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مقاله مروری

نقش اینتگرینها و کاربرد آن در توسعه داروهای ضدویروسی
*3

محمدهادی کربالئی نیا1و ،2احمد توکلی ،3بهروز فروغی نیا ،4فهیمه صفرنژاد تمشکل ،5مریم اسقایی

تاریخ دریافت مقاله1312/15/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1316/38/33 :

چکیده
اینتگرینها ،خانواده بزرگی از مولکولهای چسبان و تحت کنترل سلول می باشند که در شرایط متفاوت ،مانند یک شمشیر دو لبه عمل میکنند؛ از طرفی در
جذب و ورود سلول های کمکی و ایمنی به محل عفونت نقش بسزایی دارند و از سوی دیگر میتوانند هدف خوبی برای ویروسهای بیماریزا جهت ورود ،استقرار
و تکثیر آنها در سلول نیز باشند .ازآنجاییکه ویروسها مکانیسمهای مختلفی را برای ورود و نفوذ به سلولها انتخاب میکنند ،مقایسه این روشها در سطح
اینتگرینهای مورداستفاده آنها به روشن شدن هرچه دقیقتر مکانیسمهای اجرایی ویروس در عفونتزایی و نحوه تداخل آنها با سلول میزبان کمک خواهد
کرد .در این راستا هدف این مطالعه شناخت هرچه بیشتر ارتباط ویروسهای رایج ازجمله آدنوویروس ،پاپیلوماویروس ،هرپس ویروس ،هانتاویروس ،روتاویروس،
اکوویروس ،ویروس بیماری پا و دهان گاو ،ویروس کوکساکی تیپ  ،1پاراکوویروس انسانی تیپ  1و ویروس نقص ایمنی انسانی تیپ  1با اینتگرین و میان
کنشهای موجود بین آنها جهت کاربردهای درمانی و یا پیشآگهی بهتر بیماری ایجادشده توسط این ویروسها است.
کلمات کلیدی :اینتگرین ،ویروس ،گیرنده ،داروهای ضدویروسی

مقدمه
میان کنش بین ویروس و گیرندههای سطح سلولی ،نقش
کلیدی را در چرخه تکثیر ویروس بازی میکند .این میان کنش
باعث نفوذپذیری غشا ،فیوژن و اندوسیتوز میشود .ویروسها از
مکانیسمهای مختلفی جهت اتصال یا ورود برای ایجاد عفونت در
این سلولهای میزبانی استفاده میکنند .اینتگرینها ،یک خانواده
معمول از گیرندههای ویروسی و بهعنوان مولکولهای ضروری
برای ورود ویروس به داخل سلولها میباشند .سلولها با استفاده
از این گیرندهها به ماتریکس خارج سلولی متصل شده و در
چسبندگی سلول-سلول دخالت دارند.
ساختار اینتگرین:
اینتگرینها ،طولی حدود  583آنگستروم داشته و شامل یک
زیر واحد  123-183( αکیلو دالتون) و یک زیر واحد ( βحدود
*نویسنده مسئول :مریم اسقایی ،گروه ویروسشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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 13کیلو دالتون) میباشند .هردوی این زیر واحدها از
پروتئینهای ترانس ممبراین تیپ  1هستند .تا به امروز ،حداقل
 18زیر واحد  )αIIb ،αX ،αV ،αM ،αL ،αE ،αD ،α1-α11( αو  8زیر
واحد ) β (β1-β8وجود دارد ،این دو زیر واحد بهصورت غیر
کوواالنسی به یکدیگر متصل شدهاند تا ساختمان 52
هترودایمری  α/βرا تشکیل دهند (.)5 ،1
هر زیر واحد اینتگرین متشکل از یک دمین بزرگ خارج
سلولی ،یک ناحیه ترانس ممبراین و یک دمین کوتاه
سیتوپالسمیک است .در بیشتر موارد دمین سیتوپالسمیک از
 53-03ریشه آمینواسیدی تشکیلشده ،بهجز زیر واحد  β4که
دمین سیتوپالسمیک آن بسیار بلند و از  1333آمینواسید
تشکیل یافته است .همه زیر واحدهای  αدر دمین خارج سلولی
خود ،حاوی یک ( β-Propellerپروانه یا ملخ بتا) هستند که از 0
تکرار هومولوگ  33-43آمینواسیدی تشکیلشده و با توالیهای
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 -1مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال ،پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ،تهران ،ایران.
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 -2مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان فیروزگر ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ،تهران ،ایران.
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اینتگرین و داروهای ضدویروسی
دوره بالینی پزشکی

