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Abstract
Background and Aims: MicroRNAs are reported as playing important roles in neural differentiation,
but the complex mechanisms of neural differentiation are always a barrier to finding the significance
of microRNAs in neural differentiation. Our hypothesis was that high-throughput techniques with
systems biology network could be used to solve these complicated mechanisms. To this end, we made
an attempt to candidate new microRNAs in neural differentiation mechanisms using high throughput
and systems biology network approaches.
Materials and Methods: We utilized meta-analysis with five microarrays in both genes and
microRNAs expression databases with R programming language. Then, we constructed proteinprotein interaction (PPI) network from DEGs using GeneMania plug-in in Cystoscape environment.
Also, to find miR that are in interaction with DEGs of neural differentiation, we used two TargetScan
and miRTarBase databases. The results of two miR database were compared with the those of DEmiR and we finaly reported some DE-miR that have interaction with DEGs in neural differentiation
Results: Our results showed that 443 DEGs and 148 DE-miR in neural differentiation process
after meta-analysis of five databases. Next, the 443 DEGs were analyzed using two TargetScan and
miRTarBase microRNAs database and the results revealed 252 miR, so 252 miR were compared
with 148 DE-miR and the results indicated that only four miR 124, 29a, 383, and miR-380-3p were
present in both lists. In addition, PPI network was constructed with 443 DEGs and the results of
GO indicated four anterior posterior pattern specification, Neural tube development, Stem cells
differentiation, and Forebrain development pathways. PPI network of four pathways are extracted
and analyzed using four DE-miR candidates, and then two miR-383 and miR-380-3p were reported
as candidate microRNAs to play a role in neural differentiation process.
Conclusion: Our results suggest that the two miR-383 and miR-380-3p play a role in neural
differentiation process.
Keywords: Neural differentiation; Neural microRNAs; Bioinformatics; Microarrays meta-analyze;
Systems Biology
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 383 miRNAو  380-3pبه داشتن نقش در تمایز سلولهای عصبی
		
گزارش دو
مرضیه موذنی ،1زهره حجتی ،*1فریبا اسماعیلی ،2علی ساالری

5،4،3

 .1گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی دانشکده علوم و فناوری های زیستی ،دانشگاه اصفهان .اصفهان .ایران
 .2گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری ،دانشکده علوم و فناوریهای زیستی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 .3پژوهشکده سلولهای بنیادی ،مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران
 .4موسسه اختالالت رفتاری و شناختی ساالری ،کرج ،ایران
 .5آزمایشگاه بیوانفورماتیک زیست سامانه نسل جدید ،قم ،ایران
دریافت1399/2/13 :

پذیرش1399/6/15 :

چكيده:
سابقه و هدف :مکانیسم پیچیده متایز سلول های عصبی همیشه یک چالش بزرگ جهت شناخت جامع همه  miRNAهای دارای نقش در متایز سلول های عصبی
بوده است .از همین رو  miRNAهای زیادی در متایز عصب شناختهنشدهاند .به همین جهت استفاده از داده های حجیم با کمک علوم کامپیوتر راه حل مناسبی جهت
بررسی همه جانبه  miRNAهای احتاملی دارای نقش در مکانیسم متایز سلولی میتواند باشد .مطالعه حارض با هدف یافنت  miRNAهای کلیدی در مکانیسم متایز
سلول های عصبی جهت درمان آسیب های عصبی با استفاده از سلول درمانی صورت گرفته است.
مواد و روش ها :جهت متاآنالیز داده های ترانسکریپتوم 5 ،دیتاست ماکرواری ،مورد استفاده قرار گرفت .که  4دیتاست مربوط به بررسی ژن های افرتاقی و  1دیتاست
مربوط به  miRNAهای افرتاقی بودند .نتایج بدست آمده ژن های افرتاقی توسط دیتابیس های  miRTarBaseو  TargetScanمورد بررسی قرار گرفت تا اینکه نتایج
 miRNAهای بدست آمده با نتایج آنالیز  miRNAهای افرتاقی مقایسه شد و  miRNA 4دارای بیان افرتاقی معنادار در مسیر عصبی بدست آمد .سپس توسط ابزارهای
 Cytoscapeشبکه های پروتئینی و مسیرهای زیستی ( )Biological Processترسیم شد.
یافتهها :نتیجه متاآنالیز  4دیتاست ژنی 443 ،ژن و حاصل آنالیز دیتاست  ،miRNA 148 ،miRNAبا بیان افرتاقی بود .سپس  miRNA 800دارای برهمکنش با 443
ژن افرتاقی از دیتابیس های  miRNAبدست آمد که تنها  miRNA 4دارای اشرتاک با  miRNA 148آنالیز شده ،در متایز سلول های عصبی گزارش شدند .که از این بین
 miRNA 2در مطالعات گذشته دارای گزارش بوده و تنها دو  380-3p miRNAو  383که در مطالعه حارض که باقی مانده بودند گزارش شدند.
نتیجهگیری :به نظر می رسد که دو  miRNA 380-3pو  383در متایز سلول های عصبی دارای اثر باشند ،در نتیجه جهت سلول درمانی و بهینه سازی متایز سلول
های عصبی در این مطالعه برای اولین بار کاندید می شوند.
واژگانكلیدی :متایز سلول های عصبی ،متاآنالیز داده های ماکرواری ،بیوانفورماتیک ،زیست شناسی سامانه ایmiRNA .

