
  9 و 2تنظیم واگرای تمایز نورونی توسط کاسپازهای 

 زهرا مددی 

 بیوفیزیک دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی

-سلول، استفاده از ترکیبات تمایزی برای القای تمایز و جلوگیری از تکثیر نسرطا بیماری های درمانامروزه یکی از روش

شیواهد ایاکی از  ن اسیت کیه ایانواده  نزیمیی       از طرفیی  . موسوم است "تمایز درمانی"هاست که این روش درمان به 

کلییدی  نقی    نییز  تمایز سیلولی  و اتوفاژی، درالتهاب،  پوپتوز  مانند شرکت در فر یندهای بیولوژیکیکاسپازها عالوه بر 

هیای   میزان فعالییت  نیزیم   رتینوئیک اسید تمایز یافته و به کمک ترکیب NT2رده سلولی  ،ر این مطالعهد رواز این .دارند

 یسیلول  ها طیی تمیایز  کاسپاز فعالیت این نتایج گویای این هستند که. ندتمایز بررسی شدفر یند طی  9-و  3-، 2-کاسپاز

و  2-علیه کاسپاز SiRNA، از سازه های هاتر نق  این  نزیمبررسی دقیق به منظور در ادامه .افزای  می یابدبطور موقتی 

 Microtubule Associated Protein-2 (MAP-2)  ،(TH) Tyrosineاستفاده و میزان بیان مارکرهیای نیورونی    9-

Hydroxylase  و(NCAM) Neural Cell Adhesion Molecule   توسط تکنیک هیایReal time PCR   و وسیترن

کیاه  ولیی در اریور     Sicasp-9بیان ایین مارکرهیا در اریور    که  نتایج به دست  مده نشان داد. بالت بررسی شدند

Sicasp-2 همچنین برش فاکتور . افزای  یافته استSirt-1   تنظییم بییان ژن پیی      به عنوان سوبسترای کاسیپازها کیه در

 3-و عیدم تییییر فعالییت کاسیپاز     Sirt-1بیرش  کاه  ،  9-با مهار کاسپاز. مشاهده شد داالت دارد، MASH1نورونی 

 MASH1بییان  . کم شد 3-فعالیت کاسپاز و میزان بدون تیییر Sirt-1برش ، 2-کاسپاز در نبود در صورتیکهمشاهده شد؛ 

-و  2-در نتیجه می توان چنین گفت که ااتماال کاسیپاز . کاه  یافت 9-در نبود کاسپاز افزای  اما 2-نیز در نبود کاسپاز

 9-که کاسیپاز به گونه ای . مترادی دارندتنظیمی به کمک رتینوئیک اسید، عملکرد  NT2طی تمایز نورونی سلول های  9

 .د ن می شو از مانع 2-کاسپاز سبب پیشبرد تمایز و

 

 NT2 ،SiRNA Casp-2,-9رده سلولی رتینوئیک اسید، های کاسپاز،  نزیم تمایز سلولی،  :کلمات کلیدی
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