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Abstract

Aim and Background: Coronary arteries are blood vessels that carry blood to the heart. With plaque
forming on the walls of these arteries, the blood supply becomes problematic. The diagnosis of coronary
artery disease is very important because of the risks to person's health. The aim of this study is to
determine genes with differential expression between CAD patients and normal individuals in the ErbB
signaling pathway, as one of the important pathways in the development of this disease, and to investigate
their importance in identifying biomarkers of coronary artery disease.
Material and Methods: The raw files of RNA-sequencing of samples of coronary artery patients and

normal individuals were obtained from datasets with numbers GSE99985 and GSE100206, respectively,
and the steps of sample analysis were performed. Genes with different expression in R program were
isolated with DESeq2 package. Then, functional analysis of genes including signaling pathways,
biological processes and genes with different expression in the ErbB pathway and how they change were
examined.

Results: The results demonstrated upregulation of 1069 genes and downregulation of 851 genes among
samples. In addition, functional analysis revealed that genes such as CAMK2D, SHC3, ERBB3, NRG4,
RPS6KB2, MAPK1, BRAF, AREG and CRK had differentially expression among patients could affect
ErbB signaling pathway as well.
Conclusion: Molecular studies can help to achieve the reliable biomarkers of coronary artery disease
which is important for biomedical research, drug development and clinical applications.
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اهمیت مسیر سیگنالینگ  ErbBدر شناسایی بیومارکرهای

تأثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری :یک مطالعه in-silico

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

اکرم قلی پور ، 1فرشاد شاکریان ،3،2علی زاهدمهر ،3شیوا ایرانی ،1سید جواد مولی ، *4مهشید ملکوتیان
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 .1گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تﺤﻘیﻘات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 . 2مرﻛﺰ تﺤﻘیﻘات ﻛاردیو ژنتیک ،مرﻛﺰ آموزشی ،تﺤﻘیﻘاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،دانشگاه علوم پﺰشکی ایران ،تهران ،ایران
 .3مرﻛﺰ تﺤﻘیﻘات مداﺧالت قلﺒی و عروقی  ،مرﻛﺰ آموزشی ،تﺤﻘیﻘاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،دانشگاه علوم پﺰشکی ایران ،تهران ،ایران
 .4دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم زیستی ،گروه ژنتیک مولکولی ،تهران ،ایران

چکیده
سابﻘه و

هدف :عروق ﻛرونری ،عروق ﺧونی هستند ﻛه ﺧون را به قلب منتﻘل میﻛنند .با ایجااد پاالد در دیاواره ایا ر هاا،

عمل ﺧونرسانی با مشکل مواجه میشود .تشخیص بیماری عروق ﻛرونری بهدلیل ﺧطراتی ﻛه بارای ساالمتی شاخص دارد ،بسایار
مهم است .هدف از ای مطالعه بررسی ژنهای دارای تفاوت بیان بی بیماران و افراد نرمال در مسیر سیگنالینگ  ،ErbBباهعناوان
یکی از مسیرهای مهم در ایجاد ای بیماری و بررسی اهمیت آنها در شناسایی بیومارﻛرهای بیماری عروق ﻛرونری است.

مواد و

روشها :ابتدا فایلهای ﺧام حاصل از  RNA-sequencingنمونههای بیماران عروق ﻛرونری و افراد نرمال ،باهترتیاب از

دیتاستهای با شماره  GSE99985و  GSE100206بهدست آمده و مراحل آنالیﺰ نمونهها انجام شد .ژنهای دارای تفاوت بیان در
زبان برنامهنویسی  Rو با پکیج  DESeq2جداسازی شد .سپس آنالیﺰ عملکردی ژنها از جمله مسیرهای سایگنالینگ ،فرآینادهای
بیولوژیکی و ژنهای دارای تفاوت بیان در مسیر  ErbBو نﺤوه تغییرهای بیان آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد  1001ژن در بی نمونه های موردنظر دارای افﺰایش بیان و  151ژن نیﺰ ﻛاهش بیان داشتند .بهعاالوه باا

بررسی آنالیﺰهای عملکردی مشخص شد ژنهایی مانند ،BRAF ،MAPK1 ،RPS6KB2 ،NRG4 ،ERBB3،SHC3 ،CAMK2D
 AREGو  CRKاز جمله ژنهایی هستند ﻛه هم در بیماران تغییرهای بیانی را نشان میدادند و هام مسایر سایگنالینگ  ErbBرا
تﺤت تأثیر قرار میدادند.