نویسنده مسئول :زهره حجتی
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مقدمه
درمان بیماران مﺒتال به ﺿایعه نﺨاعی و رفﻊ ناتوانی این گروه از بیماران و یا
بازگرداندن برخی از تواناییهای آنها بسیار با اهمیت و مورد توجه پژوهشگران بوده
است .استفاده از سلولدرمانی و جایگزینی سلولهای مرده یا آسیﺐدیده با سلولهای
جدید یکی از راهکارهای نوین درمان برای این بیماران است .از آنجا که سلولهای
بنیادی توانایی خودنوزایی و تﺒدیل به سلولهای دیگر را دارند ،میتوان از آنها برای
درمان استفاده نمود .با توجه به اینکه کارآیی سلولهای عﺼﺒی متمایزشده پس از
پیوند کم است استفاده از روشهای محرك رشد و بقای سلولهای پیوندی بایستی
مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا سلول درمانی با موفقیت بیشتری انجام شود .میزان
بیماریهای زوال دستگاه عﺼﺒی مانند آلزایمر ،پارکینسون ،هانتینگتون و اماس در

بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش است ) .(1این بیماریها در اﺛر تﺨریﺐ
سلولهای عﺼﺒی و ﺿعﻒ یا از بین رفتن عملکرد آنها و در نتیجه تجمﻊ پروتﺌینهای
سمی در دستگاه عﺼﺒی مرکزی ) Central Nervous System) (CNSایجاد
میشوند .اگرﭼه مﻄالعه و پژوهش در زمینه درمان این بیماریها نﻈیر درمان با
سلول بنیادی و محافﻈت از دستگاه عﺼﺒی از اهمیت باالیی برخوردار است ،اما هنوز
این مﻄالعات در مراحل ابتدایی خود هستند .در حال حاﺿر درمانهایی که برای این
بیماریها در دسترس است فاقد کارآیی کافی است و در اکﺜر موارد فقﻂ میتوان
بﺨش کوﭼکی از عالیم را بهﻃور موقت کاهش داد .دانشمندان بهﻃور جدی در حال
انجام پژوهش هستند تا بتوانند درمانهایی برای انواع گوناگونی از بیماریها بهویژه
بیماریهای زوال بافت دستگاه عﺼﺒی مانند اماس پیدا کنند .برخی از روشهای
درمان این بیماریها عﺒارتند از کاهش سﻄﺢ پروتﺌینهای تجمﻊیافته با استفاده

