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دور أنزيم الفوسفاتاز القلوية في عودة الخاليا الدموية في النقي والطحال بعد تشعيع لكامل 
 جسم الفأر

 د. خالد المحمد- السيدة فاطمة الشيخ
 هيئة الطاقة الذرية السورية- قسم الطب اإلشعاعي- دائرة البيولوجيا الطبية

 الملخص:
تتشكل األنسجة المكّونة للدم بشكٍل عاٍم من عضوين نسيجيين متمايزين عن بعضهما البعض نوعًا ما، هما النسيج المكّون للدم 

بالخاصة والنسيج الداعم له. يتشكل النسيج الداعم لتشكل مكونات الدم من مجموعة من الخاليا من أهمها ما يسمى بالخاليا 
الليفية الشبكية المفرزة ألنزيم الفوسفاتاز القلوية. ويعتقد أن لهذه الخاليا ومن خالل إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية دور مهم في 

عملية إنتاج مكّونات الدم. ولقد تبين من خالل تجاربنا السابقة، أن إفراز األنزيم المذكور قد ازداد بشكل واضح بعد عملية 
تشعيع غير قاتلة لكامل جسم الفأر حيث حصل تدمير شبه كامل لكل مكونات نقي العظم، وهو العضو األساسي إلنتاج الدم. 

 وعندما بدأت عودة الخاليا للظهور الحظنا بدء عودة مستوى األنزيم تدريجيًا إلى الوضع الطبيعي. 
وأجرينا في هذا البحث مجموعًة من التجارب بهدف التحقق من وجود هذا الدور ألنزيم الفوسفاتاز القلوية في عودة تكاثر 

الخاليا المكّونة للدم. ومن أجل ذلك أخذنا عددًا من الفئران وقمنا بتقسيمها إلى أربع مجموعات، شععت ثالث مجموعات منها 
بجرعات غير قاتلة وتركت الرابعة بدون تشعيع كشاهد. تم حقن المجموعة األولى بمادة التتراميزول (مادة مثبطة إلفراز 

الفوسفاتاز القلوية) قبل أربع وعشرين ساعة من التشعيع، وتم حقن المجموعة الثانية بمادة الليزينوبريل (مادة تثبط بشكل كبير 
إنتاج مكونات الدم) قبل أربع وعشرين ساعة من التشعيع، أما المجموعة الثالثة فقد شععت بدون حقن. بعد ذلك ُأخذت مقاطع 

نسيجية من نقي العظم ومن الطحال بفواصل زمنية متعددة من أجل دراسة إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية. أعيدت التجارب بنفس 
 الطريقة من أجل إجراء عد لخاليا نقي العظم.

عندما شععت الفئران وبدون حقن أّية مواد وصل إفراز األنزيم إلى أقصاه بعد ثالثة أيام من التشعيع وكان عدد الخاليا في 
أدنى مستوى، بعدها بدأ األنزيم بالعودة إلى مستواه الطبيعي وبدأ عدد الخاليا باالزدياد. في حين أنه عندما حقنت الفئران بمادة 
التتراميزول، فقد تأخر إفراز الفوسفاتاز القلوية بشكٍل واضٍح، وتأخرت بالتالي عودة إفراز هذا األنزيم لمستواه الطبيعي، وتأخرت 

بذلك أيضًا عودة النسيج النقوي لوضعه الطبيعي. أما عندما حقنت الفئران بمادة الليزينوبريل المثبطة إلنتاج مكونات الدم فقد 
الحظنا زيادًة في إفراز األنزيم منذ البداية، أّي قبل أن يظهر عادًة أثر اإلشعاع على الخاليا المفرزة لهذا األنزيم، وربما هذا ما 

يؤكد على دور هذا األنزيم في عودة تكاثر الخاليا الدموية في النقي والطحال، نظرًا ألن تثبيط إنتاج مكونات الدم أدى إلى 
 تحريض إفراز هذا األنزيم مباشرةً .

