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 1گروه ژنتيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
 2گروه ژنتيک ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران

(دريافت مقاله -99/12/29 :پذيرش مقاله)1400/3/31 :

چكيده
زمينه :ژنهاي  Soxتنظيم کنندههاي رشدي با عملكردهايي در تعيين جنسيت ،توسعه تاج عصبي و نوروژنز هستند .پروتئينهاي  SoxCشامل ،Sox4
 Sox11و  Sox12ميباشند که سبب شده سلولهاي پيشساز عصبي به نورونهاي نابالغ توسعه يابند .به عبارت ديگر يكي از عملكردهاي اين فاکتورها
نقش در نوروژنز ميباشد .بنابراين هدف اين مطالعه بررسي تغييرات بيان ،ژنهاي  SoxCدر بيماري مالتيپل اسكلروزيس ( )MSميباشد.
مواد و روشها :بررسي حاضر به صورت يک مطالعه توصيفي -تحليلي براي ارزيابي بيان نسبي ژنهاي گروه  SoxCانجام شد .بدين منظور
نمونههاي خون  40بيمار مبتال به  MSو  40فرد کنترل سالم در اين مطالعه وارد گرديد .پس از آن استخراج  RNAتام و سنتز  DNAمكمل
( )cDNAانجام شد و بعد از آن بيان نسبي سه ژن  Sox11 ،Sox4و  Sox12با استفاده از روش  real-time PCRبدست آمد .دادهها با روشهاي
آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافتهها :نتايج نشان دادند که بيان ژنهاي  Sox11 ،Sox4و  Sox12در بيماران مبتال به  MSدر مقايسه با افراد کنترل کاهش قابل توجهي داشتند
( p=0/019 ،p=0/009و  .)p=0/001همچنين با افزايش ناتواني در افراد مبتال به  ،MSبيان ژنهاي  Sox4و  Sox11کاهش معناداري داشتند و
تفاوت معناداري براي ژن  Sox12مشاهده نشد.

نتيجهگيري:

مطالعه ما نشان داد که بيان ژنهاي گروه  SOXCدر مالتيپل اسكلروزيس پائينتر است .با توجه به نقش عملكردي ژنهاي Sox

بهعنوان پروتئينهاي درگير در نورونزايي ،بيان غيرطبيعي اعضاي اين خانواده با بيماريهاي مختلف مرتبط است.
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بررسي بيان ژنهاي گروه  sox11 ،sox4( SoxCو  )sox12در

 /161طب جنوب

مقدمه

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

ژنهاي گروه  SoxCشامل سه ژن  Sox11 ،Sox4و

ژنهاي  )Sry-related box( Soxیک گروه از

 Sox12هستند ( .)1این دسته از ژنها عمدتاً در طول

فاکتورهاي رونویسي بوده و داراي یک دمین متصل

مرحله جنینزایي بیان ميشوند ( .)5-7فاکتورهاي

تغییرپذیري باال ()HMG: High Mobility Group

ميشوند به طوري که سبب شده ،سلولهاي پیشساز

خوانده ميشود .پروتئینهاي گروه  Soxکه حداقل 20

عصبي به نورونهاي نابالغ توسعه یابند؛ به عبارت دیگر

عضو هستند از  Aتا  Hبر اساس همساني توالي و با

این فاکتورها در نوروژنز نقش دارند ( .)8به همینترتیب

توجه به یکساني توالي ناحیه  HMGدر آنها،

 ،Sox12تقریباً به همان شکل القا ميشود ،با این تفاوت

تقسیمبندي ميشوند ( .)1اعضاي یک گروه از این

که از لحاظ عملکردي داراي اهمیت کمتري است (.)6

خانواده ،داراي بیش از  80درصد شباهت در ناحیه

این سه پروتئین درجه باالیي از شباهت و همساني را

 HMGبوده و ویژگيهاي بیوشیمیایي و الگوي بیاني
مشابهي را نشان ميدهند .عالوه بر این عملکردهاي
آنها در یک راستا ميباشد .اما در مقابل ،گروه دیگر
داراي عملکردهایي متفاوت هستند که آنها را از بقیه
مجزا ميکند ( .)2ژنهاي گروه  Soxتنظیم کنندههاي
رشد با عملکردهایي در تعیین جنسیت ،کندروژنز،
خونسازي ،توسعه تاج عصبي و نوروژنز هستند (.)3
این خانواده ژني داراي نقشي در فرایند مرگ سلولي و
حفظ عملکرد اجدادي در طول جنینزایي هستند .آنها
همچنین براي نگهداري سلولهاي بنیادي مهم بوده و
یک نقش مازاد در هومئوستاز و بازسازي بافت در افراد

