
  حسن.                 ع2004 - العدد الثاني- المجلد العشرون-مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية

  

 17  

 ينقص الموت الخلوي المبرمج Bcl-2التعبير المفرط لمورثة ال

  المحرض في الخاليا الكبدية بحرمانها من السستين
  *علي حسن

  الملخص
 من العناصر الضرورية المعنية في الموت الخلوي الـذي تـسببه     Bcl-2إن بروتينات زمرة    

ين حمضاً أمينيـاً طليعيـاً      كما يعد السست  ، عوامل مختلفة و متعددة  في أنماط خلوية واسعة        
  .)GSH(وأساسياً في تركيب الثيول خصوصاً الغلوتاثيون 

ـ         مقاومـة المـوت الخلـوي       Bcl-2تم الكشف عن اآللية التي بوساطتها يمكن لبروتينات ال
 هجينـة   Hepz/pEFفي خاليا كبدية    ، المبرمج الناتج عن انعدام السستين من وسط الزرع       

  .Hepz/Bcl-2 تدعى Bcl-2 لمورثة الـوخاليا أخرى ذات تعبير مفرط
 قابلية  - بشكل عنيف  - في وسط خاٍل من السستين ينقص      Hepz/pEFالحظنا أن زرع خاليا     

يمتاز ذلك بتراكم للجذور    ، الحياة في هذه الخاليا بسبب الموت الخلوي المبرمج وليس النخر         
عدام الغلوتاثيون والخلل   الحرة و زيادة مستوى الكلسيوم الحر في الهيولي كنتيجة طبيعية الن          

كما تشير دراستنا إلى أن     ، في تكاملية األغشية للمصورات الحيوية والشبكة الملساء والنواة       
ـ       تبدي مقاومة معنويـة     Hepz/Bcl-2خاليا   Bcl-2الخاليا ذات التعبير المفرط لبروتينات ال

  .و انخفاضاً في استهالك غلوكوز الوسط، للموت الخلوي المبرمج
 بسبب غياب السستين من الوسط غيـر        Hepz/pEFت الخلوي الذي يصيب الخاليا      إن المو 

  .Hepz/Bcl-2قابل للعكس بعد الرجوع إلى الوسط الطبيعي بعكس الخاليا 
وضبط آليـات بعثـرة      GSH تدعم انتشار الـ     Bcl-2تشير هذه المعطيات إلى أن بروتينات       

تحافظ على تجـانس    (املية األغشية   المؤكسدات في أعلى المسار كما أنها تصون وتدعم تك        
  .و تحد جزئياً من النشاط االستقالبي للخاليا) الكلسيوم داخل الخاليا

  .، الموت المبرمج، خاليا كبديةBcl-2مورثة ال :  كلمات مفتاحية
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Bcl-2-Overexpression Decreases Apoptosis 
Induced by Cystine Deprivation in Hepatocyes 

 
 

 Ali Hassan* 

Abstract 
                  
The Bcl-2 family of proteins has been implicated as a necessary factor in the 
death caused by a large number of different agents  of a wide variety of cell 
types. Cystine is a precursor for the biosynthesis of the intracellular Thiol, 
(glutathione) GSH. 
The mechanism by which Bcl-2 resist cystine deprivation induced  apoptosis 
was investigated in hepatocyte Hepz/Bcl-2  and Hepz/pEF cell lines. 
We observed that the culturing of Hepz/pEf cell line in cystine free medium  
(Cystine deprivation) decreased cells viability by apoptosis and not by 
nicrosis which is  characterized by free radicals (FR )  accumulation and 
increase of intracellular calcium levels as a consequence of depletion of GSH 
and mitochondrial, endoplasme reticulome and nucleus membranes 
dysintegrity.                                               
Bcl-2 overexpression in Hepz/Bcl-2 cells line blocks apoptosis induced by 
cystine deprivation and decrease Glucose consumption. 
The apoptosis induced by Cystine deprivation is irreversible in the 
Hepz/pEF cell line after restoration of  the medium unlike of Hepz/Bcl-2 cell 
line.     
These findings indicate that one function of Bcl-2 is to promote 
sequestration of GSH  and to uperregulate antioxidant diffusion 
mechanisms and to protect membranes integrity (intracellulars calcium 
homeostasis) and to decrease the metabolic activities of cells. 
 

 
Keywowds: HepZ/pEF cells; HepZ/Bcl-2 cells; Apoptosis; Cystine; 
Antioxidants; Caspase; Cystine protease; proto-encogene; Thiol; ROS; 
Membrane integrity; Mitochondrial dysfunction; Ca+2 hemeostasis; Free 
radicals.   
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  :مقدمة

 Programedإن الموت الخلوي المبرمج 

cell death) Apoptosis(  و النخـــر 

 هي مظاهر Cellular necrosisالخلوي 

شكلية و كيميائية حيوية للموت الخلـوي        

مج آليـة   ويعد الموت الخلوي المبر   . )7(

كمـا  ، حيوية لضبط االنحالل الخلـوي    

 الخلوي مـن    لالنقساميؤدي دوراً متمماً    

أجل تنظيم التجمعـات الخلويـة وخلـق        

وتؤكـد  ، )41(التوازن فـي األعـضاء      

مظاهره الشكلية والكيميائية الحيوية أنّـه      

كمـا  . ظاهرة مبرمجة و فعالة وموروثة    

أنّه يثـار أو يثـبط بالمنبهـات البيئيـة          

و . عة اإلمراضية و الفزيولوجيـة    المتنو

يمتاز الموت الخلوي المبـرمج بتجعـد       

الخلية و تبرعم الغشاء الخلوي وتكثـف       

ـ     بعكـس    DNAالكروماتين و تقطع ال

النخر الخلوي الذي يتظاهر بانتفاخ الخلية      

و تخرب العضي و خلل في قوام الغشاء        

و يتمثـل المظهـر     . الخلوي ثم االنحالل  

لموت الخلوي بالحفاظ   الكيميائي الحيوي ل  

ـ   و تفعيل انزيمات    ATPعلى مستوى ال

Cystine protease ــة   الخاصــة بعائل

مجموعة من األنزيمـات     (Caspaseالـ

الفاعلة والمنفعلة التـي تتوسـط مـسار        

وفقـدان الالتناظريـة    ) الموت الخلـوي  

Asymmetry     للـفوسفولبيد في الغـشاء 

الخلوي في حين يمتاز النخـر الخلـوي        

ـ  بالنضو  و بالتغيرات   ATPب السريع لل

الدراماتيكية في البنية المجهرية الدقيقـة      

  .للمصورات

 الهـدف    حيوية آليةيقدم الموت الخلوي    

 ،)15(ا إزالة الخاليا التي ال حاجة له      منها

كما يؤدي دوراً مركزياً في تحديد العمر       

الوسطي للـخاليا في العديد من األنسجة      

الطـرح  فضالً عن دوره فـي      ، الطبيعية

المعيدي للـخاليا خالل التطور الطبيعي     

ويعد حدثاً متواقتاً فـي األورام      ، للـجنين

الخبيثة غير المعالجة ويشارك في تقهقر      

، األورام المتنوعة المعالجة بشكل محـدد     

ويعد أيضاً معنياً بشكل أساس في حاالت       

و االنتكاس الوظيفي    Atrophyالضمور  

Invollution physiologicاألنسجة  في 

ومـن الممكـن    ، و األعضاء المتنوعـة   

تحريض الموت الخلوي بوساطة عوامل     

مؤذية على المستوى الجنيني والبالغ كما      
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للخاليـا   جـواب حاسـم      يشار إليه بأنه  

للـعالج السمي  تعرضها   نتيجة   الورمية

  .ورام بما فيها الكيميائي و الشعاعيألل

يعمل المـوت الخلـوي علـى ضـبط         

ية كما يعد نتيجة طبيعية     التجمعات الخلو 

للخلل غير العكوس في آليـات التنـسيق      

  .)41(الخلوية 

يتم تنظيم الموت الخلوي على المـستوى       

 التي  ات المورث قد دعيت و، الجزئي للخلية 

 ات في هذا الخصوص مورث     دوراً تؤدي

 Proto-encogene  البـدئي  لورمل ةمولد

ـ وهذا ما ينطبق على مورثة     ، Bcl-2  ال

أن الخاليا  إلى    دراسات سابقة  تشارأفقد  

ــراً   ــدي تعبي ــة تب ــاً الورمي  مفرط

Overexpression    يكـسبها  لهذه المورثة

 المضادة  األشعةو    كبيرة للعقاقير  معاندة

 مقاومة  لذلك عدتْ  ، على السواء  ورامألل

ن األساس الكيميائي   إ، )3(لموت الخلوي   ل

مقاومة   Bcl-2ـ بروتينات ال  الذي يجعل 

وي غير مفهومة بشكل كامل     لموت الخل ل

ن مورثـة   من أ  )27(رغم ما أشار إليه     

Bcl-2        تثبط المـوت الخلـوي بطريقـة 

مــضاد ( Thiolهــا الثيــول ف اركيــش

ــسدة ــد )لألك ــذي يع ــ ال ثيون االغلوت

Glutatione  )GSH(    أوفرها وهو يؤدي 

بط الجذور الحـرة    الدور األساس في ض   

ROS ن تراجـع   و إ ، )25( الخاليا داخل

 يسمح بتـراكم الجـذور      الخلوي هامستو

 رئيس في المـوت     اًسبب تعد   الحرة التي   

) Jurkat T cells) 79الخلوي في الخاليا 

 والخاليا المصورة   )89(والخاليا المعتدلة   

، )65( و الخاليا العـصبية      )19(للـيف  

كما يؤدي دوراً جوهرياً في نمو وارتفاع       

القدرة اإلنتاجية للخاليا الهجينة المنتجـة      

ــة  ــاد النوعي ــت ،)22(لألض   إنو أثب

ـ  اذ GSHالـ  الخـارجي يثـبط     شأ المن

التبدالت و التفاعالت األنزيمية المعنيـة      

ن الخاليا  أ و قد أثبت  ، في الموت الخلوي  

 تتـضمن  Bcl-2 للـ المفرطذات التعبير   

الذي  GSH من الغلوتاثيون   مرتفعاً تركيزاً

  وثيقة على عالقة يكون   في النواة و   ينتشر

لبروتينات النووية مقارنة مع الخاليا     مع ا 

   .) 87,2(  المورثةتخلو من هذهالتي 

 مـن    الثيول التي يتدخل   الممكنة اآلليةإن  

 ربمـا   في تنظيم الموت الخلـوي     خاللها

 التعـديل فـي فعاليـة       من خالل  تكون
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 Proteinانزيمــات البــروتين كينــاز 

