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Abstract
Milk protein, alpha-lactalbumin, is one of the proteins that many researchers have done a lot of
research on its structure and function. In the late nineties, a completely different activity of α-LA
was discovered. When α-LA is present in a conformation that has been partially unfolded, it can
form a complex with oleic acid (OA), which specifically has an anti-cancer activity. The complex
between human α-LA and OA has been called HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal
to Tumor cells). The cell death mechanism by HAMLET has not yet been determined. However, it
has been shown that HAMLET interacts with various cellular organelles including nuclei,
lysosomes, mitochondria, proteases, and ribosomes. Apoptosis, autophagy, and disorders in the
structure of chromatin are three different cytotoxic pathways activated in response to HAMLET. In
this study, a summary of the structure, antitumor mechanisms, and clinical applications of this
complex will be presented.
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بررسی کاربرد بالینی و مکانیسم ضدسرطانی ترکیب حاصل از الفا الکتالبومین شیر و اسید
اولئیک
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1دانشیار بیوشیمی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
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3دانشجوی فوق لیسانس بیوشیمی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
پروتئین شیر ،آلفا الکتالبومین ،یکی از پروتئین هایی است که مطالعات زیادی روی ساختار و عملکرد آن انجامشده است .در اواخر
دهه  1990فعالیت کامالً متفاوتی از آن کشف شد .وقتی که آلفا الکتالبومین درکانفورماسیونی قرار دارد که بهطور نسبی تانخورده
است میتواند با اولئیک اسید تشکیل مجموعهای را دهد که بهطور اختصاصی فعالیت ضد سرطانی دارد .مجموعه حاصل از آلفا
الکتالبومین انسانی و اسید اولئیک HAMLET ،نامیده میشود .مکانیسم مرگ سلولی توسط  HAMLETهنوز بهطور دقیق
مشخص نشده است ،ولی نشان دادهشده است که  HAMLETبا اندامکه ای مختلف سلولی ازجمله هسته ،لیزوزم ها ،میتوکندری،
پروتئازوم ها وریبوزوم ها برهمکنش دارد .آپوپتوز ،اتوفاژی و اختالل در ساختار کروماتین سه مسیر مختلف مسمومکنندهی سلولی
هستند که در پاسخ به  HAMLETفعال میشوند .در این مطالعه خالصه ای از ساختار ،مکانیسمهای ضد سرطانی و کاربردهای
بالینی این مجموعه ارائه میشود.
واژگان کلیدی ،HAMLET:سرطان ،اسید اولئیک ،آلفا الکتالبومین ،آپوپتوز
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فرم

نسبتاً

تانخورده

آلفا

الکتالبومین

مقدمه

تثبیت

پروتئین آلفا الکتالبومین تقریباً در شیر همه پستانداران

درالفاالکتالبومین چند واحدی نشان دادند .اسید اولئیک

وجود دارد؛ که در اینجا اختصاصیت آنزیم گاالکتوزیل

) (C18: 1 cis Δ9بهعنوان کو فاکتور لیپیدی با آنالیز

ترانسفراز برای تشکیل الکتوز را کنترل میکند .در

توسط  GC-MSشناسایی شد ( .)5،6آلفاالکتالبومین

سالهای اخیر فعالیت کامالً متفاوتی به این پروتئین

چند واحدی متعاقباً  HAMLETنامگذاری شده و

ارتباط دادهشده است .بدینصورت که با اتصال به اسید

مجموعه مشابه ولی با جزء آلفا الکتالبومین گاوی،

اولئیک مجموعهای را تشکیل میدهد که بهصورت انتخابی

 BAMLETنامیده شد.

