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کومش
حاص ترکیب فاکتورهای ژنتیکی ،محیهی و عفونی مطیباشطد

درجططططه ر س )،(degree

[ .]3با این وجطود ،دلیط ام.اس ،شطروع ایرمنتظطره بیمطاری،

 centralityبرای شناسایی ر سهایی که از نظر عم کطردی در

سرع مختلف پیشرف بیماری به صطورت معمطا بطا یمانطده

شبکه مه اند ،بسیار اب توجه هسطتند [ .]19،18،8در شطبکه

اس  .بنابراین روشهای جدیطدی بطرای فهط بهتطر مکانیسط

بطرهمکنش پططروتئین -پطروتئین بططه هطر پططروتئین ر س و بططه

بیماریزایی و اهداف دارویی جدید برای هر مرحله از بیماری

برهمکنش بین پروتئینها ،یا) میگویند .ر سها با درجه باال،

مورد نیاز اس [.]4

"هاب" و ر سها بطا  betweennessبطاال" ،گلوگطاه" نامیطده

بررسی پروفای بیان ژن اندام هدف یعنی سیسطت عصطبی
مرکزی ،میتواند تحقیق جامعی از بیان ژنهای تغییریافتطه در

،betweenness

closeness

میشوند که این ر سها نقش بسطیار مهمطی در شطبکه دارنطد
[.]22

مراح مختلف بیماری را فراه کند .اما دسترسی به نمونههای

در این مهالعه پروفایط بیطان ژن و دادههطای بطرهمکنش

مغططزی و نخططاعی بیمططاران ام.اس بططه دلی ط محططدودی هططای

پروتئین _ پطروتئین بطا یکطدیگر تلفیطق شطدند تطا زیرشطبکه

روشهای موجود ،مشک میباشد .از طرفی ،نمونههطای پطس

برهمکنش برای ژنهای تغییر بیانیافته در مایع مغزی نخطاعی

از مرگ به سختی فاز بیماری را معلوم میکننطد .بنطابراین ،در

بیماران ام.اس ساخته شود .ویژگیهای توپولوژیکی زیرشطبکه

بسیاری از مهالعات ،سلو)های مایع مغزی نخاعی بطه عنطوان

حاص مورد آنالیز رار گرفتنطد و ژنهطایی کطه پارامترهطای

جانشین اندام هدف در بیماریهای سیت عصبی مرکزی مطورد

مرکزی

شدند .پس از بررسی متطون،

استفاده رار میگیرند [.]5

پنج ژن جدید با اندازههای مرکزی باال در زیرشبکه ،به عنوان

تغییر سهح بیان ژن در پروفای بیان ژن ممکطن اسط

در

باالیی داشتند ،مشخ

نشانگرهای کاندید معرفی شدند.

نتیجه تغییر بیان ،ژن دیگر باشد و در وا ع ،ممکن اس نتیجطه
مستقی تغییر فنوتیپ سلولی نباشد .در نتیجه اطالعات دیگری
مورد نیاز اس

تا این تغییرات را در بسطتر زیسطتی (سطلولی

مواد و روشها
پروفای بیان ژن مربوط بطه بافط

رار دهد [ .]6آنالیزهای بر پایه شطبکه بطرهمکنش پطروتئین-

مایع مغزی نخاعی بیماران ام.اس بطا شناسطه  EMTAB-69از

پروتئین ارتباطات شناخته شده بطین پطروتئینهطا را در بسطتر

پایگاه داده  ArrayExpressدانلود شطد.