 / 84مرﺿیه موذنی و همکاران

از روشهای محدودسازی نفوذپذیری سد خونی -مغزی ،استفاده از
فاکتورهای رشد به منﻈور حمایت از سلولهای عﺼﺒی آسیﺐ دیده ،دارو
درمانی و سلولدرمانی ) .(3 ,2استفاده از سلولهای بنیادی امیدهای
نمونه نمونه
تازهای را برای ترمیم بافتهای عﺼﺒی آسیﺐ دیده فراهم آورده است.
نام دیتاست
ژن ها
سال انتشار
نام محقق
کنترل تیمار
مﻄالعات آزمایشگاهی نشان داده است که سلولهای بنیادی میتوانند
42586
3
3
GSE27334
2011
Aurelien Serandour
به انواع بافتهای دیگر تمایز یابند .سلولهای تمایزیافته قادرند از
35556
4
4
GSE21724
2010
Andrea bozzato
ﻃریق جریان خون بهسمت مغز حرکت نموده و توسﻂ قسمتهای
Marco Antonio
35556
1
GSE68290
2015
آسیﺐدیده جذب شوند .امروزه شاهد پیشرفتهای ﭼشمگیری در
Mendoza-Parra
عرصهی سلولهای بنیادی هستیم که راههای نوینی را برای درمان
25164
2
GSE11523
2008
Minoru S.H. Ko
تعدادی از بیماریها از جمله بیماریهای زوال عﺼﺒی پیش رو گذاشته
مجموع
15660
8
9
است ) .(5 ,4سلولهای حاصل از تمایز سلولهای بنیادی مستقیما
نمونه
نمونه
به درون  CNSپیوند زده میشوند و یا به عروق خونی به صورت
miRNA
نام دیتاست
سال انتشار
نام محقق
کنترل تیمار
درونوریدی ) (Intravenousیا درونشریانی )(Intra-arterial
1296
2
3
GSE12600
2008
Huang bing
تزریق میشوند) .(6در سالهای اخیر ،روشهای آزمایشگاهی زیادی
توسعه یافتهاند که امکان تولید سلول عﺼﺒی از سلولهای پرتوان را
در فرآیند کشت سلول فراهم میکنند) .(9-7رده  P19نوعی سلول
سﭙس توسﻂ نرم افزار  Cytoscapeو پالگین  GeneManiaشﺒکه پروتﺌینی
انواع
به
اسیدرتینوﺋیک
بنیادی کارسینومای جنینی پرتوان است که در صورت تیمار با
ژن های افتراقی ترسیم شد) .(22 ,21همچنین برروی شﺒکه آنالیزهای
سلولهای ناشی از نورواکتودرم متمایز میشود این سلول ها قابلیت تمایز سریﻊ  GeneOntologyصورت گرفت و مسیرهای زیستی )(Biological Process
دارند و بدون نیاز به القای مواد سمی می توانند به سلول های عﺼﺒی متمایز شوند .در شﺒکه بررسی شد و نتایج مسیرهایی که در شﺒکه فعال هستند توسﻂ
همچنین سلول های  p19از نﻈر ژنتیکی قابلیت دستکاری دارند و از این رو پتانسیل  GeneManiaاستﺨراج شد)) (23شکل شکل  .(4-C,D,Eسﭙس miRNA
استفاده در سلول درمانی را دارا خواهند بود. (12-10).
های مشترك بدست آمده )شکل  (4-Fجهت بررسی اهداف ژنی آن ها به ترتیﺐ
تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای عﺼﺒی نیاز به تحقیق و پژوهش فراوان دارد مورد بررسی قرار گرفتند )شکل  (4-Gو نهایتا با ادﻏام ژن های مورد هدف
ﭼرا که مکانیسم مولکولی آن دارای پیچیدگی های زیادی است که نیاز استفاده  miRNAها )شکل  (4-Gبا شﺒکه برهمکنشی هریک از مسیرهای زیستی
هرﭼه بیشتر از داده های حجیم زیستی در سﻄﺢ رونویسی و بیان ژنی را محسوس تر )شکل  (E-4شﺒکه ادﻏامی برهمکنش  miRNAهای در هریک از مسیرهای
می کند .امروزه ابزارهای بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی نقش بسزایی در بررسی زیستی ترسیم و مورد بررسی قرار گرفت )شکل  .(4-Hشﺒکه مذکور جهت
فرآیندهای پیچیده زیستی ایفا می کنند از این رو مﻄالعات زیادی برروی تمایز سلول بررسی های  Centralityو یافتن ژن هاب شﺒکه توسﻂ پالگین CentiScaPe
ها با استفاده از داده های حجیم و رسم و تحلیل شﺒکه های پروتﺌینی با ابزارهای قرار گرفت)) (24شکل .(4-J
بیوانفورماتیکی و سیستم بیولوژی صورت می پذیرد) .(14 ,13مﻄالعه حاﺿر جهت
درك بهتر عملکرد  miRNAهای دخیل در مسیر تمایز عﺼﺒی جهت استفاده در یافته ها
سلول درمانی صورت پذیرفته است.
متاآنالیز دادههای ماکرواری:
نتایج بررسی داده های بیانی ژن  297ژن افزایش بیان یافته )FDR ≤ 0.05,
مواد و روش ها
 (LogFC ≥ 1و  146ژن کاهش بیان یافته ) (FDR ≤ 0.05, LogFC ≤ -1را
متا آنالیز بیان ژن ها:
در پی داشت که مجموعا تعداد  443ژن افتراقی در مسیر تمایز عﺼﺒی بدست آمد
داده های ماکرواری از دیتابیس Gene Expression Omnibus (GEO)iاز پایگاه )جدول مکمل  .(1همچنین نتیجه بررسی داده ماکرواری ریزآر ان ای )≤ FDR
 NCBIبه آدرس  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geoاستﺨراج شدند.
 (0.05, LogFC ≥ 1, logFC ≤ -1شامل  miR 682افتراقی از سه ارگانیسم )has,
GSE
27334
ﭼهار دیتاست بیان ژن با شماره های دسترسی , GSE21724,
 (mmu, rnoبود که پس از فیلتر دیگر ارگانیسم ها  miRNAموشی ) (mmuشامل
 GSE68290, GSE11523از  GEOانتﺨاب شده و دریافت شدند که بﻄور کلی  miR 148افتراقی بود که  miRNA 68افزایش بیان یافته در تمایز عﺼﺒی و 80
دارای  17نمونه بودند که از بین آن ها  9نمونه به عنوان کنترل و  8نمونه به عنوان تیمار  miRNAکاهش بیان یافته در تمایز عﺼﺒی گزارش شد)جدول مکمل .(1
در نﻈر گرفته شد .مجموع ژن های مشترك  4نمونه  15660ژن بدست آمد .نمونه
های ماکرواری توسﻂ پکیج  limmaدر محیﻂ  Rآنالیز شدند) .(15سﭙس هر آنالیز دیتابیس های :miRNA
 4نمونه)جدول (1یکدیگر مقایسه شدند که  15660ژن مشترك گزارش شدند .برای این منﻈور  443ژن افتراقی حاصل متاآنالیز در دو دیتابیسی که نتایج آنها
حذف نویز های صورت گرفته در متاآنالیز داده های ماکرواری به جهت استفاده از مﻄالعات آزمایشگاهی و پیش بینی بدست آمده است وارد و آنالیز شد که نتایج
از دیتاست های با پلتفرم های مﺨتلﻒ بوسیله روش  Batch effectو توسﻂ بدست آمده از داده های آزمایشگاهی )دیتابیس miRNA 2 (miRTarBase
پکیج های  ComBatو  SVAدر محیﻂ  Rصورت گرفته است) .(16گراف های موشی  miR-29aو  miR-124است که در جدول  2گزارش شده است .همچنین
تولید شده توسﻂ پکیج  ggplot2در  Rانجام شده است) (17همچنین دیتای ریز نتایج بدست آمده از  miRNAهای پیش بینی شده از دیتابیس TargetScan
آر ان ای ) GSE12600 (microRNAتوسﻂ ابزار  (18) GEO2Rبه تنهایی شامل  miRNA 252موشی بود که پس از تﻄﺒیق و اشتراك گذاری با 148
آنالیز شد و ریزآر ان ای های افتراقی بدست آمدند )شکل  4-Aو جدول  miRNA .(19)(1بدست آمده دارای بیان افتراقی )جدول مکمل  (2دو miRNA
آنالیز ریز آر ان ای های مرتﺒﻂ با ژن های افتراقی حاصل از متاآنالیز توسﻂ  380 ,380-3 pگزارش شدند که به ترتیﺐ افزایش و کاهش بیان یافته اند و دارای
پایگاه داده  miRTarBaseکه شامل دیتاهای تایید شده در آزمایشگاه است ارتﺒاط و برهمکنش با  443ژن افتراقی نیز می باشند )جدول .(2
وهمچنین پایگاه داده  TargetScanکه شامل دیتاهای پیش بینی شده در پایگاه جهت بررسی بیشتر اهداف  miRNAهای مشترك )جدول (1ژن های هدف آن
 EnrichRاست صورت پذیرفت ) (20و نتایج آن با پروفایل بیان  miRNAها مورد بررسی بیشتر بوسیله نمودار هیت مﭗ ) (Heatmapقرار گرفت )شکل
ﭼک شد و miRهایی که دارای بیان افتراقی بودند استﺨراج شدند )شکل .(1 .(4-B
جدول  : 1نشاندادن دیتا های مورد استفاده ژن ها و  miRNAهای افتراقی که در دو گروه سلول های
بنیادی و سلول های عﺼﺒی مورد بررسی قرار گرفتند.
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 miRNAو 3p
383 miRNA
سلولهای عﺼﺒی 85 /
تمایزسلول
نقشدردرتمایز
داشتننقش
 380بهبهداشتن
3p--380
گزارشدودو 383
گزارش

جدول  miRNA :2های بدست آمده از دو دیتابیس نتایج آزمایشگاهی ( )miRTarBaseو پیش
بینی ( )TargetScanکه دارای برهمکنش با ژن های تغییربیان یافته بودند و همچنین تغییر
بیان معنادار نیز از آن ها گزارش شده بود.
logFC

P.Value

adj.P.Val

miRNA_ID_LIST

4.94191

8.89E-31

1.15E-27

mmu-miR-124

-1.48268

4.88E-04

2.28E-03

mmu-miR-29a

1.46191

0.000584

0.00261

mmu-miR-380-3p

-1.47147

0.000538

0.00245

mmu-miR-383

Database

miRTarBase
TargetScan

جدول  :3ستون اول شامل نام مسیر زیستی می باشد ستون دوم شامل کیفیت آنالیز می
باشد که کمتر یا مساوی  0,05فیلتر شده است تعداد ژن های فعال در شﺒکه را نشان
می دهد و ستون آخر تعداد ژن های فعال در ژنوم را در هر مسیر زیستی نشان می دهد.
Occurrences

