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   چکیده
جایی که  از آن.  نفروپاتی شایع ترین علت گلومرولونفریتیس اولیه در اکثر کشورهاي توسعه یافته استIgA :مقدمه

 نفروپاتی است، یافتن روشی آسان و غیر تهاجمی براي پروگنـوزیس، تـشخیص و درمـان           IgAها راه تشخیص    بیوپسی تن 
در این مطالعه  تالش شده است که بیومارکرهاي کاندید کـه مـنعکس کننـده وضـعیت      . بیماري ضروري به نظر می رسد     

  .ند نفروپاتی جستجو شوIgAپیشرفت بیماري هستند در ادرار بیماران مبتال به 
کرومـاتوگرافی  -ها استخراج شده و با نـانو   بیمار جمع آوري، پروتئوم آن13نمونه هاي ادراري از      :مواد و روش ها   

هاي افتراقـی بـین بیمـاران بـا وضـعیت       پروفایل پروتئینی به دست آمد و پروتئین   .  آنالیز گردید  MS مایع به همراه تاندم   
 تعیین شد و تحـت  OPLS-DAبا استفاده از آنالیز آماري    ) (eGFR) بر حسب عملکرد کلیوي   (بیماري پیشرفته و خفیف   

  .آنالیزهاي بیوانفورماتیکی قرار گرفت
 تـا از بیومارکرهـاي   10 پروتئین معنی دار به دست آمد که  50یک پانل پروتئینی متشکل از       :ي پژوهش یافته ها 

هایی داشتند به ترتیب افزایش و   را در بین پروتئیندرمسیدین و استئوپونتین بیشترین تغییرات. کاندید برتر آن معرفی شد
سیستم کمپلمان و پاسخ ایمنی ذاتی به عنوان پروسه هاي مهم متفاوت معنی دار بـین دو گـروه   . کاهش ظهور یافته بودند   

  .بیمار معرفی شدند
ـ   پانل بیومارکرهاي ادراري معرفی شده می تواند گشایشگر : نتیجه گیري بحث و    راي مکانیـسم  دیدگاهی جدیـد ب

  .پیشرفت بیماري باشد و براي تشخیص غیرتهاجمی مفید واقع شود
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  مقدمه

IgA Nephropathy که براي اولین بار حدود 
هاي  چهار دهه پیش به عنوان یکی از انواع بیماري

کلیوي شناسایی شد، یکی از شایع ترین دالیل 
کشورهاي در حال توسعه ه در گلومرولونفریتیس اولی

 ESRDهم اکنون نیز به عنوان یکی علل مهم است و
(end-stage renal disease)این . )1،2(، مطرح است

ها یا افراد  سیاهپوستان نسبت به آسیایی بیماري در
امروزه  ).3(،سفید پوست کمتر شایع می باشد

 IgA Nephropathyها دریافته اند که  نفرولوژیست
 ).4(،با پیشروي کند استنده و خاموش یک بیماري خز

  پلیمرهايمشخصه اصلی بیماري عبارتست از رسوب
IgA1به همراه هاي مزانشیال گلومرول  بر روي سلول 

هاي پودوسایت و اپیتلیال  رسوبات جزئی بر روي سلول
هیچ همبستگی بین میزان با این حال  ،)5،6(،ها توبول

  )4(.دارد و درجه آسیب کلیوي وجود نIgA1رسوب 
ن پروسه هاي  موجب فعال شدIgA1سوبات ر

هاي  سلول نهایت به تکثیرر التهابی می شود که د
 پس از گذشت تقریباً (ESRDمزانشیال، اسکلروزیز و 

 که در این مرحله ،)7(،دمی انجام)  سال20 تا 10
مکانیسم  . ناگزیر از دیالیز و یا پیوند کلیه هستندبیماران

 درستی مشخص نیست و این بیماري هنوز به
outcomeاین  بر  بنا،)8(، بیماران هم بسیار متنوع است

تعیین یک راه تشخیصی دقیق براي این بیماري چالش 
 به خصوص که راه کالسیک بزرگی محسوب می شود

تشخیصی براي آن بیوپسی کلیوي بوده که یک روش 
می تواند مشکالتی مانند عفونت و یا  تهاجمی است و

یک سري محدود از ). 9(، به همرا داشته باشدهماتوم را
مارکرهاي بیوشیمیایی ادرار و سرم عالوه بر 

 امروزه براي شیمیهیستوپاتولوژي کلیه و ایمنوهیستو
تشخیص مورد استفاده قرار می گیرند که براي دهه 

