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ABSTRACT
Aims: A decrease or an increase in the expression of non-coding
RNAs (ncRNAs) in the nervous system, via affecting the expression
of certain molecules, induces dysfunctions in signaling pathways
leading to neuronal death and neurodegenerative movement disorders.
The aim of this study was to evaluate the role and underlying
molecular mechanisms of ncRNAs in movement disorders.
Materials & Methods: Literature in PubMed between 2000-2020
with keywords of ncRNA, miRNA, lncRNA, and neurodegenerative
movement disorder were searched. Then, the related data on the role
and molecular mechanisms of the involvement of ncRNAs in
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, and Amyotrophic Lateral
Sclerosis (ALS) were reviewed.
Findings: The findings indicate that the alterations in the expression
of microRNAs and lncRNAs through affecting the expression of
essential molecules for neuronal survival such as neurotrophic factors
and anti-oxidants cause neuronal cell death and induce
neurodegenerative movement disorders, including Parkinson’s
disease, Huntington’s disease, and ALS. Besides, pre-clinical and
clinical studies have shown that ncRNAs levels in the body fluids may
serve as biomarkers in early diagnostic and monitoring the
progression of movement disorders. New therapeutics based on
targeting ncRNAs, especially miRNAs, have been developed and
examined in animal models, which makes a hope to be appropriate
candidates in controlling the progression of movement disorders in
human patients in the near future.
Conclusion: It can be concluded that knowing effective ncRNAs and
the related molecular mechanisms involved in movement disorders
will result in the development of novel diagnostic and therapeutic
approaches for the movement disorders.
Keywords: microRNA, long non-coding RNA, Neurodegenerative
diseases, Parkinson disease, Huntington disease, Motor neuron
disease
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پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

 26الهه رحماني و شمسالدين احمدي

نقش  RNAهای غیرکدکننده در بیماریهای
حرکتی تحلیل برنده اعصاب

مدلهاي حيواني مورد آزمايش قرار گرفتهاند که اميد است تا در
آيندهاي نزديک ،کانديداهاي مناسبي براي استفاده به عنوان داروهاي
کنترلکننده بيماريهاي عصبي-حرکتي در بيماران باشند.
نتيجهگيري :ميتوان نتيجهگيري نمود که شناسايي ncRNAهاي

الهه رحمانی
کارشناسي ارشد ،گروه علوم زيستي ،دانشکده علوم ،دانشگاه
کردستان ،سنندج ،ايران

موثر و سازوکارهاي مولکولي دخالت آنها در بيماريهاي عصبي-
حرکتي ميتواند به ارائه روشهاي جديد تشخيصي و راهکارهاي
درماني براي اين بيماريها منجر شود.

*

شمسالدین احمدی

دکترا تخصصي گروه علوم زيستي ،دانشکده علوم ،دانشگاه
کردستان ،سنندج ،ايران

کلیدواژهها :ميکروRNA ،RNAهاي طويل غيرکدکننده ،بيماري
پارکينسون ،بيماري هانتينگتون ،بيماري نورون حرکتي

چکیده

تاريخ دريافت 99/۰1/16

اهداف :کاهش يا افزايش در بيان RNAهاي غيرکدکننده در دستگاه

تاريخ پذيرش 99/12/۰1

عصبي از طريق تاثير بر بيان مولکولهاي خاصي ،موجب تغيير در

*

نويسنده مسئولsh.ahmadi@uok.ac.ir :

مسيرهاي پيامرساني ،مرگ سلولهاي عصبي و ايجاد بيماري مي
شود .هدف از اين مطالعه ،بررسي نقش و سازوکار مولکولي اثر
ncRNAها در بيماريهاي حرکتي ناشي از تحليل عصبي است.
روشها :مقاالت موجود در دادهپايگاه  PubMedبين سالهاي
 2۰۰۰تا  2۰2۰با کلمات کليدي شامل ،miRNA ،ncRNA
 lncRNAو  Neurodegenerative movement disorderجستجو
شدند .سپس نقش و سازوکار عمل ncRNAها در بيماريهاي
پارکينسون ،هانتيگتون و اسکلروز جانبي آميوتروفيک يا ALS

بررسي و تحليل شد.
يافتهها :بر اساس يافتههاي موجود ،تغييرات در بيان ميکروRNAها
و RNAهاي طويل غير کدکننده از طريق تاثير بر بيان مولکولهاي
آنتي اکسيدان ،موجب مرگ نوروني و در نتيجه باعث القاي بيماري-
هاي حرکتي ناشي از تحليل رفتن اعصاب شامل بيماريهاي
پارکينسون ،هانتيگتون و  ALSميشوند .همچنين مطالعات
پيشباليني و باليني نشان دادهاند که اندازهگيري تغييرات RNAهاي
غيرکدکننده در مايعات بدن ميتواند به عنوان شناساگر زيستي در
تشخيص زودهنگام و نيز در بررسي پيشرفت بيماريهاي عصبي-
حرکتي مورد استفاده قرار گيرند .داروهاي جديدي نيز بر اساس
هدف قراردادن RNAهاي غيرکدکننده به ويژه ميکروRNAها در

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

RNAهاي غيرکدکننده ) (Non-Coding RNAsرونوشتهايي از
ژنوم هستند که به پروتئين ترجمه نميشوند اما نقشهاي ساختاري
و تنظيمي اساسي و مختلفي را در سلول بر عهده دارند .در ميان
RNAهاي غيرکدکننده تنظيمي ،گروهي از RNAهاي کوچک به نام
ميکروRNAها ) (microRNAو نيز RNAهاي طويل غيرکدکننده يا
 (long non-coding RNA) lncRNAنقش قابل توجهي در
فرآيندهاي تنظيمي بيان ژن دارند [ .]1ميکروRNAها ،ريبونوکلئيک
اسيدهاي تنظيمي کوچکي هستند که با واسطه تجزيه  mRNAو يا
مهار ترجمه آن در تنظيم بيان ژن نقش کليدي دارند [ .]2از طرف
ديگر lncRNAهاRNA ،هاي تنظيمي طويلي هستند که فرآيندهاي
زيستي مختلفي مانند تنظيم کروماتين و بيان ژن را در سلول کنترل
ميکنند .بر اساس شواهد متعدد ،بيان صحيح RNAهاي غيرکدکننده
در تکوين و نيز عملکرد صحيح سيستم عصبي از اهميت زيادي
برخوردار است .بنابراين برهم خوردن تنظيم صحيح اين RNAهاي
غيرکدکننده ميتواند منجر به بروز بسياري از بيماريهاي مخرب
اعصاب شود که از جمله آنها ميتوان بيماري پارکينسون
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ضروري براي بقاي نورونها شامل فاکتورهاي رشد عصبي و عوامل

مقدمه

نقش  RNAهاي غيرکدکننده در بيماريهاي حرکتي تحليل برنده اعصاب 27
(Huntington’s

ميکروRNAها و lncRNAهاي مرتبط با بيماريهاي پارکينسون،

) ،(Parkinson’s diseaseبيماري هانتينگتون

) diseaseو اسکلروز آميوتروفيک جانبي يا (Amyotrophic ALS

هانتيگتون و  ALSکه تا حد زيادي سازوکار مولکولي دخالت آنها

) lateral sclerosisرا نام برد [ .]3بيماري پارکينسون ،جزء شايعترين

در اين بيماريها مشخص شده است ،بررسي شوند .ليست تعدادي

بيماريهاي سيستم عصبي مرکزي در سالمندان است که با از دست

از اين ميکروRNAها و lncRNAها و نوع تغييرات آنها در هر يک

دادن تدريجي نورونهاي دوپامينرژيک )(Dopaminergic neurons

از اين بيماريها در جدول 1-خالصه شده است.

