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نقش  piRNA/piwiدر سرطان
کوثر

مرادی1،*،

 1کارشناسی ارشد زیست سلولی مولکولی؛ دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده
سرطان یک جمعیت ناهمگن بافتی و ژنتیکی از سلول های تومور است که مشخصات مولکولی متمایزی را که با تغییرات اپی
ژنتیکی تعیین می شود ،نشان می دهدpiRNA .ها به عنوان نشانگرهای زیستی در سرطان تشخیص و درمان زود هنگام برای
پیش آگهی سرطان مفید است ،از آنجا که  piRNAها عمدتا به عنوان ناظر عمل می کنند ،اهمیت بسیار باالیی در تشخیص و
درمان زودهنگام سرطان دارند Piwi .مولکولهای کوچک  RNAغیر کد کننده جدیدی با طول تقریبی  24تا  31نوکلئوتید را
تشکیل می دهند که اغلب به اعضای خانواده پروتئین پیوی متصل می شوند تا نقش تنظیم کننده را ایفا کنند .در این مقاله ،ما
به بررسی نقش  ، piRNA/piwiدر سرطان پرداختیم و بینش جدیدی در مورد کاربردهای بالقوه  piRNAها و پروتئین
های  piwiدر تشخیص سرطان و درمان بالینی ارائه میدهیم .اگرچه بیان  piRNAها را می توان از طریق توسعه فناوری
توالی یابی نسل بعدی به راحتی تشخیص داد ،اما بسیاری از  piRNAهای ناشناخته به دلیل مکانیسم های پیچیده ای که از
طریق آنها ایجاد میشود ،مشکل در شناسایی آنها  ،عدم وجود قوانین جهانی برای نامگذاری  ، piRNAهمچنان وجود دارد.
نتایج نشان داده که پروتئین های  piRNAو  ، PIWIکه به طور غیرطبیعی در سرطان های مختلف بیان می شوند ،ممکن
است به عنوان نشانگرهای زیستی جدید و اهداف درمانی برای تشخیص و درمان تومور عمل کنند .با این حال ،عملکرد
piRNAها در سرطان و مکانیسم های زمینه ای آنها هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
واژههای کلیدی ،PIWI ،piRNA :سرطان
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مقدمه
سرطان به عنوان مجموعه ای از بیماری ها که ناشی از ناهنجاری های ژنتیکی پیشرونده است ،از جمله جهش در ژن های
سرکوب کننده تومور ،انکوژن ها و ناهنجاری های کروموزومی و تغییرات نادرست اپی ژنتیکی توصیف شده تغییرات اپی ژنتیکی
شناسایی شده در سرطان شامل هیپومتیالسیون جهانی  ، DNAبه ویژه در مناطق تکراری ،بلکه در مناطق داخلی و کد کننده
ژنها است .این تغییرات ممکن است منجر به فعال شدن مجدد ترانسپوزون ها ،از بین رفتن ثبات کروموزومی و الگوهای
حکاکی شود .یکی دیگر از تغییرات اپی ژنتیکی ،هیپرمتیالسیون  DNAاختصاصی ژن است ،به ویژه در مناطق پروموتور
ژنهای سرکوب کننده تومور ،تعدیل الگوهای اصالح هیستون و در نتیجه تغییر در بیان ژن .عالوه بر این  ،مقررات زدایی
کوچک  RNAغیر کد کننده ) (ncRNAدر انواع مختلف سرطان در سالهای اخیر به طور مفصل مورد مطالعه قرار گرفته
است .همه این تغییرات ،تبدیل سلولهای نوع وحشی به تومور بسیار بدخیم متشکل از سلولهای نئوپالستیک با پتانسیل
متاستاتیک و ظرفیت تکثیر نامحدود را در پی دارد (لیتوین و همکاران.)2017 ،

1

سرطان ساالنه  1.2میلیون مرگ و میر در چین دارد و ساالنه  1.6میلیون نفر دیگر تشخیص داده می شود درمانها اغلب به
دلیل تشخیص نسبتاً دیرهنگام بیماری همراه با میزان باالی متاستاز و عود بی اثر هستند ،که نیاز به نشانگرهای زیستی جدید
تشخیص و پیش آگهی سرطان را همراه با اهداف جدید برای رویکردهای درمانی موثر برجسته میکند .قابل توجه است که
مطالعات متعددی مجموعه  piRNAs/piwiرا در بروز ،توسعه ،متاستاز و عود سرطان سینه ) ،(BCریه ) (LCدخیل کرده
اند(لیو و همکاران .)2019 ،پروتئین 2های  PIWIبرای اولین بار در  Drosophilaکشف شدند ،که در آنها نقش مهمی در
نگهداری و تجدید سلول های بنیادی ژرم الین ایفا می کنند .در اینجاPIWIs ،به طور کلی به پروتئین  PIWIاشاره می کند،
در حالی که  Piwiبه پروتئین فردی اشاره می کند .سه نوع پروتئین  Argonauteشامل Piwi ، Aubو AGO3