kinase،   دراسات حديثـة     أوضحتفقد 

ن فـسفرة التيـروزين      الثيول يعدل م   أن

Tyrosine phosphorylation  لعدد مـن 

 فـي إطـالق      دوراً تؤديالجزيئات التي   

 شرارة الموت الخلوي المبرمج من بينها     

P38-MAPK و C-JunN-terminal 

kinase   بفضل فسفرة مزدوجة    تفعلالتي 

 بعد التيروزين والتيرونين مثيرة     ل من لك

   .)25(ذلك الموت الخلوي 

 في  حرجاً ر التغذوية دوراً   العناص تؤدي

 تكاثر و النمو وقابلية الحيـاة للخاليـا       ال

 دورها في استقالب الـسكاكر و       نتيجة  

بـين تلـك    مـن   ، اللبيدات والبروتينات 

  الوجبة تا نتائج زراع  بينت كما   العناصر

Batch cultures ــات  و )37( الفيتامين

ــسيروم  ــوز و ال ــسجين و الغلوك         األك

ــاض )8,34,35,56,81,83(  و األحمــ

     و الشوارد المعدنيـة     )22,71,82(األمينية  

)Ca+2, Mg+2, K+1) (33(   وتبين أنهـا

 ألن مكونات مفتاحية ألوساط الزرع      تشكل

 المـوت الخلـوي     يرثينضوبها من الوسط    

 لتوضيح   عدة دراسات جريتأكما  ، المبرمج

 للــمورثة المـضادة      المفـرط  ثر التعبير أ

 فـي   Bcl-2 الخلـوي المبـرمج      للموت

لقـاء  إ بهـدف    شروط تغذوية متنوعـة   

 تلـك العناصـر      أثـر   على  أوالً الضوء

، وثانياً  إثارة الموت الخلوي  في  المجهرية  

على درجة مقاومة هذه البروتينات لتلـك       

  .الشروط

 وسـط    الغذائية مـن   عناصراليد  يإن تح 

الزرع الخلوي يحـض علـى المـوت        

الخلوي المبرمج في الكثير من الخطـوط   

 البحـث   زلهذا ترك ،  المستخدمة   الخلوية

   وأهميتهـا  جل فهـم دورهـا    أ من   يهاعل

وســاط زرع مقنعــة أبهــدف تطــوير 

 المـوت    مخـاطر  وضرورية للتقليل من  

 و زيـادة اإلنتاجيـة       من جهـة   الخلوي

إنتـاج  ( للخطـوط الخلويـة      الصيدالنية

ــة و  ــات مركب ــضدات و بروتين المست

و هنا سـعينا    ،  من جهة أخرى   )نزيماتأ

هميـة  أ الـضوء علـى دور و      لقاءإ في

 في قابلية حياة الخاليـا     Clycineالسستين

 Hybridom hepatocytes الهجينة الكبدية

  .باستخدام تقانة المجهر الضوئي المفلور
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يشكل  أساسياً  غذائياً  السستين عنصراً  يعد 

ـ       أحمـاض  ةطليعة مباشرة من بين ثالث

-L-glutamate,L( أمينيــــــــة

cystine,Glycine( حــسم تــشارك فــي

 Glutation (GSH(تركيب الغلوتـاثيون  

ـــ  ــا ال ــزيمين هم ــشاط أن ــضل ن بف
(GCS)Glutamylcysteine synthetase   

 المرتبطـان  Glutathion synthetaseو 

 الثيـول أساسـاً     يعدو  ، )ATP)75بالـ

لحماية الخاليا من شدة األكسدة من خالل       

  ضـرورياً  يعدكنسه للجذور الحرة لذلك     

ت الحيويـة للخاليـا فـي       للنمو والفعاليا 

 بات  قدو، )57,3(الزجاج والوسط الحي    

 السستين في    الذي يؤديه  دورالن  أ معروفاً

 للخاليا في   األعظمي على النمو    السيطرة

ساس في دوره في    أالزجاج يرتبط بشكل    

 %90 الذي يشكل نحو     GSHـتركيب ال 

 غير البروتينـي فـي      Thiolمن الثيول   

ـ  ن  إ و ،)2(الخاليا  ن الخاليـا   استنفاذه م

 زيـادة المـوت الخلـوي        على يحرض

ــر مــن األ ــرمج فــي كثي ــسجالمب  ةن

    )ةالعـصبي ، يةالكبد، يةالقلب، اللـمفاوية(

ــدور البي و ، )29( ــن ال ــوجي ويكم ل

 للسستين مـن خـالل        الحرج مراضيإلا

ـ  وىالتحكم في مـست     داخـل   GSHالـ

 مالحظته في الكثير    تمتّ الخاليا وهذا ما  

ن  ألـى   إشير  أ فقد، من الخطوط الخلوية  

ـ        مستواه  اً  داخل الخاليـا يكـون مرتبط

هـذا  ن غياب   إو، )L-Cystin(بالسستين

و تثبيط التقاطه من الوسط يقود       أ األخير

لى نقصان مستوى الغلوتـاثيون داخـل       إ

رتفاع ملحـوظ فـي     االخاليا يترافق مع    

 مـن    إلـى سلـسلة    الجذور الحرة  يقود   

ــة  ــة الحيويـ ــاعالت الكيميائيـ التفـ

 الموت الخلـوي    تؤدي إلى ولوجية  والفزي

ــرمج ــى ، )90، 40، 39، 26( المب ويتجل

ــاثيون ب ــزح دور الغلوت ـــن   H2O2ال

من البيئة الداخلية للـخاليا مـن      ه  وتفكيك

 فهو يمثـل الـدرع      لهذا، خالل إرجاعه 

 Oxidantالمؤكسدالواقي من عوامل شدة 

stress)76( ،ــإن ــضاً ف ــاثيون أي  غلوت

بل المسؤولة  البيروكسيداز يشارك في الس   

ت ئـا عن ربط  وإزالة عدد مـن الجزي       

السمية في الخاليا والحفاظ على مكانـة       

 ومن ثَـم   داخل الخاليا      Redoxاألكسدة  

التقليل من المـوت الخلـوي المبـرمج        

Apoptosis) 36(، ــح  أن )54( وأوضـ
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حصر السستين وتخزينه داخل الجسيمات     

الحالة في الخاليا يؤدي إلى موت خلوي       

نقصان عدد الخاليا في عدد من      مبرمج و 

 أن كـالً مـن      )63(كما أكـد    ، األنسجة

السستين والسستئين المعنيين في  تركيب      

الثيول يؤديان أيضاً دوراً جوهريـاً فـي        

 من خالل  تـسهيل      Caco-2تكاثر خاليا   

 Sإلى الطور    G1تقدم الخاليا من الطور     

  .بمعزل عن زيادة الغلوتاثيون الخلوي

 بروتينات عائلة   ؤديهلذي ت الدور ا إذا كان   

ــ  Antagonistesكمــضادات  Bcl-2ـال

        Cystine proteases  أنزيمــاتلفعــل 

 في تنظـيم المـوت      ة مفتاحي ات  أنزيم( 

طـالق  إ معنية فـي      المبرمج و  الخلوي

، أمراً مسلماً بـه   ) شرارة الموت الخلوي  

  مبكرة  أساسية ن هناك مراحلَ  أفإننا نعتقد   

 تسبق تنبيه هذه    يفي مسار الموت الخلو   

 ربما في التبدالت التي     األنزيمات  تتعلق  

معدل على  هلية األغشية و  أ قد تطرأ على  

،  في الوسـط   ستهالك العناصر الغذائية  ا

 كمـا   Bcl-2 لبروتينـات  يكون يمكن أن 

دوراً مهماً تؤديـه علـى هـذين         نعتقد

متابعـة  ب وللتأكد من ذلك قمنا   ، المستويين

الكلسيوم الحر    حالةستهالك الغلوكوز و  ا

 من خالل دراسة مقارنة بـين       في الخاليا 

خطين خلويين من خاليا الكبـد أحـدهما       

 والثاني هجين   HepZ/pEFهجين عادي   

 Bcl-2مهندس وراثياً بوساطة المورثـة      

أثير فيهما المـوت     ، HepZ/Bcl-2هو  

الخلوي من خالل اسـتنفاذ الغلوتـاثيون       

Glutation deplation  من الخاليا وذلك

  .حرمانها من السستينب

  :ه و موادالبحثق ائطر

 Cell lines الخطوط الخلوية -1

استخدمنا في هذه الدراسة خاليا كبديـة       

 Hybridom  هجينةHepZ/pEFبشرية 

human hepatocytes هجينـة  و خاليا  

HepZ/Bcl-2  ًمهندسـه وراثيـا  Gene 

engineeringالمـضادة   مورثةالطة سابو

 Antiapoptoticوي المبرمجلللموت الخ

gene Bcl-2 مفرط   ذات تعبير  Bcl-2 

Overexpression تقانـــة باســـتخدام 

فـي   التي أجريـت    Transfectionـال

  .هالمخبر نفس
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  :مواد -2

 في قـوارير    مل  / خلية 510×1زرعت -

T flasks 25وفقا مل100و ، مل75، مل 

  فـي وسـط    للـبروتوكول المطلـوب    
(DMEM) Dulbecco's modified 

Eagl's medium ( Sigma UK ) كامل  

ليـه  إ اً من السستين مـضاف     خالٍ و آخر 

 ،Foetal calf serum (FCS) مصل10%

 و           pencilinبنيـــسلين) U/ml 50(و 

)50µg/ml( ــسين  ستريبتومايـــــ

streptomycin د  37حـرارة     بدرجة و

  . الكربوندثاني أو كسي  Co2%5و

 Fluorescentمسابير مفلورة استخدمنا  -

probes مثل acridine orange (Ao) و 

propidium iodide(Pi) يـز  ي تمبهدف

 وخاليـا  Viable cellsالخاليـا الحيـة   

 Early apoptoicالموت الخلوي المبكر 

cells      والموت الخلوي المبرمج المتـأخر 

 Late apoptoticخر الخلوي الثانوين الأو

or secondary necroti cellsخاليـا  و  

 هـذا التـصنيف   Necrotic cellsخر نال

  البناء الكروماتيني للـخاليا و    إلىمستند  

 Membrane تكاملية الغشاء الخلوي إلى

integrity.  

