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مقدمه :پیشبینی میکروRNAهای مرتبط با ژنهای هدف با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی ،موجب صرفهجویی در وقت و
هزینههای بررسی آزمایشگاهی می شود .در این مطالعه ،پیشبینی ژنهای هدف میکروRNAهای مرتبط با بیماری آلزایمر توسط
ابزارهای بیوانفورماتیک ی مختلف با دادهها ی تجربی گزارش شده مقای سه شد.
روش 14 :میکرو RNAکه بر اساس نتایج آزمایشگاه ی گزارش شده در مقاالت موجب تغییر در بیان  14ژن اصلی دخیل در بیمار ی
آلزایمر شده بودند ،انتخاب گردید .سپس پیشبینی ژن هدف برا ی هر میکرو RNAبه وسیله سه ابزار بیوانفورماتیک ی شامل
 TargetScan ،MirTargetو  Diana-microTانجام شد و نتای ج به دست آمده برای هر سه ابزار با توجه به ژنها ی هدف گزارش
شده برای آنها با یکدیگر مقایسه گردید.
نتایج :در بررس ی  14م یکرو RNAگزارش شده برای  14ژن دخیل در بیماری آلزایمر ،ابزار  MirTargetدر  66درصد،
 TargetScanدر  64درصد و  Diana-microTدر  12درصد از موارد اتصال میکروRNAهای مورد نظر را به ژن هدف ،تأیید نمود؛
اما اتصال  11درصد از میکروRNAها به ژنهای هدف ،توسط هیچکدام از ابزارها تأیید نشد.
نتيجهگيري :ابزارهای  MirTargetو  TargetScanنسبت به  Diana-microTدر پیشبینی ژن هدف میکروRNAهای دخی ل
در بیمار ی آلزایمر توانایی باالتر ی دارند .با توجه به الگوریتم به کار گرفته شده در  ،MirTargetای ن ابزار بیوانفورماتیک ی در پیشبین ی
ژنهای هدف میکروRNAها نتای ج عملکرد ی و واقعیتر ی را ارائه میکند و به عنوان یک نرمافزار کاربردی در پیشبین ی اهداف
میکروRNAها توص یه می شود .همچنین میتوان نتیجهگیری نمود که تغییرات بی ان ژن گزارش شده با واسطه میکروRNAها در
بیماری آلزایمر ،در مواردی نیاز به بررس ی بیشتر دارند.
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مقایسه پيشبينی ژن هدف ميکروRNAهاي مرتبط با بيماري آلزایمر

و پروتئین تائو عمل میکنند و افزایش اطالعات مولکولی در
مورد نقش و نوع RNAهای غیرکدکننده دخیل در بیماری
آلزایمر ،در تشخیص زودهنگام ،کنترل پیشرفت و درمان آن از
اهمیت باالی برخوردار است [.]8-41
میکروRNAها گروهی از RNAهای غیرکدکننده کوچک
هستند که  41تا  13نوکلئوتید طول دارند .میکروRNAها اگر
چه به پروتئین ترجمه نمیشوند؛ اما در تنظیم بیان ژنها در
سطوح پس از رونویسی نقش مهمی دارند .اتصال میکروRNA
به  mRNAهدف ،از طریق چندین مکانیسم موجب کاهش
سطح  mRNAهدف میشود که شامل القای د-آدنیالسیون
( )D-adenylationیا حذف نوکلئوتیدهای آدنین در
انتهای  ،mRNAکاهش پایداری  mRNAو افزایش میزان
تجزیه آن میگردد .میکروRNAها همچنین موجب مهار
مراحل آغاز و طویلسازی ترجمه میشوند و بهطورکلی با این
عملکردها از ساخته شدن پروتئین حاصل از ژن هدف جلوگیری
میکنند [ .]44 ،41به دلیل پتانسیل میکروRNAها در هدف
قرار دادن تعداد زیادی از mRNAها ،این دسته از
اولیگونوکلئوتیدها به عنوان تنظیمکنندههای اصلی تعداد زیادی
از فرآیندهای زیستی شامل تکوین جنینی ،تمایز ،تکثیر،
مهاجرت سلولی و آپوپتوز شناخته شدهاند [ .] 43 ،41بر اساس
شواهد و مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر ،اختالل در
کارکرد میکروRNAها با ایجاد و پیشرفت بسیاری از بیماریها
از جمله بیماریهای تحلیل برنده عصبی در ارتباط است [، 46
 .]45نتایج مطالعات زیادی نشان دادهاند که میکروRNAها
نقش حیاتی را در بیماریزایی بیماری آلزایمر ایفا میکنند و
عالوه بر نقش مستقیمی که در کنترل بیان ژنهای دخیل در
بیماری آلزایمر دارند ،میتوانند از طریق تعامل با RNAهای
غیرکدکننده طویل نیز در شروع و پیشرفت بیماری آلزایمر نقش
اساسی داشته باشند [ .]8بر اساس نتایج مطالعات تجربی،
میکروRNAها در تنظیم تولید مولکولهای مختلف که عوامل
اصلی ایجاد و پیشرفت بیماری آلزایمر به شمار میآیند ،شامل
 ،APPآنزیم بتا سکرتاز ( β -Site Amyloid Precursor
 )Protein Cleaving Enzymeیا  BACE1و آمیلوئید
بتا نقش مهمی دارند .همچنین میکروRNAها در
مکانیسمهای پاکسازی آمیلوئید بتا و نیز فسفریالسیون
پروتئین تائو تأ ثیر دارند []1 ، 42؛ بنابراین دانشمندان معتقدند که
شناسایی میکروRNAهای مرتبط با ژنهای اصلی دخیل در
ایجاد و پیشرفت بیماری آلزایمر از اهمیت زیادی برخوردار
است ،اما با توجه به تعداد زیاد میکروRNAهای شناسایی شده
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مقدمه
بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده عصبی غیرقابل
برگشت است که اصلیترین عامل دمانس یا زوال عقل در
جمعیت افراد مسن جهان به شمار میآید .این بیماری با از
دست رفتن پیشرونده حافظه و تحلیل رفتن تواناییهای ذهنی
فرد مبتال مشخص میشود و در نهایت منجر به عدم توانایی
فرد مبتال در انجام کارهای روزمره خود میشود .با توجه به
افزایش جمعیت سالمند در تمام دنیا ،شناسایی عوامل ایجاد و
یا مؤ ثر در پیشرفت بیماری آلزایمر در راستای دستیابی به
روشهای کنترلی و درمانی مؤ ثرتر این بیماری برای نظام
سالمت هر کشوری از نظر اجتماعی و اقتصادی از اهمیت
باالیی برخوردار است [ .]4از مهمترین عوامل ایجاد بیماری
آلزایمر ،دو پروتئین به نامهای آمیلوئید بتا ( )Amyloid beta
 Aβو پروتئین تائو ( Tau)Tau Proteinهستند .این دو
پروتئین به ترتیب با تشکیل پالکهای آمیلوئیدی در محیط
خارج سلولی و کالفهای در هم پیچیده داخل نورونی در
بیماریزایی بیماری آلزایمر نقش عمدهای دارند [ .]1-1آمیلوئید
بتا از شکسته شدن یک پروتئین پیشساز به نام پروتئین
پیشساز آمیلوئید یا ( )Amyloid precursor protein
 APPبه وجود میآید که تولید زیاد آن نیز موجب تشکیل و
رسوب پالکهای آمیلوئیدی در فضای خارج سلولی نورونها
میشود [ .]5 ،6الزم به ذکر است که پپتید آمیلوئید بتا دارای
عملکردهای فیزیولوژیکی نیز در مغز هست؛ اما تولید بیشازحد
و یا عدم پاک سازی به موقع آن از مغز ،موجب تجمع این
پروتئین و تولید پالکهای آمیلوئیدی می شود که برای فعالیت
نورون ها مضر بوده و اختالل سیناپسی و مرگ نورونی را به
دنبال دارد [ .]1پروتئین تائو نیز در بیماران آلزایمری دچار
هایپرفسفوریالسیون میشود و تجمعات نامحلولی به نام
رشتههای مارپیچی جفت و در نهایت کالفهای در هم پیچیده
داخل نورونی را تشکیل میدهد .در نتیجۀ تغییرات ایجاد شده
در تائو ،ساختار میکروتوبولها و به دنبال آن اسکلت سلولی
نورون به ویژه در آکسون و دندریتها تخریب میشود و در
نهایت ساختار سیناپسها و انتقال پیام بین نورونها دچار آسیب
جدی خواهند شد [ .]1همچنین بین آمیلوئید بتا و تائو در
بیماریزایی بیماری آلزایمر ارتباط متقابلی وجود دارد و افزایش
یکی از آنها موجب تشدید تولید دیگری میگردد [.]3 ،2
تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر نشان دادهاند که عوامل
متعددی از جمله تغییرات در بیان RNAهای غیرکدکننده به
عنوان یکی از عوامل اصلی در تغییرات بیان  ،APPآمیلوئید بتا
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مقایسه شد .هدف از این تحقیق ارزیابی قدرت و صحت
پیشبینی ژنهای هدف میکروRNAها با این ابزارهای
بیوانفورماتیکی و شناسایی بهترین ابزارها برای پیشبینی
میکروRNAهای مرتبط با ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر
است .از طرف دیگر نتایج حاصل از این تحقیق میتواند صحت
گزارشهای موجود در مورد میکروRNAهای مرتبط با
ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر را نیز اعتبارسنجی نماید.

