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چکیده
تشخیص ژنهای درگیر در صفات پیچیده مانند حساسیت به بیماری نه تنها میتواند موجب بهبود تشخیص و پیشگیری از بیماری مورد
 در این. بلکه در انتخاب راههای درمانی کارآمد و همچنین در انتخاب دامهای مقاوم به اصالحگران کمک خواهد کرد،نظر میشود
 از،تحقیق با هدف باال بردن توان تجزیۀ آماری در شناسایی ژنها و مسیرهای زیستی (بیولوژیکی) درگیر در بیماری ورم پستان
های بهدستآمده از تجزیۀ انفرادی دادههای شش بررسی ریزآرایه که بیان ژنp-value  برای یکی کردنFisher فراتحلیل به روش
 شناسایی ژنهایی. استفاده شد،) در گاوهای شیری را بررسی کرده بودندE. coli( بافت پستان هنگام درگیری با باکتری اشریشیاکلی
که در هیچیک از بررسیهای انفرادی معنیدار نشده بودند میتواند تأییدکنندۀ هدف بیان شده باشد که منجر به ارائۀ مجموعۀ کاملتری
 تجزیۀ پروتئین (پروتئولیز) و مسیرهای مرتبط با رشد و افزونش و مرگ یاختهای، التهاب،از مسیرهای زیستی مرتبط با سامانۀ ایمنی
" مسیر جدیدی در رابطه با این بیماری است که با وجود در بر گرفتن بیشترینII  پلیمرازRNA  "کنترل مثبت بیان پروموتور.شد
. در بررسیهای گذشتۀ مرتبط با ورم پستان گزارش نشده است،شمار ژن در این بررسی
. ورم پستان، گاو شیری، تفاوت بیان ژن، اشریشیاکلی، آنتولوژی ژن:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Identification of disease-causing genes that underlie complex traits such as susceptibility to disease not only can
improve diagnosis and the prevention of illness, but also help breeder to select resistance animals against diseases. In
the current study to aim the higher power of statistical analysis to identification of genes and biological pathways
related to mastitis disease, we used Fisher meta-analysis to combine p-values obtained from individual analysis of
datasets extracted from 6 microarray-based studies which investigate transcriptomic data of mammary gland tissue
infected by Escherichia coli (E. coli) in dairy cows. Identification of genes that did not show a significant p-value in
any of the independent studies may confirm the aim and lead to introduce a more complete set of biological pathways
involved in this disease such as the pathways related to immune response, inflammation, proteolysis, growth, and
death of cell. Positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter, is new pathways related to this
disease which despite of the enrichment by maximum number of up-regulated genes in this study, have not been
reported in previous mastitis studies.
Keywords: Dairy cows, Differential express gene, Escherichia coli, gene ontology, mastitis.
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باکتریهای گرم منفی مانند اشریشیاکلی ()E. coli
یکی از بیمارگر (پاتوژن)های اصلی مسبب ورم پستان
در گاو شیری هستند که زیان اقتصادی شایانتوجهی
به دامداریهای گاو شیری تحمیل میکند ( Halasa et
 .)al., 2007اگرچه ممکن است این بیماری
بهخودیخود بهبود یابد )(Bannerman et al., 2004
ولی گاهی کشنده بوده و یا بهوفور منجر به حذف دام
میشود ) .(Hagiwara et al., 2016تحقیقات صورت
گرفته در این زمینه نشان داده است ،آلودگی با E.
 coliپاسخ ایمنی موضعی 1و ایمنی عمومی 2را در دام
تحریک میکند ( Jiang et al., 2008; Mitterhuemer
 .)et al., 2010; Jorgensen et al., 2012تشخیص
ژنهای درگیر در صفات پیچیدهای مانند حساسیت به
بیماریها نه تنها میتواند منجر به بهبود در تشخیص
و پیشگیری از بروز بیماریها شود ( & Clark
 ،)Pazdernik, 2012بلکه به اصالحکنندگان در انتخاب
دامهای مقاوم به بیماری نیز کمک خواهد کرد .با
تجزیهوتحلیل مجموعۀ دادههای 3بیان ژن ،میتوان
ژنهایی که در بافت بیمار نسبت به بافت سالم تفاوت
بیانی 4نشان دادهاند را مشخص کرد .در بررسیهای
چندی از دادههای ریزآرایه ، 5برای بررسی پاسخ بافت
پستان پس از آلودگی با یک بیمارگر خاص استفاده
شده است  ،لیکن مقایسۀ مستقیم نتایج تجزیهوتحلیل
این بررسیها به دلیل متفاوت بودن طرح آزمایش و
پلتفرمهای ریزآرایه استفاده شده ممکن نیست .از
سویی یکی از کاستیهای دادههای بیان ژن ،محدود
بودن شمار نمونهها نسبت به شمار باالی ژنهایی
است که بهطور همزمان در هر پلتفرم اندازهگیری
میشوند .این امر موجب شده است نتایج و یافتههای
هر بررسی تکرارپذیری کمی داشته باشد ( Ramasamy
 .)et al., 2008امروزه حجم باالیی از دادة ریزآرایه در
6
منابع عمومی مانند  GEOدر سایت  NCBIو Array

