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Abstract
Background and Objectives: Acute lymphoblastic leukemia is caused
by damage to self DNA leading to uncontrolled cellular growth. The
aim of this study was to find out a new appropriate diagnostic and
therapeutic methods using differential gene expression and protein
analyzes in different methods of the biology system.
Methods: Microarray library GSE20011 was downloaded from GEO
database and analyzed using GEO2R software. In this study, two
groups of control (with benign Hodgkin lymphoma) and treatment
(with acute lymphoblastic leukemia of B cells), were compared with
each other. In BALL cancer, 338 genes were up-regulated and 252
genes were down-regulated, that analyzes of protein kinases,
transcription factors, gene function, protein-protein interaction, and
finally, drawing differential genes protein network, were performed by
KEA, ChEA, DAVID, Gene2Network, and yEd databases,
respectively.
Results: In this study, for the first time, seven transcription factors
LYL1, SPI1, TET1, POU3F2, LMO2, CUX1, and ELF1, were reported
as the candidate for diagnosis and treatment for BALL. Also, the
importance of the role of membrane in BALL cells with the function of
97 up-regulated genes increased from the total 338 genes in cell
membranes, showed the importance of membrane protection; and 97
genes were identified in cell resistance function for BALL cells, which
can be interpreted as high resistance of BALL cells to molecular-based
therapeutic approaches.
Conclusion: The results of this study can help to better understand the
cellular resistance mechanism of BALL to treatment and provided
seven candidate proteins for diagnosis and possibly treatment.
Keywords: Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Leukemia,
Lymphoid- analysis; Transcription factors analysis; Systems biology.
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)(Original Article

سلولهایBبا

یشبینیهفتفاکتوررونویسیکاندیددرلوسمیلنفوبالستیکحاد
پ 
روشهایسیستمبیولوژی

استفادهاز
*3

الهامسیاوشی،1قاسمجمالی،2فاطمهساالریان،2علیساالری

واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی،

زمینهوهدف :بیماری لوسمی لنفوبالستیک حاد  ،(BALL) Bبا آسیب به  DNAخود باعث

بروجرد ،ایران.

ایجاد سلولهایی با قابلیت رشد غیرقابل کنترل میشود .هدف از این مطالعه یافتن روشهای نوین

2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،

مناسب تشخیصی و درمانی با استفاده از بیان افتراقی ژنها و آنالیزهای پروتئینی در روشهای

دانشگاه پیام نور ،قم ،ایران.

مختلف سیستم بیولوژی بود.

3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،

روش بررسی :کتابخانه میکرواری  GSE20011توسط دیتابیس  GEOاستخراج و با نرمافزار

واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی،

 GEO2Rآنالیز شد .در این مطالعه دو گروه کنترل (دچار سرطان لنفوم هوچکین خوشخیم) و

بروجرد ،ایران.

تیمار (مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  )Bبا هم مقایسه شدند .در سرطان ،BALL
 33۸ژن ،افزایش بیان و  252ژن ،کاهش بیان داشتند که بررسیهای پروتئین کینازی و



فاکتورهای رونویسی ،عملکرد ژنها ،واکنشهای مابین پروتئینی و درنهایت ،رسم شبکه پروتئینی



ژنهای افتراقی به ترتیب بهوسیله پایگاههای دادهای  Gene2Network ،DAVID ،ChEA ،KEAو



 yEdانجام و رسم گردید.



یافتهها :در این مطالعه برای اولینبار ،هفت فاکتور رونویسی



*

نویسنده مسئول مکاتبات:

علی ساالری ،باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان ،واحد بروجرد ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران؛




تشخیص و درمان گزارش شدند .همچنین اهمیت نقش غشا در سلولهای  BALLبا عملکرد 97
ژن افزایش بیانیافته از کل  33۸ژن در غشاهای سلولی ،اهمیت باالی حفظ غشا را نشان داد و 97
ژن در عملکرد مقاومت سلولی برای سلولهای  BALLشناسایی شدند که میتواند تفسیرکننده
مقاومت باالی سلولیهای  BALLبه روشهای درمانی از نگاه مولکولی فرض گردد.





 CUX1, LMO2, POU3F2, TET1, SPI1, LYL1, ELF1برای  BALLبهعنوان کاندید
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1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،

چکیده

الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
...

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

مقدمه

در مطالعه حاضر سعی گردید تا با استفاده از روشهای سیستم

لوسمی لنفوبالستیک حاد

بیولوژی ،فهم بهتری نسبت به مکانیسمهای  BALLحاصل شود،

) (B-Acute Lymphoblastic Leukemia, BALLدر آمریکا با

همچنین پروتئینهای کلیدی که نقش مهمی در مکانیسمهای

نرخ  ،%26بیشترین آمار سرطان کودکان (سنین  0-14سال) را در

سرطان ایفا میکنند ،شناسایی و بهعنوان کاندید تشخیص و احیاناً

سال 2014به خود اختصاص داد ( .)2،1همچنین  %75سرطانهای

درمانی گزارش شدند.