روش
استخراج ميکروRNAها و ژنهاي هدف آنها در
بيماري آلزایمر بر اساس گزارشهاي تجربی منتشر
شده
بر اساس شواهد موجود ،میکروRNAها در بیماریزایی آلزایمر
نقش مهمی را ایفا میکنند [ .]11تأثیر میکروRNAها در
مراحل مختلف و کلیدی مؤثر در القاء و پیشرفت بیماری آلزایمر
مانند تأثیر بر بیان  BACE1 ،APPو دیگر مولکولهای
تأثیرگذار بر تولید آمیلوئید بتا تا حد زیادی به اثبات رسیده است.
همچنین میکروRNAها بر پاکسازی و حذف آمیلوئیدبتا و نیز
بر فسفریالسیون پروتئین تائو تأثیر میگذارند؛ اما نوع دقیق
میکروRNAهای مؤثر در هر یک از این مراحل نیز به مطالعه
و آزمایشهای بیشتری نیاز دارد [ .]42در این مطالعه نظری در
مرحله اول با بررسی مقاالت منتشر شده و بر اساس
گزارشهای موجود در نتایج مطالعات آزمایشگاهی در مورد
مکانیسمهای مولکولی مرتبط با بیماری آلزایمر14 ،
میکرو RNAمرتبط با  14ژن اصلی دخیل در بیماری آلزایمر
انتخاب گردید .در جدول  4به طور خالصه مهمترین ژنهای
دخیل در بیماری آلزایمر و میکروRNAهای اصلی مرتبط با
آنها و نقش و عملکرد آن ها در مراحل مختلف بیماری آلزایمر
شامل تولید و انباشت آمیلوئیدبتا ،پاک سازی آمیلوئید بتا ،سمّیت
عصبی و اختالل سیناپسی و دیگر مراحل بیماریزایی بیماری
بر اساس گزارش های موجود در مقاالت علمی آورده شده است.
الزم به ذکر است که در سالهای اخیر رشد چاپ مقاالت
علمی در این زمینه افزایش چشمگیری داشته و این موارد به
عنوان نمونهای از میکروRNAهای مرتبط با ژنهای اصلی
دخیل در بیماری آلزایمر به شمار میروند و ممکن است تمامی
موارد منتشر شده در مقاالت علمی را شامل نشوند.
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هنوز در مورد نحوه دخالت میکروRNAها و نیز انواع با
اثرگذاری بیشتر در بیماری آلزایمر اطالعات کاملی وجود ندارد.
خانواده ژنی میکروRNAها یکی از بزرگ ترین خانوادههای
ژنی در یوکاریوتها هستند .با توجه به دانش رو به رشد در
مورد میکروRNAها و معرفی توالیهای آنها ،پایگاههای
متنوعی حاوی توالی های میکروRNAها راهاندازی شده است
که یکی از مهمترین آنها داده پایگاه  miRBaseاست.
براساس گزارش منتشر شده در نسخه اکتبر سال  1148تعداد
 38581میکرو RNAدر این داده پایگاه ،شناسایی شدهاند که
هر کدام از آنها پتانسیل اتصال به صدها رونوشت از ژنهای
مختلف را دارند [ .]48همزمان با شناسایی و کشف
میکروRNAها ،روشهای محاسباتی نیز توسعه پیدا کردهاند و
ابزارهایی برای فهم عملکرد میکروRNAها و پیشبینی جفت
شدن میکروRNAها با ژنهای هدف معرفی شدهاند [ .]41در
حال حاضر محققان به روشهایی روی آوردهاند که بتوانند
ژنهای هدف میکروRNAها و یا برعکس ،میکروRNAهای
متصل شونده به ژنهای خاص را قبل از انجام آزمایشهای
تجربی و صرف زمان و هزینه زیاد ،به دقت شناسایی کنند .این
روشها میتوانند موجب تسریع در درک هر چه بهتر عملکرد
میکروRNAها در روندهای زیستی و در نتیجه پیشبینی
اثرات آنها نیز گردد .بر همین اساس ،محققین در ابتدا به
کمک ابزارهای بیوانفورماتیکی برهمکنش احتمالی ژنها و
میکروRNAها را پیشبینی نمود و پس از آن به دنبال تأیید
تجربی این برهمکنشها و اثبات نقش عملکردی آنها در
نمونههای زیستی خواهند بود [ .]41در این مطالعه در ابتدا
قصد با بررسی نتایج منتشر شدۀ مطالعات قبلی آزمایشگاهی،
مهمترین ژنها و میکروRNAهای مرتبط با آنها که در
بیماری آلزایمر گزارش شدهاند مشخص خواهد شد  .سپس
قدرت پیشبینی ژنهای هدف این میکروRNAها با استفاده از
ابزار بیوانفورماتیکی جدیدی به نام  MirTargetکه در سال
 1141به عنوان جدیدترین و بهترین مدل در شناسایی
عملکردی ژنهای هدف معرفی شده است و نیز با دو نرمافزار
قدیمیتر پیشبینی ژنهای هدف میکروRNAها شامل
 TargetScanکه معمولترین نرم افزار برخط مورد استفاده در
پیشبینی ژن هدف میکرو RNAبه شمار میرود وDiana-
 microTکه در میان ابزارهای پیشبینی ژن هدف باالتر از
متوسط قرار دارد ،بررسی کرده و نتایج حاصل از آنها با هم
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جدول  :9نام و نقش ژنهاي اصلی دخيل در بيماريزایی بيماري آلزایمر و ميکروRNAهاي گزارش شده براي این ژنها
miR-200-b, miR-106a, miR106b, miR-520c, miR-20a,
miR-17-5p, miR-153, miR-16,
miR-101
miR-339-5p, miR-29a/b, miR29c, miR-107, miR-298, miR328, miR-195, miR-124, miR135a, miR-135b, miR-186

