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کمتر از 2%کل توالی ژنوم را به خود اختصاص داده اند)7( و 
بخش بزرگ تر باقی مانده از ژنوم های انسان را Junk DNA ها 
می نامند ژنوم هایی هستند که هیچ نوع پروتئینی را کد نمی 
کنند. به عالوه اغلب آنها DNAهای اینترونی در جانداران 
نامگذاری  غیرکدکننده  DNAهای  عنوان  به  که  هستند 
می شوند)RNA.)8،9،10های غیرکدکننده بر اساس طولشان  
به دو دسته تقسیم می شوند: RNA های غیرکدکننده کوچک 
که کمتر از bp200 طول دارند و RNA های غیرکدکننده بلند 
از bp200می رسد. اگرچه اطالعات  به بیش  که طولشان 
داریم  در دست  در حال حاضر  ها   LncRNA درباره  کمی 
با این وجود مفاهیم بالقوه ای در رونویسی ژنها،عالقه و 
توجهات بسیاری را در سال های اخیر برانگیخته است)11(.
با وجود اینکه LncRNAs نمی توانند هیچگونه پروتئین 
پیچیده  فرآیندهای  در  آنها  کنداما  کد  را  عملکردی 
ادامه  در  را  های ضروری  هستند.نقش  دخیل  گوناگونی 
رشد سلولی،تمایز و تکثیر سلول ها ایفا می کنند)14-12(.
پیشنهاد  روزافزون  های  داده  ای  مالحظه  قابل  شکل  به 
به  منحصر  نقش  یک  است  کهLncRNAممکن  کنند  می 
و  ها  سرطان  پیشرفت  در  را  جایگزینی  غیرقابل  و  فرد 
 PVT1  بیماری های خودایمن ایفا کنند)15،16(.برای نمونه
به عنوان یک فاکتور راه انداز در ایجاد سرطان معده نقش 
دارد و ممکن است برای بیومارکر تشخیصی سرطان معده 
کاندیدا باشد)LncRNA PCA3)15. ادراری می تواند باعث 
بیوپسی  در  پروستات  ردیابی سرطان  در  پیشرفت سریع 
شود)MALTA-1.)17  می تواند برای پیش بینی اینکه آیا 
بیماران مبتال به سرطان ریه سلول های بزرگ در ریسک 
باالیی از گسترش و توسعه ماستاز هستند به کار رود)18(. 
Ln�  اگرچه بررسی های  ژنومی  به تعداد فزاینده ای از

cRNA ها پی برده اند)19( اما فاقد تحقیقات معتبرهستند و 

مکانیسم های LncRNAs در تومورژنزیز از جمله  سرطان 
است. مانده  باقی  ناشناخته  وسیعی  شکل  به  لوزالمعده  
شناخته  های  مکانیسم  روی  بر  حاضر  مروری  پژوهش 

سرطان لوزالمعده  یکی از رایج ترین انواع سرطان است. امروزه مکانیسم اصلی 
سرطان لوزالمعده به طور کامل درک نشده است.پژوهش های سال های گذشته 
نشان داده است که LncRNAs عملکردهای زیستی متنوعی را در رشد،تمایز و 

تکثیر سلول ها دارند. به شکل قابل مالحظه ای بیان بعضی از LncRNAs متحمل 
تغییرات بسیاری در شروع و پیشرفت سرطان ها می شود.همچنین بر پایه یه 
گزارش ها، LncRNAs در مراحل  مختلف گسترش سرطان لوزالمعده دخیل و 
دارای ارزش بالقوه ایی در تشخیص و درمان و پیش بینی سرطان لوزالمعده 

  LncRNAsاست . در این بررسی، ما شواهد تازه ای در باره ی مکانیسم مولکولی
را در رشد، پایداری، تهاجم، متاستاز، رگزایی وآپوپتوز سلول های لوزالمعده 
را  بیان می کنیم و  روی پتانسیل کاربردی LncRNAs در تشخیص، درمان و 

پیش بینی سرطان لوزالمعده بحث می کنیم.