در مغز مياني و کاهش آزادسازي دوپامين در استرياتوم يا اجسام
خطدار همراه است و باعث بروز اختاللهاي عصبيـحرکتي مي-

جدول  )1ليست  RNAهاي غير کدکننده و نوع تغييرات آنها در

شود .بيماري هانتينگتون يک اختالل ژنتيکي-عصبي است که در

بيماريهاي عصبي-حرکتي

اثر جهش در ژن کدکننده پروتئين هانتينگتين ) (Huntigtinايجاد
ميشود .نوع جهشيافته اين پروتئين به صورت رسوبهاي

ردیف

نوع RNAی غیر

نوع

کدکننده

تغییرات

بیماری مرتبط

منبع

1

miR-433

کاهش

پارکينسون

[]6

2

miR-16-1

افزايش

پارکينسون

[]7

حرکتي در فرد بيمار ميشود [ .]4بيماري  ،ALSيک بيماري عصبي

3

miR-7

کاهش

پارکينسون

[]8

4

miR-153

کاهش

پارکينسون

[]9

پيشرونده و چند عاملي است که سلولها و بافتهاي مختلفي در

5

miR-34b

کاهش

پارکينسون

[]1۰

آن درگير هستند و سبب انحطاط تدريجي در سلولهاي عصبي

6

miR-34c

کاهش

پارکينسون

[]1۰

حرکتي ميشود که وظيفه کنترل حرکت عضالت را بر عهده دارند

7

miR-494

افزايش

پارکينسون

[]11

و در نهايت منجر به فلج شدن شخص ميشود [ .]5امروزه دانشمندان

8

نامحلول تجمع مييابد که باعث اختالل در عملکرد سلولهاي
عصبي در عقدهاي قاعدهاي ) (Basal gangliaو بروز اختاللهاي

miR-4639-5p

افزايش

پارکينسون

[]12

9

miR-205

کاهش

پارکينسون

[]13

10

miR-138-3p

کاهش

پارکينسون

[]13

11

miR-184

کاهش

پارکينسون

[]14

12

Let-7

کاهش

پارکينسون

[]14

13

lncRNA
UCHL1-AS
lncRNA
HOTAIR
miR-124

کاهش

پارکينسون

[]15

افزايش

پارکينسون

[]16

کاهش

هانتينگتون

[]17

در اين مطالعه مروري تحليلي ،مقاالت موجود در دادهپايگاه

16

miR-9

کاهش

هانتينگتون

[]17

 PubMedبين سالهاي  2۰۰۰تا  2۰2۰با هر يک از کلمات کليدي

17

miR-10b-5p

افزايش

هانتينگتون

[]18

18

اميدوار هستند که با شناخت سازوکارهاي مولکولي به ويژه دخالت
RNAهاي غيرکدکننده تنظيمي در بيماريهاي تحليل برنده عصبي،
به راهحلهايي براي تشخيص زودهنگام و درمان مناسب و موثر
اين بيماريهاي عصبي دست پيدا کنند.

14

روش تحقیق

 movement disorderجستجو شدند .سپس يافتههاي منتشر شده
در مقاالت در مورد نقش و سازوکار عمل ncRNAها در بيماري-
هاي حرکتي تحليلبرنده عصبي شامل بيماريهاي پارکينسون،
هانتينگتون و اسکلروز جانبي آميوتروفيک يا  ALSاستخراج شد.
الزم به ذکر است که در دو دهه اخير با توسعه مطالعات مولکول ي
در مورد فيزيولوژي و پاتولوژي مغز ،اطالعات زيادي نيز در زمينه
نقش RNAهاي غير کدکننده در بيماريهاي عصبي-حرکتي منتشر

miR-132

کاهش

هانتينگتون

[]19

19

lncRNA
BDNF-AS
lncRNA
ABHD11-OS
lncRNA
NEAT1
miR-206

افزايش

هانتينگتون

[]2۰

کاهش

هانتينگتون

[]21

کاهش

هانتينگتون

[]22

کاهش

ALS

[]23

23

miR-23

افزايش

ALS

[]24

24

lncRNA
ATXN2-AS
lncRNA
C9ORF-AS

افزايش

ALS

[]25

افزايش

ALS

[]26

20
21
22

25

شده است .در اين مطالعه سعي شده است تا ليستي از
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شامل  lncRNA ،miRNA ،ncRNAهمراه با Neurodegenerative
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زیستشناسی  RNAهای غیر کدکننده

 pre-miRNAکوتاه ميشود ،سپس به سيتوپالسم منتقل ميشود و

RNAهاي غيرکدکننده ،رونوشتهاي از ژنوم بوده که فاقد

در آنجا تحت اثر آنزيم دايسر قرار ميگيرد تا ميکرو RNAبالغ

اطالعات الزم براي پروتئينسازي هستند و به عبارت ديگر

توليد شود .يک ميکرو RNAبالغ در نهايت يا وارد کمپلکس

رونويسي ميشوند اما به پروتئين ترجمه نميشوند .اين RNAها به

خاموشي القاء شده با  RNAيا (RNA-induced silencing RISC

دو گروه خانهدار ) (Housekeepingو تنظيمي ) (Regulatoryتقسيم

) complexميشود و يا باmRNAي هدف هيبريد ميشود و آن را

ميشوند که نوع خانهدار مانند RNAهاي ريبوزومي ،به طور دائمي

تجزيه ميکند .اين ساختارهاي مولکولي در کنترل فرآيندهاي

در سلولها بيان ميشوند و براي عملکردهاي حياتي سلول ضروري

فيزيولوژيک و پاتولوژيکي سلولي شرکت ميکنند [ .]3۰تنظيم بيان

هستند اما نوع تنظيمي به طور اختصاصي در طول دورههاي تکوين

ژن به واسطه ميکروRNAها براي فرآيندهاي مختلفي در دستگاه

جنيني و تمايز بافتي و نيز در تنظيم بيان ژنها در تمام طول زندگي

عصبي مانند نورونزايي ،تمايز سلولهاي شوان و اليگو دندروسيت،

فرد بيان ميشوند [RNA .]27هاي تنظيمي بر اساس توالي اوليه به

انعطافپذيري سيناپسي و حفظ ميلينسازي ضروري است و از اين

دو گروه RNAهاي کوچک شامل ميکروRNAها با طول کمتر از

طريق در عملکرد طبيعي سيستم عصبي وظايف مهمي بر عهده

 18تا  25نوکلئوتيد و چند گروه کوچک ديگر و RNAهاي طويل

دارند .کاهش يا افزايش در ميزان بيان ميکروRNAهاي خاصي ،مي-

( )lncRNAبا طولي بيشتر از  2۰۰نوکلئوتيد طبقهبندي ميشوند.

تواند با تغيير در بيان ژنها و پروتئينهاي مختلفي موجب اختالل

در ميان RNAهاي تنظيمي ،ميکرو RNAو  lncRNAاز طريق تنظيم

در عملکرد سيستم عصبي و ايجاد بيماريهاي با منشاء آسيب

بيان ژن و سازوکارهاي اپيژنتيکي ،نقش مهمي در بيان پروتئينها

عصبي شوند [.]32 ,31

و در نتيجه در فيزيولوژي سلولها دارند و اختالل در بيان اين

RNAهاي طويل غيرکدکننده داراي طولي بيش از  2۰۰نوکلئوتيد

RNAها با تحت تاثير قراردادن مسيرهاي سلولي و مولکولي،

هستند و در فرآيندهاي زيستي مختلف در سلولها نقش دارند .اين

موجب بروز بيماريهاي مختلفي ميشود

[.]28

مولکولهاي تنظيمي با دخالت در تنظيم بيان ژن ،در فرآيندهاي

 25نوکلئوتيد هستند که از نظر تکاملي بسيار محافظت شده بوده و

پيامرساني زيستي توسط اين RNAهاي طويل کنترل ميشود.