 Expressدر سایت  7EMBL_EBIبرای پژوهشگران
قابل دسترس است که امکان بازیابی ،یکی کردن و
تجزیۀ دوبارة این دادهها را برای استخراج دادههای
بیشتر فراهم کرده است (.)Moreau et al., 2003
فراتحلیل ،8یک ابزار آماری مناسب برای ترکیب کردن
چندین بررسی با فرضیههای همسان است که امکان
ترکیب دادههای ریزآرایه از بررسیهای مختلف را در
اختیار ما قرار میدهد .در بررسیهای فراتحلیل صورت
گرفته توسط  (2011) Genini et al.و Loor et al.
) (2011مجموعهای از بررسیهای مرتبط با ورم پستان
برای انجام فراتحلیل استفاده شده است که دادههای
بیان ژن را با استفاده از پلتفرمهای مختلف ریزآرایه به
دست آوردهاند .لیکن چون هر پلتفرم مجموعۀ
شناساگرهای 9مختلفی دارد ،یکی کردن آنها موجب
از دست رفتن میزان شایانتوجهی از دادهها شده
است ،بهطوریکه در نهایت فراتحلیل روی 13162
شناساگر انجام شد .از سوی دیگر در بررسی این
محققان پاسخ بیان ژنی یا بیان ژنی مشترک 10در بافت
پستان چندین گونه (بز ،گاو و گوسفند) که توسط
بیمارگرهای مختلفی همچون استرپتوکوکوس
اوبریس ،11استرپتوکوکوس اورئوس 12و  E. coliآلوده
شده بودند بهطور همزمان بررسی شد .نتایج تحقیقات
نشان داده است ،ارتباط بیان ژن در بین نژادهای
مختلف چالشهایی دارد و ارتباط راست نسخهای
(ارتولوگی) بین گونههای مختلف امر سادهای نیست.
لذا بهخوبی مشخص شده است که بیان ژن حتی در
گونههایی که بسیار به هم نزدیک هستند و نیز در
بسیاری از راست نسخهها یا همسان (همولوگ)ها یک
ارتباط سادة تکبهتک نیست (.)Fierro et al., 2008
همچنین در بررسیهای چندی نشان داده شده ،باوجود
اینکه گونههای متفاوت باکتریایی توانایی ایجاد عفونت در
غدة پستان گاو را دارند و پاسخ میزبان به این باکتریها
را بهعنوان ورم پستان میشناسیم ،ولی پاسخ ایمنی
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میزبان بهطور معنیداری برحسب گونۀ باکتریایی مورد
هجوم متفاوت است ( Riollet et al., 2000; Gunther et
 .)al., 2011; Schukken et al., 2011بر همین پایه در
بررسیهای فراتحلیل انجامشده اگرچه مسیرهای
زیستی (بیولوژیکی) جدیدی معرفی شده است ،ولی
نتایج کاملی ارائه نشده است .از سویی امکان شناسایی
و جداسازی ژنهایی که افزایش یا کاهش بیان داشتند
نیز در بررسیهای این محققان فراهم نشده بود .در
این تحقیق برای نخستین بار فراتحلیل دادههای بیان
ژنی پاسخ بافت پستان در گاو شیری در رویارویی با
آلودگی با باکتری  E. Coliبهصورت اختصاصی بررسی
شده است.
مواد و روشها
دادههای ریزآرایه
1