پیش گفتار
به  بافت  غیرطبیعی  رشد  نوع  یک  لوزالمعده  سرطان 
به  را  باالیی  میر  و  مرگ  درصد  که  است  خطرناک  شکلی 
به  مبتال  افراد  5ساله  بقای  است.میزان  داده  اختصاص  خود 
سرطان لوزالمعده با وجود استفاده از درمان های وسیع بسیار 
به سختی شناسایی  لوزالمعده  بوده است)1(. سرطان  پایین 
های  نشانه  و  جدی  کلینیکی  عالیم  که  وقتی  تا  شود  می 
خودشان را بروز دهند به این خاطر سرطان لوزالمعده هنوز 
ناشناخته باقی مانده است.شناسایی و تشخیص سریع سرطان 
با  همچنین  آید.  می  بشمار  بالینی  چالش  نوعی  لوزالمعده 
تاثیر  درجه  شده،  گرفته  کار  به  شدید  های  درمان  وجود 
درمانی سرطان لوزالمعده هنوز رضایت بخش نیست)2،3(.
اگرچه پژوهش های اخیر مکان های مستعد بسیاری را برای 
سرطان لوزالمعده شناسایی کرده است)4،5،6( اما مکانیسم 
اصلی تنظیم کل محتوای RNA سلول به خوبی مشخص نشده 
است.به شکل امیدوارکننده ای پژوهش های اخیر نشان داده 
سرطان  بیماریزایی  در  مهم  عامل  یک   LncRNAs که  است 
لورالمعده  استد.مهم تر از همه این ها این موضوع است که 
بعضی از LncRNAs  پتانسیل هدف دارویی یا  بیومارکر شدن 

را برای سرطان پانکراس دارند.
پروژه ژنوم انسان فاش کرد که ژن های کدکننده پروتئین 

LncRNAs در سرطان لوزالمعده
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قرار  تاثیر  تحت  پروتئین  های  میانکش 
می گیرد)23،22(.بعضی از پژوهش های 
مورد  در  را  خودشان  های  یافته  اخیر 
و  کارسینوژنز  در    LncRNAsمکانیسم
انواع  از  بعضی  در  سرطان  پیشرفت  نیز 
لوزالمعده  سرطان  جمله  از  ها  سرطان 
بیان کردند. Liو همکارانش گزارش دادند 
کاهش  با   LncRNA NUTF2P3-001 که 
اکسیژن رسانی به سلول های پیشرفته در 
PANC- الین های  سلول  در  تکثیر  حال 
1 و BXPC-3تحریک می شود که همراه 
و   Gao.)24(است  KRAS بیان  افزایش  با 
به   RoR LncRNA که  یافتند  همکارانش 
برای  رقابتی  آندوژنی   RNA یک  عنوان 
کاهش بیان ژن نانوگ به کار می رود تا 
اسفنجی   miR145بوسیله نانوگ  ژن  بیان 
افرایش  کارسینوژنز  و  سلولی  تکثیر  تا  کند  پیدا  کاهش 
پیدا کند.این اتفاق در هر دو سلول های الین BXPC-3 و

CAPAN-1 رخ می دهد)25(.
سنس آنتی  ژنی  داخل    RNAیک عنوان  به   HOTAIR

ترکیب شود   PRC2 با توتند  می  فیزیکی  به شکل    HOX

رونویسی  خاموشی  و  هیستون  متیالسیون  نتیجه  که 
میزان  لوزالمعده  سرطان  در  HOXDاست)26(.  جایگاه 
به  عملکردی  لحاظ  از  و  یابد  می  افزایش   HOTTAIR

