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چکیده:
مقدمه :پاندمی کووید 25-افراد زیادی را مبتال کرده و موجب مرگ و میر بسیاری نیز شده است .هنوز سازوکار دقیق عمل ویروس عامل این بیماری
در بدن مشخص نیست .هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل دادههای ریز آرایه و همچنین یافتن سازوکارهای جدید عملکرد این ویروس در سلول
های انسان بود.
روش کار :دادههای ریز آرایه استخراج شده از  NCBIتوسط  GEO2Rو نرم افزار  Rمورد تحلیل قرار گرفتند .ژنهایی که افزایش و کاهش بیان
داشتند استخراج و تحلیل عملکرد در مورد آنها انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که در سطح لگاریتم پایه دو تغییر بیان بزرگتر از  3و کوچکتر از  -3ترانس کریپتوم 325 ،و  913ژن افزایش بیان داشتهاند که
به ترتیب مربوط به گروه بیماران کووید خفیف و کووید شدید بود .همچنین  290و  958ژن کاهش بیان داشتهاند که به ترتیب در گروه بیماران کووید
خفیف و کووید شدید مشاهده شد .نتایج  GOنشان داد که الگوی ژنهای تفاوت بیان داشته در گروه بیماران کووید شدید با ژن  ATP13A2مرتبط
است.
نتیجهگیری :ویروس کووید 25-احتماالً در تعامل با عواملی همچون  ATP13A2شرایط بقای خود را در داخل سلول تنظیم میکند.
واژگان کلیدی :کووید ،25-ریز آرایه ،ATP13A2 ،تحلیل عملکرد

سیستمیک و سندروم بدی عملکرد چند ارگانی در نهایت منجر به
مرگ میشود [.]0-1
توانایی این ویروس برای آلوده کردن انواعی از سلولهای مختلف
از جمله سلولهای ریوی ،قلبی– عروقی ،کبدی ،معدهای –
رودهای ،سیستم عصبی مرکزی و سیستم ایمنی موجب تظاهرات
بیماری چند ارگانی میشود که میتواند از شخصی به شخص
دیگر متفاوت باشد[.]0 ،9
یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت در درمان ضد ویروسی کووید-
 ،25کمبود دانش در خصوص نحوه تعامل سلولهای میزبان و
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مقدمه:
پاندمی کنونی بیماری ویروس کرونا ( 1825کووید )25-که توسط
 SARS-CoV-2ایجاد شده تا تاریخ  18آگوست  1812تعداد
 185010023نفر را مبتال کرده است که  0088100مورد آن منجر
به فوت شده است و تا همین تاریخ  0901190110دوز واکسن
نیز تزریق شده است[ .]2بیشتر مبتالیان به این بیماری ،عالمئم
خفیف تا متوسطی همچون تب ،سرفه و تنگی نفس را بروز
میدهند .بیماری در  18درصد از موارد به سرعت به فرم شدید
پیشرفت کرده و با عالمئمی همچون سندروم دیسترس حاد
تنفسی ،هیپوکسمی شدید ،آسیب حاد ریوی ،سندروم پاسخ ایمنی
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انتقال دهنده پلی آمین  ATP13A2و کووید25-

ویروسهای بتا کرونا است .زمانی که پوشش ویروس با غشای
پالسمایی و یا غشای اندوزوم تلفیق می شود و  RNAویروس در
سیتوزول آزاد می شود به پروتئینهای ساختمانی و غیرساختمانی
ترجمه می شود .سپس پروتئینهای غیرساختمانی روی غشاهای
مشتق شده از اندوپالسمیک رتیکولوم تجمیع شده و RNA
ویروسی را همانندسازی میکنند.
لیزوزم یک واکومئل لیتیک با مورفولوژی مستقل از چرخه سلولی
است که در بیشتر سلولهای حیوانات یافت میشود و حاوی
هیدروالزهای مختلفی است .حداکثر فعالیت بیشتر این
هیدروالزها در دامنه  pH=5-6است .حدود چهل نوع هیدروالز
مختلف در لیزوزومها شناسایی شده است .لیزوزوم ها مرفولوژی
و عملکرد بسیار متنوعی دارند [.]1
ویروسهای پوشش دار برای خروج از سلول از مسیرهای ترشحی
بیوسنتتیک معمولی استفاده میکنند .شواهد نشان میدهد که
ویروسهای بتا کرونا از این مسیرها استفاده نمیکنند ،بلکه در
لیزوزومها جمع شده و از طریق یک سازوکار غیر معمول وابسته
به  Arl8bاز طریق لیزوزوم ها از سلول خارج میشوند [.]5 ،0
 ATP 13A2یک انتقالدهنده پلیآمین است که در لیزوزوم به
عنوان انتقالدهنده اسپرمین عمل میکند .این انتقالدهنده
برداشت سلولی پلیآمین را تحریک کرده و از سمیت پلیآمینها
جلوگیری میکند .همچنین در هموستاز کاتیون درون سلولی
نقش داشته و در حفظ پیوستگی نورونی ایفای نقش میکند.
عالوه بر این ،در هموستاز روی درون سلولی نقش داشته و سلول
را در برابر سمیت روی ،منگنز و استرس میتوکندریایی محافظت
میکند [.]22 ،28
دادههای موجود در کتابخانههای ریز آرایه ،گنجینه بسیار غنی
هستند که میتوانند زوایای پنهانی از نحوه تعامل ویروس کووید-
 25با میزبان خود را نشان دهند .از این رو ،هدف از مطالعه حاضر
بررسی کتابخانههای دادههای ریز آرایه و تحلیل مجدد آن برای
پی بردن به نکات جدید در خصوص ژنهای با تفاوت بیان و
عملکرد در کووید 25-میباشد.