 الكلمات المفتاحية:
                         الفوسفاتاز القلوية 

 نقي العظم         
 التشعيع                    

                                                                                 المكونات الدموية    
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Alkaline phosphatase role in bone marrow and spleen hemopoietic 
cells recovery after mouse whole-body irradiation. 

Dr. Kh. Al Mouhamad & F. Al Sheikh 

Abstract: 
Hematopoietic tissue is consisted of two distinctly different tissues, the first part is the 

hematopoietic stem cells and the second tissue is a mixture of many supportive cells which the 

most important one of them is alkaline phosphatase (ALP)-secreted-fibroblastic cells (FBCs). It 

was thought that FBCs play an important role in the hematopoiesis through ALP secretion. Our 

previous studies indicated that the ALP secretion in bone marrow (BM) increased after a whole 

mouse body irradiation when the BM cellular component is completely destroyed and, then it 

was decreased when the BM regain its cellular component. 

We performed some experiences to verify if there is any role to the ALP in the hematopoiesis. 

We irradiated three groups of mice to non-lethal dose, the first one was injected by Tetramizole 

(anti-ALP) 24 hours before irradiation, and the second was injected by Lisinopril (anti-

hematopoiesis) 24 hours before irradiation and the third left without any injection. The fourth left 

as control. Many histological sections were taken from BM and spleen on 1, 3, 7 and 30 days 

after irradiation to perform ALP-histological detection. These experiences were repeated to count 

BM cells. 

ALP secretion level in the BM was reached the maximum 3 days after irradiation without any 

injection when the cell number was in minimum then, the level of ALP start to decrease and the 

cell number start to increase. ALP secretion delayed when the mice were injected by Tetramizole 

and BM cell population also delayed to return to its normal position. But, the ALP secretion 

increased directly after irradiation when the mice were injected by Lisinopril which, the ALP 

secretion, normally reached the maximum by the third day. These results may indicate a role to 

the ALP in BM and spleen hematopoietic cell recovery. 

Key words 

Alkaline phosphatase (ALP),   و Bone Marrow (BM) 
Hematopoiesis                                                                      
Irradiation                                                                              
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 -المقدمة:1

 . أنزيم الفوسفاتاز القلوية:1-1

 والعظام ALP-1يعد الفوسفاتاز القلوية مجموعًة من األنزيمات التي توجد في الكبد بالمقام األول إيزوزيم 

 كما -ALP 3وهناك كمياٌت صغيرٌة تنتجها الخاليا المبطنة لألمعاء إيزوزيم  -2ALP بالمقام الثاني إيزوزيم

يوجد أنزيم الفوسفاتاز القلوية في أغشية الخاليا، وفي النهايات المتطاولة السيتوبالسمية والتي تشهد عملية 

النقل الخلوي مثل الخاليا المعوية، والخاليا المبطنة لألنابيب البولية (المتعرجة والقريبة)، وفي الخاليا المهدبة 

 كما أن لها دورًا في تفاعالت شوارد ].15[في ظهارة البربخ، وفي بطانة البروستات، وفي بطانة الشرايين 

 PH:10الكالسيوم في أنسجة العظم،ُ يطرح هذا األنزيم في الدم. كما يعمل هذا األنزيم بنشاط عند درجة قلوية 

ويزداد نشاطه بوجود شوارد المنغنزيوم والمنغنيز والتوتياء والكوبالت، ويثبط نشاطه شوارد الفوسفات والزرنيخ 

 ]. 48[والكحول. كما يثبط الحمض األميني الفينيل آالنين نشاطه في األمعاء 

 تعود أسباب زيادة الفوسفاتاز القلوية إلى:

 - احتقان الكبد أو انسداد في المسالك الصفراوية وتعود أسباب احتقان الكبد إلى مايلي:1◌ً 