 Trypan منا أزرق التريبـان اسـتخد  -

blue   الخاليا الحيـة     كثافة حساببهدف 

  الغـشاء  ذقابلية نفـو  ى  لإ والميتة استناداً 

 بعـاد إ تقانة  ( ال أوهذا الملون    ل الخلوي

 )Trypan exclusion األزرقملون التربان

 تمتاز بغـشاء معطـوب      الميتةفالخاليا  

Membrane damaged  تسمح بمـرور 

وتتلـون   عبر غشائها    .التريبان األزرق 

 باللـون األزرق أما الخاليا الحيـة      نواها

ــةأفتمتــاز بــسالمة   غــشيتها الخلوي

Membrane intactو  تـسمح    المن ثَـم

ك فإن نواتها تبقى غير     لذلذ  نفولللملون با 

 اسـتخدم فـي العـد الـصفيحة         .ملونة

ــدم المــستخدمة فــي عــ د كريــات ال

ematocytometer   ــضاد ــر مت ومجه

  .األطوار

 ملونات مفلورة بهدف قياس     ناستخدما -

وذلـك  ، الكلسيوم الحر داخـل الخاليـا       

ــ ــوي  ابوس ــدفق الخل ــاز الت طة جه

Flowcytometer  طـــراز,Coulter 
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Epics Elite analyzer  ــذه ــن ه  م

 : وناتلالم

Orange Gree 1% -1  وهو يمثل علـى 

  .)(PMT2جهاز التدفق الخلوي 

2- Fura Red 1%     يمثل علـى الجهـاز

PMT4)(      تقيس القنوات ضمن الجهـاز 

   .680nm-0طول موجته من 

  : العملائقطر-3

للـخاليا  Viabilityقياس قابلية الحياة    -أ

ــة   بواســطة المجهــر Densityوالكثاف

 األطوار بعـد تلوينهـا بـأزرق        متضاد

  .التريبان

معالجة الخاليا الملتـسقة بالتربـسين      -1
Trypsinization of adherent cell 
  : لتحويل الطبقة الخلوية إلى معلقة خلوية

 تغـسل الخاليـا    يلقى وسط الزرع ثم      -

ـ سابوالمزروعة  لفـصل   PBS ـطة ال

البروتينات خـارج الخاليـا ثـم يلقـى         

مـن   صـغير   ويضاف حجـم     PBSالـ

وفقاً  (قائق د 5-3 لمدة    %0.25التربسين  

د  37 في درجـة حـرارة       )لنوع الخاليا 

بهدف  فصل الخاليا عن بعضها وتحويل       

لـى معلقـة    إ Monolayerالطبقة الخلوية 

تهز أواني ، Cellular suspensionخلوية

الزرع جيدا وتفحص تحت مجهر مقلوب      

Inverted microscop للتأكــد مــن أن 

لخلوية انفصلت كامالً عن السطح     الطبقة ا 

 ثـم يـضاف     ،وتحولت إلى معلقة خلوية   

أربعة أضعاف من الوسط الطازج لتثبيط      

المعلقـة   Spinثم تثفـل    ، فعل التريبسين 

 دقائق و يلقى السائل     5د لمدة   /دورة1000

ثم تعلق الخاليـا    ، Supernatantالطافي  

مل من الوسط الطازج حيث تصبح      2في  

  .نها للدراسة القادمةجاهزة ألخذ عينة م

 Preperationتحضير التريبان األزرق-2

of trypan blue:  

غ من التريبـان األزرق فـي       0.4يحل  -

مل من سـائل فزيولـوجي ملحـي        100

)PBS( ،       ثم يمرر المحلول مـن خـالل

لرفـع أي بقايـا فـي        µm0.22مرشحة  

  .المحلول

 مع حجم    السابقة  يمزج حجم من المعلقة   

ويتم المزج جيداً لمدة     زرق التريبان   أمن  

  تحمل قطرة من هـذه المعلقـة       دقيقة ثم 

 ومـن   ، على صفيحة العد الدموي    الملونة

سـتخدام مجهـر    ابالحية  ثم تعد الخاليا    

ضاد األطوار لتحسب بعد ذلك كثافـة       تم
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وفقـاً للمعادلـة اآلتيـة      الخاليا الحيـة      

N×B×410 مل حيث   / خليةN   متوسـط 

بـع  عدد الخاليا غير الملونـة فـي المر       

هو معامـل    Bلمربعات الزوايا األربع و     

االنحالل فـي التريبـات األزرق وهـو        

  .1/2غالباً

ألنمـاط  ل  حساب النـسبة المئويـة     -ب

 ة طريق مباستخداالمختلفة للموت الخلوي    

ــزدوج  ــوين الم  ، Dual stainingالتل
AO/Pi    

يحضر محلول نهـائي مـن مـسابير        -

ــورة  ــاآلتيالفل ــن/µg10ك ــل م  Aoم

  .Piمل من/µg10و

 يمزج حجم من المحلـول األول مـع         -

   .حجم من المحلول الثاني

ـ      -  مـع   ر يمزج حجم من المزيج األخي

 التي حضرت   حجمين من المعلقة الخلوية   

  .سابقاًً

 ذ قطرة من المعلقة الخلوية الملونة     خ تؤ -

  وتمدد على صـفيحة زجاجيـة      األخيرة

 تحـت توضـع   ثم   عادية وتستر بساترة  

ـ     ـ  تمي متالمجهر المفلور كي ي ز وعـد   ي

.نمــاط المختلفــة للمــوت  الخلــوياأل
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  من الخاليـا   كبر عدد ممكن  أينصح بعد   

  عـن   ال تطول أكثر  وخالل فترة قصيرة    

يد من موت   ز ي إطالة الزمن قائق ألن    د 5

  .الخاليا وهذا يشوش النتائج

يـز بـين    يصعوبة التم الحسبان  ين ب آخذ

خر الخلوي واألجسام الميتـة خـالل       نال

فقد تم  ، للخاليا المزروعة  نحدارالطور ا 

 للـون وشـكل     تصنيف الخاليـا وفقـاً    

  )1(هو مبين في الشكلالكروماتين كما 

 ) Piـتــستبعد الــ(خاليــا خــضراء -

  :وينطوي تحتها

تمتاز  Viable   cells (V)خاليا حية  -1

  .وماتين منتشرربك

خاليا ميتة ذات كرومـاتين متكثـف        -2

ـ   ـ  اًتدعى موت ـ  اً خلوي ـ  اً مبرمج  اًر مبك

rlyapoptosis  ( EA=A ).  

وينطوي ) Piوي على   حتت(خاليا حمراء -

  :تحتها

 Lateالموت الخلوي المبرمج المتـأخر -

apoptosis ــانوي  أو ــر الث    التنخ

Secondary necrotic   أو موت خلـوي

 Necrotic   Apoptosisمبرمج تنخري 
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(NA)ــدو ــاتين  تب ــا ذات كروم  الخالي

  .متكثف

ــة -3 ــا نخري  Necroti cells (N)خالي

وتكون الخاليـا ذات كرومـاتين غيـر        

ــف ــوي ، متكث ــوت الخل ــسام الم وأج
Apoptosis Bodies (AB).  

خليـة فـي كـل       300يعد أكثـر مـن      

بروتوكول أجريناه كما تم حساب النسبة      

  .المئوية لكل تجمع خلوي

ـ  LICAرا رقمية   ي كام استخدمنا-  ةمثبت

على مجهر مضاد األطـوار ومرتبطـة       

بهدف متابعة التبـدالت    ، ركمبيوتب  يضاًأ

خاليا المزروعة بفترات    وكثافة ال  الشكلية

سا بعـد   48، سا30، سا24زمنية متتالية   

الزرع و التقاط صور تبين تلك التغيرات       

في  الوسط الكامل وفي الوسط الخـالي        

  .من السستين

قياس تبدل تركيز السكر فـي وسـط         -4

  :عرالز

سا 48، سا24، سا12سكر بعد   التم قياس   

سا من الزرع في الوسـط الكامـل        72و

 فـي كـال   لسستين  اوالوسط الخالي من    

ستخدام جهـاز   الخلوين وذلك ب  الخطين  ا

 Formerly Glucotrendقياس الـسكر  

وفي ، ACCCU-CHEK-Active نموذج

كل حالة من الحاالت يفصل وسط الزرع       

 5الدقيقـة لمـدة     /دورة1000 ( ثم يثفـل  

ا الخاليا   وبقاي لعزل الخاليا الميتة  ) دقائق

 الطـافي و    السائل من   20µمنه ثم تؤخذ    

 توضع في الجهاز الذي يقـوم بالقيـاس       

 .للـسكراآللي 

  قياس الكلسيوم داخل الخاليا -5

تحضر الخاليا في معلق خلوي بتركيز       -

 بعـد معاملـة     مل و ذلـك   / خلية 610×1

 كمـا ذكـر     الخاليا المزروعة بالتربسين  

  .أعاله

 Eppendorffنابيب أتغسل الخاليا في  -

tubes.  

 Orange Greeمــن  µl 10 يــضاف -

لـى  إ ثم يضاف Furu Redمن  µl 10و

  .من وسط الزرع الطبيعي µl980المزيج 

 بدرجة  ينتحضن الخاليا بوجود الملون    -

  .دقيقة 30د لمدة  37حرارة 

دورة فـي   1000ل الخاليا بسرعة     تثفي -

  . دقائق5الدقيقة ولمدة 

ـ       - ط زرع  يعاد تعليق الخاليا فـي وس

 5د ولمـدة     37طازج و بدرجة حرارة     
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نابيـب  أن توزع الخاليا في     أدقائق قبل   

 التـدفق    تحليـل  خاصة توضع في جهاز   

 Coulter EPICS طـراز   FCالخلوي 

Elite analyzer درجـة  جل قياسأ من 

Ratio       الكلسيوم الحر في كال الخطـين 

تجرى  (د السستين وغيابه  ون بوج يالخلوي

  .)الظالمالخطوات السابقة في 

 ثـم   PMT4,PMT2يقوم الجهاز بقياس    

 الحـر فـي هيـولى       يعبر عن الكلسيوم  

ــا  ــسابالخالي ــسبة اآل  بح ــةالن  تي

PMT4/PMT2.  

تم تحليـل نتـائج المجهـر الـضوئي         -
ــامج  ــتخدام برن ــساب ، EXELباس ح

كمـا  ، S.E)( الخطأ المعياري    ±المتوسط
 ممثلـة  Error barsأن شرائط الخطـأ  

 درجة الكلـسيوم    أما قياس ، على األشكال 
ـ         FCفقد يقوم جهاز التدفق الخلوي  الـ

  .بحسابها آلياً
  :نتائجال
أثر التراكيز المختلفة للسستين فـي       -1

وسط الزرع على قابليـة الحيـاة فـي         
  :الخطين الخلوين
كثافة الخاليـا الحيـة     )2(يوضح الشكل   