در ناحیه جعبه  HMGو در ناحیه -Cترمینال نشان
ميدهند .در پروتئین  Sox4جعبه  HMGدر ناحیه
-Nترمینال و دمین فعالسازي متقاطع

(1 )TAD

در

قسمت -Cترمینال پروتئین قرار دارد ،اما هنوز به طور
دقیق جایگاه آنها ترسیم نشده است Sox11 .نیز داراي
ویژگيهاي ساختاري و عملکردي مشابهي است اما
فعال کننده قويتري نسبت به  ،Sox4در سنجشهاي
ترانسفکشن موقت است Sox12 .که بهعنوان SOX22

در انسان گزارش شده است ،از لحاظ ساختاري مشابه
 Sox4و  Sox11است ،اما ویژگيهاي عملکردي آن
تاکنون گزارش نشدهاند Sox4 .در تیموس ،قلب ،شش،

بالغ خصوصاً در سیستم عصبي مرکزي بازي ميکنند

پانکراس و غدد جنسي موشهاي بالغ ،جزایر پانکراس،

( .)4ناحیه  Soxبا شیار باریک  DNAبرهمکنش نشان

کوندروسایتها و بافت اسفنجي اولیه استخوان و

ميدهد و خمش شدیدي را در  DNAالقا ميکند .به

همچنین در بافت عصبي بیان ميشود Sox11.بهطور

موجب آن به پروتئینها اجازه ميدهد که یک ساختار

گسترده ،در جنین موش در طول اندامزایي بیان شده و

کلیدي را در تجمع کمپلکسهاي تقویت کننده

به میزان زیادي در سیستم عصبي مرکزي و محیطي ،ریه،

رونویسي ارائه دهند .این ناحیه همچنین با فاکتورهاي

پانکراس ،طحال ،کلیه ،گنادها و مزانشیم رویان موش و

رونویسي متعدد برهمکنش نشان ميدهد تا کارایي و
اختصاصیت عملکرد آن را افزایش دهد (.)5

انسان بیان ميشود ( 5و  .)8بهطور مشابه  Sox12در
بافت عصبي و مزانشیم در جنین انسان و در مغز ،ریه،
قلب ،کبد ،طحال ،تیموس ،پانکراس و کلیه افراد بالغ
Trans Activation Domain
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شونده به  DNAاست و این ناحیه با نام گروه با

 Sox4و  Sox11توسط پروتئینهاي پرونئورال القا

بيان ژنهاي گروه  SoxCدر 162 /MS

اسعدساماني و همكاران

نشان داده است که جهشها و نقص در فاکتورهاي Sox

غیرمستقیم به بیماريزایي آنها نسبت داده شود .در این

در چندین بیماري انساني دخیل هستند .این بیماريها

مطالعه بیان ژنهاي این گروه در بیماري  MSدر مقایسه با

ناشي از هم پوشاني بافتها با الگوهاي بیاني آنها در

افراد کنترل سالم مورد بررسي قرار گرفت.

طول رشد جنین است ( .)2از آنجایي که فاکتورهاي
 Soxیک نقش جامع در نگهداري سلولهاي بنیادي

مواد و روشها

اولیگودندروسایتها بازي ميکنند ،از اینرو منطقي

نمونهگيري و جمعيت مورد مطالعه

عصبي ،تشخیص و تمایز نورونها ،آستروسیتها و
بهنظر ميرسد که یک بیان نابجا از عضوي از این
خانواده در بیماريهاي مرتبط با سیستم عصبي مرکزي
از جمله مالتیپل اسکلروزیس ( )MSدخیل باشد (.)2
 MSیک بیماري التهابي سیستم عصبي مرکزي است که
منجر به تخریب عصبي پیش رونده و ناتوانيهاي عصبي
توسط دمیلینه شدن و نقص عملکرد نورونها ميشود
( .)10بیماري  MSبه صورت متداول افراد جوان و
خصوص ًا زنان را تحت تأثیر قرار ميدهد .از اولین سالهاي
شروع عالئم بیماري ،تأثیر همزمان عوامل ژنتیکي و
ال آشکار ميباشد ( .)11اگرچه بیماري MS
محیطي کام ً