نتیجه ،سرطان خون شایع کودکان بهحساب میآید ( .)3باوجود

روشبررسی

پیشرفتهای انجامگرفته در درمان %20 ،از مبتالیان با عود بیماری

در این مطالعه دادههای میکرواری (با شناسه  )GSE20011از

مواجه میشوند و عود مهمترین علت شکست پروسههای درمانی

پایگاه  (www.ncbi.nlm.nih.gov) NCBIبانک دادههای

گزارش شده است ( .)4شیوع عود  ALLاز بروز اولیه ،AML

 (Gene expression Omnibus) GEOاستخراج شد ،سپس دو

تومور ویلمز ،بیماری هودچکین و رابدومایوسارکوما بیشتر

گروه ( CHLکنترل) و ( BALLتیمار) جهت استخراج ژنهای با

ALL

بیان افتراقی ،با یکدیگر مقایسه شدند .در این مقایسه ،تعداد

عودکرده بهعنوان پنجمین سرطان متداول در کودکان میباشد

نمونههای کتابخانههای میکرواری برای  10 ،CHLعدد و ،BALL

( .)7،3اگرچه ویژگیهای بالینی ،از قبیل :سن ،شمارش

 1عدد در نظر گرفته شد .مقایسه با نرمافزار

لوکوسیتها در زمان تشخیص و مشخصههای بیولوژیک

) (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2rانجام گرفت (.)9

سلولهای لوسمیک (تعداد کروموزومی و جابهجاییهای

آنالیز عملکردی ژنهای افتراقی بهوسیله پایگاههای

کروموزومی) ،پیشآگاهیهای مفیدی جهت انتخاب درمان

) (www.david.abcc.ncifcrf.govو  GO Molecular Functionو

مناسب هستند؛ اما بسیاری از بیماران دارای این ویژگیها نبوده و

(www.amp.pharm.mssm.edu/Enrichr) GO Cellular Component

بهعکس آنچه انتظار میرود در برابر درمان مقاومت نشان میدهند

به ترتیب صورت گرفت ،همچنین توسط پایگاه  BioCartaتکرار

( ،)4،3ازاینرو شناخت بیشتر مکانیسمهای مولکولی سرطان

گردید ( .)10-12ژنهای افتراقی بهوسیله پایگاه

 ،BALLبه فهم بهتر روند بیماری در افراد ،همچنین به یافتن

( )www.amp.pharm.mssm.edu/Enrichrآنالیز بیماری شدند و

راهحلهای جدید مانند کاندیدهای پروتئینی نوین جهت تشخیص

بیماریهایی که ژنهای مورد مطالعه در آنها نقش داشت ،گزارش

و احتماالً درمان بیماری کمک میکند .بههمین جهت روشهای

گردید ( .)10ژنهای افتراقی توسط بانک دادهای  ChEAمورد

بررسی از ژنهای افتراقی ،یکی از راههای مناسب بیماری تلقی

بررسی فاکتورهای رونویسی قرار گرفتند ( ،)13سپس  10فاکتور

شد و مبنای بررسی بعدی قرار گرفت .مقایسه پروفایلهای ژنی

رونویسی برتر بهدستآمده از بانک دادهای  ،ChEAبهوسیله

بهمیزان فاصلهایکه با یکدیگر خواهند داشت ،از نظر محاسباتی،

نرمافزار  Genes2 Newtorksجهت شناسایی پروتئینهایی که با

خطای بیشتری نسبت به دو گروه نزدیک بههم دارند؛ ازاینرو و

آنها دارای واکنش ) (Protein-protein interactionبودند،

بهدلیل کاهش میزان خطا ( )Noiseدر آنالیز ،نمونه بدخیم با نمونه

بررسی و تحت عنوان پروتئینهای حدواسط شناسایی شدند.

خوشخیم مقایسه گردید Kochert .و همکاران نیز مطالعهای

همچنین پروتئینهای حدواسط شناساییشده جهت یافتن پروتئین

بهروش مشابهی آنالیز میکرواری بر روی نمونههای لنفوم انجام

کینازهای دارای واکنش با آنها ،بهوسیله پایگاه دادهای

دادند ( .)۸در مطالعه حاضر یکی از نمونههای لنفوم خوشخیم

) ،(Kinase Expression Analysisبررسی شدند که  10پروتئین

) (Classic Hodgkin Lymphoma, CHLبهعنوان کنترل و نمونه

کیناز دارای بیشترین ارتباط شناسایی بودند .در ادامه ،مجموع 10

بدخیم لنفوم ))B-Acute Lymphoblastic Luekemia, BALL

فاکتور رونویسی برتر و پروتئینهای حدواسط شناساییشده و 10

بهعنوان تیمار در نظر گرفته شد.

پروتئین کیناز برتر ،بهوسیله نرمافزار  yEdنسخه  3شبکه پروتئینی

گزارش شده است ( .)6،5،3نتایج تحقیقات نشان میدهد

آنها ترسیم گردید (.)14،13
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خون در کودکان ،لوسمی لنفوبالستیک حاد گزارش شده که در

الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

یافتهها


با توجه به اینکه بیماری  BALLیکی از انواع بیماریهای نقص

نتایج بررسی دادههای میکرواری 33۸ ،ژن افزایش بیانیافته و 252

ایمنی است ژنهای فعال در

ژن کاهش بیانیافته را در نمونه  BALLنسبت به  CHLنشان داد.

میتوانند مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

Primary Immunodeficiency

 )Nucleotidylexotransferase) DNTTو بیشترین میزان کاهش

که در غشا نقش ایفا میکنند ،نشان از اهمیت عملکرد و حفظ غشا

بیان برای  )Cyclin D2) CCND2مشاهده گردید.

در سلولهای سرطانی  BALLاست که میتواند یکی از دالیل

نتایج بررسی مکان فعالیت ژنهای افزایش بیانیافته در

مقاومت این نوع سلولها در برابر داروها و درمانهای سرطان باشد

 Intracellularو  Brush borderگزارش شد (جدول مکمل )3؛

(جدول شماره  .)1درحالیکه بررسی عملکردی ژنهای کاهش

درحالیکه مکان فعالیت ژنهای کاهش بیانیافته در قسمتهای

بیانیافته ،در عملکردهای ،Cytokine Receptor Activity

 Costamereو  Membrane raftدیده شد (جدول مکمل .)4

 Cytokine bindingو

بـررسـی عملکـردی ژنهـای افـزایـش بیـانیـافـتــه در

گزارش شد .عملکردهای مربوط به سایتوکاینها ،نشاندهنده

عملکردهای  B Cell Receptor Signaling Pathwayو

عملکرد ژنها در فرآیندهای مرگ سلولی و از بین بردن سلول

 ،Primary Immunodeficiencyبیشترین فعالیت را از خود نشان

توسط سایتوکاینها بود که بهوسیله سرطان  ،BALLبیان این

داد ،بهخصوص ژنهایی که در نقص ایمنی نقش ایفـا میکـننـد و

دسته از ژنها کاهش مییابد.