 .تناول أدوية منع الحمل عن طريق الفم 

 .انسداد البنكرياس 

 /التهاب الكبد /مرض مونو CMV 

 فشل القلب االحتقاني 

  طفيليات 

 سرطان الكبد 

 ◌ً - إصابة العظام وتعود إلى:2

 .داء باجيت: وهو نوع من سرطان الدم 

 .يحدث االرتفاع الفيزيولوجي لألنزيم عند األطفال أثناء النمو الطبيعي للعظام 
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 .الحأل النطاقي (األلواح): وهي حالة مرضية مؤلمة تصيب لكل من تعرض لفيروس الجدري  

 -سوء  لين العظام- فرط الثانوية عند مرضى الكلى- فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط االبتدائية

 تكلس العظم).–االمتصاص 

 .فرط نشاط الغدة جارات الدرق 

 .ترقق العظام 

 .فرط الغدة الكظرية القشرية 

 ◌ً - أسباب أخرى:3

 .تنتج المشيمة الفوسفاتاز القلوية في أواخر الحمل 

 الداء النشواني 

 الداء الحبيبي 

 -مرض كرون-القرحة. التهاب القولون القرحي- التهاب المعدة واألمعاء 

 االنتان 

  ويصيب أجهزة مختلفة  % 37-9الساركوئيد (وهو مرض جهازي حبيبومي مزمن يصيب الجلد بنسبة

 الجهاز العصبي المركزي- ا القلب- العقد اللمفاوية- العين- عظام السالميات- مثل الرئة والمنصف-

 الغدة النكفية). لكلية- الطحال-الكبد-

 التهاب المفاصل الروماتيزمي 

 .بعض السرطانات مثل سرطان الغدد الليمفاوية واألورام الخبيثة للجهاز التناسلي عند المرأة 

 .تلف أنسجة القلب أو الرئتين 

إذا كانت الفوسفاتاز القلوية مرتفعة دائمًا فهذا يتطلب إجراء اختبارات أخرى لتحديد منشأ المرض مثل 

اختبارات أنزيمات الكبد للتأكد من سالمة الكبد واختبارات األشعة السينية للعظام. ويمكن تحديد وضع 

  والعظام)ALP-1 (اإليزوزيم لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الفوسفاتاز القلوية جاء في المقام األول من الكبد

)ALP-2(بالمقام الثاني . 

 يعود أسباب انخفاض الفوسفاتاز القلوية إلى:

 .نقص الزنك 



7 
 

 الغدة الدرقية 

 نقص فيتامين ث/االسقربوط 

 نقص حمض الفوليك 

 زيادة تناول فيتامين ث 

 انخفاض مستويات الفوسفور 

 .حاالت قصور وظيفة الغدة جارات الدرق 

 الداء البطني 

 سوء التغذية 

 .عدم كفاية وظيفة الغدة الدرقية 

 فقر الدم الخبيث 

  نقص فيتامينB6 ]15.[ 

 . األعضاء المّولدة للدم وأنزيم الفوسفاتاز القلوية:1-2

يتكّون الدم عند جنين اإلنسان في عدة أعضاء منها الكبد والطحال وفي مراحل متأخرة من الحياة الجنينية 

يصبح نقي العظم العضو المسيطر ثم يصبح العضو الوحيد عند اإلنسان بعد والدته. وعند حيوانات أخرى 

يمكن أن تستمر أعضاء أخرى في تكّوين الدم كما هو الحال في الطحال عند الفئران حيث يساهم في تكّون 

 سلسلة اللمفاويات بشكل خاص.