در مقابل سلولهای سرطانی فعالیت مسمومکنندهای از
خود نشان میدهد .این مجموعه که اولین بار توسط

ساختار آلفا الکتالبومین

 serendipityکشف گردید با عنوان HAMLET

آلفا الکتالبومین انسانی یک پروتئین کروی اسیدی

شناخته میشود HAMLET .در طول مطالعه اثر ضد

میباشد که از  123اسیدآمینه تشکیلشده و دارای جرم

چسبندگی شیر بر اتصال باکتریایی به سلولهای سرطانی

مولکولی  14.2کیلو دالتون میباشد و در هنگام شیردهی

آلوئوالر ریه کشف شد ( .)1جزء فعال بهعنوان آلفا

توسط سلولهای اپیتلیال غده پستانی ترشح میشود

الکتالبومین چند واحدی ( Multimeric Alpha

( .)8،7ساختار کریستالی آلفا الکتالبومین توسط

 ،)Lactalbuminبا ظاهر شدن بهصورت باندهای 14.28

کریستالوگرافی اشعه ایکس مشخصشده است .پروتئین

و  100کیلو دالتون در آنالیز  SDS PAGEشناسایی شد

آلفا الکتالبومین از دو دامین تشکیلشده است که دامین

و سپس توسط طیفسنجی جرمی تائید شد ( .)2 ،1نشان
دادهشده است که الفا الکتالبومین چند واحدی ساختاری

بزرگتر آن اساساً ساختار مارپیچ الفا ( )α-Helixو دامین
کوچکتر ساختار صفحات بتا ) (β-sheetدارد .ساختار

شبه گلبول گداخته ( molten globule-like

سه بعدی کلی توسط یک حلقه اتصال به کلسیم پایدار

 )structureدارد و باعث القا مرگ سلولی ()Apoptosis

میشود (( )9،10شکل .)1

در انواعی از سلولهای نابالغ میشود ولی اثری بر
سلولهای سالم و تمایزیافته ندارد ( .)1،3،4این در حالی

نقش بیولوژیکی آلفا الکتالبومین

است که فرم طبیعی آلفا الکتالبومین جداشده از شیر

تا خوردن آلفا الکتالبومین در حفرهی شبکه آندوپالسمی

انسانی فعالیت القاکنندگی مرگ سلولی را از خود نشان

انجام میشود و سپس به شبکه گلژی انتقال داده میشود،

نداد .تفاوت در فعالیت مسمومکننده بین آلفا الکتالبومین

در آنجا با آنزیم گاالکتوزیل ترانسفراز برهمکنش میکند و

طبیعی و آلفا الکتالبومین در آلفاالکتالبومین چند واحدی

باعث ایجاد مجموعه سنتز کننده الکتوز میشود ( .)10در

در نتیجه تغییرات پس از ترجمه نبوده بلکه یک تغییر

غیاب آلفا الکتالبومین آنزیم گاالکتوزیل ترانسفراز بهطور

صورتبندی ( )conformationدر ساختار سوم باعث

غیراختصاصی باعث انتقال گروههای گاالکتوزیل از UDP-

میشود آلفا الکتالبومین درالفاالکتالبومین چند واحدی

 galactoseبه انواع مختلفی از پیش مادهها میشود

بهطور جزئی تانخورده شود و ساختاری شبه گلبول

( .)12هنگام کاتالیز مرحله نهایی تولید الکتوز در غده

گداخته ( )molten globule-like structureپیدا کند

پستانی ،آلفا الکتالبومین اختصاصیت و تمایل گاالکتوزیل

( .)2مطالعات بیشتر لزوم یک کو فاکتور لیپیدی را در

ترانسفراز به گلوکز را افزایش میدهد (.)13
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شکل  .1ساختار سهبعدی آلفا الکتالبومین انسانی .آلفا الکتالبو مین با چهار آلفا هلیکس (زرد و قرمز) و یک صفحه بتا غیر موازی (آبی) و
جایگاه اتصال به کلسیم (سبز) نشان دادهشده است .همچنین چهار پیوند دی سولفیدی (فیروزهای) با اعداد رومی نشان دادهشدهاند)11( .

