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مقدمه

مخاطراتي را برای سالمت انسان به همرراه دارد [ .]1اسرتااده

اتانول از جمله ترکيبات آلي به شمار ميرود که مصرف آن

از آن ميتواند موجب بروز بسياری از بيماریهرا شرود .از آن
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کومش
جمله ميتوان به انواع سررطان ،اترتال ت رو ري-روانري و

) (BPکه مجموعهای از رتدادهای انجام گرفته توسط يک يرا

مشکالت گوارشي اشراره نمرود [ .]3،2مصررف ايرن ترکيرب

نررد عملگررر ملکررولي در کنررار هررم اسررت و جايگرراه

موجب بهوجود آمدن يکسری متابوليرتهرای سرمي در بردن

سلولي) Cellular Component (CCکه نشاندهنده مکانهای

ميشود .تحقيقات مولکرولي نشران داده اسرت کره اترانول در

در سررطوح سرراتتارهای تحررت سررلولي و کمررپلکسهررای

دوزهررای مشخصرري باعررت ت ييرررات سرراتتاری برترري از

ماکروملکولي است ،ميباشد .آناليز شبکه برهمکنش پروتئين -

کروموزمها ميشود که اين امر ميتواند ناشري از فعرال شردن

پروتئين توسط همکاران و مجرری ايرن پرروژه بررای مروارد

يکسری مسيرهای زيانآور در سلول باشرد [ .]3برا ت ييررات

مختلا ري انجررام و نتررايج آن انتشررار يافترره اسررت [ .]10،9در

گستردهای که اتانول در فرايندهای درون سلولي ايجاد ميکند،

گزارشي مسير مشترک ناشي از آسيب الکم و ابتال به سررطان

زمينهسازی زم برای آسيبرسراني و تشرديد ايرن دسرته از

از طريق آناليزهای پروتئوميکي و بيواناورماتيکي بره رالش

آسيبها را فراهم مينمايد .بر اساس مطالعات اتير دوزهرای

کشيده شده است .مطالب ارائره شرده در ايرن مقالره در تبرين

مشخصري از ايرن الکررم موجررب کرراهش شررمگير جمعيرت

اهداف نوشتار کنوني بسيار مايد ميباشند [ .]11برا توجره بره

سلولهای فيبروبالسرت شرده اسرت .مطالعرات پروتئروميکي

اهميرررت آناليزهرررای بيواناورمررراتيکي و پروتئررروميکي در

اطالعات مهمي را در ارتباط با ت يير بيان پرروتئينهرا فرراهم

شاافسازی ت ييرات ناشي از اعمال شررايط محيطري و برروز

ميکند [ .]4اطالعات بهدسرت آمرده از مطالعره پروتئروميکي

ت ييرات ژنتيکي ،در اين تحقيق به منظور کسب دانش زم در

سلولهای فيبروبالست تيمار شده با اتانول نشاندهنرده ت ييرر

تصوص مکانيسمهای مولکولي ت ييريافته تحت تاثير مصررف

گسترده در پروتئوم ايرن سرلولهرا مريباشرد [ .]5،6يکري از

الکم ،تعامم تعدادی از پروتئينهای شناسايي شده در ارتبراط

زمينههای مطالعه پروتئوم ،بررسيهای بيواناورماتيکي است که

با مصرف الکم در يک شبکه برهمکنشي بررسي شده است.

شامم آناليز شبکه برهمکنش پروتئيني است .مطالعرات شربکه
بررهمکررنش پروتئينري از آن لحرراد دارای اهميرت اسررت کرره

مواد و روشها

اطالعات بيشترری را در رابطره برا عمرمکررد سيسرتماتيک

کررد ( )Uniprot Accession numberپررروتئينهررای

پروتئينها ارائه ميدهد [ .]7بردين ترتيرب کره فنوتيرپ يرک

شناسررايي شررده (اي رن پررروتئينهررا اصررم انجررام پررروژهای

بيماری ناشي از عممکرد و ارتباط اين پروتئينها با هم ديگرر

پروتئوميکي توسط همين گروه بوده است کره بخرشهرايي از

است و مطالعه هر کدام از پروتئينها بهصرورت مجرزا بررای

نتايج آن قبالً در قالب ند مقاله گزارش گرديده اسرت) [،]11

شررناتت مکانيسررم بيمرراری کررافي نيسررت [ .]8از جملرره

از پايگاه داده ( )http://www.uniprot.orgاسرتخرا گرديرد.

