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Abstract
Leishmania is a protozoan parasite responsible for significant morbidity and mortality worldwide.
Protozoan parasites of the genus leishmania are found as promastigotes in the sandfly vector and as
amastigotes in mammalian macrophages. Mechanisms controlling stage-regulated gene expression in
these organisms are poorly understood. Gene regulation in leishmania, like other trypanosomatides,
performs in posttranscriptional and posttranslational levels. However, the correlation between mRNA
content and protein contents is poor in these parasites. The completion of the genome sequence of several
species of Leishmania has had a significant effect on the pathogenesis researches of Leishmaniasis. The
prevalence of parasites becoming resistant to anti- leishmania drugs is increasing in several parts of the
world including Iran. As protein is the most important target for drugs in response to a variety of signals
including drugs, so, it seems protein profiles in both of the sensitive and resistant leishmania parasites
could greatly promise about the mechanisms of responses to antileishmanial drugs. Also, many studies
have been carried out to determine the factors associated with leishmania infection as well as their
molecular mechanisms. In such studies, the new proteomics technology has been of great value. In fact
one of the main objectives of proteomics is to identify and discover the disease-related pathologies and
novel drug targets. In the current review article, proteomics -based studies investigating leishmania spp.
are introduced.
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چکیده
لیشمانیا تک یاختهای از خانواده تریپانوزوماتیده میباشد و طیف وسیعی از بیماریها با عالئم کلینیکی گسترده در انسان
را ایجاد می نماید .انگل لیشمانیا دارای دو فرم پروماستیگوت در ناقل و فرم آماستیگوت در میزبان پستاندار میباشد.

مکانیسم های کنترل و تنظیم بیان ژن در مراحل مختلف چرخه زندگی انگل به طور کامل شناخته نشده است .انگل لیشمانیا
دارای تنظیم بیان ژن در مراحل پس از رونویسی و پس از ترجمه می باشد و ارتباط ضعیفی ما بین محتوای ترانسکریپتوم و

پروتئوم در این ارگانیسم وجود دارد .تکمیل توالی ژنومیکی چندین گونه از لیشمانیا ،در روند مطالعات پاتوژنز لیشمانیا
تاثیر بهسزایی داشته است .از طرفی ظهور موارد مقاوم به دارو در سطح جهان ،منجمله کشور ایران رو به افزایش است.
ترکیبی از منابع ژنومیکی در دسترس این انگل ها و تکنولوژی نوظهور پروتئومیکس توانسته است موجب روشن شدن جنبه
های متعدد از بیولوژی لیشمانیا و همچنین مکانیسمهای درگیر در پاتولوژنز این بیماری گردد .رویکردهای پروتئومیکی
متعددی برای توصیف و طبقه بندی پروفایل پروتئینی گونههای لیشمانیا مورد استفاده قرار گرفته است و با مشخص شدن
تغییرات بیان پروتئین در طول تکامل انگل ،ارزیابی برهم کنش انگل -میزبان و مکانیسم های مقاومت دارویی موجود در
انگل را هموار ساخته است است .در مطالعات مرتبط با جوانب مختلف بیماری لیشمانیوزیس ،تکنولوژی پروتئومیکس از
ارزش بسیار باالیی برخوردار می باشد که در واقع یکی از اهداف اصلی مطالعات پروتئومیکی ،شناسایی و کشف پاتوژنز
مربوط به بیماری و معرفی اهداف جدید دارویی است .در این مطالعه مروری ،به بررسی مطالعات پروتئومیکی به کار رفته
جهت مطالعه انگل لیشمانیا پرداخته شد.
واژه های کلیدی :لیشمانیا ،لیشمانیوز ،پروتئومیکس

مقدمه
یکی از اهداف اساسیی در تحقیقیات پروتئومییک،

اخیر در زمینه بیوانفورماتیک باعث رشد سریع در تجزیه

فراهم آوردن اطالعیاتی جهیت تشیخیص زود هنگیام و

و تحلیل ،و جمعآوری بسیاری از دادههیای بیولیوژیکی

درمییان مییوثر بیمییاریهییا بییا درت بهتییر از فیزیولییوژی و

شده است .استفاده از ابزار پروتئیومیکس در زمینیههیای

پاتولوژی آنها است .در کنار این تحقیقات ،پیشیرفتهیای

گوناگون پزشکی انقالبی به پا کرده است و در زمینه
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 .1دانشجوی دکتری پروتئومیکس کاربردی ،مرکز تحقیقات پروتئومیکس ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3استاد ،گروه علوم پایه ،مرکز تحقیقات پروتئومیکس ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4استاد ،گروه علوم آزمایشگاهی ،مرکز تحقیقات پروتئومیکس ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مروری بر مطالعات مبتنی بر تکنولوژی پروتئومیکس در زمینه
تحقیقاتی لیشمانیا

