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 ملخص البحث

 ,FOXO1, FOXO3a, FOXO4هي ُائلت مً ُىامل الاهدظار لها ؤزبِت ؤػ٢ا٤ في الشدًُاث هي  FOXOىاث بسوجِ

FOXO6 الخلىي مشل اإلاىث . هره الِىامل جخد١م في الِدًد مً  الِملُاث ذاث الدوز ألاطاس ي في الخىاشن

ت الصخُت ُبازة ًُ كسز الدها والدظسهً. هى٤ الِمس والؼُسىز الخلىي اإلابرمج، الخماًص، دوزة خُاة الخلُت،

همى ًاهسي مِٜد ًسلّ لخإزحر  ٠ل مً الِىامل البُئُت والجُيُت.  ؤًهسث الدزاطاث وبؼ٢ل زابذ ؤن ُىامل 

ظى هي مددداث هامت لوى٤ الِمس.  مً ظهت ؤزسي، الدالئل الجدًدة حؼحر بلى ؤن   ًلِب دوز  FOXO3aٟٗى

خم حِوُله بؼ٢ل مخىاجس في الخوىن الخل ٝ ه٘سة في الجحن ؤو جسٍسب ٠ابذ للىزم  ٍو ىٍت الظسهاهُت ًُ هٍس

ص ىبالشماخالظِالبروجحن الخاؾ به في  . ُملُت الخِوُل هره مسجبوت بيؼىء وجوىز ألاوزام. في هرا البدض هٟس

ظى وجإزحرها ُلى الؼباب  ائٙ ظُىاث ٟٗى ُلى الاٟدؼاٗاث الخدًشت والخوىزاث الهامت الىاججت ًُ جددًد ًو

حره مً ألامساق. ٟما ؤهىا هىاٛؽ ؤًلا ُُٟ٘ت جدظحن بهالت ُمس الخالًا وُال  ط الدائم للخالًا، الظسهان ٓو

ظى.   الظسهان مً زال٤ اطتهداٖ ظُىاث ٟٗى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Forkhead box O (FOXO) proteins are a family of transcription factors with four members in 

mammals, namely FOXO1, FOXO3a, FOXO4, and FOXO6. FOXO factors, are known to control 

several processes of key importance for cellular homeostasis including apoptosis, proliferation, 

cell cycle, DNA damage and tumorigenesis. Human longevity and healthy aging are complex 

phenotypes influenced by both environmental and genetic factors. Studies have consistently 

revealed FOXO transcription factors as important determinants in aging and longevity. On other 

hand, emerging evidences indicate that FOXO3a acts as a tumor suppressor in cancer. FOXO3a is 

frequently inactivated in cancer cell lines by mutation of the FOXO3a gene or cytoplasmic 

sequestration of FOXO3a protein. And its inactivation is associated with the initiation and 

progression of cancer. In this review, we focus on the recent findings and important progress 

made in identification of FOXO functions and their influence on the ageless of cells, cancer and 

other diseases. We also discuss how to improve the longevity of cells and the treatment of cancer 

by the targeting of FOXO genes. 
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 FOXOحيىات 

التي  chromosomal translocation  لدظُِيُاث الٜسن اإلااض ي بِد دزاطاث   FOXOٌِىد اٟدؼاٖ ظُىاث 

ذ ُلى ألاوز  تؤظٍس ( والتي  Forkhead box)  FOXبلى ُائلت ُىامل الاهدظار  FOXO. جيخمي ظُىاث ام البؼٍس

مد٘ىًت مً دودة  مً الجُىاث اإلاـاهت ٗهي FOXOحِد ظُىاث  . FOXSبلى   FOXAجدذ وخدة مً  19جلم 

elegance  ختى الشدًاث ، خُض ًىظد ظحنFOXO   اث ًدعى ب ٜٗى لواخد ، بِىما لدي  DAF-16دي الالٜٗاٍز

د جم ؤلاػازة بليها بٍإطماء   ؤزسي  (FOXO1 , FOXO3 , FOXO4 , FOXO6)وهي    FOXOظُىاث  4الشدًاث  ٛو

 بدًلت :

FKHR                          FOXO1 

FKHRL1                        FOXO3 

AFX                               FOXO4 

ًخم الخِبحر ُنها بؼ٢ل ُالي في ألاوسجت الدهىُت،  FOXO6 , FOXO4 , FOXO1ؤزبدذ الِدًد مً الدزاطاث ؤن 

بؼ٢ل زئِس ي في الودا٤ ، اإلاِدة ،  FOXO3بِىما ًخىاظد ، واليظُج الِـبي ُلى الخىالي ،  اله٢ُل الٌِمي

 .(Link, 2019) ألامِاء ، ال٢لُت، اليظُج الِـبي

ّ ال١سومىشومي اإلالدي الشدًاث جسخلٙ مً خُض  FOXOباإلكاٗت بلى ذل٣ ٗةن زـائف بسوجِىاث   ٛى

ئي ، ُدد ألاخماق ألامىللجُىاث اإلاؼ٘سة لها  .الخىهحن جدذ الخلىي الظائدو ،  ُت ، الىشن الجٍص

ظى وؤهمُتها الىًُُ٘ت لدزاطت  ظُىاث  بدزاطت بٛـاء 2019في بدشه ُام  Linkٛام  زـائف بسوجِىاث ٟٗى

ظى ُلى الىمى الٌاهسي   , FOXO1 , FOXO3 , FOXO4)بٛـاء ٠ل مً ظُىاث جم زاطت . في هره الدٟٗى

FOXO6)  ُىد ال٘ئران، بُيذ هره الدزاطت ؤن بٛـاء ظحنFOXO1  ؤدي بلى مىث ظمُّ خُىاهاث الخجسبت بِىما

خُىاهاث الخجسبت لم ١ًً له جإزحر ممُذ وإهما ؤًهس حٔحراث لدي FOXO3 , FOXO4 , FOXO6 بٛـاء ظُىاث 

ُُ٘ت  .(1)ظدو٤.  وظُجبت ًو
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ظى ُلى الىمى الٌاهسي ُىد ال٘ئران1الجدو٤   .  جإزحر بٛـاء ظُىاث ٟٗى

FOXO6 FOXO4 FOXO3a FOXO1  

1 X 6 13 Chromosome 

492 505 673 655 Amino acid 

61 54 72 70 Mol. weight 

Nuc Cyt/Nuc Cyt/Nuc Cyt/Nuc Localization 

Viable Viable Viable Lethal Knock out 

 

 في الشباب الدائم   FOXO حيىات دور 

لاء ُ٘ت الخالًا ، اليسج ، ألُا في الِمس، خٜدم و ألاهٌمت الِلىٍت بظبب ال ، حِىد الؼُسىزت بلى كِٙ ًو

ائُت   ًادي هرا اللِٙ بلى الِدًد مً ألامساق اإلاصمىت بما ٗيها الخى١ع الِـبي ، ألامساق الٜلبُت الُى

ً ألازحرة اهخمذ وبالِدًد مً ألابدار في ا والظسهان . الخٜدم بالِمس  آلُتب٘هم  ل ٟبحر٢ؼلظىىاث الِؼٍس

ُُ٘ت   بالِمسوججىب خدور ألامساق اإلاخِلٜت بالخٜدم  جإزحر الؼُسىزت وإهالت ُمس ؤلاوظانٟو

  (Ghulam Murtaza, 2017).  

 ، ً الؼُسىزت الصخُت هي همى ًاهسي مِٜد و مخدازل مّ الِىامل الجُيُت و البُئُت مشل الوِام ، الخمٍس

م مً ؤهمُت الِىامل البُئُت  والِاداث. الؼُسىزت ٗةن الِىامل الجُيُت حِد ؤٟثر مظاهمت مً البُئُت في بالٓس

راث الجُيُت اإلاسجبوت مّ هى٤ الِمس ت جم الُٜام بها للخدٜٝ مً الخٔحاإلا١ش٘الِدًد مً الدزاطاث   الصخُت.

الِمس .  ٍليًخإزس لدي ألاٗساد هى  جوىز ألامساق اإلاصمىتو الخالت الصخُت جازس ُلى ٗترة الخُاة خُض لىخٍ ؤن 

 الـ  هاالء ألاٗساد مً اإلام١ً ؤجهم ًمخل٢ىن الجُىاث الدٗاُُت التي حؼاٞز في دٗاَ الجظم كد 

 vulnerable moieties  سجحن الخ٘اُلي الؼُسىزت  بالخالي حِخبر . (Ghulam Murtaza, 2017)مشل  ألاٟو

ت ًخم جىٌُمها بىاطوت ُمُائُتلبرمجت ا ُملُت جوىٍز وهرا ما ؤزبدخه ..(1)الؼ٢ل  الجُيُت و الِملُاث البُٟى
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دة ال ؤن ؤو٤  الدزاطاث ُلى الخُىاهاث خُض لىخٍ الجُيُت و الِملُاث  بالبرمجت ؼُسىزت زجبان الخالت مٟا

ُمُائُت  اطدؼِاز اإلأرًاث ٓحر اإلاىخٌم الري ًخلمً  بػازاث  ألاوظىلحن و بػازاث هسمىن الىمى  يهالبُٟى

  ( . Pathway IISُه باألوظىلحن )الؼب

و ًٜىمان بخد٘حز ه٘ع مظاز ؤلاػازاث ، لرل٣ ٌِد الوِام ُامل   IISكمً مظاز    IGF-1ًدؼاٞز ألاوظىلحن و 

باإلكاٗت بلى ٠ل مً  لخدُٜٝ ٗترة خُاة هىٍلت. دا بلى ماذا هإ٠لُالاهدباه ظخُض ًجب   IISبُئي هام في مظاز 

 ًىظد م٢ىهاث ؤزسي إلاظازاث اطدؼِاز اإلأرًاث وهي :  IGF-1ألاوظىلحن و 

 Sirtuins 

 AMP (adenosine mono phosphate) kinase 

 Kinase mTOR (molecular target of rapamycin) (Rute Martins, 2016) 

 الخالي ًىضح ؤهمان مسخل٘ت مً آلُاث الؼُسىزت التي جمذ دزاطتها في ٠ائىاث خُت مسخل٘تالؼ٢ل 

آلُاث الؼُسىزت 

ت ئُت و الخلٍى  الجٍص

اٖ ز اطخج

 الخُلىمحراث
الخِدًالث 

 الجُيُت

ٜٗدان 

 البروجِىاث

الاطدؼِاز 

الٔحر مىخٌم 

 للمٔرًاث

الؼُسىزت 

ت  الخلٍى

ه٘اد الخالًا 

 الجرُُت

حُٔحر الاجـا٤ 

 بحن الخالًا

ُ٘ت  ٜٗدان ًو

 اإلاخٜدزاث

ُدم 

الاطخٜساز 

 الجُجي

ئُت والخلىٍت اإلاسجبوت بالؼُسىزت1الؼ٢ل   . آلالُاث الجٍص
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ؤخد ؤهم ألامشلت ُلى الجُىاث الدٗاُُت الخاطمت اإلاِسوٗت بخدظحن الِمس الاٗتراض ي  FOXOحِخبر ظُىاث 

ترة الخُاة  مً زال٤ ُدة  آلُاث ؤهمها:  ٗو

  بمطارات إلاشارات الخلىية FOXOاهخطاخ  ثداخل عىامل. 1

ختى  FOXAجدذ وخدة مً هره الجُىاث مً  19خُض ًىظد  FOXOًخإزس بؼدة ببروجِىاث   IISبن مظاز 

FOXS ٗةن هره الجُىاث حِد مـاهت 
ً
ما ذٟس طابٜا  FOXOًىظد ظحن مً دودة الالُٔاوع ختى الشدًاث ، ، ٟو

اث ، بِىما الشدًاث لدحها ؤ  : FOXOزبّ ظُىاث واخد ٜٗى لدي الالٜٗاٍز

FOXO1 , FOXO3 , FOXO4 , FOXO6)  ؤزبدذ الدزاطاث ؤن بسوجِىاث . )FOXO  حِمل ٟميؼواث لليسخ

خم جشبُوها بىاطوت مظاز اإلاىٌمت للخِبحر الجُجي  البروجِىاثوالخِبحر الجُجي وجـىٙ مً  بازخـاز ًخم  . IISٍو

ؤو ألاوظىلحن مما ًادي بلى ٗظ٘سة ُىامل  IGF-1بىاطوت  PI3K/AKTجيؼُى مظاز ؤلاػازاث اإلاخىاطى ب 

FOXO مظاز  ُبرSerins/thereonine kinase AKT  ده الىىوي و جشبُى اهدظار الجُىاثمظببت اطدبِا 

ظى  2الؼ٢ل   (Rute Martins, 2016). مظازاث ؤلاػازاث الخلىٍت اإلاخدازلت مّ بسوجِىاث ٟٗى

 .FOXO  (Rute Martins, 2016)اإلاِخمد ُلى 
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 الجذعية الخاليا ةفي بيىلىحي  FOXOحيىات  . دور 2

 في بُىلىظُت  FOXOدلت بإن ُىامل مً ألا  الِدًد ًىظد
ً
 هاما

ً
الخلُت الجرُُت و الخىاشن البروجُجي  جلِب دوزا

 لألوسجت .