(اندونوکلئازها) در سلول های ژرم ژل وجود دارد که متعلق به زیر خانواده پروتئینهای  PIWIاست (کارمل و همکاران،
 .)2007به عنوان یک پروتئین هسته ایPiwi ،عملکردهای مهمی در خاموش کردن رتروترانسپوزون ها و کنترل تحرک ژرم
ژنهای مردانه دارد .عالوه بر این ،پیوی در تولید اسپرم نیز نقش دارد .جهش های ناشی از پروتئین  Piwiمی تواند منجر به
نقص در رشد اسپرم شود .اخیراً ،چندین مطالعه عملکرد  piRNAها و پروتئین های  PIWIرا در سرطان تأیید کرده
اند(سایتو و همکاران .)2006 ،با این 4
حال ،عملکردها و مکانیسمهای زیر بنایی  piRNAها و پروتئینهای  PIWIوجود دارد

که نیاز به توضیح بیشتری دارد.
در این مقاله ،ابتدا در مورد بیوژنز و عملکرد  piRNAها بحث خواهیم کرد .سپس ما در مورد  piRNAها و پروتئین های
PIWIدر توسعه سرطان ،مجموعه داده های  piRNAو همچنین پیش بینی های  piRNAصحبت می کنیم ،که
کاربردهای احتمالی  piRNAها و پروتئین های  PIWIرا در تشخیص سرطان و درمان بالینی ارائه می دهد.
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بیوژنز  piRNAها
5
شناسی  piRNAها با خاموش شدن ژن های
مسیر زیست زایی  piRNAها از مسیر دروزفیال مشتق شده است .زیست

هدف همراه است و به سه پروتئین  ،PIWIیعنی  )AGO3(Argonaute-3 ،PIWIو ) Aubergine (Aubنیاز دارد.
پروتئین های  PIWIعمدتا در هسته سلولهای سوماتیک و سلولهای زایا قرار دارند ،در حالی که  AGO3و  AUBدر
سیتوپالسم سلولهای زایا مشاهده می شوند بر خالف  miRNAها  ،بیوژنز  piRNAها نیازی به پیش ساز دو رشته ای و
6
piRNAهای اولیه توسط کدو سبز اندونوکلئاز ) (Zucتعریف می شون  ،که
آنزیم  Dicerندارد(.اسکات و همکاران.)2012 ،