همچـنیـن بیشتـریـن میـزان افـزایـش بیـان بـرای

Cytokine-cytokine Receptor Intraction

یافزایشبیانیافته

ژنها
:دستهبندیعملکردی 

جدولشماره1
عملکردها

pvalue

ژنها
تعداد 

سلولهایB

مسیرسیگنالینگرسپتور

1.3E-8

11

نقصسیستمایمنیاولیه

1.3E-7

۸

غشایپالسمایی

3.3E-6

76

قسمتغشایپالسمایی

5.3E-5

49

غشایسلولی

4.3E-4

45

غشاء

2.3E-3

97

تمایزلوکوسیتها


7.8E-5

10

یتها
تمایزلنفوس 

8.3E-5

9

یتها
فعالسازیلنفوس 


1.9E-5

13

سازیلوکوسیتها


فعال

2.8E-5

14

عملکرد ژنهای افزایش بیانیافته به ترتیب در جدول شماره 1

در سرطان ) (BALLمیباشد.

قرار گرفته است .جدول فوق ،نشاندهنده  10عمکرد برتر از نظر

پیشبینی عملکرد مولکولی ژنهای افـزایـش بیـانیافـتـه را در

معیار معنیداری ( )p≤0/05میباشد .ستون اول ،نوع عملکرد را

عملـکــردهـــای  Phosphatidylinositol 3-kinase bindingو

نشان میدهد؛ ستون دوم تعداد ژنهای دخیل در عملکرد و ستون

RNA Polymerase II distal Enhancer Sequence-Specific

سوم ،معیار معنیداری را گزارش میکند .بهترین عملکرد به نقش

 ،DNA Binding Transcription Factor Activityنشان داد که

در مسیر سیگنالینگ رسپتور سلولهای  Bو نقص ایمنی اولیه

به ترتیب بیشترین امتیازها را داشتند (جدول مکمل شماره )1؛

بهترتیب میباشد .همچنین عملکردی که بیشترین ژن را به خود

همچنین برای ژنهای کاهش بیانیافته ،بیشترین امتیاز برای

اختصاص داده در غشا است .عملکرد این ژنها در تمایز

عملکردهای

لنفوسیتها ،لوکوسیتها و در فعالگرهای لنفوسیتی و لوکوسیتی

 RNA Polymerase II Regulatory Region DNA Bindingو

نیز گزارش شده که نشاندهنده افزایش عملکردهای دفـاعـی بـدن
4

 Cytokine Receptor Activityو Virus Receptor Activity
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DNA

باال بودن تعداد ژنهای افزایش بیانیافته ( 97عدد ژن از  33۸ژن)

الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

گزارش شد (جدول مکمل شماره  .)2براساس نتایج نقش ژنهای

بیماریهای نقص ایمنی دستهبندی میشود .در لوکمیا نیز شباهت

افتراقی در بیماریها ،ژنهای افزایش بیانیافته به ترتیب در

 BALLبه بیماریهای لوکمیایی نشان داده شد .اما بررسیها بر

بیماریهای ،Myocardial_Infarction, Immunodeficiency

روی ژنهای کاهش بیانیافته ،نقش آنها در بیماریهایی همچون

 Leukemiaبیشتر گزارش شده است .همچنین در بیماریهای

 Fibrosis, Osteoporosis, Spastic_paraplegiaدیده شد

نقص ایمنی نیز نقش فعالی داشتند که  BALLنـیـز خـود در دستـه

(جدول شماره .)2

یکاهشبیانیافته

ژنها
یماریهای 

ب
فلج اسپاستیک ارثی

نقص سیستم ایمنی

پوکی استخوان

سکته قلبی

فیبروز

سرطان خون (لوسمی)

ناهنجاری

میگرن

سرطان تیروئید

نقص ضربان بطن راست

ناشنوایی

لنفوم

اختالل در گلیکوزیالسیون

عقبافتادگی ذهنی

ماالریا

ناشنوایی

دیستروفی عضالنی

دیابت

بیماری انباشت گلیکوژن

آسم

بررسی نقش ژنهای افتراقی در بیماریهای دیگر در جدول

WT1, POU3F2, LMO2, ERG, CUX1, LYL1, SPI1, ELF1,
TET1, KDM5B

شماره  2نشان داده شده است .ستون اول در جدول ،نشاندهنده

در میان ژنهای افزایش بیانیافته ،دیده شد که با فعالسازی،

نام بیماریهای است که نقش آنها در ژنهای افزایشبیانیافته

مجموعاً  179ژن از  33۸ژن افزایش بیانیافته ،پتانسیل راهاندازی

گزارششده و ستون دوم معرف بیماریهایی است که عملکرد

سلول به سمت  BALLرا نشان دادهاند که دارای اهمیت مطالعاتی

ژنهای کاهشبیانیافته در آنها مشاهده شده است .همچنین نقش

نیز میباشد (جدول شماره  .)3از  239فاکتور رونویسی

ژنهای افزایشبیانیافته در بیماری نقص ایمنی مشخص است؛

استخراجشده از ژنهای کاهشبیانیافته ،تنها  4فاکتور رونویسی

درحالیکه ژنهای کاهشبیانیافته در بیماری فلج اسپاستیک

 STAT1, JUN, GATA3, VDRدر ژنهای کاهش بیانیافته،

ارثی دارای نقش میباشند.

