اگزوزوم های خارج سلولی و پره اکالمپسی :یک مطالعه مبتنی بر داده های ریزآرایه و تحلیل عملکرد
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چکیده:
مقدمه :پرهاکالمپسی یک بیماری هتروژنوس در دوره بارداری است .پاتوفیزیولوژی دقیق این بیماری مشخص نیست .امروزه اگزوزومها به عنوان یکی
از عوامل دخیل در پاتوژنز این بیماری مطرح شدهاند .اهداف مطالعه حاضر جستجوی کتابخانه های ریزآرایه و انجام تحلیل عملکرد روی ژنهای استخراج
شده برای پیش بینی نقش آنها در پاتوژنز پرهاکالمپسی بود.
روش کار :دادههای ریزآرایه  GSE10588توسط  GEO2Rو نرم افزار  Rنسخه  0تحلیل شدند .تجزیه و تحلیل اجزای اصلی ( Principal component

 )analysis: PCAبرای بررسی نرمال بودن دادهها انجام شد .تحلیل عملکرد توسط  DAVID 6.8 ،Enrichrو  PANTHER 16انجام گرفت.
یافتهها :تحلیل دادههای ریزآرایه نشان داد که ژنهای  OR8G2 ، LEPو  DSTبا میزان بیان  ،Log2FC>4افزایش معنادار و ژنهای  PTCH1و
 ZNF598با میزان بیان  ،Log2FC< -3کاهش معناداری در جفت زنان مبتال به پرهاکالمپسی دارند .تحلیل اجزای سلولی نشان داد که بیشترین تعداد
ژنهای استخراج شده در تحلیل عملکرد مرتبط با اگزوزوم های خارج سلولی بوده و پاسخ به هیپوکسی ،اتصال سلول به سلول ،تکامل مغز و متابولیسم
گاالکتوز نیز مسیرهای استخراج شده هستند.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که اگزوزومهای خارج سلولی ،پاسخ به هیپوکسی و متابولیسم گاالکتوز به طور معناداری با پرهاکالمپسی
مرتبط بوده و میتوانند به عنوان شاخصهای پیش آگهی پرهاکالمپسی به کار گرفته شوند.
واژگان کلیدی :تحلیل عملکرد ،اگزوزوم ،پره اکالمپسی ،حاملگی ،ریزآرایه

عوامل خطر عنوان شده برای این بیماری شامل بیماری مزمن
کلیوی ،فشارخون ،چاقی ،سابقه خانوادگی ،زنان با چندین حاملگی
و سابقه قبلی پرهاکالمپسی است .در یک دهه گذشته مطالعات
ژنتیکی و به خصوص مطالعات انجام شده بر مبنای دادههای
ریزآرایه نقش مهمی در افزایش دانش پژوهشگران در ارتباط با
پاتوفیزیولوژی این بیماری داشته است[.]5
مهمترین فرضیهای که تا به امروز در خصوص سازوکار ایجاد
پرهاکالمپسی مطرح است وجود نقص در عروق اسپیرال است که
منجر به ایجاد هیپوکسی سلولی در جفت شده و به دنبال آن بهم
خوردن تعادل در میزان عوامل ضد رگزایی و عوامل رگزایی
میشود[ .]6برخی از مطالعات اشاره میکنند که میزان بیان
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مقدمه:
پرهاکالمپسی با حمله زودرس فشارخون و پروتئین اوری مشخص
میشود[ .]1نزدیک به  3تا  5درصد از حاملگیها منجر به
پرهاکالمپسی شده و در صورتی که فرد مبتال تحت درمان قرار
نگیرد میتواند منجر به مرگ و یا عوارضی همچون نارسایی کلیه،
درگیری کبد و عوارض نورولوژیک و هماتولوژیک شود [ .]2زنان
مبتال به پرهاکالمپسی ریسک باالیی نیز برای ابتال به بیماریهای
قلبی  -عروقی بعد از حاملگی دارند .برخی از مطالعات نشان داده
اند که  31درصد از زنان مبتال به پرهاکالمپسی دو سال بعد از
وضع حمل مبتال به فشارخون میشوند[ .]3فشارخون بارزترین
عالمت پرهاکالمپسی است و برخی از سازوکارهای کلیوی و
غیرکلیوی در تنظیم طوالنی مدت فشارخون نقش دارند [.]0
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ژنهای دخیل در سنتز هموگلوبین در پاسخ به هیپوکسی و یا
استرس اکسیداتیو در جفت افزایش مییابد و از این رو هموگلوبین
 Fنیز ممکن است در پاتوژنز پرهاکالمپسی نقش داشته باشد [.]7
در مطالعات جدید نشان داده شده است که وزیکولهای ترشح
شده خارج سلولی در ارتباط سلول با سلول [ ،]8تنظیم ایمنی []9
و رشد سرطان [ ]11نقش دارند .از این رو ،امروزه اگزوزومها به
عنوان یکی از عوامل دخیل در پاتوژنز پرهاکالمپسی مطرح
هستند .برخی از مطالعات بیان کرده اند که اگزوزومهای
اختصاصی این بیماری وجود دارند که از تروفوبالست آسیب دیده
ترشح میشوند و این اگزوزومها ممکن است  RNA ، DNAو
پروتئین را از جفت به اندامهای دور دست انتقال داده و از طریق
نقص اندوتلیال سبب نقص اندامهای مختلفی در این بیماری
شوند [.]11
در حال حاضر تعداد زیادی کتابخانه ریزآرایه در Gene ( GEO
 )Expression Omnibusوجود دارند که میتوانند باعث افزایش
میزان آگاهی در خصوص ژنهای درگیر در پاتوژنز پرهاکالمپسی
و مسیرهای سلولی درگیر در این فرآیند شوند .از این رو ،اهداف
مطالعه حاضر بررسی کتابخانههای ریزآرایه موجود در  NCBIو
تحلیل عملکرد کتابخانه برای بررسی ژنهای تغییر بیان یافته و
استخراج مسیرهای سلولی درگیر در پاتوژنز پرهاکالمپسی
میباشد.