Occurrences

in Genome
204

in Sample
59

1.55E-45

297

52

1.72E-28

282

38

1.33E-16

147

22

2.67E-10

q-value

Description
anterior/posterior
pattern specification
stem cell differentiation
forebrain development
neural tube development

شکل  :1به ترتیﺐ هر پالت نشان دهنده اﺛر یکی از  miRNAهای جدول  2است که
بروی ژن های افتراقی اﺛرشان بررسی شده است و بﺼورت  Heatmapپالت بیان ژن ها را
مشﺨﺺ کردندکه در تمایز عﺼﺐ از خود نشان داده اند ستون های این پالت Heatmap
شامل هر نمونه ماکرواری است که آنالیز شده است که شامل  10نمونه پروفایل بیان تیمار
سلول های عﺼﺒی القا شده با رتینوﺋیک اسید) (RAو  9نمونه پروفایل بیان کنترل )(C
سلول های بنیادی است .به همین صورت از نمونه  (aشامل تغییر بیان ژن های متاﺛر از
 miR-124می باشد همچنین  (Bژن های متغییر متاﺛر از  miR-29aمی باشد که این دو
کاندید نتایج آزمایشگاهی دیتابیس  miRTarBaseمی باشند (C .نشان دهنده تغییر بیان
ژن های متاﺛر از  miR-380-3pمی باشد (D .نشان دهنده تغییر بیان ژن های متاﺛر از
 miR-383می باشد

stem cell differentiation, forebrain development, neural tube

 developmentدر مورد تمایز سلول های عﺼﺒی از  800مسیر یافت شده مورد
توجه قرار گرفت)جدول .(3
در ادامه بررسی مسیرهای زیستی بدست آمده از شﺒکه اصلی استﺨراج زیرشﺒکه
برهمکنشی هر مسیر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجتا شﺒکه برهمکنشی ﭼهار
مسیر زیستی بدست آمده استﺨراج گردید و مورد بررسی قرار گرفت بﻄوریکه به
نسﺒت افزایش و کاهش ژن های افتراقی به رنﮓ های قرمز و آبی نمایش داده

شکل  :2شﺒکه پروتﺌینی ﭼهار مسیر زیستی است که سه مسیر آن در تمایز عﺼﺒی حاﺋز
اهمیت می باشند بﻄوریکه شکل  (Aشامل ژن های مسیر anterior/posterior pattern
 specificationمی باشند که شامل  52ژن افتراقی معنا دار و  7ژن افتراقی ﻏیر معنا دار با
رنﮓ سفید مشﺨﺺ شده اند و ژن های افزایش بیان یافته با رنﮓ قرمز و کاهش بیان یافته
ها با رنﮓ آبی نمایش داده شدند ژن هاب شﺒکه  HOXA1گزارش شده است (B .مسیر
 Neural tube developmentشامل  22ژن و  173برهمکنش گزارش شده است که 5
ژن با بیان ﻏیرمعنادار )رنﮓ سفید( و  6ژن کاهش بیان یافته )رنﮓ آبی( و  11ژن افزایش
بیان یافته می باشد که ژن هاب شﺒکه ژن افزایش بیان یافته  PAX3گزارش شده است(C .
مسیر  forebrain developmentشامل  38ژن و  597برهمکنش گزارش شده است که 3
ژن با بیان ﻏیرمعنادار )رنﮓ سفید( و  8ژن کاهش بیان یافته )رنﮓ آبی( و  27ژن افزایش
بیان یافته می باشد که ژن هاب شﺒکه ژن افزایش بیان یافته  LHX1گزارش شده است(D .
مسیر  stem cell differenctiationشامل  52ژن و  1196برهمکنش گزارش شده است که
 4ژن با بیان ﻏیرمعنادار )رنﮓ سفید( و  13ژن کاهش بیان یافته )رنﮓ آبی( که در بین آنها
ژن های پرتوانی هم ﭼون  NANOG, POU5f1کاهش بیان یافته بودند و  35ژن افزایش
بیان یافته می باشد که ژن هاب شﺒکه ژن افزایش بیان یافته  GBX2گزارش شده است.
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ترسیم شبکه پروتئینی:
جهت ترسیم شﺒکه برهمکنش پروتﺌینی نتایج بدست آمده از ژن های افتراقی
) 443ژن افتراقی( سلول های تمایز یافته عﺼﺒی از ابزار  GeneManiaدر
محیﻂ  Cytoscapeاستفاده شد که همزمان عملکرد شﺒکه را با آنالیز مسیرهای
زیستی ) (Biological processنیز انجام می دهد .نتایج شﺒکه پروتﺌینی شامل
 459گره و  30980یال می باشد که نزدیک به  16گره حدواسﻂ در شﺒکه دارای
نقش هستند )شکل  .(4-Dشﺒکه پروتﺌینی بدست آمده مورد آنالیز مسیرهای
زیستی قرار گرفت و ﭼهار مسیر anterior/posterior pattern specification,