فعالیت دمینهای خارج سلولی اینتگرینها:
 دمینهای خارج سلولی بسیاری از اینتگرینها (،αvβ3 ،αvβ1
 αvβ8 ،αvβ6 ،αvβ5و  )αIIbβ3توالی آرژینین-گالیسین-
آسپارتیک اسید ( )RGDموجود در چندین پروتئین
ماتریکس خارج سلولی را شناسایی و به آنها متصل میشوند
و سیگنالهای مهمی را جهت چسبندگی سلولی ،جنبندگی
سلولی ،آپوپتوز و تنظیم اختصاصی ژن را ایجاد میکنند.
 در اینتگرین  ،α2β1توالیهای آسپارتیک اسید-گالیسین-
گلوتامیک اسید-آالنین را شناسایی میکنند.
 در اینتگرین  ،α4توالیهای گلوتامیک اسید -ایزولوسین-
لوسین-آسپارتیک اسید-والین را شناسایی میکنند.
 در اینتگرین  ،αxتوالیهای گالیسین -پرولین-آرژینین-
پرولین را شناسایی میکنند.
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گروه اول :شامل زیر واحدهای  αو حاوی دمین
با حدود  183آمینواسید هستند ،این دمین عضوی از خانواده
دمینهای فون ویل براند  (VWA) Aاست .اعضای این گروه
عبارت از اینتگرینهای αM ،αL ،α11 ،α10 ،α2 ،α1 :و  αXمیباشند.
گروه دوم :حاوی یک توالی مشترک بعد از ترجمه در داخل
زنجیره سنگین و سبک در داخل پیش سازهای خود هستند .این
گروه شامل اینتگرینهای αIIb ،α8 ،α7 ،α6 ،α5 ،α3 :و αVاست (.)2
(Inserted) I

فعالسازی اینتگرین:
به تغییرات موردنیاز جهت افزایش فعالیت اتصال به لیگاند،
فعالسازی اینتگرین گفته میشود ،درحالیکه معموالً به تغییرات
القاشده توسط اتصال لیگاند که القای سیگنال را افزایش
میدهند ،فعالسازی گیرندههای سیگنالینگ میگویند ( .)6از
خصوصیات کلی اینتگرینها این است که حداقل دارای دو
کنفورماسیون هستند :فعال (قدرت اتصال به لیگاندها را دارد) و
غیرفعال (قادر به اتصال به لیگاندها نیست) .تصور میشود که
تبدیل از یک حالت غیرفعال به حالت فعال از طریق دو مکانیسم
متفاوت رخ میدهد که درمجموع بهعنوان Inside-out
 signalingخوانده میشود .مکانیسم اول ،تغییر افینیتی است که
از طریق تغییرات کنفورماسیون در اکتودمین اینتگرین انجام
میگردد و مکانیسم دوم ،تغییر اویدیتی نام دارد که با کالستر
شدن هترودایمرهای اینتگرین در سطح سلول انجام میشود (.)0
الف) افینیتی اینتگرین:
یکی از مکانیسمهای مهمی که توسط آن سلول ،عملکرد
اینتگرین را تنظیم میکند ،کنترل موقتی افینیتی اینتگرین برای
لیگاندهای خارج سلولی است .این موضوع نتیجه تغییرات
کنفورماسیونی سریع و برگشتپذیر دمینهای خارج سلولی
هترودایمر اینتگرین است ( .)8مشخصشده که انتقال بین این
کنفورماسیونها هم توسط اشغال کاتیون دو ظرفیتی و هم توسط
اتصال لیگاند تنظیم میشود .ازآنجاییکه اینتگرینها ازلحاظ
کنفورماسیونی انعطافپذیر بوده و حاوی یک تعداد نواحی لوالی
کلیدی می باشند ،تغییرات حتی ناچیز در محیط کاتیونی،
مجموعهای را حول این لوالها در هر دو زیر واحد  αو  βتنظیم
میکند .تغییرات کنفورماسیونی بعدی ،اثر مستقیم بر روی
ظرفیت اتصال به لیگاند دارد .بهطورکلی یونهای  Mn2+و Mg2+
معموالً اتصال لیگاند را تقویت میکنند؛ درحالیکه یونهای Ca2+
معموالً یک اثر مهاری دارند (.)1
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 53-33آمینواسیدی از هم فاصله گرفتهاند .سه یا چهار تکرار
خارج سلولی شامل توالیهای ASP-X-ASP-X-ASP-Gly-X-
 X-ASPبا خاصیت اتصال به کاتیون هستند .عالوه بر آن ،همه
زیر واحدهای  αدارای موتیف مشترک  2آمینواسیدی GFFKR
هستند که مستقیماً در زیر ناحیه ترانس ممبراین واقعشده است.
قسمت سر ( )Headهمه زیر واحدهای  ،βیک دمین I-Like
وجود دارد که ساختار آن با دمین  Iزیر واحدهای  αمشابه و
مشترک است .دمین  I-Likeزیر واحد  βبا یک زیر واحد  αمیان-
کنش دارد و یک سطحی را برای اتصال به لیگاند فراهم میکند.
ناحیه چسبنده وابسته به یون فلزی ( )MIDASبرای اتصال
لیگاند ضروری بوده و هم در دمین  Iزیر واحد  αو هم در دمین
 I-Likeزیر واحد  βحضور دارد .دمین های  -Nترمینال زیر
واحدهای  αو  βباهم ترکیب میشوند و ناحیه سر ( )Headمتصل
شونده به لیگاند را تشکیل میدهند (.)3
موتیف  GFFKRواقع در ناحیه سیتوپالسمی زنجیره  αکه
دمین لوال این زنجیره را تشکیل میدهد ،در تمامی اعضای
خانواده اینتگرینها محافظت شده است .این موتیف با مهار
فعالسازی اینتگرین ،بهعنوان یک توالی تنظیمی منفی عمل
میکند .حذف این موتیف ،باعث فعال شدن  LFA-1میشود.
ریشه آرژینین در موتیف  GFFKRو یک ریشه آسپارتیک اسید
در موقعیت متناظر با آن در زنجیره  ،βیک پل نمکی را ایجاد
میکنند و این تغییر کنفورماسیون منجر به کاهش فعالیت
اینتگرین میشود (.)4

