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ايمني منجر ميشود .اين پروتئینها تنظیم کنندههای کلیدی تولید اينترفرون در فیبروبالستها و سلولهای
دندريتیک تخصص يافته هستند و نقش آنها به عنوان ياور در افزايش پاسخهای ايمني ارزيابي شده است.
در اين جستار ،ساختار و عملكرد اين پذيرندهها در تحريک پاسخهای ايمني با تكیه بر مسیرهای پیام رسان
آنها مرور شده است.
كلمات كلیدی :پاسخ ايمني ،سايتوکاين ،TLR ،مسیر پیام رسان
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مقدمه

سميرا رشيدي و همكاران

سايتوکاينها ،باال بردن پیامهای حفاظتي سامانه ايمني ،و

سامانه دفاعي میزبان شامل دو بخش ايمني ذاتي و ايمني

برانگیخته شدن هرچه بیش تر و افزايش پاسخهای ايمني

اکتسابي است .ايمني ذاتي ،به تعداد محدودی از پذيرندههای

ميشوند ( .)5با گذشت بیش از نود سال از استفاده نمکهای

شناسايي عامل بیماریزا ( )PRRمانند Toll-like receptor

آلوم به عنوان افزاينده توان ايمني زايي چندين واکسن غیرفعال

( )TLRکه مسؤول شناسايي الگوهای عامل بیماریزا

انساني و دامي ،همچنان تالش برای ساخت واکسنهای مؤثرتر با

( )PAMPهستند ،متكي است .فعال شدن اين گیرندهها سبب

تكیه بر فناوریهای نوين ادامه دارد .واکسنهای غیرفعال اگرچه

القا پاسخهای ايمني شامل تولید اينترفرونهای نوع  α( Iو  )βو

محرک تولید آنتي بادیهای خنثي کننده هستند که برای ايجاد

سايتوکاينهای پیش التهابي شده که به محدود شدن تكثیر عامل

حفاظت علیه يک بیماری مورد نیازند اما برای افزايش کارايي

بیماری زا منجر ميشود ،همچنین آغازگر پاسخهای ايمني است

آنها بايد از ترکیباتي استفاده کرد که سبب ذخیره در محل

( TLR .)1در کنترل پاسخهای ايمني ذاتي نقش مهمي دارد و

تزريق برای آزاد سازی تدريجي آنتي ژن ،ترشح سايتوکاين و

تحريک آن سبب بلوغ سلولهای دندريتیک ( )DCو افزايش

کموکاين ،افزايش ظرفیت عمل آوری و ارايه آنتي ژن ،افزايش

ظرفیت ارايه آنتي ژن توسط سلول های عرضه کننده آنتي ژن

ترشح فعال آنتي بادی و پاسخهای مربوط به  CD8+شوند .در

( )APCميشود که برای شروع و گسترش پاسخهای ايمني

روند آغاز پاسخهای ايمني اکتسابي و القا آنتي بادیهای خنثي

اکتسابي ضروری است .اين سلولهای تخصص يافته ظرفیت

کننده ،استفاده از ياورهايي که سبب افزايش ايمني زايي آنتي

بااليي برای هدايت آنتي ژن به سلولهای  CD4+و تحويل آن

ژن ميشوند بي آن که اثرات جانبي برای میزبان در بر داشته

به سلولهای  Tدارند ،همچنین رابط اصلي بین پاسخهای ايمني

باشند ،يک ايده نوين برای ارتقا سطح توانمندی واکسنهای

ذاتي و اکتسابي هستند (DC .)2ها از سلولهای پیش ساز مغز

غیرفعال است .بنابراين در ارايه اثربخشي مطلوب برای جمعیت

استخوان مشتق شدهاند و پیش ساز آنها ابتدا به DCهای نابالغ

هدف ،انتخاب ياور همانند انتخاب آنتي ژن در فرموالسیون

تبديل ميشوندDC .های نابالغ با سلول  Bواکنش ميدهند و

واکسن بسیار مهم ميباشد ( .)6-7در دهههای اخیر طراحي و

