مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هشتم ،شماره بیست و نهم  -زمستان 1396

Review Article
مقاله مروری

بیولوژی

.1
.2
.3
.4
.5

سمیه طالبی ،1اعظم بوالحسنی ،*2طلعت مختاری آزاد ،3آرش آرش کیا ،4محمد حسین

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
بخش هپاتیت و ایدز ،انستیتوپاستور ایران ،تهران ،ایران
گروه ویروس شناسی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
بخش ویروس شناسی ،انستیتوپاستور ایران ،تهران ،ایران
گروه ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

مدرسی5

چکیده:
پروتئین ،(High mobility group box 1) HMGB1پروتئین داخل سلولی است که به هسته انتقال مییابد و بیان ژنها را تنظیم
میکند .پروتئین  HMGB1به عنوان یک پروتئین چند عملکردی نقش خود را از طریق نوترکیبی ،تنظیم رونویسی و التهاب ایفا می-
کند .پروتئین  HMGB1به کیناز وابسته به سایکلین مانند  CDK2متصل میشود که رونویسی ژنهای مرتبط با پیشرفت چرخه
سلولی را کنترل میکند .بهعالوه  HMGB1به عنوان سایتوکاین جدید نقش مهمی در التهاب و بیماریهایی نظیر آرتریت دارد .به-
تازگی ،نقش پروتئین  HMGB1بهعنوان ادجوانت (یاور) و محرک هر دو پاسخ ایمنی سلولی و همورال (سرمی) در عفونتهای
ویروسی نظیر  HIV-1و آنفلوانزا به اثبات رسیده است .برخی مطالعهها نشان دادند که  ،Hp91پپتید مشتق شده از پروتئین
 ،HMGB1بهعنوان محرک مؤثر و قوی برای بلوغ دندرتیک سل ( )DCعمل کرده و توانسته است پاسخهای ایمنی سلولی و همورال
را تحت شرایط درون تنی تقویت کند .یافتههای اخیر ما نیز نشان داد که پپتید  Hp91و طول کامل ژن  HMGB1توانستهاند به-
عنوان ادجوانت مؤثر بهمنظور بهبود کارآیی واکسنهای درمانی پروتئینی و  DNAیی در مقابل عفونت ویروس پاپیلومای انسانی به
ترتیب عمل کنند .در این مطالعه ،خالصهای از ساختار و عملکردهای  HMGB1در بیولوژی مولکولی و پزشکی شرح داده میشود.

واژههای کلیدی

 :ادجوانت اندوژنوس ،Hp91 ،HMGB1 ،فعالیت بیولوژیکی

مقدمه
بهمعنی کمک یا یاور adjuvareلغت ادجوانت از کلمه التین
که قادر به افزایش یا تعدیل پاسخهای ایمنی منشأ گرفته است
همورال یا سلولی در مقابل آنتی ژن مورد نظر میباشد (.)74
برخی ادجوانتهای استفاده شده با کارآیی باال از اجزای
میکروارگانیسمها نظیر لیپوپلی ساکاریدها بهدست آمدهاند.
بررسیها نشان دادهاند که در سیتوپالسم سلولی ،ادجوانتهای
اندوژنوس وجود دارند که منجر به تقویت پاسخ لنفوسیت
در برابر آنتیژنهای خاص میشوند(CTL) .سایتوتوکسیک
این ادجوانتها در زمان آسیب سلولی یا نکروز ،آزاد میشوند
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( .)88،73،63انواع ادجوانتهای اندوژنوس شامل پروتئینهای
شوک حرارتی ،ترکیبهای باکتریایی (توکسین ،لیپوپلی
ساکارید ،پپتیدوگلیکان) ،ادجوانتهای براساس اسید
 ،سایتوکاینها و )(CFAنوکلئیک ،ادجوانتهای فروند کامل
ها است ( .)62،56در بین این ادجوانتها ،پروتئینهای HMG
HMGB1شوک حرارتی و پروتئینهای داخل هستهای نظیر
 ،در HSPsاهمیت زیادی دارند .پروتئینهای شوک حرارتی یا
سیتوپالسم ،میتوکندری ،هسته سلول وجود دارند و به
عنوان چاپرون برای پروتئین ها فعالیت می کنند .عملکرد
آنها به عنوان چاپرون مولکولی در فرایندهای متنوع مانند
تاخوردگی پروتئین ها ،سرهم بندی و انتقال ،پردازش آنتی -
ژن تحت شرایط استرس و فیزیولوژیکی میباشد .ا ز مهم -
می باشد ( Gp96 .)72 ،3 6و  HSP70ترین انواع آنها،
پروتئین  HMGیا پروتئینهای دارای حرکت الکتروفورزی باال
روی ژل  SDS-PAGEبه سه زیر خانواده براساس دمینهای
عملکردی انتهای  Nتقسیم میشوند به نامهای (HMGA,
) HMGB, HMGNکه همه دارای ظرفیت اتصال و خم
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نقشهای پروتئین هستهای  HMGB1و دمینهای اصلی آن در زمینههای مختلف
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Damage-associated molecular patterns
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( DAMPs3الگوی مولکولی وابسته به خطر)
مولکولهای زیستی میزبان هستند که میتوانند باعث شروع و
تداوم یک پاسخ التهابی غیر عفونی شوند .در مقابل ،الگوی
مولکولی وابسته به پاتوژن ( 4)PAMPsباعث شروع و تداوم
پاسخ التهابی تحریک شده توسط پاتوژن عفونی میشوند
( .)82زیر مجموعهای از DAMPها پروتئین هستهای یا
سیتوزولی هستند .زمانیکه آنها در پی آسیب بافتی به خارج
از سلول رها میشوند یا در معرض سطح سلول قرار میگیرند،
به دلیل تغییر شرایط محیطی ،تجزیه میشوند (.)47

