
آرناهای غیر کد کنندده  تاریخچه نحوه شناساییآشنایی با 

(  non coding RNA یاncRNA )ها 

 

دیدگاه جدید در مورد ترانسکریپتوم پستانداران یک الگوی 

پرروتیی   2کدکنندهو غیر 1کنندهکد هایرونوشتای از پیچیده

 پوشان در ژنوم قرار دارنردپوشان و غیر همکه به صورت هم

 دهد. جدیدا مشخص شده است که نروایی غیرر کردنشان می را

در   پروتیی  نقر  اساسری 3های غیر کد کنندهRNAکننده یا 

کند. استفاده ها بازی میهای مختلف تنظیم بیان ژنمکانیسم

 DNAیررابی نسررم دوم هررایی کرره بررر مونررای ترروالیاز روش

( و نیررآ انررالیآ ترانسررکریپتوم seq-RNAاسررتوارند ثم ررم 

                                                 
2Coding 
3 Non-coding 
4Non-coding RNAs (ncRNAs) 



نشان داده انرد کره ژنروم  tiling arrayهای و نیآ روش 1سراسری

-به ترانسکریپتوم رونویسری مری %09بالغ بر  ،هایوکاریوت

غیرر کرد  RNAشوند که ای  بیان کننده وجود مقدار عظیمی 

هرا و ایر  روش  همچنری باشرد.( در سلول مریncRNAکننده ث

ها بره اند که ژنوم یوکاریوتهای نوی  نشان دادهتکنولوژی

هرای برآرگ و در  واسطه تغییرات بآرگ ساختاری م رم یر  

 .]8[باشدبسیار پویا می 2های بآرگشدگی 

از تروالی  مبی  از یک دهه گ شته بر اساس اطالعات یاصر  

تصور بر ای  بود های ان زمان ها و دیگر تکنولوژیESTیابی 

باشد اما ژن می 39999تا  29999که ژنوم انسان شامم یدود 

کریپتوم سدر یال یاضر با گشوده شدن پنجره جدیدی از تران

های انسانی بره طررز قابرم ای  تخمی  از ژن ncRNAبه نام 

 3هایی م م کرم الگانستوجهی تغییر خواهد یافت. ارگانیسم

ده پروتیی  تقریورا هماننرد های کد کنناز لحاظ تعداد ژن

انسان می باشد و فقط اختال  اندکی دارد کره ایر  اخرتال  

تواند توجیه کننده پیچیدگی عظیم بدن انسران در اندک نمی

توان گفرت کره وجرود می بنابرای س باشد نمقابم کرم الگا

هرای بیشرتر در پیچیدگی  تواند باعث بروزها میncRNAگروه 

 .]0[ژنوم انسان شده است

در گ شته محققان بر ای  باور بودند که قسمت کوچکی از   

( و قسمت %2شود ثیدود ها به پروتیی  کد میژنوم یوکاریوت

 5هرای انتقرالیRNAو  4های ریووزومیRNAکوچک دیگری هم به 

باشرد. امرا های ژنوم زایرد مریشود و بقیه قسمتتودیم می

کره در تغییررات کرومراتی   6ها طویم یا بآرگncRNAجدیدا 

نسخه  7های کوچکی که در نوایی پروموترRNAدخالت دارند و 

-هایی که از نوایی تکراری نسخه RNAشوند و نیآ برداری می

                                                 
5 Whole-Transcriptome Analysis 
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هرای میتوکنردریایی نیرآ ncRNAشروند و همچنری  برداری می

 .]19[اندگآارش شده

 