باقی مانده و حساسیت الزم را  هاي طوالنی بدون تغییر
 توان به کراتینین سرم ها می  که از جمله آن،)9(،ندارند

به نظر می رسد  ).10(،و نیتروژن اوره خون اشاره کرد
پروتئومیکس بتواند روش مناسبی براي یافتن 
بیومارکرهاي قابل اعتماد تر و دقیق تر و البته 

  .غیرتهاجمی براي این بیماري باشد

پروتئومیکس به عنوان علمی جدید با تکنولوژي باال 
زمان،  یادي پروتئین به طور همو امکان بررسی تعداد ز

امروزه در مطالعات تشخیصی و به خصوص کشف 
مطالعات پروتئومیکی . بیومارکرها در کانون توجه است

و  ستیکزیادي نیز در زمینه ارائه بیومارکرهاي پروگنو
 صورت گرفته از IgA Nephropathyبراي تشخیصی 

 و همکاران در سال پاركجمله مطالعه اي که توسط 
 که جزء اولین مطالعات ،)11(،انجام گرفت 2006

پروتئومیکی براي مشخص کردن بیومارکرهاي 
ها با  آن.  بودIgA nephropathy ستیکپروگنو

و  (2DE)استفاده از تکنیک الکتروفورز دوبعدي 
MALDI-TOF MS پروتئین 84 موفق به شناسایی 

هاي مختلف  با بیان افتراقی بین بیماران با کالس
 و همکاران نیز مطالعه  کواكه دنبال آنب. شدند

-AAT (alpha-1مشابهی را انجام داده و پروتئین 
anti-tripsin) افزایش بیان  را به عنوان بیومارکر 

چنین   در ادرار و هم) شدهup regulate(داشته
سایر مطالعات ). 12(،کورتکس بیماران معرفی کردند

ه شده  آورد18 تا 13مشابه پروتئومیکی در منابع 
با توجه به مطالعات انجام شده تاکنون ). 13-18(،است

هیچ یک موفق به ارائه بیومارکرهاي معتبر و مورد 
عه حاضر، تالش شده است تا لدر مطا. توافقی نشده اند

و با استفاده از ابزار پروتئومیکسی با قدرت تفکیک باال 
با استفاده از پروفایل پروتئینی ادراري به عنوان روشی 

افتراقی  ستیکادراري پروگنویرتهاجمی، بیومارکرهاي غ
  .معرفی شوندبا پروگنوز بهتر و بدتر بین بیماران 

  ها مواد و روش
 13 :مشخصات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بیماران

 سال با 52-18در محدوده سنی )  زن2 مرد و 11(بیمار
که با بیوپسی، در بیمارستان لبافی نژاد  33میانگین 
 IgA Nephropathyها به بیماري  دن آنمبتال بو

تایید شده است در این مطالعه در نظر گرفته 
 نمونه هاي بیوپسی براي به )1  شمارهجدول(.شدند

در تشخیص توسط یک خطا حداقل رساندن 
براي  .پاتولوژیست واحد مورد بررسی قرار گرفتند

 ساعته استفاده 24تخمین میزان دفع پروتئین، از ادرار 
 mgr/day 3010  غلظت آن به طور میانگین شد که
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 ازعملکرد کلیوي براي ارزیابی . تخمین زده شد
(estimated glomerular filtration rate) eGFR 

 eGFRمیانگین .  استفاده شدCKD-EPIبا معادله 
 بیماران بر اساس . بودcc/min/1.73m27/67 بیماران 

GFRبیمارانی که .  به دو گروه تقسیم شدندGFR در 
 که ،)2،4،6،9،10،11،13(،بود  درصد60 بیشتر از ها آن

ها خفیف تر است و  پروگنوز بهتري داشته و بیماري آن
 درصد 60 کمتر از  در آنهاGFRگروه دوم بیمارانی که 

 که پروگنوز بدتري داشته و بیماري ،)1،3،5،7،8،12(،بود
 این دو گروه در .ها پیشرفته تر گزارش شده بود آن

  .له بعدي وارد آنالیزهاي چندمتغیره گردیدمرح
کروماتوگرافی مایع کوپل شده با دستگاه 

جمع آوري نمونه هاي ادراري : اسپکترومتري جرمی
ها براي تزریق به کروماتوگرافی مایع  و آماده سازي آن

 19بر طبق پروتوکل توضیح داده شده در منبع شماره 
 مایع به همراه آزمایشات  کروماتوگرافی .به انجام رسید

-Easy بر روي سیستم MS (nLC-MS/MS)تاندم 
nLC کوپل شده با دستگاه اسپکترومتر جرمی Q 

Exactiveستون مورد استفاده در .  صورت گرفت
 ءال توسط پمپ خC18آزمایشگاه با استفاده از ذرات 