نتیجهگیری :درنهایت ،بررسیهای مولکولی دقیﻘتر منجر به دستیابی به ژنهاای قابال اعتمااد بارای شناساایی بیومارﻛرهاای
بیماری عروق ﻛرونری ﺧواهد شد ﻛه برای تﺤﻘیﻘات زیست پﺰشکی ،توسعه دارو و ﻛاربردهای بالینی ضروری است.

واژگان

ﻛلیدی :بیماری عروق ﻛرونری ،مسیر سیگنالینگ  ،ErbBبیومارﻛرهای ژنی Iau Science،

مقدمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسنده مسئول اول:
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم زیستی ،گروه ژنتیک مولکولی،
تهران ،و مرﻛﺰ تﺤﻘیﻘات ﻛاردیو ژنتیک ،مرﻛﺰ آموزشی ،تﺤﻘیﻘاتی
نویسنده مسئول دوم:
درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،دانشگاه علوم پﺰشکی ایران
پستالکترونیکیsjmowla@yahoo.com:؛malakootian@rhc.ac.ir
تاریخ دریافت1400/01/24 :
تاریخ پذیرش1400/04/07 :

بیماری عروق ﻛرونری  )CAD(1شایعتاری علات مار در
ﻛشورهای صنعتی بهشمار میرود ﻛه شیوع آن بهسارعت در
حال افﺰایش است ( .)1در بیماران عروق ﻛروناری ،باهدلیال
ایجاد پالد آرترواسکلروزیس در سرﺧر های تاجی ،تنگ و
باریک میشوند (استنوزیس) و عضالت قلب از رسیدن ﺧاون
و اﻛسیژن ﻛافی مﺤروم میگردند (.)2
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ﺧانواده گیرندههاای  ErbBاز چهاار گلیکاوپروتئی غشاایی
تیروزی ﻛیناز نوع  1تشکیل شدهاند ﻛاه از نظار سااﺧتاری
همولو هستند و توالیهای بسیار مﺤافظت شادهای دارناد.
گیرندههای  ErbBبرای جنﺒههای مهم رشد قلاب موردنیااز
اساات ( .)4،5مطالعاااههااا نشااان داده اساات ﻛااه تنظاایم
غیرطﺒیعی ای مسیر میتواند باعا پیشارفت بیمااریهاای
بسیاری بهﺧصوص بیماریهای قلﺒی شود .بررسایهاا نشاان
داده ﻛااه ژنهااای مساایر سایگنالینگ  ErbBبااهطااور قاباال
توجهی پس از تجﺰیه پروتئولیتیک ماتریکس ﺧاار سالولی
افﺰایش مییابند و در نتیجه بهراحتی در جریاان ﺧاون قابال
اندازهگیری هستند ( .)0-1همچنی مطالعههای قﺒلی نشاان
داد ﻛه ﺧانواده  ErbBدر پاتوژنﺰ بیماریهای قلﺒی عروقای و
آترواسکلروز مانند استرس اﻛسیداتیو و تورم ماﻛروفااژ نﻘاش
دارند ( .)1،10در نتیجه با وجود اهمیت مسایر سایگنالینگ
 ،ErbBهدف از ای مطالعه بررسی ژنهای دارای تغییر بیان
در بیماران عروق ﻛرونری باا روش بیوانفورمااتیکی اسات تاا

Low-density lipoprotein
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مواد و روشها