اط برا وربیشتر شد که کشرفی در ارت یها وقتncRNAاهمیت   

ژنتیکی از نسرلی بره ها در انتقال اطالعات اپیncRNAالت دخ

. اگرچه پدیده ]11،12[نسم بعد در گیاهان و موش گآارش شد 

موحث نروینی نیسرت و در گ شرته  1های مختلفژنتیک نسماپی

و مارکرهرای هیسرتونی  DNAهایی از قویم تغییرات مکانیسم

شفیات جدیر د در ای  باره گآارش شده بودنرد امرا ایر  ک

ها را در فصم جدیدی از قروانی  وراترت نشران ncRNAدخالت 

سرازگار ک های نظریه المراردهد. و نیآ با برخی از جنوهمی

شود. اتررات یاد می 2است و از ان به عنوان المارکیسم نرم

باشرد کره ای میی پیچیدههای متفاوت پدیدهاپی ژنتیکی نسم

یرک مقالره کلیردی ها کنترل شود. RNAممک  است به واسطه 

منتشر شد کره اتورات  2998و همکاران در سال  Hejimansتوسط 

باشد که شرایط محیطی روزهرای اولیره کننده ای  مسیله می

-ژنتیکی پایرهتواند سوب تغییرات اپیزندگی ثریم مادر( می

ژنتیکی ای در انسان بشود و ای  عوامم ایجاد تغییرات اپی

ا ایر  مقالره اهمیرت فرضریه ها باشند فل ncRNAتوانند می

                                                 
6Trans generetional 
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کنرد ها متفاوت اتورات مریژنتیک نسمرا در اپی RNAدخالت 

]12[. 

آرناهای غیر کد در شناسایی ( RNA-seqثم م  Deep Sequencingنق  

 و میکروارناها ها(ncRNAیا non coding RNA  کننده )

جدیدا نشان داده اسرت کره  Deep Sequencingاطالعات یاصم از   

ncRNA های طویم و کوتاه از نظرر تعرداد بسریار بیشرتر از

RNAی باشند فل ا اتورات کننردهی پروتیی  میهای کد کننده

باشد که ژنوم انسان برخال  دیدگاه سراب  از ای  مسیله می

 .]13[تر می باشدلحاظ نسخه برداری بسیار فعال

باعث فراهم شدن امکان  DNAیابی  های نوی  توالیتکنولوژی

. ]11[ها شرده اسرتهای یوکاریوتتر ترانسکریپتسی دقی دستر

مطالعررات متفرراوت کرره مسررتقم از همرردیگر از رویکردهررای 

متفاوتی جهت بررسی ترانسکریپتوم استفاده کرده بودند به 

 رونویسری ی ژنتیکریمرادهاند که مقردار ای  نتیجه رسیده

های یوکاریوتی بسریار بیشرتر از ان موجود در سلول شونده

. ایر  ]18ترا11[ انردکرردهچیآی است که در گ شته تصور می

گیررد های گ شته قرار مریهای جدید در مقابم دیدگاهیافته

گفتند که نوایی غیر کرد کننرده ژنروم انسران انجا که می

نوایی زاید ساختاری هستند و یا به عنوان نوایی تنظیمری 

-مری (2هراکننرده و خراموش 1هرابیان ژنوم ثیعنی افآاینده

باشند. ای  مسیله که نروایی تنظیمری ژنروم م رم نروایی 

افآاینده مری تواننرد رونویسری بشروند بسریار فریونرده 

هرا اتفران نظرر ncRNA. هنوز بر عملکرد تمام ایر  ]10[است

ها به مقدار وجود ندارد مخصوصا به ای  خاطر که بیشتر ان

 . اما باید توجه نمود کره بیران]29[شوندخیلی کم بیان می

ها نیسرت ها دلیم بر عدم وجود عملکرد برای انRNAکم ای  

ژنتیکری ها در فرایندهای اپیچرا که عملکرد یک سری از ان

 .]21[گآارش شده است
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مطالعات جدید طی بررسی ترانسکریپتوم مخمر مشخص نموده   