ردیف

نام ژن

4

APP

1

BACE1

3

Tau

miR-132

1

Fyn

miR-106-b

5

PTPN1

miR-124

6

ITPKB

miR-132

2

Sirt1

miR-132

8

NOS1

miR-132

1

PTEN

miR-132, miR-212

41

FOXO3

miR-132, miR-212

44

TNFAIP1

miR-137

41

BDNF

miR-10a

43

Rb1

miR-26b

41

UCHL1

miR-922

45
46
42

RARA
SNX6
ROCK1

miR-138
miR-98-5p
miR-146a

48

VAMP2

miR-34C

41

SPHK1

miR-125b

11
14

VAV1
ApoE

miR-330
miR-1908

آنزیم حاصل از این ژن موجب شکستن  APPو تولید آمیلوئید بتا میشود .فرآیند شکسته شدن  APPاولین
مرحله و مرحله محدود کننده در تشکیل آمیلوئید بتا است .بنابراین افزایش بیان  ،BACE1تجمع آمیلوئید بتا را
افزایش میدهد و به تدریج باعث بروز بیماری آلزایمر میشود [. ]11
تائو یک پروتئین مرتبط با میکروتوبول است که در بیماران آلزایمری به شکل غیرطبیعی و بیش از حد فسفریله
میشود که این حالت موجب عدم تشکیل طبیعی میکروتوبول ها و اختالل در شکل زوائد عصبی از جمله آکسون و
در نتیجه اختالل در هدایت پیامهای عصبی میشود [.]13
حذف آن باعث کاهش فسفریالسیون تائو میشود .بنابراین غیرفعال سازی و حذف آن به عنوان یک راهکار درمانی
برای درمان بیماری آلزایمر پیشنهاد شده است [.]11
در اختالل سیناپسی نقش دارد .سرکوب  PTPN1به طور چشمگیری باعث اختالالت سیناپسی و کاهش حافظه
میشود .آزمایش هایی نشان داده است که حذف آن در موش باعث ایجاد فنوتیپ شبه آلزایمری میشود [.]15
در تجمع و انباشت آمیلوئید بتا نقش دارد ITPKB .باعث فعال شدن آنزیم  BACE1میشود و افزایش آن
باعث افزایش فعالیت  BACE1و درنتیجه باعث القای بیماری آلزایمر میشود [. ]16
با د-استیله کردن اهداف پروتئینی مختلف ،اثر محافظتی در برابر بیماری آلزایمر دارد .بیان بیش از حد SIRT1
باعث کاهش تولید  Aβو پالکهای آمیلوئیدی میشود در حالی که حذف  SIRT1سطح  Aβرا افزایش
میدهد SIRT1 .عالوه بر کاهش پالکهای  ،Aβقادر است سطح تائو فسفریله شده را از طریق د-استیله
شدن تنظیم کند؛ بنابراین افزایش فعالیت  SIRT1ممکن است برای بررسی راههای درمانی این بیماری مهم
باشد [.]12
در مسیر فسفریالسیون تائو درگیر است .افزایش آن باعث افزایش هایپر فسفریالسیون تائو شده و بدینترتیب در
بروز بیماری آلزایمر نقش ایفا میکند [.]18
در سمّیت عصبی آمیلوئید بتا نقش دارد و مهار آن می تواند با سمّیت عصبی ناشی از آمیلوئید بتا مقابله کند [.]11
در سمّیت عصبی آمیلوئید بتا نقش دارد و مهار آن می تواند با سمیت عصبی ناشی از آمیلوئید بتا مقابله کند [.]11
در سمّیت عصبی آمیلوئید بتا نقش دارد .با غیرفعال کردن مسیر  NF-kBاز طریق هدف قرار دادن
 ،TNFAIP1سمّیت عصبی ناشی از آمیلوئید بتا کاهش مییابد .فعالسازی مسیر  NF-kBبه تخریب نورونها
در  ADکمک میکند .بنابراین ،مهار مسیر  NF-kBممکن است در درمان بیماران آلزایمری مؤثر باشد [.]31
 BDNFبه عنوان یک نوروتروفین برای جنبههای مختلف عصبی از جمله بقای سلولی و انعطافپذیری سیناپسی
در سیستم عصبی مرکزی ) (CNSضروری است و باعث افزایش تمایز و بهبود بقای بافتهای عصبی میشود و
تغییر در بیان  BDNFدر زیرگروههای عصبی خاص ممکن است به آلزایمر منجر شود [.]34
تزریق  Aβ42در رت باعث از دست رفتن حافظه و یادگیری میشود؛ اما تزریق Rb1میتواند این فرآیند را
معکوس کند و موجب بهبودی شود .همچنین  Rb1می تواند عملکردهای شناختی و حافظه را با مهار سطوح
میانجیگرهای پیش آپوپتوزی در مغز رت بهبود بخشد [.]31
افزایش بیشازحد آن باعث کاهش عملکردهای سیناپسی و شناختی در موش میشود [.]33
در فسفریالسیون تائو نقش دارد و مهار آن باعث افزایش هایپرفسفریالسیون تائو میشود [. ]31
در افزایش مقدار  Aβ42 ،Aβ40و نیز  BACE1و ژن های دیگر دخیل در بیماری آلزایمر نقش دارد [.]35
در هایپرفسفریالسیون پروتئین تائو نقش دارد .مهار آن باعث کاهش فسفریالسیون غیرطبیعی تائو میشود [. ]36
در اختالل سیناپسی نقش دارد .از آنجا که  VAMP2به شدت در همجوشی وزیکول سیناپسی نقش دارد ،تغییر
در سطح بیان آن ممکن است باعث تغییر در انتقال دهندههای عصبی شود .میزان  VAMP2در بیماران مبتال به
آلزایمر کاهش مییابد [.]32
موجب بهبود شرایط بیماری در موشهای مدل آلزایمری میشود و کاهش آن در نورونها باعث کاهش ترشح
SPMها و فاگوسیتوز غیرطبیعی مشابه با شرایط بیماری آلزایمر میشود [.]38
بیان بیشازحد آن در بیماران آلزایمری با استرس اکسیداتیو و از کارافتادگی میتوکندریایی در ارتباط است [.]31
در پاکسازی آمیلوئید بتا نقش دارد؛ بنابراین افزایش بیان آن باعث کاهش تجمع آمیلوئید بتا میشود [.]11