مسئول فعالسازی  41ژن از ژنهای کاهش بیانیافته بودند که این

بررسی نواحی باالدستی و پروموتری ژنهای افتراقی ،باعث یافتن

نیز بهنوبه خود میتواند مورد توجه قرار گیرد.

فاکتورهای رونویسی که بیشترین پیوند را با این نواحی داشتهاند،

بیانیافته
ژنهایافزایش 
جدولشماره:3فاکتورهایرونویسی 
هدفهایژنی


LogFC

گردید .برای ژنهای افزایش بیانیافته 234 ،فاکتور رونویسی و

فاکتوررونویسی

برای ژنهای کاهشبیانیافته 239 ،فاکتور رونویسی یافت شد که

KDM5B

47

4.483952

WT1

35

5.169946

 10فاکتور برتر رونویسی هرکدام گزارش شدند (جدول مکمل

CUX1

35

2.854558

شماره  1و  .)5بیشترین امتیاز از بین فاکتورهای رونویسی

LMO2

32

4.386032

یافتشده از ژنهای افزایش بیانیافته به  MTF2 ،SUZ12و

POU3F2

30

2.028974

ERG

21

2.778742

 JARID2تعلق داشت؛ درحالیکه بیشترین امتیاز برای فاکتورهای

TET1

21

2.985366

رونویسی یافتشده از ژنهای کاهش بیانیافته مربوط به

SPI1

17

2.319835

فاکتورهای  STAT4 ،SOX2و  VDRبود .فاکتـورهـای رونـویسـی

LYL1

15

3.466519

ELF1

13

3.018426

5
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یماریها

ژنهایافتراقیدردیگرب
جدولشماره:2ایفاینقش 
یافزایشبیانیافته

ژنها
یماریهای 

ب

الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

باالدستی ژنهای افزایش بیانیافته گزارش شد.

بدین صورت برای ژنهای افزایش بیانیافته 173 ،پروتئینکیناز

ستون اول ،نشاندهنده نام فاکتور رونویسی است؛ ستون دوم،

شناسایی شد .کینازهای  SRC ،LYNو  SYKبه ترتیب با ،18.07

نشاندهنده تعداد فعالسازی هر فاکتور بهصورت جداگانه بر روی

 10.63 ،10.74بیشترین امتیازها ) (Combined scoreرا از خود

ژنهای افزایش بیانیافته و ستون سوم نیز میزان افزایش بیان

نشان دادند (جدول شماره  .)4سپس پروتئین کینازهای اختصاصی

هرکدام در سرطان  BALLنسبت به نمونه کنترل میباشد .بهترین

(کینازهایی که در دسته افزایش بیانیافته وجود داشتند و در دسته

امتیاز ازنظر تعداد فعالسازی به  KDM5Bبا  47فعالسازی از 337

کاهشبیانیافته گزارش نشدند ).ژنهای افزایش بیانیافته بررسی

ژن فعالشده در لوسمی لنفوبالستیک حاد به سلولهای  Bتعلق

شد که از بین  173کیناز ،تنها  65پروتئین کیناز اختصاصی یافت

گرفت .پروتئینهای حدواسط از  10فاکتور رونویسی برتر

شد و از بین آنها تنها  3پروتئین کیناز  PTK2B ،CSKو

بهدستآمده از ژنهای افتراقی گزارش شد که مجموعاً برای

 PIK3CAمعنیدار ( (p≤0/05بود (جدول مکمل شماره .)۸

شبکه افزایش بیانیافته 70 ،پروتئین حدواسط و برای شبکه کاهش
بیانیافته 106 ،پروتئین حدواسط شناسایی گردید.
بیانیافته
یافزایش 

ژنها
پروتئینکینازهای 

جدولشماره4:
Adjusted pvalue

Z-score

LYN

9.078E-07

0.000157049

-2.06382

18.07689863

SRC

0.0001248

0.00719694

-2.178399

10.74843728

SYK

5.803E-05

0.005019447

-2.009161

10.63737217

FYN

0.0001778

0.007691208

-2.103737

10.2403109

LCK

0.0005083

0.014654599

-1.98463

8.381092505

CSK

0.0003403

0.011775458

-1.780302

7.907635865

INSR

0.0011322

0.027339482

-1.958946

7.051077633

IGF1R

0.0015803

0.027339482

-1.765697

6.355490907

ABL1

0.002342

0.036832861

-1.753408

5.788639234

BTK

0.0013117

0.027339482

-1.595428

5.742619314

پروتئینکینازها

pvalue

Combined Score

بررسی پروتئینکینازها از روی پروتئینهای حدواسط ژنهای

بررسی پروتئینکینازهای شبکه ژنهای کاهش بیانیافته از روی

افزایشبیانیافته انجام شد .ستون اول ،نشاندهنده اسم

 106پروتئین حدواسط انجام شد که  171پروتئین کیناز درنهایت،

pvalue

شناسایی شدند که بهترین امتیاز به پروتئین کینازهای ،JAK1

Adjusted

 PRKCBو  SYKبه ترتیب با  3.2 ،3.4 ،5.7قرار گرفت (جدول

 p-valueاست؛ ستون چهارم نشاندهنده  z-scoreبوده که به هر

مکمل  .)9از بین  171پروتئین کیناز یافتشده ،تنها  62عدد

مقدار منفیتر باشد معنیدارتر است و درنهایت ستون پنجم ،از سه

اختصاصی بودند که تنها پروتئین کیناز  ،IKBKBمعنیدار

ستون قبل خود

( (p≤0/05بود (جدول مکمل شماره .)10

( )pvalue, z-score, Adjusted pvalueمحاسبه میشود و هر

شبکه پروتئینی هر دسته از ژنهای افتراقی ،از تلفیق دادههای

میزان که عدد باالتری به دست آورد دقت باالتری دارد .در این

بهدستآمده از  10فاکتور رونویسی به همراه پروتئینهای

مطالعه پروتئین کیناز  ،LYNبیشترین امتیاز را نشان داد.

