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چکیده

نتایج

تحقیقات نشان دادهاند شناسایی مکانیسم عملکردی پاسخ دهنده به تیمارهای
مبتنی بر ترکیبات گیاهی در سلولهای سرطانی میتواند موجب بهبود
تشخیص ،پیشگیری و انتخاب راههای درمانی کارآمد در سرطان شود .در این
تحقیق با هدف باال بردن توان تجزیۀ آماری در شناسایی ژنها و مسیرهای
زیستی القا شده توسط ترکیبات گیاهی در سلولهای سرطانی ،از روش
فراتحلیل استفاده شد .در این راستا تجزیه داده شش بررسی مستقل RNA-
 Seqکه پروفایل بیانی ردههای سلولی سرطانی هنگام تیمار با ترکیبات گیاهی
را بررسی کرده بودند ،توسط پکیج  meta-Seqتحت آزمون فیشر انجام شد.
داده های حاصل از این پژوهش نشان داد که با استفاده از روش فراتحلیل
مجموعه کاملتری از مسیرهای زیستی پاسخ دهنده به محصوالت طبیعی و
عصاره های گیاهی بدست آمد که در بررسی های انفرادی معنیدار نشده بودند.
از جمله مهمترین مسیرهای القا شده میتوان به مکانیابی و انتقال پروتئین،
آپوتوز و مهار تکثیر سلولی اشاره کرد .تنظیم مثبت مکانیابی و انتقال پروتئین
مسیر جدیدی در رابطه با اثر ترکیبات گیاهی در بیماری سرطان است که با
وجود در بر گرفتن بیشترین شمار ژن در این بررسی ،در بررسی های گذشتۀ
کمتر به آن پرداخته شده است.

نتایج حاصل از فراتحلیل دادههای مورد استفاده نشان داد که  6983ژن (با احتمال باالی  99درصد) روند
افزایشی معنیدار در بیان داشتند .تعداد  6180ژن در هیچ کدام از بررسیهای منفرد معنیدار نشده بودند
(شکل یک) و این نتیجه تاییدی محکم بر باالتر بودن توان آماری فراتحلیل در شناسایی ژنهایی است که تفاوت
بیانی نشان میدهند .همچنین طبق نتایج فراتحلیل کاهش بیان هیچ ژنی معنیدار نشد .نتایج بررسی فرآیندهای
زیستی و شبکههای کارکردی توسط بررسی هستی شناسی ژنهای به دست آمده از فراتحلیل نشان داد متا-
ژنهای افزایش بیان یافته در شصت و چهار گروه عملکردی با  q<0.01معنیدار شدند .اکثریت ژنها در
فرایندهای مکانیابی و انتقال پروتئینها ،مهار تکثیر سلول و مرگ برنامه ریزی شده سلولی نقش تنظیمی مثبت
داشتند (شکل دو).

کلمات کلیدی :فراتحلیل ،ترکیبات گیاهی ،مسیرهای زیستی ،مکانیابی
پروتئین

مقدمه

امروزه هدف اصلی داروشناسی مدرن در درمان بیماریها از جمله سرطان روشن کردن
مکانیسمهای ملکولی است که میتواند توسط ترکیبات دارویی قرار گیرد ( .)1بنابراین
شناسایی ژنهای درگیر در سرطان که به نوبه خود و به طور بالقوه توسط ترکیبات گیاهی
تنظیم میشود ،میتواند در شناسایی راههای درمانی جدید نقش بسزایی داشته باشد (.)2
یکی از راههای تشخیص ژنهای با بیان افتراقی در سلولهای سرطانی تیمار شده با ترکیبات
طبیعی نسبت به سلولهای سرطانی بدون تیمار(کنترل) ،تجزیه وتحلیل مجموعۀ دادههای
بیان ژن است .در چندین مطالعه  RNA-Seqبه بررسی پاسخ سلولهای سرطانی به ترکیبات
گیاهی پرداخته شده است ( )3اما مقایسه مستقیم نتایج تجزیه و تحلیل این بررسیها و به
طور کلی مطالعات ترنسکریپتومیکس با زمینههای یکسان به علت متفاوت بودن طرح آزمایش
و پلتفرمهای مورد استفاده ،محدودیت در تعداد تکرار نمونهها و همچنین تفاوت در شرایط
آزمایش ممکن نیست ( .)4از طرفی حجم باالیی از اطالعات بیان ژن در پایگاههای اطالعاتی
نظیر  NCBIدر دسترس پژوهشگران است که امکان بازیابی ،یکی کردن و تجزیه دوباره این
دادهها برای استخراج دادههای بیشتر را فراهم کرده است ( .)8فراتحلیل یک آنالیز آماری قوی
است که امکان ترکیب نتایج چندین مطالعه علمی با فرضیههای همسان را در اختیار ما قرار
میدهد ( .)6بنابراین در پژوهش حاضر از دادههای خام شش مطالعه  RNA-Seqبا هدف
بررسی پاسخ ژنهای درگیر در سرطان به ترکیبات گیاهی برای انجام فراتحلیل استفاده شده
است.

