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 چکیده: 

  - 1،6- شوند. آنزیم فروکتوز ها به میزان باالیی بیان می آنزیم های مسیر گلیکولیز در شمار زیادی از انواع سرطان 

دارای   های این مسیر است که عالوه بر عملکرد کاتالیتیک خود ، از جمله آنزیم )آلدوالز(بیس فسفات آلدوالز 

توان به اتصال به پلیمرهای  باشد. از جمله این عملکردها می نیز می  (moonlighting)عملکردهای جانبی 

ن، پروتئین تسریع کننده تخریب پلیمرهای اکتینی، اشاره کرد. در  ها توسط کوفیلیاکتینی و مهار تخریب آن 

که مهارکننده هر دو عملکرد کاتالیتیک و   UM0112176ترکیب  با های سرطانی تیمار سلول مطالعه حاضر، با 

مشاهده    ATPهای اکتینی و کاهش سنتز  ، تخریب فیالمنت Ca+2و    ROSافزایش سطوح   ،جانبی آلدوالز است

ها با مهار دو  این یافته  های سالم و سرطانی سنجیده شدند.رشد و ماندگاری سلول   MTT assayو نیز با  شد 

با توجه به همپوشانی دو  دست نیامده و نیز تخریب سیتواسکلتون مشاهده نشد. آنزیم دیگر از مسیر گلیکولیز به 

در این تحقیق، با استفاده از داکینگ مولکولی  های اکتینی، آلدوالز بر روی فیالمنت جایگاه اتصال کوفیلین و 

(Molecular docking) بر روی   به جایگاه مذکور  آنبه آنزیم شناسایی و اتصال مهارکننده ال محل اتص

برابر اثر تخریبی  های اکتینی توسط آلدوالز در این همپوشانی موجب حفاظت رشته  تایید شد. های اکتینی رشته 

  نیز این نتایج را تایید کرده و با تیمار آنزیم با مهارکننده در حضور کوفیلین،  in vitroآزمایشات    شود.کوفیلین می 

های شود که افزایش بیان این آنزیم در سلول های فوق پیشنهاد می تخریب شدند. با توجه به یافته های اکتینی  رشته 
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