 يتشكل نقي العظم من الناحية الوظيفية من جزئين رئيسيين: الجزء األول وهو الجزء المكّون لخاليا الدم 

ويتألف من مجموعة كبيرة من الخاليا التي تنقسم وتتمايز لتشكل عناصر الدم الناضجة، والثاني وهو الجزء 

الّداعم للجزء األول ويتشكل هذا األخير بشكل رئيسي من مجموعة من الخاليا أهمها خاليا اآلرومة الليفية 

الشبكية التي تتميز باستطاالتها السيتوبالزمية الطويلة وتسمى بالخاليا الداعمة أيضًا وتتميز بإفرازها ألنزيم 

 وتتألف الخاليا الّداعمة من عدة أنواع من الخاليا مثل الخاليا الشحمية والخاليا ]6-1[الفوسفاتاز القلوية 

شبيهة األرومة الليفية (الشبكية) والخاليا البطانية والخاليا البانية للعظم والخاليا الناقضة للعظم وكل منها له 
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صفاته ووظائفه الخاصة. ولقد وجد أن الخاليا الدهنية يزداد تواجدها مع تقدم اإلنسان في العمر والتي ال 

 يزال دورها الحقيقي في النقي غير معروف. 

يتطلب تشكل أي ورم خبيث وجود عالقة وثيقة بين الخلية في الحالة ما قبل السرطانية أو السرطانية 

 ].20المضطربة مورثيًا والبيئة المحيطة بها والتي من المفترض أن تكون مورثيًا سليمة وربما مختلفة وظيفيًا [

تم وضحت ووصفت العالقة بين الخلية السرطانية وبيئتها المحيطة في نموذج تجريبي عند الفئران من خالل 

 ].26دراسة أحد أنواع اللمفومات التي تنشأ في الغدة الصعترية [

لقد اتضح في هذا النموذج بأن البيئة المختلة وظيفيًا تساهم في تحول الخاليا في حالتها ما قبل السرطانية 

إلى خاليا سرطانية وقد اتضح أيضّا بأن التعبير عن المورثات المسؤولة عن دورة االنقسام الخلوية وعن 

 بأن معالجة الخلل الوظيفي ]23-2[]. وقد أظهرت بعض الدراسات 41الموت الخلوي المبرمج قد تأثرت [

والشك بأن هناك ]. 8[للبيئة المحيطة قد منع تشكل السرطان بشرط أن تكون هذه المعالجات في بداية الخلل 

عالقة بين الخاليا ما قبل السرطانية أو السرطانية ومحيطها في مرض تناذر عسر التصنع النقوي. يتصف 

هذا المرض بأنه خلل يصيب نسيلة دموية أو أكثر وبالتالي بنقص في واحد أو أكثر من مكّونات الدم 

المحيطي وهناك نسبة كبيرة من الحاالت تتحول إلى ابيضاض دم، لذلك يمكن أن يعتبر عسر التصنع النقوي 

في هذه الحاالت حالة ما قبل سرطانية. يبدو أن الحاالت السرطانية تتشكل نتيجة تراكم عدة اضطراباٍت 

 مورثيةٍ في خلية دموية جذعية تعيش ضمن بيئة محيطية مضطربة.

. ومع ذلك ما زالت ]32[قد تلعب هذه االضطرابات في البيئة المحيطة دورًا مهمًا في بدء أو تقدم المرض 

   ].32[ اآلليات اإلمراضية وكيفية تطور المرض غير معروفة

ومن خالل المشاهدات السريرية التي تمت في مخابر علم التشريح المرضي في جامعة ليج الحظنا اضطراب 

 ولقد الحظنا أيضًا بأن حاالت عسر التصنع ]،14، 13[ إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية في بعض أمراض الدم

النقوي الناجمة عن المعالجة الكيميائية والتي استعادت نشاطها كانت مترافقًة بوجود إفراز لهذا األنزيم وأما 

 الحاالت األخرى من عسر التصنع النقوي المجهولة السبب والتي لم تشَف كانت مترافقًة بغياب لهذا األنزيم

 وقد أجرينا في مخبرنا دراسة علمية على قدرة الخاليا النقوية السدوية على التجدد بعد تشعيع ].42، 41[
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لكامل جسم الفأر وركز على خاليا اآلرومة الليفية الشبكية المفرزة ألنزيم الفوسفاتاز القلوية وعلى تطورات 