2

با جستجو در سایت  PubMedو
با کلید واژههای  siMsasaM ،Bos Taurusو E-Coli
بررسیهای مرتبط با ورم پستان در گاو گردآوری شد.
دوازده بررسی دادههای ریزآرایۀ مرتبط با این تحقیق
داشت که شش مورد از آنها برای انجام فراتحلیل
انتخاب شدند .دادههایی که حذف شدند یا پلتفرمهای
نامعتبر یا غیرتجاری داشتند ،یا مستندسازی 3کاملی
در اختیار ما قرار نمیدادند ،یا مقالۀ ثبتشدة معتبری
نداشتند و یا دادههای کاملی در مورد چگونگی انجام
کار ارائه نداده بودند .در شش بررسی استفادهشده در
این تحقیق از پلتفرم افیمتریکس 4برای استخراج
مجموعۀ رونوشتها (ترنسکریپتوم) استفاده شده بود.
در دادههای مورد استفاده تنها از نمونههایی که با
 E. coliآلوده شده بودند همراه با نمونههای مهار آنها
بدون هیچگونه تیمار یا مصرف پادزی (آنتیبیوتیک)
برای انجام فراتحلیل استفاده شد (جدول .)1
درمجموع  130نمونه برای انجام فراتحلیل استفاده
شد ( 57نمونۀ سالم و  73نمونۀ آلوده) .در بررسیهای
یادشده ،نمونهگیریها در دورههای زمانی 5مختلفی
Google Scholar

1. Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2. Https://scholar.google.com/
3. Annotation
4. Http://www.affymetrix.com/index.affx
5. Time series
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پس از آلودگی گرفته شده بود .لذا در این تحقیق هر
زمان بهعنوان بررسی مستقل در نظر گرفته شد
(درمجموع  15مجموعۀ داده).
پیشپردازش دادههای ریزآرایه

کیفیت مجموعۀ دادههای ریزآرایه پیش و پس از
عادیسازی توسط  6PCAو  Box Plotبررسی شد.
عادیسازی چارکی 7و خالصهسازی با کمک الگوریتم
 RMAبا مقیاس لگاریتمی 8با کمک بستۀ نرمافزاری
Linear Models for Microarray Data, ( LIMMA
 )Version 3.3.1در نرمافزار  Rروی تکتک مجموعۀ
دادهها اعمال شد ) .(Irizarry et al., 2003ریزآرایهها
بهطورمعمول مجموعۀ شناساگری دارند که یک ژن را
معرفی میکنند .در بسیاری از بررسیها از گرفتن
میانگین اعداد بیان ژن و یا از بزرگترین عدد بیان
بهعنوان شاخص بیان آن مجموعۀ شناساگر استفاده
میشود که معیارهای دقیقی برای انتخاب عدد بیان
نیستند .در این بررسی از بین شناساگرهای مختلف
معرفیکنندة یک شناسۀ ژن ،شناساگری با بزرگترین
عدد در محدودة درون چارکی ) 9(IQRبهعنوان عدد
بیان آن ژن انتخاب شد (.)Gentleman et al., 2005
بهمنظور کاهش نرخ شناسایی خطای نوع اول 10تجزیۀ
دادههای ریزآرایه 10 ،درصد از ژنهای بدون بیان 11یا
به عبارتی ژنهایی که میانگین بیانی پایینی در بیشتر
مجموعۀ دادههای مورد بررسی داشتند و همچنین 10
درصد از ژنهای بدون دادههای مفید ،12که شامل
ژنهایی است که تغییر بسیار جزئی در بیشتر مجموعه
دادهها داشتند حذف شدند .همۀ مرحلههای تطابق و
پاالیش کردن با استفاده از بستۀ نرمافزاری MetaDe
) (Version 1.0.5در نرمافزار  Rانجام گرفت ( Huang
.)et al., 2009b; Wang et al., 2012

6. Principal Component Analysis
7. Quantile Normalization
8. log scale Robust Multi-array Average
9. InterQuartile Range
10. False Discovery Rate
11. Non-Expressed Genes
12. Non-informative Genes
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جدول  .1خالصۀ دادههای استفادهشده در فراتحلیل از مجموعه دادههای ریزآرایه
**Time
)(hours
6,24
24,192
1,6,24
1,3,6,24
***6,6
24,48

Table 1. Summary of the microarray datasets employed in the meta-analysis
Samples used in
*)this study (ctr:tr
10:10
23:26
10:14
3:12
6:6
5:5