مشاهده شد در سلولهای جوانه ای و سوماتیک ،در حالی که بیوژنز  piRNAهای ثانویه در سلولهای زایا بسته به برش متقابل
هدایت  piRNAدر حس و رونویسی ضد حس ،که منجر به تقویت ( piRNAچرخه پینگ پنگ) شد ،این برای حفظ سطوح
piRNAها و خاموش کردن ژن های هدف در هسته ،رونویسی های اولیه  piRNAها ابتدا توسط  ، Zucیک آنزیم
ریبواندونوکلئاز ،بریده می شوند و یک پسماند -'5فسفات تولید می کنند .سپس ،قطعه  ʹ3رونوشت ها با  PIWIترکیب شده و
یک اگزونوکلئاز  ʹ3تا  ʹ5رونویسی ها را به طول نهایی آنها کوتاه می کند .گروه -ʹ2هیدروکسی در انتهای  ʹ3توسط1 Hen
متیله می شود .باقی مانده  5درجه  piRNAها که با  PIWIترکیب شده اند ،تعصبی قوی برای بقایای  Uنشان می دهد .پس
از صادر شدن به مراکز تولید سیتوپالسمی  ،رونویسی های خوشه ای به توالی های کوچکتر پردازش می شوند و به شرکای
خود می رسند تا مجتمع  piRNA -PIWIرا تشکیل دهند(ژانگ و همکاران .)2015 ،بنابراین piRNA7ها تنظیم کننده
های رونویسی هستند که عمدتا با جذب هیستون متیل ترانسفرازها بر روی توالی  TEعمل می کنند.
سه گروه از  piRNAها بر اساس منشأ چندگانه وجود دارد:
 piRNAهای مشتق از ترانسپوزون،
 piRNAهای مشتق از mRNA
و  piRNAهای مشتق از lncRNAبه عنوان تنها نوع  piRNAsکه به خوبی شناخته شده است piRNA ،های مشتق از
ترانسپوزون از هر دو رشته ژنومی رونویسی میشوند و هر دو  piRNAهای حس و ضد حس را تولید می کنند piRNA .های
مشتق شده از  mRNAپردازش می شوند و اغلب از  3ناحیه ترجمه نشده ( )UTRsسرچشمه میگیرند piRNA .های
مشتق از  lncRNAاز کل رونویسی تولید میشوند (ویک و همکاران )2014 ،برخالف 8پیشسازهای حلقه ساقه یا دو رشته
 miRNAها و  siRNAها که توسط  RNAse III Dicerپردازش می شوند piRNA ،ها عمدتاً به عنوان پیش سازهای
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تک رشته ای بزرگ (تا  200کیلوبایت) رونویسی می شوند که مستقل از ریبونوکلئاز  Dicerپردازش می شوند (گو و
همکاران .)2016 ،هیچ ساختار ثانویه قابل توجهی از ساختارهای حلقه ساقه در پیش سازهای  piRNAها که در مناطق
پیرامون  piRNAها تشخیص داده شده اند متفاوت از  miRNAها وجود ندارد .همچنین  piRNAها هیچ مرحله ای را در
یک دنباله خوشه ای نشان نمی دهند یا مانند  siRNAها با یکدیگر همپوشانی ندارند (ماسی و همکاران .)2016 ،با این
وجود ،پیش سازهای  piRNAها نیاز به پردازش بیشتر پس از رونویسی دارند تا مانند دیگر  ncRNAهای کوچک تنظیم
کننده کوچک که به خوبی مورد بررسی قرار گرفته اند ،بالغ شوند.
شواهد در حال ظهور وجود زیر مجموعه ای از  piRNAها با بیان ناهنجار در سلول های تومور را نشان می دهد (لو و
همکاران  .)2020 ،هاشم و همکاران ( )2014در یک مطالعه اخیر نشان داند که 36712 piRNA-در مقایسه با گروه کنترل
سالم در بافت های تومور سینه تنظیم نشده و با نتایج ضعیف در بیماران مبتال به سرطان پستان ارتباط دارد .گزارش شده
است که مجتمع  piR-932و  PIWIL2متیالسیون ناحیه پروموتر جزیره  CpGژن التکسین را تقویت می کند ،بیان
التکسین را تغییر می دهد و در نتیجه متاستاز سرطان پستان را مسدود می کند (ژانگ و همکاران .)2013 ،این  piRNAها
بیان تغییر یافته ای را در سلول های سرطانی ،به ویژه در سلول های بنیادی سرطانی ) (CSCsنشان دادند .اگرچه قرار است
piRNAها تومور زایی و پیشرفت تومور را با تنظیم اپی ژنتیک در سطح  DNAژنوم و/یا ترجمه ژن در سطح  RNAپیام
تنظیم کنند ،اما مکانیسم های تنظیم کننده  CSCها هنوز مشخص نشده است .سرطان پستان یکی از شایع ترین بدخیمی
ها و علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان در سراسر جهان است به طور کلی بر اساس الگوهای بیان گیرنده
پروژسترون ) ، (PRگیرنده استروژن ) (ERو گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسان ( )Her2به چهار زیرگروه شامل ، luminal
basal-like ،+2Herو  normal-likeطبقه بندی می شود ( )2017 ،Odle
کشف  piRNAها
برای اولین بار در سال  ، 2006چهار گروه به طور مستقل این طبقه از  RNAهای کوچک را از سلولهای زایای نر موش
شناسایی کردند .ویژگی های  piRNAها در موش و انسان گزارش شده است .آنها:
 )1عمدتا در سلولهای زایا وجود دارند.
 )2به صورت منظم بیان می شوند؛
 )3نقشه از طریق خوشه ها به ژنوم؛
 )4تمایل شدید به اوریدین ) (Uدر انتهای  show 5نشان دهید.
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 )5هر دو جهت معقول و ضد حس داشته باشند.
 )6ساختار حلقه ساقه وجود ندارد.
 )7دارای -'5فسفات و '-OH3؛
 )8بیوژنز  Dicerمستقل از  piRNAها است.
و  )9تعامل با پروتئین های. PIWI
آنها یکی از فراوان ترین  RNAهای کوچک هستند که هر اسپرماتید انسان تقریباً  1میلیون  piRNAدارد .در موش ،پروتئین
های  PIWIدر طول اسپرماتوژنز به صورت زمانی بیان می شوند ،که بیانگر وابستگی زمان به  piRNAها است .سه گروه از
piRNAها وجود دارد  ،یعنی  piRNAهای مشتق از  ، lncRNAمشتق از  mRNAو مشتق از ترانسپوزون( .جنسن و
همکاران)2020 ،کل رونوشت  lncRNAمنبع معمولی  piRNAهای مشتق از  lncRNAاست piRNAهای مشتق شده از
mRNAاز مناطق  ʹ3ترجمه نشده  (UTRs) mRNAها سرچشمه می گیرند و نسبت به  mRNAکه از آنها پردازش می
شود حساس هستند piRNAهای ترانسپوزونی مشتق از دو رشته ژنومی هستند و هر دو  piRNAهای حس و ضد حس را
تولید می کنند .در میان این سه  ، piRNAفقط عملکرد  piRNAهای مشتق از ترانسپوزون نسبتاً خوب مطالعه شده است .در
انسان ،چند  piRNAبه  TEنگاشت می شوند ،در حالی که بیشتر آنها در مناطق بین ژنی نقشه برداری می شوند ،که نشان
3
piRNA
می دهد تنظیم ترانسپوزون ها ممکن است عملکرد اصلی  piRNAها نباشد .در مطالعه کریشنا و همکاران(،)2016