 / 86مرﺿیه موذنی و همکاران

بحث
در مﻄالعه حاﺿر تعداد  5دیتاست مورد بررسی قرار گرفت که ﭼهار دیتاست
مربوط به بررسی پروفایل بیانی ژن های افتراقی مسیر تمایز سلول های
عﺼﺒی از سلول های بنیادی است که بﺼورت متاآنالیز مورد بررسی قرار
گرفتند و همینﻄور یک دیتاست مربوط به  miRNAهای افتراقی تمایز
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شکل  :3اﺛر  miRNAها بروی هر یک از مسیرهای زیستی مربوط به تمایز عﺼﺐ را نشان
می دهد شکل  (Aنشان دهنده اﺛر  miRNAها بروی مسیر زیستی anterior/posterior
 pattern specificationدر این فرآیند  61گره و 1248برهمکنش نشان داده شده است
که  miRNA 380-3pبا اتﺼال به  PAX3و  miR-124aبا اتﺼال به دو ژن FOXA2,
 FOXC2و  miR-383با اتﺼال به  4ژن  PAX3, PAX6, TSHZ, OTX2گزارش
شده است همچنین  PAX3به عنوان هاب شﺒکه معرفی شده است .همینﻄور شکل (B
نشان دهنده مسیر  neural tube developmentمی باشد این شﺒکه دارای  24گره و 114
برهمکنش می باشد که هاب شﺒکه  PAX3گزارش شده است همینﻄور  miR-380-3pبا
اتﺼال به  PAX3و  miR-124aبا اتﺼال به دو ژن  FOXA2و  RGMAو  miR-383با
اتﺼال به ﭼهار ژن  PAX3, PAX6, FOXA1و  GAS1نمایان شده است همینﻄورشکل
 (Cمسیر زیستی  forebrain developmentمی باشد که شامل  40گره و  426برهمکنش
ﺛﺒت شده است که  miR-29aبا اتﺼال به دو ژن  EOMESو  COL3A1و همچنین miR-
 124aبا اتﺼال به سه ژن  DCLK1, CXCL12و  SEMA3Aو  miR-383با اتﺼال به 6
ژن  PAX6, OTX2, CXCL, DCLK1, NR2F1و  PLCB1دارای ارتﺒاط موﺛر در شﺒکه
می باشند همینﻄور هاب شﺒکه  LHX1گزارش شده است  .اما شکل  (Dنشان دهنده شﺒکه
برهمکنشی مسیرزیستی تمایز سلول های بنیادی است که با  55گره و  815برهمکنش و
ﭼهار  miRNAر  29a, 380-3p, 383, 124aنمایش داده شده است که هاب شﺒکه شامل
 IGF1می باشد و  miR-124aبا اتﺼال به دو ژن  FOXA2و  SOX9و همینﻄور miR-
 29aبا  2اتﺼال به  EOMESو  IGF1و  miR-380-3pبا  4اتﺼال به PAX3, IGF1,
 SOX6, PDGFRAگزارش شده است همینﻄور  miR-383به  5ژن PAX3, IGF1,
 FOXA1, FOXD3, MEGF10نشان داده شده است.

سلول های عﺼﺒی از سلول های بنیادی است که مورد بررسی قرار گرفت
)جدول  (1و برای هرکدام به ترتیﺐ  443و  148ژن و  miRNAدارای بیان
افتراقی گزارش شدند)جدول مکمل  1و  .(2از بین  miRNA 148دارای
بیان افتراقی  miRNA 4به عنوان  miRNAمشترك دارای برهمکنش با
ژن های افتراقی )  (443حاصل متاآنالیز گزارش شدند )جدول  .(2جهت
بررسی بیشتر ژن های افتراقی )  (443شﺒکه برهمکنشی آن ها ترسیم
شد)شکل  (C-4و با آنالیز عملکردی شﺒکه ترسیم شده مسیرهای زیستی
مهم در تمایز سلول های عﺼﺒی نﻈیر تمایز سلول های بنیادی )Stem
،cell differentiation)، anterior posterior pattern specification
تکوین مغز جلویی ) (forebrain developmentو الﺒته تکوین شیار عﺼﺒی
) (Neural tube developmentبدست آمد)جدول  3و شکل  (4-Dدر

