بررسی و ارائه نشانگرهای زیستی جهت شناسایی پیشروی
بیماری هپاتیت Bبه سمت کارسینوم سلول های کبدی با
رویکرد زیست شناسی سامانه ای
زهره خادمی ،زرین مینوچهر ،نجف الهیاری فرد ،بیژن بمبئی ،محبوبه مهمان خواه
گروه زیست فناوری سامانه ای ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران ،ایران
*Minuchehr@nigeb.ac.ir

چکیده
ویروس هپاتیت ) (HBVمی تواند باعث بروز عالئم بالینی
مختلفی از جمله هپاتیت حاد ،هپاتیت مزمن) ،(CHBسیروز
کبدی و کارسینوم سلول های کبدی ) (HCCشود .بر اساس
تحقیقات انجام شده  ،سرطان کبد سومین سرطان کشنده در
سراسر جهان است که شایع ترین نوع آن  HCCمی باشد.
عفونت ویروسی هپاتیت Bیکی از مهمترین عوامل خطر برای
ایجاد  HCCمعرفی شده است .به منظور شناسایی نشانگرهای
زیستی موثر در پیشروی بیماری هپاتیت Bبه سمت  HCCداده
های  GSEمرتبط با بیماران  HCCناشی از  HBVو بیماران مبتال
به هپاتیت Bمورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از پروتئین های
مشترک بین دو بیماری شبکه برهمکنشی پروتئین -پروتئین
برای ژن هایی با افزایش و کاهش بیان به صورت مجزا ترسیم
گردید و مسیرهای بیولوژیک پروتئین های مهم شناسایی شد .در
شبکه برهمکنشی پروتئین هایی که بیان آن ها افزایش یافته
است ،پروتئین SFNبیشترین درجه را دارد و مهمترین مسیر
بیولوژیکی در این شبکه  Signal Transductionمی باشد.
پروتئین  ESR1بیشترین درجه را در شبکه  PPIپروتئین هایی
با کاهش بیان دارد و مهمترین مسیر بیولوژیکی در این
شبکه Immune Systemاست.
کلمات کلیدی :هپاتیت  ،Bکارسینوم سلول های کبدی ) ،(HCCشبکه برهمکنشی پروتئین –
پروتئین ) (PPIانسانی

نتایج
 شبکه برهمکنشی برای پروتئین هایی با کاهش بیان1368 ،گره 2363 ،یال و پروتئین هایی با افزایش بیان؛
1284گره 1985 ،یال شناسایی شد .در شبکه پروتئین هایی با افزایش بیان 7 ،پروتئین با بیشترین درجه و
شبکه پروتئین هایی با کاهش بیان  8پروتئین با باالترین درجه مشخص شدند .به طور کلی برای پروتئین ها
با کاهش بیان 138 ،مسیر مهم بیولوژیکی مشخص شد و  6مسیر برتر انتخاب شد؛ و برای پروتئین هایی با
افزایش بیان 99 ،مسیر بیولوژیکی شناسایی و  6مسیر برتر معرفی شد.

ژن هایی با بیان متفاوت در بیماران  HBVو  HCCناشی از HBV

مسیرهای بیولوژیکی پروتئین هایی با افزایش بیان

مسیرهای بیولوژیکی پروتئین هایی با کاهش بیان

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
 240میلیون نفر در جهان به هپاتیت  Bمزمن مبتال هستند و  786000مرگ و میر
در سال در اثر این بیماری اتفاق می افتد .درمان قطعی برای  CHBوجود ندارد و
درمان های فعلی نمی توانند ویروس را به طور موثری حذف کنند .در ایران  %80موارد
مبتال به سرطان کبد دارای سابقه بیماری هپاتیت Bمی باشند .واکسیناسیون هپاتیتB
نوزادان از سال  1372در ایران صورت گرفت که قبل از آن شیوع هپاتیت Bدر ایران
 %5-2بود و پس از واکسیناسیون این آمار به  %2تقلیل یافته است .در سال ،1397
 1400000نفر در ایران مبتال به هپاتیت Bبودند .کمتر از  1/3بیمارانی با تشخیص
 HCCبا روش های موجود درمان می شوند .بنابراین تشخیص  HCCدر مراحل اولیه
برای بقای بیمار حیاتی ،و شناسایی نشانگرهای زیستی برای تشخیص زودهنگام HCC
یک ضرورت به شمار می آید .لذا این تحقیق با هدف بررسی و ارائه نشانگرهای زیستی
جهت شناسایی پیشروی بیماری هپاتیت Bبه سمت کارسینوم سلول های کبدی با
رویکرد زیست شناسی سامانه ای انجام شد.