ها از بیضه بزرگساالن انسان نشان داده شد و مشخص شد که هم  lncRNAها و هم نواحی ژنی ژن های کد کننده پروتئین
می توانند منابع  piRNAها در انسان باشند .دومی شامل مناطق کدگذاری′-UTR 3 ،و ′-UTR 5است ،در حالی که ′-3
UTRمنشا غنی  piRNAها هستند .سطوح  piRNAها به شدت با بیان ژنهای میزبان مربوطه ارتباط نداشت ،و این یک
مکانیسم اضافی برای تولید  piRNAاز ژنهای کد کننده پروتئین است .مطالعات دیگر نشان داد که  RNAهای انتقال دهنده
)(tRNAsو  snoRNAها ممکن است منابع  piRNAها باشند ،زیرا برخی از ژن های  piRNAدر محدوده  snoRNAها و
tRNAها وجود دارد(هوندا و همکاران.)2017 ،
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مکانیسم های بیوژنز و ویژگی های  piRNAها
تحقیقات در مورد مکانیسم های بیوژنز  piRNAدر حال افزایش است اما کافی نیست .منشاء  piRNAهای اولیه از مکانهای
ژنومی خاصی به نام خوشه های  piRNAنشأت می گیرد که در آنها  piRNAها سر به سر می شوند یا کمی به صورت رشته
ای با یکدیگر همپوشانی دارند و بخش بزرگی از  piRNAها را می توان به صورت منحصر به فرد به این خوشه ها ترسیم کرد.
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بیش از  90درصد  piRNAها مستقیماً از خوشه های  piRNAمشتق می شوند(لو و همکاران)2006 ،به طور 5
کلی ،تأیید

شده که  piRNAها را میتوان بر اساس منشأ به پنج گروه طبقه بندی کرد :مشتق از ترانسپوزون  ،مشتق از ، mRNA
منتقل شده از ) RNA ،RNA (tRNAغیر رمزگذاری طوالنی ( )lncRNAو  piRNAها مشتق از ترانسپوزون از خوشه
های تک رشته ای رونویسی شده منشا می گیرند و هر دو  piRNAهای حس و ضد حس را تولید می کنند piRNA .های
مشتق شده از  mRNAها از مناطق ترجمه نشده  )UTRs3′( mRNA 3سرچشمه میگیرند و  mRNAرا که از آنها
پردازش میشود تشخیص می دهند piRNA .های مشتق شده از  tRNAاز نیمه های  tRNA-′5تولید می شوند و tRNA
6

های بالغ نیستند piRNA .های مشتق شده از  lncRNAها از مناطق اگزونی  lncRNAتولید می شوند(ها و همکاران،
 .)2014با این حال  ،مکانیسم های تولید و برش و پروتئین های کمکی  piRNAهای اولیه هنوز نامشخص است و نیاز به
مطالعه بیشتر دارد.

piRNAها در سرطان
piRNAها دارای تومورهای انکوژنیک و سرکوب کننده تومور در ایجاد سرطان هستند .برخالف  miRNAهاpiRNA ،ها
اغلب مکمل  mRNAژن های هدف نیستند ،این نشان می دهد که  piRNAها نقش تنظیم کننده اپی ژنتیکی در کنترل
عملکردهای بیولوژیکی ،از جمله سرطان دارند .تغییرات اپی ژنتیکی ،مانند هیپومتیالسیون  DNAو هیپواستیله شدن
7
سلولهای عادی ،مجموعه
هیستون ،منجر به خاموش شدن سرکوبکننده تومور می شود(.ویلسون و همکاران )2007 ،در

1

محدودی از ژنها توسط  piRNAها تنظیم می شوند ،اجازه می دهد تا امضای بافت منحصر به فرد بر اساس مشخصات
piRNAهای بیان شده در بافتهای مشخص ،تعریف شود .یک مطالعه نشان داد که بیان  piRNAدر بافت های سوماتیک
انسان تفاوت قابل توجهی دارد درجات مختلف ناهمگنی در الگوهای بیان در انواع مختلف بافت ها مشاهده می شود .تنها چند
piRNAبه طور مداوم در هر دو بافت تومور و طبیعی بیان می شود ،علیرغم این واقعیت که اکثر آنها در ژنوم انسان
رمزگذاری شده اند .ویژگیهای بالینی در بافتهای بدخیم که نشان دهنده نقش مهم  piRNAها در انواع مختلف سرطان است.
تعداد زیادی شواهد نشان می دهد که  piRNAها با تکثیر ،تمایز ،پیشرفت و متاستاز سلولهای سرطانی مرتبط هستند ،که
می توانند به عنوان نشانگرهای زیستی پیش آگهی و تشخیصی در طول توسعه سرطان در نظر گرفته شوند(گائو و همکاران،
 piRNA .)2014های غیرعادی بیان شده در انواع سرطان ،از جمله سرطان شناسی زنان باروری ،سرطان تنفس ،سرطان
دستگاه گوارش و دستگاه گوارش و تومورهای دستگاه ادراری و سایر موارد مشاهده میشود .در سرطانهای زنان باروری،
 piRNAها میتوانند تکثیر ،آپوپتوز ،تهاجم و مهاجرت سلولهای سرطانی را تعدیل کنند ،احتماالً با هدف قرار دادن التکسین
یا  ، GPAT2که با مرحله  RFS ،OS ،TNMدر کلینیک همراه است piRNA .ها در سرطان پروستات ممکن است به
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عنوان نشانگرهای زیستی تشخیصی مورد استفاده قرار گیرند ،در حالی که  piRNAها در سرطان دهانه رحم با سیستم عامل
1
تخمدان ممکن است  4NUDTیا
در کلینیک ارتباط دارند(هوانگ و همکاران .)2013 ،عملکرد piRNA 9ها در سرطان