حدواسط و  10پروتئین کیناز در صورت داشتن ارتباط بین

پروتئینکیناز است؛ ستون دوم ،نشاندهنده امتیاز
بوده که معنیدار میباشد ((p≤0/05؛ ستون سوم ،امتیاز

پروتئینهـا

6
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فاکتورهای رونویسی استخراجشده از پروموترها و نواحی

بررسی پروتئینکینازها از پروتئینهای حدواسط صورت گرفت.

الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
...

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

پروتئینها کشیده شده است که برای شبکه افزایش بیانیافته10 ،

همچنین برای شبکه پروتئینی ژنهای کاهشبیانیافته نیز 10

فاکتور رونویسی برتر (جدول مکمل شماره  )11و  70پروتئین

فاکتور رونویسی برتر (جدول مکمل شماره  )5و از  106پروتئین

حدواسط و  10پروتئین کیناز برتر (جدول شماره  )4استفاده شد و

حدواسط شناختهشده 92 ،پروتئین دارای ارتباط با شبکه شناسایی

تنها  49پروتئین حدواسط از  70پروتئین شناختهشده دارای ارتباط

شدند که به همراه  10پروتئین کیناز برتر (جدول مکمل شماره )9

شبکهای با دیگر پروتئینها بودند (شکل شماره .)1

شبکه پروتئینی ژنهای کاهش بیانیافته ترسیم شد (شکل
Downloaded from journal.muq.ac.ir at 15:55 IRDT on Monday June 25th 2018

شماره .)2

سلولهای.B

یافزایشبیانیافتهدرلوسمیلنفوبالستیک

ژنها
شکلشماره1:شبکهپروتئینی 



)AR )Androgen Receptor

شبکه پروتئینی ژنهای افزایش بیانیافته با  69پروتئین و 477

بیشترین ارتباط به فاکتور رونویسی

ارتباط به دست آمد که فاکتورهای رونویسی با رنگ

با  39ارتباط مستقیم گزارش شد .حجم دایرهها مربوط به میزان

بنفش،کینازها با رنگ سبز و پروتئینهای حدواسط با رنگ

ارتباط با شبکه است و هرچه حجم کمتر باشد ،ارتباط کمتر بوده

خاکستری روشن ترسیم شدهاند .این شبکه شامل  69پروتئین بوده

و هرچه حجم بیشتر باشد ارتباط بیشتر است.

که سهم فاکتورهای رونویسی و کینازها هرکدام  10عدد میباشد.

مهمترین پروتئین شبکه ،یک فاکتور رونویسی  ARبا  30ارتباط

یافتههای این مطالعه 49 ،عدد پروتئین حدواسط را نشان داد که در

مستقیم و  40ارتباط غیرمستقیم و درمجموع با  70ارتباط

حدواسط کینازها و فاکتورهای رونویسی قرار داشتند.

بینپروتئینی شناخته شد (شکل شماره .)2

7
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الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

شبکه پروتئینی ژنهای کاهشبیانیافته نمونه تیمار با  112پروتئین

فاکتور رونویسی  ARدر مرکز شبکه میباشد .حجم دایرهها

و  1033ارتباط پروتئینی کشیده شد که فاکتورهای رونویسی با

مربوط به میزان ارتباط با شبکه بوده و هرچه حجم کمتر باشد،

رنگ بنفش ،کینازها با رنگ سبز و پروتئینهای حدواسط با رنگ

ارتباط کمتر است و هرچه حجم بیشتر باشد ،ارتباط بیشتر است.

خاکستری روشن کشیده شدهاند .این شبکه شامل 112 :پروتئین



است که سهم فاکتورهای رونویسی و کینازها هرکدام  10عدد

بحث

میباشد .در این مطالعه  92عدد پروتئین حدواسط گزارش شد.

لوسمی لنفوبالستیک حاد  ،Bبیماری است که به دلیل افزایش

بیشترین ارتباط فاکتور رونویسی با  30ارتباط مستقیم و  40ارتباط

تولید بیرویه سلولهای  Bنابالغ در خون بروز میکند؛ به تعبیر

غیرمستقیم و اثر مستقیم بر روی  13پروتئین و اثر غیرمستقیم بر

دیگر ،افزایش تعداد سلولهای غیرعملکردی  Bدر خون باعث

روی  29پروتئین حدواسط بود .همچنین بر روی  2پروتئینکیناز

ایجاد بیماری  BALLمیشود ( .)2،1شیوع  BALLبیشتر در

اثر مستقیم ،بر  4پروتئینکیناز 1 ،فاکتور رونویسی و  ۸پروتئین

کودکان دیده شده که بیشترین سن درگیر 2-5 ،سال است.

حدواسط ،تأثیر غیرمستقیم داشت.
8
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سلولهای.B

یکاهشبیانیافتهدرلوسمیلنفوبالستیک

ژنها
شکلشماره:2شبکهپروتئینی 



الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
...

