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هیا   های غیر زیستی)آبیوتیک( یکیی از نن  ی استرس باشند.در مسیر آپوپتوز القایی به وسیله سیگنالینگ مورد توجه می

ها هستند  MAPKاز خانواده بزرگ  JNKگیرد زیر خانواده  ز آن که کامال تحت تاثیر قرار میهای حاصل ا و پروتئین
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ها و با تست اختصاصی االیزا میزان  بیان نن RT-PCRمیزان زیستایی،با تست  MTT  آبیوتیک قرار گرفته و با تست
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 مقدمه : -1

 

  MAPKمعرفی خانواده -1-1

 

        Mitogen – activated  protein kinase با عنوانMAPK   شناخته شده هستند . این پرو

کینازها  می  CMGS (CDK/MAPK/GSK3/CLK)ی اختصاصی متعلق به گروه    ئین کیناز هات



 

که تنها  ها هستند (CDKs)ها از نزدیکترین خانواده های وابسته به سایکلین  MAPKباشند. 

 (.Manning et.al.,2002)دریوکاریوت ها شناخته شده اند. 

سال پیش محققان در حین مطالعه پاسخ  متابولیکی فرمون جفت گیری  52کمتر از       

(mating phermone)   در  مخمر ،یک پروتئین کیناز جدید کشف کردند که مانع  القای رشد

ی ابتدایی موجب شروع  شد. این یافته فرمون جفت گیری و القای تقسیم جفت گیری می

ها شد که در شناخت این خانواده و درک از MAPKانفجاری بررسی بر روی خانواده بزرگ 

های خارج سلولی  های پاسخ به استرس مکانیسم های سیگنالینگ آنها در رشد و توسعه و مسیر

.Courchesne et al.,1989; Elion et al., 1990))نقش زیادی داشته است

ERK1کشف شده ، MAPKاولین پروتئین کیناز فعال شونده با میتوژن یا همان       

(MAPK3 بود.از آنجائیکه  )ERK1  دارای رابطه خیلی نزدیک باERK2(MAPK1)   است و

 Mitogenهر دو در پیام رسانی فاکتور رشد درگیر هستند این خانواده فعال شونده با میتوژن یا 

– activated  protein kinase  نامیده شد ، اما با کشف دیگر اعضا ) حتی در گیاهان ( به طور

 (Manning et.al.,2002) مشخصی این نام را به یک نام  بی معنی تبدیل کرد

MAPK   ها متنوع هستند اما در همه ی حیوانات ، قارچها ، گیاهان و حتی در یوکاریوت

های تک سلولی  یافت میشوند.عملکرد و قواعد حاکم بر آنها در طی تکامل از موجودات تک 

سلولی مانند مخمر آبجو تا موجودات پیچیده همانند انسان حفظ شده است و در تمام 

و  همچنین در گیاهان نیز مشاهده شده اند و از انجایی که گیاهان  پستانداران بیان می شوند

توانایی فرار از استرس را ندارند تعجبی ندارد اگر گیاهان زمینی تعداد ژن بیشتری برای کد 

ها را در اختیار داشته باشند اگر چه  این موضوع هنوز نیاز به بررسی عمیق داردMAPK کردن 

(pearson et.al.,2001)
.

نقش قابل توجهی  (super family)ی بزرگ  این نکته به اثبات رسیده است که این خانواده      

های تصحیحی و از همه مهمتر مدیریت و  در تنظیم سوخت و ساز داخلی و بیان ژن و فعالیت

های( فیزیکی و شیمیایی خارج  های )استرس های سلولی در برابر تحریکات و تنش تنظیم پاسخ

 کند. زی میسلولی با

 های مربوطه عبارتند از: سیگنال



 

 میتوژن ها  .1

 های زیستی و غیر زیستی  ها شامل تنش انواع تنش .5

 سیتوکین های پیش التهابی .3

 فاکتور های رشد  .4

 اکسیداسیون   .2

 DNAآسیب  .6

 (kyra et.al.,2003) عفونت  .7

 

 

در انتهای مسیر خود  (signaling cascade)این خانواده بزرگ با راه اندازی مسیر آبشاری      

ای همانند  های هسته ها ،پروتئین کنند که بسیاری از این پروتئین های هدف را فسفریله می پروتئین

