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 اسیدآمینه های غیر ضروری خارجی می شود
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 چکیده

ور حفظ قدرت تکثیر مزمن سلول یکی از خصوصیات بارز سلول های سرطانی بازیابی و جبران مجدد متابولیسم سلولی به منظ

یکی از تغییرات مهم در . ن رفتن سرکوب کننده های توموری تأمین می شودکه به واسطه ی فعال شدن انکوژن ها و از بی ،است

1 جهش در مسیر آنتی اکسیدانانواع سرطان 
KEAP1/NRF2  پاسخ های استرس  سرطان آدنوکارسینومای ریوی؛ که در است

 .بازیابی می گردندبه منظور تولید متابولیت های ویژه مسیرهای سوخت و ساز و به تبع آن  دمی کندرون سلولی را فعال  اکسیداتیو

در این مقاله مشخص شده است که سرطان هایی که پاسخ های استرس اکسیداتیو را به طور مزمن فعال می کنند برای رشد 

هدف از طریق برنامه های غذایی یا حذف آنزیمی این وابستگی می تواند . نیازمند اسید آمینه های غیر ضروری خارجی هستند

مشخص شد درون تنی و برون تنی از انواع مدل های سلولی موشی و انسانی، مطالعات  با استفاده .برنامه های درمانی قرار گیرد

ارجی در داخل سلول را تخلیه کرده و منجر به وابستگی سیدآمینه های غیر ضروری خدسترسی محدود به گلوتامات، تمام منابع ا

فته های این مقاله یک یا .گالیسن و آسپارژین می شود سلول ها به چندین اسیدآمینه ی غیر ضروری خارجی از جمله سرین،

با محدود سازی   NRF2درمان سرطان با فعال سازی ژنتیکی یا دارویی مسیر پاسخ های استرس اکسیداتیو استراتژی متابولیکی 

 .ارائه می دهدرا منابع خارجی اسیدآمینه های غیر ضروری خارجی 
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