بهدست آوردن دیتاست و نمونههای مورد بررسی

دیتاساات اسااتفاده شااده در مطالعااه حاضاار از پایگاااه داده
) NCBI Gene Expression Omnibus (GEOبهدسات
آمد .نمونههای  RNA-sequencingبرای بیماران با شاماره
 GSE99985و افراد نرمال با شماره  GSE100206دانلاود
شد .ای نمونهها حاصل بررسی پروفایل بیانی بیماران و افراد
نرمال در نمونههای ﺧون استخرا شده هستند (.)11
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فرآیند ایجاد پالد آرترواسکلرزیس بادی صاورت اسات ﻛاه
ﻛلسترول لیپوپروتئی با چگالی ﻛم )LDL( 2وارد انادوتلیوم
ناﻛارآمد میشود (ﻛه بهعنوان مثال در اثر سیگار ﻛشیدن یاا
دیابت آسیب میبیند و ای با ﻛاهش تولید اﻛساید نیتریاک
( )NOمنعکس مایشاود) و توسا ماﻛروفااژ و سالولهاای
عضالنی صاف اﻛساید مایشاود .آزاد شادن عوامال رشاد و
سیتوﻛی ها و تنظیم بیش از حد مولکاولهاای چساﺒندگی،
مونوسیتهای بیشتری را جذب میﻛناد .سالولهاای فاوآم
(ناشی از ماﻛروفاژهای پر از لیپید) جمع شاده و سالولهاای
عضالنی صاف تکثیر میشوند ﻛه نتیجه آن رشد پالد است.
نفوذ سلولهای التهابی ،مر سلولهای عضله صاف از طریق
آپوپتوز و تخریاب مااتریس از طریاق پروتئاولیﺰ (مااتریکس
توس متالوپروتئینازهای ،)MMP -پالد آسیبپذیر با یاک
ﻛالهک فیﺒری نازد و یک هساته نکروتیاک غنای از لیپیاد
ایجاد میﻛنند .پارگی پالد میتواناد باعا ایجااد ترومﺒاوز
شود ﻛاه منجار باه انساداد ر مایشاود ( .)3از آنجاا ﻛاه
مارﻛرهای موجود برای پیشبینی ﺧطر فردی ایجاد بیمااری
 CADﻛااافی نیسااتند ،افااﺰایش درد مااا از پاااتوفیﺰیولوژی
 CADو مسیرهای توسعه دهنده آن اهمیت بیشتاری پیادا
میﻛند.

بتوان بازیگران جدیدی را در جهت تشخیص هر چه سریعتر
بیماری عروق ﻛرونری شناسایی نمود.

آنالیز بیوانفورماتیکی دادههای خام نمونهها

در ابتدا فایلهای ﺧام دادهها با استفاده از نرمافﺰار FastQC

مورد بررسی قرار گرفت تا از نظر ﻛیفیت ﺧوانشهاا بررسای
شوند .سپس برای از بی بردن توالیهای آداپتور و ﺧاوانش-
های نامناسب از  Trimmomatic, version 0.36اساتفاده
شااد .هاامردیاا ﻛااردن تااوالیهااا بااا ژنااوم  hg38توساا
 HISAT2, version 2.1.0انجام گرفت .در ادامهRefSeq ،
باهدساات آمااده از پایگاااه داده  ، UCSCبااهعنااوان رفاارنس
 annotationبرای ژنها مورد اساتفاده قارار گرفات .میاﺰان
ﺧوانش هر ژن نیﺰ با  HTSeq, version 0.9.1آناالیﺰ شاد.
با اساتفاده از پکایج  DESeq2در زباان برناماه نویسای ،R
بررسی ﻛنترل ﻛیفیت نمونههاا و هامچنای ژنهاای دارای
تفاوت بیان بی نمونههای  ،hESC- CMبا در نظار گارفت
دو پااارامتر  log2FoldChanges ≠ 1و adjusted P
 ،values < 0.05مشخص شدند تا در ادامه آنالیﺰها ،از آنها
استفاده شود.
آنالیز عملکردی برای ژنهای دارای تفاوت بیان