إفراز هذا األنزيم. ولقد وجدنا بأن إفراز هذا األنزيم قد ازداد بشكٍل كبيٍر في الفترة األولى بعد التشعيع وهي 

الفترة التي سبقت عودة خاليا نقي العظم للتكاثر، وقد بدأ مستوى إفراز هذا األنزيم يعود للطبيعي بعد عودة 

 . ]38[ خلوية النقي إلى الطبيعي

ما نود عمله هو التأكد من وجود عالقة بين تغيرات إفراز هذا األنزيم في نقي العظم التي تحدث بعد التشعيع 

وتغيرات خلوية النقي الحاصلة في نفس الفترة وذلك باستخدام مقاربتين: األولى بتثبيط فعالية هذا األنزيم بعد 

تشعيع الحيوانات ومراقبة تطور عدد خاليا النقي وذلك ألن إفراز األنزيم يرتفع بشكلٍ كبيرٍ بعد التشعيع كما 

الحظنا باستخدام مركب الليمفاميزول أو أحد مشتقاته، هذه المركبات معروفة بفاعليتها بتثبيط فعالية أنزيم 

).  والمقاربة الثانية هي عمل العكس إذا صح القول وذلك بمنع خاليا النقي من 40، 9الفوسفاتاز القلوية (

التكاثر ومراقبة إفراز هذا األنزيم بعد عملية تشعيٍع للحيوانات وذلك باستخدام مركب الليزينوبريل هذا المركب 

 إلى 1 وهذا األنزيم يمنع تحول األنجيوتنسين-  (Angiotensin I)1يثبط األنزيم القالب للببتيد األنجيوتنسين-

، 19) وهذا المركب األخير له دور سلبي على عملية تكاثر الخاليا الدموية الجذعّية (39 (2أنجيوتنسين-

) وهكذا يؤثر مركب الليزينوبريل على تكاثر الخاليا الدموية بشكل غير مباشر عن طريق منع تحول 46

 .2 الى أنجيوتنسين-1األنجيوتنسين- 
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  التجهيزات والمواد المستخدمة:-2

  التجهيزات المستخدمة: -2-1 

Olympus -بالمجهر خاصة ديجتال كاميرا مع  مجهر  

SLEE  -البرافينية للمقاطع ميكروتوم  

SLEE -المبردة للمقاطع  ميكروتوم  

Schott-Duran -مل500- مل250-مل100 (مختلفة بأحجام  بياشر-

)مل100  

Brand -مل500- مل100(مختلفة  بسعات  مقاييس مدرجة -

)مل1000  

Glasfirm -مختلفة بقياسات زجاجية  ممصات  

Boro -مختلفة بأحجام معايرة  بالونات  

Schott-Duran -مختلفة بأحجام زجاجية  أقماع  

Schott-Duran -مختلفة بأحجام غطاء مع محاليل  زجاجات  

Aesculap -تشريح  علبة  

Eppendorf -دائري ممصات  حامل  

Labinco -مغناطيسي سخان مع  خالط  

Eppendorf -مختلفة بقياسات  ميكروبييتات  

Eppendorf -ميكروبيبت  حامل  

Glasfirm -مختلفة بأحجام تفلون  قضيبان  

Duran -تلوين زجاجية  أحواض  
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Brand - براند دسبنسر handy step 

Eppendorf -محاليل موزع- دسبنسر (الخطرة المواد لسحب  آلية(  

Syria -كبير  ديسكاتور  

Syria -مل 500 سحاحة  بيبت  

Pasha -ترشيح  ورق  

Menasha -بارافيلم  

Syria -ل 20 بحنفية بالستيك  بيدون  

Pasha -قمع  حامل  

Brand -العادية الممصات لتعبئة  آلة  

Pasha -د 60  ميقاتية  

Syria -الزجاجية لألواني  مشبك  

Eppendorf -صفراء- زرقاء (ممصات  رؤوس(  

Pasha -مشرط شفرات  علب  

Taichang -القياسات مختلف  أتيكيتات  

MTC ALupack W.L.L -ألمنيوم ورق  علب  

Marsha -للحرارة مقاوم  الصق  

Pasha -للوزن بالستيكية  أوعية  

Lab.Equipment K.F.T.Equipmen  -حمام مائي مع منظم حراري  

Pasha مالقط جراحية  - 

Pasha  مقصات جراحية - 

Malaysia  -كفوف طبية  
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:المستخدمة المواد -2-2  