 )MFبر مبنای  DEGsتشخیص داده شدند .مسیرهای غنی شده
با استفاده از پایگاه داده  KEGGاستخراج شدند .در این مطالعه
 Adjusted p-valueکوچکتر از  1/15و یا  p-valueکوچکتر از
 1/11به عنوان معنادار بودن آماری داده ها در نظر گرفته شد.
یافتهها:
نتایج تحلیل  PCAنشان داد بیشترین پراکندگی و بیشترین حجم
دادهها در Pc1و  Pc2می باشد .عالوه بر این Pc1 ،و  Pc2گروههای
افراد سالم و پرهاکالمپسی را از هم جدا کرده است (تصویر نشان
داده نشده است) .نتایج ارتباط بین نمونهها نشان داد که اگرچه
نمونهها به صورت مجموعههایی مجزا شده اند ،اما همچنان
ناهمگونی در نمونهها به خصوص در گروه نرمال مشاهده میشود
(تصویر نشان داده نشده است) .تعداد  218ژن در گروه
پرهاکالمپسی با  Log2FC>1افزایش بیان ( )adj.p.value<0.05و
تعداد  83ژن با  Log2FC< -1کاهش بیان داشتند
( .)adj.p.value<0.05ژنهای  OR8G2 ،LEPو  DSTبیشترین
بیان ( )adj.p.value<0.05را در بیماران مبتال به پرهاکالمپسی
داشتند ( .)Log2FC> 4به عالوه ،ژنهای  PTCH1و ZNF598
کمترین بیان ( )adj.p.value<0.05را در این بیماران نشان دادند
( .)Log2FC< -3تحلیل عاملهای نسخه برداری نشان داد که
ژنهای افزایش بیان یافته با  RELدر ارتباطند .ژنهای
،TPBG ،EHMT2 ،SLCO4A ،GANAB ،RAMP2 ،TCF7L2
 FSTL3 ،PRRC2A ،SIRT2و  LTFاهداف این عامل
نسخهبرداری هستند .تحلیل ها نشان داد که  has-miR-8085و
 has-miR-6731-5pبا ژنهای افزایش بیان یافته نیز مرتبط
هستند.
شکل  ،1فرآیندهای بیولوژیک ( )BPکه برای ژنهای افزایش
بیان یافته در بیماران پرهاکالمپسی استخراج شده را نشان
میدهد .این شکل نشان میدهد که بیشتر فرآیندها در ارتباط با
پاسخ به هیپوکسی ،اتصال سلول به سلول و تکامل مغز هستند.
اجزای سلولی استخراج شده ( )CCدر شکل  2خالصه شده است.
دادهها نشان میدهد که بیشترین ژنهای افزایش بیان یافته در
اگزوزومهای خارج سلولی ( )EXEXsتجمع یافته اند .اتصال
کادهرین که در اتصال سلول به سلول نقش دارد و همچنین
فعالیت هورمونی دو تا از مهمترین عملکردهای مولکولی هستند
( )MFکه در ژنهای افزایش بیان یافته در پرهاکالمپسی مشاهده
میشوند .مسیرهایی که با استفاده از  KEGGبرای مجموعه ژنی
استخراج شدهاند در شکل  3نشان داده شده است .متابولیسم
گاالکتوز مهمترین مسیر استخراج شده است .زیرواحد  3گلوکز
 -6فسفات ( ، )G6PC3هگزوکیناز  )HK2( 2و فسفوفروکتوکیناز
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روش کار:
در این مطالعه که به تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
جهرم با کد اخالق  IR.JUMS.REC.1395.029رسیده ،کلیه
موارد اخالق در پژوهش رعایت شده است .کتابخانه ریزآرایه
 GSE10588به دلیل تعداد مناسب نمونهها و همچنین کیفیت
داده مورد نظر از  GEOبرای استخراج ژنهای تغییر بیان یافته
( )DEGsو تحلیل عملکرد انتخاب شد .تحلیل داده های ریزآرایه
با  GEO2Rو نرم افزار  Rنسخه  0انجام شد .از آزمون  PCAبرای
بررسی کیفیت دادهها ،و در صورت نیاز ،نرمال سازی دادههای
کتابخانه ریزآرایه و همچنین بررسی همبستگی نمونه ها و ژنها
استفاده شد .لگاریتم تغییر بیان در پایه دو و در دامنه بزرگتر از 1
و کوچکتر از  -1برای استخراج ژنهایی که به ترتیب افزایش
بیان و کاهش بیان داشتند انتخاب شد .همچنین ژنهایی که
بیشترین افزایش بیان و کمترین افزایش بیان داشتند نیز از این
کتابخانه استخراج شدند .سپس تحلیل عملکرد با استفاده از پایگاه
داده ( DAVIDنسخه ( PANTHER ، )6نسخه  )16و Enrichr
(نسخه  )August 9,2021انجام شد .فرآیند بیولوژیک
( ، )Biological process: BPاجزای سلولی ( Cellular
 )Component: CCو عملکرد مولکولی ( Molecular function:
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 در اینKEGG  آنزیم های استخراج شده توسط،)PFKP( پالکتی
.)0 مسیر هستند (شکل