انواع DAMPها
DAMPها بسیار وابسته به انواع سلول (اپی تلیال یا
مزانشیمی) و بافت زخمی هستند .پروتئینهای DAMP
شامل پروتئینهای داخل سلولی مانند پروتئینهای شوک
حرارتی HMGB1 ،و پروتئینهای مشتق از ماتریکس خارج
سلولی هستند که درپی آسیب به بافت مانند قطعههای
هیالورونان تولید میشوند .نمونههایی از DAMPهای غیر
پروتئینی شامل  ،ATPاسید اوریک ،هپارین سولفات و DNA
هستند (.)37
Damage-associated molecular patterns
Pathogen-associated molecular patterns
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کردن  DNAهستند اما به خودی خود فاکتورهای رونویسی
نیستند ( .)۹8پروتئین  HMGAعضوی از خانواده پروتئین
 HMGاست که در فرآیندهای هستهای و نیز بهعنوان فاکتور
رونویسی نقش دارد و بیان ژنهای متعدد تحت شرایط درون
تنی 1را تنظیم میکند ( .)31،24،۹7پروتئین  HMGNبه
نوکلئوزومها بدون هیچ اختصاصیتی برای توالی  DNAمتصل
میشود و در همه سلولهای مهره داران بیان میشوند (.)85
پروتئین  HMGB1و پروتئینهای شوک حرارتی اولین
پروتئینهای شناخته شده از الگوی مولکولی مرتبط با خطر
) (2DAMPمیباشند ( .)76گزارشها نشان دادند که
DAMPها شامل پروتئینهای شوک حرارتی ،سایتوکاین و
پروتئین  HMGB1میباشند ( .)3در مطالعهای توسط
 Bolhassaniو همکاران نشان داده شد که HSPها عملکرد
ادجوانتی در گسترش واکسنهای پیشگیریکننده و درمانی
دارند ( .)۹در مطالعه دیگری توسط این محققان از استراتژی-
های مختلف برای افزایش کارایی  DNAواکسن با استفاده از
ادجوانت پروتئین شوک حرارتی مثل  GP96با سیستمهای
انتقالی مختلف فیزیکی استفاده شد و نتایج حاکی از افزایش
پاسخهای ایمنی طوالنی مدت تحت شرایط درون تنی بود
( .)11،8بهعالوه ،با بررسی وجود آنتیبادی بر علیه HPV16
 E7و  GP96در بیماران مبتال به سرطان سرویکس ،به این
نتیجه رسیدند که فعالیت سرولوژیکی بر علیه سه پروتئین
نوترکیب ( rNT-gp96 ،rE7و  )rCT-gp96بهطور معنیداری
در بیماران دارای کارسینوم سلول سنگفرشی ( )SCCنسبت
به گروه کنترل سطوح باالیی را نشان داد (.)10
در سال  Goodwin ،1۹73یافت که پروتئینهای غیر
هیستونی هستهای توسط حرکت زیادشان در ژل الکتروفورز
پلی آکریل امید مشخص میشوند که ویژگی سوپر خانواده
 HMGاست و آنها را گروه پروتئینهای بسیار متحرک نامید.
این پروتئین بیش از  30سال پیش ،اولین بار در تیموس
گوساله به عنوان پروتئین هستهای که دارای دومین منحصر به
فرد متصل شونده به  DNAاست کشف شد ( .)26نام دیگر
 HMGB1آمفوترین میباشد که از نظر تکاملی بسیار حفاظت
شده است و در انواع سلولها حتی در بسیاری از انگلها بیان
میشود ( .)54پروتئین  HMGB1انسانی توسط ژن
 HMGB1کد شده است و دارای  14اینترون (12 gt-ag, 2
) gc-agو  15اگزون است ( .)101،4۹پروتئین HMGB1
بهعنوان مولکول  DAMPsبرای پاسخهای اکتسابی مؤثر بر