پس از پردازش آنتي ژن ،به APCهای بالغ تبديل ميشوند .اين

توسعه ياورها برپايه بيخطر بودن و قدرت اثربخشي آنها،

سلولهای بالغ با عرضه آنتي ژنها بر روی سطح سلول ،به طور

آگاهي داشتن از مسیرهای عملكردی و اينکه چه سلولهايي از

مستقیم پیش برنده بیان پذيرندههای سلول  Bهستند که نتیجه آن

سامانه ايمني ذاتي و اکتسابي را فعال ميکنند ،و توان ايجاد

برهم کنشهای متوالي با Thها برای شروع ترشح آنتي بادی

ايمني خاطره قوی استوار است .توسعه ابزار تحلیلي جديد اين

است .عملكرد DCها در القا ايمني با بلوغ و فعال شدن آنها

امكان را فراهم ميکند که درک عمیقتری از ساز و کارهای

تنظیم ميشود که طي پیام رساني باواسطه  TLRصورت

ياورها در القا پاسخ ايمني قوی داشته باشیم .بنابراين ياورهای

ميگیردDC .ها بیشترين تعداد و تنوع از اين پذيرندهها را بروز

جديد با اين رويكرد طراحي ميشوند که خود يک القا کننده

ميدهند .بنابراين ،ارتباط مهمي بین اين TLRها و DCها در

پاسخ ايمني باشند و ايمني را در مسیر تحريک هر دو نوع ايمني

آماده سازی پاسخهای سلولهای  Tو آغاز پاسخهای ايمني

سلولي و ايمني هومورال پیش برند ( .)8-10بهینه شدن ايمني

اکتسابي وجود دارد (.)3-4

زايي واکسنهای نسل جديد که مزيتهای مهمي نسبت به

پتانسیل القا ايمني اکتسابي در حضور ياور ()adjuvant

واکسنهای زنده و غیرفعال متداول دارند ،نیازمند استفاده از

افزايش مييابد .ياورها با فعال سازی APCها و افزايش تحويل

ياورهای ايمونولوژيک است .اين ترکیبات تنظیم کننده سامانه

آنتيژن به آنها سبب هدايت آن به سمت مولكولهای

ايمني شامل کمپلكسهای محرک ايمني ،تواليهای

کمپلكس سازگاری بافتي ( )MHCو تولید بیشتر

نوکلئوتیدی که قابلیت آنتي ژني نیز دارند ،و پروتئینهای

 -1063مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مرداد-شهريور  ،97شماره  ،3سال 61

محرک سامانه ايمني مانند سايتوکاينها هستند (.)11-14
سايتوکاينها فاکتورهای تحريک کننده کلون لنفوسیت
ماکروفاژ هستند که بهطور مستقیم ايمني را از مسیرهای  Th1و
 Th2يا تحريک ايمني ذاتي پیش ميبرند .اين پروتئینها ،القا
کننده و تنظیم کننده ايمني سلولي و ايمني هومورال هستند و سه
نقش عمده شامل تكثیر و تمايز سلولهای  ،Bتغییر ايزوتیپي و
بلوغ تمايل آنتيبادیها را در پاسخ ايمني ايفا ميکنند (.)13
فعالیت اين پروتئینهای تنظیم کننده سامانه ايمني از مسیر فعال
شکل -1انتقال پیام TLRهای اندوزومي در سلولهای

سازی  TLRتاثیر ميپذيرد (.)15

دندريتیک پالسموسیتويید و القا پاسخ اينترفروني

عملکرد و ساختار TLR
خانواده پروتئیني  TLRنخستین بار در درزوفیال کشف شده و
تاکنون هويت تعدادی از آنها تعیین شده است .برآورد شده
است پستانداران  13تا  15نوع  TLRدارند که در سطح غشا
داخل سلولي  DCها ،ماکروفاژها و گرانولوسیتها بیان
مي شوند و لیگاندهای لیپیدی و يا اسیدهای نوکلئیک را از
ناحیهی حفظ شده آنها شناسايي ميکنند ( .)16-17گستره
توزيع بافتي و سلولي يكي از ويژگيهای مهم و تاثیرگذار بر
عملكرد