یکي از متداولترین بیماريهاي نورولوژیکي است و با
وجود بیش از 30سال مطالعه بر روي ژنتیک بیماري ،MS
ال
هنوز بخش مهمي از علتشناسي این بیماري پیچیده ،کام ً
مشخص نشده است .به نظر ميرسد که ناهمگني قابل
توجهي در مکانیسمهاي بیماري وجود دارد ،اما در بیشتر
موارد حداقل یک مؤلفه ژنتیکي قوي در نظر گرفته ميشود
( .)12بنابراین به نظر ميرسد بررسي ژنهاي درگیر در
سیستم عصبي و نورونزایي براي مشخص شدن مکانیسم
بیماري و یا روشهاي تشخیصي سریعتر مفید باشد .در
مطالعه حاضر به بررسي سطح بیان گروه ژني SoxC

پرداخته شده است .ژنهاي گروه  SoxCدر تمایز و بلوغ
سلولهاي عصبي نقش دارند ،تغییر بیان آنها در

بررسي حاضر به صورت یک مطالعه توصیفي -تحلیلي،
براي ارزیابي بیان نسبي ژنهاي گروه  SoxCانجام شد.
بدین منظور نمونههاي خون  40بیمار مبتال به ( MSنوع
 2)RRMSو

 40فرد کنترل سالم در مطالعه وارد گردید.

قابل ذکر است نوع بیماري  RRMSکه شایعترین نوع
بیماري  MSبوده ،یک حالت عودکننده -بهبودیابنده آن
است و با رخداد دوره اي عالئم مشخص ميشود .این
عالیم شامل دو بیني ،خستگي ،بياختیاري ادرار ،سوزن
سوزن شدن و بيحسي دست و پا ،عدم تعادل در
حرکت و ضعف اندامها ميباشد ( .)13همه افراد
جمعیت مورد بررسي ،از یک منطقه جغرافیایي مشابه
بوده و از تمامي بیماران و افراد کنترل سالم فرم
رضایتنامه دریافت شد .با در نظر گرفتن قوانین
استاندارد تعیین شده توسط ضوابط مک دونالد
( )McDonaldبیماران مبتال به  MSتشخیص داده
شدند ،همچنین ابتال به بیماري  MSتوسط یک
متخصص نورولوژیست تأیید گردید ( 14و .)15
اطالعات دموگرافیک و بالیني مورد نیاز از جمله سن،
جنسیت ،طول دوره بیماري و درجه ناتواني افراد بیمار
از طریق پرسشنامهها و سوابق موجود در پروندههاي
پزشکي جمعآوري شدند .تمامي بیماران مورد بررسي
در زمان نمونهگیري تحت هیچگونه از درمانهاي

relapsing–remitting multiple sclerosis
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بیان ميشود ( .)9در سالهاي اخیر شواهد گستردهاي

بیماريهاي تحلیل برنده عصبي ميتواند بهصورت

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

 /163طب جنوب

درمانهاي ضدالتهابي یا ضدحساسیت در هفته پیش از

براي سه ژن  Sox11 ،Sox4و  Sox12انجام گرفت.

نمونهگیري نبودند .نمونههاي مورد بررسي ابتدا در

شرایط چرخة دمایي از این قرار بود :دناتوراسیون اولیه

کد

 95درجه سانتيگراد به مدت  10دقیقه 40 ،سیکل

کمیته

و

اخالق

پژوهش

با

دانشگاه

واکنش تکثیر شامل  5ثانیه دناتوراسیون در دماي 95

 1333050395913مورد تصویب قرار گرفتند.

درجه سانتيگراد 20 ،ثانیه دماي اتصال پرایمرها در 60
بررسي ميزان بيان ژنهاي گروه SoxC

درجه سانتيگراد و دماي طویل سازي قطعات  20ثانیه

 RNAاز سلولهاي تک هستهاي خون محیطي

در  72درجه سانتيگراد .مرحله ذوب ( )Meltingبراي

آلمان

محصوالت در دماي  95-70درجه سانتيگراد انجام

( )NucleoSpin RNA Blood-Germanyاستخراج

شد .نهایتاً از روش  2−∆∆ctبه منظور ارزیابي بیان نسبي

و سپس  RNAتام سلولي بر اساس دستورالعمل کیت

ژنها استفاده شد و سپس الگوي بیاني توسط آنالیزهاي

خالصسازي شد .بررسي کیفیت و کمیت RNAهاي

آماري بررسي گردید.