با استفاده از پایگاه داده  ،KEGG3مسیرهای مهمی ﻛه ژن-
های دارای تفاوت بیان بی نمونههای نرماال و بیماار در آن
دﺧیل بودند مورد بررسی قرار گرفت و ژنهای دﺧیل در ای
مسایرها جادا شادند .هامچنای باا اساتفاده از پایگاااه داده
 Enrichrنیﺰ مسیرهای بیولوژیکی مهم برای ژنهاای دارای
تفاااوت بیااان مشااخص شااد .در ادامااه بااا اسااتفاده از پکاایج
 DESeq2و در نظاااااااار گاااااااارفت فاﻛتورهااااااااای
 log2FoldChanges ≠ 1و ،adjusted P values < 0.05
Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes
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میااﺰان تغییرهااای ژنهااای مهاام دﺧیاال در مساایر ErbB

مشخص شد.
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نتایج

ژنهای دارای تفاوت بیان بین نمونـههـای بیمـاران و

نرمال

بررسیهای ﻛنترل ﻛیفیت نموناههاای بیمااران و نرماال باا
استفاده از نمودارهای  PCA4 ،boxplotو نمودار heatmap
مورد بررسی قرار گرفت .نمودار  boxplotﻛاه در شاکل1A
نشان داده شاده اسات ،یاک روش اساتاندارد بارای نماایش
توزیع دادهها است ﻛه براساس شاﺧصهای آمااری ﻛوچاک-
تری مﻘدار ،چارد اول ،میاناه ،چاارد ساوم و باﺰر تاری
مﻘدار ساﺧته شده است .همچنی ای نماودار مایتواناد در
مورد وجود دادههای دورافتااده یاا پارت ،اطالعااتی بدهاد و
مﻘدار آنها را تعیی ﻛند .همانگونه ﻛه از نماودار مشاخص
است ،نمونههای بیماران و افراد نرمال ،تفاوت زیاادی باا هام
نداشته و قابل بررسی هساتند و دادههاای دور افتااده در آن
وجود ندارد .نمودار  PCAﻛاه در شاکل  1Bمشاخص شاده
است به ما ﻛمک می ﻛناد تاا واریاانس موجاود در مجموعاه
دادهها را بررسی ﻛارده و بایشتاری تغییرهاا در دادههاا را
تعیی میﻛند .نمودار  PCAبهﺧاوبی مشاخص ﻛنناده ایا
است ﻛه ﻛدام نمونهها با یکدیگر اﺧتالف معناداری داشاته و
چگونگی جدا شدن نمونهها را نشان میدهد .در نتیجه امکان
بررسی ژنهای ای نمونهها برقارار اسات .بارای نشاان دادن
اینکه نمونهها و تکرارهای آنها به یکدیگر شﺒاهت دارند نیاﺰ
نمودار  heatmapرسم شد ﻛه در شاکل  1Cقابال مالحظاه
است .ای نمودار با بررسی همبستگی هر ژن در بی نمونهها
ای مسئله را مشخص میﻛند ﻛه هر نمونه و تکرار آنهاا باا
یکدیگر دستهبندی شدهاند و هرچه ﺧطوط رسام شاده باه-
یکدیگر نﺰدیکتر باشند ،شﺒاهت بیشتر نمونهها باه یکادیگر
را نشان ﺧواهد داد .در واقع ای نمودار از جملاه تساتهاای
ﻛاربردی است ﻛه یک دید گرافیکی از رفتار ژنها را نماایش
میدهد.