نقش بیولوژیکی آلفا الکتالبومین

از یک تغییر جزئی در ساختار خود یک عملکرد بالقوه

تا خوردن آلفا الکتالبومین در حفرهی شبکه آندوپالسمی

مفید به دست میآورد (.)14،5

انجام میشود و سپس به شبکه گلژی انتقال داده میشود،

مطالعه ساختار  HAMLETبهوسیله اسپکتروسکوپی

در آنجا با آنزیم گاالکتوزیل ترانسفراز برهمکنش میکند و

فلورسانس تریپتوفانnear-UV CD spectroscopy ،

باعث ایجاد مجموعه سنتز کننده الکتوز میشود ( .)10در

و  far-UV CD spectroscopyنشان دادند که

غیاب آلفا الکتالبومین آنزیم گاالکتوزیل ترانسفراز بهطور

مجموعه  HAMLETحتی در ش رایط فیزیولوژیک پایدار

غیراختصاصی باعث انتقال گروههای گاالکتوزیل از UDP-

و بهطور جزئی تا نخورده میباشد (.)17-15

 galactoseبه انواع مختلفی از پیش مادهها میشود

تشکیل ،پایداری و فعالیت مسمومکننده مجموعه

( .)12هنگام کاتالیز مرحله نهایی تولید الکتوز در غده

 HAMLETنیازمند تانخوردن جزئی آلفا الکتالبومین و

پستانی ،آلفا الکتالبومین اختصاصیت و تمایل گاالکتوزیل

اتصال کو فاکتور اسید چرب به آن میباشد ( .)16،18با

ترانسفراز به گلوکز را افزایش میدهد (.)13

جدا کردن یون کلسیم از ساختار آلفا الکتالبومین ،این
پروتئین بهطور جزئی تاخوردگی خود را ازدستداده که

ساختار و ویژگیهای HAMLET

منجر به ناپایداری صفحات بتا شده که در نتیجه آن باعث

 HAMLETبهعنوان مجموعه حاصل از ترکیب فرم آپو

اتصال اسید چرب و نهایتاً تشکیل  HAMLETمیشود

آلفا الکتالبومین و اسید اولئیک مشخصشده است که

( .)19چون تنها بخشهایی از توالی آمینواسیدی آلفا

توانایی القا مرگ سلولی در سلولهای سرطانی را بهصورت

الکتالبومین در کمپلکس  HAMLETقادر به ایجاد

انتخابی دارد ( HAMLET .)6بهعنوان نخستین نمونه از

مرگ در سلولهای سرطانی  Jurkatمیباشند به همین

یک پروتئین که عملکرد مشخصی در حالت ساختار

دلیل پیشنهادشده است که تمام توالی  123اسیدآمینهای

طبیعی خود دارد توصیفشده است؛ اما عالوه بر این پس
smsj.sums.ac.ir
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آلفا الکتالبومین برای فعالیت مسمومکننده آن موردنیاز

 HAMLETتوسط سلولهای سرطانی برداشتهشده،

نمیباشد (.)20

اندامکهای مختلف سلولی را مورد هدف قرار میدهد و

عالوه بر آلفا الکتالبومین انسانی ،آلفا الکتالبومین دیگر

چندین مسیر مرگ سلولی را فعال میکند .بااینحال

گونه ها ازجمله گاو ،اسب ،بز و خوک توانایی تشکیل

سلولهای سالم و

تمایزیافته نسبت به اثرات

مجموعه با اسید اولئیک را دارند ( .)8با مقایسه

مسمومکنندهی  HAMLETمقاوم هستند ( .)5،24در

مجموعههای حاصل از آلفا الکتالبومین انسانی و گاوی،

سلولهای سرطانی HAMLET ،وارد سیتوپالسم

نشان دادهشده است که هر دو مجموعه فعالیت

میشود و در هسته تجمع مییابد ( .)25سلولهای سالم

مسمومکننده مشابهی را نشان میدهند (.)21

مقدار ناچیزی از  HAMLETرا برداشت میکنند و
شواهدی از انتقال هستهای آن وجود ندارد ( .)26فرم

