مقاله علمی
مهسا رنجبر ،دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک ،دانشکده علوم و فناوری های نوین ،واحد علوم دارویی
دکتر طاهره ناجی ،استادیار گروه داروسازی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین ،واحد علوم دارویی

بررسی تاثیر پروتئین های  E6و  E7در ایجاد سرطان گردن رحم
ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣـﺎوﻳﺮوس()HPVﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ
زﮔﻴــﻞ ساز ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ توده های اﻧﺴﺎﻧﻲ
دیده ﻣـیﺷـﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﻲ آلودگی با آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
ﻣـﻲ انجامد .اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﺟﻠﺪي
و ﻣﺨـﺎﻃﻲ ﻧﻮاﺣﻲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را آﻟﻮده
میﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑـﻪ اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣـﺎوﻳﺮوس اﻧـﺴﺎنی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻛﻪ ⅓

آنﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل هـﺎي اﭘـﻲﺗﻠﻴـﺎل دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)1(.

اﻧﻮاع HPVﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ را آﻟﻮده
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ:
ﻣﺎﻧﻨـــﺪ
اﻧـــﻮاع ﻛـــﻢ ﺧﻄـــﺮ
 HPV-6و ،HPV-11ﻋﺎﻣـــﻞ زﮔﻴﻞ ﻫﺎي
ﺧﻮش ﺧﻴﻢ است و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
ﺷﺪن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و بیشتر ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .اﻧﻮاع ﭘﺮﺧﻄﺮ در برگیرنده:
 HPV 16,18,31,33,45ﺑـــﻮده که
وابسته به ﺳــﺮﻃﺎن دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ
است .این گونه ها در99درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و در این
میان  HPV-16فراوانی ﺑﻴﺶ ﺗـﺮي داﺷـﺘﻪ
اﺳـﺖ .گفتنی اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ HPV
گونه های ﭘﺮﺧﻄـﺮ تنها بسته ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه
ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ نیست ،ﺑرای نمونه نزدیک
به20درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي اوروﻓﺎرﻧﻜﺲ
دارای گونه های وﻳﺮوس ﻫﺎي ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎي
ﺧﻄﺮ آفرین هستند(.)1
پاپیلوما ویروس های انسانی ()HPVs
با بیش از  100ژنوتیپ با انتشار جهانی
در خانواده پاپیلوما ویریده ،با ساختمان
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پروتئینی و ژنوم dsDNA
گرد و
بی پوشش جای دارند .پاپیلوما ویروس ها
عامل ایجاد کنندهی گونه های تومورهای
بدخیم و خوش خیم در پوست و
مخاطات انسان است .از میان این
بیماری ها و سرطان های وابسته با HPV
در انسان می توان به سرطان دهانه رحم،
پوست،حنجره ،بخش های سر و گردن،
سینه ،زگیل های تناسلی ،بیماری های
ملتحمه چشم و غیره اشاره کرد)2-6(...
امروزه ژنوتیپ های پاپیلوما
ویروس ها از نظرایجاد سرطان به سه
دسته  Intermediate Risk،High Riskو
 Low Riskتقسیم می شود.
پاپیلوما
اول
گروه
ویروس های کم خطر( )Low Riskشامل
گونه های  HPV-6/11که باعث ایجاد
زگیل تناسلی در ناحیه ژنیتال می شوند و
گروه دوم پاپیلوما ویروس های پرخطر
( )High Riskمانند گونه های HPV-16
 &18که باعث ایجاد سرطان در ناحیه
دهانه رحم می شوند.گونه های HPV-
 16,18 &31همواره با دیسپالزی های
میانه تا سخت دهانه ی رحم وابستگی
نشان داده اند(.)2-6
ژنوم  HPVاز نظر کارایی به سه
منطقه تقسیم می شود:نخستین ناحیه،
ناحیه غیرکد شونده به نام ناحیه کنترلی
طوالنی ( )LCRیا ناحیه تنظیمی است.
این منطقه شامل پروموتر اصلی اولیه

به نام  P97و سکانس های تنظیم کننده
همانندسازی  DNAاست)1(.
همچنین بیشترین شیوع ژنوم
ویروسی در این منطقه وجود دارد.
دومین ناحیه ،منطقه زودرس که شامل
 E1,E2,E4,E5,E6,E7است و در
همانندسازی و سرطان زایی ویروسی
دخالت دارد .سومین ناحیه ،منطقه تاخیری
است که پروتئین های ساختاری  L1,L2را
برای کپسید ویروسی کد می کند)1(.
انکوژن های ویروسی E6,E7
مسئول تغییر شکل سلولی است .در
بیشتر نمونه های سرطان سرویکس،
ژنوم HPVبه  DNAکروموزومی وارد
می شود که منجر به از بین رفتن ژن
E2ویروسی می شود .با توجه به اینکه
 E2یک مهارکننده رونویسی E6,E7
است ،نبود E2به تنظیم افزایش یافته
ژن های  E6,E7می انجامد)2( .
بیان پروتئین های  E6,E7تنظیم سیکل
سلولی طبیعی را از راه واکنش با P53
وRbمختل می کند .بدان وسیله سیکل
سلولی را طوالنی کرده ،آپوپتوزیس
را مهار می کند و سلول ها را آماده
دگرگونی به سوی بدخیمی می کند)4(.
 HPVبا تغییر پروتوانکوژن ها و تومور
ساپرسور ژن ها ،باعث ایجاد تغییر شکل
سلول و ایجاد سرطان می شود)1(.
انکوژن ها ،فعال کننده های
پروتوانکوژن های سلولی هستند .این