نتااایج آنااالیﺰ فرآیناادهای بیولااوژیکی (BP) 5ژنهااای دارای
تفاوت بیاان در بای نموناههاای ذﻛار شاده بررسای شاد و
مشخص شد ﻛه ژنها در فرآیندهای بیولوژیکی مانند تنظیم
مثﺒت فسفریالسیون ترئونی  ،تنظیم فرآیندهای متاابولیکی،
دگرانوالسیون پالﻛتها ،تنظایم منفای اتصاالهاای سالولی
دﺧالت دارند ﻛاه در شاکل  ،3فرآینادهای بیولاوژیکی مهام
ایجاد ﻛننده توس ژنهای باا تفااوت بیاان مشاخص شاده
است.
در ادامااه ،آنااالیﺰ مساایرهای ساایگنالینگ در پایگاااه داده
 KEGGنشان داد ﻛه ژنهای دارای تفاوت بیان بی نمونه-
های بیماران و افراد نرمال بایشتار در مسایرهای تنظیمای
مهمی مانند مسیرهای تأثیرگذار بر پالﻛت و ایجاد نوتروفیل،
مسیر ماتریکس ﺧاار سالولی و  ،Focal adhesionمسایر
 ،PI3K-Aktمسیر  ،ErbBمسایر  TGF-betaنﻘاش دارناد
ﻛه مسیرهای مهم بههمراه ژنهای دارای تغییرهای بیانی ﻛه
در بی نمونههای بیمار و نرمال تأثیرگذار بودند در جادول 1
نشان داده شده است.
پس از بررسی مسایرهای مهام تأثیرگاذار در ایا بیمااری،
مشخص شد ﻛه مسیر  ErbBاز جمله مسایرهای تأثیرگاذار
در توسعه بیماری عروق ﻛرونری است .ژنهای مهمی ﻛاه در
بی نمونههای بیمار و نرماال در ایا مسایر نﻘاش داشاتند
عﺒااارت بودنااد از ژنهااای ،NRG4 ،SHC3 ،CAMK2D
 AREG ،MAPK1 ،RPS6KB2و  CRKبودند ﻛه در بای
بیماران افﺰایش بیان داشته و ژنهای  ERBB3و  BRAFﻛه
در بی نمونه هاای بیماار ﻛااهش بیاان داشاتند ﻛاه میاﺰان
افﺰایش و ﻛاهش هر ژن بههماراه  padj valueدر جادول 2
مشخص شده است.
درنتیجه مشخص شد ﻛه مسیر سیگنالینگ  ErbBو ژنهای
دﺧالت ﻛننده در ای مسیر ،در توسعه بیماری عروق ﻛرونری
نﻘش مهمی ایفا مینمایند.

بحث

نتایج ما نشان داد ﻛه  1001ژن در بی نمونههاای بیمااران
دارای افااﺰایش بیااان و  151ژن نیااﺰ ﻛاااهش بیااان داشااتند.
نمودار آتشفشانی در شاکل  2میاﺰان ژنهاای دارای تفااوت
بیان را در بی نمونههای مورد بررسی نشان داده است.

بیماری عروق ﻛرونری یا انساداد عاروق ﻛرونار ﻛاه باهطاور
معمول بهدلیل تصالب شارایی ایجااد مایشاود مایتوانناد
شریانها را مسدود ﻛرده یا به عروق آسیب برساند ﻛه باع

4

5

Principal component analysis
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نتایج آنالیز عملکردی ژنهای دارای تفاوت بیان

Biological process
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)A

)B

)C

شکل  )A .-1نمودار  boxplotبرای نمونههای بیماران و نرمال ﻛه عدم حضور دادههای پرت ،نشان دهنده ﻛیفیت نمودار است )B.نمودار  PCAبرای نمونه-
های بیماران و نرمال ﻛه  0نمونه نرمال و  0نمونه بیمار بهصورت نﻘاطی مشخص شدهاند )C .نمودار  heatmapبرای نمونههای بیماران و نرمال
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شکل  -2نمودار آتشفشانی ژنهای دارای تفاوت بیان .نﻘاط قرمﺰ نشاندهنده ژنهای دارای ﻛاهش بیان و نﻘاط آبی نشاندهنده ژنهای با افﺰایش بیان
هستند .نﻘاط سﺒﺰ

نیﺰ ژنهایی هستند ﻛه تفاوت بیان ﺧاصی را از لﺤاظ پارامتر  log2FoldChangeنشان نمیدهند.