علیه پاتوژن مورد نیاز است ( .)16،17بهعالوه ،این پروتئین به
دلیل نقشهای مختلفش در نوترکیبی ،تنظیم رونویسی و
التهاب ،اهمیت زیادی در جنبههای ایمونولوژی و پزشکی نظیر
سرطان و واکسن پیدا کرده است ( .)86،25هدف از مطالعه
حاضر ،بررسی نقشهای مختلف  HMGB1در زمینههای
مختلف بیولوژی و پزشکی میباشد.
تکنیکها و روشهای مختلفی بهمنظور تعیین ساختار و
اثرهای بیولوژیکی و ایمنولوژیکی  HMGB1توسط گروههای
مختلف استفاده شدهاند .بهعنوان مثال ،ترنسفکشن (تراگیرش)
ردههای مختلف سلولی پستانداران از قبیل  HEK-293Tو
 COS-7با ساختارهای DNAیی  HMGB1با استفاده از
معرفهای ترنسفکشن پلیمری نظیر توربوفکت و پلیاتیلن
ایمین توسط گروه ما انجام شد و بیان آن توسط آنالیز
فلوسایتومتری و وسترن بالت تحت شرایط آزمایشگاهی
ارزیابی شد ( .)7۹بهعالوه ،خواص تحریک پاسخ ایمنی آن در
واکسیناسیونهای بر اساس پروتئین و  DNAدر مدل موشی
ارزیابی شدند (.)81
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ساختار HMGB1
خانواده  HMGBشامل سه عضو  HMGB2 ،HMGB1و
 HMGB3با یک تشابه آمینواسیدی  %80در میان سه
پروتئین میباشد .پروتئین  HMGB1یک پروتئین هستهای
 30کیلودالتونی است که از بافت مغز جداسازی شده است و
شامل  215آمینو اسید میباشد .این پروتئین شامل دو دمین
اتصال به  DNAمیباشد A box :و  ( B boxجعبه  Aو B
هر کدام دارای طول  75آمینواسید میباشند) و یک انتهای
 Cترمینال با بار منفی دارای زیر واحدهای پیوسته گلوتامات و
آسپارتات است .ناحیه  )8۹-1( A boxبهعنوان یک
آنتاگونیست ویژه عمل میکند در صورتیکه فعالیت
سایتوکاین  HMGB1توسط  )176-۹0( B boxتعیین می-
شود ( .)۹1،52،11،3،2در مقابل HMGB ،مخمر (Nhp6-a
و  )bتنها یک دمین  HMGدارد و بدون دم اسیدی است.
پروتئین  HMGمیتواند به  DNAبه شکل صلیب ،تک رشته
یا دو رشته با تمایل باال از طریق جعبه  HMGو انتهای C
اسیدی متصل شود .ارتباط بین  DNAو  HMGبا واسطه زیر
واحدهای آمینواسیدی بازی پروتئین است .مطالعههای
ساختاری با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی
هستهای ثابت میکند که دمین اتصال به  DNAدر HMG
دارای ساختار  Lشکل ساخته شده از سه مارپیچ است که
سطوحی برای تداخلهای با  DNAو پروتئین فراهم میکند
( .)75،33شکل  ،1ساختار HMGB1را نشان میدهد.

 HMGB1و Tregها :تعدادی از آزمایشها پیشنهاد کردند
که  HMGB1آزاد شده از سلول تومور ممکن است سلول T
 CD8+مرتبط با ایمنی ضد تومور را با ازدیاد سلولهای T
تنظیمی ( )Tregsمهار کند که منجر به تولید اینترلوکین 10
( )IL-10میشوند (.)3۹

 HMGB1و DCها :بهتازگی بررسیها نشان دادند که عملکرد
DCها شامل توانایی آنها برای فعال کردن سلولهای
 CD4+Tاست که نیازمند رهاسازی اتوکراین/پاراکرین
پروتئین هستهای  HMGB1میباشد .پروتئین  HMGB1به-
عنوان فعال کننده DCها عمل میکند و ممکن است پاسخ-
های التهابی را با واسطه  DCتوسط افزایش بیان  TLR4و
فعالیت دوباره آن و دیگر مولکولهای  DAMPیا الگوی
مولکولی وابسته به خطر هدایت کند ( .)14بررسیها نشان
دادند که  ،HMGB1رهاسازی اینترفرون گاما از ماکروفاژ (اما
نه از سلول دندریتیک) افزایش میدهد .این تنها هنگامی مؤثر
است که با دیگر سیتوکینهای پیش التهابی بهخصوص با IL-
 2و در ترکیب با  IL-1و یا  IL-12باشد ( HMGB1 .)53و
ماکروفاژها HMGB1 :فاگوسیتوز را از طریق اتصال به
فسفاتیدیل سرین ) (PSدر معرض قرار گرفته در سطح
نوتروفیلهای آپوپتوز شده کاهش میدهد .در
مونوسیت/ماکروفاژهای سلولهای انسانی HMGB1 ،محرک
قوی رهاسازی چندین سایتوکاین پیش التهابی شامل TNF-
 α, IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-6, IL-8, MIP-1α,و
 MIP-1βاما نه  IL-10و  IL-12است (.)43

نقشهای HMGB1

ایمونولوژی
در شرایط  HMGB1 ،in vivoپاسخهای آنتیبادی اولیه در
برابر آنتیژنهای محلول را افزایش میدهد .سلولهای آسیب
دیده و نکروز شده  HMGB1را رها میکنند ( .)۹۹این
پروتئین خارج سلولی فاقد سیگنال پپتید ترشحی است و به
سیستم گلژی /شبکه اندوپالسمی نمیتواند مهاجرت کند .در
یک بررسی نشان داده شد که فعال سازی مونوسیتها منجر
به تجمع  HMGB1در وزیکولهای سیتوپالسمی میشود
( .)33پروتئین  HMGB1بهطور فعاالنه به محیط خارج
سلولی ترشح میشود و بهعنوان سایتوکاین ،کموکاین و
فاکتورهای رشدی که مهاجرت سلولی و التهاب را تقویت می-
کند ،ایفای نقش میکند .زمانیکه  HMGB1از سلول رها می
شود به عنوان سیگنال خطر درونی ،رهاسازی سایتوکاین از
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مونوسیتها ،ماکروفاژها و سلولهای دندریتیک را تحریک
میکند .این پروتئین بهعنوان ادجوانت برای به تأخیر انداختن
رشد تومور فعالیت میکند ( .)32،22در سیتوپالسم،
 HMGB1به پروتئین  beclin1متصل میشود ،اتوفاژی را
افزایش میدهد ،آپوپتوز را مهار میکند و مورفولوژی
میتوکندری و فعالیتش را تنظیم میکند ( .)۹4،5در اصل
 HMGB1میتواند آدنوزین تری فسفات و دیگر مولکولهای
التهابی را از سلولهای نکروتیک آزاد کند اما نمیتواند از
سلولهای آپوپتوز شده آزاد کند ( .)42در مطالعه  Talebiو
همکاران ،با بررسی بیان ژن  E7ویروس پاپیلومای انسانی نوع
 16کونژوگه شده با  HMGB1تحت شرایط آزمایشگاهی در
سلولهای پستانداران به این نتیجه رسیدند که پروتئین فیوژن
میتواند بهطور مؤثر در سلولهای پستانداران برای استفاده در
ایمونوتراپی بیان شود ( .)7۹شکل  ،2برخی از فعالیتهای
بیولوژیکی  HMGB1را نشان میدهد.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -نقش های پروتئین ...