 و الخاليا   Hepz/pEFللـخاليا الكبدية   

Hepz/Bcl-2   تهـا  سا من زراع   48 بعد

ــط  ــي وس  Dulbecco's modifiedف

Eagl's medium (DMEM) ًــا   وفق

، (N)وسـط طبيعـي     ، للـشروط اآلتية 

 من الحمض  األميني     %50وسط يحوي   

 مــن %25وســط يحتــوي ، الســستين

السستين و وسط خـاٍل مـن السـستين         

(Free)        ويبدو من هذا الشكل أن كثافـة

الخاليا الحية تتناقص بشكل معنوي مـع       

، يز السستين في وسط الزرع    تناقص ترك 

لكن االنحدار يكون كبيراً جداً في الوسط       

الخالي من السستين  فتصل كثافة الخاليا       

مل تقريباً مـن    /510×0.2الحية إلى نحو    

 فـي حـين      pEFعدد الخاليا في الخط     

نلحظ أيضاً انحداراً مماثالً فـي الخاليـا        

 لكنه أقـل حـدة      Bcl-2الحية في الخط    

كثافة الخاليا الحيـة إلـى   كثيراً إذ تصل    

مل التـي ال تأخـذ      / خلية 510×1.4نحو  

وهذا يشير إلـى األثـر      ، أزرق التريبان 

البالغ للسستين في قابلية الحيـاة ونمـو        

الخاليا  وأن غيابه أدى إلى موت واسـع     

للخاليا في كال الخطين رغم أن الخاليـا        

Bcl-2        أبدت مقاومـة معنويـة لغيـاب 

  .السستين كما هو مبين
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نسبة األنمـاط   ) أ  -3(بينما يوضح الشكل    

 pEFالمختلفة للموت الخلوي في الخـط       

فقد يظهر أنه مع تناقص تركيز السستين       

في الوسط يزداد الموت الخلوي المبرمج      

المبكر بشكل معنـوي وكـذلك المـوت        

المتأخر أكثر من النخر فقد تصل النسب       

 مـن   السستين نضوب   المئوية في حالة    

موت الخلـوي   للـ %77نحو  إلى الوسط

ــر ــرمج المبك ــو  EAالمب %  7.3 و نح

 للنخر  %5.7 و نحو   LAللموت المتأخر   

 Bcl-2 الخـط الخلـوي      أما، Nالخلوي  

نسبة الموت المبرمج   صل  فت)  ب -3(شكل  

 والموت المتـأخر    %53المبكر إلى نحو    

 و النخر الخلوي إلى نحو      %5.4إلى نحو   

ومن األشكال الـسابقة  نالحـظ        ، 4.6%

ه في الوسط الطبيعـي تكـون  نـسبة           نأ

 بينما المـوت    %6.5هي بحدود    Nالنخر  

 في كـال    %2المبرمج المبكر ال يتجاوز     

 الموت  بخصوص   أما  ، الخطين الخلوين 

فهو ضعيف الظهور في    الخلوي المتأخر   

الوسط الطبيعي في كـال الخطـين وال        

و  يزداد بشكل طفيف     ،%1تتجاوز نسبته 

  .تين في الوسطمع انخفاض تركيز السس
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 تغيرات الموت الخلوي وقابلية الحياة      -2

بين الخطين الخلوين وفقا للـزمن بعـد       

الزرع في وسط طبيعي و آخر خاٍل من        

  .السستين

تم قياس نسب الخاليـا الحيـة وأنمـاط         

الموت الخلوي للـخطين الخلـوين بعـد       

سا بعـد    72سا و    48 سا و    30سا و   24

وآخر خـاٍل    Nعي  الزرع في وسط طبي   

ب و  -4أ و   -4(األشكال، Wمن السستين   

، )1.ب-5ب و -5(،)1.أ-5أ و -5(و) ج4

  ).1.ج5ح و -5(

  

  
نجـد  أن    ) ب  -4أ و   -4( من الـشكل    

تحافظ على قابلية الحياة بعد      pEFالخاليا  

 بنسبة  سا من الزرع في وسط طبيعي48

 فـي   %7.1 يقابلها   %85تصل إلى نحو    

-Bclبينما خاليا   ، وسط خاٍل من السستين   

 تحتفظ بنسبة قابلية الحياة تصل إلـى        2

 فـي وسـط طبيعـي يقابلهـا        %95نحو

في وسط خاٍل من السستين للفترة      % 37.6

  .نفسها من الحضن
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سا نالحظ انخفاضاً سريعاً فـي      72و بعد   

  يصل إلـى     pEFقابلية الحياة للـخاليا    

 في الوسط الطبيعي يقابلـه      %31.6نحو  

سط خاٍل من السستين أمـا       في و  0.08%

 فقد كانت قابلية الحيـاة      Bcl-2في خاليا   

 فـي الوسـط الطبيعـي و        %90بحدود  

 في وسط خـاٍل     %4.6هبطت بشدة إلى    

) ج-4(وبالنظر إلى الشكل    ، من السستين 

نلحظ أن التبدالت في الكثافة الخلويـة و        

  تظهـر منـذ      pEFالشكلية في الخاليا    

ى للـزرع   األربع والعشرين ساعة األول   

ويتفاقم أثر غياب السستين بشكل كبيـر       

فالخاليـا الحيـة    ، كلما طال زمن الزرع   

تكون متصلة ببعضها بوساطة استطاالتها     

الهيولية وهي كما يبدو أقل كثافة كثيـراً        

من الخاليا الميتة التي تكـون معزولـة،        

وفي أغلب األحيان تكون طافيـة علـى        

سطح الوسط وهي تبـدو لماعـة فـي         

لكن يمكن لبعض الخاليا التـي      الصورة  

أصابها الموت الخلوي المبرمج أن تبقى      

ملتصقة بسطوح أواني الزرع إلى وقـت       

إن هذا الشكل   . محدد قبل انفصالها عنها   

يدعم  الكثافـة الخلويـة المحـسوبة و         

ويقدم دليالً  ، المتمثلة في األشكال السابقة   

واقعياً على التغير الحاصل فـي كثافـة        

وعة فـي كـال الخطـين       الخاليا المزر 

سـا و   30سـا و    24الخلوين بعد مرور    

سا من الحضن في الوسط الطبيعـي       48
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ويظهـر مـن    ، وآخر خاٍل من السستين   

الشكل كيف أن كثافـة الخاليـا الحيـة         

تتناقصاً كبيراً جداً كلما طال زمن الزرع       

في الوسط الخالي من السستين إلى حدود       

االنعدام شبه الكامل بخـصوص الخـط       

pEF ،       في حين تبدي خاليا الخط Bcl-2 

مقاومة واضحة رغم التناقص الجلي في      

كثافة الخاليا الحية وخصوصاً بعد مضي      

سا على الزرع وهذا ينسجم مع النتائج       48

  . الكمية السابقة
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-5 أو   -5(وإذا ما نظرنا إلى األشـكال       

ح و   -5(، )1.ب-5ب و  -5(، )1.أ

ئوية لمختلف التي تمثل النسب الم )1.ج5

أنماط الموت الخلوي في كال الخطين في       

الوسط الطبيعي والوسـط الخـالي مـن        

سا على حـضن    24فبعد مرور   ، السستين

الخاليا في وسط طبيعي الحظنا أن نسبة       

 كانـت نحـو     EAالموت الخلوي المبكر    

في % 1.2يقابلها   pEF في الخاليا    1.1%

، وأن نسبة النخر الخلوي     Bcl-2الخاليا  

N في خاليا   % 5.5 نحو   هيpEF   يقابلها 

 أمـا المـوت     Bcl-2 في خاليـا     4.1%

 فقـد كانـت نـسبته       Laالخلوي المتأخر 

ضعيفة جداً وهي ال تتجاوز فـي كـال         

ـ   أمـا نـسبة    ، %0.9الخطين الخلوين ال

 %56.4 فتصل إلى نحـو      Vالخاليا الحية 

 فـي   %83.4يقابلهـا     pEFفي الخـط    

سا تـصبح نـسبة     30وبعد    Bcl-2الخط

 %20.7نحو   pEFخاليا الحية في الخط   ال

 EAأمـا     Bcl-2 في الخط  %62.1يقابله  

 pEF فـي خاليـا      %69.7فقد كان نحو    

وبعـد  ، Bcl-2 في خاليا    %31.8يقابلها  

سا من الحضن فـي وسـط طبيعـي         72

وجدنا أن نسبة الخاليا الباقية على قيـد        

 pEF في خاليا    %31.6الحياة كانت نحو    

أمـا  ، Bcl-2 في خاليـا     %84.6يقابلها  

 في خاليـا    %55.4فكانت نحو    EAنسبة  

pEF   في خاليا    9.1 يقابلها Bcl-2 ، وفي
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وسط خاٍل من السستين الحظنا أن قابلية       

 تصبح شبه معدومة    pEFالحياة في الخط    

 بينما تصل في الخط     %0.08ولم تتجاوز 

Bcl-2 يقابــل هــذا %4.6 إلــى نحــو 

االنحدار في قابلية الحياة ارتفاع كبير في       

نسبة الموت الخلوي المبكر التي تـصل       

   %94.5 إلـى نحـو      pEFفي الخاليـا    

 يترافق  Bcl-2 في الخاليا    %92.7يقابله  

ذلك مع وجود كميات كبيرة مـن بقايـا         

أجسام الموت الخلوي المبـرمج     (الخاليا  

Apoptosis bodies (    في الوسـط مـع

انخفاض ملحوظ في نسبة النخر تـصل       

 %1.2  و    Bcl-2للخـط   % 0.3إلى نحو   

 و ظهور للـموت الخلـوي      pEFللخط  

  %2.4المبرمج المتأخر بنسبة تتراوح بين    

يبـدو  ، pEFللـ% 4.2و    Bcl-2للخط  

 تبدي مقاومـة    Bcl-2مما تقدم أن خاليا     

واضحة لغياب السستين خصوصا خالل     

سا األولى للـزرع ثـم يظهـر        30الـ

االنحدار في حياة الخاليا بشكل معتـدل       

في حين  ،  سا27يف بعد   يزداد بشكل عن  

منـذ   pEFيظهر هذا الفعل في الخاليـا       

سا األولى للزرع ويستمر التدهور      24ال

بشدة اكبر بعد ذلك الوقت نتيجة لتداعيات       

  .غياب السستين من الوسط
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 تغير الوسط بعد الزرع لتبيان األثـر        -3

  :الراجع للسستين

لتجربة زرعت خاليا الخطـين     في هذه ا  

الخلويين أوال في وسط طبيعي كامل وفي       

 سا تم   24وسط خاٍل من السستين و بعد       

تبديل األوسـاط بعـد غـسل الخاليـا         

ثـم اسـتبدل    ، PBSالمزروعة بوساطة   

الوسط الطبيعي بوسط خاٍل من السستين      

لكال الخطين كما استبدل الوسط الخـالي       

ر من السستين بوسط طبيعـي و اسـتم       

ثـم عولجـت     ، سا أخرى 24الزرع لمدة   

الخاليا كما في السابق وتم حساب قابلية       

و  النـسب    ) كثافة الخاليا الحيـة   (الحياة  

المئوية لمختلف أنماط المـوت الخلـوي       

فكانت النتائج كما هـي     ، والخاليا الحية   

-6أ و -6(  و الشكل   )6( مبينة في الشكل  

  ).ب 

  

  
  

 pEFيـا    نجد أن عدد الخال    )6(من الشكل 

سا مـن اسـتبدال الوسـط       24الحية بعد   

 (الطبيعي بوسط خـاٍل مـن السـستين    

(N+W  مـل و   /510×0.54وصل إلى نحو

في حالة استبدال الوسـط الخـالي مـن         

 كامـل   )W+N(السستين بوسط طبيعي    

 510×0.56كان عدد الخاليا الحية نحـو       

إذا نالحظ أن التبدل النـاتج عـن        ، مل  /
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يـر قابـل    غياب السستين من الوسط غ    