روشهای تولید HAMLET

طبیعی آلفا الکتالبومین در مقایسه با  HAMLETبه

چندین روش مختلف برای تولید  HAMLETاز آلفا

میزان کمتری وارد سلول سرطانی میشود و این توجیهی

الکتالبومین و اسید اولئیک در محیط آزمایشگاهی ( in

است که پیشنهاد میکند فرم تانخورده آلفاالکتالبومین و

 )vitroاستفادهشده است ( .)2،6کروماتوگرافی تعویض

اتصال آن به اسید اولئیک هر دو برای برداشت توسط

یونی ازجمله روشهای مرسوم تولید HAMLET

سلول سرطانی الزم هستند (.)2،18

میباشد ( .) 5این روش با تخلیص فرم طبیعی آلفا
الکتالبومین توسط کروماتوگرافی تعاملی آبگریز آغاز

مهار پروتئازوم در پاسخ به آلفا الکتالبومین

میشود سپس  EDTAبه آن اضافه میشود که منجر به

تانخورده در HAMLET

از دست دادن کلسیم آن میشود و درنهایت آلفا

بر اساس نقش شبکه آندوپالسمی و پروتئازوم ها در

الکتالبومینی که بهطور جزئی تانخورده است به دست

هموستاز پروتئینهای تانخورده ،عمده تهاجم آلفا

DEAE

الکتالبومین نسبتاً تانخورده در سلولهای سرطانی مربوط

 Trisacryl Mکروماتوگرافی تعویض یونی که از قبل با

به ایجاد استرس شبکه آندوپالسمی و اختالل در پاسخ

اسید چرب بارگذاری شده بود ،عبور داده میشود .آپو آلفا

پروتئازوم های  ،20Sمیباشد ( .)27نشان دادهشده است

الکتالبومین با اسید چرب بارگذاری شده به ستون متصل

که  HAMLETمستقیماً به واحدهای پروتئازوم  20Sدر

میشود و موجب تشکیل مجموعه  HAMLETمیشود

محیط آزمایشگاهی ( )in vitroمتصل میشود و باعث

که توسط غلظت نمکی یک موالر شستوشو داده میشود.

تغییر ساختاری سریع در پروتئازوم و مهار فعالیت آن

مجموعه شستوشو دادهشده توسط دیالیز نمکهای آن

میشود.

میآید .فرم آپو آلفا الکتالبومین از ستون

حذفشده و برای به دست آوردن پودر خشک آن لیوفیلیزه
میگردد .از دیگر روشهای تولید  HAMLETمخلوط

برهمکنش گیرندههای هستهای و کروماتین با

کردن مستقیم آلفا الکتالبومین و اسید چرب در بافر

HAMLET
 HAMLETدر هسته سلولهای سرطانی تجمع پیدا

به مدت  10دقیقه میباشد (.)22،23

میکند و هیستون ها بهعنوان گیرندهی هستهای برای آن

 PBSو قرار دادن آن در دمای  50یا  60درجه سانتیگراد

شناساییشدهاند ( ،HAMLET .)25هیستون ها و
مکانیسمهای
HAMLET

مرگ

سلول

سرطانی

توسط

 DNAدرنهایت باعث تشکیل مجموعههای غیر محلولی
میشوند که باعث اختالل در روند رونویسی میشود.
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استیالسیون و داستیالسیون هیستون ها در دسترس بودن

و فرسوده شدهاند را تجزیه و بازیافت میکند ( .)32فعال

کروماتین برای  HAMLETرا کنترل میکند .ژنهای

شدن اتوفاژی به مدت طوالنی همچنین باعث مرگ

هیستون داستیالز ها غالباً در سلولهای سرطانی افزایش

برنامهریزیشده سلول میشود .مشاهدهشده است که

بیان دارند و مهارکنندههای آنها برای درمان بدخیمیها

وزیکولهای با غشای دو الیه و جابجایی  LC3به غشای

افزایش

وزیکولها که از نشانههای معمول اتوفاژی میباشند در

هیپراستیالسیون ،در پاسخ به مهارکنندههای هیستون

سلولهای سرطانی تیمار شده با HAMLET

داستیالز و پیشبرد مرگ سلول اثر همافزایی با

افزایشیافتهاند ( .)32کاهش چشمگیر مرگ سلولی

مهارکنندههای هیستون داستیالز دارد (.)28

القاشده توسط  HAMLETبا استفاده از مهارکنندههای

استفاده

میشوند.