کد کننده  های غیراست که  قسمت اعظم ژنوم مخمر که توالی

شروند. ژنروم مخمرر رونویسی می RNAنامیده شده بودند به 

تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشررخص شرد کره 

خاصری طری شررایط مختلرف  (remodelingث ژنوم مخمر یک انعطا 

 .]22،17[شودژنوم ان رونویسی می %09دهد و بی  از نشان می

کردنرد برا دو گروه تحقیقاتی که به طرور مجرآا کرار مری

اقدام به بررسی سطح بیرانی و  tiling arrayرویکرد  استفاده از

جدیرد  رونوشرت اند. چنردی های مخمر نمودهرونوشتساختار 

دهنرد گآارش شد که بسته به کاری که در سرلول انجرام مری

که عمر زیادی در سلول   1هاSUTنامگ اری شدند. برای م ال 

که خیلی سریع به واسرطه مکانیسرم  2هاCUTدارند همراه با 

RNA شوند، شناسایی شدند. یکی از مشخصهتخریب می 3مراقبی-

( ای  اسرت کره در CUTs ، SUTsها ثRNAهای بارز ای  نوع از 

هرا، ژنوم با همدیگر همپوشان می باشند و ایر  ویگگری ان

ایر  بیران کند کره چگونره ای  سوال را در ذه  ایجاد می

RNA شود. کشف دیگری که از ای  مطالعات یاصرمتنظیم میها 

های کد ها اغلب در ارتواط با قسمتRNAشد ای  بود که ای  

 .]23،21[ددارن 4باشند و پروموترهای دو جهتیکننده ژنوم می

  آرناهای غیر کدد کنندده )در شناسایی  ENCODEپروژه نق  

non coding RNA یاncRNA)و میکروارناها ها 

قرادر  ENCODE5پرروژه   های انسرانی،در ارتواط با سلول  

های انسانی را برا رویکررد های مختلف سلولرونوشتبود که 

Deep sequencing  انالیآ کند. با ایر  رویکرردRNA هرای کوچرک

 5که در سر  CAGE6های نوکلیوتید( با برچسب 299ثکمتر از  

 7ردیرفهمهای بآرگ شرناخته شرده قررار دارنرد RNAپرایم 

                                                 
1Stable unannotated transcript  
2Criptic unstable transcript  
3RNA Surveillance  
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6Cap analysis of gene expression 
7Align 



هرای RNAو  RPAS)1های کوچک مربوط به پرومروتر ثRNAشدند. 

ها PASR( نیآ شناسایی شدند. PALRبآرگ مربوط به پروموتر ث

 شوند و درهای شناخته شده را شامم میRNAاز کم  %29یدود 

دیگرری برا  تحقیقات .]21[نوایی ژنی و بی  ژنی قرار دارند

-استفاده از رویکردهای مشابه تابت نمودند که ترانسکریپت

 CAGEگیرنرد ثپرروژه منشا میهایی از نوایی تکراری ژنوم 

هرای (. یدود نصرف ژنروم انسران تروالیFANTOM2مربوط به 

و  LINEتکراری هستند و شامم عناصر رتروترانسپوزونی م رم 

SINE3  باشند. تحقیقی که میFanlker  و همکاران انجرام دادنرد

هرا از نروایی از ترانسکریپت %39مشخص نمود که در انسان 

هسرتند  در  ncRNAهرا د و بیشرتر انگیرنرتکراری منشا مری

کند که عناصر رتروترانسرپوزونی نتیجه ای  تحقی  مشخص می

هرای . گرروه]22[نق  اساسی در بازدهی ژنوم انسانی دارنرد

 SINEو  Aluتحقیقاتی دیگری نیآ نشان دادند کره توالیهرای 

های مختلف انسان قادرند بیان شوند. ای  مطالعات در سلول

عناصر تکرراری  ندکه اتوات کرد ندمطالعاتی بوداولی  جآ 

 .]22،27[شونددر ژنوم انسان بیان می

هرا ncRNAرفته مطالعات اخیر نشان داده اسرت کره روی هم  

هرای نق  اساسی در ژنوم انسان دارند و برر خرال  دیردگاه

ممکر   هاها بسیار پیچیده بوده و ژنگ شته ژنوم یوکاریوت

( روی انتری سرنس یا و جهتثخواه هم پوشانبه صورت هم است

هرای ncRNAو عناصر تکراری و  شته باشندقرار دا DNAی رشته

هرای مختلفری زیادی با عملکرد نامشخص به واسطه مکانیسرم

 شوند.رونویسی می

 