()PBMC

استخراج

توسط

شده

کیت

توسط

MN

دستگاه

نانودراپ

( Nanodrop2000, Thermo Fisher Scientific,

بررسي ارتباط ميان بيان ژنها و EDSS

 )Wilmington, DE, USAسنجیده شد و RNAهاي

درجه ناتواني مطابق با معیار Kurtzke EDSS

بدست آمده تا انجام مراحل بعدي در دماي  -70درجه

( )Expanded Disability Status Scaleکه یک

سانتيگراد نگهداري شدند.

روش کميسازي ناتواني در بیماري  MSاست،

در مرحله بعد رونویسي معکوس با استفاده از کیت

توصیف شد .با توجه به این مقیاس ،سه مرحله از

رونویسي معکوس با ظرفیت باال براي ایجاد cDNA

ناتواني به صورت مالیم (صفر تا  ،)4متوسط ( 4/5تا

(کیت  )TAKARA; Clontech, Japanانجام گرفت.

 )5/5و ناتواني شدید ( 6تا  )9/5دستهبندي ميشوند

رونویسي معکوس طي دو مرحلة اضافه کردن

( .)16در مطالعه اخیر بیماران مبتال به  MSبه دو گروه

پرایمرهاي هگزامر تصادفي و  oligo-dtهمراه با آنزیم

تقسیم شدند ،بدینترتیب افراد با ناتواني مالیم تا

ترانسکریپتاز معکوس ( )Prime Script RTو سپس

متوسط (صفر تا  )5/5در یک گروه که افراد دچار

انکوباسیون در دماي  37درجه سانتيگراد به مدت 15

ناتواني در راه رفتن و یا ناتواني حداقل بودند و افراد با

دقیقه و در ادامه به مدت  5ثانیه در دماي  85درجه

ناتواني شدید ( 6تا  )10در گروه دیگر قرار گرفتند که

سانتيگراد صورت گرفت .پس ازآن بیان کمي ژنهاي

افراد در این حالت ناتواني شدیدي در راه رفتن دارند

هدف توسط روش  qRT-PCRو پرایمرهاي مرتبط با

به گونهاي که براي راه رفتن نیاز به کمک دارند و یا

ژنهاي هدف ،صورت گرفت .توالي پرایمرهاي طراحي

محدود به رختخواب ميشوند .همچنین جهت مشخص

شده در جدول  1نشان داده شدهاند .بتا اکتین به عنوان

کردن ارتباط بیان ژن و مدت زمان بیماري ،طول مدت

ژن رفرنس (کنترل داخلي) براي تأیید بیان نسبي هر

بیماري از زمان تشخیص تا زمان نمونهگیري در نظر

رونوشت استفاده شد qRT-PCR .با استفاده از دستگاه

گرفته شد و پس از قرار دادن افراد مبتال به  MSدر 4
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سرکوب کننده سیستم ایمني یا آنتيبیوتیکها،

)Qiagen ،Hildn ،Germany( Rotor-gene 6000

بيان ژنهاي گروه  SoxCدر 164 /MS

اسعدساماني و همكاران

گروه ( 10-15 ،5 -10 ،1-5و  15-20سال) ارتباط میان

بررسي استفاده شد .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف

بیان ژن و مدت زمان بیماري ارزیابي گردید.

استاندارد ( )Mean±SDبیان شدند .براي مشخص
کردن نرمال بودن دادهها از آزمون کلوموگروف

براي ارزیابي بیان نسبي ژنهاي هدف و رفرنس از

نیز مورد بررسي قرار گرفت.

نرمافزار  SPSSویرایش  22استفاده شد .از آزمونهاي

سطح معنيداري براي محاسبات آماري کمتر از 0/05

آماري  tمستقل و تحلیل واریانس یکطرفه 3براي تعیین

در نظر گرفته شد .در پایان نمودارها با استفاده از

معنيدار بودن میزان بیان ژنها در نمونههاي مورد

نرمافزار  Graph PadPrismویرایش  7ترسیم شدند.

جدول  )1تواليهاي پرايمرهاي استفاده شده در مطالعه
نام ژن

توالي در جهت'5'-3

β-ACTIN

F: AGAGCTACGAGCTGCCTGAC
R: AGCACTGTGTTGGCGTACAG
F: GAGTTCGAAGACGACCTGCT
R: CCGAGATCATCTCGCTCACC
F: GGTCCAAGATCGAACGCAGG
R: ACTTGTAGTCGGGGTAGTCGG
F: GAAGGTGAAGAGGAGACGGTG
R: CAGTAGTCCGGGAACTCGAAG

Sox4
Sox11
Sox12

محصول
186
181
177
158

میانگین سني  34/24±2/81مورد ارزیابي قرار گرفتند.