انواع اینتگرینهای :α
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ب) کالستر شدن اینتگرین:

اصول کلی میان کنشهای ویروس–اینتگرین:
بسیاری از ویروسها از مکانیسمهای اندوسیتیک میزبان برای
تهاجم خود استفاده میکنند که در آن ،ویروسها باید به
گیرندههای اختصاصی در سطح سلول متصل شوند ،این گیرندهها
معموالً نقش مهمی را در چسبندگی سلول ،میان کنش سلول-
سلول ،سیگنالینگ و مکانیسمهای دفاعی بازی میکنند .اتصال
ویروس به گیرنده میتواند باعث تغییراتی در کنفورماسیون
گیرنده و وقایع سیگنالینگ گردد بنابراین هم ورود ویروس و هم
پاسخ سلولی به عفونت را تنظیم میکند ( .)13 ،15عالوه بر آن،
تغییرات کنفورماسیونی در ذرات ویروسی که بااتصال به گیرنده
آغازشده است ،میتواند ورود و پوشش برداری ویروس را نیز
تسهیل نماید.
به نظر میرسد که اینتگرینها برای بعضی از ویروسها بهعنوان
دربهایی برای ورود به داخل سلول بکار میروند و میان کنش
ویروس -اینتگرین در چرخه تکثیر ویروس مهم است .این میان
کنش باعث نفوذپذیری غشا ،فیوژن و اندوسیتوز میشود؛ بنابراین
اینتگرینها میتوانند یا بهعنوان گیرندههای اولیه اتصال و یا
بهعنوان کورسپتور در فرآیند ورود ویروس به داخل سلول عمل

کنند .زمانی که میان کنش بین ویروس-اینتگرین رخ داد،
ویروسها با استفاده از توالیهای شناسایی الگو نظیر ،RGD
 LDV ،GRRPو  QAGDVیا به اینتگرینها متصل میشوند و
یا با نواحی منحصربهفردی از اینتگرینها حتی بدون یک توالی
شناسایی داشته باشند ،میان کنش میکنند؛ دراینباره به توضیح
این میان کنشها در مورد چند ویروس  DNAدار و  RNAدار
میپردازیم (.)14
الف) ویروسهای  DNAدار:
 )1آدنوویروسها:
آدنوویروس اولین ویروسی بود که مشخص شد از چندین
گیرنده سلولی جهت عفونت سلول میزبان استفاده میکند .بعد
از اتصال آدنوویروس به سلولها که از طریق گیرنده 1 CAR
صورت میگیرد ،سروتیپهای مختلف آدنوویروسی از اینتگرینها
برای ورود به داخل سلول میزبان استفاده میکنند .اتصال
آدنوویروس به سلولها توسط یک زیر واحد  433کیلو دالتونی 2
ظرفیتی (پایه پنتون) حاوی پنج توالی  RGDو همچنین توسط
مولکول فیبر صورت میگیرد (.)12
ارتباط غیر کوواالنسی پایه پنتون و فیبر در آدنوویروس،
کمپلکس هترودایمری (پنتون) را تشکیل میدهد (.)10 ،16
هرکدام از  15رأس ویریون ،حاوی یک کمپلکس پنتون است که
در این کمپلکس ،دمین -Nترمینال فیبر به داخل حفره مرکزی
پایه پنتون وارد میشود (.)18 ،10
در ورود آدنوویروس به داخل سلول میزبان ،میان کنشهای
پیدرپی با گیرندههای سلولی میزبان وجود دارد:
 پروتئین گیرنده  :CARدر اتصال ویروس نقش دارد (.)11 اینتگرینهای  αvβ3و  :αvβ5باعث اینترنالیزه شدن ویروسمیگردند.
 اینتگرین  :αvβ5باعث نفوذ ویروس به داخل غشای اندوزومیسلول میشود ( .)53این وقایع به ویروس اجازه میدهند تا
سلولهای میزبان را آلوده کنند .توالیهای  RGDدر پایه پنتون
با اینتگرینهای  αvβ3و  αvβ5میان کنش کرده و اینترنالیزه شدن
آدنوویروس را تقویت میکنند ،همچنین مطالعات جدید نشان
داده است که اینتگرین  αvβ5بهصورت انتخابی باعث تسهیل و
ایجاد نفوذپذیری غشا و پارگی اندوزومی 5میشود (.)55 ،51
بهخصوص دمین داخل سلولی زیر واحد  β5اینتگرین ،نفوذپذیری
1. coxsackie -Adenovirus Receptor
2. Endosomal rapture
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اینتگرینها با گیرندههای سطح سلولی دیگر تفاوت دارند؛
بهطوریکه آنها با یک افینیتی کم به لیگاندهای خود متصل
میشوند و معموالً در غلظتهای  13-133برابر بیشتر بر روی
سطح سلولی حضور دارند .بدین ترتیب اینتگرینها تنها زمانی
که توسط یک کیناز مشخص تحریک شوند ،بهصورت خوشهای
قرار میگیرند؛ سپس افینیتی پایین آنها در سطح سلول به
نقطهای افزایش مییابد که قابلیت کافی چسبندگی برای اتصال
به لیگاند را کسب خواهند کرد .ازآنجاکه کالستر شدن ،منجر به
افزایش اویدیتی میشود ،اتصال اینتگرینها به لیگاندهای چند
ظرفیتی در ماتریکس خارج سلولی یا بر روی سایر سطوح سلولی،
باعث تجمع کمپلکسهای سیگنالینگ بر روی سطوح
سیتوپالسمی غشای پالسمایی گردیده و یک انتخاب گسترده از
فاکتورهای داخل سلولی میتواند باعث القای کمپلکسهای
سیگنالینگ و اسکلت سلولی شود و این امر بهنوبه خود باعث
فراخوانی اینتگرینها از طریق پروتئینهای رابط میشود (،13
.)11
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اینتگرین و داروهای ضدویروسی
دوره بالینی پزشکی