لألوسجت ، الٜدًمت و بشالت الخالًا  زالًا ظدًدة  بالِمس ، ًددر ازخال٤ في الخىاشن بحن ج٢ىًٍؤزىاء الخٜدم 

ِىد ذل٣ بلى جىاٛف الٜدزة الخ  ,FOXO1, FOXO3a ـلبن الخرٖ الؼسهي . ىلُدًت للخالًا الجرُُت الىاضجتَو

FOXO4  في الىٌام الىاضج لخ٢ىًٍ الدم لدي ال٘ئران ًادي بلى اإلاىث الخلىي اإلابرمج لخالًا(Hematopietic 

stem cells HSC) .مما ًمىّ بُادة حؼ١ُل هرا الخِداد مً الخالًا الجرُُت ، 

بلى ؤطدُل طِظخِئحن ( ًادي   Nلدي ال٘ئران مّ ملاد ألاٟظدة )  FOXO ا ًشحر الاهخمام ،ٗةن ُالط هٜفمم

ُ٘ت الخلُت الجرُُت  ROS، مما ٌؼحر بلى ؤن جساٟم  HSC ـبُادة اهٜظام ال اإلاالخٌت جخىاٗٝ مّ هره . ٌُِٝ ًو

ُ٘ت ١ٗسة ؤن اهس٘اق  ، وهرا ؤلاهس٘اقفي بداًت ألامساق اإلاسجبوت بالِمسٌظاهم الخالًا الجرُُت البالٔت  ًو

 . تراٟم ؤلاظهاد الخلىي ب مسجبى

ظى ؤًلا دوز هام ظدا في بُىلىظُت الخالًا الجرُُت الجىُيُت ٗمشال  ًخد١م بؼ٢ل  FOXO1جلِب ظُىاث ٟٗى

 FOXO1: وهما ُامالن اهدظازُان ؤطاطُان في الخالًا الجرُُت. ولهرا ٌِخبر  OCT 4, SOX 2 ـمباػس بـُٔت ال

 للخ٘اي ُلى حِدد الٜدزاث ل
ً
ا خُض ؤزبذ هرا في الدزاطاث لدي البؼس،   (Embryonic stem cells ESC) ـكسوٍز

ذ ُلى ال٘ئران وبُيذ الدوز الهام لـ  .(Vilchez D, 2012) لدحهم  ESC في حِدد ٛدزاث FOXO1 التي ؤظٍس

 مقاومة إلاحهاد الحأكطديفي  FOXO . دور حيىات3

ائٙ بسوجِىاث  ِخبر ؤلاظهاد . ٌاباث الخلىٍت لإلظهاد الخإٟظديهى دوزها في الاطخج FOXOواخدة مً ؤهم ًو

سجحن الخ٘اُليالخإٟظدي الىاجج مً جساٟم  مً ؤهم  ROS  (Reactive oxygen species ROS) ؤهىاَ ألاٟو

سجحن الخ٘اُلي   ؼُسىزتال اثظببم ّ حالخالًا و  ائٙحظبب جدهىز ًو ROSوذل٣ ألن ؤهىاَ ألاٟو ظَس

ًادي بلى ؤلاظهاد وجساٟمه في الخالًا ، ٟمسطل زاهىي لإلػازاث الخلىٍت( دوز مهم ROSًلِب ). الؼُسىزت

 مً ) باإلكاٗت بلى ؤنالخإٟظدي  
ً
 بالخالي . كِٙ الىًائٙ الخلىٍتى ( جادي بلROSاإلاظخىٍاث اإلاىس٘لت ظدا

ُُ٘ت(  دازل الخالًا كسوزي إلاىّ ROSالخ٘اي ُلى جىاشن )  جادي بلى ؤلاؿابت خدور اكوساباث ظُيُت ًو
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سجحن الخ٘اُلي  الِمسالخٜدم بالاكوساباث اإلاسجبوت بؤو  الظسهان بإمساق زوحرة مشل  ، وذل٣ ألن ؤهىاَ ألاٟو

ROS . الؼُسىزت ّ ُ٘ت الخالًا و حظَس  حظبب جدهىز ًو

ُ٘ت  ادة ٛدزة و ٟملاد ؤٟظدة الدوز ألاطاس ي لهره الجُىاث في بهالت الِمس  FOXOجمشل ًو مً زال٤ ٍش

ماث السئِظُت اإلاظاولت ًُ بشالت الظمىم مً  ادة لألٟظدةاإلال ِىاملوؼان ال وجىٌُم الخِبحر الجُجي لألهٍص

 : ومنها الخالًا 

 MnSOD (manganese superoxide dismutase) 

 Catalase 

 GADD45 

ا  جـلب  دازل الخالًا وهرا ما ؤدي بلى ازج٘اَ وظبت خدور ROSجساٟم بلى  FOXOؤدي جشبُى ُىامل مسبًر

لت اإلادي للخالًامً بم٢اه، باإلكاٗت بلى الخد الؼساًحن، وج٢ازس الخالًا اإلاخدىلت الجرُُت  اث الخ٢ازس الوٍى

  .(Miyaguchi Y, 2009)  الوبُُِت

 في الالتهام الذاجي FOXO. دور حيىات 4

 الخالًا ُبر الالتهام الراحي و هٌام ؤن الجُىاث التي جخىاطى الخـُ٘ت دازلؤزبدذ الدزاطاث 

 Ubiquitin-proteasome   ًخم جىٌُمها بىاطوت ُىامل ،FOXO   وبالخالي ٗةن ُىاملFOXO   حِمل ِٟىامل

في الخالًا الِللُت  Mitophagyباإلكاٗت بلى ذل٣ ٗةن الجُىاث التي جخىاطى الالتهام الراحي و الـ  بهالت الِمس.

الدزاطت التي . الخ١ُٙ مّ هرا الىٜف الىًُ٘يُلى التي حظاُد اليسج  FOXOمل ًخم جىٌُمها بىاطوت ُىا

ه بُيذ ان جُِ٘ل آلُاث الالتهام الراحي في زالًا ألاهبىب ال٢لىي، الِـبىهاث، ئ وشمال  Weppand Brunetؤظساها 

  . FOXO1 , FOXO3وزالًا الٜلب جخم بىاطوت 

باللِٙ و    Ubiquitin-proteasomeجم زبى الُِىب  التي ٌظببها الىٜف الىًُ٘ي في الالتهام الراحي و هٌام   

ًادي ٟبذ وؼان البروجُاشوم  بلى جساٟم البروجِىاث اإلاخدهىزة في الٜلب، ال١بد، و خُض الؼُسىزت اإلاب١سة 

اإلاِول ًٜىد    Ubiquitin-proteasomeهٌام  باإلكاٗت بلى ذل٣ ٗةن بلى الؼُسىزت. بدوزه الِلالث مما ًادي

 الصهاًمس . ً ألامساق الِـبُت الخى١ظُت مشلبؼ٢ل مباػس ؤو ٓحر مباػس بلى الِدًد م
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وحظاهم في الخٜلُل  في الخدلل البروجُجي للِلُاث و البروجِىاث الخلىٍت ٛـحرة الِمس،   FOXOُىامل  حظاهم

ادة جىٌُم مً  ُب البروجُاشوماث الري ًخىاطى Ubiquitin ligaseالخى١ع الِـبي ُبر ٍش  جٟس

  (Rute Martins, 2016).  

 وعالقة ألاشكال املخحلفة بإطالة العمز FOXOحيىات الحىميط الىراثي ألشكال 

 للبدض هرا ٜدم بالِمس الخ مّ الِمس جصداد بٜىة بهالت ُيُت فيالج اإلاظاهمت 
ً
س ؤطاطا الري حظدىد ُلُه ًٗى

ً مً ُمس اإلائت ًُ ألاٗساد اإلاخىطوي الِمس   .الازخالٗاث الجُيُت التي جمحز اإلاِمٍس

ُُ٘ت ٟبحرة. آلالُاث اإلاظاولت ًُ بهالت الِمس مً اإلاسجح ؤن بظساء ُدد  جم حؼٖس ُليها ظُىاث ذاث ؤهمُت ًو

 . اوجىؿُ٘ه ألالُالثفي الظىىاث ألازحرة ل٘هم هره  ٟبحر مً الدزاطاث 

WILLCOX ٟلجحن س ألو٤ مسة ؤن الخباًً الجُجي ذFOXO3A بؼدة بوى٤ الِمس ُىد ألاٗساد  بحن 
ً
٠ان مسجبوا

١ُحن مً  . خُض ٛام الباخض مّ شمالئه بدزاطت ُلىؤلاوظان ت ط٢اهُت هىٍلت الِمس مً الر٠ىز ألامٍس مجمُى

ه هُتؤؿى٤ ًابا مجمىُت ػاهدة  بلٕ مخىطى الِمس مٜابل ُام  97.9 لدحهم مخىطى الِمس الري جم بلٓى

حز في هرا البدض ُلى الخ 78.5لدحهم   وهي: إلهالت الِمس ظُىاث مسشخت مُى الىزاسي ودزاطت ىُام.  جم التٟر

ADIPOQ  .FOXO1A , FOXO3A , SIRT1 , COQ7 

 Single nuclotideوخُدة الى٢لُىجُد ) اث ػ٢لُتدحِد  FOXO3A هره الجُىاث  ؤًهس ظحن مً بحن 

polymorphism SNP)   ؤُوىها الدظمُاث الخالُتُىد املجمىُت الظ٢اهُت هىٍلت الِمس:  

(rs2764264 ,rs13217795 , rs2802292) ُالِمس و  ةهالتمسجبوت ب وظد ؤجهاألاػ٢ا٤ د دزاطت هره  ى

 .(Liu, et al., 2018)الؼُسىزت الصخُت 

ُت الدمىٍت،   الرًً ُاػىا ل٘ترة هىٍلت ؤًهس السظا٤ مِد٤ اهدؼاز ؤٛل للظسهان، ؤمساق الٜلب و ألاُو

 ٠اهىا ؤٟبر ب ًائٙ بدهُت و بدزاُٟت ُالُت ، وؤًباإلكاٗت بلى و 
ً
ت  11لا  .الؼاهدةطىت مً املجمُى
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مّ هى٤ الِمس  FOXO3الخِدد الؼ١لي الىخُد الى٢لُىجُد لجحن صخت ازجبان  في دزاطت ؤزسي جم الخدٜٝ مً

ً مً ظىىب  ىاضحال ُىد جم جإُٟد هره الىخائج ٟما  بًوالُا.ُىد الر٠ىز مً زال٤ الدزاطت التي كمذ اإلاِمٍس

. 
ً
 الظ٢ان ألاإلاان ؤًلا

ت خُض  ً ألاإلاان ) مً ُمس اإلائت ، مً ُمس الدظِحن ،  وألاؿٔس  1762واطِت مً  ؤًهسث مجمُى مً اإلاِمٍس

 
ً
لىؿى٤ بلى طً ػُسىزت اطخصىائُت ، لالٜدزة  مسجبى مّ FOXO3A الى٢لُىجُد لجحنحِدد ػ١لي وخُد  (طىا

ً مً ُمس اإلائت مىه ُىد ذوي الِمس الدظُِجي  مما ًبرش ؤهمُت  ٠ان هرا الازجبان ؤٛىي بؼ٢ل ٟبحر في اإلاِمٍس

ً في ؤبدار هى٤ الِمس الجُجي  . (Fu Q, 2016) اإلاِمٍس

ألاٗساد  ُىد FOXO3A ؤًلا حِدد ػ١لي وخُد الى٢لُىجُد لجحن  لىخٍ، للظ٢ان ألاإلاان وؤلاًوالُحن بكاٗت

ُحن .  للظ٢ان الدهماٟز
ً
 مٜابل ألاٗساد ألاؿٔس طىا

ً
  SNPs 15مً بحن ألاٟبر طىا

ً
  جم جدلُلها ٜٗد وظدوا ازجباها

 دزاطاث طابٜتؤزبِت منها جم جىمُوها وزازُا في هى٤ الِمس، و    SNPs بحن زماهُت

  (rs13217795 , rs2764264 , rs479744 , rs9400239 )   وؤزبِت خدًشت 

(rs12206094 , rs13220810 , rs7762395  , rs9486902 )  (Rute Martins, 2016).  

ٝ   FOXO1A  و  FOXO3Aفي ظُىاث   SNPsطخت ٛامىا بدىمُى ودزاطت زسون آو   Li في دزاطت ؤًلا لـ ًُ هٍس

ازىان مً  وظدوا ؤنخُض  .( مً ػِب الهان الـُجيؼاهدةؿٔاز طً ) املجمىُت ال 1056مِمس و  761ججمُّ 

 مّ هى٤ الِمس ُىد اليظاء ٠ان ازجباههما   FOXO1A لجحن  SNPs  الـ
ً
 . ( rs 2755209 , rs2755213 )طلبُا

 مّ هى٤ الِمس ُىد  FOXO3A جىمُوها في ظحن الشالزت التي جم SNPs الـ مً هاخُت ؤزسي ، ٠اهذ 
ً
مسجبوت بًجابُا

ت  له جإزحر هىعي ُلى FOXO1Aاطخيخجىا ؤن . مً هىا ٟال الجيظحن اإلاظاهمت  مما ٌِجي ؤنُمس ؤلاهار البؼٍس

 .(Li, Luo, & Liu, 2016) بالجيع ٛد جخإزس الجُيُت لوى٤ الِمس 

 Zeng ت اإلاظخٜلت ل وآزسون دزطىا  الخإزحراث اإلاؼتٟر
ً
 ,FOXO1Aمً ٠ل  ُىد ألػ٢ا٤ اإلاخِددة ه٢لُىجُدًا

FOXO3A  وظد هاالء ازخالٗاث ٟبحرة بحن الجيظحن في الخإزحراث الـُجي. لدي ػِب الهان  الِمس الوىٍلُلى

جّٜىق بِلها البِم  FOXO1A ـ و الخإزحراث الظلبُت ل FOXO3A  ـ ًجابُت لظخٜلت و ؤًهسوا ؤن الخإزحراث ؤلا اإلا

م مً ؤن   .(Rute Martins, 2016)له جإزحر ؤٛىي  FOXO3Aبؼ٢ل ٟبحر ُلى الٓس
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الظماث اإلاسجبوت بالؼُسىزت )الىًُ٘ت ؤلادزاُٟت, ٛىة ٛبلت   Soerensenٛازن الِمل ألازحر الري ؤظساه  

ُحن  FOXO3الخمظت ُؼس لجحن  SNPsالـ  الُد, وؼان الخُاة الُىمُت, الصخت الراجُت(  مّ ُىد الدهماٟز

 
ً
ادة هامت في وؼان الخُاة الُىمُت و جٜلُل مً خُض  ألاٟبر طىا ٟؼ٘ذ الازخبازاث اإلاِخمدة ُلى الجُىاث ًُ ٍش

 ُلى الخىالي. FOXO3A SNPs 10-8  لـ  لألشخاؾ الخاملحنة ٟظس الٌِم  باليظبت زوىز 

١ُحن , الُاباهُحن , الـِىُحن الهان , ؤلاه٢لحز , حهىد  ٠ل ُىد بازخـاز جٌهس ألادلت التي جم ظمِها مً ألامٍس

حن ُحن , ، ألاػ١ُىاٍش  ,Soerensen) مسمسجبوت بوى٤ الِ  FOXO3A SNPsألاإلاان و ؤلاًوالُحن ؤن الدهماٟز

Nygaard, & Dato, 2015). 