يافتهها
در مطالعه حاضر  40بیمار مبتال به ( MSنوع )RRMS

ویژگيهاي بالیني جمعیت مورد مطالعه در جدول 2

با میانگین سني  32/68±1/1و  40فرد کنترل سالم با

خالصه شدهاند.

جدول  )2اطالعات باليني و دموگرافيک بيماران مبتال به  MSو افراد کنترل سالم
اطالعات باليني بيماران

افراد مبتال به MS

افراد کنترل سالم

P. value

میانگین سني ()mean±SD

32/1±68/1

34/2±24/81

0/196

مرد %

(9 )22/5

(12)30

زن %

(13)77/5

(28)70

0/612

مدت زمان ابتال به بیماري (سال)

1/28 ± 6/31

-

-

EDSS

2/12 ± 5/05

-

-

جنسیت

بررسي تغییرات بیان نسبي ژنها به صورت مقایسهاي در

 Sox11و  Sox12در بیماران مبتال به  MSبا یک روند

بیماران مبتال به  MSو افراد کنترل سالم و همچنین ارتباط

مشابه کاهش یافته است (بهترتیب  p=0/017 ،p=0/009و

بیان نسبي ژنها با میزان  EDSSو مدت زمان ابتال به

)p=0/001؛ به صورتي که این کاهش بیان از نظر آماري با

بیماري (برحسب سال) توسط آزمونهاي آماري صورت

درجه

دارد

گرفت .نتایج این بررسي در نمودارهاي  1-3نشان داده

(نمودار  1الف تا ج).

اطمینان

95

ارتباط

معناداري

شدهاند .با توجه به نمودار  ،1بیان نسبي هر سه ژن ،Sox4
ANOVA
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تجزيه و تحليل آماري

اسمیرنف استفاده شد :همگن بودن دادهها بین گروهها

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

 /165طب جنوب

*( )p<0/01و **( )p<0/001نشان داده شده است.
Fig 1) Comparison of the relative genes expression of Sox4 (a), Sox11 (b) and Sox12 (c) in healthy controls and patients with MS. Statistical significance are shown by * (P <0.01) and ** (p <0.001).

براي مشخص کردن ارتباط بیان نسبي ژنها و میزان

بیشتر بوده ،ولي این ژنها در درجه ناتواني شدید به

 ،EDSSافراد به دو گروه با ناتواني مالیم تا متوسط

معناداري کمتر بودند (بهترتیب  P=0/016و )P=0/029

( )EDSS=6-0و ناتواني شدید ()EDSS=6-10

(نمودار -2الف و -2ب) .اما در رابطه با ژن Sox12

تقسیمبندي شدند .نتایج نشان دادند که بیان ژنهاي

ارتباط معناداري میان بیان نسبي این ژن و درجه ناتواني

 Sox4و  Sox11در ناتواني مالیم تا متوسط

در بیماران مبتال به  MSدیده نشد (.)P=0/915

( )EDSS=6-0با درجه اطمینان  95به طور معناداري

نمودار  )2مقايسه ارتباط بيان نسبي ژنهاي ( Sox4الف)( Sox11 ،ب) و ( Sox12ج) با ميزان  .EDSSنتايج به صورت ميانگين  ±انحراف
معيار گزارش شده است .از آزمون  tمستقل براي مقايسه دادهها استفاده شد .تفاوت معناداري در هر گروه توسط*( )p<0/01نشان داده شده است.
Fig 2) Comparison of the relationship between the relative genes expression of Sox4 (a), Sox11 (b) and Sox12 (c) with
EDSS. Results are reported as mean ± standard deviation. Independent t-test was used to compare data. In various
groups, significant difference is indicated by * (p <0.01).
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نمودار  )1مقايسه بيان نسبي ژنهاي ( Sox4الف)( Sox11 ،ب) و ( Sox12ج) در افراد کنترل سالم و بيماران مبتال به  .MSمعناداري آماري توسط

بيان ژنهاي گروه  SoxCدر 166 /MS

اسعدساماني و همكاران

بیماري در  4گروه ( 10-15 ،5 -10 ،1-5و  15-20سال)

نمي کند (نمودار  .3الف و ج).