Samples
*)(ctr:tr
15:15
23:26
27:61
6:24
6:18
5:15

Strains of
E. coli
1303
K2BH2
1303
1303
ECC-Z

Techniques
In-vivo
In-vivo
In-vitro
In-vitro
In-vitro
In-vivo

Publication
)(Mitterhuemer et al., 2010
)(Buitenhuis et al., 2011
)(Brand et al., 2011
)(Gunther et al., 2011
)(Gunther et al., 2012
)(Sipka et al., 2014

Accession
number
GSE15025
GSE24217
GSE24560
GSE25413
GSE32186
GSE50685

* تعداد نمونههای سالم :تعداد نمونههای تیمار
** زمان نمونهگیری بعد از آلودگی
*** سلولهای کشت شده به مدت  30ساعت (آزمایش انتظار کوتاه) یا  60ساعت (آزمایش انتظار طوالنی) بعد از شروع آزمایش

* Number of healthy samples: number of treatment samples.
** Time of sampling after infection.
*** Cells were harvested either 30h (short waiting experiment) or 60 h (long waiting experiment) after the start of the trial.

فراتحلیل

در مجموعۀ دادههایی که در این تحقیق برای انجام
فراتحلیل استفاده شدند ،بهطورمعمول نمونهگیریها
هم در آغاز و هم در اوج بیماری و در ساعتهای
مختلفی پس از تلقیح بیمارگر تهیه شده بودند .بسته
به هدف بررسی میتوان دامنههای خاصی تعریف کرد
و فراتحلیل را در دامنههای زمانی مشخص شده
بهصورت جداگانه انجام داد ( Borenstein et al.,
 .)2009لیکن در این بررسی چون هدف یافتن ژنها و
مسیرهای زیستی مهم درگیر در بیماری ورم پستان
میبود و مقایسۀ بیان ژنها در ساعتهای اولیۀ ابتال به
بیماری با حالت حاد یا اوج بیماری مدنظر نبود ،هر
نوبت زمانی بهعنوان بررسی جداگانه در نظر گرفته شد
تا با افزایش شمار نمونهها ،بتوان ژنهایی که تفاوت
بیانی بین نمونههای سالم و آلوده را نشان میدهند ،با
توان آماری باالتری شناسایی کرد .بنابراین درمجموع
پانزده مجموعۀ داده برای انجام فراتحلیل استفاده شد.
در آغاز آمارة  tتغییریافته 1برای مقایسۀ سطح بیان
هر ژن در نمونههای بیمار در مقایسه با نمونههای سالم
در هر بررسی اعمال شد .برای رسیدن به این هدف از
عملگر  modtدر بستۀ نرمافزاری  MetaDeاستفاده شد.
 P-valueهای بهدستآمده برای هر ژن در هر بررسی با
استفاده از روش  (1950) Fisherو با استفاده از بستۀ
(پکیج)  MetaDeیکی شدند .برای تصحیح خطای نوع
اول برای آزمونهای چند متغیره 2از روش توصیهشده
توسط  )1990( Hochberg & Benjaminiاستفاده شد.
بهطورمعمول فراتحلیل به روش یکی کردن p-valueها
1. Modified T-test
2. Multivariate test

تنها ژنهایی که تفاوت بیانی نشان دادهاند را مشخص
میکند .به همین دلیل در این تحقیق برای به دست
آوردن ژنهایی که افزایش بیان و یا کاهش بیان نشان
دادهاند از  p-valueیکسویه استفاده شد و بهصورت
جداگانه فراتحلیل روی آنها اعمال شد ،بهطوریکه
 p-valueسمت راست ژنهایی که افزایش بیان داشتهاند
و  p-valueسمت چپ ژنهایی که کاهش بیان داشتهاند
را به ما نشان میدهد .تجزیۀ بررسیهای انفرادی و
همچنین فراتحلیل آنها با استفاده از بستۀ نرمافزاری
 )Version 1.0.5( MetaDeدر برنامۀ ( Rنسخۀ )3.3.1
انجام گرفت.
درونشناسی ژن