بافرهاي فاز متحرك شامل .  بار پر شد40تحت فشار 
اسید  (Bو بافر )  در آب درصد1/0اسید فرمیک  (Aبافر 

گرادیان . بودند) در استونیتریل درصد 1/0فرمیک 
 بافر  درصد35-5:  عبارت بود ازLCاستفاده شده براي 

B بافر  درصد48-80 دقیقه، 89 در B 80  دقیقه و5 در 
 300 دقیقه که همه با سرعت 5 در B بافر درصد

ل  میکرولیتر از محلو10. نانولیتر در دقیقه تزریق شد
استخراج  گرم از پروتئین تام 3/2پپتیدي که معادل 

بود براي این آزمایش مورد استفاده قرار شده از ادرار
 duplicate آزمایشات براي هر نمونه به صورت .گرفت

  .انجام شد
 و آنالیزهاي آنالیزهاي اسپکترومتر جرمی

براي اسپکترومتري جرمی ابتدا دستگاه یک : آماري
 با m/z 1650 تا m/z300 دهاسکن کامل در محدو

 انجام داده و m/z 400 در R=70000 قدرت تفکیک
 HCD (high energy را با روشMS/MSسپس 

collision dissociation) یون پیش ساز 10 بر روي 

 داشته باشند 2با بیشترین فراوانی که باري بیش از 
 طبق مراحلی که در MSهاي  فایل. انجام می دهد

وضیح داده شده آماده شد و بر علیه  ت19منبع شماره 
 با موتور جستجوي Swiss Protداده پایگاه 

MASCOTهاي  مقادیر نسبی پروتئین.  جستجو شد
شناسایی شده پس از این جستجو، با استفاده از نرم 

 label-free بر طبق روش ،)Quanti،)20افزار 

quantificationماتریس پروتئینی .  تعیین گردید
 نرمال کردن مقادیر که توسط خود نرم حاصل، پس از

ها به فرم   صورت گرفت و تبدیل آنQuantiافزار 
در این . لگاریتمی وارد آنالیزهاي آماري چند متغیره شد

 OPLS-DA (orthogonal از روشهمطالع
projection to latent structures discriminant 

analysis)،)21(، توسط نرم افزارآماري SIMCA براي 
 ارائه مدل پیشگویی کننده و مشخص کردن پروتئین

هاي با بیان متفاوت بین دو گروه بیماران با بیماري 
 crossبر اساس . خفیف و پیشرفته استفاده شد

validation و اسکورهاي حاصل از آن نمودار ROC 
 سپس نتایج حاصل .براي ارزیابی مدل ترسیم گردید

الیزهاي براي ارائه تفاسیر بیولوژیک تحت آن
 قرار DAVIDبیوانفورماتیکی با استفاده از نرم افزار 

  .گرفتند
  ي پژوهشیافته ها

 nLC-MS/MS پروتئین توسط 232به طور کلی 
 FDR (falseها با  شناسایی شد و مقادیر نسبی آن

discovery rate) مدل .  تعیین گردید درصد1 کمتر از
ئینی پیشگویی کننده ساخته شده بر اساس ماتریس پروت

 بین دو گروه بیمار با  درصد90توانست با دقت حدود 
 cc/min/1.73m260  از عملکرد کلیوي کمتر و بیشتر

  الف-1  شمارهاین مدل در شکل. افتراق ایجاد کند
پارامترهاي مربوط به فاکتورهاي . نشان داده شده است

پیشگویی کننده و برازش مدل به ترتیب عبارت بودند از 
Q2=0.517 و R2=0.516 . نمودارROC ترسیم شده 

  در شکلcross validationبر اساس اسکورهاي 
ناحیه زیر .  نمایش داده شده است ب-1 شماره
می باشد که نشان 911/0 در این نمودار )AUC(منحنی

 پروتئین. دهنده دقت باال و کیفیت مدل ارائه شده است
براي .  عدد بود129هاي معنی دار حاصل از این مدل 
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اهش تعداد بیومارکرها و دستیابی به یک پانل قابل ک
گر ـیار دیــاس دو معــها بر اس نـئیـمادتر، پروتـاعت
. fold change و missingد ــدرص: دــدنــلتر شــفی

 50ش از ــایی که بیـه ئینـی که پروتـن معنـبدی
ایی که ـه ینـته و پروتئــ داشmissing دــدرص