دادههطای EMTAB-

بیوشیمیایی ،آبشارهای سلولی و شبکههای بیومولکولی معرفی

 69توسط  Brynedalو همکارانش در سا)  2212منتشر شطد

میکنند [ .]9-7آنطالیز تلفیطق پروفایط بیطان ژن و دادههطای

[ .]5در این مهالعه 26 ،بیمار ام.اس مراجعهکننده به بیمارستان

برهمکنش پروتئین-پروتئین ،ژنهای تغییطر بیطانیافتطه را در

دانشگاه  Karolinskaدر سوئد ،شرک

داشتند که از آنها 12

بستر زیستی رار میدهنطد [ .]12-12شطبکههطای پروتئینطی،

بیمطار در فططاز عطود ( relapseو  14بیمططار در فطاز فططروکش

گروهبندی عم کردی ژنهای بره کنشدهنده افزایش/کطاهش

( remissionبودند .بیماران ام.اس ،از یک جمعی بیمار تطازه

بیانیافته را منعکس مطیکننطد .بنطابراین ،ممکطن اسط نقطش

مبتال شده به بیماری انتخاب شده و هیچکطدام از ایطن بیمطاران

زیرمجموعهای از این ژنها ،با این آنالیزهای تلفیقی مشطخ

داروی تنظی کننده ایمنی دریاف

شود [.]6

نیز شام  18فرد با سابقه بیماریهطای سیسطت عصطبی ایطر

در سا)های اخیر ،آنالیزهای توپولطوژیکی (ظطاهری بطه

نکرده بودند .جمعی

التهابی به منظور شناسایی پروفای بیان ژن مخصطو

کنتطر)
ام.اس،

منظور شناسایی پروتئینها با نقطشهطای زیسطتی مهط  ،روی

بودند .میانگین سن در بیماران ام.اس  39/2و در گروه کنتطر)

شبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین به صورت گسطترده انجطام

 42/6و نسب جنسی (زن به مرد  1به  3در بیمار و  1به 2

میگیرد [ .]17-13پارامترهطای مرکزیط ) (Centralityنظیطر

در گروه کنتر) گزارش شده اس  .از همطه افطراد ،نمونطههطای

ناهید صفری علی یارلو و همکاران
مایع مغزی نخاعی که حدود  82درصد حاوی لنفوسی های

T

بود ،گرفته شده اس  .نمونهها بالفاصله سانتریفوژ شدهاند و تا

یا)های متص به ر س Betweenness -2 .بطه صطورت زیطر
محاسبه میشود:

زمان استفاده ،در دمای  -72درجه سانتیگراد ذخیره شدهانطد.

) (

∑

) (

با استفاده از کی های حاوی  RNA ،RNeasyاستخراج شطده

در وا ع این فرمو) نشاندهنده نسطب تعطداد کوتطاهتطرین

Agilent 2100

طو) مسیرهای عبورکننده از ر س  vنسب به ک کوتطاهتطرین

اس  .الظ  RNAبا اسطتفاده از بیوآنطالیزور

اندازهگیری شده اس  .مقدار  RNAدر نمونههای مایع مغطزی
نخاعی در دامنه  12 -2/8نانوگرم و بطه ططور متوسطط 7/1
نانوگرم گزارش شده اسط  .اهطداف نشطاندار شطده بطه ططور
جداگانه با ریزارایههای U133 plus 2.0 arraysشطرک افطی
متریکس هیبرید شدهاند که بیطان بطیش از  47222رونوشط
مربوط به  29222ژن را مورد بررسی رار میدهد.
با استفاده از الگوریت موجطود در
پکیج  ،affyدادههای خام تبدی به مقادیر بیان ژن شدند [.]21
پس از پردازش اولیه ،پروفای بیان ژن حاوی  54675پطروب
بود که از این میان ،پروبهایی که با توان کط تطری تشطخی
داده میشدند ،توسط پکیج  genefilterحذف شدند [ .]22پس
از پططردازش اولی طه 27336 ،پططروب بططرای هططر نمونططه بططرای
آنالیزهای بعدی مورد استفاده رار گرفتند .برای تعیین ژنهای
تغییر بیانیافته ،پکیج  limmaاستفاده شد [ .]23در این پکطیج
از برای تعیین ژنهطای تغییطر بیطان یافتطه شطده اسط  .همطه
آانالیزهای فوق در محیط برنامهنویسی  Rانجام شد.
 .از چهططار پایگططاه داده اصططلی
بطططرهمکنش پطططروتئین -پطططروتئین DIP ،MINT ،IntAct ،و
 InnateDBبه عنطوان منبطع دادههطای بطرهمکنش پطروتئین-
پروتئین انسانی استفاده شد [ .]27-24ژنهای تغیر بیان یافتطه
در مایع مغزی نخاعی بیمارن ام.اس نسب به گروه کنتر) روی
شبکه برهمکنش پروتئین -پروتئین رار گرفتند .این زیرشبکه
فقط حاوی ژنهای تغییر بیان یافته به صورت ر س و ارتبطاط
بین آنها به صطورت یطا) بطود .زیرشطبکه توسطط نطرمافطزار
 Cytoscapeساخته و نمایش داده شد [ .]28سه پارامتر اصلی
مرکزی