TLR

است،

زيرا

بر

ظرفیت

تشخیص

میكروارگانیسمهای مختلف طي ورود و تكثیر آنها در
بافتهای مختلف تاثیر ميگذارد .اين گستره الگوی مشخصي از
بیان  mRNAهر  TLRرا در بافتها و سلولهای ايمني جدا
شده از خون محیطي و طحال ارايه ميکند ( .)18 ،19برخي از
آنها شامل  TLR4 ،TLR3 ،TLR1/6/10و  TLR5در
بیشتر بافتها بیان ميشوند ،در حالي که گستره بیان  TLR2و
 TLR7محدود به زير مجموعههای سلولي ايمونولوژيک شامل
DCهای میلوئیدی ( )mDCو پالسماسیتويید (،)pDC
ماکروفاژها ،نوتروفیلها و زير مجموعههای سلولهای  Bو T
است (شكل pDC .)1ها که به عنوان سلولهای تولید کننده
اينترفرون هم شناخته ميشوند ،سلولهای ايمني تخصص يافته
اند که به طور انتخابي  TLR7و  TLR9اندوزومي را بیان
ميکنند ،بر خالف mDCها که ساير TLRها را بیان ميکنند
(.)20

تمامي TLRهای شناسايي شده پروتئینهای غشايي نوع  Iهستند.
انتهای آمیني اين پروتئین دارای دامنه اتصال به لیگاند (دامنه
خارجي) و متشكل از تكرارهای غني از اسید آمینه لوسین
( )LRRاست که وظیفه شناسايي و اتصال به  PAMPرا
برعهده دارد .موتیفهای  ،LRRدر بسیاری از پروتئینهايي که
در تشخیص ايمني دخیل هستند يافت ميشوند .اين دامنه يک
موتیف ساختاری متشكل از تواليهای تكرار شونده  20تا 30
اسید آمینهای دارای اسید آمینه آب گريز لوسین است که يک
بخش با توالي حفظ شده X( LXXLXLXXN/CXL
ميتواند هر اسید آمینهای باشد) دارد .اين تواليهای تكراری در
هم چین خورده و يک دامنه سلنويیدی با ساختار نعل اسبي را
تشكیل ميدهند .هر واحد تكرارشونده دارای ساختار مارپیچ
آلفا و صفحه بتا است و به نظر ميرسد اين موتیف يک
چارچوب ساختاری بسیار کاربردی برای برهم کنش پروتئین-
پروتئین مانند تنظیم بیان ژن ،و پیام رساني آپوپتوز را فراهم
ميکند .تغییر در قالب اين قسمت ،پاکتهای اتصال يا نواحي با
ويژگي متفاوت اتصال به لیگاند را به وجود ميآورد .در غیاب
لیگاند ،اعضای خانواده  TLRمعموال در سطح سلولهای
يوکاريوتي يا در محفظه اندوزومي قرار ميگیرند .محل قرار
گیری آنها با حضور موتیفهای خاص اسید آمینه در ناحیه
انتقال غشايي تعیین ميشود (.)15 ،17 ،20
TLRها در دنباله سیتوپالسمي انتهای کربنه ،دارای ناحیه
پیام رساني کامال حفظ شده هستند که به دلیل همساني با دامنه

سميرا رشيدي و همكاران
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پیام رساني پذيرنده  ،IL-1دامنه Toll/interleukin-( TIR