ورد ـت مــته اند از لیسـییر داشـ برابر تغ5/1متر از ـک
داد ــس تعاـبر این اس. ردیدـظر حذف گـن
در ین ـئـ پروت30ید که ــدد رسـ ع50ا به ـرهـومارکـبی
  هورـظش ـرفته کاهـاري پیشـماران با بیمـروه بیـگ

  

)underrepresent( گر ــارت دیـیا به عب
ش ــیز افزایـین نـ پروتئ20و ع ـش دفـکاه
کل ـک لیست متشـی. تـداش )overreprsented(عـدف
روه ـیرات را در دو گـشترین تغیـ پروتئین که بی10از 
اي ـرهـومارکـوان بیـته اند به عنـمار داشـبی

 IgA nephropathyراي ـتر ب مـتیک مهـپروگنوس
شان داده ـ ن2ماره ـدول شـوند که در جـرفی می شـمع
  .تـده اسـش

 

  
  فیک و پاتولوژیک بیماران مشخصات دموگرا.1 شماره جدول

  
  
  

 پروتئین ادرار فیبروز/درصد آتروفی توبوالر 
(mg/day) 

 eGFR )عملکرد کلیوي(
(cc/min/1.73m2) 

  کد بیمار )سال(سن  جنسیت

 1 52 مرد 10/44 4600 %15-10

 2 18 مرد 42/119 1000 %20-15

 3 29 مرد 58/8 6000 %80

 4 42 مرد 52/79 6420 %10

 5 29 مرد 60/46 7020 %80

 6 28 زن 91/117 1680 >%10

 7 32 مرد 04/49 4100 %40-30

 8 28 زن 11/16 2330 %80

 9 23 مرد 65/63 800 %20

 10 34 مرد 76/97 1310 %10

 11 45 مرد 01/68 720 >%10

 12 34 مرد 71/35 2640 %60

 13 42 مرد 51/133 520 >%10
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 افتراقی بین بیماران با بیماري پیشرفته و خفیف به همراه خصوصیات مربوط به هر  بیومارکر برتر10 لیست .2 شماره جدول
  .پروتئین

افزایش یا کاهش 
  دفع

میزان تغییر در 
بیماران پیشرفته 
  نسبت به خفیف

(fold 
change) 

  کد پروتئین  نام پروتئین  پروسه بیولوژیک  محل سلولی  عملکرد مولکولی

اتصال به ماتریکس   9/2 کاهش 
   سلولیخارج

/ فضاي خارج سلولی
هاي متصل به  ویزیکول

  غشاء

دخالت در پاسخ 
پاسخ به /التهابی

هورمون 
پاسخ به /استروئیدي

 Dویتامین 

  OSTP  استئوپونتین

اتصال به فاکتور رشد   8/2 کاهش 
  مشتق شده از پالکت

لومن / VIکالژن نوع 
  شبکه اندوپالسمی

 1-زنجیره آلفا  اتصال سلولی
 VIکالژن 

CO6A1  

محرك اتصال   8/2 کاهش 
  سلولی

تنظیم رشد   فضاي خارج سلولی
  اتصال سلولی/سلولی

 7پروتئین شماره 
اتصالی به فاکتور 
  رشد شبه انسولین

IBP7  

فعالیت  به عنوان   7/2 کاهش 
گیرنده 

scavenger 

پروتئین اتصالی به   اتصال سلولی  فضاي خارج سلولی
  3گالکتین 

LG3BP  

ید مهار ترشح اس  6/2 کاهش 
  معده

تنظیم مثبت تکثیر   فضاي خارج سلولی
تنظیم منفی /سلولی

  پاسخ التهابی

  trefoil TFF2 3فاکتور 

اتصال به   9/2 افزایش 
 و 1-اینترلوکین

فاکتور نکروز 
  توموري

فضاي خارج 
  سیتوزول/سلولی

تنظیم منفی سیستم 
  کمپلمان

-ماکروگلوبولین آلفا
2  

A2MG  

پروسه /پروسه انتقال  اي خارج سلولیفض  اتصال به هورمون  5/4 افزایش 
  متابولیک رتینوئید

  TTHY  ترانستریتین

اتصال به   8/4 افزایش 
فالیت /کلسترول

مهارکنندگی 
اتصال به /لیپاز

  فسفولیپید

غشاء /هسته/سیتوزول
  سلولی

پروسه متابولیک 
تنظیم /لیپوپروتئین
منفی پاسخ 

تکثیر سلولی /التهابی
  اندوتلیال

  A-1 APOA1آپولیپوپروتئین 

فعالسازي سیستم   غشاء/ فضاي خارج سلولی  اتصال به آنتی ژن  8/4 افزایش 
پاسخ ایمنی /کمپلمان