 )2پاپیلوماویروسهای انسانی:
اینتگرین  ،α6گیرنده پاپیلوماویروسهای انسانی بوده و با
اینتگرینهای  β1و  β4همراه است ( .)56-58اینتگرین  α6β1بر
روی طیفی از سلولها ازجمله پالکتها ،لنفوسیتها ،ماکروفاژها،
اووسیتها و سلولهای اندوتلیال بیان میشود؛ درحالیکه
اینتگرین  α6β4بهطور نسبی به سلولهای اپی تلیال ،سلولهای
مزانشیمی و بعضی از سلولهای عصبی محدود میشود (.)51
کمپلکس  ،α6β4قسمت جداییناپذیری از همی دسموزوم در
اپیتلیوم فلسی طبقه طبقه است؛ درواقع کمپلکس ترانس
ممبراینی است که در اتصال سلولهای اپی تلیال به غشای پایه
دخالت دارد و غشای پایه ،اپیدرم را از درم جدا میکند (-35
 .)33مدلی برای عفونت  HPVپیشنهادشده است که در آن،
ذرات ویروسی به اینتگرین  α6متصل و متعاقب آن ،اندوسیتوز
میشوند ،محققان معتقدند که اینتگرین  α6β4از طریق همی
دسموزوم ،به شبکه میکروفیالمنت متصل میشود (.)33 ،56
 )3هرپس ویروسها:
هرپس ویروسها از معدود بزرگترین ویروسهای  DNAدار
دو رشتهای بوده که دارای  3زیرخانواده و چندین جنس
بیماریزای حیوانی و انسانی میباشند .سیتومگالوویروس انسانی
( ،)HCMVیک بتاهرپس ویروس و رایجترین علت نقایص
مادرزادی به شمار میآید ،این ویروس در ابتدا از طریق ارتباط با
پروتئوگلیکانهای هپاران سولفات سطح سلول به سلولهای
میزبان متصل میشود ( .)30 ،36 ،32 ،34بااینوجود این فرآیند
برای ورود ویروس به داخل سلول میزبان کافی نیست و بدین
ترتیب با تحقیقات بیشتر ،گیرندههای دیگری که در ورود ویروس
به داخل سلول دخیل هستند نیز شناسایی شدند .جالب است
بدانیم از بین گلیکوپروتئینهای انولپ خارجی هرپس
ویروسهای انسانی ،حضور گلیکوپروتئین  gBدر پدیده فیوژن و
ورود ویروس به داخل سلول ضروری است (.)38

3. Systemic Delivery
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غشا و تحویل ژن را تنظیم میکند .مطالعات نشان دادهاند که در
ناحیه -Cترمینال زیر واحد  ،β5موتیف  TVDنقش مهمی را در
اینترنالیزه شدن آدنوویروس بازی میکند (.)53
لیگاندهای متصل شونده به اینتگرینها ،تغییراتی را در
سازمانبندی اسکلت سلولی pH ،داخل سلولی و فسفریالسیون
پروتئین تیروزین ایجاد میکنند .شواهد نشان میدهند که
اینترنالیزه شدن آدنوویروس توسط اینتگرینهای  ،αvبه
فعالسازی ( PI3Kفسفواینوزیتید OH-3-کیناز) نیاز دارد .از
طرفی فعالسازی  PI3Kوابسته به میان کنش پایه پنتون با
اینتگرینهای  αvبوده و اختالل در فعالیت  PI3Kتوسط دارو،
اینترنالیزه شدن و تحویل ژن آدنوویروس را مهار میکند ،اما اثری
بر روی اتصال و حرکت سلول باواسطه اینتگرین ندارد (.)54
باوجود اهمیت موتیفهای محافظتشده  RGDدر پایه پنتون
آدنوویروس در میان کنشهای آدنوویروس-اینتگرین،
آدنوویروسهایی نیز وجود دارند که حامل موتیف  RGDنیستند
برای مثال میتوان به آدنوویروس تیپ  43و  41که تنها اعضای
زیرگروه  Fآدنوویروس انسانی هستند ،اشاره کرد .شواهد نشان
میدهند که در توالی پروتئینی پایه پنتون این آدنوویروسها،
بهجای موتیف  ،RGDموتیفهای  RGADو  IGDDقرار دارند،
پس به نظر میرسد که همه آدنوویروسهای انسانی از
اینتگرینها برای ورود به سلول استفاده نمیکنند (.)52
میان کنش پایه پنتون آدنوویروس با اینتگرینهای  ،αvباعث
کالستر شدن گیرنده شده و منجر به فسفریالسیون و فعالسازی
تیروزین  FAKمیشود .نقش  FAKدر جنبندگی سلولی و
همچنین اثر بر روی مولکولهای پاییندست نظیر MAP
کینازهای  ERK1/ERK2بهخوبی مشخصشده است و جالب
است بدانیم ،سیگنالینگ آدنوویروسی در مورد  FAKمنجر به
افزایش ورود ویروس به داخل سلول میزبان نمیشود ،درحالیکه
ممکن است فعالسازی  FAKدر تولید سایتوکاینهای پیش
التهابی دخالت داشته باشد که این وضعیت ،استفاده از وکتورهای
آدنوویروسی را برای تحویل سیستماتیک 3در انسانها محدود
میکند .از طرفی اتصال آدنوویروس به اینتگرینها همچنین باعث
تقویت فعالسازی  PI3K ،P130CASو  Rhoکه خانوادهای از
GTPaseهای کوچک هستند نیز میشود .یکی از پیامدهای وقوع
این سیگنالینگ ،پلیمریزاسیون اکتین و افزایش اینترنالیزه شدن