عنوان پروتئینهای پیام رسان  TLRدر نظر گرفته ميشوند

 )1 receptorنامیده ميشود .آرکي باکترها ،قارچها و

( .)20 ،23-24فعال شدن آبشار پیام رساني نتیجه ی فسفوريله

ويروسها فاقد اين دامنه هستند .دامنه  TIRبا  125-200اسید

شدن ،يوبي کوئیته شدن ،و اتصال پروتئینهای مختلف مانند

آمینه يكي از تكامل يافته ترين ساختمانهای بسیار محافظت

 TRAF6 ،IRAK4 ،IRAK2 ،IRAK1و NEMO

شده در سیستم ايمني است و نقش مهمي در القا پاسخ ايمني

مي باشد که طي مسیر پیام رساني وابسته به پروتئین تطبیق دهنده

ذاتي ايفا ميکند ( .)21دامنه  TIRبرهم کنش های پروتئین-

و برهم کنش با دامنههای  TIRانجام ميشود ( .)24-26تشكیل

پروتئین و تنظیم مجموعه پیام رساني سیستم ايمني را تحريک

کمپلكس توسط ناحیه بسیار محافظت شده بین موتیفهای

ميکند که به فعال شدن تعدادی از پروتئینهای داخل سلولي که

 TIRبرای پیام رساني پذيرنده بسیار مهم بوده و با سه روش

تطبیـــق دهنده نامیده ميشوند ،و تعیین مسیر آبشـــاری پیام

امكان پذير است .اولین برهم کنش واسطه الیگومريزه شدن

رساني  TLRمنجر مي شود .سه موتیف حفظ شده در TIR

موتیفهای  TIRپذيرنده است که با مشارکت موتیفهای

شناسايي شده اند که ويژگي آنها اتصال مستقیم به پذيرندههای

خارج سلولي پذيرنده ها ،تسهیل ميشود .برهم کنش دوم با

 IL-1است .اين اتصال به علت نقش  IL-1است که مانند پلي

الیگومريزه شدن موتیفهای  TIRفرودست مولكول

بین ايمني ذاتي و ايمني اکتسابي عمل کرده و به طور مستقیم يا

 MyD88میانجي شده و ممكن است با برهم کنش دامنههای

غیر مستقیم بر روی  APCها ،و لنفوسیتهای  Bو  Tاثر

مرگ در اين مولكول تسهیل شود .برهم کنش سوم واسطه

ميگذارد .بدين ترتیب ،اساس مولكولي پیام رساني در  TLRبه

ارتباط بین پذيرنده  IL-1و موتیفهای  TIRاست .آبشار پیام

قسمت حفظ شده ی  TIRبستگي دارد (.)16 ،21

رساني در نهايت به انتقال هسته ای فاکتورهای رونويسي مانند

پیام رسانی TLR

 NF-κBوفعال شدن Mitogen-activated ( MAPK

پیام رساني  ،TLRبرای فعال سازی سیستم ايمني ذاتي و

 )protein kinasesمنجر ميشود ( .)23 ،26 ،27فعال شدن

اکتسابي ضروری است .پیامهای  TLRتوان و ظرفیت عرضه

اين فاکتورهای رونويسي سبب افزايش سطح mRNA

آنتي ژن در DCها را افزايش داده و آبشارهای چند پیامي را

اينترفرون نوع  ،Iفعال شدن فاکتورهای تنظیم کننده اينترفرون

فعال ميکنند .شكل گیری دايمرهای دامنه  TIRسیتوپالسمي و

شامل  IRF7و ،IRF3القای بیان ژنهای سايتوکاينهای پیش

اتصال قسمت حفظ شده آن به لیگاندهای مختلف سبب فعال

التهابي و  ،IL-1و رونويسي از ژن اينترفرونهای نوع  α( Iو )β

شدن واکنشهای آبشاری از مسیرهای پیام رسان ميشود که در

شده و در نتیجه پاسخهای ايمني القا ميشود ()25 ،30-28

گونههای حشرات ،گیاهان و انسان حفظ شده اند (.)15 ،22

(شكل.)2

دامنههای  TIRواسطه برهم کنش بین  TLRو  IL-1و اتصال
بخشهای پروتئین-پروتئین در فرآيند پیام رساني ميباشند (.)21
پیام رساني داخلي  TLRهم چنین به انتخاب يک پروتئین
تطبیـــق دهنده يا ترکیبي از آنها توسط پذيرندههای مختلف
نیاز دارد ،در نتیجه يک شبكه پاسخ پیچیده شكل ميگیرد .از
پنچ پروتئین تطبیـــق دهنده شناخته شده به عنوان واسطه پیام
رسانMyeloid differentiation primary response ،

شکل  .2نقش پروتئین های تطبیق دهنده در القا پاسخهای اينترفرون و

) protein 88 (MyD88و Toll/interleukin-1

سايتوکاينهای پیش التهابي در مسیر پیام رساني  TLRها

) domain-containing adaptor protein (TIRAPبه
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مسیرهای پیام رساني  TLRبه دو دسته وابسته به پروتئین