APP: amyloid precursor protein / BACE1: β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme / Fyn: Src family tyrosine
kinase / PTPN1: protein tyrosine phosphatase non-receptor type 1 / ITPKB: inositol-trisphosphate 3-kinase B / Sirt1:
sirtuin 1 / NSO1: nitric oxide synthase1 / PTEN: phosphatase and tensin homolog / FOXO3: forkhead box O3 /
TNFAIP1: TNF alpha induced protein 1 / BDNF: Brain-derived neurotrophic factor / Rb1: RB transcriptional
corepressor 1 / UCHL1: ubiquitin C-terminal hydrolase L1 / RARA: retinoic acid receptor alpha / SNX6: sorting nexin
6 / ROCK1: Rho associated coiled-coil containing protein kinase 1 / VAMP2: vesicle associated membrane protein 2 /
SPHK1: sphingosine kinase 1 / VAV: vav guanine nucleotide exchange factor 1 / ApoE: apolipoprotein E
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نام ميکروRNAهاي مرتبط

نقش پروت ئين حاصل از ژن هدف در بيماري آلزایمر
بیان بیشازحد پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتا باعث تولید بیشتر آمیلوئید بتا شده و این فرایند منجر به سمّیت عصبی
و اختالل سیناپسی و نهایتاً زوال عقل میگردد [.] 14

زمستان  ،9711دوره هفتم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

وجود خواهد داشت .همچنین در مواردی که یک داده پایگتاه و
ابتتزار بیوانفورمتتاتیکی آن قتتادر بتته پیشبینتتی جفتتت شتتدن
میکرو RNAو رونوشت ژن موردنظر نبود ،نمره صفر به عنوان
کمترین عدد ممکن برای اتصال آن میکرو RNAبه ژن هدف
در نظر گرفته شد.

بررسی اتصال ميکروRNAهااي ماوردنرر باه ژنهااي
هدف با استفاده از سه ابزار بيوانفورماتيکی برخط

نتایج
عدم پيشبينی اتصاال تعادادي از ميکاروRNAهاا باه
ژنهاااي هاادف ماارتبط بااا بيماااري آلزایماار توسااط
نرمافزارهاي بيوانفورماتيکی
بر اساس بررسیهتای انجتام شتده ،از تعتداد  14میکتروRNA

مورد بررسی در این تحقیق ،اتصال  44مورد از آنها به ژنهای
هدف گزارش شده در مطالعات آزمایشگاهی توسط هیچکتدام از
نرمافزارهای بترخط متورد استتفاده شتامل ،Diana-microT
 TargetScanو  MirTargetتأییتتتد نشتتتد .نتتتوع ایتتتن
میکروRNAها و ژنهای هدف مربوط بته هریتک از آنهتا در
جدول  1خالصه شده است.

جدول  :2ميکروRNAهاي با عدم پيشبينی اتصال به رونوشت ژنهاي هدف مرتبط با بيماري آلزایمر توسط نرمافزارهاي بيوانفورماتيکی
ردیف
4
1
3
1
5
6
2
8
1
41
44

نوع ميکروRNA

ژن هدف

miR-200-b

APP

miR-186

BACE1

miR-132

Tau

miR-132

ITPKB

miR-132

NSO1

miR-132

PTEN

miR-212

PTEN

miR-137

TNFAIP1

miR-146a

ROCK1

miR-125b

SPHK1

miR-330

VAV1

نمره

ميکروRNAهاي با قابليت پيشبينی اتصال باه ژنهااي
هاادف ماارتبط بااا بيماااري آلزایماار توسااط یکاای از
نرمافزارهاي بيوانفورماتيکی

نتتتایج اتصتتال  14میکتترو RNAگتتزارش شتتده بتترای  14ژن
مرتبط با بیماری آلزایمتر کته فقتط توستط یکتی از سته ابتزار
بیوانفورمتتتاتیکی شتتتامل  TargetScan ،MirTargetو
 Diana-microTپیشبینی شد ،در جدول  3نشان داده شتده
است .نتایج نشتان داد کته ابتزار  MirTargetاتصتال چهتار
733