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2023-01-10

شدند همینﻄور برای هر شﺒکه آنالیز  Centralityجهت نمایاندن ژن هاب شﺒکه
انجام شد و اندازه هر گره را متناسﺐ با امتیاز بدست آمده از معیار Betweenness
که معیار  Centralityهر گره می باشد تنﻈیم شد .لذا در شﺒکه مسیرزیستی
 anterior posteriorژن  HOXA1با افزایش بیان نزدیک به  4فولدﭼنج خود
و دارا بودن بزرگترین اندازه گره ای با توجه به بیشترین امتیاز Betweenness
که به خود ﺛﺒت کرده است به عنوان ژن هاب شﺒکه مشﺨﺺ شد همچنین
 PAX3به عنوان رقیﺐ نزدیک به او با کمی اختالف در رده دوم قرار گرفت)شکل
 .(2-Aبه همین نسﺒت برای مسیر زیستی  Neural tubeژن هاب شﺒکه به
 PAX3تعلق گرفت )شکل  (2-Bهمچنین در شﺒکه پروتﺌینی مسیر Forbrain
 developmentژن افزایش بیان یافته  LHX1خود را با بیشترین امتیاز بعد از
 DLX2به عنوان هاب گزارش کرد به این جهت که  DLX2از جمله ژن های
حدواسﻂ و بدون بیان افتراقی است لذا به عنوان ژن هاب گزارش نشد و در
عوض  LHX1افزایش بیان یافته را هاب ژن زیرشﺒکه مسیرزیستی forbrain
 developmentدر نﻈر گرفته شد )شکل  (2-Cو در آخر مسیر سلول های بنیادی
ژن افزایش بیان یافته  GBX2به عنوان ژن هاب شﺒکه مسیرزیستی سلول های
بنیادی در نﻈر گرفته شد درحالیکه ژن های  NANOGو  POU5F1به عنوان
یکی از مارکرهای پرتوانی سلول های بنیادی کاهش بیان مشﺨﺼی را در شﺒکه
نمایان کرده اند )شکل .(2-D
پس از آنکه شﺒکه برهمکنشی پروتﺌین های مسیرهای زیستی ترسیم شد)شکل(2
و بررسی های الزم جهت یافتن ژن های مهم شﺒکه صورت پذیرفت جهت بررسی
نقش  miRNAهای مورد مﻄالعه )جدول  (2در هریک از مسیرهای زیستی ،به
ﻃور همزمان نقش  miRNAها در شﺒکه ها مورد بررسی قرار گرفت)شکل .(3
اﺛر  miRNAها بروی مسیر زیستی anterior/posterior pattern
 specificationبﺼورتی است که در این فرآیند  61گره و 1248برهمکنش نشان
داده شده است که  miRNA 380-3pبا اتﺼال به  PAX3و  miR-124aبا
اتﺼال به دو ژن  FOXA2, FOXC2و  miR-383با اتﺼال به  4ژن PAX3,
 PAX6, TSHZ, OTX2گزارش شده است همچنین  PAX3به عنوان هاب
شﺒکه گزارش شده است )شکل .(3-A
همینﻄور در ادامه مسیر  neural tube developmentکه مسیر تکوین شیار
عﺼﺒی می باشد دارای  24گره و  114برهمکنش می باشد که هاب شﺒکه PAX3
گزارش شده است و  miR-380-3pبا اتﺼال به  PAX3و  miR-124aبا اتﺼال
به دو ژن  FOXA2و  RGMAو  miR-383با اتﺼال به ﭼهار ژن PAX3,
 PAX6, FOXA1و  GAS1گزارش شده است )شکل .(3-B
مسیر زیستی  forebrain developmentکه شامل  40گره و  426برهمکنش
است نشان دهنده  miR-29aبا اتﺼال به دو ژن  EOMESو  COL3A1و
همچنین  miR-124aبا اتﺼال به سه ژن  DCLK1, CXCL12و SEMA3A
و  miR-383با اتﺼال به  6ژن PAX6, OTX2, CXCL, DCLK1, NR2F1
و  PLCB1می باشد که دارای ارتﺒاط موﺛر در شﺒکه هستند همینﻄور هاب شﺒکه
 LHX1گزارش شده است)شکل .(3-C
شﺒکه برهمکنشی مسیرزیستی تمایز سلول های بنیادی که با  55گره و 815
برهمکنش و ﭼهار 380-3p, 383, 124a, 29a miRNAنمایش داده شده
است که هاب شﺒکه شامل  IGF1می باشد و  miR-124aبا اتﺼال به دو ژن
 FOXA2و  SOX9و همینﻄور  miR-29aبا  2اتﺼال به  EOMESو  IGF1و
 miR-380-3pبا  4اتﺼال به  PAX3, IGF1, SOX6, PDGFRAگزارش شده
است همینﻄور  383-miRبا  5برهمکنش با ژن هایPAX3, IGF1, FOXA1,
 FOXD3, MEGF10نشان داده شده است )شکل .(3-D
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شکل  :4به شکل کشاندن نحوه تشکیل شﺒکه برهمکنش  miRNAها و ژن های افتراقی است .به صورتی که  (Aﭼهاردیتاست ماکرواری سلول های عﺼﺒی و سلول های بنیادی به صورت
متاآنالیز بررسی شدند و  443ژن افتراقی بدست آمد همینﻄور یک دیتاست  miRNAسلول های عﺼﺒی و بنیادی نیز مورد بررسی قرار گرفت که  miRNA 148با بیان افتراقی گزارش شدند(B .
ژن های افتراقی شامل  443ژن جهت یافتن  miRNAهایی که قابلیت اتﺼال را بروی آن ها دارند را توسﻂ دو دیتابیس  TargetScan, miRTarBaseانجام شد و نتایج miRهای بدست آمده
با miRهای افتراقی مورد بررسی قرار گرفت و miRهای مشترك آن ها را جداسازی شد (C .همچنین جهت بررسی شﺒکه برهمکنشی پروتﺌینی ژن های افتراقی بدست آمده ) 443ژن( توسﻂ
پالگین  GeneManiaاز دیتابیس های  PPIنتایج بدست آمد و شﺒکه ای با  459گره و  30980یال ترسیم شده است (D .شﺒکه برهمکنشی را مورد آنالیز  Gene Ontologyقرار داده و مسیرهای
مهم مربوط به تمایز سلول های عﺼﺒی را پس از استﺨراج گزارش شد (E .شﺒکه برهمکنش هریک از مسیرهای زیستی بدست آمده را از شﺒکه  PPIجداسازی نموده miRNA (F .های مشترك
مابین  miRNAهای تغییر بیان داده شده و همینﻄور  miRNAهای دارای اتﺼال با  443ژن افتراقی بدست آمد که شامل ﭼها  miRNAر 29a, 383,380-3p ,124می شد .که  124و 380-3p
افزایش بیان و  29aو  383کاهش بیان را از خود نشان دادند (G .جهت بررسی اهداف هریک از  miRNAهای مشترك بدست آمده هیت مﭗ آن ترسیم شد و جهت بررسی تاﺛیر آن در هریک
از مسیرهای زیستی به شﺒکه برهمکنش هرکدام از مسیرها جهت بررسی بیشتر اﺿافه شد (H .ادﻏام برهمکنش  miRNAهای مشترك به همراه اهداف ژنی آن ها با شﺒکه برهمکنش هریک از
مسیرهای زیستی به صورت جداگانه جهت بررسی تاﺛیر  miRNAهای  29a, 383, 380-3p ,124بروی شﺒکه های زیستی مهم تمایز سلول های عﺼﺒی بررسی شد (J .اهداف  miRNAها در
شﺒکه های ادﻏامی بدست آمده جهت مﻄالعه استﺨراج و بررسی شد (J .آنالیز  Centralityجهت بررسی ژن های هاب هر یک از شﺒکه های ادﻏامی صورت گرفت که بروی شﺒکه Neural tube
 developmentبه ترتیﺐ  PAX3و  FOXA2باالترین امتیاز  Betweennessرا بدست آورده است که هاب شﺒکه به این ترتیﺐ ژن  PAX3گزارش شده است.
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نقش  miRNA 383در تمایز سلول های عﺼﺒی بیافزاید)شکل
نتایج بررسی های برهمکنش های  miRNAها در مسیر تکوین مغز
جلویی  Forebrain developmentنشان داد که  miRNA 124aدارای
سه برهمکنش می باشد که دو برهمکنش آن با ژن های کاهش بیان
یافته  DCLK1و  CXCL12که هر دو در مهاجرت سلولی دارای نقش
می باشند )  (48 ,47است و برهمکنش سوم با ژن افزایش بیان یافته SE-
 MA3Aمی باشد که  miR-124aجهت کنترل رشد شکل مﺨروﻃی سلول
های شﺒکیه از ﻃریق ژن  SEMA 3 Aعمل می کند )  .(49همجنین miRNA
 29aدارای دو برهمکنش با ژن افزایش بیان یافته  COL3A1که در سلول
های فیﺒروبالست جهت تولید کالژن دارای اهمیت است)  (50همچنان نقشی
در سلول های عﺼﺒی از آن شناخته نشده است و برهمکنش دوم  29aبا
فاکتور رونویسی کاهش بیان یافته  EOMESمی باشد که تنﻈیم کننده رشد
و تکوین سلول های عﺼﺒی است)  (51و همچنین بیان شدن آن در هنگام
تمایز سلول های عﺼﺒی گزارش شده است )  (52است  .همینﻄور miRNA
دیگری که دارای برهمکنش در شﺒکه پروتﺌینی مسیر تکوین مغز جلویی