ساير TLRها ،مانند  TLR7و  TLR9شرکت داشته باشند

 MyD88و وابسته به پروتئین  TRIFطبقه بندی ميشوند .در

(.)15 ،17 ،31

پاسخ به لیگاندها و برای تولید سايتوکاين های التهابي ،تمامي

TLRها به عنوان مولکولهای فزاینده پاسخهای ایمنی

TLRها به جز  TLR3از مسیر پیام رساني وابسته به پروتئین

ايمن سازی موفق مستلزم انجام يک سری برهم کنشهای ايمني

 MyD88بهره ميبرند (شكل  .)2اين مسیر آبشارهای

در میزبان است .سلولهای ايمني شامل لنفوسیتهای  Bو

 ،IRF3 ،IRF1 ،MAPKو  IRF7را برای تحريک تولید

APCها (DCها و ماکروفاژها) آنتي ژن واکسن را گرفته و

سايتوکاينها شامل اينترفرونهای نوع  Iو سايتوکاينهای پیش

ذخیره ميکنند (DC .)32ها کارآمد ترين سلولهای عرضه

التهابي فعال ميکند .فسفريله شدن فاکتورهای تنظیمي

کننده آنتي ژن برای فعال سازی سلولهای  Tو پیامد آن آغاز

اينترفرون (بهويژه  TLR3و  (TLR7که توسط کمپلكس

پاسخهای ايمني هستند .عملكرد اين سلولها در القا ايمني با

کینازی  IKKεو  TBK1در سلولهای اپيتلیال فعـال

بلوغ و فعال شدن آنها تنظیم ميشود که طي پیام رساني TLR

ميشوند ،میانجـي تولید  IFN-βوابسته به  TRIFاست.

و تولید سايتوکاينهای پیش التهابي ،کموکاينها و

پروتئین  IRFفعال شده با برهم کنش با پروتئین اتصال-

اينترفرونهای نوع  Iصورت ميگیرد ( .)1 ،3 ،33پاسخ ايمني

 CREBرونويسي از  IFN-βرا فعال ميکند .افزون بر IRF-

ذاتي ،ايمني اکتسابي را به دنبال داشته و ميتواند القای پاسخهای

 ،3فعال سازی فاکتور رونويسي  NF-κBوابسته به  TRIFدر

خاص واکسن را افزايش دهدTLR .ها به طور اختصاصي بر

مسیر انتقال پیام  TLRواسطه تولید  IFN-βاست .فعال شدن

روی DCها عمل کرده و با افزايش تحويل آنتيژن به APCها

 TRIFسبب آغاز يکسری از برهم کنشها بین  TRAF6و

سبب هدايت آن به سمت مولكولهای  MHCIو  MHCIIو

يک کمپلكس پروتئین کیناز متشكل از ،TAB1 ،TAK1

تولید بیشتر اينترفرونها و سايتوکاينهای التهابي ميشوند.