بيشتر در گياهان و حيوانات يافت ميشوند .ميکروRNAها به

RNAهاي غيرکدکنندهي طويل بيشتر به وسيله  RNAپليمراز II

وسيلهي RNAپليمراز  IIرونويسي ميشوند .ميکروRNAها مکمل

رونويسي ميشوند و اختالل در تنظيم اين RNAها باعث بروز

نواحي خاصي از mRNAهاي هدف هستند که با اين نواحي هيبريد

بيماريهاي مختلفي در سيستم عصبي ميشود [ .]33 ,3سيستم عصبي

شده و در نهايت باعث تجزيه آنها ميشوند و يا با مهار ترجمه

يک شبکه پيچيده زيستي است که از سلولهاي عصبي و پشتيبان

mRNAهاي هدف ،مانع پروتئينسازي ميشوند [ .]29بر اساس

که با هم در حال تعامل هستند ،تشکيل شده است lncRNA .ها در

شواهد موجود 6۰ ،درصد از ژنهاي کدکننده پروتئينها توسط

تمايز و تکامل مناطق مختلف مغزي ،تمايز اليگودندروسيتها،

ميکروRNAها تنظيم ميشوند .توالي اوليه ميکروRNAها پس از

ميلين سازي و نورونزايي دخالت دارند و نقش قابل توجهي در

رونويسي از ژن به  pri-miRNAمشهور است که يک  RNAبزرگ

تکوين و حفظ عملکرد صحيح سيستم عصبي دارند .همچنين

با طول متغير است .اين مولکولهاي پيشساز در هسته پردازش

شواهدي وجود دارد که بيان lncRNAها در بسياري از اختاللهاي

ميشوند و پس از پليآدنيله شدن از هسته خارج شده و به

عصبي از تنظيم خارج ميشود .به طور ميانگين بيش از نيمي از اين

سيتوپالسم منتقل ميشوند .فرآيند پردازش به واسطه دو اندو-

RNAهاي غيرکدکننده در سيستم عصبي بيان ميشوند و با دخالت

ريبونوکلئاز ) (Endoribonucleaseاز خانواده  ،RNase IIIبه نامهاي

در تنظيم ساختار و عملکرد نورونها در دستگاه عصبي مرکزي و

دروشا ) (Droshaو دايسر ) (Dicerصورت ميگيرد .ابتدا pri-

انتقال سيگنالهاي پيامرساني از ساقه مغز به عضالت ،در کنترل

 miRNAدر هسته توسط کمپلکس پروتئيني شامل آنزيم دروشا به

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

حرکات بدن اهميت زيادي دارند

[]34

 .در سالهاي اخير مشخص
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ميکروRNAها يک خانواده از RNAهاي غيرکدکننده با طول  18تا

ژنتيکي و اپيژنتيکي نقش دارند و بسياري از فرآيندهاي مختلف
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شده است که يک راهکار ارزشمند درماني به تاخير انداختن پيشرفت

آن تاثير ميگذارند [ .]37گزارشهاي وجود دارد که  miR-433به

بيماريهاي دستگاه عصبي با استفاده از تغيير در سازوکارهاي

عنوان يک ميکروRNAي مفيد در جلوگيري از ابتالي به بيماري

مولکولي RNAهاي غير کدکننده است .در ادامه ضمن معرفي

پارکينسون عمل ميکند .پژوهشگران با بررسي سلولهاي خوني

بيماريهاي حرکتي ،به اختصار نقش RNAهاي غيرکدکننده را در

بيماران پارکينسوني نشان دادند که در ژن مربوط به فاکتور رشد

ايجاد اين بيماريها و سازوکار مولکولي اين آثار را بررسي خواهيم

فيبروبالستي 2۰-يا  (Fibroblastic growth factor 20) FGF20پلي

کرد.

مورفيسم وجود دارد و با آزمايش روي مدل کشت سلولهاي

بیماری پارکینسون

عصبي نشان دادند که پليمورفيسم تک نوکلئوتيدي در ژن FGF20

بيماري پارکينسون بعد از بيماري آلزايمر )،(Alzheimer’s disease

موجب اختالل در اتصال  miR-433به توالي هدف mRNAي

دومين بيماري شايع سيستم عصبي به شمار ميرود و يک درصد

حاصل از اين ژن ميشود و در نتيجه موجب افزايش بيان FGF20

افراد باالي  65سال به اين بيماري مبتال ميشوند .عوامل محيطي،

و به موازات آن افزايش آلفا-سينوکلئين در سلولهاي عصبي مي-

عوامل ژنتيکي و افزايش سن در ابتالي به اين بيماري تاثيرگذار

شود .بر اساس يافتههاي اين پژوهشگران ،افزايش ميزان FGF20

هستند .عالئم بيماري پارکينسون شامل عالئم حرکتي مانند لرزش

باعث مرگ سلولهاي عصبي در مغز مياني ،افزايش القاي بيان آلفا-

اندامها حتي در حال استراحت (لرزش غيرارادي) و کندي حرکات

سينوکلئين و تجمع اين پروتئين به صورت فيبرهاي نامحلول در

و نيز عالئم شناختي مانند افسردگي ،زوال عقل ،اضطراب و اختالل

سلول ميشود و در نتيجه باعث اختالل در عملکرد اندامکهاي

خواب است .اين بيماري با از دست رفتن تدريجي نورونهاي

داخل سلولي ،اتوفاژي ،استرس اکسيداتيو و در نهايت مرگ سلول-

توليدکننده دوپامين در توده متراکم جسم سياه واقع در مغزمياني و

هاي عصبي ميشود و با توسعه بيماري پارکينسون در ارتباط است

تجمع غير طبيعي پروتئين آلفا-سينوکلئين ) (α-Synucleinدر

(شکل .]6[ )1

اجسام لِوي ) (Levy bodyکه يکسري تجمعات سيتوپالسمي
داخل نوروني هستند ،همراه است [ .]35آلفاسينوکلئين يک پروتئين
نوروني است که نقشهاي عملکردي متعددي در دستگاه عصبي
مرکزي بر عهده دارد و توسط ژن (Synuclein- Alpha) SNCA

رمزگذاري شده و در مغز بيان ميشود .اين پروتئين در شکلپذيري
سيناپسي ،پويايي وزيکولها و سنتز دوپامين نقش دارد .تجمع
غيرطبيعي آلفا-سينوکلئين به صورت تجمعات آميلوئيدي موجب
اختالل در متابوليسم نورون و انتقال عصبي و در نهايت عامل اصلي
ژنتيکي ،پاسخهاي استرسي و اختالل در عملکرد ميتوکندري نيز
نقش بسيار حائز اهميتي در آسيبزايي بيماري پارکينسون دارند
[.]36
نقش میکرو RNAها در بیماری پارکینسون

 .FGF20وقتي که در  mRNAمربوط به  FGF20پليمورفيسم وجود داشته
باشد miR-433 ،نميتواند به جايگاه خودش بر روي اين  mRNAمتصل
شود و در نتيجه ،ميزان بيان  FGF20افزايش مييابد .افزايش در ميزان
 FGF20موجب افزايش در ميزان پروتئين آلفا-سينوکلئين ميگردد که در
القاي پارکينسون نقش دارد.