) (forebrain developmentدارای برهمکنش دیده می شود miRNA
کاهش بیان یافته  383می باشد که با مجموعا  6پروتﺌین دارای برهمکنش
گزارش شده است)شکل  (3 -Dبجز پروتﺌین  PAX6, OTX2که به تفﺼیل
درباره اهمیت آنها صحﺒت شد پروتﺌین  CXCL12در بلوغ سیستم اعﺼاب
مرکزی ) (CNSبا میانجی گری در مهاجرت و تکﺜیر سلولی دارای اهمیت
بسزایی است )  .(47همینﻄور برای پروتﺌین کیناز کاهش بیان یافته DCLK 1
مهاجرت سلول های عﺼﺒی)نورونی( به مانند  CXCL12گزارش شده
است)  .(48اهمیت  NR2F1افزایش بیان یافته در سلول های عﺼﺒی در حدی
است که جهش آن باعﺚ بیماری ناتوانی ذهنی می شود)  (53همینﻄورعملکرد
بسیار مهمی در مهاجرت و تمایز تعیین سرنوشت سلولی ایفا می کند)  (54با
این همه بیشترین بیان را به ترتیﺐ در سلول های عﺼﺐ ﭼشمی و تاالموس
و پالیوم)کورتکس آینده( از خود در ﻃول تکوین عﺼﺒی از خود نشان داده
است)  .(57 -55همچنین  PLCB1افزایش بیان یافته در زنده مانی ،تمایز و
تکوین سلول های عﺼﺒی گزارش شده است )  .(58لذا اهمیت miRNA 383
در شﺒکه برهمکنش ژن های مسیر زیستی تکوین مغزجلویی )forebrain
 (developmentنیز حاﺋز اهمیت بسزایی است و می تواند کاندید دارای نقش
موﺛری در تمایز و تکوین سلول های عﺼﺒی باشد ) شکل .(3 -C
همینﻄور جهت بررسی شﺒکه برهمکنش مسیر تمایز سلول های بنیادی
) (Stem cell differentiationبرهمکنش ﭼهار miRNAر 29 a, 383 ,
 380-3p, 124aمورد بررسی قرار گرفت و هرکدام به ترتیﺐ دارای 5 , 2
 2 , 4 ,برهمکنش در شﺒکه می باشند که  miR-29aنشان دهنده دو اتﺼال
به  EOMESکه نقش آن در تمایز سلول های عﺼﺒی توﺿیﺢ داده شد و
همینﻄور  IGF1که نقش تنﻈیم گری آن در تمایز سلول های عﺼﺒی گزارش
شده است)  miRNA .(60 ,59دیگری که در مسیر تمایز سلول های بنیادی
) (Stem cell differentiationدارای برهمکنش گزارش شده است miR-
 124aمی باشد که با برهمکنش با ژن افزایش بیان یافته  FOXA2که در
مسیرتمایز و تکوین سلول های عﺼﺒی دارای نقش است)  (31همچنین هدف
دیگر  miRNA 124aژن افزایش بیان یافته  SOX9است که بیان آن در
تمایز سلول های شﺒکیه الزم می باشد)  (61همینﻄور جهت القا و حفﻆ سلول
های بنیادی نورونی دارای اهمیت می باشد )  .(62همچنین miRNA 383
دارای  5ارتﺒاط می باشد که اهمیت ژن های  ,FOXA1, IGF1, PAX3در
تمایز سلول های عﺼﺒی عنوان شد  .همچنین ژن کاهش بیان یافته FOXD 3
که باعﺚ پیشرفت مسیر نورال کرست ) (Neural crestو تنﻈیم مهار تمایز
سلول عﺼﺒی می شود )  (63یکی دیگر از اهداف  miRNA 383می باشد
به عالوه که افزایش بیان  FOXD3جهت حفﻆ سلول های پروژنیتور نورال
کرست نیز الزامی است)  .(64هدف دیگر  miR-383ژن افزایش بیان یافته
 MEGF 10می باشد که رسﭙتور آپوپتوز سلول های آستروسیت است ) (65
همچنین جهت فاصله موزاﺋیکی بین سلول های شﺒکیه نیز دارای اهمیت می
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ادامه جهت بررسی برهمکنش های هریکی از مسیرهای بدست آمده شﺒکه
پروتﺌینی هرکدام استﺨراج و مورد مﻄالعه قرار گرفت)شکل  .(4 -Eجهت
بررسی تاﺛیر  miRNAهای مشترك)جدول  (2بروی هریک از مسیرهای
زیستی مهم در تمایز سلول های عﺼﺒی)جدول (3هریک از  miRNAها به
همراه اهداف ژنی آن ها مورد بررسی قرار گرفت )شکل  (4 -Gو سﭙس با
شﺒکه پروتﺌینی هریک از مسیرهای زیستی )شکل  (4 -Eادﻏام شد )شکل
 .(H-4در نهایت پس از بررسی ژن هاب هر شﺒکه ادﻏام شده ) شکل (J-4
و هریک از ژن های مورد هدف  miRNAهای در شﺒکه جهت بررسی تاﺛیر
هریک از miRها مورد مﻄالعه قرار گرفت )شکل  .(I-4در نتیجه پس از
بررسی و مﻄالعه  miRNA 4بدست آمده ) جدول miRNA a 124 (2و 29 a
که قﺒال در تمایز سلول های عﺼﺒی نقش آن ها گزارش شده بود ) (30 ,29
مورد توجه بیشتری جهت الگوگیری رفتاری برای بررسی  miRNAهای
 380-3p, 383که نقش آن ها در تمایز سلول های عﺼﺒی همچنان گزارش
نشده است قرار گرفت .
بررسی برهمکنش ها در مسیر anterior posterior pattern
 specificationنشان می دهد که  miRNA 124aبا دو ژن افزایش بیان
یافته  FOXA2و  WT1دارای برهمکنش می باشد که  FOXA2در تمایز
سلول های عﺼﺒی دارای نقش می باشد)  (31همچنین عملکرد ژن افزایش
بیان یافته  WT1جهت تکوین ﻃﺒیعی سلول های شﺒکیه ﭼشم ﺿروری می
باشد )  (32و همینﻄور در پیشرفت فرآیند تمایز و فعالسازی بازبرنامه ریزی
) (Reprogrammingسلول های عﺼﺒی دارای عملکرد می باشد)  .(33به
همین صورت  miRNA 383با اتﺼال به  PAX3به عنوان هاب و همینﻄور
یکی از ژن های موﺛر در تشکیل مغز میانی  (35 ,34 ) MidBrainو همینﻄور
با داشتن برهمکنش با ژن  PAX6که در تکوین شﺒکیه ﭼشم نقش تعیین
کننده ای دارد )  (36و الﺒته در تمایز سلول های عﺼﺒی بازی کرده است ) -37
 (39فاکتور رونویسی  PAX6که از خانواده ژن های تنﻈیمی و از ژن های
کلیدی کنترل کننده بیان ژن ها است که اهمیت آن تاجایی است که کاهش
بیان آن با کوﭼک شدن اندازه مغزرابﻄه مستقیمی دارد بﻄوریکه مغز می تواند
در معرض خﻄر بیماری هایی نﻈیر اوتیسم قرار بگیرد)  (40لذا  PAX6فاکتور
رونویسی بسیار مهمی است که  miRNA 383برای آن دارای برهمکنش
گزارش شده است)شکل  .(3 -Aﺿمن اینکه با بررسی سومین برهمکنش
 miRNA 383یعنی فاکتور رونویسی  OTX2که با القا ﭼرخه سلولی و مهار
تمایز سلولی دارای نقش مهمی است که مﻄالعات نشان داده است که به
هنگام مهار  OTX2تمایز سلول های عﺼﺒی دیده شده است)  (41می توان
به عنوان  miRNAمهمی جهت تنﻈیم شﺒکه پروتﺌینی anterior posterior
 pattern specificationدر نﻈر گرفت ) شکل  .(A-3همینﻄور miRNA
 380-3pنیز که دارای افزایش بیان نیز می باشد با نشان دادن برهمکنش با
 PAX 3که ژن هاب شﺒکه anterior posterior pattern specification
می باشد و نقش آن در تمایز سلول های بنیادی )  (42و همینﻄور تکوین مغز
میانی گزارش شده است )  (35 ,34نیز می تواند خود را به عنوان miRNA
مهمی در تمایز سلول های عﺼﺒی و مسیر anterior posterior pattern
 specificationکاندید کند ) شکل .(A-3
بررسی های  miRNAها در مسیر  Neural tube developmentنشان داد
که  miRNA 124aبا دو برهمکنش با ژن  FOXA2که در تمایز سلول های
عﺼﺒی دارای نقش می باشد )  (31و همینﻄور ژن افزایش بیان یافته RGMA
که در مسیر تمایز سلول های عﺼﺒی نقش های مﺨتلفی از آن گزارش شده
است)  (43دارای اهمیت می باشد .همینﻄور برای  miRNA 380-3pمحدود
به اتﺼال به  PAX 3است اما برای  miRNA 383محدود به PAX 3 , PAX 6
نمی شود و اتﺼال آن با ژن افزایش بیان یافته  GAS1که نقش آن در تمایز
سلول های عﺼﺒی گزارش شده است)  (44و همینﻄور ژن افزایش بیان یافته
 FOXA1که با افزایش بیان خود باعﺚ تحریک تمایز عﺼﺒی در سلول های
بنیادی  P19می شود)  (45و همینﻄور نقش تنﻈیم گری آن در تکوین نورون
های مغز میانی در مﻄالعات دیگر گزارش شده است)  (46می توانند به اهمیت