 TAB2و  TAB3ميشود .کمپلكس  TAK1کیناز فعال

اينترفرون نوع  Iالقا کننده ايمني با تحريک  DCو مشارکت

شده ،سپس مسیر انتقال پیام  ،IKK/NF-κBهمچنین

آنتي ژنهای  MHCاست که DCها را قادر به فعال کردن

 MEKK6/JNKو  MEKK6/p38 MAPکیناز را فعال

سلولهای  Bميکند (DC .)16 ،24های بالغ با عرضه آنتي ژن

ميکند ( .)24-25پیام رساني  TLR3با ديگر TLRها متفاوت

بر روی سطح سلول ،به طور مستقیم پیش برنده بیان پذيرندههای

بوده و فقط وابسته به مسیر  TRIFاست .در پیام رساني

سلول  Bهستند که نتیجه آن برهم کنشهای متوالي با Thها

 TLR3و پیام رساني  TLR4غیروابسته به ،MyD88

برای شروع ترشح آنتي بادی است ( .)29سايتوکاينها نیز نقش

پروتئینهای  ،TBK1 ،TRIFو  TRAF6به دامنه

زيستي خود را با پیوند به پذيرنده هـای ويـژه روی غشای سلول

سیتوپالسمي  TLR3متصل ميشوند .پروتئین IRF-3

های هدف انجام ميدهند .اين پذيرندهها از نظر ساختاری بسیار

اينترفرونهای نوع  Iرا فعال ميکند و  P13Kسبب افزايش

گوناگون هستند شامل پذيرندههای سايتوکايني رده  Iو ،II

فعالیت اين پروتئین ميشود .در سلولهای اپيتلیال میزبان،

 ،TNFاينترفرون ،و ايمونوگلوبولین .پذيرنده  IL-1عضوی از

پروتئین TRIFکمپلكس  TBK1/IKKεکیناز را فعال کرده

خانواده پذيرندههای ايمونوگلوبولین است که بر روی سلولهای

و  TRAF6و  RIP1را برای تحريک مسیر انتقال پیام NF-

 Bو سلولهای ديگر بیان ميشود .افزايش پاسخهای ايمني با

 κBالقا ميکند .عالوه بر اين ،پروتئین  TRAF6برای فعال

استفاده از اين ياورهای زيستي به دلیل ايجاد پیامهای کمک

کردن آبشارهای  MAPKبا کمپلكس TAK1-

تحريكي برای هدايت لنفوسیتها به سمت پاسخ ايمني و ترشح

 TAB1/2/3برهم کنش دارد .پروتئین های تطبیق

فاکتورهای محرک مانند  IL-1است که بر روی تكثیر

دهندهديگری نیز ممكن است در القا اينترفرون توسط

لنفوسیتها تاثیر ميگذارد ( .)13 ،34دامنه  TIRدر تنظیم
 TLRو مسیر انتقال پیام داخلي  IL-1دخالت ميکند .اين
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سميرا رشيدي و همكاران

سايتوکاين سبب فعال سازی  Th1و القا افزايش بیان ژن هايي

سلولهای سیستم ايمني ذاتي TLR4 ،توسط بسیاری از

ميشود که در تكثیر و پايداری سلولهای  Bنقش دارند (.)21

سلولهای غیرايمني مانند فیبروبالست و سلولهای اپي تلیال بیان

دامنه  TIRفعالیت خود را از چندين مسیر انتقال پیام داخلي

ميشود .اين پذيرنده تولید اينترفرونهای نوع  Iرا از هر دو مسیر

مانند به خدمت گرفتن پروتئین  ،MyD88و فعال کردن

 MyD88و  TRIFتحريک ميکند .فعال سازی TLR4

فاکتورهای تنظیمي اينترفرون پیش ميبرد که سبب تكثیر

سبب تولید  IL-12p70ميشود که به طور قابل توجهي

لنفوسیتهای  Tفولیكوالری در pDCها ميشوند .اين

پاسخهای ايمني سلولي و ايمني هومورال را افزايش ميدهد

سلولهای فولیكوالری نوعي  T CD4+هستند که به دنبال

( TLR5 .)20 ،38در سطح بسیاری از سلولهای ايمني مانند

شروع آبشار انتقال پیام  ،TLRايمني هومورال را در واکنش

مونوسیتهاmDC ،ها ،سلولهای النگرهانس ،سلولهای  Tو

علیه آنتيژنهای پروتئیني فعال ميکنند (.)3 ،21 ،23

سلولهای  NKيافت ميشود .اين پذيرنده سبب بلوغ  DCو

TLRها اگرچه بر روی  DCها ،ماکروفاژها و لنفوسیتها

تنظیم پیامهای محرک مولكولهای ،CD83 ،CD80

بیان ميشوند اما از نظر مكان يابي (غشا پالسما يا درون سلول)،

 ،CCL2 ،IL-1β ،IL-8 ،TNFα ،CD86و CCL5

استفاده از پروتئینهای تطبیق دهنده برای القا و پیام رساني

ميشود TLR5 .با مشارکت آنتي ژنهای  MHCکالس II

( TRAM ،TRIF ،TIRAPو  ،)MyD88نوع لیگاند و

که در سطح سلولهای  APCبیان ميشوندDC ،ها را قادر به

پاسخي که القا ميکنند ( Th1يا  Th2و پاسخهای التهابي) از

فعال کردن سلولهای  Bو القا ايمني هومورال ميکند (.)39 ،40

يكديگر متفاوت هستندTLR .های يک تا شش بجز سه ،روی

 TLR9توسط سلولهای  Bانسان و  pDCبیان ميشود.