گیرندههای  HMGB1و ارتباط با آنها :چندین رسپتور در
عملکرد  HMGB1نظیر رسپتورهای ،TLR2 ،RAGE

 TLR9 ،TLR4و  CD24/Siglec-10نقش دارند .گیرنده

ارتباط با ژنوم
پروتئین هستهای  DNA ،HMGB1را سازمان دهی میکند
و رونویسی را تنظیم میکند .بعد از اتصالDNA ،HMGB1 ،
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نقشهای بیماریزایی یا پاتوژنیک
شواهدی وجود دارد که از نقش بیماریزایی برای HMGB1

خارج سلولی در التهاب ناشی از عفونت یا آسیب حمایت می-
کند .برای مثال HMGB1 ،دخیل در بیماریهای مختلف
مثل سپسیس ،ایسکمی ،آرتریت ،مننژیت و سرطان است
( .)۹۹،33،28برخی مطالعههای حیوانی نشان دادند که مایکو
باکتریوم توبرکلوزیس میتواند بهطور مؤثر ترشح  HMGB1را
تحریک کند و منجر به فعال کردن بیش از حد سایتوکاین و
آسیب بافت ریه شود .بهتازگی ،افزایش  HMGB1در سرم
بیماران آلوده شده با مایکو باکتریوم توبرکلوزیس گزارش شده
اما اهمیت آن نامشخص است .در بیماران با سل ریوی
پیشرفته ،سایتوکاینهای پیش التهابی و سیگنالینگ
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 RAGE ،HMGB1است که از عصاره اندوتلیال گاو بهعنوان
گیرنده  ،AGEتخلیص میشود RAGE .عضوی از ژنهای
وابسته به تهاجم ،گیرنده سطح سلولی ،متعلق به خانواده
ایمونوگلوبولین است .گزارشهای متعددی بر ارتباط بین بیان
 RAGEو سرطان منتشر شده است RAGE .بسیار وابسته به
رشد سلولی ،تهاجم سلولی از طریق فعال سازی  MAPKو
بیان  MMP-21-9در سلولهای گلیوما است .بیان باالی
 RAGEدر سرطانهای کولون و دهان در جوندگان مشاهده
شده است ( .)16پروتئینهای  HMGB1و  HMGB2با
گیرندههای هورمون استروئیدی هستهای شامل رسپتورهای
استروژن ،آندروژن و گلوکوکورتیکوئید تسهیل کننده اتصال به
 DNAهدفشان ،واکنش میدهد .پروتئین  HMGB1هم-
چنین با توپوایزومراز  2آلفا واکنش میدهد که در تومورها
بسیار بیان میشود و درگیر در تکثیر و تفکیک کروموزوم و
نوترکیبی هست و فعالیت کاتالیتیکی آن را تحریک میکند
( .)50این پروتئین با  TLR4از طریق پیوند دی سولفیدی در
موقعیت  C23و  C45و  C106فاقد تیول ارتباط برقرار می-
کند .این پروتئین میتواند با لیگاند  TLR4واکنش دهد و نیز
سایتوکاینها و سلولها را از طریق گیرندههای سلولی
چندتایی که شامل  TLR4 ،TLR2و  RAGEاست ،فعال
کند ( .)70،1۹پروتئین  HMGB1خارج سلولی به TLR4
متصل میشود و باعث پاسخ اولیه تمایز میلوئیدی ژن 88
) (MyD88میشود تا فاکتور هستهای تقویت کننده زنجیر
سبک کاپای سلولهای  (NF-κB) Bرا فعال کند .فاکتور
 NF-κBفعال شده از سیتوپالسم به هسته منتقل میشود و
بیان فاکتور التهابی ،تمایز سلولی را تحریک میکند .بنابراین
نقش مهمی در پیدایش تومور و پیشرفت آن ایفا میکند.
بنابراین  HMGB1نقش مهمی در بیماریهای خودایمنی و
سرطان ایفا میکند و  TLR4 ،HMGB1و  NF-κBهمگی
در پیشرفت تومور و متاستاز و بدخیمی تومور شرکت میکنند،
اگرچه اثرهای این واسطهها در آسیبهای پیش سرطانی،
کارسینوم سلولهای سنگفرشی بهطور کامل روشن نشده است
(.)44،17