ميکروRNAهاي خاصي شناسايي شدهاند که قادر به هدف قرار
دادن ژنهاي مرتبط با بيماري پارکينسون هستند .تا به امروز،

البته تاييد نقش  miR-433در کنترل ميزان  FGF20و آلفا-سينوکلئين

ميکروRNAهاي مختلفي به عنوان تنظيمکننده پروتئين آلفا-

نياز به مطالعات بيشتري دارد .در مطالعه ديگري روي مدل کشت

سينوکلئين شناسايي شدهاند و به طور مستقيم و غير مستقيم بر بيان

سلولي  SH-SY5Yنشان داده شده است که افزايش ،miR-16-1
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مرگ نورونهاي دوپامينرژيک است .بايد اضافه نمود که جهشهاي

شکل  )1سازوکار افزايش آلفا-سينوکلئين با واسطه پليمورفيسم در ژن

 3۰الهه رحماني و شمسالدين احمدي

اتصال به جايگاه هدف در mRNAي يک چاپرون به نام پروتئين

و کاهش يا بيان ناقص آن موجب مرگ سلولي در اثر استرس

شوک حرارتي  HSP70را تسهيل ميکند و با مهار فرآيند ترجمه،

اکسيداتيو ميشود.

سبب کاهش بيان چاپرون  HSP70و به دنبال آن ،عدم تاخوردگ ي
صحيح پروتئين آلفا-سينوکلئين و تجمع اين پروتئين به صورت
شبکههاي آميلوئيدي ناپايدار در اجسام لِوي ميشود (شکل .]7[ )2

شکل  )3کاهش بيان  miR-34b ،miR-153 ،miR-7و  miR-34cو عدم
اتصال اين ميکروRNAها به mRNAي هدف ،موجب افزايش ترجمه آلفا-
سينوکلئين و تجمع آن به صورت رسوب هاي ناپايدار ميشود.
شکل  )2افزايش بيان  miR-16-1و اتصال آن به mRNAي پروتئين شوک
حرارتي  HSP70با مهار فرآيند ترجمه سبب کاهش بيان چاپرون  HSP70و
به دنبال آن موجب عدم تاخوردگي صحيح پروتئين آلفاسينوکلئين ميشود که
در نهايت موجب افزايش تجمع اين پروتئين به صورت شبکههاي آميلوئيدي
ناپايدار در اجسام لِوي ميشود.

همچنين در مدلهاي کشت سلولي و موشهاي پارکينسوني نشان
داده شده است که  miR-34b ،miR-153 ،miR-7و  miR-34cبه
طور مستقيم بر ميزان توليد آلفا-سينوکلئين تاثير ميگذارند و باعث
محافظت از سلولهاي عصبي شده و با جلوگيري از تجمع آلفا-
سينوکلئين ،سميّت ناشي از آن را کاهش ميدهند .مهار بيان اين
ميکروRNAها سبب کاهش اتصال آنها به توالي هدف و در نتيجه
افزايش ترجمه آلفا-سينوکلئين ميشود [ .]1۰-8کاهش اين
ميکروRNAها باعث اختالل در عملکرد ميتوکندري و توليد گونه-
تجمع آلفا-سينوکلئين در سلولهاي دوپامينرژيک ميشودmiR-7 .

با تنظيم پروتئينهاي واقع در ميتوکندري از باز شدن منافذ توسط
گونههاي فعال اکسيژن و نفوذ آنها جلوگيري ميکند (شکل .]8[ )3
 ،DJ-1يک پروتئين از خانواده پپتيدهاي  C56است و به عنوان
چاپرون در تاخوردگي صحيح پروتئينها نقش دارد .اين پروتئين به
عنوان يک آنتي اکسيدان براي سلولهاي عصبي نقش محافظتي دارد

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

) (Ubiquitin ligaseدارد و پروتئينها را به منظور تجزيه در
پروتئازوم هدف قرار داده و از تجمع پروتئين در سلولها جلوگيري
ميکند .پارکين همچنين ميتوکندري را در برابر آسيبهاي ناشي از
استرس اکسيداتيو محافظت ميکند و باعث ايجاد سازوکارهايهاي
ترميمي ميشود و بر اين اساس نوعي حسگر استرسي به شمار
ميآيد .بر اساس عملکردهاي گفته شده براي پارکين ،اختالل در
فعاليت آن باعث تجمع پروتئينهاي ناکارآمد و اختالل در عملکرد
ميتوکندري ميشود [ .]38ميکروRNAهاي  miR-34cو ،miR-34b
mRNAهاي مربوط به پروتئينهاي پارکين ) (Parkinو  DJ-1را
هدف قرار ميدهند .پژوهشگران در مدل کشت سلولي SH-SY5Y

نشان دادند که کاهش بيان  miR-34b/cباعث تنظيم کاهشي پارکين
و  DJ-1در سلولهاي عصبي ،اختالل در عملکرد ميتوکندري و
توليد گونههاي فعال اکسيژن همراه با استرس اکسيداتيو و در نهايت
منجر به مرگ سلولهاي عصبي ميشود (شکل  .)4همچنين افزايش
بيان  miR-494در مدل کشت سلول عصبي و افزايش ميزان miR-

 4639-5pدر پالسماي بيماران مبتال به پارکينسون گزارش شده
است .اين ميکروRNAها با اتصال به  3ʹUTRدر  mRNAمربوط به
پروتئين  ،DJ-1موجب کاهش بيان اين پروتئين ميشوند .بنابراين
پيشنهاد شده است که بيان بيش از حد اين ميکروRNAها با کاهش
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هاي اکسيژن واکنشدهنده ) (Reactive oxygen speciesو افزايش

پارکين نيز پروتئيني است که فعاليت يوبيکويتين ليگازي
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دادن بيان  DJ-1موجب تخريب سلولهاي عصبي و القاي بيماري

در قشر پيشاني بيماران پارکينسوني پس از مرگ بررسي شد و

پارکينسون ميشود (شکل . ]12 ,11[ )5

مشاهده شد که کاهش بيان  miR-205و درنتيجه عدم اتصال اين
ميکروRNAها به  mRNAمربوط به  LRRK2شايد موجب افزايش
بيان و ترجمه  LRRK2شده است (شکل  .]13[ )6همچنين مشخص
شده است که کاهش بيان ميکروRNAهاي  miR-184و  LET-7در
موشهاي ترانسژنيک باعث افزايش غيرعادي در پروتئين
 LRRK2و به دنبال آن منجر به انحطاط نورونهاي دوپاميني و
اختالل در فعاليتهاي حرکتي ميشوند [ .]14بنابراين پيشنهاد شده
است کاهش اين RNAها در مغز مبتاليان به بيماري پارکينسون با
افزايش  LRRK2همراه است و اين اميدواري وجود دارد که بتوان

شکل  )4کاهش بيان  miR-34b/cبا افزايش در بيان پروتئين نامشخصي
موجب تنظيم کاهشي بيان پروتئينهاي  DJ-1و پارکين ميشود .از آنجا که

با استفاده از ميکرو RNAراهکاري درماني براي بيماري پارکينسون
ارائه نمود [.]4۰ ,9

اين دو پروتيئن نقش محافظتي مهمي در سلول بر عهده دارند ،کاهش بيان آنها
در بيماري پارکينسون عوارض زيادي براي سلولهاي عصبي به دنبال دارد.

شکل  )6کاهش بيان  miR-205و  miR-138-3pدر بيماران پارکينسوني
موجب عدم اتصال اين ميکروRNAها به  mRNAمربوط به کيناز LRRK2
شکل  )5بيان بيش از حد ميکروRNAهاي  miR-494و miR-4639-5P
با اتصال به ناحيه  3ʹUTRدر  mRNAمربوط به  ،DJ-1موجب کاهش بيان
اين پروتئين ميشوند.