Biological process
male gonad development
bone morphogenesis
vascular smooth muscle cell development
positive regulation of follicle-stimulating…
brain development
hemoglobin biosynthetic process
cell-cell adhesion
erythrocyte differentiation
hematopoietic progenitor cell differentiation
response to hypoxia
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 فرآیندهای متابولیک.1شکل
 پاسخ به هیپوکسی و تکامل، بیشترین تعداد پروتئین در اتصال سلول به سلول.فرآیندهای متابولیک که برای ژنهای افزایش بیان یافته در پره اکالمپسی استخراج گردید
.مغز نقش دارند

Cellular component
endoplasmic reticulum membrane

extracellular exosome
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 اجزای سلولی.2 شکل
. بیشترین تعداد پروتئین در ارتباط با اگزوزومهای خارج سلولی میباشند.اجزای سلولی که برای ژنهای افزایش بیان یافته در پرهاکالمپسی استخراج شدند
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شکل  .3مسیرهای متابولیک
مسیرهای متابولیک که برای ژنهای افزایش بیان یافته در پرهاکالمپسی با استفاده از  KEGGاستخراج شدند .متابولیسم گلوکز مسیر استخراج شده با P<0.01
میباشد.

*
*
*

بحث:
پرهاکالمپسی یکی از مهمترین دالیل مرگ و میر مادران و
نوزادان به خصوص در کشورهای با درآمد پایین تا متوسط است.