سلول،  تکثیر  افزایش  “Onco LncRNA”برای  یک  عنوان 
آپوپتوز  از  جلوگیری  و  سلول  چرخه  پیشرفت  تنظیم 
سلول سرطانی به کار می رود)27(. آزمایش های داخل 
به  هم   HOTAIR که  اند  داده  پیشنهاد  آزمایشگاهی  محیط 
چرخه  پیشرفت  مستقل  شکل  به  هم  و  وابسته  شکل 
سلولی،تکثیر و آپوپتوز را بواسطه PRC-2 در سلول های 
الین PANC-1و L3.6Pl تنظیم می کند. به عالوه وقتی که 
EZH2 به عنوان  زیر واحد عملکردی PRC2جدا شود به 
خاطر حضور فاکتور تمایز رشد 15، تکثیر سلولی کاهش 
و آپوپتوز افزایش پیدا می کند. در سایر انواع سرطان ها 
از جمله سرطان کلیه،سرطان کولورکتال،سرطان پروستات 
HOTAIR توسط  miR-141 کاهش مقدار پیدا می کند)28( 

اما مکانیسم تنظیم  HOTAIRLموجود در سرطان لوزالمعده 
هنوز ناشناخته است. مجموعا در این مورد به همراه  بقیه 

شده LncRNAs در سرطان لوزالمعده تمرکز دارد و بر روی 
استفاده های کلینیکی بالقوه در سرطان لوزالمعده بحث می 

کند.
نقش های LncRNAs در بیماریزایی سرطان لوزالمعده

شواهد فاش کرده است که LncRNAs نقش های مهمی را در 
بیماریزایی سرطان های مختلف از جمله سرطان لوزالمعده 
نسبت   LncRNAs به  متنوعی  کنند)20(.عملکردهای  می  ایفا 
داده شده که ممکن است به عنوان بیومارکرهای بالقوه برای 
بینی سرطان  پیش  و  درمان  بالینی زودرس،  های  تشخیص 
های  پژوهش  وجود  با  بگیرد)21(.  قرار  استفاده  مورد  ها 
است،  سرطان  و   LncRNAs روی  بر  تمرکزشان  که  بسیاری 
بیماری  بقیه  و  سرطان  LncRNAدر  ای  پایه  های  مکانیسم 
برخی  است.اگرچه  مانده  ناشناخته  وسیعی  شکل  به  ها 
 LncRNA سرنخ های مفید اثر و عملکردهای زیستی مختلف
در سرطان ها پیشنهاد کرده است.در این باره ما مکانیسم های 
بالینی  های  ارزش  و  لوزالمعده  سرطان  در   LncRNAs فعال 
بالقوه اش را خالصه می کنیم.عملکردهای بیشتر گونه های  
مهم  LncRNAs  و کاربردهای کلینیکی بالقوه شان در جدول 

شماره یک نمایش داده شده است.

LncRNAs در رشد سلول سرطانی و بقا
در  تغییراتی  دستخوش   LncRNAs بیان  کلی  طور  به 
و   LncRNA-miRNA گونه  میشود.بدین  سرطانی  های  سلول 
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است)34(.از طرفی مهاجرت در سرطان لوزالمعده اغلب 
در کبد و ریه و سایر اندام ها رخ می دهد)36،35(.به خاطر 
کمبود روش های موثر برای شناسایی سریع و تشخیص 
لحظات  بهترین  بیماران  این  اغلب  لوزالمعده  سرطان 
درمانی در تشخیص را به خاطر تهاجم و متاستاز از دست 
 LncRNAs که   است  داده  نشان  بسیار  دهند.شواهد  می 
بنابراین  و  کنند  می  تنظیم  را  سرطان  متاستاز  و  تهاجم 
لوزالمعده  سرطان  در  ها   LncRNA نقش  اصلی  مکانیسم 
باید شناسایی شود.یافته اند که بعضی از LncRNAs ممکن 
است به عنوان شاخص هایی بالقوه برای متاستاز و تهاجم 

سرطان لوزالمعده به کار روند.