Diana-microT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

نمره

TargetScan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

نمره

MirTarget

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

میکرو RNAرا به رونوشت ژنهای هدف پیشبینی نمتود کته
دو نرمافزار دیگتر قتادر بته پیشبینتی آنهتا نبودنتد .نرمافتزار
 TargetScanاتصال دو میکترو RNAرا بته ژنهتای هتدف
گزارش شده ،پیشبینی نمود کته دو نرمافتزار دیگتر نتوانستتند
آنهتتا را پیشبینتتی کننتتد .امتتا نرمافتتزار Diana-microT
نتوانستتت اتصتتال ه تیچ میکتتروRNAی را از می تان  14متتورد
بررستی شتده پیشبینتی نمایتد کته توستط دو نرمافتزار دیگتر
پیشبینی نشده باشند.
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پس از تهیه لیستتی از ژنهتا و میکتروRNAهتای مترتبط بتا
بیماری آلزایمر ،در مرحله بعد قابلیت اتصال هتر میکتروRNA
معرفی شده برای هر ژن که در نتتایج تحقیقتات آزمایشتگاهی
معرفی شده بود ،توسط سه نرمافزار برخط پیشبینتی ژن هتدف
میکتتروRNAهتتا شتتامل داده پایگاههتتا و نرمافزارهتتای بتترخط
 miRDBکتته از ابتتزار بیوانفورمتتاتیکی جدیتتد MirTarget
استتتفاده م تیکنتتد TargetScan ،و  Diana-microTمتتورد
ارزیابی و مقایسه قرار گرفتت .در هتر نرمافتزار پتس از بررستی
امکان اتصال هر میکرو RNAبه هر ژن ،نمترهای از صتفر تتا
 411توسط الگوریتم نرمافزار به اتصال آن میکرو RNAبته ژن
هدف مورد نظر اختصاص داده میشود .هر چته ایتن نمتره بته
 411نزدیکتر باشد نشان دهنده این است که به احتمتال زیتاد
آن میکرو RNAبه رونوشت ژن مورد نظر متصل خواهد شتد و
پیشبینی انجام شده به واقعیتت نزدیتکتتر استت و در نتیجته
امکان تنظیم بیان آن ژن بته وستیله آن میکترو RNAختاص

مقایسه پيشبينی ژن هدف ميکروRNAهاي مرتبط با بيماري آلزایمر

كرائی و احمدي

جدول  :7ميکروRNAهاي با پيشبينی اتصال به رونوشت ژنهاي هدف مرتبط با بيماري آلزایمر توسط یکی از نرمافزارهاي بيوانفورماتيکی

ميکروRNAهاي با قابليت پيشبينی اتصال باه ژنهااي
هدف مرتبط با بيماري آلزایمر ،حداقل توسط دو نرمافزار
بيوانفورماتيکی

از میان  14میکرو RNAگزارش شده بترای  14ژن مترتبط بتا
بیماری آلزایمر ،ژن هدف تعدادی از آنها حداقل توسط دو تا از
سه ابزار بیوانفورمتاتیکی شتامل TargetScan ،MirTarget
و  Diana-microTقابل پیشبینتی و نمرهدهتی بتود کته در
جدول  1نشان داده شده است .نتایج نشان داد که قابلیت اتصال
 miR-10aکه بر اساس گزارشهای موجتود بته ژن BDNF
متصتتتل متتتیشتتتود ،توستتتط هتتتر دوی نرمافزارهتتتای

 Diana-microTو  TargetScanبا نمره باالیی تأیید شتد.
همچنین قابلیتت اتصتال  miR-132بته ژن  Sirt1بته طتور
مشتتتتتترک توستتتتتط نرمافزارهتتتتتای  Diana-microTو
 MirTargetبا نمره تقریباً بتاالیی قابتل پیشبینتی بتود؛ امتا
نرمافزارهای  TargetScanو  MirTargetتوانستند بته طتور
مشترک اتصال  43مورد از  14میکروRNAی مورد بررستی را
به ژنهای هدف پیشبینی نمایند (جدول  .)1الزم به ذکر است
که میانگین نمرهدهی  TargetScanدر پیشبینی اتصال ایتن
 43میکتترو RNAحتتدود  81بتتود؛ امتتا میتتانگین نمرهدهتتی
 MirTargetحدود  21به دست آمد.

جدول  :4ميکروRNAهاي با پيشبينی اتصال به رونوشت ژنهاي هدف مرتبط با بيماري آلزایمر توسط حداقل دو نرمافزار بيوانفورماتيکی
ردیف
4
1
3
1
5
6
2
8
1
41
44
41
43
41
45

نوع ميکروRNA
miR-10a
miR-132
miR-34C
miR-153
miR-26b
miR-106a
miR-17-5p
miR-520c
miR-135b
miR-135a
miR-16
miR-29a/b
miR-29c
miR-195
miR-124

ژن هدف
BDNF
Sirt1
VaMp2
APP
Rb1
APP
APP
APP
BACE1
BACE1
APP
BACE1
BACE1
BACE1
BACE1

نمره Diana-microT
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ميکروRNAهاي با قابليت پيشبينی اتصال باه ژنهااي
هدف مرتبط باا بيمااري آلزایمار توساط ساه نرمافازار
بيوانفورماتيکی

نتایج پیشبینی اتصال میکرو RNAبته رونوشتت ژن هتدف از
میان  14میکرو RNAگتزارش شتده بترای  14ژن مترتبط بتا
بیماری آلزایمر نشان داد که  1عدد از میکتروRNAهتا توستط

نمره Target-Scan
11
1
81
18
23
12
12
15
13
11
15
81
22
11
83

نمره MirTarget
1
81
11
11
14
81
81
85
26
26
61
68
68
65
61

هر سه نرمافزار برخط شتامل  TargetScan ،MirTargetو
 Diana-microTقابتتل پیشبینتتی و نمرهدهتتی بودنتتد کتته
مشخصات آنهتا و میتزان نمرهدهتی هتر یتک از ابزارهتا بته
اتصالهای مورد نظر در جدول  5نشان داده شتده استت .البتته
الزم بتته ذکتتر استتت کتته در متتورد پیشبینتتی اتصتتال ایتتن 1
میکرو ،RNAدامنه نمرهدهی  Diana-miroTاز  14تا  11بتا
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ردیف
4
1
3
1
5
6

نوع ميکروRNA
miR-1908
miR-106b
miR-298
miR-328
miR-107
miR-98-5p

ژن هدف
ApoE
Fyn
BACE1
BACE1
BACE1
SNX6

نمره Diana-microT
1
1
1
1
1
1

نمره Target-Scan
11
88
1
1
1
1

نمره MirTarget
1
1
26
26
61
51

زمستان  ،9711دوره هفتم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

میانگین  ،18/28دامنه نمرهدهی  TargetScanاز  88تا  11بتا
میانگین  15/33و دامنه نمرهدهی  MirTargetاز  26تا  12بتا

میانگین  81/11بود.