شاتصهای مورد بررسي برای يرک شربکه ،تعيرين ژنهرا و

کدهای بهدست آمده برای آناليز شبکه برهمکرنش پرروتئين -

کمپلکسهای کليردی و هسرتيشناسري ژنهرای مهرم ايجراد

پروتئين مورد استااده قرار گرفتند .بدين ترتيب کره بره کمرک

فنوتيپ مورد نظر برا اسرتااده از الگروريتمهرای ويرژه اسرت.

نرمافزار  Cytoscape v: 3.2.1و الگوريتمهای وابسرته بره آن

بررسي ارتباط نزديک بين پروتئينها را ميتوان برا توجره بره

پروتئينها آناليز شدند .الگوريتم مورد اسرتااده بررای تشرکيم

هستيشناسري ژنري ،ترواليهرا و سراتتار آنهرا انجرام داد.

شرربکه برررهمکررنش پروتئين ري،

PSICQUIC (Proteomics

اطالعاتي که مطالعات هستيشناسري ارائره مريدهنرد شرامم

 )Standard Initiative Common QUery InterfaCeاست.

شناسايي سه گزينه عممکرد ملکرولي

Molecular Function

کدهای وارد شده در اين سيسرتم ،در پايگراههرای اطالعراتي

) (MFمانند فعاليت کاتاليزوری که پروتئين در سرط سرلولي

مختلاي که تعامم پروتئينها را بررسي مرينماينرد کره شرامم

Biological Processes

 Mentha, Reactome-Flsو  Reactomeبررسررري شررردند.

انجام ميدهد ،فرايندهای بيولوژيرک

مونا زمانيان عضدی و همکاران

...
مجموعه اطالعات اصم شده به صورت يرک شربکه تعامرم

ميکند .اعتبار يافتههای آناليز شبکه ميتواند از طريرق انجرام

پروتئين – پروتئين نشان داده شد .وضعيت پروتئينهای مرورد

آزمايشات  In-vivoتحقيق شود که اين امرر مسرتلزم طرا ري

بررسي در شبکه از نظر شاتصهرای مرکرزی برا اسرتااده از

يک پروژه تجربي ميباشد.

الگوريتم  Network analyzerمطالعه گرديرد .ايرن الگروريتم
اطالعاتي در ارتباط با انواع شاتصهای مرکزيت ميدهد کره
در ايررنجررا دو ويژگرري مهررم شررامم  Degreeو

centrality

نتايج
پروتئينهای شناسايي شده و ميزان ت يير در بيان آنها در

 Betweennessلحاد گرديده است .برتي تصوصيات ديگرر

جدول  1نشان داده شده است .تيمار سلولها برا الکرم سربب

پروتئينهای مورد بررسي مانند ت ييرات بياني پرروتئينهرا بره

شده است که ميزان بيان تمام اين پروتئينها کاهش بيابد.

کمک نماد ت ييرات اندازه و رنگ گررههرا بررای پرروتئين در

جدول  :1اطالعات بهدست آمده از نرمافزار

Progenesis

فايم txt

 Samespotsدر رابطه با ت ييرات بياني شش پروتئين شناسايي

وارد نرمافزار شده و سپس به کمک شاتصهای بخش ،Style

شده در نمونه فيبروبالست تيمار شده با الکم اترانول .ميرزان

ت ييرات اندازه و رنگ گرههای مورد بررسي بر اساس ت ييرات

ت ييرات بيان با  P<0/05معنيدار است.

شبکه نشان داده شده است .اين مشخصات بهصورت

بياني تعريف گرديده است .اين ت ييرات در شبکه يره صرورت

به منظرور بررسري نقرش ايرن پرروتئينهرا در تعامرم برا

پيوسته نشان داده ميشوند .در ادامه آناليز شبکه ،کمپلکسهای

پروتئينها ديگر شبکه ،با استااده از  Cytoscapeو بهرهبرداری

پروتئيني مهم به کمک الگوريتم  ModuLandشناسايي شردند

از سررره بانرررک اطالعررراتي  Mentha, Reactome-Flsو

[ .]12از آنجا که بخشهای پرترراکم شربکه (کمرپلکسهرای

 Reactomeشبکه برهم کنش پروتئين-پرروتئين ترسريم شرده

پروتئين) جايگاه انجام بسياری از فرايندهای مهرم در ارتبراط

است (شکم  .)1اين شبکه با  756گره و  1166اتصال شرکم

با فنوتيپ عممکردی ژنها است ،بررسي آنها اهميت زيرادی

گرفته است.