، للـعكس رغم تزويد الوسط بالسـستين     

 فقد كان عدد    Bcl-2أما في حالة الخاليا     

سا من اسـتبدال الوسـط      24الخاليا بعد   

الكامــل بوســط خــاٍل مــن الســستين 

مل و في حالة اسـتبدال      /510×2.25نحو

الوسط الخالي مـن السـستين بالوسـط        

 510×2.53الكامل كان عدد الخاليا نحو      

ة تعكس أن التبدل الناجم     مل بزيادة طفيف  /

عن غياب السستين هو قابل للـعكس بعد       

أمـا تغيـر    ، إضافة السستين إلى الوسط   

الوسط الخالي من السستين بوسط آخـر       

سا فيبين أن عدد خاليا     24 بعد   )W(نفسه

pEF   مل في   /510× 0.05يصل إلى نحو

 إلـى   Bcl-2حين يصل العدد في خاليا      

   510×1.1نحو 

  

  
  

 Bcl-2مقاومــة الخاليــا وهــذا يثبــت 

و في حالـة اسـتبدال      ، للـموت الخلوي 

 )N(الوسط الكامل بوسط آخـر مماثـل        

 pEFيبين أن عدد الخاليا الحية في الخط        

مـل   /510×3.2مل يقابله   /510×2.8نحو  

علماً أنَ كثافة  الخاليا     ، Bcl-2خلية من   

المزروعة في بدء التجربـة فـي كـال         

ـ ، مل/510× 1الخطين هي    ظ ممـا   نالح

تقدم أن هناك نمواً في كال الخطين فـي         

الوسط الطبيعي، كما أنَ هذا النمو يستمر       
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 بوجـود السـستين أو      Bcl-2في الخط   

 الـذي ينحـدر     pEFغيابه بعكس الخط    

سا من وجـوده فـي      24نموه سريعاً بعد    

وسط خاٍل من السستين وأن هذه الخاليـا    

ربما تنمو لكن ببطء شديد أقل كثيراً من        

 الهالك الذي يصيبها بحيث ال يمكن       معدل

لعودة السستين إلى الوسط من ترميم مـا        

  التي   Bcl-2أصاب الخاليا بعكس خاليا     

تظهر الفعل الراجع للسستين، وهذا يؤكد      

أوالً أثر غياب السستين في إثارة الموت       

الخلوي و قدرته على تصحيح ما ترتـب        

عن غيابه، وثانياً يؤكد أن حجـم الخلـل       

يره غياب السستين فـي الخاليـا       الذي يث 

Bcl-2         هو أقل كثيراً مما هو في خاليـا 

pEF        لدرجة أن الفعل الراجع للسـستين 

 بعكـس   Bcl-2كان إيجابياً فـي خاليـا       

  .pEFخاليا 

  

  
  

 في استهالك السكر مـن      Bcl-2أثر   -4

  :الوسط

في هذه التجربة تابعنا التغير في تركيـز        

 48و سا   30سا و 24غلوكوز الوسط بعد    

 سا و عالقة ذلك بنـسبة قابليـة         72سا و 
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 Hepz/pEFالحياة في الخطين الخلويين     

وقد أظهـرت النتـائج     ، Hepz/Bcl-2و  

أن التبـدل فـي     ) 7(الممثلة في الـشكل     

تركيز الغلوكوز في الوسط الذي يعكـس       

 Bcl-2معدل االستهالك في الخط الخلوي      

سا 48كان بطيئاً جداً وليس معنوياً خالل       

سـا مـن    72ثم يزداد قليالً بعـد      األولى  

الزرع على الرغم مـن نمـو الخاليـا         

وارتفاع معدل الخاليا الحية الذي يـصل       

أ -4(  شـكل    %84.6سا نحـو     72بعد  

 pEFبينما تبدي الخاليـا     ، )وسط طبيعي 

سـا  30استهالكاً يكون بطيئاً خالل الــ       

سا  48األولى ثم يزداد بشكل معنوي بعد       

حدار الـشديد   سا على الرغم من االن    72و

في نسبة الخاليا الحية الذي يـصل إلـى     

وهذا تأكيـد   ،  الشكل السابق  %31.6نحو  

 تــضعف اســتهالك Bcl-2أن مورثــة 

الغلوكوز ومن ثَم فهي تخفف من نواتجه       

خصوصا الجـذور   ( االستقالبية السامة   

في الوسط والتـي تعـد الـسبب        ) الحرة

  .الرئيس في  إثارة الموت الخلوي

  

  
  

قياس درجة الكلـسيوم الحـر فـي         -5

  .هيولى الخاليا

 الكلسيوم داخل   )Ratio( درجة   تم قياس -

طة تحميل الخاليا بالملونات    االخاليا بوس 
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 )Furu red وOrange gree( المستخدمة

التي تصبح مفلورة عندما تدخل  الخليـة        

 ه هـذ  ثم تـرتبط  طة األسترة   اوتحل بوس 

 الكلسيوم الحر داخل الخاليـا    ب اتالملون

  .فيسهل قياسها

يثيـر  W) ( لسستين من الوسطاإن فقدان 

مقارنة  pEFزيادة الكلسيوم داخل الخاليا     

كما هو مبـين     (N1)مع الوسط الطبيعي    

ن التبـدل   أ نالحظبينما  ،  )8( لفي الشك 

 وأن  Bcl-2 في الخاليـا      جداً كان طفيفاً 

االختالف بين الوسط الطبيعي و الوسـط       

وهـذا   وي،الخالي من السستين غير معن    

-Bclمؤشر واضح على قدرة بروتينات      

 على الحفاظ على تجـانس الكلـسيوم        2

Ca+2        داخل الخاليا وهذا بـدوره دليـل 

أيضاً الحفـاظ علـى تكامليـة أغـشية         

المصورات الحيوية والـشبكة الهيوليـة      

الملساء واإلبقاء على النفوذية الطبيعيـة      

لهذه األغشية بعكس ما يحـدث للخاليـا        

pEF  اع معنـوي فـي معـدل       من ارتف

الكلسيوم الهيولي الناتج عن تدفق شوارد      

الكلسيوم مـن صـهاريج المـصورات       

الحيوية و الشبكة الملساء نتيجـة للخلـل        

الحاصل في أغـشيتها نتيجـة لغيـاب        

كما نالحـظ هنـا أن درجـة      ، السستين  

 فـي   Bcl-2الكلسيوم الحر في الخاليـا      

الوسط الكامل هي أعلى منه في الخاليـا        

pEF في الشروط نفسها.  
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  مناقشة ال-

 قابلية حياة الخاليا     االنحدار الشديد في   إن

 الستنفاذ والًأ نتيجة طبيعية    هوالمزروعة  

لـى  إ  ثانياً العناصر الغذائية من الوسط و    

ن أويبدو  ، ستقالب السامة التراكم نواتج ا  

ساسـين  أ موت الخاليا تتم بـشكلين       آلية

ــا ا ــحين هم ــاجئإلواض ــاء المف  لغ

Accidental deletion ــذي ــل  ال  يتمث

ــال لغــاء المــنظم اإل و Necrosisخر نب

لى منبهات نوعية إمراضـية أو      إالعائدة  

 وهذا ما يدعى الموت الخلوي      ةفيزيولوجي

ــرمج  Programmed cellالمبــ

death(PCD) ،و الموت  أخر الخلوي   نفال

وهـو نتيجــة   Passive deathالـسلبي  

 عن صـدمات خـارج خلويـة        طبيعية

 إلـى تعرض لها الخاليا المزروعة تقود      ت

السـتقرار  ضعف في الحفـاظ علـى ا      

،  للخاليــاHomeostasis المتجــانس

 فـإن    وشدتها  على سرعة األذية   واعتماداً

لـى  إتدفق الماء داخل الخاليـا يـؤدي        

، لى المـوت  إ يؤدي بها    من ثَم نتباجها و ا

 المـوت الخلـوي المبـرمج       زبينما يمتا 

فزيولوجيـة و   بسلسلة مـن التبـدالت ال     

الترموديناميكية والبنيوية للخاليا المصابة    
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ــع   ــيش و تقط ــف وتهم ــل بتكث تتمث

تين و تحلل نووي وتكثف هيولي      اللكروم

التفوقـع  وتوسع في الشبكة الهيوليـة و       

ــشائي ــةBlebbing الغ ــد للخلي                وتجع

)23,41,60( .  

ن إنجاز النمط   أفي هذه الدراسة الحظنا     

 الخلوي المبرمج خـالل     الظاهري للموت 

 pEF hybridomaزراعة الخاليا الهجينة 

cells ــا ــد  Bcl-2 cells و خالي يعتم

 من وسـط    السستين على غياب    جوهرياً

وإن المـشاركة الفعليـة لهـذا       ، الزرع

 الحمض األميني كانـت واضـحة جـداً       

ــصوصاً ــة  خ ــا الهجين ــي الخالي  ف

ن مقاومـة الخاليـا     أ كما   pEFطبيعيةلا

Bcl-2   الخلوي الناتج عن غيـاب      للموت

 بعد   وخصوصاً يضاً أ كيدةألسستين كانت   ا

سا من الـزرع مقارنـة مـع         48 يمض

كمـا  ، كامل  التي تعيش في وسط    الخاليا

ن التبدل الشكلي للخاليا الميتـة      أالحظنا  

ــة  ــه المتباين )  EA, LA, N( بأنماط

نماط يعكس  ألختالف في نسب هذه ا    الوا

 داخـل   تبدالت بنيوية وكيميائية حيويـة    

 نمطيـاً  الخاليا تعطـي للخاليـا شـكالً      

Steriotype      للموت الخلوي يمتاز بتجعد

وإعادة )  هلية األغشية أفقدان في   (لخليةا

تقطع للـمادة  ( تنظيم دراماتيكي للـنواة    

ــة ا ــا DNAلوراثي ــرعم ) و تكثفه والتب

لـى  إالحويصلي وبالنهاية تقطع الخاليـا      

 Apoptoticجسيمات المـوت الخلـوي   

bodies.  