آدنوویروس است .فعالسازی  PI3Kعالوه بر افزایش اندوسیتوز،
از طریق سیگنالینگ متعاقب با پروتئین کیناز ) B (AKTنیز
باعث افزایش بقای سلولهای میزبانی شده و بنابراین چرخه
تکثیر ویروس تکمیل و ویریونهای نسل جدید تولید میگردند
(.)12
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محمدهادی کربالئی نیا و همکاران

ب) ویروسهای  RNAدار:
 )1هانتاویروسها:
هانتاویروسها ویروسهای پوششدار متعلق به خانواده
بونیاویریده هستند .این ویروسها بهصورت اولیه در اندوتلیوم
عروقی تکثیر مییابند و دو بیماری مهم انسانی تب هموراژیک
همراه با سندرم کلیوی و سندرم بهشدت کشنده ریوی

4. a disintegrin and a metalloprotease
5. Focal adhesion kinase
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مطالعات نشان دادند که  gBحاوی توالی
است که در خانواده پروتئینی  4ADAMحضور دارد و اعضای این
خانواده ،اینتگرینها ،بخصوص زیر واحدهای  β1را شناسایی
میکنند ( .)31توالی  disintegrinدر گلیکوپروتئینهای gB
بسیاری از سویههای بالینی و آزمایشگاهی سیتومگالوویروسهای
انسانی ،همچنین در سایر هرپس ویروسهای بتا و گاما حفظشده
است؛ اما در هرپس ویروسهای آلفا حضور ندارد .با استفاده از
آنتیبادیهای بلوک کننده عملکرد اینتگرین ،آنتاگونیستهای
پپتید و ردههای سلولی که نقص در اینتگرین داشتند ،اثبات شد
که موتیف  disintegrinگلیکوپروتئین  gBسیتومگالوویروس
انسانی با اینتگرینهای  β1و  αvβ3میان کنش برقرار کرده و بدین
ترتیب ،ورود ویروس به داخل سلول و عفونت را تسهیل میکنند
( .)31عالوه بر آن ،اشغال اینتگرینها توسط سیتومگالوویروس
انسانی همانند دیگر ویروسهای متصل شونده به اینتگرین مانند
آدنوویروس و ویروس هرپس انسانی تیپ هشت ( HHV-8یا
هرپس ویروس مرتبط با سارکوم کاپوسی) ،منجر به
فسفریالسیون مولکول سیگنالینگ سلولی  2FAKو
پلیمریزاسیون اکتین سلولی میشوند (.)43
همانند بسیاری از هرپس ویروسها HHV-8 ،نیز از هپاران
سولفات جهت اتصال اولیه به سلول استفاده میکند و درعینحال
ورود ویروس به داخل سلول از طریق اندوسیتوز نیاز به میان
کنش  gBویروس  HHV-8با اینتگرین  α3β1دارد (.)45 ،41
وقایع سیگنالینگ سلولی باواسطه اینتگرین ،میتواند باعث
تقویت ترشح فاکتورهای رشد یا سایتوکاینهایی شود که تکثیر
سلولهای اپی تلیال را تسهیل میکنند ،این موقعیت میتواند
تشکیل تومور سارکوم کاپوسی را تسریع کند .در تأیید این
فرضیه ،اتصال اینتگرین  α2β1با پروتئینهای  ،EMCمنجر به
ترمیم اپی تلیوم زخم پوست انسان شده و این فرآیند نیاز به
مهاجرت سلولی و یا پرولیفراسیون دارد (.)43
RX6-8DLXXF