دارد .با استااده از  ModuLandکمپلکسهای پروتئيني تعيرين

با توجه به شکم ( 1سمت راست و پايين شکم) و لحراد

ميشوند و طي مرا لي با لحاد همپوشاني ايرن کمرپلکسهرا

شاتص مرکزيت بر اساس درجه (تعداد اتصا ت يک گره برا

شبکه بهصورت سلسله مراتبي در کمپلکسهای عامتر تالصه

ديگرر گررههرا)

(HNRNPA1) Heterogeneous nuclear

شررده اسررت .آترررين يرره نشرران داده شررده در اي رن روش

 ribonucleoprotein A1به عنوان يک پروتئين کليدی نمايان

نشاندهنده کمپلکس کليدی و پروتئين وابسته به آن اسرت کره

شده است.

ميتوان عممکرد اين پروتئين را در شبکه بسيار ائز اهميرت

مجموعهای از پروتئينها که در ارتباط نزديک با يکديگر

دانست .در ادامه با استااده از نررمافرزار  DAVIDفراينردهای

فرايند بيولوژيکي را کنترل مينمايند کمپلکس ناميده ميشروند

زيستي عمدهای که کمپلکسهای يه اول (به دسرت آمرده از

[ .]14،15بررا اسررتااده از الگرروريتم  ،ModuLandمرريترروان

الگوريتم  )ModuLandدر آنها نقش دارند مورد بررسي قرار

اطالعات مهمي را در ارتباط با شناسايي کمپلکسهای ياتي

گرفتنررد .نرررمافررزار  DAVIDاطالعرراتي را در رابطرره بررا

و عممکردهای شاتص يک شبکه بهدست آورد .در اين روش

هستيشناسي پروتئينهرا و سراير مشخصرات زيسرتي فرراهم

طي مرا لي با لحاد همپوشانيها ،شربکه در کمرپلکسهرای

مرريسرررازد [ .]13پرررروتئينهررا برررا اسرررتااده از کررردهای

عامتری تالصه ميشود و بنابراين با پيشرفت آناليز از تعرداد

 ،Accession_Uniprotدر پايگرراه آناليرن  DAVIDجسررتجو

کمپلکسها کاسته ميشود بهطوری در آترين يره مريتروان

شدند .اين پايگاه با پايگاههای اطالعاتي مختلاري در ارتبراط

مهمترين کمپلکسها را يافت .در شکم  2مرا م آناليز شربکه

است که اطالعات مورد نظرر را از ايرن پايگراههرا اسرتخرا

نشان داده شده است.
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با استااده از برنامه  DAVIDفرايندهای زيستي مرتبط برا

از الگوريتم  ModuLandدر جدول 2نشان داده شده است.

هار پروتئين فعال در کمپلکسهای پروتئيني يه اول اصم
جدول :1اطالعات بدست آمده از نرمافزار  Progenesis Samespotsدر رابطه با ت ييرات بياني شش پروتئين شناسايي شده در نمونه فيبروبالست تيمار شرده
با الکم اتانول .ميزان ت ييرات بيان با  p < 0/05معني دار است.
ند برابر ميزان کاهش بيان مقدار بيان پروتئين در نمونه کنترل مقداربيان پروتئين در نمونه تيمارشده

نام پروتئين
AnnexinA5
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1
Rho-GDP dissociation inhibitor
Cu/Zn-SOD
Cathepsin L
SERPINE1

2/ 6

3695/000

1440

2/ 6

5245/443

2051

2/ 8

8293/836

2918

2/ 4

2911/010

1222

3/ 3

4642/000

1515

2/ 2

2460/999

1105

شکم .1شبکه ترسيم شده بيان پروتئيني شش پروتئين شناسايي شده به وسيله نرمافزار  . Cytoscapeميزان بيان پروتئينهای مورد مطالعه برا توجره بره ميرزان
ت ييرات بيان شده است .اندازه و رنگ گره متناسب با ت ييرات بيان پروتئيني انتخاب شده است .هر ه گرهها کو کتر باشند ميزان کاهش بيان بيشتر اسرت .از
طرفي ت يير رنگ از سايد به بناش نشانه کاهش ميزان بيان است Cathepsin L .بيشترين ميزان کاهش بيان را نشان ميدهد که در شکم با پيکان مشخص شده
است .در پايين شکم مشخصات شبکه بدست آمده بوسيله نرمافزار  Network analyzerآورده شده است.