مروری

نسرین امیری داش آتان و همکاران

شناسایی بیومارکرهای تشخیص بیماریهیا بیهطیور یییر

پروتئومیکس

دارد .لیشیییمانیا انگیییل پروتیییوزوئری اسیییت کیییه بیمیییاری

پروتئییومیکس ،امکییان شناسییایی و توصیییف مسیییرهای

لیشمانیازیس با طیف گستیردهای از عالئم بالینی را ایجیاد

بیولییوژیکی جدییید را در انگییل لیشییمانیا و هییمچنیین در

مییینماییید .اییین بیمییاری مشییکل بهداشییتی و اقتصییادی-

میزبان انسانی مهییا نمیوده اسیت کیه بسییار کارامیدتر از

اجتماعی در بسیاری از مناطق دنیا بوده بیهطیوریکیه در

مطالعیات مولکییولی مییباشیید .پروتئییوم بییه عنییوان تمییام

 31کشور جهان به صورت اندمیک دیده میشیود( .)1بییش

پروتئینهای بیان شده توسط ژنوم ،یک ارگانیسم یا یک

از  353میلیون نفر ،در مناطق با خطر ابتال به این بیمیاری

نوع سلول تعریف میشود و پروتئیومیکس در واقیع مطالعیه

میباشند .تعداد موارد لیشمانیازیس در سراسر جهیان 12

پروتئوم یک رده سلولی ،بافت یا یک ارگانیسم با هدف

میلیون برآورد شده است و حدود  1/1میلیون میورد جدیید

بررسییی و جسییتجوی یکپارچییه فراینییدهای بیولییوژیکی

از این بیماری ساالنه گزارش میشود( .)2به دلیل اهمیت

میییباشیید .در واقییع واژه پروتئییومیکس اشییاره بییه قلمییرو

این بیمیاری ،همیواره سیازمان بهداشیت جهیانی بیه ایین

وسیعی از مطالعات شامل جداسازی پیروتئینهیای ییک

بیماری توجه ویژهای داشته است .لیشمانیوز انسانی شامل

نمونییه پیدییییده و مقایسیییه پروفاییییل بییییان پیییروتئین در

گسترهای از بیمیاریهیا شیامل لیشیمانیوز پوسیتی(CL) 1

نمونههیای مختلیف (بیرای م یال نمونیه نرمیال در مقابیل

بدون عالئم و یا خیود بیه خیود محیدود شیونده تیا فیرم

سلول ترانسفورم شده) و حتیی مطالعیه تغیییرات پیس از

لیشمانیوز احشایی (VL) 2با عالئم ناتوان کننده با میر

ترجمه در اثر داروهای مختلیف و ییا دیگیر محیرتهیا

و میر باال ،میباشد( .)3تکنولوژی نو ظهور پروتئومیکس

دارد .اسییتفاده از ابزارهییای پروتئییومیکس در زمینییههییای

در زمینه مطالعه جوانب مختلف انگل لیشمانیا در ابتیدای

مختلییف تحقیقییاتی از جملییه شناسییایی بیومارکرهییای

راه است و میتواند بیا اسیتفاده از آنیالیز همزمیان مقیادیر

بیماریهای مختلف جهت تشخیص زود هنگام بیماریها،

زیییادی از مولکییولهییای متنییوع در زمینییه لیشییمانیازیس،

انقییال بزرگییی ایجییاد کییرده اسییت( .)4-1هییمچنییین

پروفایل بیان پروتئین در انگل لیشمانیا ،پروفایل پروتئینی

تکنیکهایی با توان بیاال کیه توانیایی پیردازش و آنیالیز

در تعامل مابین انگل -میزبان و الگوی بییان پیروتئین در

مقادیر زیادی از مولکولهای متنوع را دارد ،محققیان را

نمونههیای بیمیار ،بیه شناسیایی و معرفیی اهیداف بیالقوه

در شناسایی مولکولهای درگیر در فراینید بیمیاریهیای

درمانی جدیید و مطالعیه تیاثیرات داروییی بیر مسییرهای

ایجاد شیده بیا انگیل لیشیمانیا ،مطالعیه مقاومیت انگیل و

متابولیک انگیل منجرگیردد .تحقیقیات پروتئومییک در

همدنین توصیف اهداف شیمی درمانی جدیید ،توانمنید

این زمینه با مطالعه پروفایل پروتئینی گونههیای مختلیف

ساخته است و اطالعیات بیولیوژیکی گسیتره وسییعی از

انگل لیشمانیا شروع شده است و تفیاوتهیای آشیکاری

ژنوم تا بیان پروتئین را در بردارد( .)7اگیر چیه دادههیای

بین پروفایل بیان پروتئین در گونههای مختلف شناسیایی

ژنومیکی بیا اتمیام پیروژه ژنیوم انسیانی بسییار ارزشیمند

شدهانید .هیدف هیدف از ایین مطالعیه میروری ،معرفیی

میباشند ولی به دلیل این که توالی ژنوم تصویر ایسیتایی

تکنولوژی پروتئیومیکس و چشیم انیداز آن ،در مطالعیه

از عملکییرد سییلول میییباشیید ،از پاسییخگویی بییه تمییام

جنبییههییای گونییاگون انگییل لیشییمانیا و بیمییاریهییای

سواالت بیولیوژیکی نیاتوان اسیت .از طرفیی بسییاری از

لیشمانیازیس است.

مطالعات بر این نکته داللت دارند کیه همیه ژن هیا بییان

1. Cutaneous leishmaniasis
2. Visceral leishmaniasis

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

3. Omics
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تهاجمی در مایعات بیولوژیک ،مشارکت بسیار پیر رنگیی

پیشرفتهای اخیر در تکنولوژیهای اومیکیی 3هماننید

تكنولوژی پروتئوميكس در زمينه تحقيقاتي ليشمانيا

ضعیفی وجود دارد .همدنین تغییرات پس از ترجمه نییز

روشهییای جداسییازی در اییین زمینییه مطییر اسییت(.)3

تنها با مطالعات ژنومیکی قابل تفسیر نیستند و همین امیر،

الکتروفورز دو بعدی ترکیب ایزوالکتریک فوکوسیین

باعث تقوییت ایین عقییده شیده اسیت کیه پروتئومییک

) 1 (IEFدر بعد اول و  3 SDS-PAGEدر بعد دوم اسیت

ابزاری با توان باال جهت توصیف مولکولها و مسیرهای

که امکان جداسازی پروتئینها را براسیاس بیار و انیدازه

بیان شده در انگل و همدنین بی مهرگان و میزبان انگیل

فراهم میکند .در دهههای گذشته برای انجیام بعید اول،

میباشد( .)1البته الزم به ذکر است که چالشهایی ماننید

از آمفولیتهای حامل سنتزی استفاده می شد که به دلیل

تنوع باالی پروتئینها در مقایسه با ژنها ،عیدم توصییف

عدم تکرار پذیری در ترکیب اجزای سنتز شده و ایجیاد

کامل عملکردهای پروتئین فقط از روی توالی اسیدهای

اثر الکترو اندوسمز ،امروزه ژلهای گرادییان  pHت بییت
)13(IPG

آمینه و سیاختار سیه بعیدی آنهیا ،پییش روی مطالعیات

شده

پروتئومیکی قرار دارند .لیشمانیازیس یک مشکل بهداشیتی

انجام الکتروفورز دو بعدی در ایلب موارد ،به چند صید

در سطح جهان بوده و با توجه به آمار باالی مبتالییان بیه

پروتئین روی ژل تفکیک میشوند و به دلییل بیی رنی

این بیماری ،تحقیقات پروتئومیکی در ایین حیطیه امیری

مورد استفاده قرار مییگیرنید( .)13پیس از

بییودن پییروتئینهییا الزم اسییت آنهییا را رن ی

آمیییزی و

ضییروری میییباشیید و در بسیییاری از زمینییههییا از جملییه

آشکار نمیود کیه پیس از رنی

مطالعات مقاومیت داروییی و شناسیایی اهیداف درمیانی

صیییورت ییییک لکیییه روی ژل دییییده شیییود .از عمیییده

جدید میتواند راهگشیا باشید .مراحیل انجیام تحقیقیات

روشهیای موجیود بیرای رنی

آمییزی پیروتئین هییا در

پروتئومیک در مورد انگل لیشمانیا به طیور شیماتیک در

روش الکتروفورز دو بعدی ،رن

آمیزی کوماسیی بلیو،

تصویر شماره  1نشان داده شده است.

رن

آمیزی نقره و رن

آمییزی هیر پیروتئین بیه

آمیزی با رن

هیای فلورسینت

()sypro orange, sypro Red, sypro Ruby

تکنیک های پروتئومیکس

میباشد( .)12،11در روش الکتروفورز دو بعدی ،تفیاوت

در طی سال های گذشیته روشهیای زییادی بیرای

فلورسییانس  11پییروتئین هییای موجییود در نمونییه زیسییتی

آنالیزهای پروتئومیکی ارائیه شیدهانید .یکیی از اهیداف

(سالم و بیمار) با برچسب های فلورسنت متفیاوتی نشیان

عمده در مطالعیات پروتئومییک شناسیایی پیروتئینهیای

دار میشوند و پیس از انجیام الکتروفیورز دو بعیدی ،از

مورد نظر به وسیله توالی آمینو اسیدی شان مییباشید .از

روی ترکیییب رن ی

لکییه هییا میییتییوان بییه میییزان بیییان

پرکاربرد ترین این روشها میتیوان ژل الکتروفیورز دو

پروتئینها در هر یک از نمونه ها پیی بیرد ( .)13از دیگیر

بعدی ( ،2 )2DEیونیزاسیون/واجذبی لییزری بیه کمیک
سطح ) ،3 (SELDIکرومیاتوگرافی میایع /طییف سینجی
جرمییی ) ،4 (LC-MSردیییابی واکیینش انتخییا شییده
) ،5(SRMردیابی چندین واکنش ) 1 (MRMو آرایههیای

روشهای جداسیازی پیروتئینهیا کیه همیان اهیداف را
تامین مییکننید مییتیوان بیه روشهیای کرومیاتوگرافی
همچون کروماتوگرافی مایع با کیارایی بیاال ) (HPLCو
کروماتوگرافی تمایلی اشاره کرد که روشهای سیریعی

پروتئینی  7نیام بیرد .مرحلیه نخسیت در آنیالیز پروتئیوم،

بییرای جداسییازی میییباشییند .اییین تکنیییکهییا ابزارهییای

جداسییازی پییروتئینهییای موجییود در نمونییههییا اسییت.

متناوبی را جهت مطالعه پروتئینها فراهم آوردهاند و

1. Messenger RNA
2. Two dimensional electrophoresis
]3. SELDI [Surface- enhanced laser desorption/ionization
4. liquid chromatography-mass spectrometry
5. selected reaction monitoring
6. multiple reaction monitoring
7. Protein arrays
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نمیشوند و بین میزان  mRNA1و بییان پیروتئین ارتبیاط

