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خليل خاشعی ورناهخواستی

*1

ناهه به سز دبيز

فٌَاى هشکل بْذاشت جْبًی هغزح است .اخیزاً تقذادی اس هغبلقبت ،شَاّذی ارائِ دادُاًذ کِ ًشبى هیدّذ بیَتَکسیيّبً ،ؾیز سوَم
ببکتزیبیی بِ دلیل داشتي اثزات پزٍآپَپتَسی هیتَاًٌذ بِصَرت ببلقَُ بِ فٌَاى دارٍّبی ضذ سزعبى هَرد استفبدُ قزار گیزًذ.
استبفیلَکَکَط اٍرئَط بِ فٌَاى فبهل بیوبریسای ببلقَُ اًسبى ،دارای سوَم هختلفی اس جولِ ابزخبًَادُ اًتزٍتَکسیيّب هیببشذ کِ
در سهبى ففًَت ببفث آپَپتَس هیشًَذ .لذا بًِؾز هیرسذ سهیٌِ تحقیقبتی هٌبسبی بزای بْزُبزداری اس ایي سن در کٌتزل ٍ درهبى
بذخیویّب ٍجَد داشتِ ببشذ.
اًتزٍتَکسیي ،بیَتَکسیي ،آپَپتَس ،سزعبى

واصههای کليذی :استبفیلَکَکَط اٍرئَط ،سوَم ببکتزیبیی،
ارجاع:

عفونتسایی ،استزاتضی بزای درهاى سزطاى .هجلِ

خبشقی ٍرًبهخَاستی خلیل .وقوع آپوپتوس به واسطه استافيلوکوکوط اورئوط در طول
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هقذهه :بب ٍجَد پیشزفتّبی صَرت گزفتِ در شٌبسبیی فبکتَرّبی خغز جذیذ ،پیشگیزی ،تشخیص ٍ درهبىٌَّ ،س ّن سزعبى بِ
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وقوع آپوپتوز به واسطه استافیلوکوکوس اورئوس در طول
عفونتزایی ،استراتژی برای درمان سرطان

خليل خاشعی ورناهخواستی

اسپَرساَّ ،اسی یب بیَّاسی اختیبری ،بذٍى کپسَل ،بی تحزک

بِ هلکَلّبی  MHCIIهتصل هیشَدً ،یش در بزدارًذُ دهیي

بب شکل ؽبّزی خَشِ اًگَری هتقلق بِ خبًَادُ هیکزٍکَکبسِ،

هتصل شًَذُ بِ سًجیزُ بتب هیببشٌذ کِ بب توبیل ببال بِ

فبهل بیوبریسای ببلقَُ اًسبى ٍ شبیـتزیي فلت هسوَهیت

هلکَلّبی  MHCIIهتصل هیگزدد .افضبی گزٍُ چْبرم ٍ

غذایی است ( .)0ایي فبهل بیوبریسا بب تزشح سوَم هختلف کِ

پٌجن بِ دلیل تَاًبیی آىّب در فقبلسبسی ّTcellب ٍ بز

بِ سِ دستِ؛ سوَم آسیبرسبى بِ غشبء ،سوَم بزّوکٌش

اًگیختي پبسخ التْببی شذیذ بِ ابز آًتی صىّبی استبفیلَکَکی

کٌٌذُ بب گیزًذُ ٍ آًشینّبی تزشحی تقسین هیشًَذ ،هیشببى را

هقزٍف هیببشٌذ ( .)0 ,5افضبی هختلف اًتزٍتَکسیيّبی

هَرد تْبجن قزار دادُ ٍ اس عزیق القبء آپَپتَس در سلَلّبی

استبفیلَکَکی تَاًبیی خَد در القبء آپَپتَس را بِ صَرت هتٌَفی

سیستن ایوٌی هیشببى خَد ،ببفث پیشبزد ففًَتسایی هیشَد.