 

 non coding  آرناهای غیر کد کننده ) انواعمرور و آشنایی با 

RNA یاncRNA)ها و عملکرد آن ها 

                                                 
8 Promoter-associated large RNA 
1Functional Annotation of the Mouse 
2Long interspred element and Short interspred element 



 

آران ای  میکددرو: Micro RNA (miRNA)  آشددنایی بددامددرور و 

 چیست(RNA)میکروارنا یا میکرو

 



miRNAاز  ها گروهیncRNA 21ترا  17ها هستند کره در یردود 

طول دارند و نق  مهمری را در خاموشری پرس از  نوکلیوتید

کننرده صدها تا هآاران ژن کد کننده و غیرر کرد 1رونویسی

ها در یال ncRNAهان، ایفا می کنند. در بی  ییوانات و گیا

ها داریرم و روز بره روز miRNAیاضر بیشتری  شناخت را از 

بر تعداد انها در مقاالت افآوده می شرود. مکانیسرم عمرم 

miRNA3بره با اتصال  اغلب ها به ای  صورت است که' UTR  ژن

ها باعث خاموشی ان می شود، اما جدیدًا مشخص شده است کره 

کننده عمم خرود را ها با اتصال به نوایی کدmiRNAبرخی از 

قادرند محصوالت پروتیینری  انها .]28[هاmiRNAدهند انجام می

تواننرد ها را تحت تاتیر قرار بدهنرد و بنرابرای  مریژن

را تحرت تراتیر  هراهای داخم سلولی و مسیرهای واکن شوکه

ها ncRNAای  گروه از .]13p ]20ی ژنی م م شوکه  قرار بدهند

نق  مهمری در بیمراری هرای انسرانی دارنرد و در انرواع 

 miR-21ها کم یا زیاد می شود بررای م رال اختالالت میآان ان

میرآان  2هایی اسرت کره در تومورهرای مغرآیmiRNAاز جمله 

هرای تهیره پروفایرم بنرابرای  .]39[یابدبیان  افآای  می

برای تشخیص انواع بیماری هرا یرا آ اهمیرت  miRNA3بیانی 

 .]31[است 

RNA کن  کننده با میانpiwi ثpiRNA ) Piwi-interacting RNAs 

RNA کرن  کننرده برا میانpiwi ثpiRNA گروهری از )ncRNA هرا

عمرم خرود را  piwiکن  با پرروتیی  هستند که از طری  میان

 انجام می دهند

 '5باشد و در سر نوکلیوتید می 31تا  22در یدود  piRNAطول 

هرا ncRNAوجرود دارد. ایر  گرروه از  4ان یک باز یوریدی 

هرای تکرراری در ژنروم هایی از تروالیغالوًا در بی  خوشه

وجود دارند. دالیم مختلفی وجود دارد که نشان دهنرد ایر  

                                                 
1Post-translational gene silencing 
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3miRNA expression profiles 
2 Uridine 



در  1یها سوب خاموشی عناصرر رتروترانسرپوزونpiRNAاست که 

 .]31،31[ژنوم می شوند

Small RNAs چیست 

 