مواد و روش ها
 داده های بیانی مرتبط با بیماری  HCCناشی از  HBVبا استفاده از پایگاه داده  GEOو
داده های  HBV-و  HBV+از نمونه های بافتی مورد بررسی قرارگرفت .بر این اساس یک
مجموعه داده های بیانی  (GSE118295) HBVو یک مجموعه داده های بیانی
HCCناشی از  (GSE121248) HBVبررسی و جمع آوری شد .اگر یک ژن مقدار 0.05
<  P valueو  |Log FC|<1.4این ژن دارای تفاوت بیانی است .ژن هایی با > LogFC
 1.4بیان آن ها افزایش یافته و ژن هایی با  LogFC < -1.4بیان آن ها کاهش یافته
است .به منظور شناسایی مهم ترین نشانگرهای زیستی درگیر در بیماری  HCCناشی از
 ،HBVبرهمکنش پروتئین  -پروتئین با در نظر گرفتن افزایش و کاهش بیان ژن ها به
صورت مجزا از پایگاه های داده  iRefindex ،BioGridبه دست آمد و یک شبکه
برهمکنشی پروتئین -پروتئین با استفاده از نرم افزار  Cytoscape3.7.1ترسیم گردید.
با استفاده از داده های بیانی ،شبکه برهکنشی  HHCC-HHBVرسم شد .درجه هر
پروتئین در شبکه به عنوان تعداد پیوندهایی که یک پروتئین به دیگری دارد محاسبه شد
و پروتئین هایی که درجه باالتری دارند با استفاده از افزونه  CentiScapeدر نرم افزار
Cytoscapeاستخراج شدند با این فرض که پروتئین هایی با درجه باال نقش کلیدی در
این شبکه دارند و به عنوان پروتئین های  hubشناسایی شدند .مسیرهای بیولوژیکی ژن
هایی با بیان متفاوت با استفاده از نرم افزار Funrich3.1.3انجام شد و مسیرهای دارای
مقادیر  P values ˂ 0.05معنی دار در نظر گرفته شدند.

• در این مطالعه پروتئین ها و مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با دو بیماری شناسایی شدند؛ که در پیشروی بیماری
هپاتیت Bبه سمت هپاتوسلوالرکارسینوما نقش دارند .در شبکه برهمکنشی پروتئین هایی که بیان آن ها
افزایش یافته است ،پروتئین ) SFN (Stratifinبیشترین درجه را دارد SFN .یک پروتئین آداپتور است و در
طیف وسیعی از مسیرهای پیام رسان عمومی و تخصصی نقش دارد و به وسیله شناسایی موتیف فسفوسرین و
فسفوترئونین تعداد زیادی از مولکول ها را به هم متصل می کند .مولکول هایی که به هم متصل می شوند به
طور کلی فعالیت آن ها تغییر می کند .هنگامی که  SFNبه  KRT17متصل شود  ،سنتز پروتئین و رشد سلول
های اپیتلیال را با تحریک مسیر  Akt / mTORتنظیم می کند .مهمترین مسیر بیولوژیکی در شبکه PPI
پروتئین هایی با افزایش بیان Signal Transduction ،می باشدکه در این فرایند سیگنال شیمیایی یا فیزیکی
از طریق یک سری از وقایع مولکولی انتقال می یابد ،که معموالً فسفوریالسیون پروتئین کاتالیز شده توسط
پروتئین کیناز است و در نهایت منجر به پاسخ سلولی می شود .پروتئین ) ESR1 (Estrogen receptorبیشترین
درجه را در شبکه  PPIپروتئین هایی با کاهش بیان دارد .پروتئین  ESR1تنظیم بیان ژن یوکاریوت نقش دارد
و بر تکثیر سلولی و تمایز در بافتهای هدف تأثیر می گذارد ESR1 .در مسیر پیام رسان استروژن می باشد که
این مسیر در نهایت سبب القا  TGFAمی شود که این پروتئین یک پلی پپتید میتوژنیک است که قادر به
اتصال به گیرنده  EGF / EGFRاست و به صورت هم افزایی با  ،TGFβتکثیر سلولی را افزایش می دهد.
 Immune Systemمهمترین مسیر بیولوژیکی در شبکه  PPIپروتئین هایی با کاهش بیان است؛ که این مسیر
یک سیستم دفاعی است که شامل بسیاری از ساختارهای بیولوژیکی و فرآیندهای موجود در ارگانیسم است
که از بیماری محافظت می کند .اختالالت سیستم ایمنی بدن می تواند منجر به بیماری های خود ایمنی ،
بیماری های التهابی و سرطان شود .این پروتئین ها می توانند به عنوان نشانگرهای زیستی برای تحقیقات
HCCناشی از  HBVدر آینده به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرارگیرند و مسیرهای بیولوژیکی ناشی از آن
ها بررسی شود.
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