م مً وظىد ؤدلت دامٔت ُلى ؤن مخٔحراث حظلظل ظُىاث  جازس ُلى هى٤ الِمس بال ؤهه ال ًصا٤   FOXO3ُلى الٓس

 ًخِحن  جددًد ُُٟ٘ت جسظمت هره الازخالٗاث بلى ؿ٘اث ًاهسة جم١ً مً بهالت الِمس الاٗتراض ي .

، مما  SNPs ـ هتروهاث ولِظذ مسجبوت بالدؼ٘حر اإلاِسٖو لباإلاسجبوت بوى٤ الِمس هي    FOXO3Aؤلُالث ٟما ؤن 

 مً وؼان البروجحن  FOXO3A جىٌُم الخِبحر الجُجي لـ طخازس ُلى ألازجح ُلى   SNPsٌؼحر بلى ؤن هره 
ً
 بدال

(Soerensen, Nygaard, & Dato, 2015).  
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 في إطالة العمز FOXOخد ألاهمية الىظيفية لجيىات الحجارب املخبرية التي أثب

a. لدي الهيدرا 

ؤو٤ مً وؿٙ وظىد  هوشمالئ  Bridge ٌِخبر،في اإلاُاه الِربت  ١ًثرػِاعي ي لظطل خُىان له ػ٢ل هي ُبازة ًُ

 . (Bridge, et al., 2010) د في الهُدزاواخ FOXOظحن 

د لدزاطت هى٤ الِمس بظبب ٛدزتها الخجدًدًت الٔحر ُادًت مً زال٤ الخجدًد  جٜدم الهُدزا ه٘ظها ٟىمىذط ٍٗس

ت ، و الخاللُت .ٌِخٜد  ؤن هره الخـائف مسجبوت  الراحي و الٜدزاث املخخل٘ت لخالًاها الجرُُت ، الٌهاٍز

 بؼ٢ل زوجُجي . البدُٜٜت ؤن هره الخُىاهاث جخ٢ازس 
ً
 ظيظُا

 الٌاهس و الباهً لألدًمالجرُُت  حظمذ زالر طالالث مً الخالًا الجرُُت بهرا الخجدًد اإلاظخمس ) الخالًا

ًخم الخِبحر ُىه بؼ٢ل ٟبحر في طالالث الخالًا  FOXOؤن  بدارألا  ث،والخالًا الجرُُت الخاللُت ( . ؤًهس 

د ؤلاٗسان في الخِبحر ًُ  في طالالث الخالًا الجرُُت الخاللُت اإلاخِددة  FOXOالجرُُت الشالر ، خُض ًٍص

ت لالٜدزاث  لظلُ٘ت و ًيؼى الخِبحر ًُ ظُىاث الخالًا الجرُُت في الخالًا لخالًا الجرُُت و الخالًا االخ٢ازٍس

 .الجظمُت اإلا
ً
 خماًصة جهائُا

 ، حؼحر هره الىخائج بلى دوز 
ً
 السئِس ي في الخلىد البُىلىجي الٌاهسي للهُدزا ، مما ًازس بؼ٢ل  FOXOبظماال

 زاؾ ُلى ٛدزتها ُلى الخجدًد الراحي اإلاظخمس .

 لخجدًد الخالًا  FOXOؤن    Schableو  Sussmanاٗترق ٠ل مً 
ً
ا  ؤديالِمس في الهُدزا ، وإهالت  م١سض خـٍس

 ُلى الخجدًد  FOXOاث الىىي مخِددة الخالًا بلى جسُ٘ٙ  ٛدزة ُفي خُٜٜ FOXOالخىَى الخوىزي لىًائٙ 

 .(Schaible R, 2013)  ووؿى٤ الخالًا بلى الؼُسىزت

b. لدي Caenorhabditis elegance    

ؤطابُّ . لدحها ظيظان : زىثى  3-2والتي ًبلٕ مخىطى ُمسها خىالي  Nematodaدودة الالُٔاهِع مً ػِبت 

اثالتي جلم مً اإلاسخلت الجىُيُت  C.elegance، و ذٟس . جخإلٙ دوزة خُاة (ذاجُت ؤلازـاب)  ؤزبّ مساخل ًٛس
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(L1-L4) ت البلْى .بذا ٠اهذ الٌسٖو البُئُت ٓحر مىاطبت ) ُدم وظىد الٔراء ، ازج٘اَ دزظت الخسازة ( ، و مسخل

ت  L1ٗةن الدًدان  اث بدًل ٌظمى ًٛس  .  Dauerجخوىز بلى ػ٢ل ًٛس

في بِم  مً زال٤ الو٘ساث C.elegance  دودة الـ    في الؼُسىزت ألو٤ مسة في  IISجم اٟدؼاٖ دوز مظاز 

ي هى مظخٜبل لهسمىن , والر DAF-2خُض بن الو٘ساث في س. الِمبهالت  والتي طاهمذ في ظازبسوجِىاث هرا اإلا

،  DAF-2ًخولب هرا الوى٤ في الِمس الىاظم ًُ ه٘ساث  , كاُ٘ذ مً ُمس الدودة. IGF-1 و  وظىلحنألا

 في دودة الالُٔاوع .  FOXOوالري ٌؼ٘س بػازة  DAF-16 وؼان 

HSF-1 ت ُىد ال إلهالت الِمس   DAF-2ه٘ساث  مّ ٌظاهم ؤًلا،  C.elegance ـ ،ُامل وسخ الـدمت الخساٍز

 بلى ظىب مّ   HSF-1الاٗتراض ي . ٌِمل 
ً
ص هى٤ الِمس مً زال٤ جيؼُى ظُىاث مدددة  DAF-16 ظىبا ُلى حٍِص

ت الـالت هإل   ٔحرة .الِمس ، بما في ذل٣ الجُىاث التي حؼ٘س بسوجِىاث الـدمت الخساٍز

ًىٌمان مئاث الجُىاث في  DAF-16و  FOXO، لٜد زبذ ؤن   IISدوزه ٟهدٖ ؤطاس ي إلاظاز  DAF-16ًلِب 

C.elegance  الاطخٜالب اليؼان اإلالاد للم١ُسوباث ،، ظهاد الطخجابت لإل بما في ذل٣ جل٣ اإلاخِلٜت با . 

حن مً  DAF-16 و   FOXOمً اإلاسجح ؤن ٢ًىن جإزحر بهالت الِمس الري جم بهجاشه بىاطوت  ُائد بلى هُى

Isoforms  و هماDAF-16a   و . DAF-16d/f 

ب جم   باث التي جدا٠ي الخُُٜد ججٍس ت بما في ذل٣ ألاهٌمت الٔرائُت املخخل٘ت ؤو اطخسدام اإلاٟس مىاهج مخىُى

 . C.eleganceالٔرائي للخدُٜٝ في جإزحر الُٜىد الٔرائُت ُلى بهالت الِمس في 

د الخد اإلاصمً ٝ جٜلُل وؼان  ًٍص د الالتهام الراحي و  TORمً الوِام مً الِمس الاٗتراض ي ًُ هٍس ، مما ًٍص

ٜت مظخٜلت ًُ S6 Kinaseو   FOXA/PHA4زبما مً زال٤ ُامل اليسخ  ،ًٜلل الترظمت  بوٍس

 FOXO/DAF-16. 

AMPK  ًهى مظدؼِس هاٛت ليظبت ٠ل مATP  و AMP الٟدظاب  الخلىٍت التي جدُذ ج٘اُالث جٜىٍلُت

د زبذ ؤهه ٌظخجُب للُٜىد الٔ ادة مٜاومت رالواٛت، ٛو ٝ ٍش ٜت مِخائُت ًُ هٍس مدة ؤلاظهاد و بهالت الِمس بوٍس

  . C.eleganceفي  FOXO/DAF-16ُلى 
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مً املخخمل ؤن ًادي الخُُٜد الٔرائي مّ و  . DAF-16و   FOXOبال٘ظ٘سة اإلاباػسة و ًيؼى  AMPKًٜىم 

ص هى٤ ُمس الخٔرًت ٠ل ًىمحن بلى حِ  .  IISجىٌُم مظاز جٜلُل  مً زال٤ C.eleganceٍص

سة و مً زال٤ ال٘ظ٘ C.elegance اد لألٟظدة ًم١ً ؤن ًوُل ُمس ؤن الِالط اإلالسون وآز Kimوظد 

 .PDK-1  (Li, Luo, & Liu, 2016) و FOXO ،DAF-16 بـ الاخخ٘اي  الظِخىبالطمي 

c. لدي الثديات 

 (FOXO1 ,FOXO3 ,FOXO4, FOXO6) ؤػ٢ا٤ لشدًاث مً ؤزبِت ُىد ا   FOXOجخ٢ىن ُائلت ُىامل الاهدظار 

 و حؼتٞر في ه٘ع جسجبى مّ بِلها 
ً
 وزُٜا

ً
الىىوي ، وجٜدم ؤهمان مدؼابهت الخمم  اث الازجبان ُلى ُآلازجباها

 في جىٌُم الخِبحر الجُجي.

د زبذ ؤهه ًخم جىٌُمه بىاطوت آلُاث مخمحزة  FOXO6ًخم الخِبحر ًُ  لدزاطت . بؼ٢ل ؤطاس ي في الدماْ، ٛو

ظى الىًُُ٘ت ومساٛبت الىمى الٌاهسي  اإلا٘سدة في ال٘ئران FOXOؤو ُص٤ ظُىاث  جم بٛـاء ؤهمُت ظُىاث ٟٗى

 :٢ٗاهذ الىخائج ٟما ًلي

ت  لىخٍ ؤن ُت ا جمىث FOXO1ٗئران مجزُو  لدمىٍت .في السخم بظبب ُُىب في ألاُو

ت  ب البدئي مّ اطدى٘اذ البىٍلاث الالخٝ، ؤؿبدذ   FOXO3بهار ال٘ئران مجزُو ُُٜمت بظبب جيؼُى الجٍس

بلى كِٙ جوىٍس الخالًا الخائُت الخىٌُمُت مّ ما ًترجب ُلى ذل٣ مً  FOXO3باإلكاٗت بلى ذل٣ ؤدي اطدبِاد 

لاء. اثالتهابمً خدور   في ألُا

ت  ت مِخدلت ؤًهسوا  FOXO6و  FOXO4ال٘ئران مجزُو  .(Rute Martins, 2016) ؤهمان ًاهٍس

ادة ؤلاظهاد الخإٟظدي في الٌِم، و   FOXOؤدي اطدئـا٤ بسوجِىاث  لٌِام و ا لخالًا ىث اإلابرمجاإلاالشالزت بلى ٍش

خلت الٌِم . س٘اق في ُدد باهُاث الٌِم، مِد٤ ج٢ىًٍ الٌِام،ها  . مما هخج ُىهباهُاث الٌِم  ٟو

 ُلى ذل٣، ؤ
ً
في باهُاث الٌِم الىاضجت بلى جٜلُل ؤلاظهاد  FOXO3دي ؤلاٗسان في الخِبحر ًُ ظحن ُالوة

ادة ت.و باهُاث الٌِم و مِد٤ ج٢ىًٍ الٌِم  الخإٟظدي و مىث الخالًا الٌِمُت و ٍش  ٟخلت الٌِام الٍٜ٘س
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س آلُت دٗاَ جإٟظدًت  FOXOبلى ؤن  زلف هاالء اإلاال٘ىن   . للخِامل مّ الاطخٜالب الهىائي لباهُاث الٌِمًٗى

 ًسجبى اهس٘اق الالتهام الراحي في الؼُسىزت اإلاب١سة، والاكوساباث اإلاسجبوت بالِمس
ً
ؤًهسث . ٟما ذٟسها طابٜا

   FOXOُىامل 
ً
والري ًد٘ص الخِبحر ًُ الِدًد  FOXO3ؤجها جىٌم الالتهام الراحي في ُلالث ال٘إز و زاؿت

د مً  البلِمت   FOXO3,FOXO1 ـ البلِمت الراجُت، ٌِصش الخِبحر اإلا٘سن ل خدورمً ظُىاث الالتهام الراحي و ًٍص

ٝ جىٌُم الخِبحر ًُ  ًُالخلىٍت   .(Fontana L, 2010) لدي ال٘إز   Ubiquitin Protein Ligase E3هٍس

ؤجها حِصش الالتهام الراحي في زالًا ُللت الٜلب الىلُدًت ُىد  FOXO3,FOXO1ُالوة ُلى ذل٣ ؤًهسث ُىامل 

وؼان البروجُىشوم  التي جددر هدُجت جسُ٘مالؼُسىزت  وهرا ماًدد مًال٘ئران ، و زالًا ألاهبىب ال٢لىي .

ادة البروجِىاث الخال٘ت في الِلالث و ال١بد و الٜل  .(Ghulam Murtaza, 2017) ب مما ًادي بلى ٍش
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 العالج الجيني 

ؤن "الِدًد مً الىاض ًٜىلىن بجهم ٛلٜىن بؼإن الخُٔحراث في حِلُماجىا  James Watsonؤُلً  1991في ُام 

الجُيُت. ل١ً هره )الخِلُماث الجُيُت( هي مجسد هخاط للخوىز، جم حؼ١ُلها بدُض ًم١ىىا الخ١ُٙ مّ ًسوٖ 

 ٟم هدً ٓحر ٠املحن. إلااذا ال هـبذ ؤٗلل ٛلُال لى٢ىن ظدًٍس
ً
ً بالبٜاء مُِىت زبما لم حِد مىظىدة. وِلم ظمُِا

ُلى ُٛد الخُاة؟ ". مىر البداًت ؤدٞز البؼس ؤن الخـائف اإلامحزة للىالدًً ًم١ً ؤن جيخٜل بلى وظلهم. وؼإث 

اث لِدة ٛسون  الخ١هىاث ألاولى مً الوالب الُىهاهُحن الٜدماء، واطخمسث بِم هره الىٌٍس

 (Giulliana Augusta Rangel Gonçalves, 2017). 