...

مونا زمانيان عضدی و همکاران

شکم .2نمايي از يههای سلسله مراتبي کمپلکسهای پروتئيني ،در اين يهها کمپلکسهای يههای پايين بره عنروان گرره هرای () Metanodes

يرههرای

با يي محسوب ميشوند .تا اينکه در نهايت شبکه به صورت يک کمپلکس نشان داده ميشود و کم شبکه در اين کمپلکس تالصه مي شود .گرههای کليردی در
کمپلکسهای همپوشان نشان داده شده است .عملکرد اين گرهها نماينده عملکرد کمپلکسهای مربروط مري باشرد .در يره آترر پرروتئين Heterogeneous

 nuclear ribonucleoprotein A1ضور دارد.
جدول .2فرايندهای زيستي ) (BPمرتبط با فعاليت هار پروتئين در کمرپلکسهرای يره ميراني برا اسرتااده از برنامره Bioinformatics Resources V.6.7

( DAVIDبه شکم  2مراجعه شود)

بحث و نتيجهگيري

سرطانزايي دارای اثرات زيستي متنوع ديگری نيز مريباشرد.

گزارشات متعددی وجود دارد که نشاندهنده ارتبراط برين

باتوجه به نتايج بهدست آمده از تحقيقات انجام شده توسط اين

مصرف اتانول و ايجاد آسريبهرای يراتي متنروعي در بردن

گروه ،دوزهای مشخصي از الکم اثررات مربروط بره ترود را

موجود زنده و بهتصوص انسان ميباشند .از جمله اين تطرها

ايجاد ميکنند .در برتي از اين دوزها جمعيت سلولهای مورد

ايجرراد سرررطان اسررت کرره در تحقيقررات بس رياری برره ايجرراد

مطالعه به شدت کاهش يافتهاند .در دوزهای ديگری پروتئوم و

سرطانهايي از قبيم سرطان پوست ،پانکراس ،سينه ،پروستات

يا به عبارتي ديگر ميزان بيان ژنها ت ييرات شمگيری نشران

و دستگاه گوارش ناشي از مصررف الکرم اشراره شرده اسرت

دادهاند [ .]11به نظر ميرسد آناليز دقيق اين ت ييرات مولکولي

[ .]20-16گر ه سرطانزايي الکم بارها مرورد تاييرد قررار

ميتواند اطالعات ذی قيمتي در تصوص تراثيرگزاری اترانول

گرفته اسرت امرا مصررف آن در برتري از جوامر هرم نران

بررر انسرران را فررراهم نمايرد .در ايرن تحقيرق شررش پررروتئين

با ست .تحقيقات انجام شده نشان ميدهرد کره الکرم ضرمن

سلولهای فيبروبالست انساني که متعاقب تيمار برا دوز 270

جلد ،18شماره ( 1پياپي ،)61پائيز 1395

کومش
ميليمو ر الکم ت يير بيان قابم مال ظهای داشرته انرد مرورد

نمايد .با استااده از برنامه  DAVIDفرايندهای زيستي که ايرن

آناليز دقيق قرار گرفتهاند .ميزان بيران همره ايرن پرروتئينهرا

هار پروتئين در آنها درگير هسرتند (بره جردول  2مراجعره

کرراهش يافترره اسررت .]5[ .ايررن شررش پررروتئين شررامم:

شود) مشخص شدند .بهجز  Cathepsin Lکه تنهرا در فراينرد

AnnexinA5,
Heterogeneous
nuclear
ribonucleoprotein A1, Rho-GDP dissociation
inhibitor, Cathepsin L, Cu/Zn-SOD, Rho-GDP

.dissociation inhibitor, and Serpin peptidase inhibitor
ميباشند [ .]11مشابهت اين ت ييرات با ت ييرات اتااق افتاده در
سلولهای سرطاني قبالً توسط اين گروه گزارش گرديده است
[ .]11با توجه به نتايج به دست آمرده پرروتئين Cathepsin L

بيشترين ت يير بيان را در جهت کاهشي نشان داده است گر ه
پرروتئينHeterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1

نيز ت يير بيان کاهشي محسوسي داشرته اسرت .ترسريم شربکه
برهمکنش پروتئين – پروتئين در شکم  3تعامم سيسرتماتيک
اين پروتئينها را نشان داده است .با توجه به شکم  1مشخص
ميشرود کره