الکتروفییورز دو بعییدی بییه عنییوان یکییی از رای ی تییرین

مروری

نسرین امیری داش آتان و همکاران

هضم آنزیمی و

آنالیز تصاویر ژل و

استخراج و جداسازی

شناسایی پروتئین

جداسازی لکه مورد

پروتئین

استخراج پروتئین

در محیط کشت

نظر

Mass
spectrometry

نرم افزار

با استفاده از بافر

انگل ،سلول آلوده

لیز و سانتریفیوژ

به انگل

روش بدون ژل )(gel free

تصویر شماره :1خالصه روند کار آنالیز پروتئومیکی انگل و سلول آلوده به لیشمانیا

مشکالت کمتری نسیبت بیه روشهیای بیر پاییه ژل دارا

تجزیهای که از روی میزان انطباق جرم پپتیدهای موجود

میباشند( .)14روشهای یونیزه کردن و آزاد سیازی لییزری

در طیف اسپکترومتری جرمی و جرم پپتیدهای پروتئینهای

به کمک ماتریس -زمیان پیرواز )(MALDI-TOF-MS

موجییود در بانییک اطالعییاتی تمییام اییین پییروتئینهییا را

Matrix-assisted laser desorption/ionization-mass

نمرهدهی کرده ،پروتئینها را براساس نمره لیست میکنید

 spectrometryو یونیزاسیون با الکترواسپری ) (ESIکیه در

و به عنوان انگشت نگاری جرمی پپتید )2 (PMFشیناخته

سال 1331معرفی شدند ،امکیان یونیزاسییون و شناسیایی

میشود .روش کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی

سریع پیروتئینهیا و پپتییدها را فیراهم کیردهانید .اسیاس

را میتوان به صورت چند بعدی نییز انجیام داد .اگرچیه

طیفسنجی جرمی اندازهگیری نسبت جرم به بیار )(m/z

روشهای نقشه برداری پپتیدی سنتی قابلیت فراوانیی در

یونها یا آنالیتها در فاز گازی اسیت .در روش ،MALDI

شناسایی پروتئین دارند ولیی در اسیتفاده از بانیک هیای

آنالیت با یک ماتریکس شیمیایی حیاوی ییک مولکیول

اطالعاتی و همدنین به دلییل وجیود پیدییدگی مخلیوط

آلی کوچک دارای کروموفور ،مخلوط میشود و سپس

پروتئینی ،دارای محدودیت میباشند .روش طیفسنجی

فوتونهای لیزر نیتروژن (به طور معمول  )337 nmتابانده

جرمی متوالی که اخییرا گسیترش پییدا کیرده اسیت ،راه

میشوند .با تابش فوتونهای لیزر ،آنالیت تبخییر شیده و

حلی را برای این کاستیها فیراهم آورده اسیت .در ایین

به یونهای فاز گازی تبدیل میگردد .ییونهیای گیازی

روش تفکیککنندهها ابتدا یک یون پپتییدی خاصیی را

توسط تفکیککننده زمان پرواز از یکدیگر جیدا شیده،

براساس جرم به بار ( )m/zآن انتخا و سپس در تفکیک

به وسیله آشکارساز تشخیص داده میشود و بیه صیورت

کنندههیای بعیدی ،ایین ییون خیار بیر اثیر برخیورد بیا

طیف اسپکترومتری جرمی ثبت میگردد( .)15بر خیالف

مولکولهای یک گاز بیاثر م ل آرگون به ذرات خن یی

یونیزاسیییون  MALDI-TOFکییه روی یییک مییاتریکس

و یونی کوچک قطعه قطعه میشود .این تکنیکها شامل

جامد انجام میشود ،در روش یونیزاسیون الکترواسیپری

یونیزاسیییون  MALDIو  ESIجفییت شییده بییا روشهییای

) 1 (ESIآنالیت بهطیور مسیتقیم در محلیول پروتئینیی بیا

قطعه قطعه سازی مختلف مانند آنالیزورهای زمان پیرواز

اسپری شدن و حذف حالل یونیزه میشیود( .)11پیس از

و دام ییونی مییباشییند( .)11گذشیته از اییین پیشیرفتهییا،

به دست آوردن طیف مربوطه ،دادهها با بانک اطالعاتی

آنالیزهیای کمییی بیییان پییروتئین در طیییف سیینجی بییدون

پروتئینها به منظور تطبیق وزنهای مولکیولی بیر اسیاس

اسیتفاده از ژل پییس از معرفییی روشهیای برچسییبهییای

الگوریتمهای نمرهدهی مقایسه میشیوند( .)17ایین روش

تمایلی نشاندار شده بیا ایزوتیو  ICAT 3و برچسیبهیای

1. Electrospray ionization

2. Peptide mass fingerprinting
3. Isotope Coded Affinity Tag

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 361مرداد 3131

311

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 13:10 +0330 on Sunday November 18th 2018

2DE
2D-DIGE

samespot,
PDQuest

مرحله کشت سلول

تكنولوژی پروتئوميكس در زمينه تحقيقاتي ليشمانيا

هم بار برای کمیسازی مطلق و نسبی iTRAQ 1امکانپیذیر

در تمایز سلولی ،اینتراکشن میزبان -انگل ،و پاسخ سلول

شده است(.)23،13

میزبان به عفونت را فراهم کیرده اسیت .در حالیت کلیی

بهکمک سطح ) ،(SELDIروشی دیگر بر پایه طیفسینجی

مطالعیییات پروفاییییل بییییان پیییروتئین در رونییید تمیییایز

جرمییی بییوده و کاربردهییای متعییددی در آزمییایشهییای

پروماستیگوتها به آماستیگوت در آزمایشگاه ،مطالعات

کلینیکییی پروتئییومیکی دارد .اسییاس کییار یونیزاسیییون و

مقایسهای پروفایل پروتئینی گونههیای مختلیف لیشیمانیا

آزاد سازی لیزری تقویت شده به کمک سطح ،بیر پاییه

در جهت شناخت هر چه بهتر بیولوژی و دوری گونههیا

واکنش انتخابی پلی پپتیدها با سطو مختلف آراییه ،بیه

از یکییدیگر ،مقایسییه پروفایییل پروتئینییی بیییان شییده در

منظور جداسازی نمونههای زیستی و کیاهش پیدییدگی

سلولهای ماکروفاژی میزبان در اثر عفونیت بیا لیشیمانیا

آنها قبل از آنالیز  MALDI-MSمیباشد(.)21

(گونههای مختلیف) و هیمچنیین مطالعیات پروتئومییک

شده نییز روشیی بیر اسیاس

مقایسه ای پوست مبتال به  CLو پروتئینهای سیرم مبیتال

طیف سنجی جرمی برای آنالیز کمی پروتئینهای خار

به  VLبا افراد سالم دسته بندی کرد که به طور جداگانیه

میییباشیید .روشهییای  SRMو  MRMامکییان شناسییایی

و به تفصیل در مورد آن ها بحث می شود.

ردیابی واکنش انتخا

پروتئینهایی بیا مقیدار کیم در ییک مخلیوط پیدییده را
فراهم میکنند .ردیابی واکنش انتخا شده همچنین بیه

پروفاییییل بییییان پیییروتئین در مراحیییل پروماسیییتیگوت و

عنوان روشی جایگزین رویکردهایی بر پاییه آنتییبیادی

آماستیگوت لیشمانیا با تکنولوژی پروتئومیکس

برای تأیید بیومارکر ها معرفی شده اسیت .در مقایسیه بیا

در طول چرخه زنیدگی انگیل لیشیمانیا ،تمیایز فیرم

روشهای صحبت شده ،ریز آرایههای پروتئینیی امکیان

پروماستیگوت به فرم اماستیگوت در اثر تغییرات محیطی

شناسایی پروتئینهای خیار را بیدون اسیتفاده از طییف

از جمله افیزایش دمیا ،کیاهش  pHدرون فیاگولیزوزوم،

سیینجی جرمییی در رویکییرد پروتئییومیکس هییدف دار

افزایش گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن و کمبود یذا،

) (targeted proteomicsفراهم میکنند .در ایین روش،

اتفییاق میییافتیید( .)22سییازگاری انگییل بییه محیییط میزبییان

آنتیبادیها یا آنتی ژنهای خار روی یک سطح قیرار

(شییامل دمییا و  )pHو هییمچنییین محیییط سیتوتوکسیییک

گرفته تا امکان شناسایی چندین پروتئین را فراهم کننید.