) repeat kinase 2يک پروتئين بزرگ غيرمعمول و متعلق به
خانواده کينازها است که داراي چندين دومين تکراري غني از
لوسين است .جهش در اين پروتئين باعث افزايش فعاليت کينازي
و ايجاد آثار نورتوکسيک و القاي مرگ در سلولهاي عصبي مي-
شود .افزايش غيرعادي در ميزان اين پروتئين موجب کاهش نورون-
هاي دوپامينرژيک و کاهش فعاليتهاي عصبي حرکتي در مغز
بيماران پارکينسوني ميشود [ .]39بيان  miR-205و miR-138-2-3p
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موجب القاي سمّيت و مرگ سلولهاي عصبي ميشود.

نقش RNAهای طویل غیرکدکننده در بیماری پارکینسون
lncRNAها ،در تمايز سلولهاي عصبي اهميت دارند و تعدادي از
آنها در نورونهاي دوپامينرژيک بيان ميشوند UCHL1-AS .يک
نوع  lncRNAاست و جزئي از شبکه ژني  Nurr1محسوب ميشود.
 Nurr1يک عامل اصلي در تنظيم و نگهداري سلولهاي توليدکننده
دوپامين است که اختالل در اين شبکه ژني منجر به بروز بيماري
پارکينسون ميشود .عملکرد  UCHL1-ASتحت کنترل مسيرهاي
پيامرساني استرس سلولي قرار دارد و باعث افزايش بيان پروتئين
 UCHL1و انتقال آن از هسته به سيتوپالسم ميشود .کاهش اين
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کيناز با تکرارهاي غني از لوسين يا (Leucine-rich LRRK2

ميشود و درنتيجه ،ترجمه  LRRK2و فعاليت کينازي آن افزايش مييابد و

 32الهه رحماني و شمسالدين احمدي

و کاهش سطح  UCHL1ميشود و در نتيجه منجر به گسترش

پروتئينوپاتي ميشود که در آن پروتئينها يا از طريق از دست دادن

بيماريزايي پارکينسون ميشود [ MPTP .]15يک نورتوکسين رايج

عملکرد و يا سمّيتزايي ،دچار اختالل ميشوند .تجمع HTT

در مدلهاي حيواني است که فرم فعال آن به صورت  MPPوجود

جهشيافته در سلول منجر به القاي سمّيت ،تغيير عملکرد

دارد و باعث از بين رفتن غشاي ميتوکندري و القاي مرگ نورون-

ميتوکندري ،تغيير فعاليت پروتئازوم و اختالل در تنظيم ژن ميشود

هاي دوپاميني در ناحيه مغز مياني ميشود و درنتيجه موجب القاي

[.]41

بيماري پارکينسون ميشود ،HOTAIR .يکي ديگر از lncRNAهايي

نقش میکروRNAها در بیماری هانتینگتون

است که بيان آن در بيماري پارکينسون افزايش مييابد .در آزمايشي

بر اساس شواهد موجود ،اختالل در ميکروRNAها منجر به

که در مدل موش پارکينسوني انجام گرفت ،به دنبال تزريق سم

ناکارآمدي نورونها در بيماري هانتينگتون ميشود .بروز اختالل در

 ،MPTPافزايش قابل توجهي در  HOTAIRمشاهده شد و مشخص

تنظيم بيان ژن ،موجب مختل شدن روند صحيح رونويسي ميشود

شد که افزايش بيان  HOTAIRبا افزايش پروتئين  LRRK2در

که ناشي از عدم تعامل بين  HTTو پروتئينهاي تنظيم کننده

ارتباط است HOTAIR .باعث افزايش پايداري mRNAي ژن

رونويسي است .يکي از اين تنظيمکنندهاي رونويسي پروتئيني به

 LRRK2و اختالل در عملکرد ميتوکندري ميشود و با فعال سازي

نام عامل مهار رونويسي  RE1يا (RE1-Silencing REST

مسيرهاي آبشاري آپوپتوزي همراه است HOTAIR .همچنين باعث

) Transcription factorنام دارد که سرکوبگر بيان ژنهاي عصبي

فعال سازي کاسپاز 3-ميشود که يک نوع پروتئازوم موثر در

در بافتهايي غيرعصبي است .در نورونهاي سالم HTT ،طبيعي با

مسيرهاي آپوپتوزي و مرگ سلولهاي عصبي است .همچنين

 RESTدر سيتوپالسم در تعامل است ،بنابراين  RESTنميتواند به

مشخص شد که حذف  HOTAIRباعث سرکوب فعاليت کاسپازي

هسته منتقل شود و بيان ژنهاي عصبي را سرکوب کند .اما به محض

و حفاظت در برابر آپوپتوز نورونها و کاهش  LRRK2ميشود [. ]16

پليگلوتامينه شدن و جهش در پروتئين  ،HTTاين پروتئين ديگر

به طور کلي ميتوان نتيجهگري نمود که اختالل در بيان lncRNAها

قادر به تعامل با  RESTنيست و اين عامل رونويسي به هسته منتقل

نيز مانند ميکروRNAها در القاي بيماري پارکينسون نقش دارد و با

شده و بر روي ژنهاي عصبي مانند فاکتور رشد عصبي  BDNFاثر

هدف قراردادن اين عوامل تنظيمي شايد بتوان راهکارهايي براي

مهاري و سرکوبکننده خواهد داشت و در نهايت منجر به مرگ

کنترل تغييرات در پروتئينهاي القاءکننده پارکينسون و درمان اين

سلولهاي عصبي ميشود (شکل .]42[ )7

بيماري ارائه نمود.

با بررسي قشر مغز بيماران هانتينگتوني پس از مرگ ،مشخص شده

بیماری هانتینگتون

است که کاهش بيان  miR-9/9و  miR-124باعث افزايش بيان

هانتينگتون يک بيماري وراثتي اتوزومي غالب با اختاللهاي پيش-

 RESTو تسهيل انتقال آن به هسته ميشود ،که در نتيجه منجر به

رونده حرکتي است .عالئم بيماري هانتينگتون شامل حرکات غير-

کاهش سطح  BDNFو القاي مرگ سلولهاي عصبي ميشود.

ارادي پرشي ،زودرنجي ،رفتارهاي خشونت آميز ،گامهاي

بنابراين تغيير در ميزان اين ميکروRNAها با از بين رفتن نورونها

ناهماهنگ ،گفتار نامشخص ،ناتواني کامل ذهني و جنون است .سن

دربيماري هانتيگتون در ارتباط است miR-9 .در تنظيم رشد در

بروز اين بيماري متغير است امابيشتر در دهه چهارم تا پنجم زندگ ي

دوران جنيني ،تمايز سلولهاي عصبي و گليالي ،نقش محافظت

نمايان ميشود .بيماري هانتيگتون ناشي از جهش در ژني به نام

کننده عصبي دارد miR-124 .وظيفه جلوگيري از بيان غيرطبيعي ژن

هانتينگتين يا  HTTاست .هانتينگتين ،يک پروتئين اساسي در جنين

پس از رونويسي را در سلولهاي عصبي برعهده دارد .اين احتمال

زايي ،توليد و ارسال پيام عصبي ،تمايز و حفظ دستگاه عصبي

وجود دارد که افزايش  RESTدر هسته باعث سرکوب

مرکزي و هومئوستازي سلولهاي عصبي است .افزايش تکرارهاي

ميکروRNAها و افزايش بيان ژنهاي هدفي ميشود که در القاي

طوالني و ناپايدار  CAGباعث پليگلوتامينه شدن در انتهاي آميني

بيماري هانتيگتون نقش دارند [.]17

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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 ،lncRNAباعث اختالل در شبکه تنظيمي  ،Nurr1کاهش دوپامين

پروتئين هانتينگتين ميشود .پليگلوتامينه شدن اين پروتئين باعث
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ارتباط است .وقتي پروتئين  HTTطبيعي و سالم است با  RESTدر
حال تعامل است و درنتيجه با کمک به افزايش بيان miR- ،BDNF