Phone-Poulenc أوكسيد الزئبق- 

TEKIM إكزيللين- 

Qualikems إيوزين - 

Sigma Fast Blue BB Salt ملون أزرق الفوسفاتي - 

Panreac بارا فورم ألدهيد - 

Sigma حمض كلور الماء - 

BDH ستيرات ثالثية الصوديوم - 

Seelze-Hannover كبريتات األلمنيوم والبوتاسيوم المائية- 

Scharlau فوسفات أحادية الصوديوم - 

Scharlau فوسفات ثنائية الصوديوم - 

Sigma ليزينوبريل - 

Sigma تتراميزول هيدروكلوريد - 

Panreac التريس- 

TEKIM ملح كلور الصوديوم - 

Lichrosolv الكحول الميتيلي - 

Sigma  مادة النفتول -ASفوسفات  

FLuka هيماتوكسيلين - 

Panreac -دي ميثيل فورما أميد N-N- 

 



13 
 

  المحاليل المستخدمة:-3

  :  %70 التركيز ذو اإليتانول محلول  تحضير-3-1

 العظمي الهيكل لغسل ويستخدم المقطر بالماء مل 100 إلى الحجم ويكمل اإليتانول من مل 70 بأخذ يحضر

 .للحيوان

 

 باأللف: 9 تحضير المصل الفيزيولوجي ذو التركيز -3-2

 مل ماء مقطر. وهذا المحلول صالح لمدة ستة أشهر 1000 ونحلها في NaCL غ من كلور الصوديوم 9نزن 

 في درجة حرارة الغرفة.

 

                                                   Tris PH: 9.1 الـ محلول تحضير- 3-3

التريس مادة من غ4.848 نزن  

 NaCL الصوديوم كلور من  غ5.6  نزن

.مقطر ماء مل 200 في األوزان هذه وتحل  

.مئوية درجة  4 +بالدرجة بالبراد ويحفظ أشهر ستة لمدة صالح وهو  
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:التخزين  تحضيرمحلول-3-4  

التريس مادة من مل 100 نأخذ  

 فوسفات AS  النفتول مادة من ملغ 30 نزن

 .أميد فورما ميثيل دي N-N مادة من مل 0.5 نأخذ

.مئوية درجة 4 +بالدرجة بالبراد ويحفظ أشهر ستة لمدة صالح وهو  

 

 Fast Blue BB Salt الملونة المادة  تحضير-3-5

 يعتبر هذا الملون من الملونات البسيطة ويحضر كما يلي:

 عن بعيداً  تحفظ (التخزين محلول من مل 10 في ونحلها Fast Blue BB Salt الملونة  المادة من  ملغ10 نزن

 .الترشيح بعد ويستخدم فقط االستخدام وقت تحضيره ويتم). الضوء

 

  تحضير ملون الهيماتوكسيلين:-3-6

الهيماتوكسيلين: هي مادة طبيعية نباتية تستخرج من بعض األخشاب في أمريكا الالتينية وتوجد في المناطق 

االستوائية والمكسيك وهي مادة غير ملونة بحد ذاتها، والبد من أكسدتها بالهواء ببطء لعدة أسابيع أو سريعًا 
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 بالماء األكسجيني أو برمنغنات البوتاسيوم أو أكسيد الزئبق وعندها نحصل على المادة الملونة الهيماتوكسيلين

] 48.[ 

ال يلون الهيماتوكسيلين النواة بشكٍل جيٍد إال إذا استعمل معه مواٌد وسيطةٌ مثل الشب الحديدي أو الشب 

 البوتاسي.