  ذاتی

- زنجیره Cناحیه 
ایمونوگولبولین -3

  گاما

IGHG3  

 کشتن سلول/پروتئولیز  فضاي خارج سلولی  فعالیت پپتیدازي  6/9 افزایش 
هاي ارگانیسم هاي 

  دیگر

  DCD  درمسیدین
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دایره ها نشانگر بیماران با بیماري . OPLS-DA پالت مدل پیشگویی کننده به دست آمده با آنالیز score .الف-1  شمارهشکل
ها   آنeGFRها نمایشگر بیماران با بیماري پیشرفته که  بوده و مثلث cc/min/1.73m2 60   ها بیشتر از  آنeGFRخفیف که 

  .ها هم در این پالت وارد شده اند Duplicate. است بوده cc/min/1.73m2 60  کمتر از
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
می باشد که نشان دهنده دقت باالي  911/0ناحیه زیر منحنی .  مربوط به مدل پیشگویی کنندهROC نمودار .ب-1  شمارهشکل

 .مدل است

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 به دست آمده DAVIDي که توسط نرم افزار  نمودار پروسه هاي بیولوژیک معنی دار حاصل از پانل بیومارکر.2 شماره شکل
  .است
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  و نتیجه گیريبحث
IgA nephropathy یک بیماري کلیوي خزنده با 

پیشرفت کند و شیوع باالست که فرد مبتال را پس از 
 سال مجبور به پیوند کلیه و یا دیالیز 20 تا 10گذشت 

 می کند که در این مرحله اصطالحاَ گفته می شود
ارائه بیومارکرهاي . رسیده است ESRDبیماري به 

 پروتئینی تشخیصی و پروگنوستیک که با استفاده از آن
هاي کالسیک تهاجمی از قبیل  ها بدون نیاز به روش

بیوپسی بتوان پیشرفت بیماري را تخمین زد براي 
پروتئومیکس زمینه . بیماران بسیار مفید خواهد بود

ایی باز می ایست که راه را براي کشف چنین بیومارکره
هاي اخیر نیز به خصوص براي این  کند و در سال

بیماري مطالعات پروتئومیکسی جالب توجهی صورت 
در مطالعه حاضر، به جستجوي . گرفته است

 ایم که در ادرار این بیماران که از بیومارکرهایی پرداخته
نظر عملکرد کلیوي با هم اختالف داشتند و بر این 

و خفیف تقسیم شده اند با هم اساس به دو دسته وخیم 
  .متفاوت بودند

هایی که در بیماران  بیشترین تغییر در بین پروتئین
  مربوط بهبا بیماري پیشرفته افزایش دفع داشته

ترین فعالیت این  معروف. می باشد) DCD(درمسیدین
پروتئین عملکرد آنتی میکروبیال آن گزارش شده است، 

ی دهد این پروتئین اما شواهدي وجود دارد که نشان م
طیف وسیعی از عملکردهاي مختلف داشته و دخالت آن 

از طریق اثر ها ازجمله سرطان پستان  در برخی سرطان
 .)21-23(،تحریکی بر رشد سلولی گزارش شده است

هاي  حضور این پروتئین به عنوان یکی از پروتئین
مربوط به سیستم ایمنی ذاتی در ادرار افراد نرمال قبال 

این افزایش دفع آن در  بر ، بنا)24(،ش شده استگزار
IgA nephropathy که سیستم ایمنی و پروسه هاي 

هاي ایمنی حاوي  التهابی به موجب رسوب کمپلکس
IgA در گلومرول، در آن فعال هستند غافلگیر کننده 

 به عالوه اثر این پروتئین در تکثیر سلولی نیز  .نیست
هاي مزانشیال در  ته سلولمی تواند با تکثیر افزایش یاف

IgA nephropathyمرتبط باشد .  
 پروتئین دیگري ست که )OSTP(استئوپونتین

هاي کاهش دفع  بیشترین تغییر را در بین پروتئین
 اختصاص داده دداشته در بیماران پیشرفته تر به خو

استئوپونتین یک فسفوپروتئین مترشحه از . است
یال، مزنشیمال و اپیتلاء ها با منش بسیاري از سلول

 ر توبول این پروتئین در کلیه د).25(،هماتوپویتیک است
ها و مجاري جمع کننده بیان شده و در ادرار دفع می 

 IgAکاهش دفع آن در بیماران مبتال به . گردد

nephropathy و جانگ توسط 2001 در سال 
همکاران گزارش شده است که داده هاي ما نیز آن را 