ژنهایی که پس از فراتحلیل بهصورت معنیداری دارای
بیان متفاوتی بودند( ،متا-ژنها) وارد پایگاه دادههایی
آنالین  3DAVIDنسخۀ  6.8شدند تا با طبقهبندی درون
گروههای مستندسازیشدة درونشناسی (آنتولوژی) ژن
بتوان دید جامعتری از ژنگان یا ژن نامهشناسی
(ژنومیکس) عملکردی 4آنها به دست آورد .درونشناسی
ژن را میتوان از سه دیدگاه فرآیند زیستی ،5اجزای
یاختهای 6و عملکرد مولکولی 7بررسی کرد .در این تحقیق
تنها GOهایی که توسط Modified Fisher Exact test
غنی شده 8بودند و پس از تصحیح توسط روش
 (2009a) Benjamini & Hochbergبا آستانۀ q<0/01
معنیدار اعالم شدند ،انتخاب شدند.
3. Http://david.abcc.ncifcrf.gov/home.jsp
4. Functional genomics
5. Biological process
6. Cellular component
7. Molecular function
8. Enriched
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 و بهدستآمده به کمکDAVID  اصطالحهای درونشناختی ژن مرتبط با فرآیند زیستی با استفاده از سایت.2 جدول
) روی ژنهای افزایش بیان یافتهی بهدستآمده از فراتحلیلq<0.01( Benjamini & Hochberg  به دنبال تصحیحExact test

modified Fisher

Table 2. Gene ontology related to biological process terms using DAVID online program generated by modified
Fisher Exact test followed by the Benjamini & Hochberg correction (q < 0.01) on selected up-regulated gene
achieved by meta-analysis
تصحیح
عبارات آنتولوژی ژن
تعداد
P-value
%
Gene ontology Terms
GO:0045944~positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
GO:0006954~inflammatory response
GO:0045087~innate immune response
GO:0006955~immune response
GO:0043066~negative regulation of apoptotic process
GO:0006915~apoptotic process
GO:0042127~regulation of cell proliferation
GO:0051607~defense response to virus
GO:0043123~positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
GO:0051092~positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
GO:0032496~response to lipopolysaccharide
GO:0008360~regulation of cell shape
GO:0071222~cellular response to lipopolysaccharide
GO:0001666~response to hypoxia
GO:0032755~positive regulation of interleukin-6 production
GO:0030593~neutrophil chemotaxis
GO:0071356~cellular response to tumor necrosis factor
GO:0031663~lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
GO:0070098~chemokine-mediated signaling pathway
GO:0060326~cell chemotaxis
GO:0071347~cellular response to interleukin-1
GO:0050728~negative regulation of inflammatory response
GO:0007229~integrin-mediated signaling pathway
GO:0050729~positive regulation of inflammatory response
GO:0006919~activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic
process
GO:0045071~negative regulation of viral genome replication
GO:0050727~regulation of inflammatory response
GO:0051603~proteolysis involved in cellular protein catabolic process
GO:0071260~cellular response to mechanical stimulus
GO:0071346~cellular response to interferon-gamma
GO:0048661~positive regulation of smooth muscle cell proliferation
GO:0034097~response to cytokine
GO:0007249~I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
GO:0033209~tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
GO:2001238~positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
GO:0032722~positive regulation of chemokine production
GO:0002474~antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I

4

Count

%

P-value

70
56
51
43
35
32
27
26
26
24
23
21
19
17
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14

6.18
4.95
4.51
3.80
3.09
2.83
2.39
2.30
2.30
2.12
2.03
1.86
1.68
1.50
1.41
1.41
1.41
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.24

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000

Benjamini & Hochberg
Benjamini & Hochberg
correction
0.0003
0.0000
0.0000
0.0000
0.0039
0.0017
0.0006
0.0002
0.0002
0.0000
0.0000
0.0021
0.0001
0.0023
0.0000
0.0001
0.0006
0.0000
0.0001
0.0003
0.0003
0.0015
0.0071
0.0004

13
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
8
8

1.15
1.06
1.06
0.97
0.97
0.97
0.88
0.88
0.88
0.80
0.80
0.71
0.71

0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0030
0.0000
0.0034
0.0062
0.0076
0.0076
0.0006
0.0018
0.0030
0.0027
0.0036
0.0011
0.0011