را خم میکند و اتصال دیگر پروتئینها را تسهیل میکند.
ارتباط آن با هیستونهای مرکزی ،ساختار نوکلئوزوم را تغییر
میدهد بهصورتیکه  DNAبستهبندی شده را سست کند و
منجر به بازسازی کروماتین شود .در موجودات عالی،
 HMGB1در هسته سلول بیان میشود و بهعنوان DNA
چاپرون عمل میکند که چندین فرایند سلولی نظیر رونویسی،
همانندسازی ،نوترکیبی ،ترمیم  DNAو پایداری ژنوم را تحت
تأثیر قرار میدهد ( .)۹3،58،35نقش  HMGB1در ترمیم
 DNAتوسط مکانیزمهای مختلفی مانند ترمیم از نوع
برداشت نوکلئوتید ( )NERو ترمیم عدم تطابق ( mismatch
 )repairاست ( .)65بررسیها نشان دادند که HMGB1
نوترکیب اتصال  p53به  DNAرا تحت شرایط آزمایشگاهی
افزایش میدهد .پروتئین  HMGB1ساختار  DNAمناسب را
برای اتصال به  p53از طریق خم کردن مولکول  DNAفراهم
میکند .بهعالوه HMGB1 ،فعالیت  RBرا سرکوب میکند و
رونویسی هر دوی  E2Fو  cyclin-Aرا افزایش میدهد (.)68
این پروتئین بهطور ویژه با اعضای خانواده  RELاز فاکتورهای
رونویسی واکنش میدهد .پروتوآنکوژن  ،c-Relپروتئینی است
که در انسان توسط ژن  RELکد میشود و عضوی از خانواده
 NF-κBمیباشد ( .)87محققان نشان دادند که در درمان
سرطان با  HMGB1 ،cisplatinکارایی ضد سرطان
 cisplatinرا توسط محافظت از آسیب  DNAافزایش می-
دهد .مطالعههای اخیر نشان داد که حضور  HMGB1در
هسته وابسته به تغییرهای پس از ترجمه است .زمانی که
پروتئین غیر استیله است ،در هسته باقی میماند ،اما هایپر
استیالسیون واحدهای لیزین منجر به انتقال آن به سیتوزول
میشود (.)1،34
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 ،HMGB1/RAGEممکن است نقش مهمی در پاتوژنز و
تظاهرات بیماری ایفا میکند ( .)6تنظیم باالی  HMGB1در
طی فیبروز کبد ممکن است دخیل در بازسازی بافت و
فیبروژنز از طریق فعال سازی سلولهای ستارهای کبد

( )HSCsشود .شواهد نشان میدهند که  HMGB1در

پاتوژنز آسیب حاد کبدی نشأت گرفته از محرکهای گوناگون،
نقش دارد ( .)۹2،51در حضور میکروارگانیسم خارجی یا
آسیب داخلی HMGB1 ،امکان دارد به خارج از سلول به-
عنوان سیگنال استرس و واسطه التهابی رها شود .پروتئین
 HMGB1به عنوان شاخص آسیب به کبد شناخته شده است
و سطوح  HMGB1در سرم بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز
به میزان قابل توجهی باال است (.)۹5،48

نقش در سرطان
پروتئین  ،HMGB1پروتئین چند کاره است و دارای فعالیت
بیولوژیک متنوع در سلولهای طبیعی است .نقش HMGB1
در سرطان متنوع است .بهطور اصول  ،HMGB1بهعنوان لیز
کننده سلولی ( )30KDaمتاستاز سلولهای سرطانی را تسریع
میکند .این پروتئین در ارتباط با افزایش فعالیتهای
فاکتورهای رونویسی دخیل در توسعه سرطان ،شامل ،p53
 ،p73پروتئین رتینوبالستوما ،اعضای  Rel/NF-κو گیرنده-
های هورمون هستهای مثل گیرنده استروژن است .درمان ضد
سرطان مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی باعث مرگ سلول و
تقویت آزاد سازی فعال  HMGB1است .لوکوسیتهای فعال
شده بهطور فعال  HMGB1را ترشح میکند .پروتئین
 HMGB1خارج سلولی واسطه در فعالیتهای مهم ،شامل
تحریک کردن رهاسازی فاکتور -TNFآلفا و اینترلوکین بتا و
دیگر محصولهای التهابی ،فعال کردن سلولهای اندوتلیال،
فعال سازی ایمنی ذاتی است و همچنین بلوغ سلول
دندریتیک که در زمینه سرطان منجر به پاسخهای التهابی
مزمن میشود HMGB1 .مسیرهای سیگنالینگ درگیر در
پروتئین کیناز  ،(AKT) Bپروتئین کیناز فعال کننده میتوژن
) (MAPKsو  NF-κBرا فعال میکند که نقش مهمی در
رشد توموری دارد .بیان باالی  Hsp72بهطور مؤثری
 HMGB1را مهار میکند که القا کننده بیان سایتوکاین
( – TNFآلفا و اینترلوکین 1-بتا) است و مهار مسیر NF-κB
با  Hsp72قوی است ( .)107،78،20پروتئین HMGB1
اغلب نه تنها در سلولهای سرطانی مانند کارسینومای سینه،
واژن ،دستگاه گوارشی ،سر و گردن ،نازوفارنکس و لنفوما بسیار
بیان میشود بلکه در سلولهای اندوتلیال فعال شده که در
داخل بافتهای سرطانی یافت میشود ،بیان میشود .سلول-
های سرطانی معده و کلون ،بیان همزمان مربوط به