جدول  :5ميکروRNAهاي با پيشبينی اتصال به ژن هاي هدف مرتبط با بيماري آلزایمر توسط سه ابزار بيوانفورماتيکی

ژن هدف

miR-138

RARA

miR-339-5p

BACE1

miR-101

APP

miR-922
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مقایسه درصد پيش بينی و ميانگين كل نمره دهی
پيشبينی اتصال ميکروRNAهاي بررسی شده به
رونوشت ژنهاي دخيل در بيماري آلزایمر توسط سه
نرمافزار بيوانفورماتيکی

در ادامه بررسیها تعداد میکروRNAهایی که ژن هدف آنها
توسط هر نرمافزار پیشبینی شد ،شمارش گردید و مشخص شد
که نرمافزار  Diana-microTدر کل اتصال  44میکروRNA
( 12درصد) TargetScan ،اتصال  15میکرو64( RNA

11
12
11
11
16
16
11
88
11

12
12
15
11
81
81
81
81
26

درصد) و  MirTargetاتصال  12میکرو 66( RNAدرصد) از
 14میکرو RNAبررسی شده را به رونوشت ژنهای هدف
گزارش شده ،پیشبینی نمودند (نمودار  .)4میانگین نمرههای
تعلق گرفته به پیشبینیهای انجام شده برای هر نرمافزار نیز
محاسبه گردید و مشخص شد که میانگین نمرههای پیشبینی
در نرمافزار  Diana -microTبرابر با  ،16در TargetScan
برابر با  56و در  MirTargetبرابر با  53از  411برای 14
میکرو RNAبررسی شده بود (نمودار .)1
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بحث و نتیجهگیری
از زمان کشف اولین میکروRNAها و ژنهای هدف آنها در
سال  ،4113شناسایی و معرفی میکروRNAها رشد چشمگیری
داشته است .شناسایی ژنهای هدف میکروRNAها نیز یکی از
عوامل مهم در مشخص شدن عملکرد آن ها به شمار میآید .با
توجه به این که هر میکرو RNAمیتواند بیان ژن های مختلف
را کنترل کند و هر ژن به وسیله میکروRNAهای زیادی تحت
تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین بررسی تغییرات بیان ژن در اثر
میکروRNAها بسیار پرهزینه و زمان بر است .در سالهای اخیر
روشهای تشخیص و آنالیز میکروRNAها به سرعت توسعه
یافته است .با این وجود آنالیز میکروRNAها با توجه به
ویژگیهای منحصر به فرد آنها مانند کوچک بودن توالی،
فراوانی کم و شباهت در توالی بین اعضای یک خانواده نیازمند
شرایط ویژهای است .اندازه کوچک میکروRNAها بسیاری از
روشهای سنجش آنها که بر پایه  PCRو یا هیبریداسیون
است را پیچیده کرده است؛ زیرا پرایمرهای استفاده شده در
بسیاری از PCRهای معمولی از نظر طول به میکروRNAها
شبیهاند و پرایمرهای کوتاهتر از پرایمرهای معمول برای
سنجش آنها نیاز است که این عامل بر روی بازده PCR
تأثیرگذار خواهد بود .همچنین در روشهای تشخیصی بر پایه
هیبریداسیون ،نشاندار کردن پروب کوتاه برای شناسایی
میکرو RNAدشوار است .در ضمن دمای ذوب پروب دو
رشتهای و توالی هدف آن نیز پایین است که به شدت باعث
کاهش میزان هیبریداسیون و افزایش تالقی هیبریداسیون
میشود؛ بنابراین افزایش استراتژیهای جدید در جهت افزایش
اختصاصیت اندازهگیری پروفایل میکروRNAها ،ضروری است

[ .]41با توجه به محدودیتهای موجود در مطالعه
میکروRNAها ،پیشبینی ژنهای هدف آنها به کمک
روشهای محاسباتی و بیوانفورماتیکی میتواند به پیشرفت
تحقیقات در این زمینه کمک شایانی نماید .از سال ، 1111
ابزارهای بیوانفورماتیکی به منظور تحقیق در مورد
میکروRNAها همراه با توسعه روشهای آزمایشگاهی
گسترش یافتهاند .با وجود پیشرفتهای فراوان در زمینه
برنامههای پیشبینی ژنهای هدف میکروRNAها ،الگوریتمها
و ابزارهای بیوانفورماتیکی که در دسترس هستند هنوز کارایی
کاملی ندارند و در پیشبینی ژنهای هدف اشتباهات مکرر
دارند و این امر در انجام کارهای آزمایشگاهی مشکالتی را
برای محققین به وجود می آورد که گاهی از نظر زمانی و
اقتصادی بسیار هزینهبر است []14 ،11؛ بنابراین شناسایی نقاط
ضعف و قوت این ابزارها و پیشرفتهای بیشتر در پیشبینی
ژنهای هدف میکروRNAها به کمک ابزارهای
بیوانفورماتیکی از چالشهای مهم تحقیقات حال و آینده است
[.]13 ،11
در این مطالعه نظری 14 ،میکرو RNAمتصلشونده به 14
ژن مرتبط با بیماری آلزایمر بر اساس نتایج کارهای
آزمایشگاهی و تجربی بر روی مدلهای حیوانی و یا در بیماران
آلزایمری انتخاب شدند و پیشبینی اتصال این میکروRNAها
به ژنهای مربوطه به وسیله سه ابزار بیوانفورماتیکی و نرمافزار
برخط شامل  TargetScan ،MirTargetو Diana-
 microTبررسی شد .با توجه به نتایج حاصل از این بررسی
مشاهده شد که اتصال  44مورد از  14میکرو RNAبررسی
شده به رونوشت ژنهای هدف شامل اتصال  miR-200-bبه