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

نسبت برای بزرگساالن به  %40نیز میرسد ( %20 .)16،15مبتالیان

اصلی ایجاد لوکمیای حاد بوده است ( ،)20همچنین در این

پس از سپری کردن دوره درمان دچار عود بیماری میشوند که

مطالعه ،یکی از چند فاکتور رونویسی اصلی فعالساز ژنهای

غالب این افراد از دنیا میروند ( .)4شیمیدرمانی ،درمان رایج

افزایش بیانیافته گزارش شد .از دیگر فاکتورهای مهم آنالیز

 BALLاست ( ،)17که به دلیل مقاومت بدن بهخصوص پس از

فاکتورهای رونویسی میتوان به  MTF2و  JARID2اشاره کرد

عود بیماری ،درمان دچار مشکل میشود؛ ازاینرو نیاز به درک

(جدول مکمل شماره  .)11در مطالعه حاضر 10 ،فاکتور رونویسی

بهتر مکانیسمهای مولکولی سرطان بیش از پیش بوده و یافتن

جدول شماره  3بهطور مجموع با فعالسازی  179ژن از  33۸ژن

پروتئینهای کلیدی در مرحله بعد جهت هدفهای تشخیصی و

افزایش بیانیافته دارای پتانسیل باالیی در بردن سلول به سمت

درمانی دارای اهمیت بهسزایی است.

 BALLبودند؛ بههمین جهت  10فاکتور رونویسی را میتوان

در مطالعه حاضر ژنهای افتراقی جهت بررسی عملکردی آنالیز

بهعنوان کاندیدهای هدفهای درمانی و تشخیصی  BALLمعرفی

شدند که نتایج بررسی ژنهای افزایشبیانیافته در عملکرد

کرد KDM5B .با تأثیرگذاری بر  47ژن افزایش بیانیافته،

 phosphatidylinositol 3-kinase bindingدیده شد (جدول

همچنین تأثیر بر  5فاکتور از  10فاکتور جدول شماره  ،3بیشترین

مکمل شماره .)1

تأثیرگذاری را داشت که در مطالعه  Grossmannبهخوبی نشان

افزایش این عملکرد باعث جهش در  p110ɑمیشود که جهش

داده شده و  KDM5Bیکی از ژنهای افزایش بیانیافته در

در  p110ɑعامل بسیاری از سرطانها بوده و یک نمونه آن در

لوکمیای حاد سلولهای  Tبهعنوان فاکتور رونویسی میباشد

تومورهای مغزی (سرطان گلیوبالستوما) گزارش شده است (،)1۸

( .)20در مطالعه  Taoافزایش بیان  KDM5Bبا عملکرد هیستون

درحالیکه در مطالعه حاضر عملکرد ژنهای کاهش بیانیافته در

دمتیالزی تأیید گردید ( ،)21ولی در مطالعه حاضر نقش

 RNA polymerase II regulatory region DNA bindingنشان

 KDM5Bبهعنوان فاکتور رونویسی با تأثیرگذاری بر روی  47ژن

داده شده است که با اتصال به مناطقی از  DNAباعث کنترل

و نقش همبیانی  KDM5Bبا ژنهای افزایش بیانیافته در

BALL

 RNA pol IIو تنظیم رونویسی میشود (جدول مکمل شماره .)2

برای اولینبار گزارش شد (جدول شماره  .)3اهمیت

WT1

ژنهای کاهشبیانیافته با مهار ژنهایی که در کنترل و تنظیم

) )Wilms' tumor gene 1در سلولهای  Tلوکمیای حاد

رونویسی نقش دارند باعث مهار فرآیند رونویسی شده ،ولی

لنفوبالستیک ،همچنین  BALLجهت تشخیص اختصاصی بیماری

فرآیندهای همانندسازی و تکثیر با افزایش بیان ژنهایی که

در سال  19۸3توسط  Vodinelichگزارش شد ( .)22در مطالعه

عملکردشان در فسفاته کردن کینازی نقش دارد ،فعالشده که

حاضر نیز  WT1بهعنوان

دومین فاکتور رونویسی مهم در BALL

عملکرد آنها در مهاجرت ،رشد ،تکثیر و تغییر شکل سلول

با اثرگذاری بر روی  35ژن افزایشبیانیافته و تأثیرگذاری بر سه

میباشد .در همه فازهای مختلف سلولی ،این عملکرد نقش مهمی

فاکتور رونویسی از  10فاکتور مورد مطالعه ،رتبه دوم را در جدول

ایفا میکند و همه از رفتارهای سلولهای سرطانی گزارش شده

شماره  3به خود اختصاص داد که نشان از صحت آنالیزهای

است .نتایج بهدستآمده از بررسی آنالیز پروموترهای ژنهای

انجامشده در مطالعه حاضر دارد .در این مطالعه پروتئینهای

افزایش بیانیافته (به جهت یافتن فاکتورهای رونویسی) نشان

کاندید آن ازجمله  WT1بهوسیله دادههای آزمایشگاهی توسط

میدهد بیشترین امتیاز در فاکتور رونویسی  SUZ12بوده که در

 Vodinelichدر سال  19۸3نیز گزارش شد (( )22جدول شماره

لوسمی لنفوبالستیک حاد و سلولهای  Tنقش تغییردهنده

 .)3همچنین اهمیت  )Cut-like Homeobox) 1CUX1در

هیستونها را به عهده دارند و از ژنهای مهم  ALLتلقی میشوند

تعمیرهای ناشی از اکسیداسیون  DNAگزارش شده است (.)23

( .)19در مطالعه حاضر یکی از مهمترین فاکتورهای رونویسی،
ژنهای افزایش بیانیافته بود.
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 %۸0کودکان مبتال به  BALLبهطور کامل درمان میشوند که این

در یک مطالعه دیگر ،جهش در  EZH2بهتنهایی یکی از دالیل

الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
نسرین جاوید تبریزی و همکاران
...
ELF-1
در مطالعه حاضر  CUX1بهعنوان سومین فاکتور رونویسی مهم که