هانتاویروسی را ایجاد میکنند ( .)42 ،44عفونت هانتاویروسی با
اختالل عملکردهای اندوتلیالی و پالکتی همراه بوده و منجر به
نقص انعقادی و ادم حاد ریوی میشود .تحقیقات نشان داده که
اینتگرینهای  αIIbβ3( β3و  )αvβ3در ورود هانتاویروسها به داخل
سلول دخالت دارند (.)46
برخالف هانتاویروسهای پاتوژن ،سویههای غیر پاتوژن نظیر
 Prospect Hill Virusاز اینتگرینهای  β1استفاده میکنند.
مشخصشده است که اینتگرینهای  β3در مقایسه با
اینتگرینهای  β1نقش مهمتری در نفوذپذیری عروقی دارند؛
بنابراین استفاده از اینتگرینهای  β3توسط هانتاویروسهای
پاتوژن میتواند این موضوع را توجیه کند که چرا عفونت توسط
این سویهها منجر به بیماری شدید میشود (.)40
اینتگرینهای  β3بر روی ماکروفاژها حضورداشته و از
گیرندههای سلولی مهم اندوتلیال و پالکتها محسوب میشوند.
اینتگرینهای  αIIbβ3و  ،αvβ3لیگاندهای مختلفی ازجمله
فیبرینوژن ،ویترونکتین و فیبرونکتین را در یک مسیر وابسته به
 RGDشناسایی میکنند ( .)48 ،50اینتگرین  ،αIIbβ3گیرنده
اختصاصی برای پالکتها بوده و برای وقایع چسبندگی در
هوموستاز ضروری است ( .)41اینتگرین  αvβ3نیز بر روی
بافتهای مختلف ازجمله سلولهای عضله صاف حضور دارد و
میتواند در گشادی و تنگی سرخرگها دخالت داشته باشد (.)23
بدین ترتیب از طریق میان کنشهای بین هانتاویروس-اینتگرین
 ،β3ویروس میتواند باعث تغییرات عروقی ،پالکتی و اندوتلیالی
و تغییر در نفوذپذیری و ایجاد ترومبوسیتوپنی شود.
موتیفهای  RGDکه توسط اینتگرینهای  αIIbβ3و αvβ3
شناسایی میشوند ،در هیچیک از پروتئینهای هانتاویروسی
وجود ندارند .هانتاویروسها از طریق میان کنشهای
منحصربهفرد مستقل از  RGDبا اینتگرینهای  αIIbβ3و  αvβ3در
ارتباط هستند .بدین ترتیب هانتاویروسها با نواحی خاصی از
اینتگرین میان کنش میکنند و با میان کنشهای پیچیدهتری
از گیرندههای سلولی برای ورود خود به داخل سلول نیاز دارند.
میان کنش هانتاویروسها با اینتگرین  ،αvβ3سبب تغییر
نفوذپذیری عروقی را در طول عفونت شده و همچنین یک نقطه
بالقوه برای مداخله درمانی در طول عفونتهای هانتاویروسی را
فراهم میکند (.)46
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اینتگرین و داروهای ضدویروسی
دوره بالینی پزشکی

 )2روتاویروسها:

 )3اکوویروسها:
اکوویروسها ( )EVاز اعضای خانواده پیکورناویریده هستند.
این ویروسها دارای یک کپسید بیستوجهی متشکل از 4
6. Junctional adhesion molecule 1
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روتا ویروسها در خانواده رئوویریده قرار دارند و عامل
بیماریهای گوارشی میباشند .این ویروسها ،تروپیسم سلولی
بسیار اختصاصی داشته و تنها سلولهایی با منشأ کلیوی یا
اپیتلیوم گوارشی را آلوده میکنند .همانند مسیر ورود
آدنوویروسها به داخل سلول میزبان ،فرآیند ورود روتاویروسها
نیز به داخل سلولهای میزبانی از طریق یک فرآیند چندمرحلهای
رخ میدهد .ابتدا یک پروتئین اسپایک که بهعنوان  VP4شناخته
میشود ،در اتصال ویروس به سلولها از طریق اتصال به
ریشههای اسید سیالیک دخالت دارد ( .)21بااینحال به نظر
میرسد که اتصال سویههای حیوانی روتاویروس به گیرندههای
سلولی حاوی اسید سیالیک برای عفونتزایی آنها غیرضروری
هستند؛ چون موتانتهای مستقل از اسید سیالیک نیز عفونی
هستند ( .)25سپس میان کنش  VP4با اینتگرینهای ،α2β1
 α4β7 ،α4β1و  αxβ2سبب اینترنالیزه شدن ویروس میگردد (.)23
بیشتر روتاویروسهای انسانی و حیوانی ( 80درصد) ،توالی
آمینواسیدی ) DGE (ASP, Gly, Gluرا در ریشههای -313
 338پروتئین  VP5ویروس دارند و بهعنوان لیگاند برای اینتگرین
 α2β1عمل میکند .دمین  Iاینتگرین  ،α2β1ناحیه اتصال
اینتگرین برای روتاویروس به شمار میآید .همچنین بیشتر
روتاویروسها حاوی توالی  LDVدر ریشههای  530-531و توالی
 LDIدر ریشههای آمینواسیدی  561-501در پروتئین VP7
میباشند .دورترین الیه پروتئینی هر ویریون ناحیه  VP7است
( .)23توالی  ،LDVناحیه اصلی چسبندگی فیبرونکتین به
اینتگرینهای  α4β1و  α4β7بر روی طیف وسیعی از انواع سلولها
محسوب میشود ( .)24عالوه بر آن ،همه روتاویروسهای
پستانداران در ریشههای  523-522پروتئین  ،VP7حاوی توالی
 GPRهستند که در دمین -Nترمینال فیبرینوژن قرار داشته و
بهعنوان لیگاند برای اینتگرین  αxβ2مطرح است (.)22
مشخصشده است که پروتئین  VP7روتاویروس ،با اینتگرین
 αxβ2و همچنین با اینتگرین  αvβ3در ارتباط است که این میان
کنش ،فرآیند ورود ویروس به داخل سلول را تقویت میکند
(.)22
تکثیر اولیه روتاویروسها در انتروسیتهای بالغ اپیتلیوم میانی
و فوقانی روده کوچک رخ میدهد و اینتگرین  α2β1در نواحی
تکثیر یا تمایز اپی تلیوم حضور دارد .اینتگرین  α4نیز در