میزبان ،برای بقا درون سلولی انگل مهم می باشد .این دو

نمونه روی سطح آرایه قیرار مییگییرد و آنتییژنهیا ییا

فییرم انگییل از لحییا سییطح  mRNAژن هییای مییرتبط بییا

آنتیبادیهای خار به سطح متصل میشیوند .از جملیه

ترجمه پروتئینها ،انتقال پیام و متابولیسم کربوهیدراتها

محدودیتهیای ایین روش ،نییاز بیه وجیود پیرو هیای

نیز دارای اختالف می باشند( .)23تاکنون ،درت کیاملی

اختصاصی برای هر مولکول هدف و دانسیته پایین اسیت

از مکانیسم های سلولی -مولکولی درگیر در تمایز انگل

که تنها امکان شناسایی دسته کوچکی از میواد را فیراهم

لیشمانیا وجود ندارد .بنابراین ،پروفایل پروتئوم انگیل بیه

میکند .همچنین ،تغییرات پیس از ترجمیه بیا ایین روش

طییور گسییترده بییرای مطالعییات مقایسییهای میییان مراحییل

مشخص نمیگردد(.)21

مختلیف لیشیمانیا و شناسیایی پییروتئینهیای مخیتص هییر

پروتئومیکس و لیشمانیا
مطالعات پروتئومیکی در زمینه لیشمانیا ،دیدگاههای
ارزشمندی را در شناسایی مولکولها و مسیرهای درگییر

مرحله که میتواند منجر به شناخت بهتر بیولیوژی انگیل
شود ،استفاده شده است .اک ر مطالعیات پروتئیومیکی بیر
روی گونه لیشمانیا دونووانی و لیشمانیا اینفانتوم به دلییل
اهمیت پزشیکی آنهیا انجیام شیده اسیت .اولیین آنیالیز

1. Isobaric Tag for Relative and Absolute Quantification
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روش یونیزاسیون و آزادسازی لیزری تقوییت شیده

تحقیقات پروتئومیک در زمینیه لیشیمانیا را مییتیوان بیه

مروری

نسرین امیری داش آتان و همکاران

اینفانتوم به وسیله تکنیک الکتروفیورز دو بعیدی )(2DE

اسیدها و پروتئینهای در ارتباط با سمزدایی ،داللیت بیر

انجام شده اسیت و بییش از  3( 12تیا  5درصید لکیههیا)

این نکته دارند کیه انگیلهیای جینس لیشیمانیا در طیول

پروتئین افتراقی در اماستیگوت هیای آکزنییک در مییان

تمایز ،متحمل تغییرات متابولیکی مختلفی میشیوند(.)25

حدود  2333لکه پروتئینی تفکیک شده ،تشیخیص داده

در مطالعییهای دیگییر بییر روی انگییل لیشییمانیا دونیووانی،

شد .دو پروتئین شناسایی شده بهوسیله اسپکترومتری جرمی

 2333لکه پروتئینی بر روی ژل تفکیک شدند که حدود

) ،(MSشامل ایزوسییترات دهییدروژناز ) (IDHموجیود

 31پیروتئین منحصیرا در مرحلیه پروماسیتیگوت حضییور

در چرخه کربس و ترییوز فسیفات ایزومیراز ) (TIMدر

داشتند .در این مطالعیه از تکنییک MALDI-TOF/MS

مسیر گلیکولیتیک بودند .در مطالعه مذکور ،فعالیت سیه

اسییتفاده شیید و اک ییر پییروتئینهییای مییورد شناسییایی در

برابری آنزیم ایزوسیترات دهییدروژناز در فیرم اماسیتیگوت

فرمهای پروماستیگوت و اماستیگوت متعلیق بیه  5گیروه

نسبت به فرم پروماستیگوت مشاهده شد .از آنجیاییکیه

پروتئینی با عملکردهای مشابه بودهاند که شامل ،پاسخ به

آنزیم موردنظر ،تشکیل آلفا کتوگلوتیارات را همیراه بیا

استرس سلولی ،متابولیسم انرژی و فسفریالسیون ،چرخه

تولید  NADPHکاتالیز میکند ،فعالیت افزایش یافته آن

سلولی و تک یر سلول ،متابولیسیم آمینیو اسییدها ،یشیای

با افزایش تقاضا بیرای آلفیا کتوگلوتیارات در دمیای 37

سلولی و اسکلت سلولی ،میباشند .همدنین آنیزیمهیای

درجه درون سلولی قابل توجیه مییباشید .آنیزیم ترییوز

متابولیکی در اماسیتیگوتهیای آکزنییک در مقایسیه بیا

فسفات ایزومراز ،آنزیم کلیدی در گلیکولیز میباشد که

پروماستیگوتهیا ،دارای بییان بیاالتری بیودهانید( .)21در

در اماستیگوتهای لیشمانیا اینفیانتوم فعالییت دو برابیری

مطالعات مختلف نشان داده شده است کیه گیروه عمیده

نسبت به پروماستیگوتها نشان داده است که میتواند به

پروتئینها که بهطور انحصاری و یا بیهطیور افزایشیی در

این دلیل باشد که آماستیگوتها به منظور تولید  ATPاز

مرحله اماستیگوت بیان شدهانید ،درگییر در پروسیههیای

طریق گلیکولیز درون سلولهای میزبان ،به سطح بیاالیی

پاسخ به استرس وفولدین

پروتئینی بودهانید( .)27،25در

از فعالیت این آنزیم نیاز دارند .البته در زمان انجام مطالعه

اولین مطالعه پروتئومیکی انجام شده برای ارزیابی تمیایز

اشاره شید کیه ژنیوم لیشیمانیا میاژور در دسیترس نبیوده و

آزمایشییگاهی لیشییمانیا پانییامنزیس 75 ،پییروتئین بییا بیییان

شناسایی توالی آمینواسیدی بهوسیله الگوریتم بالست بیر

افتراقییی تشییخیص داده شیید کییه از اییین تعییداد 24 ،لکییه

اساس همولوژی انجام شده اسیت( .)24بعید از تکمییل و

پروتئینی منحصرا در اماستیگوتها بیان شده بودند و 51

در دسترس قرار گرفتن ژنوم لیشمانیا ماژور ،در مطالعهی

لکه پروتئینی با حدود  1-5برابر بیان بییشتیر در مرحلیه

 Nugentو همکاران ،از  147لکه ی متمایز بیان شیده در

اماستیگوت در مقایسه بیا پروماسیتیگوت بودنید .از ایین

دو مرحلیه پروماسیتیگوت و اماسییتیگوت گونیه لیشییمانیا

مییییان ،چنییید لکیییه پروتئینیییی دارای افیییزایش بییییان در

مکزیکانییا ،حییدود  47پییروتئین شناسییایی شییدند و نییوع

اماستیگوتها با استفاده از اسپکترومتری جرمی شناسایی

پروتئینهای شناسایی شده نشاندهنده ایین مطلیب بیوده

شدند که متعلق به خانواده پروتئینهای شیوت حرارتیی

است که مسییر گلیکولیتییک در مرحلیه پروماسیتیگوت

) (HSPsبودنیید( .)21در تعییدادی از مطالعییات ،پروفایییل

فعالتر است و این درحالی است که درمرحله اماسیتیگوت،

پروتئومیکی این دو مرحله مورد آنالیز قرار گرفته اسیت

این مسیر ییر فعیال بیوده و انگیل از مسییر اکسیداسییون

و برخی پروتئینها همانند سیستئین پروتئیناز  bو SHERP

اسیییدهای چییر و گلوکونئییوژنز بییرای تییامین انییرژی

در مرحله متاسیکلیک افزایش بیان نشان دادهانید( .)23در

استفاده میکند .همدنین ،پروتئینهایی با تنظیم متفیاوت

مطالعهای دیگر توسیط  Mojtahediو همکیاران در ایین

از جمله پروتئینهای مربوط به اعضای اسیکلت سیلولی،

زمینه ،تفکیک پروتئینها با روش الکتروفورز دو بعدی،
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پروتئومیکی برای مقایسه پیروتئینهیای افتراقیی لیشیمانیا