 IgAالت استئوپونتین در پاتوژنز  دخ.تأیید می کند
nephropathy به موجب اتصال آن به CD44 بوده 

ها را تنظیم  که مهاجرت لوکوسیتها و فعال شدن آن
  )26(.می کند

آنالیزهاي بیشتر بر روي پانل بیومارکري یافت شده 
براي ارائه تفاسیر بیولوژیک با استفاده از نرم افزار 

DAVIDزهاي آنالی. )27(، صورت گرفتGene 
Ontology Enrichment نشان داد که معنی دار 

ترین پروسه بیولوژیک درگیر در پیشرفت بیماري و 
 ایمنی  پاسخمتفاوت بین دو گروه بیمار، پروسه

 کمپلمان فعالسازي سیستم.  است)P=2×10-7(ذاتی
 پروسه هاي )P=1.8×10-6.(هم در رده دوم قرار دارد

 نشان داده شده 2اره بیولوژیک معنی دار در شکل شم
این آنالیزها براي عملکرد مولکولی، فعالیت . اند

-P=5.3×10(مهارکنندگی اندوپپتیداز را معنی دار ترین
آنالیزهاي مسیر کمپلمان در .  مورد نشان داد)5

pathway که با استفاده ازنرم افزار DAVID بر علیه 
 صورت BIOCARTA و KEGGدو داده پایگاه 

-BIOCARTA P=2.1×10( دار شدمعنینیز گرفت 
ر یمس معنی دار شدن. ) KEGG P=8.7×10-6 و4

 pathwayکمپلمان هم درپروسه هاي بیولوژیک و هم 
نشان دهنده اهمیت این مسیر در پاتوژنز و پیشرفت 

 IgAدخالت این مسیر در . روند بیمار یست
nephropathy پیش از این به اثبات رسیده و شواهدي 
طالعات قبلی وجود دارد که در نتایج ما دال بر آن در م

  )28(.نیز ظهور پیدا کرد
 که ،)19(،نتایج حاصل از این مطالعه با مطالعه قبلی

بر روي همین گروه از بیماران به انجام رسیده بود اما 
،  برخالف مطالعه حاضردر آنالیزهاي آماري

 PCAبیومارکرهاي به دست آمده با استفاده از 
(principal component analysis)  مالك ایجاد
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یک مدل پیشگویی کننده قرار گرفت همبستگی وجود 
معیار قضاوت در مورد پیشرفت  حاضر در مطالعه .دارد

 بود در حالی که در )eGFR(بیماري عملکرد کلیوي
ها  مطالعه قبلی بیماران بر اساس تفاوت مقادیر پروتئین

ندي  تقسیم ب)unsupervised(و به صورت غیرنظارتی
  .شده بودند

ده در دو ــی شـرفـرهاي معــیومارکــن بـدر بی    
، فاکتور A -4 (APOA4)ین ــوپروتئـطالعه آپولیپـم

 A -1ئین ـ، آپولیپوپروت(CO3) 3-کمپلمان
(APOA1)ماکروگولبولین-1- و آلفا )AMBP( 

ها در  یت آنــنده اهمـشان دهـمشترك بودند که ن
م در ــت که هــریسماـیـت بـشرفــوژنز و پیـپات
الیز ـم آنـبل و هــالعه قـطـظارتی مــالیز غیرنـآن

 .ظهور یافته اندطالعه حاضر ـم) supervised(نظارتی
رها کاندیدهاي مناسبی براي ـیومارکـاین این ب بر بنا

ر ـت عه بزرگـتند که در جامـدي هسـآزمایشات بع
  .وندـابی شـارزی

ه در این بندي می توان گفت ک به عنوان جمع
مطالعه بیومارکرهایی که بیشترین اهمیت را در پیشرفت 

 داشته اند گزارش شده IgA nephropathyبیماري 
این بیومارکرها از نظر تشخیص روند بیماري به . است

هاي کالسیک تهاجمی  صورت غیرتهاجمی بر روش
چنین اطالعات  کنونی مانند بیوپسی برتري داشته و هم

.  مکانیسم بیماري ارائه می دهندمفیدي را در زمینه
هاي درمسیدین و استئوپونتین داراي بیشترین  پروتئین

تغییرات به ترتیب به لحاظ افزایش و کاهش دفع در دو 
  . گروه بیمار با وضعیت پیشرفته و خفیف بودند

مسیر کمپلمان و پروسه ایمنی ذاتی نیز در آنالیزهاي 
ها  انگر اهمیت آنبیوانفورماتیکی معنی دار شده که نمای