مـن  خاٍل   في وسط     الخلوية إن الزراعة 

السستين يمنـع الخاليـا مـن التكـاثر         

 عظمي من النمـو و    ألى حد   إوالوصول  

يرفع من معدل الموت الخلوي المبـرمج       

خـر  نوليس ال Early apoptosisالمبكر 

لخلـوين وفقـا    الخطين  ا كال   فيالخلوي  

ن التعبيـر   أ كمـا    ،للـزمن بعد الـزرع   

ضادة للموت الخلوي   المفرط للمورثة الم  

 Anti-apoptosis gene Bcl-2المبرمج 

  .هاتحد من ذلك في الشروط نفس

إن تكاثر الخاليا وثباتها على الحياة خالل       

 الساعات األولى للزرع في وسط خـالٍ      

 pEFلسستين بخـصوص الخاليـا      امن  

فر السستين المتـو  الى  إ صالًأربما يعود   

لهـذا  ، لـى الوسـط   إ المقدم   المصلفي  

نحدار الكبير فـي الخاليـا      الن ا أنا  الحظ
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 48بعد  ويزداد بشدة   سا  24 بعد   أالحية يبد 

علماً أن فعل غياب السستين يبدأ منذ       سا  

مقارنة ذلك مع الوسـط     الساعات األولى   

 علـى   Bcl-2بينما تحافظ خاليا    ، الكامل

 بي و على قابلية التكاثرالستقالنشاطها ا

Ability to proliferateبطريقة مشابهة  

لتي تعيش في وسط كامل  وال يظهـر         ل

 و  سـا مـن الـزرع      30ال بعد   إالفعل    

    .بدرجة أضعف

لسستين مـن   ان غياب   أ مؤكداً لقد بات   

فـي   لى انخفـاض  إوسط الزرع يؤدي    

ــوي  ــاثيون الخل ــستوى الغلوت  ،)19(م

زراعة الخاليا المصورة لليف في وسط      ف

نحدار شديد  الى  إ من السستين يؤدي     خاٍل

لغلوتاثيون الخلـوي خـالل     في مستوى ا  

يـدفعنا  هـذا مـا      ،سا من الزرع  10-14

 من وسـط    السستينأن غياب   ب لالعتقاد  

فـي  الزرع سيؤثر فـي المقـام األول        

 تركيز الثيـول الخلـوي الـذي        مستوى

ـ    إسيؤدي بالضرورة    ور ذلى تـراكم الج

ــرة ــشاط ROS الح ــن الن ــة ع  الناتج

 )35,26,10(          ستقالبي للخاليا   الا

 من سمية الوسط الذي سيؤدي إلى       فترفع

 ألن تثبيطهـا    ،إثارة المـوت الخلـوي    

 )58,17(باستخدام مضادات األكسدة              

وقـد  ، سيوقف األثر المميت لتلك النواتج    

 يـؤدي دوراً    GSH إلـى أن     )50(أشار  

 Redoxمركزياً في الحفاظ على األخسدة      

النووية و إن الحد من السستين يـنقص        

لذي ينتج عنـه    ا GssG  و GSHمستوى  

عجز كبير في األخسدة تؤدي إلى تثبـيط        

في حين إضـافته إلـى      ، التكاثر الخلوي 

 ،)69(الوسط يرفع من التكاثر الخلـوي       

وفي دراسة سابقة بينت أنَ هناك ارتباطاً       

بين محدودية السستين وبين انخفاض في      

 و يترافــق التبــدل فــي GSHتركيــز 

األخسدة دوما بعجز في السـستين ينـتج        

، عنه انخفاض في معدل التكاثر الخلـوي    

ـ        GSHوقد شوهدت حالة نقصان في الـ

عند اإلنسان مترافقة مـع حالـة نقـص         

بسبب التليف   Hypocystinemaالسستين  

  .)12(الكبدي 

تعد المؤكسدات بمنزلة مقـداح للمـوت       

ألنهـا   H2O2الخلوي المبرمج بوساطة    

معنية فـي تنظـيم األخـسدة لمختلـف         

 )68(والتطور، )61(يولوجيةالعمليات الفز 
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 و المـوت الخلـوي      )64,59,9(و التكاثر 

وفي دراسـة لخاليـا     ، )53,47(المبرمج

Jurkat-T Lymphocytes ــتخدمت  اس

 Fas/Apo-1فيها أضداد لمستقبالت الـ     

أدى ذلك إلـى مـوت خلـوي يترافـق          

 GSHبانخفاض ملحوظ في مستوى الـ      

يوازيه ارتفاع ملحـوظ فـي منتجـات        

 أخرىكدت دراسات   أ و، )20(األكسدة      

الناتج  GSH ن نضوب الثيول خصوصاً   أ

لسستين يثير الموت الخلـوي     ا غياب   عن

 و الخاليا   Tتدلة والخاليا   عفي الخاليا الم  

      المصورة للــيف والخاليـا العـصبية       

 أن استنفاذ الـ    )5( كما أكد    ،)79,39,13(

GSH       داخل الخاليا يجعلها غير قـادرة 

 ومن ثَمATP     مستوى   على الحفاظ على  

و ، يشكل سبباً جوهرياً في الموت الخلوي     

ـ   )54,51,48(أوضح    GSH أن غياب ال

الخلوي يسبق دوماً شدة األكسدة وإفـساد       

المصورات الحيوية الذي يـسبق تقطـع       

والذي يمكن أن يتراجع بعـد      ، DNAال

 أنها ربمـا    )6(التعويض عنه و اعتبرها   

لـوي  تكون حوادث مبكرة في الموت الخ     

المبرمج  الذي يصادف في داء بركنسون       

Parkinson disease ، أن ذلكلكن نعتقد 

 معنوي التبدل ال  نإ إذ   ،لوحيدليس السبب ا  

 فـي   ة شوارد الكلسيوم الحـر     درجة في

  Bcl-2خاليـا   لـيس فـي      و pEFخاليا  

همية عـن   أيقل    ال آخرلى عامل   إيشير  

 األغـشية التـي     تكامليةال وهو   أاألول  

لسـستين  اغيـاب   بـسبب   لخلل  يصيبها ا 

 تنشيط بعـض األنزيمـات      سيساعد على 

 لكـن  ، المعنية في مسار الموت الخلوي    

 Bcl-2 نتائج زراعة الخاليـا      إلىالنظر  ب

أن وضـحت   أ ها فقـد  في الشروط نفـس   

 خصوصاً   بغياب السستين  تأثرها ضعيف 

سا األولى للزرع مقارنة مع خاليا      24في  

pEF ،لـى  إ يشير للـوهلة األولى     وهذا

لــشدة  Bcl-2ـمقاومــة بروتينــات الــ

الناتجة ) تراكم الجذور الحرة  ( المؤكسدات

 ضـعف   من جهة وعـن    عن االستقالب 

الناتج عـن غيـاب     ، مستوى الغلوتاثيون 

  .السستين من جهة أخرى

 يثبط المـوت    Bcl-2إن بعض بروتينات    

 فـي   ) Bcl-2و   Bcl-x(الخلوي كما في    

حين بعضها اآلخر يساعد على المـوت       

، )Bax) ( 73و    Bad(خلوي كما فـي     ال
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  أن التعبير   إلى )72,55,34(     وقد أشار 

 CHO  في خاليا     Bcl-2 لمورثة   المفرط

و أوضـح       يثبط األكسدة داخل الخاليـا      

تثـبط   Bcl-2 أن مورثة الــ      )38,24(

األشكال المتعددة للموت الخلـوي مـن       

لذلك قيل  ، خالل تدخلها في سبل األكسدة    

 إنّهـا :Bcl-2مرة الــ    عن بروتينات ز  

وسائط ضرورية للحد من الموت الخلوي      

)42(.  

أشار العديد من األعمال إلـى أن عائلـة     

Bcl-2       تؤدي الدور األساس في تنظـيم 

بعض أشكال الموت الخلوي في الجهـاز       

ويمكن للتعبير المفرط للـ    ، )5(العصبي  

Bcl-2        أن يعمل كمضاد مؤكـسد بـدئي 

Pro-antioxidantقايــة  يــساعد فــي و

الخاليا من أذى المؤكسدات مـن خـالل        

التنظيم الدقيق آلليات الـدفاع المـضادة       

للمؤكسدات و فضال عـن ذلـك يجعـل         

الخاليا أكثر مقاومة لمخـاطر إضـافية           

)84( .  

 مـن   الخاليان حرمان   أمن نتائجنا نجد    

رتفـاع  ا في  كبيراً له تأثيراً  لسستين كان ا

  الموت الخلوي المبـرمج المبكـر      لمعد

 فـي   خر الذي لم يتأثر جوهرياً    نوليس ال 

 خـصوصاً  pEF في الخاليا الحرمانهذا  

سا على الزرع الخلـوي      48بعد مرور   

 في الخط الخلوي    ضعيفاً بينما كان التأثير  

الذي تعبر فيه المورثة المضادة للمـوت       

وهذا يؤكد مقاومة هـذه     ، Bcl-2الخلوي

المورثة للموت الخلوي المبرمج لكن يبدو      

ثر غياب  أمد محدود بعده يتفاقم     ألى  إذلك  

 من  ناهحظال وهذا ما    ،لسستين من الوسط  ا

زيادة مطردة في الموت الخلوي المبرمج      

 ساعة من الحرمان   72المبكر بعد مضي    

وهذا دليـل لـيس     ، في الخطين الخلويين  

 والتراكم الكبير للجذور الحرة     على  فقط  

 بـل   نضوب العناصر الغذائية من الوسط    

إضـعاف فعاليـة المورثـة       على أيضاً

شـار  أالمضادة للموت الخلوي وهذا ما      

 اسـتنفاذ ن  أ فقد أوضـح   ) 1( أيضاً ليهإ

يثير الموت الخلوي من خـالل       GSHـال

خلل يحدث في تعبير عدد من بروتينات       

ـ  زمـرة من     ألن االسـتنفاذ   .Bcl-2ـ ال

ـ الخلوي قد يشارك في إفـساد      GSH لل

االستقالب الطاقي وتـراكم فـي أنـواع        

 Reactiev oxygenألوكسجين الفعـال ا
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species )       ROS( ــساد   وإفـــ

ـ     ها ؤ غـشا  دالمصورات الحيوية التي يع

 لعـدد مـن العناصـر       الخارجي موقعاً 

في مسار المـوت     تتدخل األساسية التي 

كمـا  ، )52,44,43، 11( الخلوي المبرمج 

 الخاليـا    فـي   الثيول أن ضعف مستوى  

 نتيجة لغيـاب السـستين يثيـر إنتـاج        

 ,Leukotreine  ,LTD4 اللــوكوترين 

LTC4 وLTE4  ــسفرة الو ــةف  االنتقائي

و مداده النـووي     P38نقسامي  الللمولد ا 

ATF2   جميعها عت والتي ـ أ د  فـي   اًساس

. )39(تحريض الموت الخلوي المبـرمج    

ن المـوت   أضاحات حديثة بينت    يوفي إ 

مرتبطة   بروتينات     تدخل الخلوي يتطلب 

 C-myc والسـيما  بتنظيم الدارة الخلوية  

 كمــا أن، )Cdc2 kinase)30 وP35و

ROS باإلشـارات    رتبط بشدة ت ةالخلوي 

المتعلقة بتنظيم التكاثر الخلوي ومن ثـم       

تنبيــه الخاليــا  نأ علمــاً، )80(النمــو 

 تولـد   يزيـد مـن   طة عوامل النمو    ابوس

H2O2    مؤشـر هذا  و   )85(في الخاليا 

 من جـراء    ية تتولد الخلو ROSن  أ على

لتكاثر الخلوي وهكذا تصبح الخاليا     تنبيه ا 

 بغيـاب   هـا  قابلية تأثر  من ثَم مؤكسدة و 

يرفع من المـوت      تكون أشد مما     الثيول

  . الخلوي

يقـل   خر ال آنتائجنا تسمح بإضافة سبب     

 بـسبب    همية عن تراكم الجذور الحرة    أ

ال وهـو   أغياب الثيول المرتبط بالسستين     

 شـوارد   نـسبة معنوي فـي    الرتفاع  اال

 pEF  الخاليـا   هيولى يوم الحرة في  الكلس

فقـدان األغـشية    يمكن أن تعكس حقيقة     

الخلوية و النووية والغـشاء الخـارجي       

   .  الطبيعيللمصورات الحيوية لقوامها

ن إشارة البـدء فـي المـوت        أنعتقد  إننا  

 الطبيعية  pEFالخلوي المبرمج في الخاليا   

جري تلسستين ربما    ا بسبب الحرمان من  

 ى تحرير الـسيتوكو لحث علامن خالل 

C- وApaf-1  مــن الغــشاء الخــارجي

للمصورات الحيوية نتيجة للخلل الحاصل     

نزيمات أفي هذه األغشية ومن ثم تفعيل       

 يستدل على ذلـك مـن       ،-Caspaseـال

 شوارد   في درجة  رتفاع المعنوي الخالل ا 

 فـي تلـك      قيـست  الكلسيوم الحرة التي  

رتفاع هـو   ال هذا ا   كما نؤكد أن   ،الخاليا

  للخلل الحاصل في نفوذية      ة طبيعي جةينت
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أغشية الشبكة الهيولية   األغشية الخلوية و  