ارتباط میان بیان ژنها و مدت زمان بیماري به صورت

در مورد ژن  Sox11مشاهده گردید که با افزایش مدت

جداگانه ارزیابي گردید .نتایج به وضوح نشان دادند که

زمان ابتال به بیماري ،بیان نسبي ژن داراي یک روند

براي ژنهاي  Sox4و  Sox12ارتباط معناداري میان بیان

کاهشي است ،اما کاهش بیان ژن براي هیچ کدام یک از

نسبي ژن و مدت زمان ابتال به بیماري مشاهده نشد ،به

دورههاي بیماري با درجه اطمینان  95درصد داراي
ارتباط معناداري نبود (نمودار  -3ب).

نمودار  )3بررسي مقايسه ارتباط بيان نسبي ژنهاي ( Sox4الف)( Sox11 ،ب) و ( Sox12ج) با مدت زمان ابتالء به بيماري (برحسب سال) اعداد
مرزي در محور طولها مربوط به طبقه پايين هستند .نتايج به صورت ميانگين  ±انحراف معيار گزارش شده است .از آزمون واريانش يكطرفه براي
مقايسه دادهها استفاده شد.
Fig 3) Comparison of the relationship between the relative genes expression of Sox4 (a), Sox11 (b) and Sox12 (c) with
the duration of the disease (years), border numbers in the length axis belong to the lower group. Results are reported
as mean ± standard deviation. One-way ANOVA was used to compare data.

بحث

شدن نقش  Sox4و  Sox11در محیط  in vivoتمرکز

عملکرد ژنهاي  SoxCبه عنوان تنظیم کنندههاي مرگ

داشتهاند و کشف نقشهاي مهم براي این دو ژن را در

سلولي ،تکثیر و بقا در فرایندهاي اصلي فیزیولوژیک و

فرایندهاي متعدد رشدي ،فیزیولوژیکي و پاتولوژیکي

پاتولوژیک در بسیاري از اندامها گزارش شده است (.)7

گزارش نمودهاند ( .)5همانطور که اشاره شد ،مطالعات

در حالي که نقش  Sox12در محیط  in vivoبه طور

پیشین حاکي از نقش  Sox4و  Sox11در بیماريهاي

کامل گزارش نشده ،چندین مطالعه بر روي مشخص

مرتبط با سیستم عصبي مرکزي هستند؛ با این وجود به
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همچنین جهت ارزیابي همراهي بیان ژنها و مدت زمان

عبارت دیگر بیان نسبي ژن از یک روند خاصي تبعیت

 /167طب جنوب

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

دو ژن دیگر است .داي ( )Dyو همکاران ،با استفاده از

چنین فاکتورهایي تحت تأثیر قرار ميگیرد .مطالعه

نورترن بالت و هیبریداسیون درجا تأیید کردند که،

حاضر کاهش در ژنهاي گروه  SoxCدر افراد با

 Sox11ترانس اکتیویتور قويتري نسبت به Sox4

بیماري  MSدر مقایسه با افراد کنترل سالم نشان داد.