  . در پروگنوز و پیشرفت بیماریست
  سپاسگزاري

مرکز یقات کلیه و مجاري ادراري، از مرکز تحق
 Karolinskaچنین  و همتحقیقات پروتئومیکس 

Institute سپاسگزاري می شود.  
References  
1-Sanders JT, Wyatt RJ. IgA Nephropathy 
and  Henoch Schönlein purpura nephritis. 
Curr Opin Pediatr 2008;20:163-70. 
2-Roufosse CA, Cook HT. Pathological pr-
edictors of prognosis in immunoglobul-in a 
nephropathy: a review. Curr Opin Nep-hrol 
Hypertens 2009;18:212-9. 
3-Nair R, Walker PD. Is IgA nephropathy 
the commonest primary glomerulopathy a-
mong young adults in the USA? Kidney Int 
2006;69:1455-8. 
4-Lai KN. Pathogenesis of IgA nephrop-
athy. Nat Rev Nephrol 2012;8:275-83.  
5-Chan  LY, Leung JC, Tsang AW, Tang 
SC, Lai KN. Activation of tubular epithelial 
cells by mesangial derived TNF α: glo-
merulotubular communication in IgA neph-
ropathy. Kidney Int 2005;67:602-12. 
6-Lavigne  KA, Woodford SY, Barker CV-
, Julian BA, Novak J, Moldoveanu Z, et al. 
Familial IgA nephropathy in southeastern 
Kentucky. Clin Nephrol 2010;73:115-21.  
7-Floege J. Recurrent IgA nephropathy aft-
er renal transplantation. Semin Nephrol 
2004;24:287-91.  
8-Bartosik LP, Lajoie G, Sugar L, Cattran 
DC. Predicting progression in IgA nep-hr-
opathy. Am J Kidney Dis 2001;38:728-35. 

9-Panteghini M, Myers GL, Miller WG, 
Greenberg N. The Importance of 
metrological traceability on the validity of 
creatinine measurement as an index of renal 
function. Clin Chem Lab Med 
2006;44:1287-92. 
10-Urbschat A, Obermüller N, Haferkamp 
A. Biomarkers of kidney injury. Biomarke-
rs 2011;16 Suppl 1:S22-30.  
11-Park MR, Wang EH, Jin DC, Cha 
JH, Lee KH, Yang CW, et al. Establishment 
of a 2-D human urinary proteomic map in 
IgA nephropathy. Proteomics 2006;6:1066-
76.  
12-Kwak NJ, Wang EH, Heo IY, Jin 
DC, Cha JH, Lee KH, et al. Proteomic 
analysis of alpha-1-antitrypsin in immuno-
globulin a nephropathy. Proteomics 2007; 
1:420-8. 
13-Haubitz M, Wittke S, Weissinger EM-
, Walden M, Rupprecht HD, Floege J, et al. 
Urine protein patterns can serve as diagn-
ostic tools in patients with IgA nephrop-
athy. Kidney Int 2005;67:2313-20. 
14-Julian BA, Wittke S, Novak J, Good 
DM, Coon JJ, Kellmann M, et al. Electr-
ophoretic methods for analysis of urinary 
polypeptides in IgA-associated renal disea-
ses. Electrophoresis 2007;28:4469-83. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1321-en.html


                                       المیای پزشک علوم دانشگاهی علم مجله     92 مهر ، پنجمشماره ،یکم و ستیب دوره  

 132

15-Yokota H, Hiramoto M, Okada H, 
Kanno Y, Yuri M, Morita S, et al. Absence 
of increased alpha-1-microglobulin in IgA 
nephropathy proteinuria. Mol Cell Prote-
omics 2007;6:738-44. 
16-Rocchetti MT, Centra M, Papale M, B-
ortone G, Palermo C, Centonze D, et al. 
Urine protein profile of IgA nephropathy 
patients may predict the response to ACE-
inhibitor therapy. Proteomics 2008;8:206-
16. 
17-Thongboonkerd V, Songtawee N, Srit-
ippayawan S. Urinary proteome profiling 
using microfluidic technology on a chip. J 
Proteome Res 2007;6:2011-8. 
18-Wu J, Wang N, Wang J,  Xie Y, Li 
Y, Liang T, et al. Identification of a urom-
odulin fragment for diagnosis of IgA nephr-
opathy. Rapid Commun Mass Spectrom 
2010;24:1971-8. 
19-Kalantari S, Rutishauser D, Samavat S, 
Nafar M, Mahmudieh L, Rezaei-Tavirani 
M, et al. Urinary prognostic biomarkers and 
classification of IgA nephropathy by high 
resolution mass spectrometry coupled with 
liquid chromatography. PLOS ONE 2013. 
(In press) 
20-Lindén M, Lind SB, Mayrhofer C, 
 Segersten U, Wester K, Lyutvinskiy Y, et 
al. Proteomics analysis of urinary biom-
arker candidates for nonmuscle invasive 
bladder cancer. Proteomics 2012;12:135-
44. 
21-Lee Motoyama JP, Kim-Motoyama 
H, Kim P, Nakagama H, Miyagawa K, Suz-
uki K. Identification of dermcidin in human 
gestational tissue and characterization of its 