برای تعیین ژنهای با عم کطرد زیسطتی مهط مطورد

استفاده رار گرفتند [ -1 .]29درجه ر س :اندازهگیری تعطداد

طو) مسیرها بین ر سهای  sو  tاس .
 Closeness centrality -3بططه صططورت زیططر محاسططبه
میشود:
) (

∑
) (
در وا ع این فرمو) ،نشاندهنده میزان فاصله یک ر س بطا
بقیه ر سها در شبکه اس که هر چه این فاصله ک تطر باشطد،
ر س مرکزی بیشتری در شبکه دارد .بنطابراین ،انطدازه زیطاد
برای یک ر س بیانگر نزدیک بطودن سطایر ر سهطا بطه ر س
مورد نظر اس .
برای تعیین ژنهایی که درجطه ر س بطاال دارنطد ،از روش
زیر استفاده شد .ابتدا میانگین و انحراف معیار درجه ر س همه
ر سها محاسبه و طبق فرمطو) (میطانگین 2 +برابطر انجطراف
معیار  ،Cut-offحد آستانهای تعریف شد [ .]32ژنهطایی کطه
درجه ر سشان از این حد آستانه باالتر بود به عنطوان ژنهطای
هاب معرفی شدند .برای معرفی ژنهای گلوگاه ،ژنهطایی کطه
 12درصططد بططاالی  betweennessرا داشططتند ،در نظططر گرفتططه
شدند.
از سه ویژگی توپولوژیکی مهط
ژنها در زیرشبکه ،برای شناسایی نشانگرهای کاندید اسطتفاده
شد .ژنها بر اساس درجه ر س betweenness ،و

closeness

 centralityاز مقادیر باال به پایین رتبهبندی شدند .سپس22 ،
ژن که در هر ستون باالترین مقادیر را داشتند ،مطورد بررسطی
بیشتر رار گرفتند .در این میان پنج ژن جدید که در هر سطه
سططتون مشططترد بودنططد و از طری طق بررس طی متططون ،ارتبططاط
معنادارتری با بیماری ام.اس داشطتند ،بطه عنطوان نشطانگرهای
کاندید معرفی شدند.
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کومش
ر س مرکزی

نتايج

بیشتری در شبکه دارد .ضریب خوشطهبنطدی،

از پکطیج  limmaبططرای آنططالیز

میزان اتصاالت همسایههطای یطک ر س را انطدازه مطیگیطرد.

پروفای بیان ژن و مقایسه ژنهای متفاوت بیان شده در مطایع

همانطور که در شک ( 1پایین -سم چپ مشاهده میشود،

مغزی نخاعی در بیماران ام.اس در مقایسه بطا کنتطر) اسطتفاده

هرچه تعداد همسایهها بیشتر شود ،تمای به خوشهبندی نیطز

<

بطر ارتباططات

شد .نتایج آنطالیز آمطاری نشطان داد کطه  3262ژن (2/25

بیشتر میشود .کوتاهترین طو) مسطیر داللط

 FDRتفاوت بیان داشتند که از این تعداد  1282ژن افطزایش

نزدی طک پططروتئینهططا دارد .دامنططه کوتططاهتططرین طططو) مس طیر

بیان و  1981ژن کاهش بیان داشتند.

پروتئینهای زیرشبکه بین  4-5اس (شک  ،1پایین -سطم
راس

 .پارامتر  ،Network centralizationمیزان تأثیر حذف

در این مهالعه فقط از برهمکنشهای مستقی بین ژنهطای

برخی از ر سهای مرکزی در شبکه را اندازهگیطری مطیکنطد.