نقش در التهاب
پروتئین  HMGB1توسط سلولهای ایمنی (مثل ماکروفاژها،
مونوسیتها و سلولهای دندریتیک) از طریق مسیر ترشحی
ترشح میشود .ماکروفاژهای فعال شده و مونوسیتها
 HMGB1را بهعنوان سایتوکاینی که واسطه در التهاب است
ترشح میکند .بیان بیش از حد  HMGB1منجر به التهاب
گسترده مرتبط با بیماریهای آترواسکلروز ،آرتریت و عفونت
است .بهتازگی  HMGB1واسطه التهابی مهم در انواع
بیماریهای ایجاد شده توسط پاسخهای التهابی ایمنی افزایش
یافته غیر عادی شناخته شده است (.)۹0،38

نقش در آپوپتوز
پروتئین  HMGB1نقش مهمی در آپوپتوز ،وابسته به نوع
سلول دارد .این پروتئین به عنوان مهارکننده مرگ سلول
مخمر تحریک شده توسط اعضای خانواده پیش آپوپتوز Bcl-
 2همانند  Bakاست .مهار  HMGB1توسط  siRNAدر
سلولهای لوکمیای  K562/A02نتیجهاش معکوس کردن
مقاومت به آدریامایسین ( )ADMاست و بهطور معناداری،
رهاسازی  Smac/ DIABLOتحریک شده توسط
آدریامایسین از میتوکندری به سیتوپالسم را تقویت میکند و
فعال کردن کاسپاز  3را افزایش میدهد (.)84،13

نقش در متاستاز و رگزایی
اثر  HMGB1توسط تنظیم پایین  RAGEبا استفاده از
مولکولهای آنتی سنس مهار میشود .آنتیبادی مورد هدف
قرار دهنده  HMGB1رگزایی را تحت شرایط درون تنی و
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برون تنی مهار میکند .این پروتئین ترشح ( VEGFفاکتور
رشد اندوتلیال عروقی) را در سلولهای سرطان دهان انسان
تحریک میکند اما نمیتواند  VEGF-Cرا تحریک کند.
فاکتورهای  VEGF-Cو  VEGF-Dوابسته به متاستاز غده
لنفاوی است .القای تمایز  VEGFاز  VEGF-Cاز طریق فعال
سازی رسپتور  RAGEتوسط  HMGB1ممکن است دلیل
آن باشد که بیان  RAGEوابسته به آنژیوژنز لنفی نیست.
مسیر سیگنالینگ داخل سلولی  ،RAGEبیان  VEGFرا از
طریق فعال سازی  ،NFKBفعال کننده پروتئین  (AP-1)1و
فاکتور القایی هایپوکسیا  (HIF)-1فعال میکند (.)105،30

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -نقش های پروتئین ...

متاستاز کبد یکی از شرایط اصلی سرطان کلون است که پیش
آگهی بیماری و زندگی بیمار را مشخص میکند .از بیماران
دارای سرطان کلون از متاستاز کبد میمیرند .پروتئین
 HMGB1از تومورهای اولیه سرطان کلون ترشح میشود و
غلظت  HMGB1در تومورهای اولیه یافت میشود (.)110
پروتئین  HMGB1نقش ضد آپوپتوزی در سرطان توسط
افزایش بیان مهار کننده آپوپتوز سلولی  )c-IAP2( 2ایفا می-
کند ،بدین منظور ژن هدف  NF-κBفعال شده و ارتباط با
فعال سازی آپوپتوزومی کاسپاز  ۹دارد .بهتازگی HMGB1
وابسته به فعال کردن سیگنال اتوفاژی است که زنده ماندن
سلولی را تقویت میکند .سلولهای کشته شده سرطانی توسط
شیمی درمانی یا رادیوتراپی  HMGB1را بهصورت ضرباندار
زمانیکه تومور رشد میکند ،رها میکند ( .)7پروتئین
 HMGB1فاکتور پیشبینی کننده برای پاسخ رادیوتراپی در
سرطان مثانه است .نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت با
سطوح باالتری از پروتئین  HMGB1و مقاومت در برابر اشعه
در انواعی از ردههای سلولی مختلف وجود دارد .همچنین نتایج
نشان میدهد که اتوفاژی بیش از  3برابر ( ) p<0/001بعد از
تخریب پروتئین  ،HMGB1مهار میشود که حاکی از دخالت
نقش آن در اتوفاژی بهعنوان یکی از عوامل سرطان مثانه است
(.)67

نقش در واکسن

در مطالعه  Talebiو همکاران نشان دادند که پپتید تحریک
کننده ایمنی مشتق شده از  HMGB1بهعنوان ادجوانت
اندوژنوس بسیار موثرتر از دمین انتهای  Nپروتئین  Gp96به
منظور بهبود واکسنهای پروتئینی بود (.)80

بحث

پروتئین  HMGB1از هسته ماکروفاژهای فعال شده یا
سلولهای نکروتیک رها میشود و میتواند بهعنوان ادجوانت
داخلی از طریق فعالسازی سلولهای دندریتیک ،ماکروفاژها و
سلولهای  Tعمل نماید ( .)102،83اولین  20آمینواسید
دومین  Bپروتئین  ،HMGB1پپتید کوچک حفاظت شدهای
است که فعالیت سایتوکاین را نشان میدهد .این پپتید
کوچک تحت عنوان  Hp91فعالسازی سلولهای دندریتیک
انسان و موش را تحریک میکند .سلولهای دندریتیک