پاسییخ بییه اسییترس ،متابولیسییم کربوهیییدراتهییا و آمینییو

تكنولوژی پروتئوميكس در زمينه تحقيقاتي ليشمانيا

کییدام از مراحییل متاسیییکلیک و پروسیییکلیک لیشییمانیا

رویکرد  iTRAQبرای آنالیز تغییرات بیانی پروتئینها در

ماژورگردید .از این مییان  13ایزوفیرم پروتئینیی بیا بییان

طول تمایزشان ،استفاده شده است .بسییاری از نتیای بیه

متمایز مورد بررسی بیشتر قرار گرفتنید و پیروتئینهیای

دست آمده در این مطالعه با آنچهکه توسط Rosenzweig

دارای فعالیت سینتتیک (م یل  RNAهلیکیاز) ،درمرحلیه

و همکارن ( )2311در مطالعه اماستیگوتهای آکزنییک

متاسیکلیک دارای کیاهش بییان بودنید کیه در توافیق و

لیشمانیا دونووانی ارائه شده بود ،مشابه بودند .برای م یال

تایید کاهش عمیومی بییان و سینتز پیروتئینهیا در طیول

آنیییزیمهیییای درگییییر در گلوکونئیییوژنزیس ،تییینفس

تمایز این مرحله میباشد .از طیرف دیگیر پیروتئینهیای

میتوکندریایی و پاسخ به استرس ،دارای افزایش بییان در

درگیر در حرکت و جنبش انگل همانند پروتئین میلیهای

هر دو فیرم اماسیتیگوت آکزنییک و اماسیتیگوت درون

پارافالژالر  1Dو آلفا و بتاتوبولین در مرحله متاسیکلیک

سییلولی بودنیید و افییزایش بیییان پییروتئینهییای مییرتبط بییا

دارای افزایش بیان بوده اند که در توافق با تحرت باالی

ترافیک وزیکولها در آماستیگوتها م ل پیروتئینهیای

این فرم از انگلها در مرحله عفونتزاییی مییباشیند(.)31،33

 putative Rab7و  ،GTP binding proteinیافتیییه

اک ر مطالعات در زمینه تمایز مراحل مختلف چرخه زنیدگی

جدیدی در این مطالعه بوده است .نتیجهگیری بیه دسیت

گونه لیشمانیا ،محدود به استفاده از روش الکتروفورز دو

آمده از این مطالعه نشان میدهید کیه بیهطیور احتمیالی،

بعدی میباشند و  Rosenzweigو همکاران در مطالعهی

افزایش در میزان حمل و نقل وزیکولی برای بقای انگیل

خییود بییا اسییتفاده از روش  ،iTRAQبییه مطالعییه و آنییالیز

درون فاگولیزوزوم به منظور کسیب ییذا و آزاد کیردن

تغییرات بیان پروتئین در طول تمایز لیشمانیا دونووانی در

متابولیتها و فاکتورهای ویروالنس ضروری باشید(.)35

مدل آکزنیک پرداختهانید( .)32در بسییاری از مطالعیات

پروماستیگوتهای پروسیکلیک لیشمانیا به عنیوان میدل

پروتئومیک مقایسهای جهت شناخت پروفاییل پروتئیومیکی

در اک ر مطالعات استفاده شدهاند که مییتوانید بیه دلییل

مراحل مختلف تمایز لیشمانیا ،محققیان از فیرم اماسیتیگوت

کشت آسان آنها در آزمایشگاه باشد .پروماسیتیگوتهیای

آکزنیک در محیط کشت بیا  pHو دمیای مشیابه محییط

متاسیکلیک ،فرم عفونتزا برای میزبان مهرهدار میباشند

درون سلولی استفاده کردهاند .اگر چه اماسیتیگوتهیای

در حالیکه اماستیگوت ها مسئول پاتوژنز بیماری هستند.

آکزنیک میتواننید برخیی مارکرهیای بیوشییمیایی فیرم

نتای ارائیه شیده در مطالعیات مختلیف نشیان مییدهید،

درون سلولی را ارائه دهند ولی دارای محیدودیتهیایی

بسیاری از مسیرهای متابولیک بهطیور متمیایز و متفیاوت در

همچون عدم دستیابی به فرم آکزنیک از همه گونههیای

هر کدام از مراحل تکاملی انگل مورد نظر ،تنظیم مییشیوند

لیشییمانیا وجییود دارد( .)33در سییالهییای اخیییر ،پروفایییل

و در نتیجه پروتئینهای مختلفی میتوانند به عنیوان اهیداف

پروتئومیکی فرم اماستیگوت درون سلولی و پروماسیتیگوت

درمانی در هر مرحلیه ،مطیر شیوند ،اگیر چیه همدنیان

برون سیلولی گونیه لیشیمانیا مکزیکانیا توسیط  Paapeو

مجهوالت زیادی در ایین زمینیه وجیود دارد .در نهاییت

همکیییاران بیییا اسیییتفاده از الکتروفیییورز دو بعیییدی و

میتوان اشاره کرد که رویکردهیای کمیی پروتئیومیکی

 MALDI-MS/MSمیورد مطالعییه قییرار گرفییت .در اییین

همدون  iTRAQبرای آنالیز پروفاییل پروتئینیی مراحیل

مطالعه مشیخص گردیید کیه لیشیمانیا مکزیکانیا در فیرم

متاسیکلیک و اماستیگوتهیای درون سیلولی ،مییتوانید

اماستیگوت مقادیر زیادی پروتئینهای بازی را بییان میی

زمینییه امییید بخشییی بییرای کشییف مارکرهییای ویییروالنس

کند که میتواننید بیه عنیوان عامیل خن ییکننیده محییط

جدید به شمار روند .تعیدادی از مطالعیات پروتئیومیکی

اسیییدی درون فییاگولیزوزوم و بییار کلییی محیییط عمییل

انجام شده در زمینه تمایز انگل در طول چرخیه زنیدگی

کنند( .)34اخیرا در یک مطالعه ،اماسیتیگوتهیای درون

شان در جدول شماره  1به اختصار آورده شده است.
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منجر به جداسیازی  1233لکیه پروتئینیی مربیوط بیه هیر

سلولی از  3کلون لیشمانیا دونووانی مختلف با استفاده از

مروری

نسرین امیری داش آتان و همکاران

جدول شماره  :1مطالعات پروتئومیکی پیشین انجام شده در زمینه آنالیز پروفایل پروتئومیکی مراحل مختلف چرخه زندگی گونه های مختلف انگل لیشمانیا
)(24

)Fakhry et al.,(2002

از حدود  2333پروتئین تفکیک شده 12 ،پروتئین در مرحله آماستیگوت دارای بیان متمایز بودند

)(36

Gongora et al., (2003

 133و  1533لکه پروتئینی به ترتیب در گونه گویاننزیس و پانامنزیس تفکیک شد

2DE
LC-MS/MS
2DE
LC-MS/MS

آماستیگوت

لیشمانیا اینفانتوم

منابع

پروماستیگوت

 2233لکه پروتئینی مشاهده شد که  1/1درصد در پروماستیگوت و  12/4درصد در مرحله

2DE-LC-MS/MS

لیشمانیا گویانزیس (ویانیا)
لیشمانیا پانامنزیس (ویانیا )
لیشمانیا اینفانتوم

)McNicoll et al., (2006) (27

پروماستیگوت و آماستیگوت

آماستیگوت دارای افزایش بیان بودند
 75پروتئین (درگیر در مسیر های متابولیسم کربوهیدرات ها ،چرخه سلولی ،پروتئین شوت حرارتی،

2DE
LC-MS/MS

)2DE (pH= 3-10

پروماستیگوت

DNA microarray
ICAT- 2DLC-ESIMS/MS
ICAT-2DLC-MALDITOF/TOF-MS/MS

 -پروفایل بیان ژن مراحل

)(28

)Walker et al., (2006

)(37

)Brobey et al.,(2006

 1153و  1533لکه پروتئینی به ترتیب در لیشمانیا آمازوننزیس و لیشمانیا ماژور تفکیک شد

)(23

)Leifso et al., (2007

بیش از  34درصد پروفایل بیان در لیشمانیا ماژور در دو مرحله یکسان بودند

پاسخ به استرس ،متابولیسم اسید های آمینه ،پروتئین های اسکلت سلولی )

 31پروتئین در دو مرحله لیشمانیا اینفانتوم متفاوت بیان شده بودند

پروماستیگوت و آگزنیک آماستیگوت

پروماستیگوت و آماستیگوت
آنالیز پروتئومیک کمی ما بین مراحلپروماستیگوت و آماستیگوت

) Mojtahedi et al., (2008) (30توبولین آلفا و بتا ،پروتئین پارافالژالر میله ای  RNA ،1Dهلیکاز ،زیرواحد بتا سوکسینیل کوآ سنتاز،
زیرواحد  4سیتوکروم اکسیداز
)(38

)Morales et al., (2008

)(39

)Yao (2010

2D-PAGE
MALDI-TOF/MS
IMAC
2-DE
MALDI -MS/MS
2DE, LC-MS/MS

فسفو پروتئوم در هر یک از مراحل شناسایی شد
آنزیم های متابولیکی ،GP63, GP46 ،انتقال دهنده پروتون

پروسیکلیک و متاسیکلیک

لیشمانیا پانامنزیس
لیشمانیا آمازوننزیس
لیشمانیا ماژور
لیشمانیا ماژور استرین فردلین
((MHOM/IL/80/Friedlin

لیشمانیا اینفانتوم
)(MHOM/MA/67/ITMAP263

لیشمانیا ماژور

(متا سیکلوژنزیس )
پروماستیگوت و آماستیگوت

لیشمانیا دونووانی

پروسیکلیک و متاسیکلیک

لیشمانیا اینفانتوم

(متا سیکلوژنزیس )
)Brotherton et al.,(2010) (40

FFE, Alkaline- 2DE

 2413لکه پروتئین مشاهده شد

پروتئین های بازی پروماستیگوت و

پروتئین های افزایش بیان یافته در مرحله پروماستیگوت شامل :آنزیم های گلیکولیتیک و پروتئین های

لیشمانیا اینفانتوم

آماستیگوت

فالژالر و مرحله آماستیگوت شامل :آنزیم های گلوکونئوژنزیس و بتا اکسیداسیون اسید های چر
)Soleimanifard et al.,(2013) (41

SDS-PAGE

 11لکه پروتئینی در دو مرحله تفکیک شد.