دست آید .سپس با فیلتر کردن داده ها ،تنها دادههای مربوط به
ریز آرایه انسانی لحاظ شدند .از بین دادههای موجود GSE164805
که روی بیماران مبتال به ویروس کرونا در دو گروه مبتالیان با
نوع خفیف و شدید بیماری و در  PMNCکار شده بود مورد بررسی
قرار گرفت .تعداد افراد مورد مطالعه درهر گروه (سالم و دو نوع
کووید  9 )25نفر بود .داده های خام ریز آرایه استخراج و با استفاده
از  GEO2Rو نرم افزار  Rنسخه  4.1.0تحلیل شدند .ابتدا نرمال
بودن توزیع دادهها بررسی و سپس از Principal Component
) Analysis (PCAبرای بررسی ارتباط دادههای ژنی و نمونهها
استفاده شد .ژنهایی که دارای بیان متفاوتی بودند ()DEGs
استخراج و روی آنها ) Gene ontology (GOبا استفاده از پایگاه
 DAVID 6.8انجام شد .در این مطالعه  P-Valueتنظیم شده
کوچکتر از  8/89و یا کوچک تر از  8/82به عنوان سطح
معناداری آماری در نظر گرفته شد .این مطالعه با کد اخالق
 IR.JUMS.REC.1399.126در کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی جهرم به ثبت رسید.
یافتهها:
نتایج تحلیل  GEO2Rو نرم افزار  Rنشان داد که توزیع دادهها
نرمال است .از سوی دیگر ،نتایج  PCAنشان داد که نمونه ها در
سه گروه سالم ،گروه کووید خفیف و گروه کووید شدید به طور
مناسبی از هم تفکیک شدهاند (شکل  .)2همچنین  PCAژنها
حاکی از نبود تفاوت معنادار در اکثر آنها بود .تحلیل ژنهایی که
تفاوت معنادار داشتند نشان داد که در سطوح Log 2 Fold
 Change > 1و  Log 2 Fold Change< -1بر اساس DEGs
استخراج شده در بخش  GOنتایج معنادار نیست .از این رو ،فیلتر
کردن دادهها تا سطح  Log2 FC>3و  Log2 FC< -3ادامه پیدا
کرد .بررسی نشان داد که در این سطح از تحلیل 325 ،و  913ژن
افزایش بیان داشتهاند که به ترتیب به گروه بیماران کووید خفیف
و کووید شدید متعلق میباشند .همچنین  290و  958ژن کاهش
بیان داشته به ترتیب در گروه بیماران کووید خفیف و کووید شدید
مشاهده شد .نتایج  GOنشان داد که  DEGsدر گروه بیماران
کووید شدید با  Log2 FC < -3با لیزوزوم مرتبط است .در این
سطح ،در مطالعه  GOژن  ATP13A2با نوع شدید کووید25-
مرتبط تشخیص داده شد .مقدار  P- Valueژن استخراج شده
 ATP13A2در خصوص لیزوزوم برابر با  1.9E-3بود.
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روش کار:
ابتدا  Gene Expression Omnibusدر پایگاه داده  NCBIبا کلمات
کلیدی ویروس کرونا ،کووید 25-و  SARS-CoV-2مورد جستجو
قرار گرفت تا تمام دادههای موجود در خصوص این ویروس به
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شکل  :2گروه بندی نمونه ها