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein

 A1پروتئيني است با تعداد اتصا ت بيشتر در مقايسه با ساير
پروتئينها ،بنرابراين انتظرار مريرود کره ايرن پرروتئين نقرش
برجستهای را در کنترل فراينردهای زيسرتي مربروط عهردهدار
باشد .نقش شش پروتئين مورد مطالعه در شربکه نران برارز
است که انتخاب پروتئيني دارای اهميت بيشتر دشروار اسرت.
بنابراين ناگزير بايستي شبکه در کمپلکسهرايي برا شرموليت
بيشتر تالصه شود تا پروتئينهايي با تعامالت کمترر رذف
گردند .در شکم  2اين اتااق به تصوير کشيده شده است .تعداد
شررش پررروتئين مررورد نظررر در هررار کمررپلکس يرره اول
سازماندهي شدهاند .هار پرروتئين معررف ايرن کمرپلکسهرا
عبارتنرد از:

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein

 Cathepsin L ،Rho-GDP dissociation inhibitor ،A1و
 .SERPINE1بررا ادامرره آنرراليز شرربکه در آترررين يره تنهررا
پروتئينرري کرره برراقي مرريمانررد

Heterogeneous nuclear

 ribonucleoprotein A1است .نتايج بهدست آمده اهميت زياد
اين پروتئين در کنترل شبکه را به توبي منعکس مينمايد .بره
نظر ميرسد شناتت هار پروتئين مورد نظر و عممکرد آنها
بتواند جزئيات بيشتری از تاثير الکم برر انسران را مرنعکس

زيستي پروتئوليز درگير است سه پروتئين ديگر به فراينردهای
متنوعي مرتبط هستند بهطوری کره

Heterogeneous nuclear

 ribonucleoprotein A1به تنهايي با نزديک به  40فراينرد در
ارتبرراط اسررت .جرردول  2نقررش اي رن پررروتئين را در مرررگ
برنامهريزی شده سلولي ،تمايز سلولي ،رکت سلولي و انتقال
سيگنال به توبي نشان ميدهد .با تاثيری که ديگر پروتئينهرا
بر فرايندهايي مانند پردازش  RNAو سراير فراينردهای مهرم
درون سلولي ميگذارند به نظر ميرسرد کره الکرم عرالوه برر
اينکه عامم تطر ابتال به سررطان اسرت ،مريتوانرد بره طرور
گستردهای در عممکرد طبيعي سلول اتتالل ايجاد کند.
يکي از نکات برجسته در تحليم نقش اين پروتئينها نقص
اطالعات در تصوص ژنهای است که ا تما ً پيامد مصررف
الکم بيان آنها ت يير يافته است اما هنوز اين وضعيت مشخص
نگرديده است .به نظر ميرسد انجام تحقيقات بيشترر در ايرن
زمينه ميتواند اطالعات تکميلي را فراهم نمايد .يافتههای اين
تحقيق نشان ميدهد که او ً الکم باعت ايجاد ت ييرات شديدی
در ميزان بيان ژنهای متنوعي از سلول ميشود و ثانيراً سربب
اتتالل در تعداد قابم توجهي از فرايندهای مهم درون سرلولي
مرريشررود .يکرري از ژنهررای مهررم مترراثر شررده از الکررم
 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1است کره
در تنظيم بخش عظيمي از فراينردهای درون سرلولي مداتلره
مينمايد.
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Introduction: Studies show that ethanol can induce changes in proteomic profile of human fibroblast
cells. Some of these proteins are important in promoting cancer. Thus, analyzing function and interaction
networks of these proteins are essential for better understanding the carcinogenesis mechanism of ethanol.
Materials and Methods: In this study the protein-protein interaction network (PPI) of six significant
down-regulated proteins in human fibroblast cells (HFFF2) treated with ethanol were analyzed by using
Cytoscape software and its algorithms.
Results: PPI network analysis showed that the constructed network consisted of 756 nodes and 1166
edges. Results indicated that Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 with degree = 528 and
Betweenness Centrality = 0.74 is a hub protein that ethanol can alter its expression. In addition, module
evaluation showed that the hub protein has a key role in different overlapped complexes. On the other hand,
annotation studies by using DAVID program indicated that this protein is involved in different important
biological processes in the cell.
Conclusion: The six down-regulated proteins treated with ethanol may become carcinogenic and can
impose vast alterations in other vital biological processes of the cell. Among them, Heterogeneous nuclear
ribonucleoprotein A1 is the most important one.
Keywords: Ethanol, Fibroblasts, Protein Interaction Maps, Gene Ontology
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