 132و  miR-124باعث عملکرد طبيعي مغز خواهد شد .اما با
جهش در  HTTميزان  RESTدر هسته افزايش مييابد و با کاهش
دادن بيان  miR-132 ،miR-124و BDNFموجب اختالل در
عملکرد سيستم عصبي ميشود [.]19
نقش  RNAهای طویل غیرکدکننده در بیماری هانتینگتون
شکل  )7تعامل  RESTو  HTTدر سيتوپالسم نورونهاي فرد سالم (شکل
سمت چپ) .پروتئين  HTTبا اتصال به  RESTموجب جلوگيري از ورود

 BDNF-ASيک نوع  lncRNAاست که در ايجاد بيماري
هانتينگتون نقش دارد .افزايش بيان  BDNF-ASباعث کاهش

 RESTبه داخل هسته سلول ميشود و درنتيجه بيان  BDNFمقدار طبيعي را

 BDNFميشود .افزايش بيان  BDNFباعث افزايش آثار تحريکي

خواهد داشت که موجب بقاي سلولهاي عصبي ميشود .اما در بيماري

بر رشد عصبي و نورونزايي در مغز ميشود .در مدل موش

هانتينگتون ،پروتئين  HTTدچار جهش شده ) (mHTTو ديگر نميتواند با

آزمايشگاهي با هدف قرار دادن  BDNF-ASتوسط مولکولهاي

 RESTتعامل داشته باشد ،بنابراين  RESTبه راحتي وارد هسته شده و از

اليگونوکلئوتيدي تک رشتهاي به نام  AntagoNATsباعث به دام

فعاليت  BDNFجلوگيري کرده و با سرکوب اين فاکتور رشد عصبي،

افتادن اين  lncRNAو مانع از تعامل آن با  BDNFشدند و در نتيجه

فعاليتهاي حائز اهميت اين فاکتور را دچار اختالل ميکند که در نهايت

اين مهار  ،BDNF-ASميزان بيان mRNAي ژن  BDNFافزايش

موجب مرگ نوروني ميشود (شکل سمت راست).

فاکتور رشد  BDNFبه وسيله  HTTتنظيم ميشود و گزارشهايي
وجود دارد که نوع جهشيافته پروتئين  ،HTTباعث اختالل در
ميزان  BDNFميشود که در نتيجه منجر به مرگ سلولهاي عصبي
در اجسام خطدار خواهد شد miR-10b-5p .با اتصال به جايگاه
 ،3ʹUTRپروتئين  HTTرا مورد هدف قرار ميدهد و باعث کاهش
بيان  HTTو به دنبال آن موجب کاهش ترجمه  BDNFميشود.
بنابراين افزايش  miR-10b-5pکه در پالسماي بيماران مبتال به
هانتينگتون گزارش شده است ،باعث کاهش  BDNFشده و براي
سلولهاي عصبي مضر است [.]18
سرکوب پروتئين  P250GAPکه يک نوع  GPTaseازخانواده
 Rac/Rhoاست و نقش مهاري در فعاليتهاي نوروني دارد ،الزم
است و بنابراين در القاي فعاليتهاي نوروني نقش داردHTT .

جهشيافته منجر به افزايش سطح هستهاي پروتئين RESTو
سرکوب  mir-124 ،miR-132و  BDNFميشود .در موشهاي مدل
بيماري هانتينگتون نشان داده شد که کاهش بيان  miR-132روي
سالمت مغز تاثير منفي گذاشته و با بيماريزايي هانتينگتون در
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 ASميتواند با کمک به افزايش فاکتور رشد عصبي  ،BDNFيک
راهکار درماني براي بيماري هانتينگتون باشد ABHD11-OS .نوع
ديگري از lncRNAها است که بيان ژنهاي تنظيم نشده را اصالح
و رونويسي ناقص را سرکوب ميکند و به عنوان داربست هستهاي،
صدمات ناشي از  HTTجهش يافته را کاهش ميدهد .بنابراين ،بيان
طبيعي اين  lncRNAبراي عملکرد صحيح سلول ضروري است.
افزايش بيان  ABDH11-OSدر موشهاي مدل بيماري هانتينگتون
باعث حفاظت عصبي در برابر قطعه -Nترمينال پروتئين جهشيافته
 HTTميشود و سمّيت ناشي از آن را در اجسام مخطط کاهش مي
دهد .مهار  ABDH11-OSباعث افزايش ضايعات توليد شده ناشي
از  HTTجهشيافته در اجسام خطدار ميشود و کاهش بيان اين
 lncRNAباعث ميشود مشکالت رونويسي ناشي از جهش HTT

تشديد شده و منجر به اختالل در عملکرد سلولي و مرگ نوروني
ميشود [ .]21بنابراين ميتوان پيشنهاد نمود که  ABDH11-OSنيز
به عنوان يک lncRNAي محافظتکننده عصبي در برابر بيماري
هانتينگتون ميتواند در درمان اين بيماري موثر باشد NEAT1 .نوع
ديگري از lncRNAها است که افزايش بيان آن نقش محافظتي در
عدم تجمع  mHTTدارد و آثار سمي ناشي از تجمع اين پروتئين را
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 miR-132براي بلوغ طبيعي دندريت ،رشد زوائد سلول عصبي،

يافت [ .]2۰بنابراين ميتوان نتيجهگيري نمود که کاهش بيان BDNF-

 34الهه رحماني و شمسالدين احمدي

کاهش ميدهد و همچنين نقش محافظتي در برابر استرسهاي

ميوبالست و بازسازي اتصاالت عصبي_عضالني پس از آسيب

اکسيد اتيو ناشي از  H2O2بازي ميکند [ .]22بر اساس مواردي که

نقش دارد .اين ميکرو RNAبا کنترل منفي بيان هيستون د-استيالز

اشاره شد ميتوان ادعا نمود که کمترين بخشي از سازوکارهاي

 (Histone Deacetylase 4) HDAC4و افزايش بيان  FGFدر بيان

مولکولي ناشي از جهش در  HTTو القاي بيماري هانتينگتون،

ژنهاي عصبي_عضالني دخالت دارد و باعث تقويت مجدد پايانه

توسط lncRNAها تنظيم ميشوند و اين RNAها در آينده براي

عصبي در محل اتصالهاي عصبي-عضالني ميشود .اين

کنترل بيماري هانتينگتون بيش از پيش مورد توجه خواهند بود.

ميکرو RNAهمچنين نقش خاصي در توانايي پاسخ به استرس دارد.

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

 miR-206با تشخيص آسيب نوروني و بازسازي سيناپسهاي

بيماري اسکلروز جانبي آميوتروفيک يا  ،ALSيک اختالل پيش

عصبي_عضالني از تخريب سلولها و پيشرفت بيماري جلوگيري

رونده عصبي_عضالني کشنده است که در اثر اختالل در عملکرد

ميکند [.]23

نورونهاي حرکتي باالرونده و پايينرونده و در نهايت مرگ اين

 miR-23به عنوان تنظيم کننده منفي در مسير پيامرساني PGC-1

نورونها به وجود ميآيد و توانايي حرکت و کنترل عضالت در

(Peroxisome

شخص بيمار از بين ميرود [ .]43بيماري  ،ALSيک بيماري پيچيده
است که در آن سلولها و بافتهاي مختلفي درگير هستند .عوامل
خطرناک محيطي ،ژنتيکي و اپيژنتيکي در اين بيماري تاثيرگذار
هستند و اين بيماري با از بين رفتن نورونهاي حرکتي و به دنبال
آن ضعف عضالني ،فلج و در نهايت مرگ به دليل نارسايي تنفسي
مشخص ميشود .جهش در ژن پروتئينهاي (Superoxide SOD1