غشا پالسمايي سلول قرار دارند و TLRهای هفت تا نه در

اين پذيرنده موتیفهای  CpGغیرمتیله موجود در  DNAرا

محدودهی اندوزومي مكان يابي ميشوند .اين تفاوتها ،ماهیت

پیدا ميکند .شناسايي  CpG DNAتوسط سلولهايي که

پاسخهای ايمني سلولي و ايمني هومورال را به هنگام استفاده از

 TLR9را بیان ميکنند دارای اثر آبشاری بر سیستم ايمني بدن

TLRها به عنوان ياور تحت تاثیر قرار ميدهد ( .)15 ،20به

است و به بلوغ ،تمايز و تكثیر سلولهای  ،NKسلولهای ،T

عنوان مثال ،تحريک  TLR2سبب القای بلوغ  DCشده که به

سلولهای  ،Bمنوسیتها و ماکروفاژها منجر ميشود .پاسخ

تنظیم فرادست پیامهای محرک مولكولهای  MHCکالس ،II

ايمني با واسطه سلولي با تولید سايتوکاينهای پیش التهابي بر

 CD83 ،CD80و  ،IL-12و آزادسازی سايتوکاينهای

پايه ( Th1مانند  IFNɣ ،TNFα ،IL-6 ،IL-1و )IL-12

 ،TNFو  IL-1منجر ميشود .در نهايت بلوغ و فعالیت

ايجاد ميشود ( TLR7 .)20 ،41-42و  TLR8از نظر

سلولهای  ،Bافزايش تولید  IgGو پاسخ ايمني هومورال را در

فیلوژنتیكي و ساختاری شبیه هم هستند و بلوغ سلولهای

پي خواهد داشت ( TLR3 .)35-36فقط با پروتئین TRIF

النگرهانس و مهاجرت آنها از پوست به گرههای لنفاوی را

پیوند برقرار ميکند .با تحريک اين پذيرنده ،فعال شدن آبشار

افزايش ميدهند .پیامهای داخل سلولي  TLR7فقط توسط

انتقال از طريق  MAP kinases ،NF-kBو  IRF3صورت

 pCDگرفته ميشوند در حالي که فعال سازی  ،TLR8سبب

ميگیرد و تولید سايتوکاينهای التهابي و اينترفرونهای نوع  Iبه

تولید  IL-12توسط mDCsها ميشود ( .)43پیامد فعال شدن

باالترين حد خود ميرسد .راه اندازی اين آبشار ،سبب تسهیل

مسیر آبشاری پیام رساني  ،TLR7اين مولكول پروتئین

ارايه آنتي ژن به مولكول های  MHCکالس  Iو تسريع تولید

 MyD88را از طريق دامنه  TIRبه خدمت ميگیرد.

سلولهای  Tسیتوتوکسیک ميشود .بنابراين ،با هدف راه

 ،MyD88پروتئین  IRAKکه پذيرنده  IL-1است را فعال

اندازی پاسخ ايمني سلولي قوی تر در ايمن سازی علیه عوامل

ميکند .فعال شدن  TLR7به تولید سايتوکاين التهابي شامل

بیماری زا TLR3 ،ياور مناسبي خواهد بود ( .)27 ،37عالوه بر

اينترفرون نوع  ،TNF-α ،IL-12 ،IL-6 ،Iتنظیم فرادست
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 ،CD86 ،CD40و مولكولهای  MHCمنجر ميشود .پیامد

اينترفرون نوع  Iبا فعال سازی DCها ،تنظیم کننده سلولهای

پاسخهای سايتوکاينها و اينترفرون هاpCD ،ها به APCها

مرتبط با سیستمهای ايمني ذاتي و ايمني اکتسابي است .اين

تمايز يافته و توانايي تنظیم ايمني اکتسابي باواسطه سلول  Tرا

سلولها با عرضه آنتي ژنها بر روی سطح سلول ،به طور مستقیم

کسب ميکنند ( .)20 ،23 ،44تحريک  TLR7هم چنین پیش

پیش برنده بیان گیرندههای سلول  Bهستند که نتیجه آن برهم

برنده تعويض کالس ايمنوگلوبولین و تولید آنتي بادی است.

کنشهای متوالي با Thها برای شروع ترشح آنتي بادی است.