 ويستخدم لتلوين كافة أنواع األنسجة ويحضر كما يلي:                                                                                                 

 مل ماء مقطر مع التحريك والتسخين. 50غ من الهيماتوكسيلين في  5- نحل 1

  ليتر ماء مقطر مع التحريك والتسخين.1غ من شب البوتاسيوم في  20- نحل 2

 - نمزج بلطف المركبين السابقين ونستمر حتى الغليان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3

  غ من أكسيد الزئبق بحذر شديد (مادة سامة جداً ).2.5- نضيف 4

 - نقوم بالتبريد المفاجىء للمحلول بوضعه في البراد وتغليفه بورقِة قصديٍر لمنع تخربه بالضوء. 5

 

 تحضير ملون اإليوزين:- 3-7

يعتبر هذا الملون من الملونات الصنعية التي تحضر في المخبر بعد إجراء عددٌ من التفاعالت الكيميائية 

على األجزاء المكونة لها وهو ملون حامضي يفيد في تلوين السيتوبالسما ويعطيها اللون األحمر الزهري 

 ويحضر كما يلي:
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 مل ماء مقطر.100غ من ملون اإليوزين في 1- نحل 1

 - نغلف الزجاجة بالقصدير لمنع تخربه بالضوء.2

 - يحفظ بالبراد لحين استخدامه.  3

 

  تحضير مادة الليزينوبريل:-3-8  

يعتبر مركب الليزينوبريل مركب من مركبات خافضات ضغط الدم يعمل على استرخاء األوعية الدموية ويثبط 

] 38[ 2إلى األنجيوتنسين- 1 وهذا األنزيم يمنع تحول األنجيوتنسين- 1األنزيم القالب للببتيد األنجيوتنستين-

وبالتالي يؤثر بشكل غير ] 46- 19 [ولهذا المركب دور سلبي على عملية تكاثر الخاليا الدموية الجذعية

 مباشر على تكاثر الخاليا الدموية ويحضر كمايلي:

  ويستخدم مباشرًة بعد تحضيره. مل مصل فيزيولوجي،12 من مادة الليزينوبريل ونحلها في  ملغ6نزن 

 

  تحضير مادة التترا ميزول هيدروكلوريد:-3-9

وهي مادٌة كيميائيٌة شديدة السمية تستقر في العضو الهدف وهو الجهاز المناعي ووظيفته تثبيط إفراز أنزيم 

] ويحضر كما يلي:8،35الفوسفاتاز القلوية  [  

 ويستخدم مباشرًة بعد  مل مصل فيزيولوجي،12 من مادة تترا ميزول هيدروكلوريد ونحلها في  ملغ6نزن 

 تحضيره.
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  طريقة العمل:-4
  مرحلة الحصول على األعضاء المطلوبة:-4-1
 

) ووزنها يتراوح ما أسابيع 6 -5 عمر في( فأر 35وعددها الفئران من  مجموعة أخذ على العمل طريقة تعتمد

 :]2[ مجموعات ثالث إلى وقسمناها غ )25 - 20(بين 

 .12غري وعددها  4 قدرها بجرعة قمنا بتشعيعها األولى المجموعة

 مل لكل فأر وعددها 0.5غري بعد حقنها بمادة الليزينوبريل بمقدار  4 بجرعة الثانية قمنا بتشعيعها المجموعة

12.  

 .12الشاهدة وعددها  المجموعة وهي الثالثة المجموعة

 حيوانات 3يوم) وفي كل مرحلة يتم قتل  30، 15، 7، 3، 1قمنا بقتل هذه الحيوانات في فتراٍت زمنيٍة مختلفٍة (

ويؤخذ عظمي الفخذ والطحال والكلية ليدرس إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية في األعضاء وخلوية النقي بشكل 

 رئيسي.