نزدیک  6برابر افزایش بیانیافته در  BALLو با 13

بهعنوان فاکتور رونویسی مهم در  BALLگزارش شد (جدول

فاکتور رونویسی در  BALLمشاهده گردید (جدول شماره .)3

شماره ( Ferrando .)3سال  )2002ژنهای  LMO2و  LYL1را

آنالیزهای کینازی بر روی پروتئینهای حدواسط انجام گرفت و

T

برای ژنهای افزایش بیانیافته 173 ،پروتئین کیناز شناسایی شد و

عنوان کرد ( ،)24سپس در سال  2004توانست  LMO2را بهعنوان

ده تای برتر که مهمترین آن  LYNبود گزارش گردید (جدول

فاکتور رونویسی مهم در  ALLسلولهای  Tگزارش کند (،)25

شماره  .)4در این دسته کینازهاییکه بهصورت اختصاصی با

درحالیکه در مطالعه حاضر  LMO2بهعنوان چهارمین فاکتور

پروتئینهای حدواسط ژنهای افزایش بیانیافته واکنش و ارتباط

رونویسی مهم در ژنهای افزایش بیانیافته که نسبت بیانش

دارند نیز بررسی گردید و از بین  173کیناز 65 ،کیناز یافت شد

ALL

که در گروه کینازهای کاهش بیانیافته وجود نداشتند .مهمترین

سلولهای  Bکه بر روی  32ژن افزایش بیانیافته اثر القایی داشت

کیناز  LYNبود که یکی از تیروزینکینازهای خانواده  Srcمیباشد

برای اولینبار بهعنوان چهارمین فاکتور مهم در  BALLگزارش

و در سلولهای هماتوپویتیک

شد (جدول شماره  .)3همچنین در این مطالعه ،ژن ( LYL1در

سلولهای خونساز مغز استخوان ،سلولهای تولیدکننده

سلولهای  Tلنفوبالستیک لوکمیای حاد) برای اولینبار بهعنوان

لنفوسیتهای  ،)2۸( Bبافتهای عصبی ( ،)29کلیهها و بافتهای

فاکتور رونویسی مهمی که  6برابر افزایش بیانیافته داشت نشان

چربی ،بیان باالیی دارد ( LYN .)30بهعنوان آنزیم کلیدی

داده شد (جدول شماره  )3و تأثیرگذاری بر روی  15ژن

فعالسازی در سلول هماتوپویتیک فعالیت میکند و با گیرندههای

افزایشبیانیافته دیگر نیز یکی دیگر از اثرات  LYL1در مسیر

سطح سلول ،از قبیل گیرنده آنتیژن سلول  Bارتباط دارد (،)31

 BALLبود .در مطالعه حاضر برای نخستینبار ،فاکتور رونویسی

که نشاندهنده اهمیت این کیناز در فعالسازی سلولهای

 POU3F2بهعنوان فاکتور رونویسی در ژنهای افزایش بیانیافته

هماتوپویتیک بوده و نتیجه فعالسازی آنها نیز تولید هرچه بیشتر

 BALLمشاهده گردید که با  30فعالسازی بر روی ژنهای

سلولهای  Bو افزایش آنها در بدن فرد میباشد .در نتیجه با مهار

افزایش بیانیافته میتواند بهعنوان یکی از فاکتورهای رونویسی

 LYNمیتوان فعالسازی سلولهای هماتوپویتیک را کاهش داد و

مهم جهت هدفهای تشخیصی و دارویی معرفی گردد (جدول

بههمین دلیل میتوان مارکر تشخیصی  LYNرا در نظر گرفت.

شماره  Lorsbach .)3در مطالعه خود TET1 ،را بهعنوان پروتئین

همچنین  LYNیک مهارگر تکثیر میلوئیدها است که از عملکرد

(Acute

آن در مهار سرطان  )Acute Myeloid Leukemia) AMLاستفاده

 Myeloid Lymphoblastic) AMLگزارش کرد ( .)26در مطالعه

میشود ،اما مهمترین عملکرد ( LYNدر سرطانهای مربوط به

حاضر نیز  TET1با تأثیرگذاری بر روی  21ژن افزایشبیانیافته و

سلولهای  )Bکه آن را خیلی خاص میکند این است که کیناز

 4برابر افزایش بیان نسبت به نمونه کنترل در  BALLبهعنوان

 LYNدر سلولهای  Bنقش تنظیمگر فعالسازی یا مهارسازی

فاکتور رونویسی مهم در سرطان لنفوبالستیک لوکمیای حاد

سیگنالینگ سلول  Bرا به عهده دارد ( )32-34و اهمیت درمانی

سلولهای  Bگزارش شد (جدول شماره  )3و فاکتور رونویسی

کیناز  LYNرا نیز بسیار باال میبرد .در مطالعه حاضر ،مهمترین

 SPI1نیز که نزدیک به  4برابر افزایش بیان در  BALLدارد ،با 17

کیناز اختصاصی دسته ژنهای افزایش بیانیافته ،کیناز

فعالسازی ژنهای افزایش بیانیافته برای اولینبار بهعنوان فاکتور

گزارش شد (جدول مکمل شماره  CSK .)۸نیز مانند  LYNیکی از

رونویسی در  BALLمشاهده گردید (جدول شماره .)3

اعضای تیروزین کیناز  Srcبوده و مهمترین عملکرد آن در رشد

 Fukushimaافزایش بیان افتراقی  ELF-1را در  AMLگزارش

سلـولی ،تمـایـز ،مهـاجـرت و پـاسـخ ایمنـی اسـت کـه بهصـورت

کـرد ( ،)27درحالـیکـه در مطـالعـه حـاضـر ،فـاکـتـور رونویسـی

فسفریله کردن انتهای ( Cکربوکسیلی) دم پروتئینهای  ،Srcباعث

بهعنوان ژنهای افتراقی افزایش بیانیافته در  ALLسلولهای

نزدیک به  ۸برابر حالت کنترل میباشد ،مشاهده گردید و

تأثیرگذار در بازآرایی پروتئین  MLLدر سرطان
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در فعالسازی  35ژن افزایش بیانیافته فعالیت دارد ،برای اولینبار

فعالسازی بر روی ژنهای افزایش بیانیافته ،برای اولینبار بهعنوان

الهام سیاوشی و همکاران

پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bبا ...
...