HAMLET

با

مکانیسم اتوفاژی ،بیانگر این است که ماکرواتوفاژی بخشی
آپوپتوز و ماکرواتوفاژی در پاسخ به HAMLET

از مرگ سلولی است که در پاسخ به  HAMLETالقا

سلولهای تیمار شده با  HAMLETخصوصیات

میشود (.)33

اپوپتوتیک همراه با تغییراتی در شکل و شکست در
 DNAرا نشان میدهند ( .)1یک مکانیسم احتمالی این

کاربردهای درمانی HAMLET

است که نشان دادهشده است که  HAMLETبر

یکی از علتهای مهم مطالعه فعالیت مسمومکننده

میتوکندری اثر میگذارد و باعث تورم میتوکندریایی و از

 ،HAMLETاختصاصیت آن علیه سلولهای سرطانی

دست رفتن پتانسیل غشای آن میشود که با آزاد شدن

میباشد .در بسیاری از مطالعات در محیط آزمایشگاهی

سیتوکروم  ،cفعال شدن کاسپاز های پروآپوپتوتیک و

( )in vitroنشان دادهشده است که HAMLET

ظاهر شدن فسفاتیدیل سرین روی سطح سلول همراه

می تواند کاربرد درمانی داشته باشد .در نتیجه ،محققین

است ( .)29،30بااینحال با توجه به اینکه مهارکنندههای

برای پی بردن به کاربردهای احتمالی  HAMLETشروع

کاسپاز نتوانستند سلولهای تیمار شده با  HAMLETرا

به طراحی مطالعات در بدن موجودات زنده ()in vivo

از مرگ رهایی دهند ،بنابراین اپوپتوز دلیل مرگ سلولها

کردند (.)36-34

نیست ( .)31این نتیجه توسط مطالعات دیگری که روی

یکی از مشکالت استفاده از  HAMLETبهعنوان یک

پروتئینهای خانواده  Bcl-2و مهارکنندهی تومور P53

ترکیب ضد سرطان ،تعامل آن با آلبومین است که از طریق

انجامشدهاند ،مورد تائید قرارگرفته شده است .هر دو

اتصال به اسیدهای چرب آزاد میتواند اثر مسمومکنندهی

خانواده ژنی در روند اپوپتوز درگیر هستند و جهشها یا

 HAMLETرا خنثی کند .چون آلبومین تقریباً در همه

دیگر تغییرات در سطح بیان آنها موجب تغییر در پاسخ

مایعات فیزیولوژیک وجود دارد ،در بسیاری از موارد

مرگ سلولهای سرطانی میشود .نشان داده شد که

رسیدن  HAMLETدر فرم فعال خود به سلولهای

 HAMLETباعث مرگ سلولهای جهشیافته بدون

سرطانی دشوار خواهد بود (.)21،29

توجه به وضعیت بیانی  P53و  Bcl-2آنها میشود () 31
و این نشان میدهد که مکانیسمهای دیگری عالوه بر

 HAMLETبهعنوان درمان پاپیلومای پوستی

اپوپتوز وجود دارند که منجر به مرگ سلول میشوند.

پاپیلوم ها بهعنوان ضایعات بدخیم پوستی و سطوح

سلولهای تیمار شده با  HAMLETهمچنین نشانههایی

مخاطی شناخته می شوند که به دلیل تغییر شکل

از ماکرواتوفاژی را نشان دادند؛ مکانیسمی که در پاسخ به

کراتینوسیت ها توسط پاپیلوما ویروس ایجاد میشوند

شرایط قحطی و استرس ،اندامکها و پروتئینهایی که پیر

( .)37گزینه های درمانی ناکارآمد هستند و شامل
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کریوتراپی ،کورتاژ ،سالیسیلیک اسید ،لیزر  CO2و