پروماستیگوت و آماستیگوت

لیشمانیا ماژور

باند های  21 ،22و  41کیلو دالتون در مرحله پروماستیگوت و باند های 12و  32کیلو دالتونی در مرحله
آماستیگوت حضور داشتند
)(42

)Hajjaran et al.,(2015

)(43

)Hajjaran et al.,(2015

)(44

)Kumar et al.,(2015

 733لکه پروتئینی تکرارپذیر در ژل ها تفکیک شد
 135لکه پروتئینی دارای بیان متمایز در دو بافت مورد مطالعه بودند

2DE
LC-ESI-MS

 733لکه پروتئینی تکرارپذیر در سه نمونه مورد مطالعه تفکیک شد

2DE
LC-ESI-MS

 72لکه پروتئینی مورد شناسایی شد

2DE-MALDITOF/TOF-MS

 214لکه پروتئینی دارای بیان متمایز بودند

مطالعه مقاومت دارویی در لیشیمانیا بیا اسیتفاده از روش
پروتئومیکس

مقایسه پروتئوم لیشمانیا تروپیکا در دو

لیشمانیا تروپیکا

بافت پوستی و احشایی
مرحله پروماستیگوت سه گونه
لیشمانیای مورد مطالعه
سا  -پروتئوم ینی شده

لیشمانیا تروپیکا
لیشمانیا ماژور
لیشمانیا اینفانتوم
لیشمانیا دونووانی

یشا)(MEPs

گلیکولیتیک وارد واکنش شود( .)41آنتیمونیال میتواند
منجر به فعال کردن مر

برنامیه رییزی شیده در سیلول

در بیش از 13سال گذشته ،پنتی واالنت آنتیمونیالها1

) (Apoptosisشود که از طریق قطعه قطعیه کیردن ژنیوم

) (sbvبه عنیوان خیط اول درمیان داروییی لیشیمانیازیس

ارگانیسم ،اتفاق میافتد( .)47با افزایش شیوع مقاومت به

محسو میشوند .از حدود  15سال پیش ،بیمیاران یییر

این خط درمانی ،خط دوم دارویی شامل آمفوتریسین ،B

پاسخ دهنده به این درمان و همدنین استرینهیای مقیاوم

پنتامیییدین ،پارامومایسییین و داروی خییوراکی Miltefosine

انگیل گییزارش شییده اسییت( .)45در حییال حاضییر ،مقاومییت

برای درمان لیشمانیازیس در مناطق مختلیف میورد اسیتفاده

دارویی یک مسیئله مهیم در کشیورهای هنید و نپیال بیه

قرار گرفت .در این میان ،آنالیز پروتئومیکی اسیترینهیای

شمار میرود و این در حالی است که بیش از  13درصد

مقاوم و مسیتعد مییتوانید در شناسیایی اهیداف درمیانی

بیماران به درمان با  sbvپاسخ نمیدهند .ایین دارو بیرای

جدید و سیر تکامل درمانی بسیار مفید واقیع گیردد(.)41

عملکرد علیه لیشمانیا ،ابتدا توسط انگل ییا ماکروفیاژ بیه

آنییالیز مقایسییهای بییا روش الکتروفییورز دو بعیدی گونییه

فرم تیری -واالنیت ) (sbIIIاحییا مییشیود و  sbvو فیرم

لیشیمانیا دونییووانی مقییاوم بییه  sbIIIو بیمییاران کییاالآزار

فعالتری -واالنت آن میتواند با اهیداف میورد نظیر در

مسییتعد در هنیید ،نشییان داد کییه پییروتئینهییای مییرتبط بییا

انگیل شییامل تریپییانوتیون ردوکتیاز ،گلوتییاتیون سیینتاز و

تحریک مر

سلولی در هر یک از استرینهای حساس

آنزیمهیای زنجییره بتیا اکسییدانت اسیید چیر و مسییر

و مقاوم دارای تفاوت بیان میباشند( .)43در سیال ،2312
دو مطالعه در زمینه مقاومت داروییی در انگیل لیشیمانیا،

1. antimonials
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پروتئین های شناسایی شده