 3S2MTREIFرا هدف قرار دهد ،در حالی که عملکرد  piRNAها در  TGCTممکن است از طریق  TDRD1انجام
شود .در تومورهای سیستم تنفسی piRNA ،ها می توانند تکثیر سلول های سرطانی ریه ،آپوپتوز ،تهاجم و مهاجرت را از
طریق  Akt/mTOR ، caspase-3 ،p-ERMو سایر موارد تنظیم کنند .در سرطان های گوارشی و گوارشی piRNA ،در
سرطان معده تکثیر سلولی و چرخه سلولی را تنظیم می کند و با مرحله  RFS ،OS ،TNMدر کلینیک ارتباط دارد .تکثیر
سلولهای سرطانی کولورکتال ،آپوپتوز و چرخه سلولی نیز می تواند توسط  piRNAها از طریق  BTG1 ، HSF1و FAS
تنظیم شود .و با مرحله  TNMو  RFSمرتبط باشد .در سرطان کبد  piRNAها با هدف قرار دادن مسیرهای پیام رسانی p-
 AKTو  ،VEGFتکثیر و تهاجم سلول ها را تعدیل میکنند ،در حالی که  piRNAها ممکن است دارای ارزش بالینی
 piRNAها میتوانند تکثیر سلول 2
0
های
نشانگرهای زیستی تشخیصی در سرطان پانکراس باشند(ریوز و همکاران.)2017 ،

مثانه ،آپوپتوز و تشکیل کلونی را از طریق  4TNFSFتعدیل کنند piRNA .ها با متاستاز تومور ،مرحله ،OS ،TNM
 RFSو  TFSدر سرطان کلیه ارتباط دارند.

PIWI-piRNAدر توسعه سرطان
عملکرد  PIWIدر خط زایا به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است .بیان پروتئین  PIWIانسانی  PIWIL1عمدتا در
سلولهای زایا و سلولهای بنیادی خونساز توصیف شده است PIWIL1 .در خوشه تمایز انسانی ( +34 )CDسلول های پیش
ساز خون ساز تشخیص داده شده است ،اما در جمعیت های سلولی با تمایز خوب مشاهده نشده است (شارما و همکاران،
 .)2001با این حال  ،چندین خط شواهد نشان داده است که پروتئین  PIWIانسان  PIWIL1و  PIWIL2به طور
ناهنجاری در انواع مختلف سرطان بیان می شود .مطالعات اولیه نشان می دهد که بیان بیش از حد و بیان خارج رحمی
 PIWIL1با چندین نوع تومور همراه است .در درجه اول بر اساس مطالعات ایمونوهیستوشیمی ،افزایش  PIWIL1در
سرطان سینه ،مری ،لوزالمعده ،معده و آندومتر تشخیص داده شد .در اکثر موارد ،افزایش سطح PIWIL1با درجه تومور بافت
شناسی پیشرفته ،مرحله بالینی پیشرفته و نتیجه بالینی ضعیف تر برای بیماران همراه بود .رنگ آمیزی مثبت  PIWIL1در
بافت سرطان کولورکتال به عنوان نشانگر پیش آگهی ضعیف برای بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ شناخته شده است.
افزایش بیان  1PIWILدر کارسینوم کبدی ( )HCCبا اندازه تومور و متاستاز ارتباط مثبت داشت و با میزان بقا ارتباط منفی
داشت(ژائو و همکاران .)2012 ،لیو

مقایسه با بافت گردن رحم نوع 2
2
وحشی ،افزایش میزان بیان
و همکاران ( )2016در

 PIWIL1را در ضایعات سنگفرشی داخل اپیتلیال درجه باال و سرطان دهانه رحم تشخیص دادند .تغییرات در سطح
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PIWIL1با مرحله آسیب شناسی پیشرفته و مقاومت سیس پالتین سرطان همراه بود .سطوح پروتئین و رونوشت PIWIL1
به طور قابل توجهی در بافت داخل توموری بیماران مبتال به سرطان ریه سلول های کوچک ( )NSCLCدر مقایسه با بافت
های توموری تنظیم شد .عالوه بر این ،با استفاده از استراتژی های افزایش عملکرد و از دست دادن عملکرد ،یک ارتباط مثبت
بین بیان  PIWIL1و تکثیر رده سلولی  NSCLC 549مشخص شد ( .)42کاو

