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تغییرات در سطح بیان ژن های برخی از micro RNA  ها 
در سلول های سرطانی و سالم را از هم تشخیص می دهد. 
 ،miR-145  ،miR-256 های  ژن  در  تغییرات  بیشترین 
miR- 21 و miR-155  با استفاده از روش فلو سایتو متری 
انواع سرطان مورد  تنظیمی را در  miR  های  بیان  سطح 
بررسی قرار داده اندو با استفاده از انها به طبقه بندی انواع 
سرطان پرداختند. در سرطان بیان miR  دچار بی نظمی 

می شود. )2(
گر  سرکوب  و  زا  سرطان  عنوان  به  ها   Micro RNA

سرطانیک ارتباط قوی بین miR ها و سرطان های انسانی 
اخیرا مورد توجه قرارگرفته است به این دلیل که ثابت شده 
به عنوان سرطان زا وهم سرکوبگر  miRها هم  است که 
سرطان عمل می کنند. اولین microRNA های سرکوبگر 
سرطان که کشف شدندmiR 15،16 هستند این miR ها 
یا حذف شده یا اینکه میزانشان در اکثر )%68( لوکمیاهای 

مزمن سلول های B دچار می شود.
آنکوژن  پروتئین  سازنده    mRNA miR15/16 هدف   
ضد آپاپتوزیBcl-2 است. کاهش بیانmiR15/16  منجر 
پروتئین محرک سرطان و سرانجام مهار  بیان  افزایش  به 
ورود سلول های سرطانی به فاز آپاپتوز می شود. بنابراین 
miR 15/16 واکنش گرهای آنتی سنس BCL-2 است که 
 BCL-2 می توانند برای درمان تومورهایی که بیش از حد
  microRNA را بیان می کنند مورد استفاده قرار گیرند. یک
سرکوب گر سرطان دیگر LET-7 است. علت ارتباط بین 
این  درمان ضعیف  و  ریه  درسرطان   LET-7 بیان  کاهش 
سرطان، افزایش بیان پروتئین سرطان زای Ras است. )3(

عنوان  به   miR17-22ژنی گروه 

سرطان سینه یکی از سرطان های شایع است که از دالیل مهم مرگ 
و میر در زنان است و پس از سرطان ریه، شایع ترین سرطان در میان 

زنان است. طبق محاسبات انستیتو ملی سرطان ایاالت متحده آمریکا، از 
هرهشت زن یک زن مبتال به سرطان سینه می شود و هنوز درمورد علت 

این بیماری اطالعات ناچیزی در دسترس است. سرطان سینه تکثیر 
آن دسته از سلول های اپیتلیال است که مجاری یا لوبول های پستان 
را می پوشاند. در سال 2007 حدود 185510 مورد سرطان مهاجم 

سینه و 40910  مرگ در ایاالت متحده روی داد. بدخیمی های با منشاء 
اپیتلیال پستان شایع ترین علت سرطان در زنان )بجز سرطان پوست( 

است که حدود 1/3همه ی سرطان های زنان را تشکیل می دهد. ریسک 
فاکتورهایی از قبیل قاعدگی زودرس، یائستگی با تاخیر، نازایی یا سن 
زیاد درهنگام اولین زایش با استفاده از درمان جایگزینی هورمون با 

استروژن، سابقه ی فامیلی سرطان سینه ممکن است مسئول1/3دیگر 
موارد ایجادکننده ی سرطان سینه هستند. با بهبود وضعیت و تشخیص 

زودرس  مرگ ومیر ناشی از سرطان سینه در آمریکا به صورت قابل 
توجهی درحال کاهش است .)1(

 25-18 حدود   که  است  ها  یوکاریوت  در  RNAها  این 
نوکلئوتید طول دارند. MicroRNA ها گروهی از RNA های 
غیرکد کننده ی کوچک هستند که روی بیان ژن اثر می گذارند. 
در  مکمل  توالی  با  شدن  جفت  طریق  از  را  عمل  این  آنها 
mRNA هدف که معموال درUTR3 آن واقع شده است انجام 

می شود.  این دسته از RNAها درسال 1993 کشف شدند 
و نقش های بسیارمهم و وسیعی را در موجودات مختلف 
ایجاد می کنند. وظیفه اصلی آنها در تنظیم پس از رونویسی 
است که بابرهم کنش بر mRNA و خاموش کردن ژن هدف 
این کاررا انجام می دهند. مطالعات نشان داده که سطح بیان 
Micro RNA(miR( باطول مدت زمان زنده ماندن بیماران در 

ارتباط بوده است.
فاکتورانکوژن ماکروفاژی مهارکننده مهاجرت )MIF( برای 

miR 451  هدف است. 

  MicroRNA بررسی اثر 
در درمان بیماران مبتال به سرطان سینه 
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افزایش  سبب  شده:  شناخته  سرطانزای   microRNA اولین 
رشد لنفومای سلول های B می گردد )4(.

میزان   miR16و miR-15 RNAها  میکرو  این  جز  به 
که  صورتی  در  دهند.  قرارمی  تاثیر  تحت  را   VEGF بیان 
miR221/222 ژن های eNOS و C-Kit را متاثر کرده و از 

این رو خود را به عنوان ضد  رگزا معرفی می کند. )5(
لنفوما،  های  درسلول  که  دادند  نشان  همکاران  و  کوآترین 
پلی مورفیسم دربخش ساقه- حلقه پیش ساز   miR-K5ویروسی 
و  شده  دورسا  آنزیم  توسط   micro RNAمهارشناسایی سبب 
درنهایت سبب مهارت ساخت microRNA بالغ شده است. )6 ( 
بیان  عدم  یا  درکاهش  که  ای  پایه  فاکتورهای  از  یکی 
 )Dicer( ایفای نقش می کند غیبت آنزیم دایسر micro RNA

است که نقش مهمی در تومورزایی دارد. موتاسین در بخش  
 micro RNA سبب اختالل در ساختار پیش miR -16از UTR3
 micro در برخی بیماران لوکمیای مزمن شده وبا مهار تولید
RNA ی بالغ منجر به کاهش بیان این micro RNA می شود. )7(
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