پروتئین  HMGB1بهطور وسیعی در بافتهای پستانداران
بیان میشود و در هسته همه مهره داران وجود دارد.
قرارگیری هستهای  HMGB1بهخاطر وجود توالیهای
آمینواسیدهای ویژه در نواحی  43-27و  184-178میباشد
( .)28 ،46در درون هسته HMGB1 ،بهعنوان تنظیم کننده
ژن فعالیت میکند .بهعنوان مثال ،این پروتئین منجر به اتصال
فاکتورهای تنظیمی مانند ریکامبینازهای  V(D)Jیا گیرنده-
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 HMGB1و  RAGEرا نشان دادند که بسیار وابسته به
تنظیم آتوکراین /پاراکرین ،حرکت سلولی و تهاجم سلولهای
سرطانی است ( .)77،12مهار ارتباط ،RAGE-HMGB1فعال
کردن کینازهای  p38 ،p44/p42و  SAP/JNK MAPرا
مهار میکند .مکانیسم این مولکولها در ارتباط با تکثیر تومور،
تهاجم و بیان متالوپروتئیناز است .مهار  DCsتوسط
 HMGB1در ارتباط با متاستاز غده لنفاوی سرطان کلون
انسان مشخص شده است (.)66

تحریک شده توسط  ،Hp91منجر به افزایش ترشح
سایتوکاین و کموکاینهای پیش التهابی نظیر IL-12میشود.
در حقیقتDC ،های در معرض قرار گرفته با پپتیدهای
مشتق از  HMGB1تکثیر سلولهای  Tاختصاصی آنتیژن
در شرایط  in vitroرا تحریک میکند .این ویژگیهای
 Hp91مربوط به تحریک کنندگی سیستم ایمنی است و
چون که پپتیدها آسان تولید میشوند ،کاندید مناسبی به
عنوان ادجوانت برای توسعه واکسن درنظر گرفته میشوند
( .)71،6۹بهتازگی ،بررسیها نشان دادند که  Hp91بهعنوان
ادجوانت پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال را درin vivo
تقویت میکند .این پپتید دارای زیرواحد سیستئین در
آمینواسید موقعیت  16مطابق با  Cys106در پروتئین
 HMGB1است که برای اتصال  HMGB1به  TLR4و نیز
القای ترشح  TNFتوسط ماکروفاژها ضروری است (.)67
 Fagoneو همکارانش با بررسی اثر  HMGB1بر آنفوالنزا در
طی  DNAواکسیناسیون به این نتیجه رسیدند که
 HMGB1ایمنی بر علیه آنفوالنزا را افزایش میدهد (.)21
بهعالوه در مطالعه  Muthumaniو همکاران با ادغام پالسمید
کد کننده  Gagو  HIV-1 Envبا پالسمید  HMGB1به-
عنوان ادجوانت  DNAدر موش  BALB/cو اندازهگیری
پاسخهای همورال و سلولی به این نتیجه رسیدند که ادغام
این دو بهعنوان ادجوانت تحریک کننده سیستم ایمنی بهطور
مؤثر پاسخهای اینترفرون گاما و نیز پاسخ ایمنی همورال را در
موش افزایش میدهد و محققان نشان دادند که HMGB1
عنوان ادجوانت مؤثر در واکسیناسیون  DNAبرعلیه HIV-1
میتواند مورد استفاده قرار گیرد (.)5۹
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های هورمونهای هستهای میشود ( .)18تحت شرایط
فیزیولوژی HMGB1 ،در هسته بهعنوان چاپرون  DNAبا
نقش ترمیم ،نوترکیبی ،تنظیم رونویسی ،تکثیر و پایداری ژنوم
فعالیت میکند ( .)60،45،33با توجه به تحقیقهای بهعمل
آمده ،بهتازگی گزارشهایی حاکی از نقشهای خارج سلولی
 HMGB1منتشر شده است برای مثال ،فعالیت HMGB1
بهعنوان واسطه در التهاب و دخیل در پاتوژنز سپسیس به
اثبات رسیده است ( .)61بهعالوه HMGB1 ،الگوی مولکولی
وابسته به خطر است و میتواند بهطور فعاالنه به محیط خارج
سلولی ترشح شود و بهعنوان سایتوکاین ،کموکاین و
فاکتورهای رشدی در چندین فرایند مانند مهاجرت سلولی،
تمایز سلولی ،تکثیر سلولی فعالیت کند ( HMGB1 .)4در
چندین بیماری التهابی مانند سرطان ،تروما ،آرتریت،
سپسیس ،دیابت و بیماریهای خود ایمن نقش دارد (.)56،15
اگرچه گیرنده اختصاصی برای  HMGB1شناسایی نشده
است اما به نظر میرسد که عملکرد مؤثر آن در اثر اتصال به
گیرندههای متنوعی مانند  TLR2 ،RAGEیا  TLR4رخ
میدهد ( .)103،۹6بررسیها نشان دادند که تغییرهای سطح
 HMGB1در پاسخ به ایمونوتراپی به عنوان مارکر میباشد.
بیان  HMGB1در نمونههای بالینی اولین بار توسط
 Kuniyasuو همکارانش مطرح شد .بیان باالی  HMGB1در
ارتباط با هر نشانهای از سرطان ،شامل قابلیت تکثیر نامحدود،
توانایی گسترش رگهای خونی (آنژیوژنز) ،فرار از مرگ سلولی
برنامه ریزی شده (آپوپتوز) است ( .)64بیان باالی HMGB1
در انواعی از بدخیمیها نظیر سرطان روده بزرگ ،سرطان
سینه ،سرطان کبد ،سرطان لوزالمعده ،سرطان پروستات و
سرطان دهانه رحم مشاهده شده است ( .)100همچنین،
 HMGB1برای توسعه درمانهای هدفمند نظیر ادجوانت
درمانی بهمنظور به تأخیر انداختن رشد تومور مطرح شده
است ( .)10۹،2۹،106گزارش شده است که  HMGB1نه
تنها القا کننده پاسخ ایمنی ذاتی از طریق اتصال به گیرنده-
های شبه  )4/TLR2( 4/2 Tollو یا گیرنده برای محصول-
های پیشرفته گلیکوزیله شدن ) (RAGEاست بلکه تعدیل
کننده پاسخ ایمنی اکتسابی توسط تحریک تکثیر سلولی و
فعال سازی سلولهای  Tمیباشد .این ویژگی نشان میدهد
که  HMGB1ممکن است بهعنوان ادجوانت استفاده شود
( .)32در یک بررسی ،یک پپتید مشتق از دومین  B-boxاز
 HMGB1به نام  Hp91بهعنوان محرک مؤثر و قوی بلوغ
 DCعمل کرده و توانسته است سایتوکاینهای القا کننده
پاسخ نوع  Th1را تولید کند .در حقیقت  Hp91پاسخهای