متفاوت بیان شده برای ساختن زیرشبکه برهمکنش پروتئین-

پارامتر  Network densityبیانگر نسب بالقوه از اتصاالت در

پروتئین استفاده شد .زیرشبکه مربوط به ژنهطای تغییطر بیطان

یک شبکه که بیانگر اتصاالت وا عی هستند ،میباشد .پطارامتر

یافته در مایع مغزی نخاعی بیماران ام.اس شطام  1442ر س

 ،Network diameterنشاندهنطده انطدازه خهطی یطک شطبکه

و  3522یا) بود .ویژگیهای توپولوژیکی مورد بررسی طرار

اس  .جدو)  ،1ویژگیهای توپولوژیکی مه زیرشبکه ژنهای

تا شبکه زیستی از شطبکه تصطادفی متمطایز گطردد .در

متفاوت بیان شده در مایع مغزی نخاعی بیماران ام.اس را نشان

گرف

شططبکههططای زیسططتی ر سهططا از ططانون ( P(k)  k  λ

میدهد.
بی س

 power lawپیروی میکنند کطه ) P(kتوزیطع درجطه ر سk ،

ژن که بطاالترین مقطادیر

درجه ر س و  λتوان درجه میباشد .در زیرشبکه بطرهمکنش

برای سه پطارامتر مرکطزی داشطتند ،بطه عنطوان منبطع انتخطاب

پططروتئین -پططروتئین مططایع مغططزی نخططاعی λ=1.94 ،بططود کططه

نشانگرها مورد بررسی رار گرفتند (جدو)  . 2سپس پنج ژن

که ر سها از این انون پیروی مطیکننطد

 SRPK1 ،EZH2 ،CDKN1A ،RAC1و  PPP1CAکه دارای

(شک  ،1باال -سم چپ  .عطالوه بطر ایطن ،چنطدین ویژگطی

درجه ر س باالتر (هطاب  betweenness ،بطاالتر (گلوگطاه و

توپولوژیکی زیرشبکه نیز مورد بررسی رار گرفتنطد .پطارامتر

 closeness centralityباالتر (ک ترین فاصله را با بقیه ژنهطا

 betweennessتعداد کوتاهترین مسیرهایی که از یک ر س در

در زیرشططبکه بودنططد ،و ه ط چن طین در برس طی متططون ارتبططاط

Closeness

معنادارتری با بیماری ام.اس داشتند به عنوان نشانگر شناسایی

نشاندهنده این اس

شططبکه م طیگططذرد را انططدازه م طیگی طرد .پططارامتر

 centralityیک ر س ،نشاندهنده میزان فاصله یطک ر س بطا

شدند (جدو) . 3

بقیه ر سها در شبکه اس که هر چه این فاصله ک تطر باشطد،
جدول  .1ویژگیهای توپولوژیکی زیرشبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین مایع مغزی نخاعی در بیماری ام.اس
Values
1440
3500
0.056

Topological parameters
Number of nodes
Number of edges
Clustering coefficient

4.4

Average shortest pathlenght

0.046
0.003
11

Network centralization
Network density
Network diameter

ناهید صفری علی یارلو و همکاران
اس.پروتئین مایع مغزی نخاعی در بیماری ام- ژنهای دارای مقادیر باالی سه پارامتر مرکزیت در زیرشبکه برهمکنش پروتئین.2 جدول
Node

Degree

Node

Betweenness Centrality

Node

Closeness Centrality

IKBKG

74

FN1

0.089797

FN1

0.337911

GABARAPL1

73

ESR1

0.080572

ESR1

0.333737

FN1

68

IKBKG

0.073661

YWHAG

0.327627

ESR1

66

YWHAG

0.069476

IKBKG

0.327005

YWHAG

66

GABARAPL1

0.067134

CTNNB1

0.323171

GOLGA2

59

PPP1CA

0.056265

GABARAPL1

0.322415

ARRB2

52

CTNNB1

0.04659

MCM7

0.319055

CTNNB1

49

ATXN1

0.04353

EZH2

0.314468

EED

49

RAC1

0.042199

PPP1CA

0.313895

PPP1CA

46

SRPK1

0.041248

SRPK1

0.313824

ATXN1

42

EED

0.041154

EED

0.311624

RAC1

40

GOLGA2

0.038837

YBX1

0.31078

CDKN1A

39

CDKN1A

0.038047

RAC1

0.308071

YBX1

39

MCM7

0.037438

RBBP4

0.307178

MCM7

39

CREB3

0.036152

CDKN1A

0.30629

EZH2

38

EZH2

0.03354

TUBA1A

0.306222

ARRB1

38

SFN

0.032221

SFN

0.304665

SRPK1

37

TNFRSF1A

0.029617

FOS

0.304261

SFN

36

TK1

0.028969

RPS16

0.303993

STK4

35

ARRB1

0.027865

ARRB1

0.303859

اس.پروتئین مایع مغزی نخاعی در بیماری ام- لیست ژن های کاندید در زیرشبکه برهمکنش پروتئین.3 جدول
Symbol
RAC1
CDKN1A
EZH2
SRPK1
PPP1CA

Full name
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1
Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 A
enhancer of zeste 2 polycomb repressive complex 2 subunit
SRSF protein kinase 1
protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha

Fold change direction
-1
-1
1
1
1

. به معنای افزایش بیان است1  به معنای کاهش بیان و-1
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بحث و نتيجهگيري

 RAC1اس که کطاهش بیطان یافتطه اسط  .ایطن ژن یطک

اگرچه مهالعات ژنتیکطی زیطادی در مطورد بیمطاریزایطی

) (GTPaseپروتئین سیگنالی کوچطک و عوطو

G

خطانواده Rho

ام.اس انجام گرفته اس  ،اما هنوز تعدادی از ژنهای درگیر در

میباشد .این ژن ،نقش تنظیمی در دینامیطک اسطکل سطلولی

بیماری ناشناخته با ی ماندهاند [ .]32،31آنالیز دادهها بر پایطه

اکتین و میکروتوبو) دارد که این فرایند برای رشد و پایطداری

شبکه زیستی ابزارهای بسیار کطاربردی بطرای تعیطین ژنتیطک

اکسون ،دندری

و انعهافپذیری ساختاری ستون فقرات ،الزم

بیماریهای پیچیده میباشند که ژنها و فراینطدهای ایر ابط

میباشد .عالوه بر این ،ایطن ژن تنظطی کننطده مهط

تشخی

توسط مهالعات ژنتیکی را معرفی میکننطد [.]34،33

NADPH-

) dependent membrane oxidase (NOXاس که این آنزی

در این مهالعه ژنهای تغییر بیان یافته در مایع مغطزی نخطاعی

نقش مهمی در تولید گونههای واکنش اکسیژن دارد .در نتیجه،

بیماران ام.اس در مقایسه با کنتطر) ،بطا دادههطای بطرهمکنش

 RAC1نقططش مهمططی در پاسططخ التهططابی و سططمی عصططبی

پروتئین -پروتئین تلفیطق شطدند .ویژگطیهطای توپولطوژیکی

( neurotoxicityمیانجیشونده توسط سلو)هطای میکروگلیطا

زیرشبکه مربوطه مورد بررسطی طرار گرفط و ژنهطایی کطه

در سیست عصبی دارد [ .]39در این راستا ،نتایج یک مهالعطه

بطاالتری (درجطه ر س betweenness ،و

ارتبطططاط اخطططتال) تنظطططی ژن  RAC1در بیمطططاریزایطططی

 closeness centralityدر زیرشططبکه داشططتند ،بططه عنططوان

) Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALSکططه یکططی از

نشانگرهای کاندید معرفی شدند.

بیماریهای سیسطت عصطبی اسط  ،را نشطان مطیدهطد [.]39

پارامترهای مرکزی

در سا)های اخیر ،شبکههای برهمکنش پروتئین -پروتئین

بنابراین ،میتوان این ژن را مورد بررسطی بیشطتری طرار داد.

به طور اب توجهی برای معرفی ژنهای هدف در بیمطاریهطا

دومین نشانگر کاندید ،ژن  CDKN1Aاس کطه کطاهش بیطان

مورد استفاده رار میگیرند .عالوه بر این ،مهالعطه بطر اسطاس

یافته اس  .این ژن ،تنظی کننده فرایند چرخه سلولی در مرحله

مکانیس های بیمطاریزایطی

 G1اس  .شواهد نشان مطیدهطد کطه  CDKN1Aبطه عنطوان

[ ،]35،11تعیین اهداف دارویطی [ ]37،36را فطراه مطیکنطد.