)،(FUS RNA Binding Protein) FUS/TLS ،dismutase 1
 (TAR DNA-Binding Protein 43) TDP-43و  C9ORF72که از
پروتئينهاي متصل شونده به  RNAهستند ،باعث نقص در
متابوليسم  RNAو تجمع پروتئينهاي عصبي ميشود که از
سازوکارهاي بيماريزايي  ALSو شايعترين علل اين بيماري هستند
[ .]44عالئم بيماري  ALSشامل آکسونوپاتي ،تحليل رفتن ماهيچهها،
خنديدن و گريستن بياراده ،دشواري در تنفس و بلع ،تغيير در شيوه
راه رفتن و در نهايت از دست دادن توانايي راه رفتن است [.]45
گروهي از ميکروRNAها بيشتر در بافت عضالني بيان ميشوند و
ميکروRNAهاي اختصاصي عضله يا myomiRs

(Muscle

) Specific MicroRNAsناميده ميشوند که بعضي از آنها شامل
 miR-486 ،miR-499 ،miR-206 ،miR-133و  miR-208هستند.
اين ميکروRNAها در تنظيم شبکه سلولي ميوژنز ،بيان عوامل
رونويسي ميوژنيک و فرآيندهاي بازسازي عضالني نقش دارند [. ]24
در موش آزمايشگاهي مدل بيماري  ALSنشان داده شده است که
 ،miR-206در نگهداري سيناپسهاي عصبي_عضالني ،تمايز

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

ميتوکندري الزم است .افزايش بيان  miR-23باعث کاهش سطح
 PGC-1ميشود و در نتيجه باعث بروز و پيشرفت بيماري ALS

ميشود miR-23 .موجب مهار ترجمه  PGC-1با روشي وابسته به
 3ʹUTRميشود .اختالل در عملکرد ميتوکندري در ماهيچههاي
اسکلتي با کاهش شبکههاي  PGC-1درگير در توليد زيستي و
عملکرد ميتوکندري همراه است .مهار بيان اين ميکرو RNAميتواند
در درمان بيماري  ALSمورد استفاده قرار گيرد [.]24
نقش RNAهای طویل غیر کدکننده در بیماری ALS

 ATXN2يک ژن رمزگردان است که به تازگي ارتباط آن با بيماري
 ALSمشخص شده است ATXN2 .در شبکه آندوپالسمي متمرکز
است و بيان بااليي دارد .عملکرد آن در مسيرهاي سلولي ترجمه،
بلوغ  ،mRNAتامين انرژي متابوليسم و آندوسيتوز اثبات شده است.
 ATXN2به عنوان پروتئين متصل شونده به  RNAعمل ميکند و
به دليل تعامل  RNAبا  ATXN2جهش يافته ،باعث بيماري زايي
در  ALSميشود .رونوشت آنتيسنس  ATXN2با تکرارهاي CUG

يک نوع  lncRNAاست که ATXN2-ASناميده ميشود و باعث
افزايش نوروتوکسين در سلولها ميشود .اين تکرارهاي CUG

ساختارهاي سمّي تار مو مانندي تشکيل ميدهند و ساقههاي آن
مانند اسفنج عمل ميکند و در پروتئينهاي متصل شونده به RNA

و متابوليسم  RNAاختالل ايجاد ميکنند [ .]25در مدل موش
آزمايشگاهي C9ORF72-AS ،با افزايش سميت از طريق گسترش
تکرارهاي غير طبيعي هگزانوکلئوتيدي و ايجاد استرس هستهاي
باعث از دست دادن عملکرد طبيعي پروتئين  C9ORF72ميشود و
دوره  ،23شماره  ،4پاییز 1399
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نقش میکروRNAها در بیماری ALS

Proliferator-Activated Receptor Gamma
) Coactivator-1عمل ميکند PGC-1 .براي فعاليت و توليد زيستي
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) (Frontotemporal dementiaدر ارتباط است [ .]26اگرچه پژوهشها

اهميت معرفي شدهاند [ .]52با اين وجود نبايد فراموش شود که

در مورد نقش lncRNAها در بيماري  ALSهمانند ساير بيماريهاي

تغييرات بيان RNAهاي غيرکدکننده در هر يک از مايعات بدن مانند

حرکتي ناشي از تحليل عصبي ،در ابتداي راه است اما نتايج منتشر

اشک ،پالسما و يا مايع مغزي نخاعي و براي هر بيماري الگوي

شده اين نويد را ميدهند که با دانستن سازوکار مولکولي دخالت

خاص خود را دارد و براي استفاده از اين عوامل مولکولي در

lncRNAها در بيماري  ،ALSشايد مسيرهاي اميدبخشي را براي

تشخيص هر يک از بيماري تحليلبرنده اعصاب بايد مطالعات

کنترل و درمان اين بيماري پيش رو داشته باشيم.