به هر حال ،نقشهای متضادی در ارتباط با پروتئین
 HMGB1مطرح میباشد .برای نمونه ،پروتئین HMGB1
میتواند تکثیر ویروس را در عفونت حاد توسط القای
مهارکنندههای ورود ویروسی کاهش دهد ،اما ممکن است
باعث تکثیر ویروس در سلولهای دچار عفونت ،از جمله در
سلولهای بیماران آلوده به  HIVشود ( .)27این پروتئین
تکثیر  HIVدر سلولهای میلوئید را تنظیم میکند (.)8۹
پروتئین  HMGBتکثیر ویروسی را توسط اتصال به پروتئین-
های ویروس  HCVافزایش میدهد اما اثری بر ترجمه این
ویروس ندارد .عفونت  HCVباعث انتقال پروتئین HMGB1
از هسته به سیتوپالسم میشود ،که در آنجا با ژنوم HCV
تعامل میکند ( .)104،41در موشهای ترنس ژن دارای
 HMGB1 ،HBVممکن است دخیل در تکثیر لنفوسیتهای
 Tسایتوتوکسیک ) -(CTLsآغاز کننده آسیبهای کبدی
باشد ،درصورتیکه در التهاب HMGB1 ،میتواند از سلول-
های نکروز شده و نوتروفیل واسطه در آسیب کبدی رها شود.
این نتایج نشان دادند که درمانی که مهارکننده HMGB1
باشد ممکن است یک استراتژی بالقوه برای مبارزه با -HCC
هپاتیت ایجاد کند .با این حال ،نقش HMGB1در ایمنی بر
علیه سرطان کبد نیازمند مطالعههای بیشتر است (.)46

نتیجهگیری
پروتئین  HMGB1بهعنوان پروتئین هستهای حفاظت شده
دارای نقشهای مختلفی در زمینههای ایمونولوژی ،ژنوم،
واکسن و بیماریزایی است .بهطور کلی ،پروتئین  HMGB1و
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ایمنی سلولی و همورال ویژه آنتیژن را تحت شرایط درون
تنی ( )in vivoتقویت میکند .پپتید  Hp91تولید شده تحت
شرایط درون تنی ،سایتوکاینهای تنظیم کننده سیستم ایمنی
و فعال سازی سلولهای  T CD8+اختصاصی آنتیژن را
تقویت میکند ( .)108،57،40در ارتباط با نقش پر اهمیت آن
بهعنوان ادجوانت ،یافتههای اخیر ما نشان داد که پپتید
 Hp91و طول کامل ژن  HMGB1توانستند بهعنوان
ادجوانت مؤثر بهمنظور بهبود کارآیی واکسنهای درمانی
پروتئینی و DNAیی در مقابل عفونت ویروس پاپیلومای
انسانی به ترتیب عمل کنند .در حقیقت ،ایمونیزاسیون هم-
زمان پروتئین  HPV16E7با پپتید  ،Hp91ترشح اینترفرون
گاما و آنتیبادی  IgG2aرا به میزان قابل مالحظهای افزایش
داد و  100درصد موشها را در مقابل چالش تومور TC-1
حفاظت کرد (.)81
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شکلها:

شکل :1ساختار  HMGB1شامل سه بخش جعبه  ،Aجعبه  Bو دنباله اسیدی است.

شکل  :2فعالیتهای بیولوژیکی مختلف  HMGB1در مکانهای سیتوزول ،هسته و مایع خارج سلولی
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پپتید مشتق از آن ( )Hp91بهعنوان بیومارکر و ادجوانت
نقشهای به سزایی ایفا کردهاند .با توجه به مطالعههای انجام
شده ،Hp91 ،پپتید مشتق شده از پروتئین  ،HMGB1به-
عنوان محرک مؤثر و قوی بلوغ  DCعمل کرده و توانسته است
پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال را تحت شرایط درون تنی
تقویت کند .یافتههای اخیر ما نیز نشان داد که پپتید  Hp91و
طول کامل ژن  HMGB1توانستند بهعنوان ادجوانت مؤثر به
منظور بهبود کارآیی واکسنهای درمانی پروتئینی و DNAیی

در مقابل عفونت ویروس پاپیلومای انسانی به ترتیب عمل
کنند.
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