 و المصورات الحيويـة يـسمح       الملساء

 مما يولد   لىلى الهيو إبتدفق تلك الشوارد    

 في توازن شوارد الكلسيوم  يثيـر        خلالً

 وهـذا   ،C-ينا  تحرير الـسيتوكروم    أبر

 عن أن استنفاذ    )18( نشره ينسجم مع ما  

داخل الخاليا الكبدية يـؤدي إلـى       الثيول  

زيادة قابلية نفوذ األغشية وانقطاع فـي       

الغشاء الخارجي للمـصورات الحيويـة      

 C-الذي سيؤدي إلى تحرير السيتوكروم    

ـ  ألن الحد من قابلية     Caspaseوتفعيل ال

نفوذ أغشية المصورات الحيوية يضعف     

من فعالية تلك األنزيمات ومن ثم تثبـيط        

 نأ )65,46,37,16(أكدو  ، الموت الخلوي 

في وسـط    PC12حضن خاليا عصبية    

       مـن الغلوتامـات    اً عالي اًيتضمن تركيز 

 يؤدي) يثبط التقاط السستين من الوسط    ( 

 اً تراجع الذي يسبب  GSHـلى نضوب ال  إ

في قدرة الخاليا على حماية نفسها مـن        

غـشية  أ يـصيب   الذي المؤكسدات أذى

دان هذه  تمثل بفق والمالمصورات الحيوية   

 ممـا يـسمح     األغشية لقوامها المعروف  

مسبباً  بتدفق شوارد الكلسيوم نحو الهيولى    

 في مـستوى الكلـسيوم      اً ملحوظ اًرتفاعا

أضف إلى ذلـك أن شـدة       ، داخل الخاليا 

المؤكسدات تـسقط الكمـون الغـشائي       

للمصورات الحيوية الذي يتظاهر بتسرب     

شوارد الكلسيوم مـن تلـك العـضيات              

 إلى) 74 ،77,84(كما أشار ، )86,62,49(

أن تفعيل أقنية الكلسيوم وأنظمة التقاطـه       

، من الوسط يكون حساساً لعوامل األكسدة     

وفي دراسات سابقة على الخاليا الكبدية      

 مؤكسدات البدء تكون قادرة  أوضحت أن

على إفساد وظيفة المصورات الحيويـة      

و ، )74(الذي يؤدي إلى تحرير الكلسيوم    

ـ أن نض   الناتج عن غيـاب     GSHوب ال

السستين من أوساط الزرع يكون متقدماً       

على زيادة شوارد الكلسيوم داخل الخاليا      

ـ       ROSداعماً في ذلك فرضية مشاركة ال

في الخلل الحاصل في تـوازن شـوارد        

  .الكلسيوم

 شوارد الكلسيوم داخـل     درجةرتفاع  إن ا 

 الناتج عـن الحرمـان مـن        pEFخاليا  

 لتـراكم   - كما نعتقد  -جةالسستين هو نتي  

 في  اًريعذ الجذور الحرة التي تسبب فشالً    

 يـؤدي   غشية المصورات الحيوية  أكمون  
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فيولـد  ، إلى التدفق الشاردي إلى الهيولى    

التوازن الشاردي داخل الخاليـا     خلالً في   

ـ   تفعيل -أيضاًعتقادي  ا ب -يثير  Bax  الـ

 يدخالن في بنية الغشاء      اللـذين Bak أو

 يـؤثران  رات الحيوية و  الخارجي للمصو 

هذا التفعيل   ، تكاملية الغشاء الخارجي   في

 ،C- تحرير الـسيتوكوم   ربما يساعد في    

 Bakو  أ Bax مـن    ن كـالً  ألذلك نعتقد   

ـ أ فـي     منظماً  دوراً ؤديان ي أيمكن    ىعل

  .مسار الموت الخلوي

 HepZ/Bcl-2لـى خاليـا     إ لكن بالنظر   

 للمورثـة المـضادة      المفرط ذات التعبير 

نعدام التبـاين فـي     الخلوي فإن   للموت ا 

الوسط  ( الكلسيوم مقارنة مع الشاهد    درجة

 زمـرة ن بروتينـات    أ والًأ يؤكد   )الكامل

تحافظ على تكاملية األغـشية      Bcl-2ـال

الخلوية والنووية والمصورات الحيويـة     

لـى  إفتحد من تدفق شـوارد الكلـسيوم        

محافظة على تـوازن    لامن ثم    و ال،الهيو

و يبقـي    ، الخاليـا  شاردة الكلسيوم فـي   

 المصورات الحيوية بحالة سـليمة يمنـع      

 األنزيمــاتو  C-تحريــر الــسيتوكروم

 الموت الخلـوي    آلية المعنية في    األخرى

  .المبرمج

 أن  )23( وفي أعمـال أخـرى أوضـح      

  دوراً ؤديت K+2 و Mg+2 و   Ca+2شوارد  

 في الحكم على التغيرات الشكلية      مركزياً

للمـوت  والكيميائية الحيويـة المرافقـة      

 الكلسيوم  ارتفاع نِإ ِإذْ، الخلوي المبرمج 

 عـن قطـع      يكون مسؤوالً  ماالداخلي رب 

ـ   يـؤدي إلـى    DNAمناطق الربط للـ

 ،Nucleosome  جسيمات نوويـة   تشكيل

ن تـراكم الكلـسيوم داخـل       أ )66(وأكد  

الخاليا الورمية الغدية البـشروية يتبعـه       

 المـوت   مـن ثَـم   مباشرة تقطيع للدنا و   

ن أ )88,72( بينكذلك  ، لمبرمجالخلوي ا 

هناك عالقة بين تراكم الجذور الحـرة و        

مستوى شوارد الكلسيوم داخل الخاليا و      

الموت  بين   في الخاليا و   DNAـتقطع ال 

رتفاع الكن العالقة بين    ، الخلوي المبرمج 

Ca+2      يمكن   داخل الخاليا و تقطع الدنا ال

،  بـشكل عـام     للتعمـيم  ن يكون قـابالً   أ

نه لوحظ وجود موت خلوي في      أا  مسيوال

بعض حاالت نقصان الكلـسيوم داخـل       

، )88,21(و في حالة عدم التغير    أالخاليا  
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نه على الـرغم مـن      أ، وهذا ما الحظناه  

عدم التبدل في تركيز شوارد الكلسيوم في       

  فقد كـان هنـاك       HepZ/Bcl-2الخاليا  

 %53موت خلوي مبرمج مبكر بحـدود       

 ط خـالٍ ساعة من الحضن في وس 48بعد  

ن هنـاك   أمن السستين مما يدل علـى         

خرى داخل خلوية يثيرها غياب     أ عوامَل

ـ      ا  هـي   ؤديلسستين من الوسط ربمـا ي

 فـي المـوت     هماًم  دوراً يضاًأاألخرى  

السـيما  والخلوي ال بد من التأكد منهـا        

ـ   P38تنبيه السايتوكين      دوراً ؤديالذي ي

ـ    هماًم الـذي   Caspase-9ـ في تفعيل ال

مة في المـوت الخلـوي      هميشكل خطوة   

 إن ارتفاع تركيز الكلسيوم الحر      .المبرمج

يسبق تحرير عوامل الموت الخلوي مـن       

الغشاء الخارجي للـمصورات الحيويـة     

ـ      التـي   Caspaseوتفعيل أنزيمـات الـ

، تتوسط حوادث الموت الخلوي المبرمج      

وقد كشفت معطيات عديدة وحديثة عـن       

ن الشراكة بين إنتاج الجذور الحرة وبـي      

الخلل في تجـانس الكالـسيوم و إزالـة         

االستقطاب فـي أغـشية المـصورات       

ـ       فـي   Caspaseالحيوية و تفعيـل الـ

الخاليا التـي تعـاني المـوت الخلـوي                

)28,14( .  

يبدو من نتائجنا أن قابلية نفوذ األغـشية         

تبدو وكأنها مرحلة غير قابلة للعكس في       

تدرج مسار الموت الخلوي الـذي يقـود        

رة إلـى إزالـة اسـتقطاب غـشاء         مباش

المصورات الحيوية ومـن ثـم تحريـر        

عوامل الموت الخلوي التي تثير تكثـف       

وهذا مـا   ، كروماتين النواة و تقطع الدنا    

مـن أن    pEFالحظناه في حالة الخاليـا      

وضع الخاليا في وسط كامل بعد مضي       

ساعة من حضنها في وسط خاٍل مـن        24

ة للخاليا  السستين لم يحسن في قابلية الحيا     

بعكـس مـا    ، بل استمر االنحدار فيهـا    

 حيث عـادت    Bcl-2شاهدناه في الخاليا    

الخاليا إلى النمو البطيء وهـذا برأينـا        

األول يتعلق بحجم   : ربما يعود إلى سببين   

التبدالت الناجمة عن غياب السستين في      

خصوصاً ما يتعلق بالخلـل     ، pEFخاليا  

الحاصل في أهلية األغشية والذي كـان       

ديداً جداً عكسه االرتفاع فـي درجـة        ش

الكلسيوم الحر في هيولى تلـك الخاليـا        

، وهو تحصيل حاصل عن ذلـك الخلـل       
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 وهذا تأكيد قطعـي     Bcl-2بعكس خاليا   