 دو روش دیگر شامل شمارش آراء.شده است
) و یکی کردن مستقیمHedges & Olkin 1980(
.) استJohnson et al., 2007; Xia et al., 2013(
. بر پایۀ اندازة اثرگذاری است،روش پایهای فراتحلیل
لیکن هنگامی از دادههایی که از جمعیتهای متفاوت
و یا با کیفیتهای مختلف به دست آمدهاند استفاده
 و یا روشp-value  روشهایی مانند روش،میشود
 از سویی در شرایطی.رتبه نتایج بهتری خواهند داشت
 وجود داشته باشد یکی کردن6که متغیر همبسته
 در شرایطی.ها بهترین کاربرد را خواهد داشتp-value
که تصمیم داریم دادههای ریزآرایه را بهطور مستقیم با

 روشی آماری برای یکی کردن دادههای،فراتحلیل
بررسیهای مختلف با فرضیههای مرتبط است که
روشی ارزشمند برای افزایش توان تجزیۀ آماری و نیز
باال بردن تکرارپذیری نتایج نسبت به تجزیۀ
.)Ramasamy et al., 2008( بررسیهای انفرادی است
پنج روش اصلی برای انجام فراتحلیل وجود دارد که
1
Borenstein et ( شامل یکی کردن اندازة اثرگذاری
Rhodes et ( P-value ،)al., 2009; Yin et al., 2015
) است؛ که درHong et al., 2006( 2) و رتبۀal., 2002
 استفاده3این سه روش از دادههای سطح خالصهشده

4. Vote counting
5. Direct merging
6. Covariate

1. Effect size
2. Rank
3. Summary level data

5

نتایج و بحث
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شریفی و همکاران :فراتحلیل (متا-آنالیز) دادههای بیان ژن بافت پستان آلودهشده ...

هم یکی کنیم ،باید برای اثرگذاری دسته 1تصحیح
انجام گیرد ( .)Johnson et al., 2007در این تحقیق
به دلیل وجود گونههای مختلف بیمارگر
 E. coliو همچنین نوع تهیۀ آنها از جمله استفاده از
باکتریهای زنده یا کشتهشده ،متفاوت بودن زمان
نمونهگیری پس از آلودگی ،تفاوت در چگونگی به
دست آوردن نقشۀ بیان ژن( 2بهطوریکه نیمی از
بررسیهای استفادهشدة بیان ژن را پس از تزریق
باکتری به دام زنده بررسی کرده بودند و نیم دیگر با
تزریق باکتری به یاختههای بافت پستانی نقشۀ بیان
ژن را به دست آورده بودند) ،لذا از فراتحلیل به روش
یکی کردن p-valueها برای بررسی کارآمدتر ژنهایی
که تفاوت بیانی در حالت بیمار نسبت به کنترل را
نشان دادهاند استفاده شد .آرایۀ ژنی گاوی
افیمتریکس 24128 3مجموعۀ شناساگر 4دارد که
شمار  19192از این مجموعه بر پایۀ آخرین
مستندسازی موجود ( Annotation from March,
 )2016مشخصات  Entrez Gene IDداشتند .لذا تنها
این شمار برای تجزیه استفاده شدند و دیگر مجموعۀ
شناساگرها حذف شدند .مستندسازی آرایۀ گاوی
5
افیمتریکس در سایت NetAffx Analysis Center
قابل دسترس است .پس از انطباق ژنها ،از بین
 19192شناساگر مستندسازیشدة موجود در آرایۀ
گاوی افیمتریکس 12888 ،شناسۀ منحصربهفرد به
دست آمد .پس از انجام مراحل مختلف پیشپردازش
دادهها 10439 ،ژن باقی ماند و فراتحلیل روی این
شمار ژن در  130نمونه اجرا شد .پس از انجام
فراتحلیل درمجموع  1590ژن تفاوت بیانی معنیدار
نشان دادند .از بین این شمار  445ژن کاهش بیان و
 1145ژن افزایش بیان ( q<0/05یکسویه) داشتند.
شمار  545متا-ژن ( )%34نیز در هیچکدام از
بررسیهای منفرد معنیدار نشده بودند و این نتیجه
گواهی محکمی بر باالتر بودن توان فراتحلیل در
1. Batch effect
2. Transcriptome profile
3. Affymetrix Bovine Genome Array
4. Probe sets
5. Http://www.affymetrix.com/support/technical/
annotationfilesmain.affx