ویروس ها خروج از سلول به طور مستقیم از طریق مسیرهای
بیوسنتتیک معمولی و یا به واسطه جوانه زدن است [.]21
سوریش و همکاران نشان دادند که ویروس بتا کرونا ابتدا به
داخل شبکه اندوپالسمی جوانه زده ،سپس به دستگاه گلژی انتقال
یافته و پس از آن به لیزوزوم رفته و به کمک آن از سلول خارج
میشود .با این وجود ،جزمئیات این نقل و انتقال بین ارگانلهای
داخل سلولی هنوز ناشناخته است [ .]0این پدیده از یک سو اهمیت
لیزوزومها در سیستم تکثیری ویروس ها را نشان میدهد و از
سویی این سوال را در ذهن تداعی میکند که چطور این ویروس
قادر است در لیزوزم که از لحاظ  pHیک محیط اسیدی است باقی
بماند و این ارگانل را در اختیار خود بگیرد.
دادهها نشان داد در کرونای شدید  DEGsهایی که به میزان هشت
برابر شرایط طبیعی کاهش بیان داشتهاند با ژن  ATP13A2از
لحاظ عملکرد ارتباط دارند ATP13A2 .از  ATPaseهای نوع
 P5Bاست که در مغز نیز میزان بیان باالیی دارد .مطالعات نشان
میدهد که اختالل در این انتقال دهنده سبب اختالالت حرکتی
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بحث:
یکی از روشهای معمول ارتقا دانش و آگاهی در خصوص ویروس
کرونا و مسیرهای احتمالی تکثیر و یا ارگانل هایی که به وسیله
این ویروس تحت تاثیر قرار می گیرند ،استفاده از داده های
کتابخانه ریز آرایه روی بیماران مبتال به کرونا و سپس بررسی
عملکرد ژنهایی با افزایش یا کاهش بیان است .در مطالعه حاضر
از دادههای کتابخانه  GSE164805به دلیل استفاده در دو نوع
شدید و خفیف کووید 25-استفاده شد .نتایج مطالعه حاضر نشان
داد ژنهایی که در بیماران با فرم شدید کووید 25-بیش از هشت
برابر در مقایسه با گروه کنترل کاهش بیان داشته ،از لحاظ
موقعیت سلولی با لیزوزوم در ارتباط هستند.
در سال  2518مشخص شد که ویروس های کرونا در مراحل
نهایی عفونت به طور سالم و دست نخورده در لیزوزم یافت
میشوند ،اما اهمیت این موضوع تا امروز شناخته نشده بود .به
تازگی مشخص شده است که ویروس های بتا کرونا برخالف بقیه
ویروسهای  RNAدار و دارای پوشش ،در لیزوزوم تجمع یافته
و به واسطه آن از سلول خارج می شوند ،در حالی که در بقیه

محسن علیپور و همکاران

 بقای خودATP13A2  در تعامل با25-احتمال می رود که کووید
.را در داخل سلول تنظیم میکند
:نتیجه گیری
ATP13A2  احتماالً در تعامل با عواملی چون25-ویروس کووید
 انجام مطالعات.شرایط بقای خود را در داخل سلول تنظیم می کند
بیشتری به خصوص از طریق کشت سلولی و استفاده از
 از25-پلیآمینها الزم است تا مشخص شود که آیا کووید
پلیآمینها به عنوان یک آنتی اکسیدان برای بقای خود استفاده
میکند و یا این که ویروس مذکور از غلظت های باال برای
.راهاندازی مسیر آپوپتوز بهره میگیرد
:تشکر و قدردانی
این مطالعه از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
.حمایت شده است

25- و کوویدATP13A2 انتقال دهنده پلی آمین

شده و همچنین با بیماریهای نورودژنراتیو همچون سندرم
 سوالی که میتواند موضوع.]29-23[  مرتبط استKufor–Rakeb
25-مطالعات آینده باشد این است که آیا ابتال به بیماری کووید
سبب آسیب های نورودژنراتیو می شود و در صورتی که افراد با
اختالالت حرکتی به این ویروس آلوده شوند شرایط بیماری آنها
وخیمتر خواهد شد؟
 پلی آمینها.]20[  بیشترین تمایل را به اسپرمین داردATP13A2
 اسپرمین و اسپرمیدین) در فرآیندهای مختلفی در،(پوترسین
 تعدیل فعالیت کانال های یونی، تمایز،سلول همچون تکثیر سلول
.]21[ و گیرندهها و تنظیم رونویسی و ترجمه ژن نقش دارند
اسپرمین در شرایط فیزیولوژیک یک آنتی اکسیدان است و
 باATP13A2 مطالعات نشان میدهد که انتقال آن به واسطه
.]20[ استرس اکسیداتیو در داخل میتوکندری مقابله میکند
اسپرمین در غلظتهای باال اثر سمی داشته که این اثر احتماالً به
.]20[ دلیل تجمع در لیزوزوم و مرگ سلوی از طریق لیزوزوم است
از آن جایی که الگوی ژنهای کاهش بیان داشته در بیماران مبتال
 از این رو، مرتبط استATP13A2  با25-به نوع شدید کووید
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Abstract:
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Introduction:
Unfortunately, a lot of people infected with and died due to covid-19. The exact mechanism of causative
virus in human body is unknown. The aims of the study were to survey and analysis the microarray data
and to perform functional analysis to unveil the new mechanisms of this virus in regarding to human
cells.
Methods and Materials:
NCBI microarray extracted data were analyzed by GEO2R and R package. Up- and down-regulated
genes were extracted and functional analysis was performed.
Results:
Results showed that in Log2 expression greater than 3 and lesser than -3 of transcriptome, there were
319 and 573 up-regulated genes in mild and severe covid-19 patients, respectively. Also there were 156
and 590 down-regulated genes in mild and severe covid-19 patients, respectively. GO analysis showed
that deferentially expressed gene pattern in severe covid-19 patients is related to ATP13A2.
Conclusion:
Covid-19 probably regulates its vitality in human cells through interplay with factors such as ATP13A2
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