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

فسفریلهکردن گیرندههای  BCRو  TCRسلول باعث مهار مسیر

ژنهای کاهش بیانیافته و افزایش بیانیافته ،نشاندهنده این مطلب

سیگنالینگ میگردد (.)40،39

است که پروتئین  ARنمیتواند عامل خوبی برای درمان باشد؛

در بررسی بر روی پروتئینهای حدواسط ،از ژنهای

چون در هر دو دسته ،حضور اصلی و فعال دارد ،اما شبکه پروتئین

کاهشبیانیافته 170 ،پروتئین کیناز مرتبط مشاهده گردید که از

کشیدهشده میتواند در جهت شناخت بیشتر عوامل دخیل در

این تعداد 62 ،عدد از کینازها ،اختصاصی ژنهای دسته

لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای  Bجهت درمان بهتر و

کاهشبیانیافته پیشبینی شدند و از بین  62عدد کیناز

سریعتر مورد استفاده قرار گیرد.

(Inhibitor of Nuclear Factor Kappa-B Kinase Subunit
Beta) IKBKB

نتیجهگیری


بهترین امتیاز را گرفت که نقش مهمی در مسیر سیگنالینگ

نتایج این مطالعه نشان داد اهمیت غشا در سلولهای  BALLبه

 NF-kappa-Bایفا میکند و این مسیر در آسیبهای واردشده به

سبب  97ژن از مجموع  33۸ژن افزایشبیانیافته ،در عملکردهای

 ،DNAالتهاب سایتوکاینها ،تولید باکتریها و ویروسها فعال

غشاهای سلولی بسیار باال بوده که این خود میتواند از نظر

شده و با فعال کردن صدها ژن باعث پاسخ ایمنی ،کنترل رشد و

مولکولی ،توضیحی برای مقاومت باالی سلولهای  BALLنسبت

محافظت در مقابل آپوپتوز میشود ( .)42،41در مطالعه حاضر به

به پروسههای درمانی باشد .یکی از اهداف مهم درمانها ،هدف

جهت شناخت بیشتر مسیر دقیق و ارتباط همه مؤلفههای پروتئینی

قرار دادن غشاهای سلولی است که با توجه به حجم باالی فعالیت

دخیل در لوسمی لنفوبالستیک حاد  ،Bشبکهای از پروتئینهای

ژنهای افزایش بیانیافته در سلولهای BALL؛ تعمیر ،ساخت و

مهم پیشبینیشده ترسیم شد .شبکه پروتئینی میتواند ارتباط بین

حفظ غشاهای سلولی در نتیجه مقاومت این نوع از سلولها در

سه مرحله مسیر سیگنالینگ پروتئینی را تفسیر کند ،همچنین باعث

برابر حملههای غشایی نظیر داروهایی که غشای سلول را هدف

افزایش بیان ژنهای افزایشیافته در  BALLشود که مهمترین

قرار میدهند خواهند داشت و دارای اهمیت بهسزایی است.

پروتئین شبکه با  39ارتباط مستقیم به فاکتور رونویسی  ARو در

همچنین در مطالعه حاضر بررسی پروتئینهای مختلف  7فاکتور

رتبه بعدی به پروتئین  EP300با  3۸ارتباط مستقیم که یک

رونویسی

پروتئین حد واسط است اتصال دارد EP300 .پروتئینی است که

 CUX1, LMO2, POU3F2, TET1, SPI1, LYL1, ELF1برای

در استیلیشن هیستونهای  1و  ،2در لنفومهای سلولهای  Bو در

اولینبار بهعنوان کاندیدهای تشخیصی و احیاناً درمانی در BALL

 ALLسلولهای  Tقرار دارد ( ،)19همچنین در سرطانهای سینه و

گزارش شدند که نقش کلیدی در مسیر  BALLایفا میکنند .در

روده نیز نقش بهسزایی ایفا میکند ( .)43از دیگر پروتئینهای

ادامه ،ضروری است کاندیدهای ارائهشده

بهوسیله تکنیک Real-

مهم درون شبکه میتوان به  CREBBPاشاره کرد که با  16ارتباط

 Time PCRتأیید گردند و برای هدف قرار دادن آنها پیشبینی

مستقیم و  13ارتباط غیرمستقیم ،نقش مهمی در شبکه دارد .این

دارویی نیز توصیه میشود.

پروتئین دارای نقش فعالگری در سرطان  ALLبا عملکرد در



تغییرات هیستونی و فعالسازی فاکتورهای رونویسی در روند

تشکروقدردانی

رونویسی میباشد (.)44

مطالعه حاضر بهطور کامل تحت حمایت مالی شرکت زیست
سامانه نسل جدید

]Systems Biology of Next Generation

) [Company(SBNGCبا کد مالی ( )SBNGC13961126بوده
است.
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سرکوب فعالیت این پروتئینها میشود (،)35-3۸همچنین

نکته مهم مشترک بودن پروتئین اصلی هر دو شبکه در هر دو دسته

الهام سیاوشی و همکاران

...  باB پیشبینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبالستیک حاد سلولهای
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...
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