بدؤث الدزاطاث الِلمُت الجُيُت في ؤوائل زمظُيُاث الٜسن الخاطّ ُؼس ُىدما وؿٙ الساهب الىمظاوي  

Gregor Mendel  في طلظلت مً الخجازب ُلى الباشالء الخلساء، همى الىزازت مً زال٤ مالخٌت آلازاز اإلاىزوزت

ها الُىم باطم الجُىاث. ختى ُام  ائُت  لم ٠1950ىخداث مى٘ـلت وِٗس ِٖس ال١شحر ًُ الوبُِت ال٘حًز ٌُ

٢ي  اء الخُىٍت James Watsonللجُىاث و٠ان ذل٣ ُىدما هىز ُالم ال١ُمُاء الخُىٍت ألامٍس الم ال٘حًز ، ُو

واوي   1970الىمىذط الشىزي للخمم الىىوي مصدوط الجدًلت. اٟدؼٙ الباخشىن في ُام  Francis Crickالبًر

 ُلى هى٤ ظصيء الخمم الىىوي 
ً
ماث التي م١ىذ مً ٗـل الجُىاث في مىاّٛ مدددة مظبٜا طلظلت مً ؤلاهٍص

ى ًهىز الهىدطت الىزازُت مّ بهخ ٜت جىاججُت. ؤُدث هره الخوىزاث الجُيُت طِىاٍز ت وإُادة بدزالها بوٍس اط ؤدٍو

 مً ُام 
ً
 ,Mathews QL) جم بدزاط الِالط الجُجي مً ٛبل الِلماء 1980وؤظظام ملادة ظدًدة، واُخبازا

2007). 

ت  باُخبازه الىخدة  ٠DNAاهذ الٜدزة ُلى بظساء حِدًالث مىكُِت في الجُىىم البؼسي هدٖ الوب مىر مِٗس

٘هم  ًُ ٝ جصخُذ الجُىاث اإلاخٔحرة ألاطاطُت للىزازت.  الِالط الجُجي ُلى ؤهه الٜدزة ُلى جدظحن الجُىاث ًُ هٍس

 لها. ُالوة ُلى ذل٣ ًخم وؿٙ 
ً
)الواٗسة( ؤو الخِدًالث الخاؿت باإلاىّٛ والتي ٢ًىن الخإزحر الِالجي هدٗا

 ما حظخسدم لهرا الٔسق.
ً
 اطتراجُجُاث مسخل٘ت والتي ٓالبا

 ٌِد الِالط الجُجي  
ً
جسي خالُا . جُ

ً
بُا  بؼ٢ل ؤطاس ي في املخخبراث البدشُت، وال ًصا٤ جوبُٜه ججٍس

ً
 مىظىدا

ً
مجاال

واطّ الىواٚ، مّ بم٢اهُت الِالط مً ألامساق التي  بؼ٢ل مٌِم الخجازب في الىالًاث اإلاخددة، ؤوزوبا وؤطترالُا
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ُلُا، الخشل بحظب ٜس الدم اإلاىجلي(، بها الاكوساباث الجُيُت اإلاخىدُت )الخلُٙ ال١ِس ي، الهُمٗى الِللي، ٗو

 .(Miyaguchi Y, 2009) ألامساق الىزازُت اإلا١دظبت مشل الظسهان، وبِم ؤهىاَ الِدوي ال٘حروطُت مشل ؤلاًدش

 بخٜىُت جإػِب 
ً
ؤو  الري جخم دزاطخه، خُض ًخم بدزا٤ الجحن DNAجخمشل بخدي الخٜىُاث ألاٟثر اطخسداما

 الجحن 
ً
، ظظُم هاهىي، ؤو ٗحروض؛ ٌِد ألازحر ألاٟثر اطخسداما

ً
الظلُم في هاٛل والري ًم١ً ؤن ٢ًىن بالشمُدا

 ل١٘اءجه في ٓصو الخالًا وإدزا٤ مادجه الىزازُت. ًسد في الجدو٤ 
ً
جلخُف لبِم بسوجى٠ىالث الِالط الجُجي  2هٌسا

سي، مّ جىكُذ اإلاسق  ، الهدٖ وهَى الىاٛل اإلاظخسدم.التي جم اُخمادها ووؼسها لالطخسدام الظٍس

م مً هجاح الِدًد مً البروجى٠ىالث جبٜى ُملُت الِالط الجُجي مِٜدة، وجدخاط الِدًد مً الخٜىُاث  ُلى الٓس

س ، ٟما ظدًدة. ًجب جددًد زالًا الجظم التي جدخاط بلى الِالط والىؿى٤ بليها ُملُاث جوىٍسبلى  ًجب ؤن جخٗى

ّ وسخ الجُىاث ُل ٜت لخىَش .و ى الخالًا بؼ٢ل ِٗا٤، هٍس
ً
 ٗهم ألامساق وزوابوها الجُيُت الـازمت جماما

خحن  سدمتهىاٞ ؤًًلا ٛلُت مهمت جخِلٝ بىَى الخلُت اإلاظخ  بلى مجمُى
ً
بالِالط الجُجي الري ًىٜظم خالُا

ٟبحرجحن: الِالط الجُجي بالخالًا الجيظُت والِالط الجُجي بالخالًا الجظدًت. في الِالط الجُجي بالخالًا الجيظُت 

ٝ بدزا٤ الجُىاث  ًخم حِدًل الخالًا الجرُُت ُلى طبُل اإلاشا٤، مّ الخُىاهاث اإلاىىٍت والبىٍلت، ًُ هٍس

ت  هىا ىزازُتالُت والتي ًخم دمجها في الجُىىم. الخِدًالث الىًُ٘ جيخٜل بلى ألاظُا٤ الالخٜت. مً الىاخُت الىٌٍس

 للٔاًت في م٢اٗدت ألامساق الجُيُت والىزازُت.
ً
 ًجب ؤن ٢ًىن هرا الىهج ِٗاال

م. ؤي حِدًل   الِالط الجُجي بالخالًا الجظدًت هى ُىدما ًخم هٜل الجُىاث الِالظُت بلى الخالًا الجظدًت للمٍس

 ,Giulliana Augusta Rangel Gonçalves) وؤي آزاز جٜخـس ُلى ذل٣ اإلاٍسم ٜٗى وال جسثها ألاظُا٤ الٜادمت

2017). 
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 آلية العالج الجيني

في الِالط الجُجي ًخم بدزا٤ ظحن هبُعي في الجُىىم لُدل مدل الجحن ٓحر الوبُعي اإلاظاو٤ ًُ الدظبب في 

مسق مِحن. مً بحن الخددًاث املخخل٘ت التي جىوىي ُليها الِملُت ؿِىبت بهالٚ الجحن في الخلُت الجرُُت 

ئي   للٔاًت، ًبدي ِٗالُت في بهالٚ واخد بهالٚ الجحن ًدخاط بلى ؤن ٢ًىن ه .بالخالي ًخم اطخسدام هاٛل ظٍص
ً
ُا ُى

ت والتي ال ًخِٖس ُليها الجهاش اإلاىاعي ٍس خم جىُٜتها . ؤو ؤٟثر مً الجُىاث ذاث ألاحجام الالشمت للخوبُٜاث الظٍس ٍو

حرها ُلى هواٚ واطّ.   ب١مُاث ٟبحرة وجساٟحز ُالُت بدُض ًم١ً بهخاظها وجٗى

د مً بمجسد بدزا٤ الىاٛل )الخامل( في اإلاٍسم  ال ًجب ؤن ٌظبب ؤًت خظاطُت ؤو التهاب؛ ًجب ؤن ًٍص

الىًائٙ الوبُُِت، ًصدح ؤوظه الٜـىز، ؤو ًمىّ الخإزحراث اللازة. ُالوة ُلى ذل٣ ًجب ؤن ٢ًىن آمً لِع 

 ُلى 
ً
 ًجب ؤن ٢ًىن الىاٛل ٛادزا

ً
 للبِئت والباخشحن الرًً ًخِاملىن مِها. ؤزحرا

ً
ٜٗى للمٍسم، ول١ً ؤًلا

م الخِبحر ًُ  .(Mathews QL, 2007) الجحن هىا٤ خُاة اإلاٍس

 ؤن اطخسدام هره 
ً
م مً جإُٟد ِٗالُت الىىاٛل ال٘حروطُت بال ؤن بِم الدزاطاث ؤًهسث مازسا ُلى الٓس

 بِدة ُٛىد. بن وظىد مادة وزازُت ٗحروطُت في البالشمُد هى ُامل ُدائي ٛىي خُض ًم١ً 
ً
الىىاٛل ٠ان متراٜٗا

 ؤن ًادي بلى اطخجابت مىاُُت خادة بلى ظاهب جدى٤ وزمي مدخمل. 

 
ً
ٜخان زئِظِخان للخِدًالث الجُيُت للخالًا هما: الىطاهت ال٘حروطُت )الجدو٤  خالُا بر آلالُاث 2هىاٞ هٍس ( ُو

ائُت مً اإلاظخدلساث التي جم الخـى٤ ُليها بىاطوت جٜىُاث الىاهى اإلاخٜدمت. كمً هرا الظُاٚ ًخم  ال٘حًز

، DNAمشل الخًٜ الدُٜٛت لـ بألُاث  دازل الخلُت هجلمحن البىلُمساث التي حؼ٢ل ػب٢اث جلخٜى الجحن وجدسز 

 .(Mathews QL, 2007) البىلُمساث ال٢اجُىهُت، الجظُماث الصخمُت اإلاىظبت وٛـٙ الجظُماث
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 . الحىامل الفيروضية للمعالجة الجييية1الجدول 

الفيروضات  

 القهقزية

الفيروضات 

 البطيئة

فيروص 

 الحأل

الفيروضات 

 الغدية

الفيروضات 

املزثبطة 

 بالغدية

 البالسميد

 RNA RNA RNA DNA DNA DNA طليعة الفيروص

 ٓحر مددودة kB 10 kB > 30 kB 30 kB 4.6 kB 9 الاضحطاعة

  ٟال وِم وِم وِم ىم املحلقيالاهدماج في حيى
ً
 ٟال هادز ظدا

ُابسة  هىٍلت هىٍلت الجينيمدة الحعبير 

خت(  )مٛا

هىٍلت في  ُابسة

الخالًا بِد 

الاهٜظام 

 ال٘خُلي

 ُابسة

 في املحلقي
ً
 ٟال وِم وِم وِم ٟال ٟال املىاعة املىحىدة مطبقا

اطخجابت  ه٘ساث بدزاط ه٘ساث بدزاط الحأثيرات الجاهبية

 التهابُت

اطخجابت 

 التهابُت

اطخجابت 

 التهابُت زُ٘٘ت

 ال ًىظد

 ال ًددر ٛد ًددر ال ًددر ال ًددر ًددر ٛد ًددر اهحقال الخاليا العزوضية
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CRISPR-Cas9 

١ُت الٜىلىهُت جم جددًد مىوٜت بىمى ٓحر مإلٖى خُض  حظلظل  لىخٍزال٤ الشماهُيُاث، في ظُىىم ؤلاػٍس

ُ٘ت مِسوٗت. في ُام  ػدًد الخٔحر اٗترق ؤن الدظلظالث اإلاخٔحرة ٠اهذ ذاث ؤؿل  2005مخ١سز بدون ًو

ذ ُٗما بِدٟسومىشومي بكافي حِمل ٟراٟسة مىاُُت كد الِازُاث والبالشمُداث،   CRISPRىٌام ب ُٗس

 . (Gori JL, 2015) )البروجِىاث اإلاسجبوت( Cas)الخ١سازاث الِىٜىدًت اإلاخىاًسة الٜـحرة مىخٌمت الخباُد( و

د بدؤ ٠إخد ؤدواث الخ١ىىلىظُا الخُىٍت ألاولُت لخِدًل الجُىاث. وؼإث  2012بالخإلٝ مىر ُام  هرا الىٌام ٛو

ت، حؼوسها بلى حهره آلالُت في هٌام الخ١ُٙ اإلاىاعي للب١خ ا البدائُت خُض جخِٖس ُلى اإلاادة الجُيُت الٔاٍش ًر

ب بلى الخلُت الجسزىمُت ؤظصاء ؿٔحرة، وجدمجها في الخمم الىىوي الخاؾ بها.  ُىد دزى٤ خمم هىوي ٍٓس

RNA (crRNAs )، وإوؼاء ػٌاًا ؿٔحرة مً mRNA، ومِالجت CRISPRًددر الدظلظل الخالي: وسخ مىكّ 

 جدومها. Casث مّ بسوجِىاث التي حؼ٢ل مِٜدا
ً
بت وؤزحرا ت الٍٔس  جخِٖس هره ُلى ألاخماق الىىٍو

س حظلظل  CRISPRبىاًء ُلى هره آلالُت الوبُُِت جم جوىٍس جٜىُت  ؤي  اإلاظتهدٖ في ظُىىم DNAلخم١حن جدٍس

ئاث ؤطاطُت:  ٝ زالزت ظٍص  ، اإلاظاو٤ ًُ اهٜظام الخمم الىىوي اإلاصدوط ٠nuclease (Cas9)ائً حي ًُ هٍس

 . (Gori JL, 2015) 3اإلاظتهدٖ ٟما هى مىضح في الؼ٢ل  DNAالري ًىظه اإلاِٜد بلى الهدٖ؛ و RNAدلُل 

 لبظاهخه ودٛخه ُىد مٜازهخه بالخٜىُاث ألازسي )
ً
 Nucleases Zinc-Finger Nucleases ،TALENsهٌسا

ٝ CRISPRهٌام ِخبر واطتهداٖ الجُىاث(، ٌ بٛـاء  ؤداة مخِددة الاطخسداماث حِصش ؤلاهالٚ الجُجي ًُ هٍس

 ؤلُل مددد.اهدماط الدظلظالث الخازظُت )هٚس ظُجي(، واطدبدا٤  ظحن،

خى   ُلى هرا اإلاِٜد Cas-9اإلاظتهدٖ. ًخِٖس  DNAمّ  RNAًخم جهجحن دلُل  ى  طىاٍو في اهٜظام الؼٍس

ماهذ. هدُجت هره الِملُت هي دمج حظلظل زازجي في الجُىىم ؤو  DNAىظىد بوالخِىٍم  DNAاإلاصدوط لـ 

 اطدبدا٤ ألالُل.