بازدارنده چرخه سلولی ،فرایند خودایمنی را مهار میکند [.]42

شبکه ،دیدگاهی به سم

شناخ

آنالیز ویژگیهطای توپولطوژیکی پطروتئینهطا بطرای شطناخ

نتایج مهالعطهای نشطان داده اسط

کطه ایطن ژن ،تنظطی کننطده

ساختار شبکه بطرهمکنشهطا بسطیار کمطککننطده اسط ؛ بطه

مخصو

طوریکه اهمی عم کردی پطروتئینهطا از طریطق آنالیزهطای

[ .]41بنابراین میتوان این ژن را مورد مهالعطه بیشطتری طرار

مطیشطود [ .]18بنطابراین ،آنطالیز

داد .سومین نشانگر کاندید ،ژن  EZH2اس که افطزایش بیطان

شبکههای برهمکنش پروتئین -پروتئین مطیتوانطد در تفسطیر

یافته اس  .این ژن ،سه گروه متی را به اسید آمینه لیطزین 27

ژنهای ناشناخته مؤثر باشد که این امطر ،درد مکانیسط هطای

از هیستون  H3در پروموتور ژن هدف اضافه میکنطد .مهالعطه

بیماری را تسهی میکند و کمککننده برای اولی بندی ژنهای

 Liو همکاران نشان داد که فعالی ژن  EZH2باید به صطورت

درگیر در بیماری اس [.]38

مداوم در نوورنها مهار گردد تا نورونها بطه صطورت مجطدد

پارامترهای مرکزی مشخ

هومئوستاز لنفوسی هطای  Tخطاطره /فعطا) اسط

در این مهالعه ،پنج ژن با افزایش یا کاهش بیان معنطیدار

وارد فرایند چرخه سلولی نشوند .بنابراین ،افزایش بیان این ژن

در مایع مغزی نخطاعی بیمطاران ام.اس کطه درجطه ر س بطاال

منجر به تخریب

میتواند آاازگر فرایندهایی شود که در نهای

وcloseness centrality

سلو)های سیست عصبی مرکزی شود [ .]42این نقش میتواند

باال (ک ترین فاصله با بقیه ر سها  ،در زیرشطبکه بطرهمکنش

دلی کاندید بودن این ژن باشد .چهارمین نشطانگر کاندیطد ،ژن

(هاب  betweenness ،باال (گلوگطاه

که افزایش بیان یافته اس  .این ژن در مراحط

پروتئین -پروتئین داشتند ،از طریق بررسطی متطون بطه عنطوان

 SRPK1اس

نشانگرهای کاندید معرفی شطدند .اولطین نشطانگر کاندیطد ،ژن

اولیه آپوپتوز فعا) میشود .نقشهای زیستی پیشنهادی بطرای

ناهید صفری علی یارلو و همکاران
برهمکنشهای موجود بطین ژنهطای متفطاوت بیطان شطده در
. بیماریها اس

 درگیطری در آبشطارهای سطلولی،SRPK (1 and 2) ژنهطای
(alternative splicing)

 پردازش متنطاوب،پیشبرنده آپوپتوز

 و احتماال تولید اتو آنتیبادیهایی کهRNA  پایداری،mRNA

تشكر و قدردانی

.]43[  مطیباشطد،برعلیه فاکتورهای پردازشگر عم مطیکننطد

این مقاله برگرفتطه از پایطاننامطه دوره دکتطرای تخصصطی

 میتطوان،اس.خودایمنی بیماری ام

 از تمام کسانی. خان ناهید صفری علی یارلو میباشدPh.D(

 آخطرین نشطانگر.این ژن را مورد بررسی بیشتطری طرار داد

. تشکر و دردانی میشود،که در انجام این تحقیق کمک کردند

.  اس که افزایش بیان یافته اسPPP1CA (PP1)  ژن،کاندید
به ططوریکطه مهطار
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Introduction: Multiple sclerosis (MS) is the most common central nervous system (CNS) demyelinating
disease. New methods are substantive in order to have a better understanding its pathogenesis and also
identifying new therapeutic targets for the disease. The aim of this study was to use network biology
approach to identify potential key markers involved in MS pathogenesis.
Materials and Methods: In this study, gene expression profile of cerebrospinal fluid (CSF) samples
from 26 newly diagnosed MS patients and 18 controls, which obtained from Array Express Database, were
analyzed. Differentially expressed genes (DEG) were integrated with protein-protein interaction (PPI) data
to construct PPI sub network. The sub network underwent further topological analysis by Cytoscape
software.
Results: Gene expression profile analysis unraveled 3062 differential expressed genes (FDR < 0.05) in
CSF of MS patients compared to control in which 1080 genes were up regulated and 1981 genes were down
regulated. Integrating of DEGs with PPI data lead to construction the sub network with 1440 nodes and
3500 edges. After topological analysis of the network, five new genes with high centrality measures
identified as candidate markers. These markers involved in biological processes such as the regulation of
cytoskeletal dynamics, cell cycle and splicesome some. By literature survey, it has been confirmed their
potential contributions in MS pathogenesis.
Conclusion: Therefore, network-based analysis could identify new markers which can be further
explored as potential therapeutic targets for MS.
Keywords: Multiple Sclerosis , Transcriptome, Protein Interaction Maps, Topological Features.
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