شکل  -3آنالیﺰ فرآیندهای بیولوژیکی ) (BPژنهای دارای تفاوت بیان در بی نمونههای بیمار و نرمال
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Pathway

 مسیرهای مهم بههمراه ژنهای دارای تغییرهای بیان در بی نمونههای بیمار و نرمال-1جدول
Combined
Score

Genes

Neutrophil extracellular trap formation

33.66

ECM-receptor interaction

13.55

ITGB3, ITGA2B, NCF4, H2AC16,MPO, CASP4,H2BS1,MAPK1, CTSG,
ELANE, AZU1,SELP, ,SLC25A6, TLR1
SDC4, ITGB3, THBS1, GP5, FRAS1, IBSP, COL6A2, CHAD, CD36,
FREM1

Platelet activation

4.09

MYLK2, GUCY1A1, ITGB3, ADCY1, GP5, GNAI1, MYL12B,
PTGS1,COL3A1, STIM1,FZRL23

PI3K-Akt signaling pathway

3.06

IR51, LPAR4, FOXO3, AREG, THBS1, RPTOR, FGF7, BCL2L11, IBSP,
CHAD, MAPK1, PCK2, IL4R, BDNF, LPAR5, MTCP1, ATF4, TLR2

Focal adhesion

2.70

MYLK2, SHC3, ITGB3, TNC, ILK, BRAF, THBS4, COL6A2, CRK

ErbB signaling pathway

1.05

TGF-beta signaling pathway

0.66

Circadian rhythm

0.59

PRKAG2, RORA, RORB

mTOR signaling pathway

0.33

WNT10B, CAB39, IRS1, WNT7A, BRAF, TNF, RPTOR, DEPTOR,
EIF4E2

MAPK signaling pathway

0.20

CAMK2D, SHC3,ERBB3, NRG4, RPS6KB2, MAPK1, BRAF, AREG, CRK
LEFTY1, TGFB1, MAPK1, INHBB, TNF, THBS1, HAMP, BMP6,

DUSP4, TGFB1, BDNF, EFNA5, STK4, TNF, ELK4, FGF16, PDGFC

ErbB  میﺰان افﺰایش و ﻛاهش ژنهای تأثیرگذار در مسیر-2 جدول
Gene
CAMK2D
SHC3
ERBB3
NRG4
RPS6KB2
MAPK1
BRAF
AREG
CRK

Log2foldchange
4.11
21.45
-4.25
22.58
1.38
3.08
-4.90
3.35
2.70

 دارای افﺰایش بیان بوده ﻛه در مسیر سیگنالینگ،در بیماران
. نﻘش داشتندErbB
- از جملاه ژنCAMK2D مطالعهها نشان داده است ﻛه ژن
هایی است ﻛه فعالیت و بیان آن در بافت قلﺒی آسیب دیده و
بسیاری از مدلهای حیوانی هایپرتروفی قلﺒی و نارساییهای
قلﺒی افﺰایش پیدا میﻛند ﻛه افﺰایش بیان در ایا ژن منجار
به افﺰایش استرس پاتولوژیک و ایجاد سلولهای قلﺒی بینظم
و افﺰایش ﻛلسیم سیتوپالسمی و افﺰایش استرس اﻛسایداتیو
 وSHC3  مطالعههای زیاادی بار روی ژن.)15-17( میشود
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padj value
1.360619e-13
1.360619e-13
1.360619e-13
4.509532e-11
0.02016722
1.360619e-13
1.360619e-13
1.360619e-13
1.360619e-13

Significant
Upregulation
Upregulation
Downregulation
Upregulation
Upregulation
Upregulation
Downregulation
Upregulation
Upregulation

ﻛاهش یا توق جریان ﺧون در عضله قلب میشود درنتیجاه
بررساای و دسااتیااابی بااه مارﻛرهااای تشخیصاای دقیااق و
 مطالعههاا بار روی.)12( اﺧتصاصی بسیار حائﺰ اهمیت است
ماادلهااای حیااوانی مختلاا نشااان داده انااد ﻛااه مساایر
 در پاااتوژنﺰ و ایجاااد تصاالب شاارایی وErbB ساایگنالینگ
 در.)14،13( بیماریهای قلﺒی و عروقی نﻘاش داشاته اسات
 با بررسی ژنهای دارای تفاوت بیان در مسایر،مطالعه حاضر
،CAMK2D بیماری عروق ﻛرونری مشخص شد ﻛه ژنهای
CRK  وAREG ،MAPK1 ،RPS6KB2 ،NRG4 ،SHC3