شناسایی ژنهایی است که تفاوت بیانی نشان
میدهند .با بررسی فرآیندهای زیستی و شبکههای
کارکردی توسط تحلیل درونشناسی (آنالیز آنتولوژی)
ژن ،متا-ژنهایی که کاهش بیان نشان داده بودند هیچ
گروه عملکردی را معنیدار نکردند .همانطور که در
جدول  2نمایش داده شده است متا-ژنهای افزایش
بیان یافته در  37گروه عملکردی زیستی با q< 0/01
معنیدار شدهاند .بیشتر گروههای زیستی معنیدار
شده در این بررسی با سامانۀ ایمنی ،التهاب 6و پاسخ
مرحلۀ حاد 7مرتبط هستند که در جدول  2فهرست
شدهاند که از جملۀ اینها میتوان به پاسخ به التهاب،8
پاسخ ایمنی ذاتی ،9پاسخ ایمنی ،پاسخ دفاعی به
ویروس 10و مانند آن اشاره کرد .نشان داده شده است
که باکتریهای گرم منفی مانند  E. coliموجب پاسخ
سریع و بیان میزان باالیی از سایتوکینها و
میانجیگریهای التهابی در شیر میشوند
( .)Bannerman, 2009پاسخ ایمنی ذاتی نخستین
مرحله از واکنش بدن به ورود بیمارگرها است و
عملکرد آن شناسایی بیمارگرهایی است که بدن با
آنها روبهرو شدهاند ).(Uthaisangsook et al., 2002
پروتئینهای مرحلۀ حاد ،مولکولهای سرم هستند که
توسط بسیاری از یاختهها بهویژه هپاتوسایتها 11ترشح
میشوند که نخستین بار توسط Abernethy & Avery
( )1941معرفی شد و در واقع پاسخ اندام (ارگانیسم) به
آسیب ،آلودگی و زخم بافتی و بیماریهایی که سامانۀ
ایمنی را درگیر میکنند است .پاسخ مرحلۀ حاد از راه
درشتخوار (ماکروفاژ)های بافت مورد هدف و یا
مونوسایتهای خون که میزان گستردهای از
میانجیگریها از جمله سایتوکینها را ترشح میکنند
آغاز میشود و شامل یکسری واکنشهای آبشار
مانند 12برای محافظت بافت از آسیبهای بیشتر،
13
حذف عامل آلودگی و افزایش جریانهای التیامبخش
6. Inflammation
7. Acute phase response
8. Inflammatory response
9. Innate immune response
10. Defense response to virus
11. Hepatocytes
12. Cascade
13. Healing process
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بهمنظور برگرداندن خون بندآوری (هموستازی) است
که پاسخ موضعی و همچنین عمومی را تحریک
میکنند ( .)Thulasiraman et al., 2013دیگر
مسیرهای معنیدار شده در رابطه با افزونش ،1فرآیند
مرگ تنظیمشدة یاختهای 2شامل :تنظیم منفی روند
مرگ تنظیمشدة یاختهای ،3تنظیم افزونش یاختهای،4
تنظیم منفی مسیر پیامدهی مرگ تنظیمشدة برون
یاختهای 5و پروتئین شکن درگیر در روند زیستسوزی
(کاتابولیکی) پروتئین یاختهای 6هستند .میانجیگری
عاملهای مرگ تنظیمشده که موجب محدودیت
حیات در یاختههای روبهروشده با عفونتهای
باکتریایی و ویروسی میشود در بررسیهای پیشین
بهخوبی مورد تأیید قرار گرفته است .مرگ تنظیمشدة
یاختهای یک عملکرد مهم سامانۀ ایمنی میزبان در
رویارویی با بیمارگرهای واردشده به یاخته است که به
هدفهای مختلفی صورت میگیرد که مهمترین آنها:
مرگ یا کاهش پایداری بیمارگرهای واردشده به یاخته
و جلوگیری از انتشار و افزونش میکروبها است
( .)Elmore 2007بررسیهای پیشین نشان دادهاند که
ورم پستان ایجادشده توسط باکتری  E. coliهم پاسخ
ایمنی موضعی و هم ایمنی سامانهای یا همگانی را
تحریک میکند ،بهطوریکه پاسخ ایمنی همگانی
موجب ایجاد تب و افزایش  TNF-alphaدر خون
( )Blum et al., 2000و همچنین موجب افزایش بیان
بعضی از ژنها از جمله  Haptoglobinدر کارتیۀ مجاور
کارتیۀ آلودهشده )  (Hiss et al., 2004میشود .از
سوی دیگر آلودگی با  E. coliمسیرهای زیستی
وابسته به پردازش و ترشح آنتیژن ،7تخریب پروتئین،8
مرگ تنظیمشدة 9یاختهای و ژنهای سایتوکینها را
نیز فعال میکند ( Mysorekar et al., 2002; Genini
 .)et al., 2011پاسخ ایمنی موضعی که بهطورمعمول
1. Proliferation
2. Apoptotic process
3. Negative regulation of apoptotic process
4. Regulation of cell proliferation
5. Positive regulation of Extrinsic apoptotic signaling
pathway
6. Proteolysis involved in cellular protein catabolic
process
7. Antigen processing and presentation
8. Protein degradation
9. Apoptosis
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بخش اعظم ژنهای افزایش بیان یافته را در بر
میگیرد موجب التهاب و نشانههای حاد در کارتیۀ
مبتالشده میشود (.)Mitterhuemer et al., 2010
از دیگر مسیرهای زیستی مهم و معنیدار شده،
پاسخ به هیپوکسی 10است که نشان داده شده است
عاملهای القاکنندة این مسیر ،عاملهای
شناختهشدهای هستند که در کنترل ایمنی ذاتی و
بیان ژنهای پیش-التهاب نقش دارند ( & Imtiyaz
 .)Simon, 2010افزون بر مسیرهای اصلی و کلیدی
درگیر در ورم که در بخش باال توضیح داده شد ،مسیر
زیستی مهمی موسوم به"مهار مثبت بیان راهانداز
(پروموتور)  RNAپلیمراز  11"IIدر این بررسی
معنیدار شد که با وجود پوشش دادن بیشترین شمار
ژن در خود ( 70ژن) تابهحال در بررسیهای مرتبط
با این بیماری گزارش نشده است .در بررسیهای
پیشین نشان داده شده است که دادههای ژنتیکی
موجود در مولکول DNAی یوکاریوتها توسط
آنزیمهای  RNAپلیمراز به  RNAرونویسی میشود که
 RNAپلیمراز IIیکی از آنهاست .مهار فعالیت این
مولکول به میزان باالیی تحت کنترل ژنهای انفرادی
است که این تنظیمهای اختصاصی هم برای
هموستازی یاخته و هم برای گسترش برنامهریزیشدة
موجودات چندیاختهای ضروری است ( Fuda et al.
 .)2009نشان داده شده است که ژنهای پاسخدهنده به
تنش مانند موارد پاسخ به آسیبهای ،12DNA
پروتئینهای باز 13و مسیرهای سامانۀ ایمنی موجب
متوقف شدن فعالیت  RNAپلیمراز  IIمیشوند
) .(Guenther et al., 2007بنابراین بهطور اصولی
سازوکارهایی که تأثیر مثبت بر افزایش بیان این مولکول
دارند در حین بروز پاسخهای ایمنی ضروری است.
نتیجهگیری کلی