LncRNAs در رگزایی
عروق برای  تامین مواد غذایی و اکسیژن و خارج کردن 
مواد زائد متابولیکی  تومورها ضروری می باشد.بنابراین، 
آنژیوژنز از اهمیت واالیی در بیماریزایی سرطان برای حفظ 
توسعه تومور در مدت زمان کوتاه ضروری است، به ویژه 
در مراحل  پیشرفته سرطان.در طول پیشرفت تومور آنژیژنز 
با مسیرهای پیام رسانی سلولی خالص فعال می شود، که  
تغییرات چشمگیری از جمله  بیان ژن در کارسینوژنزیز 
زایی"شامل  رگ  دیگر"سویچ  بیان  به  شود.  می  متحمل 
فاکتورهای  پیش رگزایی است در طول پیشرفت تومور 
روشن می شود.VEGFDیک فاکتور پیش رگزایی است به 
نامناسبی از  شکل وسیعی مورد قبول است.این به شکل 
ابتدا تا مراحل پیشرفته در کارسینوژنز فعال شده است)37(.
یا  هیپوکسی  وسیله  به  که  وقتی   VEGF ژن  طرفی  از 
 پیام رسانی های انکوژنی تحریک شود زیاد تولید می شود)38(.
 FGF به شکل مشابهی بقیه ی ژن های پیش رگزایی مثل
و MMP-9همچنین در تومورزایی زیاد می شوند)39( .در 
سرطان لوزالمعده TSP-1 با SST2 برای مهار نئوآنژیوژنز با 

مهار VEGFبه شکل مسقیم میانکنش دارد)40(.

LncRNAs در آپوپتوز سلولی
سرطانی  های  سلول  سرطان،  پیشرفت  و  شروع  در 
دارو  به  بنابراین  و  کنند  تضعیف  را  آپوپتوز  توانند  می 
بزرگی  مانع  موثر  سرطان  درمان  برای  که   شوند  مقاوم 
داده  گزارش  اخیر  های  پژوهش  از  است)41(.برخی 
سلولی  آپوپتوز  در  را  مهمی  نقش  ها   LncRNA که  اند 

mRNA GDF�وPRC2واسطه به   HOTAIR،)30،29 ها )سرطان 
15HOTAIRتکثیر سلولی را تسهیل، چرخه سلولی  را تنظیم و 

مانع آپوپتوز سلولی می شود. 
 LncRNAدیگر در ارتباط با ژن LncRNA،HOX یی است به  
نام HOTTIP  که  می تواند با اتصال به WDR5 می تواند چهار 
مرتبه تری متیله کردن لیزین هیستون 3 را افزایش بدهد)31(. 
مشابهHOTTIP،HOTAIR در سلول های الین سرطان پانکراس 
HOTTIPفاقد عملکرد می شود  بیان می شود.زمانی که  زیاد 
سطح بیان ژن های 757 کاهش و سطح بیان ژن های 514 
افزایش پیدا می کند. در میان ژن هایی که مقدارشان کم است 
AURKA به عنوان تنظیم کننده رشد سلول عمل می کند که 

می تواند رشد سلول PANC1 را افزایش دهد. مانع آپوپتوز 
تنظیمی  تاثیرات  این  افزایش مهاجرت می شود و  باعث  و 
را  ها  siHOTTIPسهم سلول  است.اگرچه    WRD5 از مستقل 
در فاز Sکاهش و در فاز G2و Mافزایش می دهد در صورتی  
که siAURKAدرصد سلول ها را در فاز S/G2 کاهش می دهد.
این تفاوت نشان می دهد که مکانیسم HOTTIP در ارتقا تکثیر 
سلولی PANC1  سرطان لوزالمعده  و بقای AURKA پیچیده تر 
از آن چیزی است که ما تصور می کنیم.در HCCبیان جایگاه 
شده  کمپلکسMLL1تنظیم  و   HOTTIP بوسیله   HOXA ژنی 
کبد،HOXA13هدف   سرطان  های  سلول  است)32(.برخالف 
HOTTIP نیست.اما بقیه ژن های HOXA10،HOX و HOXB2 و

HOXA9 وHOXA1 با HOTTIP  افزایش پیدا می کند.
بر خالف LncRNA GAS5, HOTAIR,HOTTIP فعالیت ضد تکثیر 
را در سلول های سرطان لوزالمعده نشان می دهد.سطح بیان
کاهش  لوزالمعده  سرطان  در  گیری  چشم  شکل  GAS5به 
پیدا کرده و این نشان داد که می تواند باعث افزایش تکثیر 
 LncRNAs شود)33(.با این وجود چگونهCDK6 سلولی بوسیله
در سلول های باقی مانده از هجوم سرطان لوزالمعده،حضور 

دارند هنوز تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است.