.(B-3
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می تواند دارای نقش موﺛری در تمایز سلول های عﺼﺒی باشد از این رو در
 در تمایز سلول های عﺼﺒی قویا کاندیدmiRNA 383 مﻄالعه حاﺿر نقش
 ﺿمن افزایش بیان در تمایز سلولmiRNA 380-3p همچنین دیگر.می شود
های عﺼﺒی دارای افزایش بیان معنی داری درون ناحیه هیﭙوکمﭗ مغز نیز
 ژن4 ( از اینرو و با توجه به داشتن برهمکنش های موﺛری با73 ) می باشد
 که عملکرد آن ها به تفﺼیل در تمایزPAX3, IGF1, SOX6, PDGFRA
سلول های عﺼﺒی پیش تر گفته شد و همچنین داشتن نقش در سه مسیر مهم
anterior posterior تمایز سلول های بنیادی و تکوین شیارعﺼﺒی و نهایتا
 کاندید در تمایز سلولmiRNA  می تواند به عنوانpattern specification
. های عﺼﺒی در مﻄالعه حاﺿر کاندید شود
نتيجهگيری
 های تاﺛیر گذارmiRNA مﻄالعه ی حاﺿر تالشی است در جهت یافتن
در مسیر تمایز سلول های عﺼﺒی با استفاده از داده های حاصل از بیان ژن
های افتراقی سلول های عﺼﺒی تمایز یافته از سلول های بنیادی به همراه
برهمکنش های پروتﺌینی آن ها که نتیجتا در تحقیق حاﺿر با بررسی و تلفیق
 دارای380-3p  و383  رmiRNA  نوع2 ،miRNA دو نوع داده بیان ژن و
رفتار تاﺛیر گذار بوسیله شﺒکه های پروتﺌینی ترسیم شده پیش بینی شدند
و جهت استفاده در بهینه سازی مسیر تمایز سلول های عﺼﺒی و همینﻄور
. استفاده در سلول درمانی در این مﻄالعه کاندید شدند
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( و الﺒته در سلول های نوروبالستوما نیز عملکرد مهارگری تومور66 )باشد
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 در موﺿوعSOX6  با داشتن اتﺼال بهmiR-380-3p  لذا اهمیت.(70 )شود
تمایز سلول های عﺼﺒی بسیار افزایش پیدا می کند همچنین هدف دیگر این
 است که در متاستاز سلول هایPDGFR  ژن افزایش بیان یافتهmiRNA
مادری سرﻃان و همچنین عملکرد رگزایی سلول های سرﻃانی نقش ایفا می
( همچنین نقش آن در تمایز سلول های عﺼﺒی نامشﺨﺺ می72 ,71 )کند
.(3-D باشد ) شکل
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PAX 6 , OTX 2 , DCLK 1 , CXCL 12 , PLCB 1 , NR 2 F 1 , FOXA 1 ,
 که در مسیر تمایز سلولFOXD3, IGF1, MEGF10, GAS1, TSHZ
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