
 می باشد 7و  3 کاسپاز توسط آپوپتوز باالدست سیگنالهای بازخورد تقویت نیازمند کارآمد آپوپتوز

 حمیدرضا حجت

 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

 چکیده

 پرسلولی موجودات ها در سالمت بافت صحیح و رشد است که جهت شده ریزی برنامه سلولی آپاپتوز نوعی مرگ

ین می باشد. از هم انکوژنز اصلی محرک عامل آپوپتوز اختالل در فرایند رسد می نظر به و می باشد حیاتی بسیار

رو می توان اینگونه برداشت کرد که اختالل در تنظیم مسیر آپاپتوز می تواند سبب ایجاد تومور ها و همچنین ایجاد 

اصلی این مسیر کاسپاز ها هستند ،شناسایی تاثییرات شیمی درمانی شود.از آن جایی که بازیگران مقاومت در برابر 

متقابل این آنزیم ها در برابر هم می تواند دستاورد مهمی جهت آشنایی بیشتر با مسیر تنظیمی آپاپتوز باشد.در این 

،هر یک از آن ها به تنهایی و سپس در ترکیب  9و 8و 7و6و 3پاز هایمطالعه جهت بررسی نقش هر یک از کاس

از سه رده مختلف سلول های لوسمی حذف شدند سپس تاثیر هر یک از این حذف  CRISPERط سیستم باهم توس

. این گونه مشاهده شد که در صورت حذف کاسپاز ط سنجش های مختلفی نظیر وسترن بالت بررسی شدها توس

باعث  7و  3 به ترتیب مسیر خارجی و داخلی آپاپتوز مسدود میشوند و همچنین حذف همزمان کاسپاز 9یا  8

باعث عدم مشاهده فعال شدن  7و  3مسدود شدن کامل فرایند آپاپتوز می شود. عالوه بر این حذف همزمان کاسپاز 

از  Cشد. همچنین با این حذف مضاعف در این مطالعه آزاد شدن سیتوکروم  9و  8کاسپاز های باال دستی  

باعث  7و 3نیز دیگر مشاهده نشد. بنابرین میتوان اینگونه پیشنهاد داد که فعال شدن کاسپاز های  میتوکندری

های باالدست آپاپتوز می شود که می توان از آن به عنوان یکی از تقویت تنظیم بازخوردی در فرایند ایجاد و 

 مهمترین جنبه های سیگنالینگ آپاپتوز نام برد.
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