تکنیک مورد استفاده

مراحل مورد مطالعه

گونه مورد مطالعه

تكنولوژی پروتئوميكس در زمينه تحقيقاتي ليشمانيا

انجام شیده اسیت .در یکیی از ایین مطالعیات  Walkerو

پروفایل پروتئین در زخم های لیشمانیوز پوستی

 sbIIIدر مرحلیییییییه پروماسیییییییتیگوت را بیییییییا روش

لیشمانیوز پوستی با استفاده از پروتئومیک  2-DEو آنالیز

 2DE-LC-ES-MS/SMSمورد مطالعه قرار دادنید و در

شبکه بیولوژیکی برای پروفایل پروتئینهای زخم پوستی

نهایت  3فاکتور پروتئینیی مقیاوم بیه دارو کیه متعلیق بیه

در مقایسییه بییا پروفایییل بیییان پییروتئین نمونییههییای سییالم

دوگروه از پروتئینهای پاسیخ بیه اسیترس و آنیزیمهیای

پوستی ،گزارش شده است .بهطوری کیه ،پیروتئینهیای

متابولیکی بودند ،را شناسایی کردهاند( .)53در مطالعیهای

استخراج شده از نمونههای زخیم و سیالم ،بیا اسیتفاده از

دیگر ،استرین مقاوم و حساس لیشمانیا تروپیکا به داروی

 2-DEتفکیک شده و  153لکه پروتئینی با بییان افتراقیی

گلوکییانتیم ،توسییط  Hajjaranو همکییارانش ،از نظیییر

بین دو حالت مورد مقایسه ،گزارش شد .از ایین تعیداد،

پروفایل پروتئینی مورد مقایسه قرار گرفتند که پروتئینهیای

 35پروتئین شناسایی شدند که  23لکه پروتئینی فقیط در

LACK, PDI, alpha tubulin, PGf2-alpha synthase,

نمونه زخم لیشیمانیوز پوسیتی و  17پیروتئین در پوسیت

vesicular transport protein, hypothetical protein

نرمال بیان شده است .پروتئینهای شناسایی شده با آنالیز

به طور افتراقی بین دو استرین بییان شیده بودنید کیه هیر

اسپکترومتری جرمی ،بر طبق عملکیرد بیولیوژیکی شیان

یک از این پروتئینها میتوانند به عنیوان اهیداف بیالقوه

سازماندهی شده و مورد آنالیز قرار گرفتند .نتای آنیالیز

درمانی در مطالعیات بعیدی ،بییشتیر میورد آنیالیز قیرار

نشان داد که پروتئینهای دارای افزایش بیان در بیوپسیی

گیرنیییید( .)51در سییییال  Brotherton ،2313و همکییییاران،

زخم لیشمانیوز پوستی ،در پروسه آپوپتیوزیس )،(CASP-9

لیشییمانیا اینفییانتوم مقییاوم را بییا روش نییوین پروتئومیییک

پاسییخ ایمنییی ) (TRBو بیوسیینتتیک ) (BRF1مشییارکت

کمی ،(SILAC) 1مورد مطالعه قرار دادند که برای اولین

داشتند( .)54در مطالعات قبلی نشان داده شیدکه افیزایش

بار با این روش ،پروتئین  ABC Transporter MRPAبه

بیان  TRBمیتواند در فراخوانی سلولهیای  Tبیه محیل

عنوان میارکر مقاومیت داروییی معرفیی گردیید( .)52در

عفونت ،درگیر باشد لذا افیزایش پروسیه آپوپتوتییک و

سییالهییای اخیییر نیییز Zarean ،و همکییاران ،پروتئییوم

بیان  CASPsمیتواند نتیجه ایجاد پاسیخ التهیابی شیدید

ایزولههای مقاوم و حساس گونه لیشمانیا ماژور به داروی

باشد که بهطور معمول در زخیمهیای لیشیمانیوز پوسیتی

گلوکانتیم را بیا اسیتفاده از روش الکتروفیورز دو بعیدی

رخ میدهد( .)55همدنین برای درت بهتر تنظیم مسیرهای

مورد آنالیز قرار دادند و از  2317لکه پروتئینی تفکییک

بیولییوژیکی در افییراد دارای عفونییت لیشییمانیایی ،آنییالیز

شده بر روی ژل با اسیتفاده از آنیالیز تصیاویر ژل توسیط

شبکه بیولوژیکی اجرا شد .برای این منظور ،شیبکهای از

نییرمافییزار  13 ،Image Master 2D Melanie-6لکییه

اینتراکشیینهییای مییابین پییروتئینهییای شناسییایی شییده بییا

پروتئینییی در ایزولییههییای مییورد مطالعییه ،دارای بیییان

استفاده از نرمافیزار  cytoscapeترسییم گردیید و شیبکه

متفیاوت بودنیید( .)53بیا توجییه بییه مطالیب ذکییر شییده در

پیدیدهای از  535گره ) (nodeبه دست آمید کیه شیامل

اییین مبحییث ،بییا شناسییایی پییروتئینهییای بیییان شییده در

بسیاری از پروتئینهای درگیر در آپوپتوز شیامل ،IL-23

گونههای مقاوم و مقایسه آنهیا بیا گونیههیای حسیاس،

 CASP-8 ،CASP-3 ،TNFR1 ،TGFBR1و

میتوان تا حدودی در مورد مکانیسم ایجاد مقاومت نییز

بوده است و بیا اسیتفاده از آنیالیز مسییرهای بیولیوژیکی

اظهییار نظییر کییرد و معرفییی اهییداف درمییانی جدییید نیییز

 ،2 IPAآپوپتوز با واسطه لنفوسیتهای  ،Tبه عنوان مسیر

امکانپذیر میگردد.

اولیه فعال شده در سلولهای هدف معرفی گردید .عالوه

1. Stable isotope labeling with amino acids n cell culture
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همکاران ،پروتئوم لیشمانیا پانامنزیس (ویانییا) مقیاوم بیه

در سالهای اخیر نتای قابل توجه ای در ارتبیاط بیا

مروری

نسرین امیری داش آتان و همکاران

افزایشی پروتئین های  CASP-3 ،CASP-9و گرانزیم B

بهطور انحصاری در ماکروفاژ آلیوده بیه لیشیمانیا میاژور

را در بیوپسی زخم لیشمانیوز پوستی در مقایسه بیا نمونیه

بیان شده بودند .نتای حاصیل از ایین مطالعیه در تصیویر

سالم ،تایید کردند .همچنین نشان دادند کیه بییان بیاالی

شماره  2به اختصار آورده شده است .از نتای دیگر ایین

این سه پروتئین با اندازه زخم در بیماران لیشیمانیوز پوسیتی،

مطالعه میتوان اشاره کردکه پروتئین  PLD1دارای افیزایش

رابطییه مسییتقیم دارد و آپوپتییوز بییه احتمییال بییاالتری در

بیان قابل توجهای در ماکروفاژ  CBAآلیوده بیه لیشیمانیا

مکانیسمهای مرتبط با پیشرفت آسیب بافتی قابل مشاهده

آمازونزیس میباشید .ایین پیروتئین بیر روی فسیفاتیدیل

در زخمهای لیشمانیوز پوستی ،مشارکت دارد(.)54

یشایی عمل میکند و پروتئین ،PLD1باعث آزادسیازی
فسفاتیدیک اسید و ایجاد یشا جهیت تشیکیل فیاگوزوم

پروفایل بیان پروتئین در ماکروفاژ های انسانی آلیوده بیه

اولیه میگردد( .)57بنابراین محققیان ،افیزایش بییان پیروتئین

لیشمانیا با تکنولوژی پروتئومیکس

 PLD1را در ماکروفاژ آلیوده بیه لیشیمانیا آمیازونزیس ،بیه

تاکنون بیا اسیتفاده از روش پروتئومییک بیه منظیور

دلیل مشارکت در تشکیل و حفظ واکوئلهای پیارازیتوفروس

پروفایییل کییردن بیییان پییروتئین در سییلولهییای میزبییان

بزر

که در عفونت درون سلولی بیا لیشیمانیا آمیازونزیس

(ماکروفاژ) در پاسخ به عفونت بیا انگیل لیشیمانیا ،مطالعیات

گزارش شده است ،میدانند( .)51در مورد افیزایش بییان

اندکی منتشر شده است .سلولهای ماکروفیاژ موشیی CBA

پروتئین  HIF-1αدر سلولهای آلوده به لیشیمانیا میاژور

برای مطالعه پروتئومیکی لیشمانیا آمیازونزیس و لیشیمانیا

می توان گفت که این افزایش در ارتباط با تولیید بیاالتر

ماژور توسط Menezesوهمکاران مورداستفاده قرارگرفیت.

 NOو بیان  TNF-αدر شرایط عفونت با لیشمانیا میباشید.

در مطالعه آنها ،تعیداد  1352پیروتئین در هیر دو دسیته

این افزایش بیان  HIF-1αدر توافق با نتای مطالعه دیگری

ماکروفاژهای آلوده و ییر آلوده به لیشیمانیا و تعیداد 12

میباشد که در آن افزایش دو برابری  TNF-αدر سیلول

پروتئین بهطور افزایشی در ماکروفاژهای آلوده (عفونی)

آلوده به لیشمانیا ماژور نسبت به سلول آلوده بیه لیشیمانیا

بیان شد( .)51در این مطالعه ،میتوان به ایین نکتیه اشیاره

آمازونزیس گزارش شده بود(.)53

پروتئین های دارای افزایش بیان معنادار
Phospholipase D1
)(PLD1

در ماکروفاژ آلوده به لیشمانیا

پروتئین های بیان شده در ماکروفاژ
Succinate dehydrogenase

آلوده به لیشمانیا آمازونزیس

آمازونزیس

Ribosomal protein S13, Glutamate receptor ionotropic, Guanine nucleotide binding
protein (G protein ,γ8 subunit), Myosin, Proteasome B3 subunit, Ras homolog gene
family member B, Cytochrome c-1, N-acetyl glucosamine kinase, TNF receptorassociation protein 1(TRAP1), translin

coronin 1B, cytochrome C oxidase 6B (cox6B), heterogeneous nuclear ribonucleoprotein
F (HNRPF), hypoxia-inducible factor1-alpha (HIF-1), osteoclast-stimulating factor-1
(OSTF1), programmed cell death protein 5 (PDCD5), protein phosphatase 2 (PP2), PYD
And CARD domain-containing protein (PYCARD) RAB1, Ribosomal protein S2 (RPS2),
Serpin, peripheral benzodiazepine receptor (PBR), myosin light chain

پروتئین های به طور انحصاری بیان شده در

ماکروفاژ آلوده به لیشمانیا ماژور

پروتئین های دارای افزایش بیان معنادار در

ماکروفاژ آلوده به لیشمانیا ماژور

تصویر شماره  :2نتای حاصل از مطالعه سلول های ماکروفاژ موشی  CBAدر مطالعه پروتئومیکی لیشمانیا آمازونزیس و لیشمانیا ماژور ))43( (2013
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بر این ،محققان با استفاده از روش ایمونوهیستوشییمی ،بییان

کرد که تنها  13پیروتئین از تعیداد  12پیروتئین افتراقیی،

تكنولوژی پروتئوميكس در زمينه تحقيقاتي ليشمانيا

روش پروتئومیک کمیی ،پروفاییل بییان پیروتئین سیلول

پروتئین افتراقی شناسایی شد و از میان آنهیا  15لکیه بیا

 THP-1در پاسییخ بییه عفونییت بییا پروماسییتیگوتهییای

روش اسپکترومتری جرمی مورد آنالیز قیرار گرفیت کیه

لیشییمانیا دون یووانی ،مییورد آنییالیز قییرار گرفییت و آنییالیز

منجر به شناسایی پن پروتئین مختلف شده است(.)11

پروتئومیکی ،با روش  iTRAQ-LC-MS/MSانجام شد.