ّ لهره الخٜىُت الجدًدة بةظساء ججازب مخِد ت باطخسدام دطمذ الخٜدم الظَس ة في الخالًا الجظدًت البؼٍس

س الجُجي بىاطوت   في جصخُذ الو٘سة في ظحن هجح   . CRISPRالخدٍس
ً
ىجا مازسا باخشىن مً ظامِت ٠الُ٘ىزهُا ٍو

ددر ٜٗس الدم اإلاىجلي. ًُ لىبحن الري   الهُمٓى
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(، Cas-9. ثحضمً هذه الحقىية ثالثة حشيئات بشكل رئيس ي: هىكلياس واحد )CRISPR Cas-9. هظام 3الشكل 

  RNA)ُيعزف باضم  RNAدليل 
ً
 (DNAمفزد الدليل(، والهدف )غالبا

 

، CRISPR-Cas9مً اإلاسض ى الرًً ٌِاهىن مً ٜٗس الدم اإلاىجلي وجم بهالٛها بىاطوت  +CD34جم ُص٤ زالًا 

ادة الخِبحر الجُجي للىَى  16وبِد   في مظخىٍاث الخِبحر ًُ الجحن اإلاخدىز وٍش
ً
 ؤًهسث الىخائج اهس٘اكا

ً
ا ؤطبُى

ًخم اطخسدام الخ١ىىلىظُا اإلاؼاز بليها بؼ٢ل زئِس ي  .(Giulliana Augusta Rangel Gonçalves, 2017) البري 

م مً هدزتها ًم١ً ؤن جـل بلى خىالي  آالٖ مسق جم  10في ألامساق الىزازُت ؤخادًت الجحن، والتي ُلى الٓس
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سي لهرا الىٌام  ,Mathews QL) وؿ٘ه بالِ٘ل. باإلكاٗت بلى ًهىز الؼس٠اث اإلاىظهت هدى الاطخسدام الظٍس

2007). 

 الطزطان ب وعالقتها FOXO  عائلة

لى   FOXجىٌم  بسوجِىاث  ت في الخىاشن الوبُعي و الخوىز ، ُو مجمىُت واطِت مً الِملُاث البُىلىظُت اإلاؼاٟز

م مً ؤن مجا٤    في  خ٘ىًت بؼ٢ل ُاليامل Forkheadدها مّ الن الازجباالٓس
ً
، بال ؤن املجاالث مخباًىت  ظدا

 ، لرل٣ لدحهم زـائف ازجبان مسخل٘ت و جإزحراث زلىٍت مسخل٘ت . FOXبسوجِىاث 

 للمجاالث ؤلاكاُٗت و الخٍ٘ اإلادظلظل جم ججمُّ ُائلت 
ً
ٜا اث FOXٗو ُت مسخل٘ت في مجمُى  في ُائالث  ُٗس

  FOXM , FOXK , FOXA , FOXO  . 

ؤخد ُىامل اليسخ اإلاِبر ُنها في ٠ل م٢ان و التي جلِب  O  (FOXO)مً ٗـُلت   Forkhead boxحِخبر ُائلت 

لى    في ال٢ائىاث الخُت ألُا
ً
 مهما

ً
 .دوزا

 ًخ٢ىن هٌام الشدًاث مً ؤزبِت ؤُلاء و هي 
ً
والتي  FOXO1 , FOXO3 , FOXO4 , FOXO6ٟما ذٟسها طابٜا

 . (Brunet, 2018)  (PI3K)ٌِٖس بإجها جىٌم بىاطوت مظاز 

ألاوزام في الِدًد مً  خدورجىٌم ُملُاث الىمى واطخٜالب الواٛت و ٟرل٣   FOXOلٜد زبذ ؤن ُائلت 

  .ألاوسجت خُض ًخم الخىاطى  في ٠ل هره الىًائٙ مً زال٤ الخيؼُى املخدد لبرهامج اليسخ اإلايظٝ

ائٙ  بلى ج٢ازس الخالًا ٓحر اإلاىلبى و جساٟم جلٙ الخمم الىىوي مما ًادي بلى  FOXOطُادي بلٔاء جىٌُم ًو

ُت  FOXOجم جددًد ُلى ُائلت   الدظسهً .  . FKHRL1ؤو   FOXO3واإلاِسٖو ؤًلا باطم  FOXO3aالُ٘س

ت ، خُض ًّٜ ظحن     6q21في ال١سومىشم  FOXO3aجم الخِٖس ُلُه ألو٤ مسة في اإلاؼُمت البؼٍس
ً
و ًلِب دوزا

 في جىٌُم مجمىُت مخىىُت مً الِملُاث الخُىٍت مً زال٤ اطتهداٖ الخِبحر ًُ وؼان الجُىاث .خُى 
ً
 ٍا

ائ٘ه ، خُض جادي ٗظ٘سة  FOXO3aالخىهحن الخلىي ٤  بلى اهخٜاله مً الىىاة بلى  FOXO3aمهم ألوؼوخه و ًو

 .(Liu, et al., 2018) الظِخىبالطما ، خُض ًسجبى مّ بسوجِىاث جمىّ بُادة دزىله بلى الىىاة 
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 FOXO3aبيية 

ُلى  FOXO3aألاهىاَ املخخل٘ت، خُض ًدخىي  بحن ر بىِخه مـاهتحِخب Kd71 خىالي   FOXO3aًبلٕ حجم 

 زمع مجاالث :

  ٍ٘مجا٤ زبى الخمم الىىوي الخلصووي املجىذ ذو السؤض الخلصووي ػدًد الخ(FKH) 

  مجالي حظلظل جىهحن هىوي(NLS) 

 مجا٤ حظلظل جـدًس هىوي (NES) 

  ُت  C (TAD)مجا٤ مِامالث في النهاًت الوٗس

، ًخم الخ٘اي ُلى الِدًد مً هره اإلاىاهٝ بدزظت ُالُت ، خُض ٌِد مجا٤   FOXO مً بحن ؤٗساد ُائلت

Forkhead   ػدًد الخٍ٘ مظاو٤ بؼ٢ل ؤطاس ي ًُ الخ٘اُل اإلاباػس بحنFOXO3a   وDNAً خىاطى ، والري

 بخ٘اُله مّ مظخٜبالث الاطتروظحن  و ؤً
ً
مً  FOXO3aمولىب الهخٜا٤  NLSبِىما ٌِد مجا٤  ،P53لا

 بهالٚ 
ً
ُت  TADمً الىىاة، و ٌِد مجا٤    FOXO3aالظِخىبالطما بلى الىىاة و ًخىاطى ؤًلا  Cفي النهاًت الوٗس

 إلاِاملت الجُىاث اإلاظتهدٗت
ً
 . (Liu, et al., 2018) ؤطاطُا

 

 

 لدي إلاوطان FOXO3aبيية . 4الشكل 
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  FOXO3aثىظيم وشاط 

الخمم ؤخد ؤهىاَ  ي:ه FOXO3a، (MicroRNA)  miRNA ـ في جىٌُم ما بِد اليسخ ل miRNAحظاهم مظازاث 

بي الٜـحرة  ؤخادًت الظلظلت ٓحر اإلاؼ٘سة الجُجي ُلى  ٢ل طلبي الخِبحرللبروجِىاث و التي جىٌم بؼ الىىوي الٍس

ص جدهىز السها ، خُض ؤن ؤٟثر مً  مظخىي  ٝ ٛمّ الترظمت و /ؤو حٍِص مً الجُىاث   %30ما بِد اليسخ  ًُ هٍس

 .miRNA  (Liao WW, 2018)ًخم جىٌُمها بىاطوت 

 ـجدىي الِدًد مً الخخالُاث الهدٖ ل  FOXO3a اإلاىدسخ مً  mRNA ـ ل  (UTR-3)ٓحر اإلاترظمت    3‘اإلاىوٜت  

mRNA.  ًالِدًد مmRNA  حِد٤ الخِبحر ًُ بسوجِىاثFOXO3a . في ًل ًسٖو مسكُت مسخل٘ت 

ت و بِم ؤهىاَ  miRNA-155بؼ٢ل مباػس بىاطوت   FOXO3aًخم اطتهداٖ  في ؤمساق ال١لى ؤلاٛ٘اٍز

بُت ًُ ؤن ؤلاٗسان في الخِ ًس٘م الخِبحر ًُ  miRNA-155بحر ًُ الظسهاهاث .ٟؼ٘ذ الدزاطاث الخجٍس

د الخِبحر ًُ  miRNA-155بِىما بشالت   FOXO3aبسوجِىاث   .  FOXO3aًٍص

والتي   miRNA-132  ،miRNA-212  ،miRNA-323ؤزسي بما في ذل٣  miRNAsبىاطوت  FOXO3aًخم جىٌُم 

  ب 
ً
ٙ الخِبحر ًُ  FOXO3a ٤   mRNAمً  3UTRجسجبى مباػسة  .FOXO3a (Liu, et al., 2018)و جٛى

ٝ الخىٌُم الظلبي ل miRNA-223و   miRNA-132ٌِصش  .في   FOXO3a ـ الدظبب في مسق التهاب ألامِاء ًُ هٍس

الخِبحر ًُ بسوجِىاث  miRNA-27aزالًا الىزم ألازومي الدبٜي ، ًم١ً ؤن ًمىّ ؤلاٗسان في الخِبحر ًُ 

FOXO3a يظخي ، بِىما ًادي جشبُى  ووؼاهه الmiRNA-27a  ادة حِبحر و وؼان مما ٌؼحر   ،  FOXO3aبلى ٍش

 .  miRNA-27a ـهدٖ ل FOXO3aبلى ؤن 

 لألُـاب مً زال٤ الاطتهداٖ اإلاباػس  miRNA-27aفي خالت بؿاباث الدماْ السضخُت ، حِسق 
ً
ائُا  ٛو

ً
جإزحرا

 .  FOXO3aلاللتهام الراحي الِـبي بىاطوت 

 ـ ل  mRNAمً  3UTRمباػسة   miRNA-96في طسهان الشدي  والخلُٙ السئىي مجهى٤ الظبب ٌظتهدٖ 

FOXO3a،  ٖمما ًٜلل مً الخِبحر ًُ ؤهداFOXO3a  (P21,P27)   ادة  .cyclin D1  (Guerit D, 2014)و ٍش
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 جىٌُم 
ً
،  miRNA-30d ،miRNA-180ؤزسي ،مشل  miRNAsبؼ٢ل مباػس بىاطوت  FOXO3aًم١ً ؤًلا

miRNA-592   ،miRNA-1307 . 

ص مىث الخالًا اإلابرمج،  anti-miRNAبىاطوت اطتراجُجُاث   FOXO3aٛد ٢ًىن حِدًل  مُ٘دة في حٍِص

 جىٌُم وؼان  miRNA ـ باإلكاٗت بلى الخىٌُم اإلاباػس ل
ً
ٜت   miRNAs بىاطوت FOXO3a، ًم١ً ؤًلا بوٍس

في زلُت  AKT  FOXO3aؼُى اإلاِخمد ُلى يالخ miRNA-205ٓحر مباػسة ُلى طبُل اإلاشا٤ ، ًىٌم 

ٝ ٛمّ   .   PTNEطسهان السئت ًُ هٍس

د مً البدىر لخـمُم  FOXO3a   و  miRNAsلرل٣ الٟدؼاٖ ٠امل الؼب١ت بحن  ًلصم بظساء اإلاٍص

 .(Liu, et al., 2018)ُائُت لخدظحن الِالظاث ال١ُم  FOXO3aبظسائُاث حظدىد بلى 

FOXO3a في ثطىر ألامزاض 

FOXO3a ودوره في ألامزاض غير الىرمية 

 في  FOXO3aفي الِدًد مً الِملُاث اإلاسكُت خُض ًلِب  FOXO3aٌظاهم زلل الخىٌُم في 
ً
 مهما

ً
دوزا

يظىن، مسق الخالًا الِـبُت  الاكوساباث الِـبُت مشل ؤمساق الصهاًمس، زٖس ؤظظام لُىي، ؤمساق باٟز

ُت وؤلاؿابت الخادة للىساَ الؼى٠ي. ًسجبى   بخوىز ؤمساق الٜلب، كمىز الِلالث  FOXO3aالخٟس
ً
ؤًلا

 .(Zanella F, 2010) س للمباًمب١وال٘ؼل اإلا

ِٖس بإهه AD (Alzheimer’s diseaseمسق الصهاًمس   مً الخٖس اإلاسجبى بالِمس، َو
ً
ا ( هى الؼ٢ل ألاٟثر ػُُى

بؼ٢ل  FOXO3aوالبروجحن لـ  mRNAاكوساب جى١س ي ُـبي مخِدد الِىامل وجٜدمي. ًخم جىٌُم مظخىٍاث 

، مما ٌؼحر بلى ؤن مظاز بػازاث AD بـ  الجُىاث التي ٌظتهدٗها في ؤدمٔت اإلاـابحن وجيؼُى مٌِمٟبحر، 

FOXO3a  .ٌظاهم في الخى١ع الِـبي للصهاًمس 

. في مصاَز ADلخالت ىئُد لبلى بكِاٖ ألام FOXO3aإلاسق الصهاًمس ؤدي حِوُل  Tg2576في همىذط ال٘إز 

بؼ٢ل زئِس ي  FOXO3a، ٌِصش الؼ٢ل اليؼى لـ Tg2576الخالًا الِـبُت ألاولُت اإلاؼخٜت مً ؤظىت ال٘ئران 
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ٝ جشبُى ِٗالُت  ADمظخىٍاث ببدُد بِخا ؤمُلىئُد  مما ٌؼحر بلى  non-amyloidogenic α-secretaseًُ هٍس