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

ارتﺒاط آن با بیماریهای قلﺒی انجام نشاده باود اماا در یاک
بررسی مشخص شد نﻘص در ژنهای ﺧانواده  SHCمیتواند
با تأثیر بر مسیر سایگنالیگ انساولی  ،مایتواناد منجار باه
بیمااریهاای قلﺒای ماادرزادی شاود ( .)11ژن نااوروگلی 4
( (NRG4بهعنوان یک آدیپوﻛای ترشاﺤی جدیاد شاناﺧته
شده است ﻛه ممکا اسات از ایجااد چااقی و اﺧاتاللهاای
متااابولیکی مﺤافظاات ﻛنااد .در بررساای توساا جیانااگ و
همکارانش مشخص شد ﻛه غلظات  NRG4در ﺧاون ،مای-
تواند در شناساایی بیمااران در معار ﺧطار  CVDنﻘاش
داشته باشد ( .)11در ادامه ،بررسیها نشاان داد ﻛاه جهاش
های ژنتیکی در ژن  MAPK1میتواند از جملاه فاﻛتورهاای
ﺧطر در ایجاد بیماری  CADباشد ( .)20بررسیهاا بار روی
ژن  AREGنشان داد ﻛه ای ژن بهطور قابال تاوجهی رشاد
سلولهای عضلهای صاف عروقی (  )VSMCsرا افﺰایش می-
دهد ﻛه رشد ای سلولها در توساعه بیمااری  CADبسایار
مهاام اساات و هاامچناای ای ا ژن توس ا مونوس ایتهااا و
ماﻛروفاژها بیان میشود و در نتیجاه افاﺰایش بیاان ایا ژن
باع افﺰایش فاﻛتورهای التهابی و انسداد بیشتر عروق مای-
شود ( .)22،21در ارتﺒاط با ژن  RPS6KB2و  CRKو تأثیر
آنها بر ایجاد بیماریهای قلﺒی و عروقی تﺤﻘیﻘااتی صاورت
نگرفته بود.
همچنی در ای مطالعه مشخص شد ﻛه ژنهای  ERBB3و
 BRAFدر بیماااران دارای ﻛاااهش بیااان بودنااد و مساایر
سیگنالینگ  ErbBرا تﺤت تأثیر قرار میدادند .در ارتﺒاط باا
تغییرهای بیانی ژن  BRAFو تأثیر آن بر بیماریهای قلﺒی و
عروقی مطالعهای انجام نشده بود .با بررسی بر روی تﺤﻘیﻘات
اﺧیر در ارتﺒاط با ژن  ERBB3مشخص شد تکثیار ایا ژن
به متابولیسم ﻛلسترول لیپوپروتئی با چگالی ﻛم ()LDL-C
مربوط است ﻛه  LDL-Cنﻘش بسﺰایی در پیشرفت بیماری-
های قلﺒی عروقی دارد ( .)24،23یک بررسی بر روی ای ژن
مشااخص ﻛاارد ﻛااه ژنوتی اپ  CTو آلاال  C rs877636در
 ErbB3میتواند یک نشانگر ﺧطر  CADبرای جمعیت هان
در چی باشد (.)25

نتیجهگیری

در نتیجه بهطورﻛلی با بررسیهای انجام شده مشخص شاده
است ﻛه ژنهای تأثیرگذار در مسیر سیگنالینگ  ErbBمی-
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توانند در توسعه بیماری  CADنﻘش مهمای داشاته باشاند.
بناابرای پیشاانهاد مایشااود ﻛاه بیااان هار یااک از ژنهااای
پیشنهادی در ای مطالعه ،در بی نمونههای بیمااران عاروق
ﻛرونری مورد سنجش قرار گیرد.
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