و همکاران ( )2016نشان 3دادند که

 1PIWILبا تنظیم سطح بیان گیرنده های فاکتور رشد  ، βکیناز وابسته به سیکلین ( 6CDK ،4)CDKو  8CDKدر
سرطان پستان (چرخه سلولی) را تحت تأثیر قرار می دهد .بیان بیش از حد  PIWIL1در رده های سلولی سرطان روده باعث
تکثیر و ایجاد متیالسیون جهانی  DNAدر شرایط آزمایشگاهی می شود..
ارتباطات  piRNAو  PIWIدر سرطان
اگرچه مطالعات زیادی در مورد الگوی بیان  piRNAها یا پروتئین های  PIWIدر ایجاد تومور گزارش شده ،مطالعات کمی
در مورد نقش تداخل  piRNAها با پروتئین های  PIWIانجام شده است .هنوز مشخص نیست که آیا پروتئین های PIWI
تکثیر سلول های سرطانی ،آپوپتوز ،متاستاز و تهاجم به داخل سیتوپالسم را به طور مستقل تنظیم می کنند یا پروتئین های
PIWIبا انتقال به هسته با  piRNAها  ،کنترل اپی ژنتیکی هموستاز را انجام می دهند(سان و همکاران .)2017 ،بنابراین ،
تالش دانشمندان برای ادامه یافتن مکانیسم های اساسی بین  piRNAها و پروتئین های  PIWIدر بیماریهای مرتبط با
piRNAالزم است.

piRNAها و پروتئین هایPIWI
در حال حاضر ،چندین روش درمانی با توجه به ویژگی های  piRNAها طراحی شده است جذاب ترین  piRNAsمصنوعی
است که میتواند سنتز پروتئینهای مرتبط با سرطان را با اتصال به  mRNAها مسدود کند .متفاوت از  miRNAها  ،که
باید توسط آنزیم ها پردازش شوند و چندین  mRNAرا تنظیم کنند piRNAها این مزیت را دارند که نیازی به پردازش
آنزیم ها و ویژگی بهتر برای اهداف ندارند .آنتی بادی های  PIWIنوع دیگری از رویکرد احتمالی است که می تواند از نظر
بالینی بر تکثیر سرطان تأثیر بگذارد .عالوه بر این ،می توان آن را به عنوان یک رویکرد پس از ترجمه در درمان های ترکیبی
سرطان های مختلف در نظر گرفت(ژنگ و همکاران )2017 ،در واقع  ،مسدود کردن تولید مولفه های مضر بهتر از این است که
با اثرات نامطلوب یک مولکول در حال کارکرد در تضاد باشد .بنابراین  ،خاموش کردن رونویسی جهت جذابی است و piRNA
ها برای نقش آن در خاموش کردن رونویسی مناسب هستند . piRNAهای مصنوعی خاص برای اتصال پروتئین های PIWI
و خاموش کردن ژنومی بر روی ژن های  PIWIدر سطح رونویسی طراحی شده اند .آنتی ژنهای سرطان/بیضه ) (CTAsنوعی
آنتی ژن تومور است و به طور خاص در بافت طبیعی بیضه بیان می شود  ،پروتئین های  PIWIبه دلیل بیان و عملکرد محدود
کننده در تومورزایی می توانند نوعی  CTAباشند .بنابراین  ،استراتژی دیگر تمرکز بر پروتئین های  PIWIاست .برعکس
مکانیسم معمول «پینگ پنگ» بیوژنز  piRNAکه  piRNAهای اضافی را برای افزایش خود فراهم می کند ،تولید پروتئین
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ال نشان داده بود که بیان پروتئین های PIWI
PIWIرا معکوس مسدود می کند (چن و همکاران )2015 ،مطالعات قبلی قب ً
با بقای بیماران ارتباط منفی دارد و مهار پروتئین های  PIWIمی تواند تعداد سلول های فاز  G2/Mرا کاهش داده و بیان
پروتئین  p53را افزایش دهد  ،در نتیجه از تکثیر جلوگیری کرده و باعث آپوپتوز می شود .عالوه بر این ،پروتئین های PIWI
می توانند مقاومت در برابر داروهای شیمی درمانی مانند سیس پالتین را افزایش دهند  ،که به طور گسترده ای برای درمان
بدخیمی ها استفاده می شود اما دارای محدودیت نفروتوکسیک وابسته به دوز است .بنابراین ،کاهش بیان پروتئین های PIWI
می تواند حساسیت سلول های سرطانی به سیس پالتین ) (CDDPرا افزایش دهد و راهکارهای بالقوه ای برای غلبه بر
مقاومت شیمیایی برای بیمارانی که شیمی درمانی دریافت می کنند ،ارائه دهد(لیتوین و همکاران .)2018 ،درمان 4سرطان از
طریق هدف قرار دادن  piRNAها و پروتئین های  PIWI. piRNAهای مصنوعی می توانند سنتز پروتئین های مرتبط با
سرطان را با اتصال به  mRNAها در روش های رونویسی و پس از رونویسی مسدود کنند .آنتی بادی های  PIWIمی توانند
تکثیر سرطان را از نظر بالینی در سطح پس از ترجمه تحت تأثیر قرار دهند ". "piRNAiبرای اتصال پروتئین های  PIWIو
خاموش کردن ژنومی بر روی ژن های  PIWIدر هنگام رونویسی  DNAطراحی شده است  ،در حالی که شامل دنباله خاصی
برای ارتباط با پروتئین های خانواده  Argonauteهنگام هدف گیری  mRNAاست.
در درمان بالینی ،استفاده از همه راهبردهای درمانی موجود می تواند به صورت ترکیبی برای استفاده کامل از هر روش مورد
استفاده قرار گیرد .به عنوان مثال ،برای کاهش عوارض جانبی داروهای سیتوتوکسیک معمولی و بهبود پاسخ به درمان ،می
توان آنتی بادی های  PIWIرا برای رساندن داروها به سلول های سرطانی ،که در دیگر آنتی بادی ها به عنوان استراتژی
زایمان استفاده شده است ،به کار گرفت (لی و همکاران .)2017 ،اگرچه تحقیقات روشهای درمانی روی  piRNAها هنوز در
مرحله اولیه است  ،اما با درک مکانیسم ها و عملکردهای  piRNAsدر سرطان تقویت شده در آینده نزدیک ،روشهای درمانی
بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