 )الداء اليؼىاوي(. Q Aβ amyloidosisو FOXO3aوظىد ُالٛت ١ُظُت بحن ِٗالُت 

يظىن  LBD (Lewy body dementia )( وزٖس ؤظظام لُىي Parkinson’s disease) PDًخم حٍِسٙ مسق باٟز

ُلى ؤجهما اكوساباث في جساٟم البروجحن وحؼ٢ل ألاظظام اللمىُت. ًسجبى اليؼان اإلاتزاًد والخِبحر ًُ 

FOXO3a  بإظظام لُىي واملخاوز الِـبُت لُىي في ؤوسجت الدماْ لـ 
ً
 وزُٜا

ً
. في الىاّٛ ًادي PDو ADازجباها

 .(Sanphui P, 2013) ُلى ؤظظام لُىي بلى جى١ع الخالًا الِـبُت FOXO3aجىكّ 

ُاث في ظمُّ ؤهداء الِالم. ٌِمل  ائُت واإلالاُ٘اث اإلاسجبوت بها الظبب السئِس ي للٗى حِد اإلاؼا٠ل الٜلبُت الُى

FOXO3a  ٟمىٌم طلبي لدجم ُللت الٜلب في ؤوسجت الٜلب. ؤًهسث دزاطت طابٜت ؤنFOXO3a  ًصبى

ؼل الٜلب ًدسق  ٝ الاطتهداٖ اليظخي لل٢اجالش. في خالت الخطخم اإلاسض ي ٗو جطخم ُللت الٜلب ًُ هٍس

FOXO3a  ًُ الخِبحرBNIP3  ا والخدلل الاهخٜائي. ًم١ً ؤن ًصبى د٘ص اإلاىث الخلىي اإلابرمج للمُخى٠ىهدٍز ٍو

FOXO3a  ًُ ٟبذ الخِبحر ٝ ، والتي حؼاٞز في الاطخجابت Atrogin-1، وp21 ،Catجطخم ُللت الٜلب ًُ هٍس

 .(Sanphui P, 2013) الطخامُت

د جىٌُم الخِبحر ًُ  FOXO3aُجٌهس الدزاطاث الخدًشت ؤن  اإلاسجبى باللمىز  ubiquitin ligases atrogin-1ًٍص

ّ ل١خلت الِلالث. ًصبى    Ring Finger-1و   FOXO3aِٗالُت  SAPKsو Hsp70الري ًدسق الٜ٘دان الظَس

مىِان كمىز الِلالث اله٢ُلُت. مً هاخُت ؤزسي ٌِصش  مظاز بٜاء الخلُت في زالًا الِلالث  FOXO3aٍو

ائُت لألبهس. ُلى ؤًت خا٤ ٛد ٌِصش هَص جىٌُمه بظبب جٜلُل بػازاث  اإلاىث الخلىي اإلابرمج  IGF-1Rاإلالظاء الُى

 ؤزىاء جـلب الؼساًحن. 

ذ ُلى ال٘ئران ذاث الىمى الٌاهسي  مىٌم FOXO3aٟما ٌِخبر  بي. ؤًهسث دزاطت ؤظٍس مهم للخيؼُى الجٍس

 ل٘ؼل اإلابُم اإلاب١س ُىد ؤلاوظان  -/-FOXO3aللمبُم 
ً
 مؼابها

ً
ا  ًاهٍس

ً
 POF (premature ovarianهموا

failure ٟؼٙ ٗدف الو٘ساث في مسض ى .)POF  ؤن هىاٞ زماهُت مخٔحراث فيFOXO3a  وزالزت منها جادي بلى

 . (Liu, et al., 2018) ُىد ؤلاوظان POFهى ظحن مسشح لـ  FOXO3aدائل لألخماق ؤمُيُت، مما ٌؼحر بلى ؤن ب
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بلى دُم ججدًد املخىز  FOXO3aبِد بؿابت زكُت خادة للخبل الؼى٠ي ًادي الاهس٘اق ال١بحر في الخِبحر ًُ 

ٝ جٜلُل الخِبحر ًُ البروجحن اإلاظتهدٖ  ، مما ٌؼحر بلى ؤن p27kip1الِـبي وج٢ازس الخالًا الدبُٜت ًُ هٍس

FOXO3a  له دوز كاز في بؿابت الجهاش الِـبي وإؿالخه. في اإلاٜابل ًدمي الخيؼُى الدوائي ؤو الجُجي لـ

FOXO3a ُتالخالًا الِـبُت مً ألاذًت التي حظب  .(Sanphui P, 2013) بها ؤمساق الخالًا الِـبُت الخٟس

 في الخطزطً FOXO3aثىرط 

ومٜاومت ؤلاظهاد  DNAدوز خاطم في اإلاىث الخلىي اإلابرمج، ج٢ازس الخالًا، ؤذًت  FOXO3aمً اإلاِسٖو ؤن لـ 

ملهالخإٟظدي، وبالخالي ًسجبى  (. 3بؼ٢ل ٟبحر بظلظلت مً ألاوزام الخبِشت )الجدو٤  جىٌُم هرا الجحن ُو

 .(Liu, et al., 2018) الؼاذة PTMsفي مٌِم الخالًا الخبِشت بؼ٢ل ؤطاس ي مً زال٤  FOXO3aًخدسز 

 

 في أهىاع مخحلفة مً الطزطان FOXO3aألادوار الىظيفية ملطار . 3الجدول 

 )الزضائل( الزئيطيةالزضالة  أهىع الطزطان

ٝ مىّ ج٢ازس   Aplysinاملخسكت بـ  FOXO3aهَص ٗظ٘سة  طسهان الشدي ١ًبذ همى الىزم ًُ هٍس

ص اإلاىث الخلىي اإلابرمج في الخالًا الظسهاهُت  الخالًا وحٍِص

 TRAMPجوىز طسهان البروطخاث في ٗئران  FOXO3aجد٘ص بشالت جىٌُم  طسهان البروطخاث

الابُلاق الىٜىي 

 الخاد

ص  hypomethylatingاملخسكت بِىامل  FOXO3aًادي هَص ٗظ٘سة  بلى حٍِص

ٝ جىٌُم حِبحر   pumaو BIMاإلاىث الخلىي اإلابرمج ًُ هٍس

بلى جد٘حز اإلاىث الخلىي  aldose reductaseبىاطوت  FOXO3aًادي جيؼُى  طسهان ال٢ىلىن 

ٝ جىٌُم ٠ل مً   DR4و DR5اإلابرمج لظسهان ال٢ىلىن البؼسي ًُ هٍس

ادة بٗساش  FOXO3aًادي بلٔاء جىٌُم  طسهان السئت مما ًادي بلى همى الىزم  DNMT3Bبلى ٍش

 في طسهان السئت

ؼحر مظخىي  FOXO3aًسجبى الخِبحر الِالي لـ  الىزم الدبٜي بخوىز الىزم ألازومي الدبٜي َو
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FOXO3a بؼ٢ل مظخٜل بلى بهراز س يء إلاسض ى الىزم الدبٜي 

ُت ادة الخىٌُم اليظخي لـ  FOXO3aٌِصش  طسهان الٔدة الدٛز ٝ ٍش الىىوي جٜدم دوزة الخلُت ًُ هٍس

cyclin A1  ظَس ج٢ازس زالًا ت ATCَو  البؼٍس

بؼ٢ل مخ١سز في طسهان السئت الىاظم ًُ اإلاىاد  FOXO3aًددر حِوُل الجحن  الظسهان الٔدي السئىي 

 اإلاظسهىت

الخالًا  طسهان

 الخسػُ٘ت ال٘مىي 

 لـ ًِ٘دسق الؼ٢ل ال
ً
ٙ هىز  FOXO3aا٤ بيُىٍا واإلاىث الخلىي اإلابرمج  G1جٛى

 OSCCفي زالًا 

مً بهراز س يء مٜازهت  FOXO3aٌِاوي مسض ى الىزم الرًً ٌِاهىن مً اهس٘اق  طسهان الِىٝ

 FOXO3aباإلاسض ى مسج٘عي 

 Twist1 ،YB-1ٓصو طسهان الٌهازة البىلُت مً زال٤ جىٌُم  FOXO3aًصبى  طسهان الٌهازة البىلُت

 E-cadherinو

ٝ ؤلاػِاَ اإلااًٍ بلى اإلاىث الخلىي اإلابرمج في  FOXO3aًادي جيؼُى  الظاز٠ىما الٌِمُت ًُ هٍس

 الظاز٠ىما الٌِمُت

 بلى مىّ اهدؼاز طسهان اإلاشاهت Nkx2.8بىاطوت  FOXO3aًادي جىٌُم  طسهان اإلاشاهت

ٝ  RUNX3مّ  FOXO3aجخِاون  طسهان اإلاِدة للخض ُلى اإلاىث الخلىي اإلابرمج ًُ هٍس

 في زالًا طسهان اإلاِدة Bimجيؼُى 

 لبٜاء زالًا الىزم ألازومي الِـبي AKTبىاطوت  FOXO3aٌِد حِوُل  الىزم ألازومي الِـبي
ً
ا  كسوٍز

ادي بلى  Bimبلى جىٌُم حِبحر  BrMCبىاطوت  FOXO3aًادي جشبُى ٗظ٘سة  طسهان اإلابُم ٍو

 اإلاىث الخلىي اإلابرمج في زالًا طسهان اإلابُم.
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  مً قبل مطارات إشارات خلىية وارثباطه بالخطزطً FOXO3aفطفزة 

. ًخم IKBKEو Akt ،ERK ،SGK ،IKKβمشل  upstreamبىاطوت الِدًد مً ُٟىاشاث  FOXO3aًخم ٗظ٘سة 

ٝ الازجبان ببروجِىاث  FOXO3aببِاد  . في Exportinsومً زال٤ الـ  3-3-14اإلا٘ظ٘س مً الىىاة ًُ هٍس

ٜت حِخمد ُلى  FOXO3aًسجبى  ظِخىبالطماال  ما ubiquitin/proteasomeبالُىب٢ُىٍخحن زم ًخدلل بوٍس
ً
. ٓالبا

في جوىز الدظسهً مً ًخم مالخٌت بلٔاء جىٌُم هره ال١ُىاشاث في ؤهىاَ مسخل٘ت مً الظسهاهاث والتي حظاهم 

ص الاهخٜا٤ مً الىىاة بلى ال  FOXOلـ  ubiquitin/proteasomeو/ؤو الخدلل اإلاِخمد ُلى  ظِخىبالطمازال٤ حٍِص

(Vilchez D ،2012). 

رل٣ ألادواز اإلاشبوت للىزم في  JNKال ًصا٤ دوز  في الظسهان مدل هٜاغ خُض حِخمد ألادواز املخسكت لألوزام ٟو

٢ًىن حِبحره و/ؤو وؼاهه ٓحر مىخٌم ؤزىاء الدظسهً. ًادي الري  Upstreamألاوسجت الظسهاهُت ُلى بػازاث 

ٝ ؤلاػِاَ ٗٚى البى٘ظجي بلى حِوُل وؼان  JNKالخيؼُى ٓحر الوبُعي لـ  مما ًادي بدوزه  PKBو ERKًُ هٍس

ادة ِٗالُت  ٝ ٍش  مهمت في بُادة حؼ١ُل  IKK. ًلِب Bimالىىوي وحِبحر  FOXO3aبلى اإلاىث الخلىي ًُ هٍس
ً
ؤدوازا

، والري ٌؼاٞز في جوىٍس κB (NFκB)ال١سوماجحن، وجوىز دوزة الخلُت ومظاز بػازاث الِامل الىىوي 

 . (Fu Q, 2016) الاكوساباث ٠الظسهان

٘ظ٘سه بؼ٢ل مظخٜل ًُ  FOXO3aبؼ٢ل مباػس مّ  IKKًخ٘اُل  دظبب هرا بخ٣١٘ PKBٍو . FOXO3a، ٍو

في الِدًد مً ؤهىاَ الىزم. ًلِب الخىٌُم الظلبي لـ  IKKβبخِبحر  FOXO3aلـ  الظِخىبالطميًسجبى اإلاظخىي 

FOXO3a  بىاطوتIKK  ص همى الخالًا الخبِشت وج٢ىًٍ ألاوزام. ًم١ً جيؼُى مظاز بػازاث  في حٍِص
ً
 زئِظُا

ً
دوزا

RAS-ERK  في 
ً
 زئِظُا

ً
مً زال٤ مجمىُت واطِت مً بػازاث الىمى زازط الخلُت اإلاِسوٖ ُنها ؤجها جلِب دوزا

 ُلى ٗظ٘سة  ERKالخماًص، الاهدؼاز وجوىز الىزم. ٌِمل 
ً
ِصش  FOXO3aاليؼى بيُىٍا ج١١٘ه وبالخالي ٌظاهم  َو

 .(Li, Luo, & Liu, 2016) في الدظسهً ERKمظاز 

في الِدًد مً الىًائٙ الخلىٍت ألاطاطُت مشل الخ٢ازس، الىمى والبٜاء ُلى  PI3K – PKBٌؼاٞز مظاز بػازاث 

بىاطوت ؤهىاَ مسخل٘ت مً مد٘صاث ؤلاظهاد  PI3K-PKBُٛد الخُاة. ٓالًبا ما ًددر زلل في مظاز بػازاث 

ؤو  upstreamبىاطوت ميؼواث  PI3K-PKBالخلىي ؤو ألاذًاث الظامت. ُلى طبُل اإلاشا٤ ًادي جيؼُى 
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ِ٘ل  PKBبلى جيؼُى ٓحر مخد١م به إلاظاز  PI3K / PKBجطخُم ظُىاث  ًُ ظاهم في الدظسهً.  بؼ٢ل  PKBَو

ً ُٟىاشٓحر هبُعي بىاطوت بِم ُٟىاشاث البروجحن ف الؼبيهت  3-ي زالًا طسهان الدم. حِمل مظخٜبالث الخحروٍش

 upstream( ٟـ internal tandem duplications) ITD( دازل بهاز الاشدواط الترادفي الدازلي FLT3) Fmsبـ 