ًشبى هیدٌّذ ،حتی یک اًتزٍتَکسیي استبفیلَکَکی قبدر

در بیي سوَم استبفیلَکَکی ،اًتزٍتَکسیيّب بِفٌَاى فضَی اس

است در سلَلّبی هختلف آپَپتَس را بِ صَرت اشکبل هتفبٍت

گزٍُ دٍم بِ فلت داشتي خبصیت پزٍآپَپتَسی اس اّویت

القبء ًوبیذ .آپَپتَس فببرت است اس هزگ بزًبهِریشی شذُ سلَل،

بیشتزی بزخَردار هیببشٌذ ( .)9ابزخبًَادُ اًتزٍتَکسیيّبی

فزآیٌذی کِ در آى فقبلیتّبی یک سلَل در جْت تخزیب

استبفیلَکَکی،

خَد سلَل پیش هیرٍد ،کِ هَجَد سًذُ را قبدر هیسبسد تب

پزٍتئیيّبی شبِ اًتزٍتَکسیيّبی استبفیلَکَکی ٍ سن ایجبد

تقذاد سلَلّبی خَد را حفؼ کزدُ ٍ سلَلّبی ًبخَاستِ کِ

کٌٌذُ سٌذرٍم شَک سوی هیببشٌذ ( .)2رایجتزیي سبختبر

بقبی هَجَد را تْذیذ هیکٌذ ،حذف ًوبیذً .قص در

β-grasp

هکبًیسنّبی فیشیَلَصیکی آپَپتَس هوکي است هٌجز بِ ایجبد

هتصل شًَذُ بِ ًبحیِ  Vβگیزًذُ لٌفَسیت  Tدر اًتْبی -N

بیوبریّبی هختلف ًؾیز سزعبى در اًسبى شَد؛ در ًتیجِ

تزهیٌبل ٍ یک هَتیف  β-graspهتصل شًَذُ بِ هلکَلّبی

اهزٍسُ بسیبری اس استزاتضیّبی درهبًی بزاسبط راُاًذاسی

 )Major histocompatibility complex type II( MHCIIدر

هجذد هزگ بزًبهِریشی شذُ یب آپَپتَس در سلَلّبی سزعبًی

اًتْبی  -Cتزهیٌبل خَد هیببشذ .افضبی ابز خبًَادُ

استَار است ( .)2بب تَجِ بِ آًکِ استبفیلَکَکَط اٍرئَط در

اًتزٍتَکسیي ًیش هیتَاًٌذ بز اسبط سبختبر ٍ ّوَلَصی آىّب

عَل ففًَتسایی هٌجز بِ ٍقَؿ آپَپتَس هیگزدد ،بِ ًؾز

بب یکذیگز در پٌج گزٍُ عبقِبٌذی شًَذ .در گزٍُ اٍل ،تٌْب

هیرسذ سهیٌِ تحقیقبتی هٌبسبی بزای بْزُبزداری اس ایي

 )Toxic shock syndrome toxin-1( TSST-1جبی دارد کِ

ببکتزی ٍ سوَم آى در کٌتزل ٍ درهبى بذخیویّب ٍجَد داشتِ

قبدر است بِ  )T cell receptor( TCRهتصل شَد ٍ سٌذرٍم

ببشذ .سَابق تحقیق ًیش ًشبىدٌّذُ تَاًبیی سوَم

Staphylococcal

اًتزٍتَکسیٌی ببکتزی استبفیلَکَکَط اٍرئَط در القبء آپَپتَس

 )Staphylococcal enterotoxin C( SEC ٍ )enterotoxin Bدر

در ردُ سلَلّبی سزعبًی هختلف هیببشٌذ .بِفٌَاى هثبل

گزٍُ دٍم قزار هیگیزًذ ٍ اس عزیق دهیٌی در اًتْبی -C

 SEBقبدر است اس عزیق بزقزاری بزّوکٌش هب بیي ٍ Fas

تزهیٌبل خَد بب توبیل پبییي بِ سًجیزُ آلفبی هلکَلّبی

گیزًذُ آى ،آپَپتَس را در ردُ سلَلّبی سزعبًی ٍ RT112

 MHCIIهتصل هیشًَذStaphylococcal enterotoxin ( SEA .

 RT4القبء ًوبیذ ( .)7پٌج اًتزٍتَکسیي استبفیلَکَکی هزتبظ اس

استبفیلَکَکی،

شبهل؛

اًتزٍتَکسیيّبی

افضبی ایي ابز خبًَادُ پزٍتئیٌی داشتي یک هَتیف

شَک سوی را ایجبد ًوبیذ( SEB .

،)Staphylococcal enterotoxin D( SED ،)A
(( SEH ٍ )Staphylococcal enterotoxin E

لحبػ صًتیکی اس جولِ؛ ( SEG

SEE

Staphylococcal enterotoxin

،)Staphylococcal enterotoxin I( SEI ،)G

Staphylococcal

(M

 )enterotoxin Hاس افضبی گزٍُ سَم هیببشٌذ کِ قبدرًذ بب
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SELN
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استبفیلَکَکَط اٍرئَط یک ببکتزی گزم هثبت ،غیز

بز داشتي دهیي هتصل شًَذُ بِ سًجیزُ آلفب کِ بب توبیل پبییي
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هلکَلّبی  MHCIIارتببط دٍگبًِ بزقزار ًوبیٌذ ،چزاکِ فالٍُ
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آپوپتوس به واسطه استافيلوکوکوط اورئوط

. ًذارد:حاهی هالی

SELO

. ٍجَد ًذارد:تعارض در هنافع

شيوع چاقی در دانشجویاى دختز دانشگاههای ایزاى
enterotoxin-like
N(

،)Staphylococcal

) القبء کٌٌذُ آپَپتَس درStaphylococcal enterotoxin-like O(
، هالًَهب، کبرسیٌَهبی پستبى،ِ ری،ًِسلَلّبی سزعبًی هثب
.)8( ًزٍبالستَهب ٍاستئَصًیک سبرکَهب هیببشٌذ
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Introduction: Despite advances in the recognition of new risk factors, prevention, diagnosis and
treatment, cancer is still remains as a global health problem. Several numbers of studies have recently
provided evidence that because of having pro apoptotic effects, biotoxins such as bacterial toxins,
could be used as potential antitumor agents. Staphylococcus aureus, as a major human pathogen, has
various toxins, such as enterotoxin superfamily that causes apoptosis during infection. Therefore, it
seems that there is a good research field for the use of this toxin in the control and treatment of
malignancies.
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