لکوسیتها بیان میشود .ازآنجاییکه اینتگرین  α4β1بهعنوان یک
گیرنده برای روتاویروس است ،ویروس ممکن است از
اینتگرینهای  α4جهت میان کنش با لوکوسیتها استفاده کند.
سیگنال اینترنالیزه شدن  NPXYدر دمین سیتوپالسمیک
اینتگرینهای  βحضور دارد (.)26
اتصال سلولی اولیه میتواند از طریق اتصال با افینیتی پایین
 VP8به سیالیک اسید انتهایی یا تحت انتهایی بر روی
گلیکولیپیدها یا گلیکوپروتئینهایی مثل اینتگرین  α2β1باشد.
اتصال اسید سیالیک انتهایی برای شناسایی  α2β1ضروری نیست،
اما میتواند باعث تقویت تغییر کنفورماسیونی در  ،VP4نمایان
شدن ناحیه  DGEموجود در  VP5و یا قرار دادن  VP4در
مجاورت نزدیک با دمین  α2Iشود .اتصال  VP5به دمین I
اینتگرین  α2β1فعالشده از طریق توالی لیگاند کالژن تیپ 1
 DGEدر  ،VP5میتواند منجر به کالستر شدن اینتگرین و انتقال
پیام شده و احتماالً بااتصال بیش از یک مولکول اینتگرین α2β1
به هر اسپایک مولتی مری  VP4تقویت میشود .این اتصال
میتواند میان کنش  VP7را با  αxβ2و  αvβ3تسهیل کند و باعث
کالستر شدن بیشتر اینتگرین و اندوسیتوز شود؛ بنابراین
روتاویروسهای استفادهکننده از اینتگرین و روتاویروسهای
مستقل از اینتگرین میتوانند اندوسیتوز شوند و اینتگرینهای
فعالشده  β1میتوانند از طریق اندوسیتوز باواسطه کالترین ،وارد
سلولها شوند .شناسایی اینتگرین  αvβ3توسط آدنوویروس ،هم
منجر به اندوسیتوز باواسطه کالترین و هم منجر به
ماکروپینوسیتوز ویروس میشود (.)20
عضو دیگری از خانواده رئوویریده به نام رئوویروس تیپ 1
پستانداران ( )Langبرای ورود به داخل سلول و ایجاد عفونت ،از
اینتگرینهای  β1استفاده میکنند .پروتئین اسپایک این ویروس
که بهعنوان سیگما  1شناخته میشود ،با افینیتی باال با JAM-
 61میان کنش میکند ()28؛ اما این ویروس از گیرندههای ثانویه
برای ورود به سلول میزبان استفاده میکند .ازآنجاییکه پروتئین
 λ2رئوویروس ،حاوی موتیفهای  RGDو  KGEمتصل شونده به
اینتگرین است ،نقش بالقوه این گیرندهها در اینترنالیزه شدن و
ورود رئوویروسها به داخل سلول میزبان اثبات گردید (.)28