دوراً  ؤدييــعلــى أن قــوام األغــشية 

وثانياً يعـود   . محورياً في الموت الخلوي   

 علـى دعـم     Bcl-2إلى قدرة بروتينات    

اكمة فـي   التخلص من المؤكسدات المتر   

الوسط من خالل دعم تركيـب الثيـول        

لذلك ، داخل الخاليا بفضل وجود السستين    

إن التبدالت الجاريـة فـي      : يمكن القول 

غير قابلة للعكـس بإعـادة       pEFخاليا  

العامل المسبب في حين هي قابلة للعكس       

أوضـحت بعـض    . Bcl-2في الخاليـا    

الدراسات أن للتفعيل المتـدرج ألنمـاط       

وراً جوهرياً فـي المـوت      د Caspaseال

 إثارة  Jurkatفمثالً تعاني خاليا    ، الخلوي

Fas وCaspase-8     مبكراً جداً قبل الخلـل

ثم يقوم  ، الذي يصيب المصورات الحيوية   

Caspase-8   بتفعيل Caspase-3   الـذي 

بدوره يتوسط حوادث متعددة في مـسار       

الموت الخلـوي مـن ضـمنها فقـدان         

و تقطـع   الالتناظرية في الغشاء الخلوي     

  .)13(الدنا و تكثفه 

ـ       تقـوم   Bcl-2إن بروتينات زمـرة الـ

بحماية خاليا الكبد من المـوت الخلـوي        

المبرمج المحـرض بوسـاطة غيـاب       

وأن إبقاء الكلـسيوم    ، السستين من الوسط  

الهيولي فيها دون تغير معنوي هو دليـل        

واضح على استمرار التقاط الكلسيوم من      

هـا علـى    قبل المصورات الحيوية وإبقائ   

نشاطها الحيوي والمحافظة على سـالمة      

من هنا يأتي دورهـا     ،أغشيتها الخارجية   

 )31(فقد أشـار  ، المضاد للموت الخلوي  

 تثبت تجانس الكلسيوم في     Bcl-2إلى أن   

الشبكة الهيولية وفي المصورات الحيوية     

وإن أي ارتفاع فـي تركيـز الكلـسيوم         

الهيولي إنما ناتج عـن فقـدان أغـشية         

ت الحيوية ألهليتها و مـن ثَـم        المصورا

زيادة تدفق الكلسيوم منها إلـى الهيـولى        

بدالً من التقاطه، وهذا ما شـاهدناه فـي         

 من ارتفاع معنـوي فـي        pEFالخاليا  

 Bcl-2الكلسيوم الهيولي بعكـس خاليـا       

التي لم تبِد هذا التبدل وهذا تأكيد صريح        

 في الحفـاظ    Bcl-2على دور بروتينات    

ة المـصورات الحيويـة     على قوام أغشي  

والشبكة الملساء و الغشاء النووي محافظاً      

  . ومن ثَم على بقاء الخاليا
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 يبدو بشكل واضح أنـه مـن الـصعب        

-Bclـستبعاد إمكانية تأثير بروتينات الل    ا

 مسار الموت الخلوي مـن خـالل        في 2

تنظيم تدفق شوارد الكلسيوم الذي يحدث      

داد زكلسيوم نوعية ت  لل أقنيةنتيجة لتشكل   

و من خالل تحرك    أ pEFفي حالة الخاليا    

للكلسيوم الموجود فـي منـاطق قـرب        

الملـساء   الغشاء النووي وغشاء الـشبكة    

، والغشاء الخارجي للمصورات الحيويـة    

 فـي   Bcl-2إن توقع مشاركة بروتينات     

 من خالل التبدل    هذا المسار كان واضحاً   

يف الذي الحظنـاه فـي تركيـز        عالض

، HepZ/Bcl-2اليـا الكلسيوم الحرفي خ  

-Bcl بروتينات   نإ القول   يدفعنا إلى وهذا  

 تحفظ توازن شوارد الكلسيوم ضـمن       2

سمح للخاليا في النمـو     ت من ثَم الخاليا و 

  .والبقاء

لقد الحظنا أن الخلل في توازن الكلسيوم       

الخلوي يكون معنياً بشكل مهم في الموت       

الخلوي المبـرمج  أكثـر مـن النخـر          

 الضبط الزمني للتبدالت    كما أن ، الخلوي

في مستوى الكلـسيوم  الهيـولي وفـي         

المصورات الحيوية على عالقـة وثيقـة        

بفعاليات المصورات الحيويـة و مقـدار       

ـــ ــراكم ال ــة ROSت ــة إزال  و درج

االستقطاب الغشائي فيها الذي يقود إلـى       

لذلك ، الموت الخلوي المبكر بشكل أساس    

ـ   Bcl-2فإن التعبير العالي لـ      ك  يثبط تل

التبدالت في الخاليـا التـي تعرضـت        

على الرغم من   و  ، للحرمان من السستين  

ضعف مـستوى الغلوتـاثيون المـضاد       

 نتيجة لغياب السـستين فـإن       للمؤكسدات

 معدل الموت الخلوي المبكر في      انخفاض

سـا  48 بعد مرور    Bcl-2الخط الخلوي   

من الزرع مقارنة ذلك مع الخط العـادي        

pEF خفـاض  نا دليل واضح علـى      هو

، تركيز الجذور الحرة في تلـك الخاليـا       

لـى دعـم    إينا عائد ليس فقـط      أوهذا بر 

صيانة  للغلوتاثيون و  Bcl-2ـبروتينات ال 

 علـى    أيـضاً  األغشية فحسب بل دليـل    

 في خاليا   االستقالبينخفاض في المعدل    ا

Bcl-2        نخفـاض  ا وهذا ما ظهـر مـن

ستهالك الغلوكوز من قبـل     امعنوي في   

 pEFقارنة مع الخط    هذا الخط الخلوي م   

نخفاض في تـشكل الجـذور      ا ينتج عنه 

التي   آثارها السامة  نعداما  ومن ثَم  الحرة  
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 و إذا نظرنـا     . الموت الخلوي  تؤدي إلى 

إلى معدل استهالك الغلوكوز مـن قبـل        

 ومقارنة ذلك مـع معـدل       Bcl-2الخاليا

التكاثر في هذا الخط الخلوي ثم مقارنـة        

، pEF ذلك مع ما يحدث للخط الخلـوي      

 تثيـر انخفاضـاً     Bcl-2نجد أن مورثة    

معنوياً في معدل استهالك الغلوكوز على      

الرغم من التزايد الكبير في نمو الخاليـا        

 الذي يبدي    pEFمقارنة مع الخط    ، الحية

ارتفاعاً معنوياً في اسـتهالك الغلوكـوز       

مترافقاً بارتفاع كبير أيـضاً فـي نمـو         

، لزرعسا األولى ل  48الخاليا الحية خالل    

ثم يبدأ االنحدار الشديد في قابلية الحيـاة        

يقابلـه  ،  وارتفاع في الموت   pEFللخاليا  

ثبات في النمو و ارتفاع في قابلية الحياة        

  يستمر إلى أبعـد مـن        Bcl-2في الخط   

، سا من الزرع في الوسـط الطبيعـي   48

سـا  48هذا التباين بين الخطين في الــ        

، الباألولى أساسه شدة التكاثر واالسـتق     

فالنمو السريع للـخاليا فـي الـساعات       

األولى للزرع يتولد عنه تراكم كبير فـي        

المخلفات االستقالبية السامة فـي الخـط       

pEF      يؤدي برأينا إلى الموت الدراماتيكي

للـخاليا فيما بعد والذي يتفاقم بـضعف       

ــاب  ــوي نتيجــة لغي ــاثيون الخل الغلوت

السستين، و قد كان هذا التباين أشد بعـد         

سا حيث إنَّه على الرغم من االنحدار       72

الشديد في كثافة الخاليا الحية بقي معدل       

أعلـى منـه     pEFاالستهالك في الخاليا    

 التـي تبـدي     Bcl-2كثيراً في الخاليـا     

استهالكاً أقل على الـرغم مـن النمـو         

واالرتفاع في قابلية الحياة التي تـستمر       

تقريباً في السوية نفسها خـالل الفتـرة        

 إن االستهالك الضعيف للغلوكوز     ،نفسها

سينتج  عنه و بـشكل طبيعـي تـراكم          

ضعيف للمخلفـات الـسامة خـصوصاً       

الجذور الحرة سيجعل المخـاطر علـى       

الخاليا أضعف وهذا سيـساعد الخاليـا       

على االستمرار في الحياة فتـرة أطـول        

كونها ما زالت تعيش ضمن شروط قريبة       

من من هنا كان البد     ، من الطبيعية للحياة  

 بأنها  Bcl-2الحكم على بروتينات العائلة     

بروتينات الثبات الخلـوي مـن خـالل        

إضعافها للنشاط االسـتقالبي الخلـوي و      

دعم الثيول الخلوي و الحد مـن سـمية         
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الجذور الحرة و المحافظة على سـالمة       

  .األغشية

إن فهماً أفـضل للحـوادث الكيميائيـة        

الحيوية التي عادة تشارك فـي ظـاهرة        

الخلوي والنخر يكون مهماً جـداً      الموت  

بهدف تطوير مقاربة عالجية موضوعية     

لمنع موت الخاليا في كثير من الحـاالت       

اإلمراضية في أعـضاء مختلفـة مـن        

وهنا نتطلع نحو إيجـاد عناصـر       .الجسم

تساعد في زيـادة الخلـل فـي أغـشية          

المصورات الحيوية كمضادات السـستين     

بهدف إثارة الموت الخلوي فـي بعـض        

لخاليــا الورميــة ضــمن اســتراتيجية ا

كما أنها تساعد في إلقاء     ، عالجية لألورام 

الضوء على استخدام عناصـر مـساعدة     

ـ    للحـد   Bcl-2مضادة الموت الخلوي ك

من االنحالل الخلوي الذي يصيب الخاليا      

العصبية في بعـض األمـراض مثـل        

 و Alzheimerالزهـــــــــايمر

 و Parkinsonباركينـــــــــسون

و ، Hantington diseaseهــانتينغفون

بهدف تحسين حيـاة بعـض الخطـوط        

الخلوية الهجينة اإلنتاجيـة الـصيدالنية      

وإنتاجيتهــا بقــصد تطــوير الــصناعة 

  .الصيدالنية الحيوية

  :ستنتاجا-

إن حرمان الخاليا الكبدية من السـستين       

يثير الموت الخلـوي المبـرمج المبكـر        

وليس النخر بآلية يتدخل فيها الغلوتاثيون      

مؤكسدات، وثانياً الخلـل فـي      المضاد لل 

التوازن الشاردي للـكلسيوم في الخاليـا      

الناتج عن الخلل فـي تكامليـة أغـشية         

  .المصورات الحيوية

 تقاوم الموت الخلوي    Bcl-2إن بروتينات   

المبرمج بآلية تعتمد أوالً في الحفاظ على       

      أهلية أغشية المصورات الحيوية ومن ثَم

دي للكلسيوم  المحافظة على التوازن الشار   

وثانياً دعـم الغلوتـاثيون     ، داخل الخاليا 

والفعل المضاد للمؤكسدات مـن خـالل       

  .الحد من النشاط االستقالبي للخاليا

إن التبدالت الناتجة عن غياب السـستين       

من وسط الزرع غير قابلة للـعكس في       

بعد ترميم الوسـط بعكـس       pEFالخاليا  

 التي تستطيع العودة إلـى      Bcl-2الخاليا  

وضعها الطبيعي بعد ترميم الوسط علـى       
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ـ      الرغم من أن الغياب الطويـل للسـستين         .Bcl-2يمكن أن يضعف مورثـة الـ
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