LncRNAs در تهاجم و متاستاز
تهاجم و متاستاز از جمله مهم ترین رفتارهای زیستی در 
میان تمام مضرات بیماری سرطان است،انجام اعمال جراحی 
است. ناممکن  لوزالمعده  سرطان  در  شدید  های  درمان  و 
نشان  عصبی  های  سلول  به  تهاجم  لوزالمعده  سرطان  در 
بینی ضعیف  با پیش  ارتباط  دهنده رفتار پرخاشگرانه و در 
بیماران مبتال به سرطان لوزالمعده  بیماران از جمله  این  در 
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LncRNAs در بیماریزایی و پیش بینی سرطان 
لوزالمعده

های  مرگ  عمده   دلیل  چهارمین  لوزالمعده  سرطان 
پنج سال  بقای  با  که   است  آمریکا  در  با سرطان  مرتبط 
نرخی برابر 5% دارد )45(. اگرچه درمان های وسیع برای 
درمان سرطان لوزالمعده مورد استفاده قرار گرفته است.
نتیجه درمانی بیماران مبتال به سرطان لوزالمعده نامطلوب 
باقی مانده است.بنابراین شناسایی به هنگام  بیومارکرهای 
تشخیصی و فاکتورهای پیش آگاهی مرتبط با نتیجه بیماران 
مبتال به سرطان لوزالمعده به منظوراستراتژی های درمانی 

فردی منتخب برای این بیماران ضروری است)46(.
مرگ  تواند  می  مناسب  درمان  و  سریع  تشخیص 
موثری  شکل  به  را  لوزالمعده  سرطان  با  مرتبط  میر  و 
بیومارکرهای  از  فراوان  ی  گونه  به  دهد.امروزه  کاهش 
گرفته  کار  به  لوزالمعده  سرطان  تشخیص  برای  سرمی 
اگرچه   .)47(CEA CA242و   ،CA19.9مانند شود.  می 
حساسیت و اختصاصی بودن کمی از CA19-9 در مراحل 
اما جستجوی  داده شده  نشان  لوزالمعده  ابتدایی سرطان 
بیومارکرهای تومور جدید برای تمییز دادن بیماران مبتال 

به سرطان لوزالمعده از افراد سالم ضروری است. 

LncRNAs در درمان سرطان لوزالمعده
هدفشان  که  داروهایی  از  بعضی  بالینی  کاربردهای 
نظر  به  تابین  جمسی  مثل  است  لوزالمعده  سرطان 
مبتال  بیماران   OS بهتر شدن   باعث  بتواند  که  نمی رسد 
به سرطان لوزالمعده شود، و اثر این درمان همچنان بحث 
 lncRNAاز امروز،بعضی  به  تا  است.  مانده  باقی  برانگیز 
اند. شده  پیدا  لوزالمعده  سرطان  درمان  با  ارتباط   در 
Li و همکارانش استفاده از حداکثر ظرفیت میکرواری را 

برای شناسایی اشکال بیان lncRNA در بافت های سرطان 
که  یافتند   RT-PCRوسیله به  و  کردند  فراهم  لوزالمعده 
بیان HOTTIP در سرطان لوزالمعده افزایش پیدا کرد)48(. 
 HOTTIP که  دادند  گزارش  همچنین  آنها  مهمی  شکل  به 
افزایش می دهد.   HOXA13 تابین را در مقاومت جمسی 
اشاره کردند که HOTTIP و  HOXA13ممکن است اهداف 
درمانی جدیدی برای سرطان لوزالمعده باشد.متاسفانه آنها 
شده  تنظیم  دست  پایین  رسانی  پیام  مسیر  شناسایی  در 
با  مرتبط  دیگری   lncRNA.خوردند HOTTIPشکست  با  