فسفريله شدن پروتئین  MAPKيكي از عوامل پیش برنده فعال

يكي از مهمترين عملكردهای ياورها عالوه بر تسريع در

شدن سلول  Bو پديدار شدن سلولهای پالسما ترشح کننده

برانگیخته شدن ،افزايش و پايداری پاسخ ايمني ،شناسايي

آنتي بادی ،و در نهايت تولید آنتي بادی است .از طرف ديگر،

آنتيژن توسط DCها و تحويل آن به سلولهای  Tاست که به

تشكیل کمپلكسي از پروتئینهای پذيرنده  TNFو IL-1

فعال سازی ،ازدياد و تمايز سلولهای اختصاصي

( )IRAKs/TRAF6به فعال شدن  IRF7که تنظیم کننده

آنتيژن  CD8+يا  CD4+منجر ميشود .هر ياوری که جذب

عمده تولید اينترفرون نوع  Iاست منجر ميشود .اينترفرون نوع I

آنتي ژن توسط DCها را بیشتر کند و ذخیره پايداری از آنتيژن

مشتق از  pDCو گیرنده آن برای تنظیم پاسخهای  TLR7در

برای APCها فراهم نمايد ،سبب افزايش بیان مولكولهای

سلولهای  Bمورد نیازند زيرا پیامهای  TLR7با پیامهای

محرک پاسخهای ايمني يا مولكول های  MHCشده و با

گیرنده سلولهای  Bدر پیشبرد سلولهای عرضه کننده آنتي ژن

افزايش مهاجرت سلولي به سوی گرههای لنفاوی ميتواند پاسخ

از طريق تنظیم فرادست مولكولهای محرک و تولید سايتوکاين

ايمني را بهبود ببخشد ( .)6 ،13 ،44-45استفاده از TLRها به

هم خوان هستند و ظرفیت عرضه آنتي ژن در DCها را افزايش

عنوان القا کننده های ايمني موثر در فعالیت و بلوغ DCها ،که

ميدهند .در تنظیم پاسخهای سلول  Bوابسته به TLR7 ،TLR

سبب برانگیخته شدن و افزايش پاسخ ايمني شوند بي آن که

به عنوان يک کوفاکتور سلولهای  Bکه دارای  CD40هستند

اثرات جانبي برای میزبان در بر داشته باشند ،يک ايده نوين برای

عمل ميکند .برآيند پیام های  CD40و سايتوکاينها که

ارتقا سطح توانمندی واکسنها است .بیان زياد TLRها در

APCها را فعال ميکند به افزايش توانايي اين سلولها در

DCهای سلول  Bو روند پیام رساني آنها در ارايه بهتر آنتي

پردازش و عرضه آنتي ژن و در نتیجه به افزايش بیان

ژن از طريق DCها ،و در نهايت تحريک هرچه بهتر و پايدارتر

مولكولهای کمک محرک و ترشح سايتوکاينها ميانجامد.

سیستم ايمني میزبان از مزايای اين پذيرندهها به عنوان ياور

اين امر افزايش فعال سازی سلولها ی  Tرا به همراه دارد .اين

زيستي درمطالعات ايمن سازی به شمار ميآيند.

برهم کنش دوطرفه بین APCها و لنفوسیتهای  Tشناسايي
کننده آنتي ژن ،چرخه بازخورد (فیدبک) مثبتي است که به
تقويت پاسخ ايمني کمک کرده و با تنظیم فرادست تولید
سايتوکاينها سبب تعويض کالس ايمنوگلوبولین و پیشبرد تولید
آنتيبادی ميشود ( .)3 ،25 ،28 ،29دامنه  TIRاين پذيرنده
نقش کلیدی در القای اينترفرون نوع  Iو افزايش پاسخهای ايمني
هومورال دارد .افزايش اثربخشي آن بر پاسخ ايمني به دلیل ايجاد
پیامهای کمک تحريک برای هدايت لنفوسیتها به سمت پاسخ
ايمني و ترشح فاکتورهای محرک مانند  IL-1است که بر روی
تكثیر لنفوسیتها تاثیر ميگذارد (.)8 ،11 ،21
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Abstract
Cytokines play a crucial role in controlling the immune system, and their
signals direct the immune response towards either an antibody-mediated
or a cell-mediated immunity. These molecules trigger the innate and
adaptive immune responses including maturation of antigen presenting cells,
differentiation of Th1 and Th2 cells, and induction of natural killer cells and
cytotoxic T lymphocytes. Therefore, cytokines could be promising vaccine
adjuvants for enhancing the immune response against infectious agents.
Dendritic cells are responsible for antigen uptake and presentation to T cells
and represent a key target for adjuvant activity. Many proteins are involved
in regulating and maintaining homeostasis of the immune system. TLR
family of proteins capable of producing cytokines including interferon
type I and proinflammatory cytokines lead to express genes involved in
immune system function. These proteins are the key regulator of
interferon production in fibroblasts and specialized dendritic cells and
their role as an adjuvant in the improvement of immune responses is
evaluated. In this article, the structure and function of these receptors in
triggering immune responses with rely upon their signaling pathways are
reviewed.
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