهاي بیوانفورماتیک در شناسایی 

miRNAs

 شناسایی عملکرد زیستیmiRNAs

آنالیز میرنا با استفاده از پایگاه هاي داده بر مبناي وب سایت هاي نام برده شده

جستجو بر پایه ي نام میرنا و یا توالی آن

 وب سایت آنالیز کننده ي عمومیncRNAs   و آنالیزکننده ي ویژه يmiRNA
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:این وب سایت شامل چندین پایگاه اطالعاتی است،مهمترین آنها شامل

miRBase,dbDEMC ,TarBase & RFAM .[12]
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