لوزالمعده  های الین سرطان  که شامل سلول  کنند  می  ایفا 
می شود. کیم و همکارانش)33(نشان دادند که پایین دست
HOTTAIR می تواند موجب آپوپتوز در سلول های PANC1 و 

L3.6PL شود. همچنین پایین دست HOTTIP به وسیله تداخل 

سلولی  آپوپتوز  به  منجر   PANC1 الین  های  سلول  در   RNA

و   Huوسیله به  بیوانفورماتیکی  های  شود)37(.تحلیل  می 
  LncRNA AF339813که کردند  )42-44(فاش  همکارانش 
CDCA. شناخته  پیدا می کند  افزایش مقدار   NUF2 به وسیله
افزایش  باعث  همچنین  است   NDC80از جزیی  که  شده 
الین سرطان  های  سلول  و  انسان  لوزالمعده  مقدار سرطان 
لوزالمعده می شود. آزمایش های siRNA بعدی نشان داد در 
 LncRNA AF339813  پذیرفته شد که  PANC-1 سلول های
به شکل مثبتی توسط NUF2 تنظیم می شود. پژوهش های  
موجب   LncRNA AF339813 که  دادند  نشان  ثانویه   siRNA

آپوپتوز و مسیرهای وابسته کاسپاز ومیتوکندریایی می شود. 
وسیله  به  را  سلولی  چرخه   LncRNA AF339813 طرفی  از 
سیکلین D1 وکمپلکس CDK4/CDK6 تنظیم می کند. این برای 
مشخص کردن مکانیسم دقیق آپوپتوز مرتبط با LncRNA در 
سرطان لوزالمعده بسیار ضروری است. دانستن این می تواند 
به درک تهاجم،متاستاز، مقاومت دارویی یا بازگشت سرطان 

کمک کند.
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جمسی تابین PVT1 بود.Youو همکارانش یافتند که)49( ژن
را در سلول های  تابین  تواند حساسیت جمسی  PVT1 می 
الین ASPC-1سرطان لوزالمعده تنظیم کنند. آنها نشان دادند 
 Cdna pvt1  که حساسیت جمسی تابین وقتی که کل طول
افزایش  شد  بیان  حد  از  بیش  سنس  آنتی  گیری  جهت  در 
با  PVT1مرتبط  تنظیمی   تابین  جمسی  مکانیسم  کرد.  پیدا 
است. مانده  باقی  ناشناخته  لوزالمعده  سرطان  تومورزایی 
MALAT-که کردند  افشا   )50( همکارانش  Jiaoو  طرفی   از 

1می تواند حساسیت شیمیایی جمسی تابین را درسلول های 
الین  AsPC-1 و CFPAC-1کاهش دهد.

به  مبتال  بیماران  در   BC-819روی بر  مطالعه  از  اخیرا 
به  منجر  نداشتند  را  جراحی  توانایی  که  لوزالمعده  سرطان 
چند مرکزی شد و این یک استراتژی درمانی جدید بود که 
LncRNAsی H19است)BC-819.)51 یک   بر روی  تمرکزش 
دیفتری  بیان ژن سم  که  است  ایی پالسمیدی  DNAدورشته 

را بوسیله توالی های تنظیمی H19 کنترل می کند)52(.این 
فراصوت  شده  هدایت  تزریق  یا   -CT که  داد  نشان  مطالعه 
خطر  بی  اجرا  قابل  مقدارهای  در   BC-819 اندوسکوپی 
یک  که  است  ممکن   BC-819 تزریق  که  داد  است،پیشنهاد 

استراتژی درمانی جدیدی برای درمان کلینیکی باشد.
به شکل خالصه،این تحقیق و کاربردهای lncRNA ها  به 
عنوان یک هدف مولکولی برای درمان سرطان لوزالمعده هنوز 
ابتدایی اش است،و عملکرد خیلی از lncRNA ها  در مرحله 
مرتبط با سرطان لوزالمعده به شکل کامل مشخص نشده است.
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