درمطالعه دیگری Bag ،وهمکاران ،گلیکوپروتئینهیای

مقایسه پروفایل پروتئینی سیلول  THP-1بیا سیلول آلیوده بیا

پالسما را با به کیارگیری سیتون کرومیاتوگرافی تمیایلی

لیشمانیا دونووانی ،نشاندهنده افزایش بیان پیروتئینهیای

لکتینی و سپس آنیالیز اسیپکترومتری جرمیی )(LC-MS

دخیل در مسیرهای متابولییک گلیکیولیز و اکسیداسییون

مورد مطالعه قرار دادند .آنها  33لکه پروتئین افتراقی را

اسیدهای چر  ،پروتئین های درگییر در رونویسیی ژن،

شناسیایی و گییزارش کردنید( .)12در هییر دوی مطالعییات

 ،RNAهیسیتونهیا ،همانندسیازی و تیرمیم

اشییاره شییده در بییاال ،پییروتئینهییای فییاز حییاد در سییرم

 ،DNAپییروتئینهییای مسییئول بقییا سییلولی و پیییامرسییانی

نمونههای بیمار و کنترل به طور متمایز بییان شیده بودنید

سلولی در سلول آلوده به لیشمانیا دونووانی ،بوده اسیت.

که دلیل بر حالیت سیسیتمیک بیودن بیمیاری لیشیمانیوز

از نتای قابل توجه این مطالعه میتوان به افزایش پروتئین

احشایی میباشد (تصویر شماره .)3

اسپالیسین

پیامرسان ضدویروسیی میتوکنیدریایی ) (MAVSدر سیلول
آلوده به لیشمانیا اشیاره کیرد( .)13نتیای تمیام مطالعیات
حاضر نشان میدهند که انگیل لیشیمانیا ،پروتئیوم سیلول
میزبان را در طول مراحل اولیه آلودگی تعیدیل و تنظییم
میکند که شواهدی مبنی بر ارتباط پیدیده مابین انگل و
سییلول میزبییان در سییطح مولکییولی میییباشیید .هییمچنییین
اهداف سلولی جدید بالقوه با توانایی تنظیم پاسخ سلولی
را می تیوان میورد شناسیایی قیرار داد کیه مییتواننید در
جهت کنترل عفونت لیشمانیا دارای کاربرد باشند.

پروفایل بیان پروتئین در سرم بیماران مبتال بیه لیشیمانیوز
احشایی با تکنولوژی پروتئومیکس

تصویر شماره  :3نتای مطالعات پروتئومیک کمی و کیفی انجام شده در
مقایسه سرم بیماران مبتال به لیشمانیوز احشایی با سرم نمونه های کنترل
در مطالعات پیشین ،افزایش مییزان پیروتئین alpha-

تییا بییه امییروز تعییداد انییدکی مطالع یه جهییت آنییالیز

 1-acid glycoproteinدر سرم افیراد دارای زخیم بیافتی

پاسخهیای التهیابی ایمنیی میزبیان در برابیر عفونیت لیشیمانیا

منتشر و همچنین در طیول عفونیت و التهیا نشیان داده

انجام شده است .در سیالهیای اخییر چنیدین مطالعیه بیا

شییده اسییت .هییمچنییین پییروتئین مییذکور در فعالسییازی

روشهییای پروتئومیییک بییرای شناسییایی بیومارکرهییای

نوتروفیییلهییا ،کموتاکسییی و متابولیسییم اکسیییداتیو نیییز

بییالقوه درگیییر در پاسییخ ایمنییی میزبییان و هییمچنییین

مشارکت دارد( .)13بنابراین ،افزایش میزان ایین پیروتئین

بیومارکرهییای تشخیصییی در سییرم بیمییاران بییا لیشییمانیوز

در سرم بیماران با لیشمانیوز احشایی را در نتیجه ی مهیار

احشایی گزارش شده است .در مطالعیه Rukmangadachar

فعالیییت عملکییرد نوتروفیییل ،تسییهیل عفونییت تییبزا در

و همکارانش ،از روش پروتئومیک کمیی بیرای مقایسیه

پوست و سایر بافتها مییداننید .پیروتئین افیزایش بییان

پروفایل پروتئینی شش بیمار مبتال به لیشمانیوز احشایی و

یافته دیگر در سیرم افیراد بیمیار ،پیروتئین c1 inhibitor
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اخیرا در مطالعیه Singh ،و همکیاران بیا اسیتفاده از

شش فرد کنترل استفاده گردید .در این مطالعیه  21لکیه

مروری

نسرین امیری داش آتان و همکاران

پروتئین  transthyretinدر سرم نمونههای بیمار میباشید

میباشد که میتواند در زمینه آشکارسازی هر چه بیشتیر

که به عنوان حامل هورمون تیروئید است .همچنیین ایین

مجهوالت مربوط به بیولوژی انگیل بسییار مفیید و میوثر

پروتئین دارای فعالیت ضد التهابی بیوده و موجیب مهیار

باشد .الزم به ذکر اسیت تیاکنون هیی کیدام از اهیداف

تولید اینترلوکین 1-در سلول هیای منوسییت و اپیتلییالی

مولکولی شناسایی شده با استفاده از روشهای پروتئیومیکی

میییشییود( .)14الزم بییه ذکییر اسییت در مطالعییه  Yanو

در جهت گسترش روش درمیانی جدیید و ییا بیه عنیوان

همکارانش در سال  2333نیز کاهش میزان بیان پیروتئین

مارکرهای پیشآگهی دهنده در بالین مورد استفاده قرار

 transthyretinدر سرم بیماران لیشیمانیوز احشیایی گیزارش

نگرفته اند .مقاله مروری حاضر می تواند در برنامهرییزی

شییده بییود کییه در توافییق بییا نتییای مطالعییه پروتئییومیکی

و هدایت مطالعات جدید برای درت بهتر پیروتئینهیا و

مذکور می باشد( .)15پروتئین کاهش بیان یافته دیگیر در

مسیرهای درگیر در بقا درون سلولی انگل لیشمانیا مفیید

retinol binding protein

واقع شود .همچنین تکنولوژیهیای جدیید پروتئومییک

میباشد که در پالسما با اتصال به پروتئین ،transthyretin

به همراه ابزارهای بیوانفورماتیک و بانکهای اطالعیاتی

طییی فیلتراسیییون در بافییت کلیییه دفییع نمیییشییود( .)11در

بهمنظور استخراج بهتر اطالعات و تفسیر و بیان پروتئومیکی

نهایت میتوان گفت کیه تعیداد مطالعیات پروتئیومیکی

خصوصیات برجسته و منحصر ،درون و بینگونهای انگلهیا

انجام شیده بیر روی نمونیههیای سیرم افیراد مبیتال بسییار

ارزشمند میباشد .در نهایت میتوان گفت که با توجه به

اندت میباشد و نیاز به مطالعات بییشتیر در ایین زمینیه

گسترش روزافزون استفاده از تکنولیوژیهیای اومیکیی،

احساس میشود.

استفاده از روش پروتئومیکس همزمان با روشهایی هماننید

سرم نمونههای بیمار ،پروتئین

ژنومیکس ،متابولومیکس میتواند منجر بیه ایجیاد دادههیای

بحث

ارزشمند در مورد جنبههای مختلف بیمیاری و گشیایش

رویکردها و روشهای پروتئومیکی ،ابیزاری بسییار
مفید جهت شناسایی پروتئینها و مکانیسمهای درگیر در
جنبههای گونیاگون بیولیوژی انگیل لیشیمانیا مییباشیند.

دیدگاه های جدید در جهت کنترل بیماری گردد.

سپاسگزاری

مطالعات پروتئومیکی مقایسهای نشان دادهاند که ارتبیاط

اییین مطالعییه مییروری بییا حمایییت مرکییز تحقیقییات

ما بین انگلهیای لیشیمانیا و میزبیان در سیطح مولکیولی

پروتئومیکس انجام گرفته و نویسیندگان مقالیه از اعضاء

بسیار پیدیده می باشند .اک ر مطالعات پروتئومیکی انجام

مرکز مربوطیه بابییت همکییاری در ایین رابطیه تشیکر و

شده در حوزه لیشمانیا مربوط بیه مقایسیه پروفاییل پروتئینیی

قدردانی می نمایند.
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