پیش بینی دقیق مادرانی که دارای ریسک باالیی برای ابتال به
پرهاکالمپسی هستند حوزهای جدید در پژوهشها بوده و هنوز

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره بیستم ،شماره یک ،بهار 1011

4

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07

شکل .0مسیر متابولیسم گاالکتوز
آنزیمهایی که در مسیر متابولیسم گاالکتوز نقش دارند و از لحاظ آماری معنادار بودند بوسیله  KEGGاستخراج شده اند .سه آنزیم استخراج شده بوسیله ستاره در شکل
مشخص شدهاند 3.1.3.9 .زیر واحد  3کاتابولیک گلوکز  -6فسفاتاز( 2.7.1.1 .)G6PC3هگزوکیناز  2و  2.7.1.11فسفوفروکتوکیناز  2پالکتی میباشند.

اگزوزومهای خارج سلولی و پره اکالمپسی

است که برخی از پروتئینهای حاوی همچون سیتوکروم
تحت تاثیر هیپوکسی در پرهاکالمپسی قرار میگیرند[ .]23گزارش
شده است که تنوعهای ژن  ENGکه یک عامل آنژیوژنز است و
نیز تغییر بیان آن با پرهاکالمپسی در ارتباط است [.]20
مهمترین یافته مطالعه حاضر آن است که در اجزای سلولی
استخراج شده عمده پروتئینها مرتبط با اگزوزومهای خارج سلولی
هستند .برخی از مطالعات پیشنهاد کردهاند که اگزوزومهای خارج
سلولی با قطر  111-51نانومتر ،در ارتباط سلول با سلول نقش
دارند و از این رو به عنوان شاخصی برای مطالعه پاتوفیزیولوژی
پرهاکالمپسی پیشنهاد میشوند [ .]22 ،11یافته های این مطالعه
حاکی از آن است که اگزوزومهای خارج سلولی ممکن است
بتوانند به عنوان بیومارکری برای تشخیص پرهاکالمپسی و یا
پیش بینی گروههای خطر در معرض ابتال به این بیماری مورد
استفاده قرار گیرند .ونو و همکاران ادعا کردهاند که مسیر
متابولیسم کربوهیدراتها ممکن است در پرهاکالمپسی نقش
داشته باشد[ .]22نتایج مطالعه حاضر اولین یافتههایی است که
مسیر متابولیسم گاالکتوز را به عنوان یک مسیر محتمل درگیر در
پرهاکالمپسی استخراج کرده است .کشف مسیرهای متابولیسمی
که در ایجاد عوارض دوران بارداری نقش دارند میتواند میزان
دانش در خصوص پاتوژنز پرهاکالمپسی را افزایش دهد.
P450

نتیجهگیری:
نتایج تحلیل عمکرد در مطالعه حاضر نشان داد که اجزای سلولی
همچون اگزوزومهای خارج سلولی و مسیرهای بیولوژیک مانند
اتصال سلول به سلول ،پاسخ به هیپوکسی ،تکامل مغز و
متابولیسم گاالکتوز به طور معناداری با پرهاکالمپسی مرتبط
هستند و احتماالً می توانند به عنوان شاخصهای پیشآگهی
پرهاکالمپسی مورد استفاده قرار گیرند.
تشکر و قدردانی:
این مطالعه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مورد حمایت قرار گرفته است.
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Introduction:
Preeclampsia (PE) is a heterogeneous pregnancy disease. The exact pathophysiology of PE is unknown.
Recently, exosomes have been indicated as a causative factor in the pathogenesis of PE. The aims of
the study were to investigate microarray library data to extract the differentially expressed genes
(DEGs) in PE and perform a functional enrichment analysis to predict the role of DEGs in the
pathogenesis of PE.
Materials and Methods:
GSE10588 microarray library data was analyzes by GEO2R and R package (version 4.1.0). Principal
component analysis (PCA) was performed to analyze the normality of the data. Annotation analysis
was performed by Enrichr, DAVID 6.8 and PANTHER 16.
Results:
Herein, microarray data analysis showed that LEP, OR8G2 and DST genes with log2 FC> 4 had a
significant up-regulation , as well as PTCH1 and ZNF598 genes with log2 FC< -3 had a significant
down-regulation in placenta of preeclamtic women. Cellular component analysis showed that most of
the extracted genes in functional analysis were related to extracellular exosomes (EXEXs). In addition,
the results showed that response to hypoxia, cell-cell adhesion, brain development and galactose
metabolism were the enriched pathways.
Conclusion:
Results of this study showed that EXEXs, response to hypoxia and galactose metabolism were
significantly related to PE and could be used as prognostic factors for PE.
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