در این بررسی با انجام فراتحلیل اختصاصی روی
دادههای بیان ژن گونۀ گاو آلوده شده به باکتری
10. Response to hypoxia
11. Positive regulation of transcription from RNA
polymerase II promoter
12. DNA-damage
13. Unfolded-protein

... آنالیز) دادههای بیان ژن بافت پستان آلودهشده- فراتحلیل (متا:شریفی و همکاران

زیستی که در بررسیهای گذشته شناسایی شده بود
 ارائۀ مجموعۀ کاملی از مسیرهای مرتبط با:شامل
سامانههای ایمنی ذاتی و اکتسابی رشد و مرگ
 منجر به کشف و،یاختهای التهاب و تجزیۀ پروتئین
معرفی مسیرهای جدیدی شد که در گزارشهای
انفرادی کمتر گزارش شده یا بهکلی گزارش نشده
.است
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 توانستیم توان تجزیۀ را با یکی کردن نتایجE. coli
34  بهطوریکه حدود،شش بررسی مرتبط باال ببریم
درصد از ژنهایی که در این بررسی تفاوت بیانی
ژن) در1590  ژن از545( معنیدار نشان دادند
.هیچکدام از بررسیهای انفرادی معنیدار نشده بودند
افزایش توان تجزیۀ و افزایش شمار ژنهایی که تفاوت
 ضمن تأیید مسیرهای،بیان معنیدار نشان دادند
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