پروتئین های PIWIو سرطان
 ،PIWIL1که با هیپومتیالسیون  DNAتنظیم می شود ،بیش از حد در بافت های تومور ریه بیان می شود ،که ممکن است
تکثیر ،تهاجم و مهاجرت سلول های سرطانی را تسهیل کند و در بیماران مبتال به آدنوکارسینوم ریه یا فنوتیپ های بدخیم
سرطان ریه نقش دارد .قابل توجهPIWIL1 ،ممکن است یک هدف بالقوه برای درمان به عنوان یک ژن محرک اپی ژنتیک در
LCباشد(ژی و همکاران 1PIWIL .)2018 ،ممکن است نقش مهمی در مسیر سیگنال دهی  GCایفا کند و به عنوان یک
هدف درمانی  GCمفید باشد [ 1]. PIWIL106عمدتا در سیتوپالسم سلولهای توموری  CRCقرار دارد .بیان باالی PIWIL1
در بافت تومور ارتباط تنگاتنگی با درجه تمایز تومور ،عمق نفوذ ،تهاجم عروق لنفاوی ،متاستاز غدد لنفاوی و مرحله TNM
دارد .بیان باالی  PIWIL1همچنین نشان دهنده پیش آگهی بیمار ضعیف است و  PIWIL1را به عنوان یک نشانگر مولکولی
مهم برای پیش بینی پیش آگهی  CRCنشان می دهد (سان و همکاران )2017 ،عالوه بر این ،ژنهای  PIWIL1به همراه
 823piRدر پاتوژنز  RCCنقش دارند .کاهش یا عدم وجود بیان ژن  PIWILبا فنوتیپ تومور تهاجمی تر و بقای بدتر همراه24
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است ،نشان می دهد که  PIWIL1می تواند به عنوان نشانگرهای زیستی پیش آگهی بالقوه در بیماران مبتال به  RCCعمل
کند (لی و همکاران )2017 ،عالوه بر این ،تنظیم مجدد PIWIL1در  ECباعث از بین رفتن فسفاتاز و تانسین همولوگ حذف
شده در بیان کروموزوم ده ) (PTENمی شود ،که به عنوان یک نقش مهار کننده اصلی تومور در  ECاز طریق
هیپرمتیالسیون  PTENبا واسطه  DNMT1عمل می کند (چن و همکاران )2017 ،عالوه بر اینPIWIL1 ،و PIWIL2
در کارسینوم مجرای تهاجمی ) (IDCبه طور قابل توجهی افزایش می یابد ،که با متیالسیون ناهنجار  DNAباعث ایجاد
سرطان می شود که منجر به خاموش شدن ژنومی و ایجاد حالت شبه سلولی سلولهای سرطانی می شود.
)PIWIL2 (HILI
PIWIL2به شدت در گلیوما بیان می شود و با پیش آگهی بیمار ضعیف ارتباط دارد .در شرایط  ، in vivoشکست
PIWIL2در سلول های گلیوما باعث توقف چرخه سلولی ،افزایش آپوپتوز و مهار مهاجرت سلول های گلیوما میشود.
انکوپروتئین های  E6و  E7ویروس پاپیلومای انسانی ) (HPVمیتوانند  PIWIL2را در حین تومورزایی سرطان دهانه رحم
)(CCدوباره فعال کنند ،در حالی که بیش از حد  Piwil2باعث استیله شدن  H3K9می شود اما تری متیالسیون  H3K9را
کاهش می دهد ،که به برنامه ریزی مجدد اپی ژنتیکی و نگهداری سلول های بنیادی جنینی ) (ESCکمک می کند .بنابراین،
PIWIL2نقش مهمی در تبدیل سلولهای اپیتلیال دهانه رحم به سلولهای شروع کننده تومور ) (TICبا تنظیم اپی ژنتیک
ایفا می کند (دینگکینگ و همکارانPIWIL2 )2016 ،هم در سطح  RNAو هم در سطح پروتئین در بافتهای بدخیم
سرطانی در  NSCLCدر مقایسه با بافت طبیعی مجاور تنظیم می شود .با افزایش بیان  CDK2و  ، cyclinAکه عوامل
ضروری سنتز  DNAو چرخه سلولی هستند ،تکثیر سلولی را افزایش می دهد .برعکس ،خاموش شدن  PIWIL2منجر به
آپوپتوز و توقف چرخه سلولی  G2/Mمی شود (کیو و همکاران .)2015 ،عالوه بر این ،بیان  PIWIL2پایین با بقای ضعیف
در بیماران مبتال به  RCCارتباط دارد.