Journal of Health and Biomedical Informatics 2021; 7(4): 376-389

737

Downloaded from jhbmi.ir at 2:25 +0330 on Thursday September 23rd 2021

40

Mean of Prediction Scores

Diana-microT
TagetScan
MirTarget

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

734

مورد استفاده در این تحقیق قدرت پیشبینی بیشتری دارد.
نتایج همچنین مشخص نمود که میانگین نمره اهداف
پیشبینی شده توسط نرمافزار  MirTargetکمتر از میانگین
نمره اهداف پیشبینی شده توسط نرمافزار TargetScan
است که ممکن است به دلیل حساسیت باالی الگوریتم به کار
گرفته شده و ارتقاء یافته در ابزار  MirTargetدر نمرهدهی به
اتصالهای مورد نظر باشد؛ زیرا این ابزار عالوه بر بررسی
امکان اتصال میکرو RNAبه ژن هدف ،دادههای مربوط به
کاهش بیان ژن هدف را نیز مدنظر قرار میدهد [ . ]15بر اساس
این پیشنهاد ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که اگر اهداف
پیشبینی شده توسط ابزار  MirTargetنمره باالیی داشته
باشند ،به احتمال زیاد در بررسی آزمایشگاهی نیز از صحت و
دقت بیشتری برخوردار خواهند بود ؛ بنابراین میتوان به
محققین پیشنهاد نمود که برای پیشبینی ژن هدف
میکروRNAها یکی از گزینههای بسیار مناسب که نتایج
عملکردی یعنی امکان کاهش بیان ژن هدف را نیز بررسی
میکند ،ابزار  MirTargetاست.
این احتمال وجود دارد که اگر حداقل دو ابزار از ابزارهای
بیوانفورماتیکی اتصال میکروRNAها به ژنهای هدف را
پیشبینی نمایند ،نتیجه می تواند از اعتبار بیشتری برخوردار
باشد .بر اساس نتایجی که در این مطالعه به دست آمد ،ژنها ی
هدف  45مورد از  14میکروRNAی بررسی شده در این
تحقیق حداقل توسط دو ابزار بیوانفورماتیکی مورد استفاده قابل
پیشبینی بود .نتایج جدول  1نشان داد که اتصال miR-10a
به ژن  BDNFبه طور مشترک توسط  Diana-microTو
 ،TargetScanاتصال  miR-132به ژن  Sirt1به طور
مشترک توسط  Diana-microTو  MirTargetو اتصال
 43میکرو RNAشامل اتصال  miR-34Cبه ژن ،VaMp2
 miR-26bبه  ،Rb1اتصال ،miR-106a ،miR-153
 miR-520c ،miR-17-5pو  miR-16به ژن ،APP
اتصال miR- ،miR-29a/b ،miR-135a ،miR-135b
 miR-195 ،29cو  miR-124به ژن  BACE1به طور
مشترک توسط  MirTargetو  TargetScanقابل پیشبینی
و نمرهدهی بودند .بر اساس نتایج این بخش ،دو ابزار
 MirTargetو  TargetScanدر مجموع برتری نسبی بر
 Diana-microTنشان دادند.
در ادامه بررسیها ،امکان پیشبینی اتصال میکروRNAها
به ژنهای هدف به طور مشترک توسط هر سه ابزار
بیوانفورماتیکی نیز بررسی شد و نتایج نشان داد که ژنهای
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 miR-186 ،APPبه  miR-132 ،BACE1به ،Tau
 miR-132به  miR-132 ،ITPKBبه miR- ،NOS1
 132و  miR-212به  miR-137 ،PTENبه
 miR-146a ،TNFAIP1به  miR-125b ،ROCK1به
 SPHK1و  miR-330به  VAV1توسط هیچکدام از سه
ابزار مورد استفاده قابل پیشبینی نبود .در تفسیر این نتایج
میتوان پیشنهاد نمود در مطالعاتی که ارتباط بین این
میکروRNAها و ژنهای مورد نظر را گزارش کردهاند و
تغییراتی در بیان این ژنهای هدف مشاهده شده است ،احتما ًال
این میکروRNAها به طور مستقیم بر بیان این ژنها تأثیر
نگذاشته باشند و به رونوشت این ژنها نچسبیده باشند بلکه
ممکن است به طور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر بیان عوامل
دیگری مانند سایر میکروRNAها و یا ژنهای دیگر ،موجب
تغییر در بیان ژن های گزارش شده برای این نوع از
میکروRNAها شده باشند [ . ]15البته میتوان در حالت
بدبینانهتری نیز پیشنهاد نمود که گزارشهای موجود در مورد
اتصال این میکروRNAها به ژنهای گزارش شده برای آنها
از صحت کافی برخوردار نبوده و ادعای ارتباط آنها با بیماری
آلزایمر نیازمند آزمایشهای بیشتری است.
برای پی بردن به توانایی اختصاصی هر یک از سه نرمافزار،
سعی بر آن بود احتمال اتصال میکروRNAهای مورد نظر که
به طور انحصاری توسط یک نرم افزار قابل پیشبینی باشد ،مورد
بررسی قرار گیرد .نتایج به دست آمده نشان داد که در این مورد
 Diana-microTضعیفترین عملکرد را دارد و هیچ
میکروRNAی نبود که این نرمافزار بتواند اتصال آن را به ژن
هدف پیشبینی نماید در حالی که برای دو نرمافزار دیگر قابل
پیشبینی نبوده باشد .نتایج همچنین نشان داد
که  TargetScanقادر به پیشبینی اتصال دو میکروRNA
شامل  miR-1908به  ApoEو  miR-106bبه  Fynبود
در حالی که دو ابزار دیگر یعنی  MirTargetو Diana-
 microTبرای این موارد قادر به پیشبینی ژن هدف نبودند.
نتایج همچنین نشان داد که در چهار مورد از میکروRNAهای
بررسی شده ،ابزار بیوانفورماتیکی  MirTargetتوانست اتصال
 miR-328 ،miR-298و  miR-107به ژن  BACE1و
اتصال  miR-98-5pبه ژن  SNX6را پیشبینی و در حد
باالیی نمرهدهی کند و این در حالی بود که  TargetScanو
 Diana-microTقادر به پیشبینی هیچکدام از این موارد
نبودند .با توجه به نتایجی که در این بخش حاصل شد میتوان
پیشنهاد نمود که ابزار  MirTargetنسبت به سایر ابزارهای

