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 اختالالت/  سلولی متابولیسم با آن ارتباط و mTOR سیگنالینگ مسیر
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 خالصه

 .دررفتار سلول استآن  و اختالالت ناشی از بیش فعالی mTORمسیرهای آنابولیسم مبتنی بر  بررسی ماهدف  

، برای تنظیم mTORمسیرهای آنابولیک، به عنوان بیشترین فرایندهای مصرف انرژی در سلول، شامل چندین عامل نظارتی، مانند  

یک سرین / ترئونین کیناز حفظ شده است که نقش مهمی در تنظیم  (mTOR) راپامایسین هدف پستانداران .می باشندتکثیر سلولی 

 رشد سلولی، متابولیسم و طول عمر دارد.

هدایت می  ، چندین رویداد سلولی از جمله رشد سلول و تکثیر راmTORC2 و mTORC1دو کمپلکس مولتی پروتئین مجزا،  

ذی ، مواد مغکهای متنوعی مانند فاکتورهای رشدبه منظور کنترل رشد سلولی، تکثیر و بقا توسط محر mTORC1 سیگنالینگ .کنند

-4E)پروتئین شروع یوکاریوتی اتصال  فاکتورت، نسبت به راپامایسین حساس اس  mTORC1 .و سیگنالهای انرژی فعال می شود

BP و ریبوزوم )S6 1کیناز (S6K1 ) را که در ترجمهmRNA برایمی شود که  لیپید بیوسنتز وسبب ی کندنقش دارند فعال م 

 به مقاومت ، چاقی جمله از ها بیماری از بسیاری ایجاد در چربی پردازش یاسنتز در نقص .است ضروری سلولی هموستاز حفظ

 .دارد نقش سرطان و 2 نوع دیابت ، انسولین

 mTORC2  یک مجموعه مقاوم در برابر رپامایسین است کهPKC  وAKT  را فعال می کند و اسکلت سلولی اکتین را تنظیم می

  کند.

 روش ها :
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تواند از  یمبا راپامایسین mTORC1 مهارباعث اختالالت سلولی وبیماری می شود و  mTORC1افزایش بیان  نشان داد که جینتا

وسنتز  mRNA بیان کاهشو سبب جلوگیری  سرطاناز بروز و  نیانسول مقاومت به، لیپیدها تجمع و تمایز، بوزومیر وژنزیب یالقا

 شود. نیپروتئ
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