 399ترا  29ها به طور کلری طرولی بری   RNAای  گروه از 

هرا را بره انرواع ncRNAنوکلیوتید دارند. ایر  گرروه از 

siRNA2 ،rasiRNA3 ،snoRNA4 انررد. و غیررره تقسرریم بنرردی کرررده

siRNAی ها به عنوان محصوالت پردازش شردهRNA هرای طویرم دو

ها از نوایی تکراری ژنوم م م rasiRNA. ]32[باشندمی 5ایرشته

گیرند و عملکردی شویه بره عملکررد ها منشا میترانسپوزون

piRNA37[ها دارند[ .snoRNA ها گروهی از ncRNA ها هسرتند کره

های دیگر RNA( و snRNAهای ریووزومی ثRNAدر فرایند تغییر 

 .]38[شرکت می کنند

 long non  ) بدرر  اهای غیر کد کننددهمرور و آشنایی با آرن

coding RNA یاlncRNAها ها( و عملکرد آن  

                                                 
3 Retrotransposable 
4 Endogenous small interfering RNA  

5Repeat-associated siRNA 
6 Small nucleolar RNA   

7 Long double-stranded RNAs  



 

lncRNAیک گروه رو به افرآای  از نظرر تعرداد از بری   1ها

ncRNA کیلو  199تا یدود  399ها می باشند که طولی در یدود

ها وجرود باشند و یداقم در ژنوم یوکاریوتباز را دارا می

-رونویسی مری RNA pol IIها توسط انآیم mRNAو همانند  دارند

یک گروه ناهمگونی هستند که اگرچه وظرایف ها lncRNA. شوند

مختلفی می توانند داشته باشند اما هنوز بره طرور کامرم 

-هرا مریlncRNAمشخص نشده اند. در یال یاضر عملکرردی کره 

گرروه طوقره  توانند داشته باشند را به طور کلی به چهار

 .]30[(1م بندی می کنند ثشک

 2سیگنال

 3تله

                                                 
1 Long (large) non-coding RNAs 
2Signal 
3Decoy 



 1راهنما

  2داربست

 

 

( بره عنروان 1ها lncRNAهای عمم شماتیکی از مکانیسم :شکل

توانند برا بیران شردن بره همرراه فاکتورهرای سیگنال می

( به عنروان تلره 2ها بشوند. رونویسی سوب تنظیم بیان ژن

قادرند فاکتورهای رونویسی و دیگر پروتیی  هایی کره روی 

DNA  تاتیر دارند را با اتصال به ان ها از اتصال بهDNA 

ها با دارا برودن  lncRNAدور نگه بدارند. الوته برخی از 

از تاتیر ان ها برر روی اهدافشران  miRNAمحم اتصال برای 

هرای ( به عنوان راهنما سوب می شوند که انآیم3کاهند. می

ای اییرهثدر همان ن cisتغییر دهنده کروماتینی چه به صورت 

بر روی اهدا  خرود  transمتصم است( و چه به صورت  lncRNAکه 

( به عنوان داربست سوب به هرم چسرویدن 1تاتیر بگ ارند. 

-ها شده و یک ریوونوکلیوپروتیی  را به وجرود مریپروتیی 
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ها را در داخم که خود ای  قادر است انواع فعالیت نداورد

 .]30[کروماتی  و...هسته انجام دهد م م سیگنال یا تغییر 

 

عملکردانها می  ها و  ncRNAبه معرفی  بطور مختصر جدول زیر

 پردازد.

 

 

 

که ها miRNAم م   ها غیر کد شونده کوچک، RNAدر مقایسه با 

های سرطان به طور گسترده نق  بیولوژیکی ان ها در فرایند

هرا نسروتا کمترر  lncRNA، ]19[مورد مطالعه قرار گرفته است

هرا کره   lncRNA ک. با ای  یرال ذات بیولوژیراندشدهتوصیف 

ژنوم به ان اشاره می شود به  1اغلب به عنوان ماده تاریک

 .]11[ تدریج در یال روش  شدن است

ها  lncRNAتعداد زیادی از  مطالعات قولی نشان داده است،  

 و تمرایآ که نق  قابم توجهی در تنظریم تکامرم سرلولی و

هرای مختلرف سرطان دیگر دارند غالوا درهای مختلف فرایند

 .]12[از تنظیم خار  می شوند
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