زمستان  ،9711دوره هفتم ،شماره چهارم

مقایسه پيشبينی ژن هدف ميکروRNAهاي مرتبط با بيماري آلزایمر

ویژگیها ی حساسیت و اختصاصیت هستند؛ اما میتوانند به
محققینی که اهداف جدید میکروRNAها را بررسی میکنند،
کمکهای ارزشمندی ارائه دهند [ .]13در این مطالعه نتایج
منتشر شده در مورد تأ ثیر تعدادی میکرو RNAدر کنترل بیان
ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر توسط سه ابزار بیوانفورماتیکی
مورد بررسی مجدد قرار گرفت .با توجه به تنوع ابزارهای
بیوانفورماتی کی ،نتایج چنین تحقیقات نظری نیز میتواند با
تعیین میزان دقت و کارایی ابزارهای موجود برای انجام
پیشبینیهای دقیق تر در این زمینه مؤثر باشد و به نظر میرسد
که با ادغام چنین رویکردهای محاسباتی با نتایج حاصل از
مطالعات تجربی برای ژنها و بیماریهای مختلف ،تحقیقات در
مورد ژنهای هدف میکروRNAها موفقتر از گذشته خواهد
بود .از آنجایی که الگوریتمهای موجود برای پیشبینی اهداف
میکروRNAها بر فرضیات مختلفی متکی هستند و از الگوهای
جفتشوندگی مختلفی بین میکرو RNAو رونوشت ژن هدف
استفاده میکنند ،به نظر میرسد ترکیب نتایج حاصل از
ابزارهای مختلف یک رویه مناسب باشد و اغلب در کاهش
مثبتهای کاذب و نتایج منفی یا عدم درستی در پیشبینی
اتصال میکرو RNAبه ژن هدف تا حد امکان مؤثر باشد .بر
این اساس ،با بررسی توانایی ابزارهای بیوانفورماتیکی جدید
مشاهده میشود که الگوریتمهای موجود به تدریج دقیقتر
شوند و با بهرهگیری از دانش جدید به طور مداوم بهبود مییابند
[.] 11 ،18
داده پایگاه  miRDBیک پایگاه اطالعاتی برخط برای
پیش بینی اهداف و تفسیر عملکردی اتصال میکروRNAها به
رونوشت ژن های هدف است [ .]11همه ژنهای هدف
میکروRNAها در  miRDBبه وسیله یک ابزار
بیوانفورماتیکی به نام  MirTargetبهوسیله آنالیز هزاران
برهمکنش میکرو RNAبا ژنهای هدف که از آزمایشهای
توالییابی با توان باال به دست آمدهاند ،پیشبینی میشوند.
نسخه جدید ابزار بیوانفورماتیکی جدید  MirTargetدر
دادهپایگاه  miRDBدر سال  1141به عنوان جدیدترین و
بهترین مدل در شناسایی عملکردی ژنهای هدف
میکروRNAها معرفی شده است [ . ]15همچنین در داده پایگاه
 miRDBبا ترکیب آنالیزهای عملکردی و استخراج دادههای
مقاالت ،میکروRNAهای فعال و عملکردی در موش و انسان
که موجب تغییراتی واقعی در بیان ژن با عواقب عملکردی در
سلول و تغییر در عملکردهای فیزیولوژیک شدهاند ،شناسایی و
معرفی شدهاند [ .]15به طور کلی با توجه به سختگیری
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هدف  1میکرو RNAاز  14مورد بررسی شده توسط هر سه
ابزار قابل پیش بینی بود .بر اساس نتایج این بخش ،اتصال
 miR-138به  miR-339-5p ،RARAبه ،BACE1
 miR-20a ،miR-101و  miR-106bبه ،APP
 miR-922به  miR-132 ،UCHL1و  miR-212به
 FOXO3و  miR-124به  PTPN1توسط هر سه ابزار
پیشبینی گردید .شاید بتوان ادعا نمود که گزارش های موجود
در مورد این میکروRNAها و اتصال آنها به ژنهای هدف
گزارش شده از صحت کافی برخوردار باشند و میتوانند در
تحقیقات آزمایشگاهی با اطمینان بیشتری مورد استناد قرار
گیرند.
با توجه به این که هر یک از ابزارهای  TargetScanو
 MirTargetحدود  14درصد ( 41میکرو RNAاز  44مورد)
از اهداف میکروRNAهای قابل پیشبینی توسط Diana-
 microTرا پیشبینی نمودند ،میتوان اینگونه پیشنهاد نمود
که در پیشبینی میکروRNAهای با قابلیت اتصال به ژنهای
هدف دخیل در بیماری آلزایمر ،نیاز خاصی به استفاده از
 Diana-microTوجود ندارد .همچنین اگرچه ابزار
 MirTargetدر مقایسه با  TargetScanدرصد بیشتری (به
ترتیب  66درصد و  64درصد) از اتصال میکروRNAهای مورد
بررسی به رونوشت ژنهای مورد نظر را پیشبینی نمود؛ اما
میزان همپوشانی نتایج این دو در حدود  84/5درصد است که
میتواند نشاندهنده توانایی باالی هر دوی این ابزارها در
پیشبینی میکروRNAهای کتترلکننده ژنهای دخیل در
بیماری آلزایمر باشد .با این وجود میانگین نمرهدهی به اتصال
میکروRNAها به ژنهای هدف در ابزار  MirTargetکمتر
از  TargetScanبود (به ترتیب  53و  56درصد)؛ بنابراین،
اگرچه نرمافزار برخط  TargetScanنسبت به سایر نرمافزارها
و ابزارهای موجود به طور وسیعتری در پیشبینی اتصال
میکروRNAها به رونوشت ژنهای هدف استفاده میشود؛ اما
بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای به عمل آمده در این
مطالعه نظری ،استفاده از ابزار بیوانفورماتیکی جدید
 MirTargetدر داده پایگاه  miRDBبرای دستیابی به نتایج
عملکردی یا به عبارت دیگر منجر شونده به تغییر در بیان ژن
هدف توصیه میشود.
با توجه به فقدان دادههای با کیفیت باال از مطالعات تجربی،
تالشها برای توسعه الگوریتمهای ابزارهای بیونفورماتیکی در
زمینه پیشبینی ژن هدف میکروRNAها با محدودیتهایی نیز
مواجه است [ .]16 ،12اگرچه این الگوریتمها هنوز فاقد
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آزمایشگاهی در مورد نتایج عملکردی تغییرات بیان ژن در اثر
 استفاده ترکیبی از هر دو ابزار،هاRNAتغییر در میزان میکرو
 میتواند در پیشبینی دقیقترMirTarget  وTargetScan
های دخیل در بیماریها به ویژهRNAژنهای هدف میکرو
بیماری آلزایمر مؤثرتر باشد و در راستای صرفهجویی در وقت و
هزینههای اقتصادی برای بررسیهای آزمایشگاهی برای
.محققین این حوزه بسیار کاربرد خواهد داشت
تعارض منافع
.نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی ندارند
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Introduction: The prediction of microRNAs related to target genes using bioinformatics tools saves
time and costs of the experimental analyses. In the present study, the prediction of microRNA target
genes relevant to Alzheimer’s Diseases (AD) were compared with the experimentally reported data
using different bioinformatics tools.
Method: A total of 41 microRNAs associated with 21 essential genes involved in AD were selected
based on experimental results reported in previously published literature. Then, the prediction of the
target gene for each microRNA was done using three bioinformatics tools, including MirTarget,
TargentScan, and Diana-microT. The results of the predictions for all three tools considering the
reported target genes were compared with each other.
Results: The results showed that MirTarget, TargetScan, and Diana-microT correctly predicted
66%, 61%, and 27% of microRNAs’ attachment to the previously reported target genes involved in
AD, respectively. However, none of the tools could predict the attachment of 22% of the
microRNAs to the target genes reported in the literature.
Conclusion: It can be concluded that MirTarget and TargetScan can better predict the target gene
for microRNAs involved in AD compared with Diana-microT. Considering the algorithm used in
MirTarget, this bioinformatics tool provides more functional and accurate results in predicting the
target genes for microRNAs and it is recommended for predicting the target genes of microRNAs. It
can also be concluded that the reported target genes for microRNAs involved in AD need further
investigations in some cases.
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