ها در تنظیم بسیاری از آنها نقش دارند و با این MAPKهای رونویسی هستند در نتیجه  فاکتور

 های سلولی  همانند: عمل خود باعث بسیاری از پاسخ

 

 مهاجرت  .1

 تکثیر   .5

 تمایز   .3

 بیان ژن   .4

 آپوپتوز   .2

 (Rojer et.al.,2000;  Nebreda et.al.,2000; Rincon et.al.,2009). شوند بقای سلولی می  .6

       

انجام شده است و نقش آنها در تعداد زیادی از  MAPKهای زیادی بر روی خانواده  بررسی      

بازسازی کبد ،هیپوتروفی قلب ، رماتیسم  های کم خونی، ها و مسیرها همانند :آسیب بیماری

مفاصل، پاسخ ایمنی ، حافظه ، سرطان ، پاسخ اسمزی ، تعامالت میزبانی و انگلی ، آپوپتوز ، 

 های بزرگساالن و نمو جنینی و .....به اثبات رسیده است هموستازی بافت

 (Rojer et.al.,2000; Pengyu et.al.,2010 ).







 



 ها ویژگیانواع و -1-1-1

MAPK  توان به فعال  دارای تعدادی خصوصیات مشترک هستند.از جمله این موارد میها

ردیف)سه شدن وابسته به فسفریالسیون دوگانه در موتیف اختصاصی، حضور در یک مسیر سه 

ها را  MAPKهای مشابه اشاره کرد. این نوع  های مشخص در سوبسترا و داشتن محل ای( مرحله

تر هستند و  اند که از نظر تکاملی قدیمی نامند اما از سوی دیگر گروهی شناخته شده کالسیک می

تشکیل شده است و  ای( ردیف)دو مرحلهجایگاه فسفریالسیون دوگانه ندارند و مسیرآنها از دو 

ها به  MAPKها هستند. این سری از MAPKفاقد خصوصیت اتصال به سوبسترا همانند دیگر 

امابرای  . (Coulombe et.al.,2007)شوند  نامیده می  Atypicalغیر معمول و یا MAPKعنوان 

های  گیرد یا خیر نیاز به بررسی دانستن اینکه این گروه غیر معمول در برابر گروه معمول قرار می

 بیشتری است.

 

 ها نام برد:MAPKزیر خانواده اصلی برای  4توان  ها به ویژه پستانداران  می در پرسلولی      

1.  Extracellular signal-regulated kinases (ERK) 
5. c-Jun N-termination Kinase/ Stress-activated   protein kinase (JNK/SAPK) 

3.   p38  

4. Big MAPK   یاERK5   که البتهERK5    باشد. بحث نمیمورد 

(Déléris et.al.,2011; Theodosiou et.al.,2002) 
 

 فعال سازی -1-1-2

MAPK  های باالدست  ی کیناز صورت پایه غیر فعال هستند تا زمانیکه به وسیله بهها

مربوطه فعال شوند.این آنزیم ها ی غیر فعال  به منظور فعال شدن نیاز به فسفریالسیون در لوپ 

 فعال سازی خود دارند.

 (Threonine-X-Thyrosine)های کالسیک لوپ فعال سازی شامل یک موتیف MAPKدر 

خود دراین Thrو  Tyrفعال شدن نیاز به فسفریالسیون دو ریشه آمینواسیدی است و برای 

  Kyra) . ها متفاوت است  MAPKدر هر گروه از Xموتیف دارند که در این موتیف 
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Abstract: 

JNK enzymes a subfamily of  MAPKs include: JNK1, JNK2 and JNK3 play important rols 

in survival , proliferation and apoptosis in different ways .... They influence signaling  

pathways as well under abiotic stresses one group of genes and proteins which 

involved,belong to the JNK subfamily.The cancer cells use these enzyme to survive and as 

a result , the apoptotic pathway blocked.To study JNK genes expression and enzymes 

concentraition, two kinds of cancer cells including Gastric cancer cell (AGS) and Breast 

cancer (MCF-7) were used.They were subjected to abiotic stresses such as heat,γ and X 

rays radiations.In addition MTT viability assays, RT-PCR and JNK specific ELISA test 

were carried out to investigete apoptosis,gene expressions and JNK enzyme concentraition 

respectively.Results showed that abiotic stresses resulted in decrease in cell riability and 

increase the JNK enzyme concentraition in cancer cell lines. 
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