محمدهادی کربالئی نیا و همکاران

 )4ویروس بیماری پا و دهان گاو (:)FMDV
ویروس بیماری پا و دهان گاو ( )FMDVعضو جنس
آفتوویروس از خانواده پیکورناویریده است که در پروتئین کپسید
 VP1این ویروس ،توالی بهشدت محافظتشده  RGDقرار دارد
( .)66 ،62حضور اینتگرین  αvβ3بهعنوان مولکول گیرنده برای
این ویروس شناساییشده است و مشخصشده که وجود موتیف
 RGDبرای میان کنشهای ویروس با اینتگرین  αvβ3ضروری
است؛ چراکه همواره موتاسیون یا حذف توالی  ،RGDسبب غیر
عفونی شدن ویروس  FMDVمیگردد ( .)60-01ضمناً عالوه بر
 ،αvβ3اینتگرینهای  αvβ6و  α5β1نیز بهعنوان گیرنده برای
 FMDVمطرح هستند .اینتگرینهای مذکور نیز وابسته به موتیف
 RGDمیباشند (.)03 ،05
 )5ویروس کوکساکی تیپ :)CAV-9( 9
ویروس کوکساکی تیپ  1نیز در خانواده پیکورناویریده جنس
انتروویروس است .مشخصشده که این ویروس دارای یک موتیف
 RGDنزدیک به -Cترمینال پروتئین کپسید  VP1بوده (،04
 )02و ازجمله ویروسهای بیشماری است که از اینتگرین αvβ3
بهعنوان گیرنده استفاده میکند ( .)00 ،06بااینحال این
اینتگرین ،تنها گیرنده مورداستفاده توسط  CAV-9نیست؛ بلکه
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پروتئین سطح سلولی دیگر به نام پروتئین  03کیلو دالتونی نیز
بهعنوان گیرنده برای این ویروس عمل میکند (.)01 ،08
حذف موتیف  RGDاز  CAV-9چه از طریق آنزیمی و چه از
طریق موتاژنز ،باعث ایجاد ویروسهایی میشود که توانایی عفونت
را دارند و این موضوع باعث شده است تا محققان بر این باور
باشند که ویروس در غیاب موتیف  ،RGDمیتواند پروتئین 03
کیلو دالتونی را جایگزین نماید ( .)81 ،83مطالعات نشان دادهاند
که توالی ( CYDMKTTCریشههای  )180-113در اینتگرین
 ،β3یک ناحیه اتصالی مهم برای  CAV-9است .میان کنش
ویروس با این توالی از اینتگرین  αvβ3چنان افینیتی باالیی را از
خود نشان میدهد که از موتیف  RGDمیتوان صرفنظر کرد
(.)85
 )6پاراکوویروس انسانی تیپ :)HPEV-1( 1
این ویروس عضوی از جنس پاراکوویروس در خانواده
پیکورناویریده است .عفونت با پاراکوویروس در انسانها
بهخصوص کودکان میتواند باعث عالئم تنفسی ،انسفالیت و فلج
شل شود ( .)21این ویروس در پروتئین کپسید  VP1خود ،دارای
موتیف  RGDاست ( .)84 ،83مشخصشده است که HPEV-1
از اینتگرینهای  αvبهعنوان گیرنده در چرخه عفونی خود
استفاده میکند ( .)82مطالعات اخیر نشان دادهاند که هم
اینتگرین  αvβ3و هم اینتگرین  αvβ1با عمل کردن بهعنوان
گیرنده اتصالی ویروس ،در اتصال  HPEV-1و چرخه عفونی آن
دخیل هستند (.)80 ،86
 )7ویروس نقص ایمنی انسانی تیپ :)HIV-1( 1
این ویروس از خانواده رتروویریده جنس لنتی ویروس است و
برای ورود به سلول نیاز به اتصال اولیه با مولکول  +CD4یا
گاالکتوزیل سرآمید دارد ،ضمن آنکه بسیاری از مولکولهای
سطحی دیگر ،نظیر گیرنده کموکاینی فیوژن یا  CCCKR5نیز
برای ورود ویروس ضروری هستند ( .)12اینتگرین  αLβ2که اغلب
با عنوان ( LFA-1مولکول چسبندگی لوکوسیتی  )1شناخته
میشود نیز در عفونت  HIV-1دخالت دارد LFA-1.و لیگاندهای
آن ( )ICAM-3 ،ICAM-2 ،ICAM-1میتوانند بر روی
سلولهای آلوده با  HIV-1و همچنین بر روی خود ویریون نیز
بیان شوند .مطالعات نشان داده است که حضور  LFA-1بر روی
سلولها ،آنها را نسبت به ورود  HIVحساستر میکند؛
درحالیکه حضور آنها بر روی لنفوسیتهای  ،Tعفونت  HIVرا
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پروتئین ویروسی ( )VP1-VP4بوده که ژنوم  RNAتک زنجیره
پالریته مثبت با طول تقریباً  0کیلو باز را احاطه کرده است.
سروتیپهای اکوویروس ،یا مجموعهای از عالئم بالینی نظیر راش،
اسهال ،مننژیت آسپتیک ،بیماری تنفسی و احتماالً سندرم
خستگی مزمن در ارتباط هستند (.)21
شواهد نشان داده است که اکوویروسهای 51 ،51 ،13 ،0 ،6و
 33از  DAFبهعنوان گیرنده استفاده میکنند ( .)63اکوویروس
 1سویه  Bartyکه برای موش و انسانها پاتوژن است ،دارای یک
موتیف  RGDدر انتهای -Cترمینال پروتئین کپسید  VP1خود
است و تصور میشود که این ویروس از اینتگرین  αvβ3بهعنوان
مولکول گیرنده استفاده میکند ()65 ،61؛ درحالیکه اکوویروس
 1و  8از اینتگرین  α2β1بهعنوان گیرنده استفاده میکنند (.)63
شواهد نشان میدهد اینتگرین  α2β1که یک مولکول گیرنده برای
المینین و انواع مختلفی از کالژنهاست است در اتصال و
اینترنالیزه شدن اکوویروس  1و  8دخالت دارد .نواحی اتصال ،هم
برای کالژن و هم برای اکوویروس  ،1در داخل دمین  Iزیر واحد
 αیک توالی  533آمینواسیدی است ،قرار دارد (.)64 ،63
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اینتگرین و داروهای ضدویروسی
دوره بالینی پزشکی
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میکنند؛ یکی از این مکانیسمهایی که بهخوبی مطالعه شده
توسط مولکولهای چسبان سطحی سلول به نام اینتگرین انجام
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کرده است تا آنجایی که توالیهایی مانند توالی  RGDموجود در
پروتئینهای اتصالی در اغلب ویروسها نشاندهنده شواهدی از
سازگار شدن ویروس با این مسیر است .اینتگرینها خانواده
بزرگی از مولکولهای چسبان میباشند که در سطوح سلولها
نقش مهمی را در اتصال سلول-سلول ایفا میکنند .استفاده از
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Abstract
Integrins are a large family of adhesion molecules under cellular control that could act bilabially in
different situations; on the other hand, they play a significant role in adsorption and entry of immune
system cells or other helper cells. Furthermore, they could be good targets for entry, localization and
replication of infectious viruses into cells. As viruses apply various strategies for entry and infiltration
to cells, comparison of these ways (especially integrin mediated), elucidates effective mechanisms in
the inception of viral infection and the host cells interactions. At this point, the present study
reviewed the relationships between common viruses such as Adenovirus, Papillomavirus,
Herpesvirus, Hantavirus, Rotavirus, Echovirus, foot-and-mouth disease virus, Coxsackievirus type
9, Parechovirus type 1 and Human immunodeficiency virus type 1 with integrins and their viable
interactions for therapeutical issues and better recognition of the commencement process of the
infection by these viruses.
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