مواد و روش ها
در این تحقیق برای گردآوری دادهها از پایگاههای اینترنتی  NCBI ،EBIو  DDBJاستفاده
شد .شش مطالعه جمعآوری شد که در برگیرنده اثرات دارویی برخی مواد گیاهی بر روی ردهها
سلولی سرطانی بودند .خوانشهای مربوط به هر مطالعه با فرمت  FASTQاز پایگاههای مذکور
دانلود شدند .دادههای به دست آمده در نوع ردههای سلولی سرطانی ،نوع و ترکیب گیاهی و
مدت زمان تیمار با هم متفاوت بودند (جدول شماره یک) .به منظور بررسی کیفیت و آنالیز
دادههای  RNA-seqاز نرم افزار ) CLC genomics workbench (version 12استفاده شد.
بررسی فراتحلیل با استفاده از پکیج  meta-Seqو الگوریتم دقیق فیشر انجام شد .ژنهایی که
پس از فراتحلیل به صورت معنیداری با احتمال  q≤ 0.01دارای بیان متفاوت بودند متا-ژن نام
گزاری شدند .برای طبقه بندی و شناسایی مسیرهای زیستی مرتبط با متا-ژنها از پایگاه داده
آنالین  DAVID 6.8استفاده شد تا بتوان دید جامعتری نسبت به ژنومیکس عملکردی آنها
بدست آورد.

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
در این بررسی با انجام فراتحلیل اختصاصی روی دادههای بیان ژن توانستیم توان تجزیه را با
یکی کردن نتایج شش بررسی مرتبط باال ببریم  .به طوری که  88درصد از ژنهایی که در این
بررسی تفاوت بیان معنیدار نشان دادند در هیج کدام از بررسیهای انفرادی معنی دار نشده
بودند .افزایش توان تجزیه و افزایش شمار ژنهایی که تفاوت بیان معنیدار نشان دادند ضمن
تایید مسیرهای زیستی که در بررسیهای گذشته شناسایی شده بود شامل ارائه مجموعه کاملی
از مسیرهای مرتبط با تنظیم مکانیابی و انتقال پروتئین نیز بود .مکانیابی و انتقال پروتئینها
به طور فزایندهای توسط عصارههای گیاهی و محصوالت طبیعی تنظیم میشود .ثابت شده است
پروتئینها برای اعمال عملکرد بیولوژیکی و همچنین تعامل با دیگر ملکولها باید در زمان
مناسب در مکان صحیح قرار بگیرند ( .)7مکانیابی نادرست میتواند منجر به ایجاد تغییراتی از
جمله موتاسیون در توالی ماده ژنتیکی ،اختالل در تغییرات پس از ترجمه ،اختالل در سطح
بیان پروتئین یا دیگر پروتئینهای تحت کنترل آن و همچنین ارتقای تومورزایی و متاستاز
شود .در نتیجه کشف عواملی که منجر به بازیابی صحیح مکانیابی پروتئین شود میتواند
بعنوان یک استراتژی درمانی امیدوار کننده حائز اهمیت باشد .سرطان از جمله بیماریهایی
است که به دنبال مکانیابیهای ناصحیح اما برگشتپذیر پروتئینهای دخیل در مسیرهای
سیگنالینگ ضروری ایجاد میشود .بنابراین استفاده از عواملی که منجر به بازیابی صحیح
مکانیابی پروتئین شود میتواند یک تکنولوژی مفید و کارآمد برای درمانهای ضد سرطانی
مورد استفاده قرار گیرد ( .)7در این راستا فراتحلیل منجر به کشف و معرفی مسیرهای جدیدی
شد که در گزارشهای انفرادی کمتر گزارش شده و یا به کلی گزارش نشده است.
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