است و همچنین ثابت کردند که  Sox12نیز یک ترانس

بنابراین این احتمال وجود دارد که ژنهاي مورد مطالعه

اکتیویتور است اما نسبت به  Sox4و  Sox11ضعیفتر

به صورت غیرمستقیم در بیماريزایي  MSنقشي داشته

است ( .)5آنها نشان دادند که سه ژن خانواده SoxC

باشند .نکته قابل توجه در مطالعه حاضر این است که

بهصورت هم زمان در سطوح باال در بافتهاي عصبي

بررسي بیان ژنهاي ذکر شده ،بر روي نمونه خون

و مزانشیمي در موش و در سطوح متغییر نسبي در

محیطي صورت گرفته است .با توجه به اینکه در

بسیاري از بافتهاي دیگر از جمله قلب ،تیموس ،طحال

مطالعات قبل و همچنین مطالعه ما نشان داده شد که

و فولیکولهاي مو بیان ميشوند ( .)5همچنین مشخص

ژنهاي گروه  SoxCداراي بیان مشابهي هستند .بنابراین

شده است که ژنهاي  SoxCدر لنفوسیتهاي  Tو B

تأثیر آنها در مکانیسم بیماري ميتواند مشابه باشد .ژن

بیان ميشوند ( .)17در این میان طي مطالعات مختلف

 Sox4ميتواند تمایز لنفوسیتهاي  Bرا تسهیل و آنها

نشان داده شد که  Sox4با غیرفعال شدن یا بیان

را به سمت بلوغ هدایت کند ( .)22اما نقش ژنهاي

نادرست در موش یا جوجه داراي نقشهاي ضروري

 Sox11و  Sox12در این زمینه تاکنون مشخص نشده

در توسعه دریچههاي قلب ،تمایز لنفوسیتهاي  Tو ،B

است .با این وجود به دلیل همپوشاني و شباهت بیان و

توسعه اوستئوبالست و توسعه سلولهاي گلیال و

عملکرد ژنهاي  SoxCميتوان این چنین نقشي را براي

عصبي است ( 18 ،5و  .)19از طرفي مشخص شده است

ژنهاي  Sox11و  Sox12نیز پیشبیني کرد .کاهش

که زماني که  Sox4و  Sox11بیش از اندازه بیان شوند،

بیان در هر سه ژن ،کاهش در تمایز سلولهاي

گلیکوژنز را مهار کرده در حالي که سبب توسعه دادن

 Pro-B Cellرا به دنبال دارد .از طرفي کاهش معنادار

نوروژنز ميشوند ( .)20طي بررسيهاي انجام شده

ژنهاي  Sox4و  Sox11در ناتواني شدید مشاهده شد.

توسط مطالعات الکتروپروتئین بر روي لوله عصبي

در این حالت بازسازي میلین و یا تخریب بیشتر آن رخ

جوجه نشان داده شده است که افزایش بیان  Sox4و یا

داده است .پتانسیل رشد ذاتي نورونهاي آسیب دیده،

 Sox11منجر به القا زودرس مارکرهاي عصبي ميشوند

که تاحدي توسط فعالسازي کمپلکسهاي مرتبط به

( .)6ثابت شده است که پروتئینهاي  SoxCبه میزان

رونویسي منعکس شده ،بهعنوان یک عنصر مرکزي در

زیادي در فرایند نوروژنز کار ميکنند .با توجه به این

ترمیم موفقیتآمیز عصبها شناخته شده است ( 23و

فرض ،حذف همزمان دو فاکتور  Sox4و  Sox11در

 .)24بیان فاکتورهاي رونویسي القا شده توسط آسیب،

موش منجر به آپوپتوز گسترده از طریق توسعه سیستم

به صورت بحراني مهم است ،زیرا آنها بیان چندین ژن

عصبي مرکزي ميشود که غالباً نورونهاي نابالغ را

را تنظیم ميکنند که به میزان زیادي بقا و رشد بالقوه

تحت تأثیر قرار ميدهد ( 18و  .)21بنابراین با توجه به

نورونهاي آسیب دیده را تحت تأثیر قرار ميدهد (25

مطالعات انجام شده ،این نتیجه مشخص ميشود که در

و  .)26در یک مطالعه بر روي  Sox4اثبات شد که این
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نظر ميرسد که نقش  Sox12در انسان کم رنگتر از

بیماريهاي تحلیل برنده عصبي مانند  ،MSاحتماالً بیان

بيان ژنهاي گروه  SoxCدر 168 /MS

اسعدساماني و همكاران

 Th2را با تنظیم منفي بر روي ( GATA3فاکتور

خوردن تعادل سیتوکینهاي پیشالتهابي و یا ضدالتهابي

رونویسي مؤثر در تمایز  )Th2کاهش ميدهدSox4 .

تولید شده توسط این سلولها ميباشد .براي مثال

سبب مهار اتصال  GATA3به جایگاه اتصالي بر روي

اینترلوکین  10یکي از سیتوکینهاي ضدالتهابي توسط

 DNAمي شود و این عملکرد را هم از طریق اتصال به

سلولهاي  Bتولید ميشود .مشخص شده است در

 GATA3و هم اتصال به جایگاه پروموتري آن انجام

موشهاي EAEبا نقص در سلولهاي  Bو عدم تولید

ميدهد ( .)27در زمان شروع تمایز  ،Th2تحریک

 ،IL-10بیماري به صورت شدیدتري خود را نشان

رسپتورهاي  ،Tبه نظر ميرسد بیان  Sox4را کاهش

ميدهد ( .)33همچنین میزان سیتوکین هایي مانند

داده و عملکرد  GATA3را براي القاء تمایز Th2

 IL-6در بیماران مبتال به  MSافزایش قابل توجهي دارد

تسهیل ميکند .اما در حضور  TGF-βو القاء بیان Sox4

( .)34عالوه براین نقص در تمایز سلولهاي  Bعدم

تمایز سلولهاي  Th2مهار ميشود ( .)27بنابراین

تولید فاکتور  TGF-βتولید شده توسط این سلولها را

ميتوان نتیجه گرفت که کاهش عمده در پیامرساني

سبب ميشود که نتیجه آن تولید سلولهاي  Tافکتور و

 TGF-βدر بیماري  MSسبب کاهش عمده فاکتورهاي

تکوین بیماري  MSميباشد (.)29

پایین دست آن در سیستم گردش خون محیطي و کاهش
سطح بیان ژنهایي است که توسط  TGF-βتنظیم