proteolytic activity. Biochem Biophys Res 
Commun. 2007;15;357:828-33. 
22-Porter D, Weremowicz S, Chin K, Seth 
P, Keshaviah A, Lahti-Domenici J, et al. A 
neural survival factor is a candidate onco-
gene in breast cancer. Proc Natl Acad Sci 
USA 2003;100:10931-6.  
23-Todorov P, Cariuk P, McDevitt T, Coles 
B, Fearon K, Tisdale M. Characterization of 
a cancer cachectic factor. Nature 1996; 
379:739-42. 
24- Hiemstra TF, Charles PD, Hester SS,  
Al-Lamki R,  Su Y,  Robinson C, et al. 
Exosomes in human urine as innate imm-
une effectors. Clin Kidney J 2011;4:23-26. 
25-Gang X, Ueki K, Kon S, Maeda M, Na-
ruse T, Nojima Y. Reduced urinary excreti-
on of intact osteopontin in patients with iga 
nephropathy. Am J Kidney Dis 2001;37: 
374-9. 
26-Sano N, Kitazawa K, Sugisaki T. Loca-
lization and Roles of CD44, Hyaluronic 
acid and osteopontin in iga nephropathy. 
Nephron 2001;89:416-21. 
27-Dennis GJr, Sherman BT, Hosack DA, 
Yang J, Gao W, Lane HC, et al. Database 
for annotation, visualization, and integrated 
discovery. Genome Biol 2003;4:3. 
28-Roos A, Rastaldi MP, Calvaresi N, Oo-
rtwijn BD, Schlagwein N, van Gijlswijk-Ja-
nssen DJ, et al. Glomerular activation of the 
lectin pathway of complement in IgA nep-
hropathy is associated with more severe 
renal disease. J Am Soc Nephrol 2006; 
17:1724-34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1321-en.html


  محسن نفر و همکاران-... نفروپاتی و معرفی بیومارکرهايIgAمطالعه پروتئوم ادراري بیماران مبتال به 

 133

 
 

Studying The Urinary Proteome of Patients With IgA Nephropathy 
and Introducing The Biomarkers Relevant to Disease Progression 

Using Supervised Statistical Analysis 
 

Kalantari S1, Nafar M2*, Samavat S2, Rezaei tavirani M3, Parvin M4, Rutishauser D5, 
 Zubarev R5, Amini R6, Saidkhani A7 

 

(Received: 7 May.2013          Accepted: 6 Aug. 2013) 

 
Abstract 
Introduction: IgA nephropathy is the most 
common cause of primary glomerulonep-
hritis throughout the most of developed 
countries. Since the biopsy is the only way 
for diagnosis of IgA nephropathy, finding 
an easy and non-invasive method seems to 
be necessary for prognosis, diagnosis and 
treatment of this disease. In this study, it 
was attempted to find some urine candidate 
biomarkers that represent the progression of 
disease in patients with IgA nephropathy. 
 
Materials & Methods: Urine samples from 
13 patients were collected and their prote-
ome were extracted and analyzed with na-
no-LC-MS/MS. The protein profile was 
obtained and those differential proteins bet-
ween patients with advanced and mild 
disease states (based on the   renal function; 
eGFR) were determined using orthogonal 
projection to latent structure discriminant 

analysis (OPLS-DA) and the acquired data 
underwent bioinformatics analysis. 
 
Findings: A panel composed of 50 signi-
ficant proteins was obtained in which 10 
top candidate biomarkers were introdu-ced. 
Dermcidin and Osteopontin had highe-st 
variation amongst the proteins, so that they 
overrepresented and underrepresented, res-
pectively. Complement system and inna-te 
immune response were introduced as the 
significantly important different processes 
between two groups of patients. 
 
Discussion & Conclusion: The introduced 
panel of urinary biomarkers can open a new 
insight to the mechanism of disease progr-
ession and may be helpful as a non-invasive 
diagnosis method.  
 
Keywords: IgA nephropathy, urine proteo-
me, renal function, biomarker 
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