د جم الِشىز ُليها ُىد خىالي  PKB)مىبّ( إلػازاث   ٪ مً اإلاسض ى اإلاـابحن بابُلاق الدم الىٜىي الخاد. 30ٛو

ٌهس مظخٜبالث 
ُ
ً ُٟىاش، وبالخالي ًادي الخِبحر ًُ  FLT3-ITDج بلى جيؼُى  FLT3-ITDالِ٘الُت البيُىٍت للخحروٍش

اهخٜاله مً  FOXO3aفي زالًا طسهان الدم. جد٘ص ٗظ٘سة  FOXO3aوال٘ظ٘سة اإلاـاخبت لـ  PKBػدًد لـ 

. باإلاشل ٗةن Bimو p27Kip1ُىاث اإلاظتهدٗت ، مما ًادي بدوزه بلى ٟبذ الخِبحر ًُ الجامطالىىاة بلى الظِخىبال 

٪ مً 50-30( هى بسوجحن ُٟىاش ًخم بهخاظه ُىد NPM-ALK) nucleophosmin–anaplasticُٟىاش إلا٘ىما 

ت ٟبحر الخالًا ال١ؼمي في اإلاسخلت اإلاخٜدمت  . (Fu Q, 2016) اإلاسض ى اإلاـابحن بظسهان الٔدد اللُم٘اٍو

وال٘ظ٘سة لـ  AKTجيؼُى متراٗٝ لـ  Ba/F3في زالًا  NPM-ALKًيخج ًُ الخِبحر املخسق ؤو البيُىي لـ 

FOXO3a ذ ُلى  في اللم٘ىما ال١ؼمُت ٟبحرة الخالًا. ٟؼ٘ذ دزاطت ؤظٍس
ً
، وهى خدر زلىي ًخم مالخٌخه ٟشحرا

ت، مما ًادي بلى  PMLٗىط٘اجاش بلى ؤظظام  PKBو PP2aٗؼل في ججىُد  Pmlهمىذط ال٘إز ؤن هٜف  الىىٍو

. ًادي هرا بلى جوىز ُملُت ج٢ىًٍ ألاوزام في FOXO3aوالاطدبِاد الىىوي لـ  Akt-جساٟم ال٘ىط٘ىز الىىوي

 .(Liao WW, 2018) البروطخاث

( مصدوظت الىًُ٘ت ٗهي ُبازة ًُ PTEN) 10بن ال٘ىط٘اجاش وهٌحر الخيظً املخرٖو ُلى ال١سومىطىم 

 PI3K-PKBبؼ٢ل طلبي مظاز  PTENٗىط٘اجاش دهجي وبسوجُجي، والري جم جددًده ُلى ؤهه مشبى للىزم. ًىٌم 

ٝ هَص ال٘ظ٘سة ٤ بظبب الو٘ساث في الِدًد  PTEN. لىخٍ حِوُل PI3Kوجٜلُل ِٗالُت   PI(3,4,5) P3ًُ هٍس

ُت،  بلى  PTENالبروطخاث، السخم والشدي. جادي الو٘سة ؤو ٜٗدان ِٗالُت مً ألاوزام ألاولُت مشل الٔدة الدٛز

بُت ؤن  FOXO3aوالخـدًس الىىوي لـ  PKBالخيؼُى الؼاذ إلػازاث  ؤزىاء الدظسهً. وظد في الدزاطاث الخجٍس

FOXO3a  في ألاوزام طلبُتPTEN  .دوزة الخلُت واإلاىث الخلىي اإلابرمج ٙ  ًادي بلى جٛى

ُىاشاث ألاولُت ؤمس بالٕ ألاهمُت  FOXO3aبالخالي ٗةن حِوُل  ماث ال٘ىطٟ٘ى ٝ بلٔاء جىٌُم بهٍص ًُ هٍس

ّ الدظسهً. حؼحر هره الدزاطاث بٜىة بلى ؤن ُدم الخىاشن بحن ال١ُىاشاث  FOXO3aللخـدًس الىىوي لـ  وحظَس
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د ًادي FOXO3aوال٘ىط٘اجاشاث ًم١ً ؤن ًازس بؼ٢ل ٟبحر ُلى الِملُاث الخلىٍت مً زال٤ جشبُى ِٗالُت  ، ٛو

 .(Liao WW, 2018) مما ًادي بلى الدظسهً FOXO3aحُٔحر هره ال١ُىاشاث وال٘ىط٘اجاشاث بلى زلل في جىٌُم 

  والجشيئات الخلىية املطحجيبة لهذا الخلل FOXO3aخلل ثىظيم 

 لخُٜٜت ؤهه ًخد١م في الِدًد مً الجُىاث  FOXO3aازجبوذ آلُاث مخِددة بسلل الخىٌُم والدظسهً في 
ً
هٌسا

ت في اإلاىث الخلىي اإلابرمج )مشل  ، p21 ،p27( وج٢ازس الخالًا )مشل TRAIL، وBim ،Noxa ،Puma ،FasLاإلاؼاٟز

p130 ،Cyclin G2 و.(GADD45  ؤًهسث الدزاطت الظابٜت ؤنFOXO3a  ًسجبى بمىوٜت املخ٘صpromoter  لـ

miR-21  .صبى ِٗالُت مد٘صها في زالًا الىزم ألازومي الِـبي البؼسي  ٍو

الـ  Foxo3a. ًصبى miR-21لـ  downstreamوهى ُامل مدسق للمىث الخلىي اإلابرمج، هدٖ  Fas ligandٌِخبر 

miR-21  ادة جىٌُم وبالخالي بدء اإلاىث الخلىي اإلابرمج. ٌِد مشبى   Fas ligandبؼ٢ل وظخي. مما ًادي بلى ٍش

. حؼحر FOXO3aبىاطوت  MYC، والري ًخىطى في ٟبذ ِٗالُت FOXO3aهدٖ مباػس لـ  MXI1-SRαيسخ ال

ٌظاهم في الدظسهً مً زال٤ الخىٌُم اإلاباػس للخِبحر الجُجي  FOXO3aهره الىخائج بلى ؤن زلل جىٌُم 

 .MXI1-SRα (Liu, et al., 2018) الخاؿت به مشل  downstreamاإلاظتهدٖ، و/ؤو الخإزحر ُلى مظخجُباث 

  وعىامل اهخطاخ أخزي في الخلية ودوره في الطزطان FOXO3aالحفاعل بين 

ٝ ز٘م جىٌُم الخِبحر ًُ الِدًد مً الجُىاث  FOXO3aلـ  الٜدزة ُلى ٟبذ ج٢ازس الخالًا الظسهاهُت ًُ هٍس

-ERو ER-αمّ بسوجِىاث  FOXO3aوالتي حؼاٞز في جٜدم دوزة الخلُت. ًدظبب الخ٘اُل اإلاباػس لـ  ERاإلاسجبوت بـ 

β  في جشبُى ؤوؼوت وسخ الجحنER  17اإلاِخمدة ُلىβ-estradiol (E2) في زالًا .MCF-7  لظسهان الشدي بًجابي

ER ًُ ًىٌم ؤلاٗسان في الخِبحر ،FOXO3a  ُلى الظ٢ُلحن )مشل الخِبحر ًُ مشبواث ُٟىاش اإلاِخمدةp21CipI ،

p27Kip1 وp57Kip2 مما ًادي بلى ٟبذ همى وبٜاء زالًا ،)MCF-7 ًئُت ؤن هىاٞ الِدًد م . جٌهس الدزاطاث الجٍص

بخٜدم دوزة الخلُت  FOXO3aو p53. ًخد١م ٠ل مً FOXO3aو p53ؤوظه الدؼابه اله٢ُلُت والىًُُ٘ت بحن 

م١ً حِدًل ٟالهما بDNAِوإؿالح ؤذًت  ٝ ألاطخلت وال٘ظ٘سة، ٟما ًىٌمان مجمىُت مً ، ٍو د الترظمت ًُ هٍس

ُ٘ي بحن هرًً الِاملحن في اليسخ ت بالخالي هىاٞ جدازل بػازاث ًو  . (Miyaguchi Y, 2009) الجُىاث اإلاؼتٟر
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 FOXO3a. مً هاخُت ؤزسي ًس٘ٙ FOXO3aب٘ظ٘سة وجشبُى  SGK، بِىما ًٜىم SGKالخِبحر ًُ  p53ٌِصش 

ل ؤطخلت  SIRT1لخِبحر  p53ال١بذ اإلاخىاطى بـ  مشبى الىزم  RUNX3. ٌِد ُامل اليسخ p53والري بدوزه ًٍص

ت اإلاِدًت التي جخ٘اُل مّ  اإلاسشح الري ًخىطى اإلاىث الخلىي اإلابرمج وجشبُى همى الخالًا في الخالًا الٌهاٍز

FOXO3a  وهرا اإلاِٜد ًيؼىBim ٍسم ُلى اإلاىث الخلىي اإلابرمجللخد (Miyaguchi Y, 2009) . 

ً مً ُىامل وسخ  FOXO3aًخِاون   مّ ؤٗساد آزٍس
ً
 FOXO3a، ُلى طبُل اإلاشا٤ ًخ٘اُل  forkhead-boxؤًلا

ىٌمان وسخ الجحن  FOXM1مّ   FOXO3a. جىظد آلُاث جىٌُمُت مخبادلت بحن ERαفي زالًا طسهان الشدي ٍو

ً. في الخالًا الظسهاهُت للىزم ألازومي الدبٜي، ًخم جيؼُى  FOXوؤُلاء  ٝ جدىٍل  SMAD3آلازٍس ًُ هٍس

 مّ  β (TGF β)ُامل الىمى 
ً
للخض ُلى الخِبحر ًُ الجحن اإلاشبى للىمى مشل  FOXO3aوالري ٌؼ٢ل مِٜدا

p21Cip1 بِىما ًسجبى ،FOXG1 ب بمٟسFOXO3a-SMAD3  مىّ حِبحر . في هرا الظُاٚ ًادي الخدازل p21Cip1ٍو

د مً الخُِٜداث في ٗهم جإزحراث بسوجِىاث  FOXاملخخمل بحن بسوجِىاث  ُلى ج٢ىًٍ ألاوزام.  FOXاملخخل٘ت بلى مٍص

س جدازلهم هٜوت ج٢امل إلاظازاث ؤلاػازاث اإلاخباًىت التي ًم١ً اطخسدامها للِالط  ٜت ؤزسي ًٗى  الِ٘ا٤بوٍس

 (Liu, et al., 2018). 

FOXO3a كىاضم حيىي وهدف عالجي في الطزطان 

ساق اإلاب١سة  دُت للىزم ٗمً الـِب مالخٌت ألُا ىلىظُت والدؼٍس ذ الخالي بظبب الخىاؾ الٍ٘ص في الٛى

ىاطماث للالىاضخت للمسض ى مما ًادي بلى حصخُف ُدد ٟبحر مً اإلاسض ى في مسخلت مخٜدمت. لرل٣ ٗةن 

 للدصخُف اإلاب١س للظسهان والخيبا به. ؤهمُت ُالُت الخُىٍت 

الظها. ُلى طبُل  FOXO3aًهس   ٠ىاطم خُىي مدخمل لدصخُف ألاوزام الخبِشت اإلاخِددة، الخيبا بها ُو
ً
مازسا

باُخبازه واطم خُىي للخالًا البادئت للظسهان في لُم٘ىما هىدظ١حن. ؤًهسث  FOXO3aاإلاشا٤ ًخم جددًد حِبحر 

الظسهاهاث. مً اإلاشحر  ٌِمل ٠ىاطم خُىي بهرازي في الِدًد مً FOXO3aالِدًد مً الدزاطاث ؤن حِبحر 

في طسهان الشدي الشالسي الظلبي وطسهان  ةهراز س يءًسجبى ب FOXO3aلالهخمام ؤن ؤلاٗسان في الخِبحر ًُ 

بةهراز  FOXO3aالخالًا ال١بدًت والىزم ألازومي الدبٜي وطسهان اإلاِدة، في خحن ًسجبى الخِبحر اإلاىس٘م ًُ 

 .(Liao WW, 2018)  س يء في مسض ى الىزم الدبٜي وطسهان اإلابُم
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 ُلى ؤهه واطم خُىي بهرازي في طسهان اإلابُم والابُلاق الىٜىي  FOXO3aجم جددًد حِبحر  
ً
اإلا٘ظ٘س ؤًلا

٠ىاطم خُىي بهرازي في طسهان الشدي الؼبُه باللمِت  FOXO3aالخاد. جم جىكُذ الخىكّ الىىوي لـ 

luminal-like باإلكاٗت بلى ذل٣ جم جددًد الخىكّ جدذ الخلىي لـ .FOXO3a  ٠ىاطم خُىي بهرازي لالطخجابت

م مً ؤن  للِالط ال١ُمُائي والِالط ؤلاػِاعي في طسهان ُىٝ السخم، طسهان الشدي وطسهان اإلاسيء. ُلى الٓس

بال ؤهه مً الـِب ٠ىاطم خُىي ٛد جم جددًدها في دزاطاث ؿٔحرة الىواٚ،  FOXO3aالُٜمت املخخملت لـ 

د مً الدزاطاث واطِت  اث ٟبحرة مً مسض ى الظسهان. لرل٣ هىاٞ خاظت بلى مٍص الخدٜٝ مً صختها في مجمُى

اث اإلاسض ى لخإُٟد ٗائدة   .(Liu, et al., 2018) ٠ىاطم خُىي في الظسهان FOXO3aالىواٚ ُلى مجمُى

 ألد FOXO3aؤؿبذ 
ً
 مدخمال

ً
صي في الدظسهً. جم ازخباز الِدًد مً هدٗا  لدوزه اإلاٟس

ً
ت الِالط ال١ُمُائي هٌسا ٍو

بُت. ٌِد  FOXO3aالِىامل ال١ُمُائُت والدوائُت التي حظتهدٖ  ت والخجٍس ٍس هدٖ ٓحر  FOXO3في البِئاث الظٍس

-T-ALL (T الخائُتاللُم٘اوي الخاد بالخالًا اهخٜائي للٔاًت( في الابُلاق  IKK)مشبى  BMS-345541مباػس لـ 

cell acute lymphoblastic leukemia ًُ خُض ٢ًىن الخِبحر )p21Cip1  ادة ٝ ٍش مسجّ٘ الخىٌُم ًُ هٍس

 ERK 1/2و PKB. هره الِملُت مظخٜلت ًُ بػازاث BMS-345541بِد الِالط بـ  FOXO3aالاهخٜا٤ الىىوي لـ 

 IKKد ٢ًىن بظبب ٗسن جيؼُى ٛ FOXO3aمما ٌؼحر بلى ؤن ٜٗدان الىًُ٘ت اإلاشبى للىزم لـ 

 (Miyaguchi Y, 2009) . 