نتيجهگيري

ميشوند (.)28

در مجموع در بیماران مبتال به  MSبیان هر سه ژن

 TGF-βیک سیتوکین پلیوتروپیک مي باشد که سبب

به صورت کامالً مشابه کاهش یافته است .از اینرو این

همئوستازي ایمني ميشود و این عملکرد را با مهار

داده هاي حاصل از بیان نسبي ،شواهدي را ایجاد

تکثیر ،تمایز و فعالسازي سلولهاي افکتور در سیستم

مي کنند که سه ژن متعلق به خانواده ژني SoxC

ایمني انجام ميدهد ( .)29موشهایي که در سیگنالینگ

ممکن است از لحاظ عملکردي در بسیاري از

 TGF-βدچار نقص هستند ،در نتیجه فعال شدن مداوم

فرایندها با یکدیگر برهمکنش داشته باشند (  .)5این

سلولهاي  Tبه میزان زیادي التهاب ایجاد ميکند (.)30

اطالعات همچنین به این نکته اشاره دارند که ،سه ژن

در بیماري  ،MSسیگنالینگ  TGF-βدچار تغییرات

ممکن است به دلیل بیان مشابه داراي شباهت در

قابل توجهي ميشود و کاهش در سیگنالینگ این فاکتور

عناصر پروموتري و یا در سایر مناطق تنظیمي باشند.

در بیماري  MSاثبات شده است ( .)31بنابراین

با اثبات نقش ژن هاي  SoxCدر مراحل مختلف

فاکتورهاي پایین دست  TGF-βو از جمله  Sox4نیز

نورون زایي ،تخریب و آسیبهاي عصبي وارد شده به

دچار کاهش قابل توجهي خواهند شد .نتیجه این کاهش

بافت و سلول هاي عصبي سبب ایجاد تغییرات بیان

بیان ،افزایش در تولید سلولهاي  Tافکتور و تکوین

این سه ژن مي شود .به طوري که به نظر مي رسد

بیماري ميباشد .از طرف دیگر پروتئینهاي گروه

تغییرات بیان این سه ژن مي تواند تا حدودي مکانیسم

 SoxCدر تمایز سلولهاي  Bنیز نقش دارند .کاهش در

درگیر در بیماري را مشخص کرده و یا مسیري به

بیان این پروتئینها ميتواند نقص در تمایز سلولهاي

سمت تشخیص براي بیماران مبتال به  MSباشد.
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Abstract
Background: Sox genes are growth regulators that serve functions in sex determination, neural crest
development, and neurogenesis. SoxC proteins include Sox4, Sox11, and Sox12, which cause the
development of neural progenitor cells to immature neurons. In other words, one of the functions of these
factors is the role they play in neurogenesis. Therefore, the aim of this study was to investigate the changes
in the expression of SoxC genes in Multiple Sclerosis (MS).
Materials and Methods: This descriptive-analytical study seeks to evaluate the relative expression of SoxC
genes. For this purpose, blood samples from 40 patients with MS and 40 healthy controls were examined.
Total RNA extraction and complementary DNA synthesis (cDNA) were then performed, and the relative
expression of the three genes Sox4, Sox11 and Sox12 was then obtained by real-time PCR. The data
collected were analyzed using statistical methods.
Results: The results showed that the expression of Sox4, Sox11 and Sox12 genes were significantly
downregulated in the patients with MS compared to the controls (P=0.009, P=0.019, and P=0.001). Also,
with increasing disability in individuals with MS, gene expression decreased significantly for Sox4 and
Sox11, but the change was not significant for Sox12.
Conclusion: The present study revealed that the expression of SoxC genes is lower in MS. Considering the
functional role of Sox genes as proteins involved in neurogenesis, the abnormal expression of members of
this gene family is implicated in various diseases.
Keywords: Multiple Sclerosis, SoxC gene family, gene expression, EDSS
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