ژن ها ،کدکننده ی پروتئین هایی هستند
که مستقیما در تنظیم رشد و تکثیر سلولی
دخالت دارند .انکوژن ها یا از موتاسیون
پروتوانکوژن ها و یا از بیان غیر نرمال آنها
حاصل می شوند .این تغییرات انکوژن ها
باعث تکثیر غیرنرمال سلول ها و توسعه
تومور می شوند.
تومور ساپرسور ژن ها گروهی از ژن هایی
هستند که نقش مهمی در تنظیم زمان تقسیم
سلول ها و افزایش تعداد آن ها ایفا می کنند.
از میان این پروتئین ها میتوان به
رتینوبالستوما Rbو  P53اشاره کرد)12(.
انکوپروتئین های  E6,E7با اختالل در
عملکرد این پروتئین های سلولی باعث
تکثیر غیرطبیعی سلول ها می شود)8(.
در آسیب های تناسلی اولیهDNA ،
پاپیلوما ویروس ها بیشتر به شکل
اپی زومال وجود دارند .در حالیکه
در سلول های سرطانی و تومورهای
بدخیم  DNAویروسی اینتگره شده
و به صورت ترکیبی غیرهمولوگ
باعث شروع ترنسفورماسیون سلول و
پیشرفت به سمت بدخیمی می شود)9(.
اینتگره شدن باعث پایداری و بیان
بیشتر پروتئین های ویروسی  E6,E7شده
و باعث حذف ORFهای  E1,E2به عنوان
حذف اثر مهاری آنها می شود)9(.
بیشتر سرطان های وابسته با  HPVبه
بیان مداوم ژن های ویروسی مثل E6,E7
بستگی دارد)10(.
پروتئین  E6با 150اسید آمینه،
یک پروتئین هسته ای است که بعد
از ساخته شدن در سیتوپالسم به
وسیله ی توالی ( )NLSبه درون هسته
منتقل می شود E6 .یک پروتئین ترنسفورم
کننده است که با اتصال به پروتئین
سرکوب کننده ی تومور  P53باعث از بین
رفتن آن می شود.
در گونه های پرخطر  ، HPVفعالیت

اصلی پروتئین  : E6تحریک تخریب
پروتئین  P53با  ubiquitinationاست.
پیوسته شدن  E6به  P53و یوبیکویینه
شدن آن به ( E6-APپروتئین وابسته به
 E6سلولی ) وابسته است.
 P53یک فاکتور رونویسی است
که بیان ژن های دخیل در توقف
چرخه سلولی و آپوپتوزیس مثل
 cyclin dependent kinase inhibitor P21را
تحریک می کند .ممانعت از ترانس
لوکاسیون و تخریب  P53به وسیله
 ،E6باعث جلوگیری از فعال کردن و یا
سرکوب کردن رونویسی ژن ها توسط P53
می شود .در صورت عدم فعالیت P53 ،E6
افزایش یافته و باعث القای اپآپوپتوزیس
می شود و قبل از تکثیر ویروس منجر به از
بین رفتن سلول آلوده می گردد)1(.
پروتئین  E7تغییرات بیولوژیکی قابل
توجهی را در رشد سلولی القا می کند.این
پروتئین به پروتئین سرکوب کننده تومور
(رتینوبالستوما و دو پروتئین وابسته به PRb
یعنی ( P106 ,P130را غیرفعال می کند)1(.
در میان سرطان ها ،سرطان گردن
رحم تقریبا با قطعیت بیشتری با پاپیلوما
ویروس ها وابسته است .بروز موارد
سالیانه سرطان دهانه رحم در سراسر
دنیا بیش از  450هزار مورد است.اگرچه
میزان مرگ و میر در طی  30سال گذشته
رو به کاهش بوده است ولی تقریبا 200
هزار مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در
هر سال اتفاق می افتد)11(.
پاپیلوما ویروس انسانی قطعا به عنوان
عامل اصلی ایجادکننده ی بدخیمی های
رحم و سرطان پیشرونده ی رحم تلقی
میشود.غربالگری سرطان دهانه رحم از
طریق سیتولوژی و آزمایش  HPVبه
طور مستقیم نقش بسزایی در تشخیص
اولیه اختالالت دهانه رحم و کاهش
مرگ و میر ناشی از آن دارد)11(.

برخی تفاوت های ژنتیکی به صورت
پلی مورفیسم ژنی ،افزایش یا کاهش
بیان ژن های سرکوب کننده سرطان،
ژن های دخیل در سیگنال های سلولی
و متیالسیون برخی ژن ها در جوامع
مختلف به عنوان عوامل موثر در
پیشرفت و ایجاد سرطان دهانه رحم
همراه با ژنوتیپ های پاپیلوما ویروس
های انسانی نقش دارند .که از این پلی
مورفیسم ها و متیالسیون ژن ها در
آینده نه چندان دور میتوان به عنوان
مارکر های اصلی تشخیصی سرطان
دهانه رحم وابسته با ژنوتیپ های
پاپیلوما ویروس های انسانی و نیز
درمان استفاده کرد)11(.
به دلیل شیوع  HPVدر سرطان دهانه
رحم ،سرطان های ناحیه تناسلی و
سرطان سر و گردن ،حنجره ،مری،
دهان ،پستان ...
و با توجه به اینکه در مناطق
جغرافیایی مختلف گونه های متفاوت
 HPVدر ایجاد سرطان های مختلف نقش
داشته اند بنابریان بررسی رابطه بین
حضور پاپیلوما ویروس و سرطان های
نام برده ضروری است)1(.
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