نتیجه گیری
piRNAها به عنوان نشانگرهای زیستی در سرطان تشخیص و درمان زود هنگام برای پیش آگهی سرطان مفید است .از آنجا
که  piRNAها عمدتا در جریان شبکه های مختلف نظارتی و مسیرهای سیگنالینگ عمل می کنند ،اهمیت بسیار باالیی در
تشخیص و درمان زودهنگام سرطان دارند.
piRNAها و پروتئین های PIWIاز زیست شناسی تا نقش آنها در سرطان به یکی از بزرگترین مشکالت تبدیل شده و هر
روز جان افراد ز یادی را تهدید می کند .راهکارهای مختلفی برای پیشگیری ،پیش آگهی ،کنترل و درمان این بیماری وجود
دارد که بررسی اختالل در تنظیم عناصر درون سلولی یکی از آنهاست RNAهای متقابل ) PIWI (piRNAsیکی از این عوامل
درون سلولی هستند که نقش مهمی در کنترل بیماری های مختلف از جمله سرطان دارند  piRNAها  RNAهای سلولی
کوچکی هستند که نقش کلیدی در فرآیندهای سلولی مانند متیالسیون و اصالح هیستون ،خاموش کردن ترانسپوزون ها و
همچنین خاموش کردن تغییرات پس از رونویسی و پایداری سلول های جنسی ایفا می کنند .یک زیر شاخه از پروتئین های
خانواده  Argonauteپروتئین های  PIWIاست که به طور معمول در خط جوانه بیان شده و به  piRNAها متصل می شوند
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عالوه بر این  ،گزارش شده است که  piRNAها نیز به طور گسترده ای در سلولهای سوماتیک بیان می شوند و نقشهای
نظارتی مانند خاموش کردن روند ژن رونویسی تنظیم ترجمه و ثبات  ، mRNAحفظ عملکرد سلولهای بنیادی و تعامل با
پروتئین های متعدد را ایفا می کنند تعداد فزاینده ای از محققان در حال تالش برای کشف مکانیسم  piRNAها در ایجاد
تومور و چشم انداز کاربرد آنها در تشخیص و درمان تومور هستند .گزارش شده است که  piRNAها در بروز سرطان های
متعدد از جمله کارسینوم سلول های کلیوی ،سرطان پروستات و لنفوم بزرگ  Bمنتشر منتشر نقش دارند عالوه بر این،
 piRNAها به عنوان نشانگرهای تشخیصی بالقوه در تشخیص زودهنگام سرطان ریه ،سرطان روده بزرگ و سرطان معده عمل
می کنند piRNAها همچنین شاخص های پیش آگهی مهمی برای سرطان کلیه و سرطان روده بزرگ پس از درمان هستند.
همچنین  piRNAها بر بقای سلول های توموری که در معرض داروهای شیمی درمانی قرار دارند تأثیر می گذارد و ممکن
است به عنوان اهداف درمانی جدیدی برای سرطان انسان عمل کنند .بنابراین ،بررسی مکانیسم مولکولی  piRNAها در فرآیند
تومور زایی میتواند بینش جدیدی را در مورد اهداف درمانی و تحقیق در مورد مقاومت دارویی ارائه دهد ما دریافتیم که اکثر
مطالعات قبلی تنها رابطه یک به یک ،چند به یک ،یا یک به چند بین  piRNAها و ژن های هدف آنها در تومورها را توصیف
کرده اند بنابراین ،اثرات ترکیبی  piRNAهای متعدد بر اهداف متعدد در تومورها نیز باید در مطالعات آینده مورد بررسی قرار
گیرد و نتایج به درک جامع تری از نقش  piRNAها در پاتوژنز و پیشرفت تومورها کمک می کند ..در چند دهه گذشته،
مطالعه مکانیسم های ایمنی سرطان افزایش چشمگیری داشته است .این که آیا  piRNAها در فرایندهای ایمنی فردی
سرطان دخیل هستند ،هنوز مشخص نیست .نقش  piRNAها در مقاومت در برابر عوامل انسداد ایست بازرسی ایمنی در
سرطان ها مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین ،مطالعات بیشتری برای درک بهتر تنظیمات ایمنی درمانی سرطان با واسطه
piRNAمورد نیاز است و نتایج به توسعه استراتژی های درمانی موثر جدید برای درمان سرطان منجر می شود.
piRNAها عمدتا در خط زایا توصیف می شوند  ،اما شواهد در حال ظهور نشان می دهد که  piRNAها به صورت بافتی
خاص در بین انواع مختلف بافت های بدن سوم انسان نیز بیان می شوند و نقش مهمی در خاموش شدن ترانسپوزون ،تنظیم
اپی ژنتیکی ،تنظیم ژن و پروتئین ،بازآرایی ژنوم  ،اسپرماتوژنز دارند .تعداد زیادی از مطالعات نشان داده اند که چندین پروتئین
piRNAو  PIWIبه طور ناهنجاری در انواع مختلف سرطان بیان می شوند و احتما ًال به عنوان نشانگر زیستی جدید و هدف
درمانی برای درمان سرطان عمل می کنند .با این وجود ،مکانیسم ها و عملکردهای خاص آنها نیاز به بررسی بیشتری دارد.
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