کاملتري به عمل آيد [.]53

نقش RNAهای غیرکدکننده به عنوان بیومارکر در

هدف قراردادن RNAهای غیرکدکننده در درمان بیماریهای

تشخیص بیماریهای حرکتی تحلیلبرنده اعصاب

حرکتی تحلیلبرنده اعصاب

امروزه تشخيص بيماريهاي حرکتي تحليل برنده دستگاه عصبي

شناسايي بيومارکرهايي از جنس RNAهاي غيرکدکننده عالوه بر

در درجه اول بر اساس مشاهده عالئم باليني ظاهري ،عکسبرداري

کمک به تشخيص زودهنگام بيماريهاي حرکتي تحليلبرنده

مغزي و آزمايشهاي مايع مغزي نخاعي انجام ميشود اما تمامي

اعصاب ،ميتواند در طراحي داروهاي جديد براي درمان اين

اين موارد پس از بروز اختالالت حرکتي و پيشرفت بيماري انجام

بيماريها و ارتقاي مراقبت از بيماران استفاده شود .با توجه به اينکه

ميشوند .اما شواهدي در سالهاي اخير نشان داده است که در

در بيشتر موارد ،بر هم خوردن سازوکارهاي طبيعي سلولي و

مراحل بسيار آغازين اين بيماريها ميزان RNAهاي غيرکدکننده در

مولکولي و القاي بيماري عصبي از افزايش يا کاهش بيان

مايعات بدن مانند اشک ،خون و مايع مغزي نخاعي تغيير ميکند و

miRNAهاي خاصي ناشي شده است ،بنابراين به طور کلي اساس

بنابراين ميتوانند به عنوان بيومارکر يا شناساگر زيستي در تشخيص

استفاده از miRNAها در درمان بيماريها بر دو استراتژي استوار

زودهنگام اين بيماريها با روشهايي غير تهاجمي يا کمتر تهاجمي

است .در استراتژي اول ،هدف اين است تا با استفاده از

مورد استفاده قرار گيرند [.]46

مهارکنندههاي  miRNAبه درمان بيماريهاي ناشي از افزايش بيان

شواهد کلينيکي نشان ميدهد که کاهش سطح سرمي miR-124

miRNAها کمک کنند و در استراتژي دوم با جايگزين کردن

ميتواند به عنوان بيومارکر بالقوه در تشخيص بيماري پارکينسون

miRNAهاي کاهش يافته در بدن ،به جبران کمبودها و درنتيجه به

استفاده شود [ .]47البته الزم به ذکر است که تغيير در RNAهاي

بهبود بيماري ميپردازند [.]54

طويل غيرکدکننده مانند  UCHL1-AS ،H19و  MALAT1نيز

در موارد کاهش miRNAها در ايجاد بيماري خاصي ،براي جبران

ميتواند در تشخيص بيماري پارکينسون موثر باشد [ .]48همچنين

از داروهايي به نام مقلدهاي miRNAها ) (miRNA mimicsاستفاده

افزايش سطح ميکروRNAهايي مانند  miR-10-5pو miR-486-5p

ميکنند .اين مولکولها در اصل miRNAهاي دورشتهاي مصنوعي

در پالسماي بيماران مبتال به هانتينگتون ميتواند به عنوان بيومارکر

هستند که ميتوانند مانند miRNAهاي طبيعي به کمپلکس خاموش

در تشخيص اين بيماري به کار رود [ .]49تغيير در بيان RNAهاي

کننده  RNAمتصل شوند و بيان ژن هدف آن را تنظيم نمايند .از

طويل غيرکدکننده مانند  HTT-ASو  BDNF-ASدر بيماري

طرف ديگر در هنگام افزايش بيان miRNAها در يک بيماري ،از

هانتيگتون گزارش شده است و استفاده از اين تغييرات به عنوان

مهارکنندههاي  miRNAاستفاده ميکنند .اين مهارکنندهها تواليهاي

بيومارکر در تشخيص اين بيماري نيز پيشنهاد شده است [ .]5۰بر

اليگونوکلئوتيدي خاصي هستند که به طور نسبي يا کامالً مکمل

اساس يافتههاي جديد ،اندازهگيري ميکروRNAها در مايعات بدن

توالي  miRNAطبيعي بدن هستند و با اتصال به آن موجب به دام

ميتواند در انعکاس فرآيندهاي فيزيولوژيک و پاتولوژيک مرتبط با

انداختن و مهار فعاليت  miRNAميشوند .بدين وسيله بيان ژنهاي

بيماري  ALSنقش مهمي داشته باشد [ .]51از ميان چندين

هدف آن miRNAها افزايش مييابد و به بهبود بيماري ميانجامد.

ميکرو ،RNAتغيير در  miR-206و  miR-133در بيماران مبتال به

اليگونوکلئوتيدهاي مصنوعي به نام  anti-miRدر مهار miRNAها
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آزمايش شدهاند و موفقيتهايي در مدلهاي حيواني به دست آمده

کنترل ميزان miRNAها در نمونههاي انساني نيز مورد آزمايش و

است [.]54

استفاده قرار گيرند.

چالش ديگر در استفاده از داروهاي کنترل کننده miRNAها ،انتقال
سلول و قرارگيري در داخل سلول هدف در ناحيه خاصي از مغز

با مطالعاتي که در خالل چندين سال اخير صورت گرفته است،

است .در اين راستا براي انتقال اين ريزمولکولهاي دارويي از

درک سازوکارهاي مولکولي فيزيولوژي و پاتولوژي سيستم عصبي

روشهاي ويروسي و غير ويروسي استفاده ميشود .در واقع ناقلين

يک موضوع چالش برانگيز در ميان دانشمندان بوده است .تاکنون

ويروسي براي بيمارهاي دستگاه عصبي مناسبتر هستند ،زيرا داراي

هيچ روش درماني کامالً کارآمدي براي جلوگيري از پيشرفت

کارايي انتقال باالتري در سلولها عصبي هستند اما فراموش نشود

بيماريهاي دستگاه عصبي معرفي نشده است .مداخلههاي دارويي

که باعث فعال شدن سيستم ايمني ،ايجاد التهاب و تخريب بافتي

که مانع از مرگ سلولهاي عصبي شود ،تا حد زيادي ناموفق بوده

نيز ميشوند که يک عامل محدود کننده است .بنابراين ناقلين غير

است و نياز به ارائه راهکارهاي درماني نوآورانه بسيار ضروري به

ويروسي مانند نانو ذرات ،ليپوزومها و اگزوزومها ايمنتر و مقرون

نظر ميرسد .در حال حاضر مهمترين گام براي درمان بيماريهاي

به صرفهتر به نظر ميرسند .نانو ذرات توانايي محافظت از اين

تحليل برنده اعصاب مانند پارکينسون ،هانتينگتون و  ALSشناسايي

ريزمولکولهاي نوکلوتيدي را در برابر آنزيمهاي نوکلئازي دارند و

مکانيسمهاي مولکولي زمينهساز شروع و پيشرفت اين بيماريها

باعث سهولت در نفوذ ميشوند [ .]55اگر چه هدف قرار دادن

است .امروزه مشخص شده است که RNAهاي غيرکدکننده نقش

ميکروRNAها به وسيله مولکولهاي کوچک يک راه حل درماني

قابل توجهي در تنظيم فعاليت مسيرهاي مولکولي دستگاه عصبي

و شايد هم يک نوع دارو درماني بسيار سودمند به نظر ميرسد اما

دارند .از ميان RNAهاي غيرکدکننده ،ميکروRNAها و lncRNAها

استفاده از اين ذرات ريز بسيار پرهزينه و زمانبر است [.]56

نقش بسيار گستردهاي در مسيرهاي مولکولي و پيامرساني سلولي

امروزه روشهاي جديد براي انتقال ذرات اليگونوکلئوتيدي به

در دستگاه عصبي بر عهده دارند .در سالهاي اخير مشخص شده

داخل بخش خاصي از مغز ايجاد شده است .جراحي استريوتاکسي

است که ميکروRNAها و lncRNAها با تنظيم بيان ژنهاي خاصي

روشي براي تزريق ذرات اليگونوکلئوتيدي به مغز است که داراي

و تاثير روي توليد پروتئينهاي مختلف در تکوين سيستم عصبي و

دو مزيت است :يکي دسترسي به مناطق خاص درگير در پاتوژنز

عملکرد صحيح آن در طول زندگي نقش دارند و اختالل در بيان

بيماري و ديگري حذف محدوديت عبور از سد خوني-مغزي است

RNAهاي غير کدکننده در ايجاد بيماريهاي عصبي نقش به سزايي

اما از معايب اين روش نيز پر زحمت بودن و نياز به بستري شدن

دارد .اختالل در تنظيم اين RNAها ،منجر به مشکالت پيچيدهاي

است [ .]54پليمرهاي مصنوعي نيز به عنوان حامل RNAهاي غير

در شبکههاي تنظيم ژني ميشود که بر رشد و عملکرد طبيعي مغز

کدکننده به سلولهاي هدف ،ميتوانند به عنوان يک راه حل درماني

تاثيرگذار هستند .بنابراين شايد بتوان با تنظيم اين RNAها و دخالت

اميدوار کننده در نظر گرفته شوند [ .]57تاکنون از فعالکنندهها و

در سازوکارهاي مولکولي رونويسي و ترجمه ،روشهاي درماني

مهارکنندههاي  miRNAبا هدف درمان بيماريهاي حرکتي اعصاب

جديدي را براي کنترل بيماريهاي حرکتي اعصاب پيشنهاد نمود.

مانند بيماري پارکينسون ،بيماري هانتينگتون و اسکلروز جانبي

همچنين مطالعاتي پيشنهاد نمودهاند که RNAهاي غيرکدکننده

آميوتروفيک فقط در محيط کشت سلولي و در مدلهاي موش

ميتوانند به عنوان شناساگرهاي زيستي در پالسما اندازهگيري شوند

آزمايشگاهي استفاده شده است و در مواردي نتايج اميدوارکنندهاي

و روند شروع و يا ميزان پيشرفت بيماريهاي عصبي را منعکس

مانند کند کردن پيشرفت بيماري و بهبود عالئم حرکتي حاصل شده

نمايند .در حمايت از اين پيشنهاد و بر اساس شواهد به دست آمده

است [ .]54بنابراين ميتوان اميدوار بود که در سالهاي آينده

در دهه اخير ،ميتوان نتيجهگيري نمود که RNAغيرکدکننده در

درمانهاي دارويي براي بيماريهاي حرکتي اعصاب بر اساس

آيندهاي نزديک کانديداهاي مناسبي براي استفاده به عنوان عوامل

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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