د  BCR-ABLفي الظالالث الخلىٍت البُلاق الدم الىساعي اإلاصمً بًجابُت   STI571، ًٍص
ً
ظمى ؤًلا  imatinib)َو

ٝ  FOXO3aبـ  ، مً اإلاىث الخلىي اإلابرمج اإلاخىاطىBCR-ABL(، وهى مشبى للبروجحن الىزمي Glivecؤو  ًُ هٍس

 Epigallocatechin-3-gallate (EGCG). ًم١ً لـ Bimوحِبحر  FOXO3a جد٘حز بًٜاٖ دوزة الخلُت اإلاِخمدة ُلى

ٝ اطتهداٖ  في طسهان  FOXO3aاإلا٢ىن السئِس ي للؼاي ألازلس، ؤن ًد٘ص اإلاىث الخلىي اإلابرمج ًُ هٍس

اض وزالًا طسهان الشدي.   هدٖ FOXO3aالبى١ٍس
ً
ٓحر مباػس للِدًد مً الِىامل اإلالادة للظسهان  هى ؤًلا

باث  ٠البا٠لُخاٟظُل، الظِظبالجحن، بًماجُيُب ولُداماٌظحن في زالًا طسهان الشدي. جيؼى ٠ل هره اإلاٟس

FOXO3a  جٜلُل ِٗالُت ٝ  ِٗالُت PKBًُ هٍس
ً
الري ٌظتهدٖ  JNK. ُلى ؤًت خا٤ ٌِصش البا٠لُخاٟظُل ؤًلا
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 مً 
ً
ٜلل خدور  FOXO3aِٗالُت ؤو زباث  JNK. ًىٌم 3-3-14 وبسوجِىاث FOXO3aٟال ٝ ال٘ظ٘سة، ٍو ًُ هٍس

 ج٘اُله مّ بسوجِىاث 
ً
 .FOXO3a (Sanphui P, 2013) ، مما ًيخج ُىه جـدًس هىوي لـ 3-3-14ال٘ظ٘سة هرا ؤًلا

 إلػازاث  PI3K-PKBٌِد مظاز 
ً
 زئِظُا

ً
 EGFR (epidermalإلاظخٜبل ُامل همى البؼسة  downstreamمظازا

growth factor receptor وهى مظخٜبل مهم ُلى طوذ الخلُت ٌؼاٞز في ج٢ازس الخالًا الظسهاهُت، وبالخالي )

ظُماب، ظُُ٘خِىِب  EGFRٗةن جشبُى  ت الِالط ال١ُمُائي )جساطخىشوماب، الباجُيُب، ؤٗاجُيُب، طِخٟى بإدٍو

س اطترا ُمت لِالط وهحراجُيُب( ًٗى ، اإلابُم، طسهان الشدي، ال٢ىلىن، البروطخاثجُجُت ُالظُت ظدًدة ٛو

ٝ ججدًد ِٗالُت  بت ًُ هٍس  .PI3K-PKB (Liu, et al., 2018) مً زال٤ جشبُى  FOXO3aالسئت، السؤض والٛس

الخلىي وهى مولىب للخدظع ال١ُمُائي للخالًا الظسهاهُت. ٌِد  ظحن مدسق للخمىثًُ ُبازة  BNIP3Lالـ  

 EGFR. في الظالالث الخلىٍت لظسهان الشدي، ًد٘ص الخـاز اإلا٘سوق ُلى FOXO3aهرا الجحن ؤخد ؤهداٖ 

ئاث الـٔحرة الاهخٜا٤ الىىوي لـ  ِصش الخِبحر ًُ ظحن  FOXO3aبىاطوت ألاظظام اإلالادة ؤو مشبواث الجٍص َو

BNIP3Lا ًادي بلى مىث الخالًا الظسهاهُت في الشدي. ، مم 

ظُماب في طسهان الٜىلىن واإلاظخُٜم. حؼحر  FOXO3aلـ  Knockdown ُملُتحِصش   الاطخجابت للظِخٟى
ً
ؤًلا

 إلاشبواث  FOXO3aهره الىخائج بلى ؤن 
ً
 زئِظُا

ً
ئُت الـٔحرة، ٟما ؤن ِٗالُتها  EGFRًم١ً ؤن ٢ًىن هدٗا الجٍص

 مً الخظا
ً
د ؤًلا طُت ال١ُمُائُت للخالًا الظسهاهُت لِىامل مشل الباجُيُب. باالج٘اٚ مّ هرا ٗةن جيؼُى جٍص

FOXO3a  بلى جدظع الخالًا الظسهاهُت ذاث اإلاٜاومت 
ً
بىاطوت ُىامل ؤزسي ملادة للظسهان ًادي ؤًلا

ادة اليؼان اليظخي لـ  للجحن  Bimومظخىي حِبحر  FOXO3aللمىث الخلىي اإلابرمج. ُلى طبُل اإلاشا٤ ًخم ٍش

( بِد الخِسق لإلػِاَ اإلااًٍ مما ٌؼحر بلى ؤن p53)زى زلُت طاز٠ىمت ٌُمُت زالُت مً  Saos2اإلاظتهدٖ في 

FOXO3a َُامل خاطم للمىث الخلىي املخ٘ص باإلػِا (Miyaguchi Y, 2009) . 

في الظاللت الخلىٍت لظسهان الٜىلىن، مما ٌؼحر  FOXO3aٟجُىاث مظتهدٗت مً  PI3KCAو IGFR1جم جددًد 

ت في  PI3K-PKBٛد ًيؼى مظاز بػازاث  FOXO3aبلى ؤن  م١ً ؤن ٌظاهم في مٜاومت ألادٍو بألُاث مخِددة ٍو

 بمظاز  FOXO3aطسهان الٜىلىن. ُلى ؤًت خا٤ ٜٗد ٟؼ٘ذ ٓالبُت الدزاطاث ؤن جيؼُى 
ً
 وزُٜا

ً
ًسجبى ازجباها

 ي الخالًا الظسهاهُت.اإلاىث الخلىي اإلابرمج ف
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. ٌؼحر هرا بلى ؤن ٗدف ؤو miRNAsبؼ٢ل مباػس بىاطوت ُدد ٟبحر مً  FOXO3aًخم جىٌُم وؼان 

 اطتراجُجُت 
ً
ئاث الدُٜٛت ٛد ٢ًىن ؤًلا ت الِالط ال١ُمُائي الجدًدة التي حظتهدٖ هره الجٍص اؿوىاَ ؤدٍو

م في الِ ّ
 ُ م مً بخساش جٜدم ٛ للظسهان، بال ؤن  FOXO3aالظاث الٜائمت ُلى ُٛمت لِالط الظسهان. ُلى الٓس

ت الِالط ال١ُمُائي ال جصا٤ بداظت  FOXO3aؤهم الخددًاث مشل آلالُت الخ٘ـُلُت لـ  في خظاطُت ومٜاومت ؤدٍو

 .(Liu, et al., 2018) بلى خل ٛبل جسظمتها بلى الُِاداث

  ألاهمية الحطبيقية للبحث

ظىحِخبر  ٝ الخض اإلاباػس ؤو  ظُىاث ٟٗى ىلىظُت واإلاسكُت ًُ هٍس مىٌم ؤطاس ي للِدًد مً الِملُاث ال٘حًز

هٌسا لألهمُت ال١بحرة لهره الجُىاث في الخىطى في الخِبحر ًُ الجُىاث اإلاسجبوت بخ٢ازس الخالًا، همىها وبٜائها. 

ُُ٘ت هامت، وجىاظد ظُىاث ٗجىٌُم الخِبحر الجُجي لجُىاث بي ظى في مٌِم ؤوسجت الجظم ودوزها ُىٍت ًو ٟى

ألاطاس ي في الالتهام الراحي ومٜاومت ؤلاظهاد الخإٟظدي وبُىلىظُت الخالي الجرُُت حظاهم هره الجُىاث في 

  الؼُسىزت الصخُت وإهالت الِمس.

  و  FOXO3Aلجُىاث  ؤزبدذ الِدًد مً الدزاطاث ٟما ذٟسها طابٜا ؤن خاالث الخِدد الؼ١لي وخُد الى٢لُىجُد

FOXO1A    اث اإلادزوطت مً ألاإلاان وإلًوالُحن  والـِىحن ٠ان لها ؤزس هىعي في بهالت الِمس ُىد هره في املجمُى

اث والىؿى٤ بلى الؼُسىزت الصخُت.  املجمُى

ظبر  ظى بخٜاهاث الهىدطت الىزازُت مشل جٜاهت َٟس اهوالٛا مً هره اإلاِلىماث ًم١ً اطتهداٖ ظُىاث ٟٗى

ظى وبالخاليٍالتي طخادي  بدوزها بلى ش الخدار هره الو٘ساث  بهالت الِمس والىؿى٤ بلى  ادة جيؼُى ظُىاث ٟٗى

ّ ٟ٘اءة   .الؼُسىزت الصخُت  لِع ٜٗى إلخدار ه٘ساث وإهما اطتهداٖ هره الجُىاث ًلِب دوزا مهما قي ٗز

جادي باللسوزة بلى  تهام الراحي ومٜامت ؤلاظهاد الخإٟظدي وجدظحن ٛدزاث الخالًا الجرُُت و٠ل هره ُىامللالا

 خالت خُىٍت ظُدة مّ الخٜدم بالِمس.

بؼ٢ل ٟبحر في جوىز وجٜدم الِدًد مً الاكوساباث  FOXO3aٌظاهم بلٔاء جىٌُم بػازاث مً هاخُت ؤزسي 

( ERو p53ومظازاث ؤلاػازاث السئِظُت ألازسي )مشل  ٠FOXO3aالظسهان. ًىظد جٜاهّ بػازاث مِٜد بحن 

ت واطِت مً الظسهاهاث.  FOXO3aفي الدظسهً. لرل٣ ٌِد  ظاهمتاإلا  هدٖ ُالجي ُٛم ملجمُى
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د لـ  س بم٢اهُت مشحرة لالطتراجُجُاث الِالظُت  FOXO3aًخمشل الدوز الٍ٘س في الدظسهً في ؤن بِم ألاوسجت جٗى

له طمُت ؤٛل  FOXO3aالخاؿت بيظُج الظسهان. ؤًهسث الدزاطاث الخالُت ؤن الِالط ال١ُمُائي اإلاظتهدٖ لـ 

 في ألاوسجت الوبُُِت مٜازهت بإوسجت الىزم. 

ؤمس خُىي لخدظِع  FOXO3aفي الظالالث الخلىٍت لظسهان الشدي اإلاٜاوم للِالط ال١ُمُائي ٌِد جيؼُى 

 في جوىز طسهان الشدي وهى هدٖ ِٗا٤ للِالط  ERαالخالًا لِىامل الِالط ال١ُمُائي. ٌِخبر 
ً
 مهما

ً
مىٌما

لِب مظخىي  ERαحِبحر  الهسمىوي. ٌِخبر  في الِالط  ERαبمشابت واطم لإلهراز ؤلاًجابي ٍو
ً
 زئِظُا

ً
الىًُ٘ي دوزا

 ؤن 
ً
. بالخالي ERαًىٌمان الخِبحر ًُ  FOXM1و FOXO3aالهسمىوي لظسهان الشدي بىجاح. مً اإلاىزٝ ظُدا

 ُامل خاطم في جددًد خظاطُت ومٜاومت الِالط الهسمىوي. FOXO3aًم١ً ؤن ٢ًىن 

 والري ال ًخم جو٘سه بؼ٢ل ػائّ في الظسهاهاث. لرل٣ ٗهي  PI3K-PKBمظاز بػازاث بن  
ً
مظاز مظخٜس وظبُا

ت اإلالادة للظسهان في اإلاظخٜبل مً  FOXO3aاطتراجُجُت واُدة لخددًد مشبواث ظدًدة لـ  لخـمُم ألادٍو

 ألن PI3K-PKBإلاظاز  downstreamزال٤ اطتهداٖ ُٜدة 
ً
د ميؼى مؼتٞر ؤو ًخولب ججىُ FOXO3a. هٌسا

ت لـ   FOXO3aمشبى لِ٘الُخه ؤو حِوُله، ًم١ً ؤن ٢ًىن الاطتهداٖ الِالجي للميؼواث ؤو اإلاشبواث اإلاؼتٟر

ٜت ؤزسي للخد١م بىًائٙ   هٍس
ً
 في الخالًا الظسهاهُت. FOXO3aؤًلا

 بلى ظىب مّ الخد١م الِالظُت لـ  
ً
ُلى ججىب آلازاز الجاهبُت  FOXO3aبـ  PTMطدظاُد هره ؤلاطتراجُجُت ظىبا

، وهى ؤمس مولىب لىًائٙ الخلُت الوبُُِت. FOXO3aاملخخملت ُلى اإلادي الوىٍل بظبب الخشبُى الخام لـ 

مِٜدة وبالىٌس بلى ؤلاػازاث اإلاخٜاهِت مّ ُىامل اليسخ ألازسي ٗةن  FOXO3aبالىٌس بلى خُٜٜت ؤن ػب١ت 

د مً الخدُٜٝ مً ؤظل جوىٍس اطتراجُجُاث ُالظُت ِٗالت حِخمد  FOXO3aجإزحر  في الدظسهً ًدخاط بلى مٍص

ت لـ FOXO3aُلى  ٍس واُدة للخد مً جوىز الظسهاهاث  FOXO3a. مً املخخمل ؤن ج٢ىن الخوبُٜاث الظٍس

ت في اإلاظخٜبل.  البؼٍس
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