سرطان مثانه

داروهای ضد میتوزی میباشند ( .)38پاپیلومای پوستی

گسترش سرطان مثانه شایع است و با وجود پیشرفتهای

بهعنوان اولین مدل برای بررسی اثر  HAMLETانتخاب

در حال ادامه در گزینههای درمانی موجود هنوز بهعنوان

شد؛ و بیمارانی که به روشهای درمانی مرسوم مقاوم بودند

یک چالش جهانی باقیمانده است .شیوع سرطان مثانه 1

برای مطالعه اثر  HAMLETدر نظر گرفته شدند (.)37

در  4000نفر است و  5درصد از کل سرطانها را شامل

در این مطالعه  HAMLETباعث کاهش حجم پاپیلوما

میشود ( .) 43داروهایی که معموالً برای درمان سرطان

در  100درصد از بیماران ( 20از  )20در مقایسه با کاهش

مثانه استفاده میشوند شامل Bacillus Calmette-

 15درصدی در بیماران گروه دارونما ) 3((placeboاز

 epirubicin ،thiotepa ،Guerinو mitomycin C

 )20شد .با بررسی اثر درازمدت  HAMLETدر مقابل

میباشد (.)44

پاپیلومای پوستی ،نشان داده شد که تمامی ضایعات در

مطالعات پیشین که در محیط آزمایشگاهی ()in vitro

 83درصد از بیماران بعد از دو سال کامالً از بین رفته

انجامشده بودند ،دریافتند که  HAMLETموجب مرگ

است.

انواع مختلفی از ردههای سلولی ازجمله سلولهای سرطانی
مثانه میشود ( .)3با مطالعه اثر  HAMLETبهصورت

 HAMLETدر درمان گلیوبالستوما

 intravesicalروی  9بیمار مرد مبتال به سرطان مثانه به

گلیوما ها گروه ناهمگنی از ضایعات داخل جمجمهای

مدت یک هفته ،نشان داده شد که در  8نفر از بیماران،

هستند که از سلولهای نوروگلیا منشأ میگیرند و بیش از

 HAMLETموجب آپوپتوز سلولهای توموری و جدا

 60درصد از تودههای سلولی سرطانی اولیه مغز را شامل

شدن آنها و ورود آنها به ادرار شده است .عالوه بر این

میشوند و معموالً پیشآگهی نامطلوبی دارند ( .)39درجه

کاهش در اندازه توده سلول سرطانی یا تغییر در

 IVگلیوبالستوما که در مقیاس درجهبندی فعلی

خصوصیات سرطانی در  8نفر از بیماران مشاهده شد (.)35

) WHO(World Health Organizationبا عنوان
گلیوبالستوما چند فرمه ( )GBMمعرفیشده است از

نتیجهگیری

بدخیم ترین گلیوما ها است و متوسط زمان زنده ماندن

اگرچه عدم تاخوردگی پروتئین با سمیت بافتی و بیماری

افراد مبتال به این نوع گلیوما کمتر از یک سال میباشد

ارتباط دارد تا خوردگی جزئی پروتئین بهعنوان مکانیسمی

( .)40درمانهای رایج شامل رادیوتراپی ،شیمیدرمانی و

برای ایجاد تنوع عملکردی مطلوب شناخته میشود .با

جراحی میباشد ( .)41نشان دادهشده است که

توصیف فرم و عملکرد کمپلکس جدیدی مانند

 HAMLETدر محیط آزمایشگاهی ( )in vitroباعث

 ،HAMLETدر این مطالعه شواهدی را ارائه دادیم که از

القا مرگ سلولی در نمونههای بیوپسی  GBMمیشود

دست دادن ساختار طبیعی میتواند منجر به عملکردهای

( .)34همچنین در مطالعهای در محیط بدن (  )in vivoبا

مفید و متمایزی در پروتئینها و کمپلکسهای مربوط به

بیوپسی

آن ها شود که اساساً متفاوت از عملکرد فرم طبیعی

زنوترانسپلنت

اسفروئید

های

نمونههای

گلیوبالستومای انسانی در مغز موشهای صحرایی فاقد

پروتئین میباشند.

سیستم ایمنی و با بررسی اثر  HAMLETبر موشهای
صحرایی ذکرشده ،نشان داده شد که  HAMLETموجب

تضاد منافع

کاهش حجم تومور در جمجمه شده است (.)42

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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