وقسمناها غ )25  -20() ووزنها يتراوح مابين أسابيع 6 -5 عمر في(ثانية من الفئران  مجموعة وقد قمنا بأخذ
 :مجموعات ثالث إلى

 .12غري وعددها  4 قدرها بجرعة األولى قمنا بتشعيعها المجموعة

 مل لكل 0.5غري بعد حقنها بمادة التترا ميزول هيدروكلوريد بمقدار  4 بجرعة قمنا بتشعيعها الثانية المجموعة

  .12فأر وعددها 

 .12الشاهدة وعددها  المجموعة وهي الثالثة المجموعة
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 حيوانات 3وفي كل مرحلة يتم قتل ) يوم 30، 15، 7، 3، 1(قمنا بقتل هذه الحيوانات في فتراٍت زمنيٍة مختلفٍة 

ويؤخذ عظمي الفخذ والطحال والكلية ليدرس إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية في األعضاء وخلوية النقي بشكل 

 نانومتر. 351رئيسي. وكان يجب إنجاز جزء من العمل على جهاز الفلوسيتومتري في طول الموجة 

قمنا بإعادة التجارب السابقة بالكامل ووفقًا للبروتوكوالت السابقة كما هو مذكور وذلك من أجل الحصول على 

 عدد خاليا نقي عظمي فخذ الفأر.

  

  مرحلة إجراء المقاطع:-4-2

  تثبيت العينات بالهالمة:-4-2-1

 - نصنع قوالب من األلمنيوم.1

 - نضع الهالمة في القوالب الخاصة.2

 -نضع العضو المراد تثبيته ونصب فوقه كمية كافية من الهالمة.3

 - نعنون العينة بذكر اسم المقطع والتاريخ.4

 - نجمد العينات المأخوذة في جهاز الميكروتوم كريوستات لمدة ساعتين.5

 - ترفع العينات وتوضع في علبة خاصة بعد عنونتها وذكر التاريخ.6

  درجة مئوية لمدة أسبوع أو لحين استخدامها.20- - تحفظ العينات في المجمدة بالدرجة 7

  درجة مئوية.10 -- ترفع العينات قبل يوم من التقطيع وتوضع في ثالجة البراد بالدرجة 8
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  تقطيع العينات:-2- 4-2

 درجة مئوية. 24 –- نشغل جهاز الميكروتوم كريوستات حتى يصل لدرجة تبريد 1

 - نثبت المقطع على القالب الخاص به بالجيل ونتركه في الجهاز لفترة حتى يتجمد.2

 - نثبت المقطع في المكان المخصص له على الجهاز.3

 ميكرون. 5- نعاّير الجهاز على سماكة 4

 - نقوم بالتقطيع أتوماتيكيًا حتى نصل إلى المقطع ومن ثم نتابع التقطيع يدوياً .5

 - نأخذ المقاطع على صفائح خاصة.6

 - نعنون الصفيحة بذكر اسم المقطع والجرعة المستخدمة وتاريخ أخذ المقطع.7

 - نعالج المقاطع بالماء للتخلص من الجيل.8

 

  مرحلة التلوين:-4-3

 الملونات: هي مواد تجتاز األغشية الخلوية لتصل إلى داخل الخلية وتلون عناصرها بشكل اصطفائي.

وتصنف الملونات حسب منشأها إلى ملوناٍت ذات منشأ طبيعي وهي الملونات التي تستخرج من الطبيعة مثل 

وملونات ذات منشأ  الهيماتوكسيلين الذي يستخرج من أشجار الهيماتوكسيل في غابات كندا والمكسيك وأمريكا

 صناعي. وتضاف إلى الملونات أمالح معدنية لتثبيت اللون مثل شب الحديد وشب األمونيا.

  إلى ثالث مجموعات:PH تقسم الملونات حسب درجة الحموضة الـ

 األصبغة الحامضية: وهي األصبغة التي تتفاعل في الوسط القلوي وتلون السيتوبالسما مثل اإليوزين.



20 
 

األصبغة القلوية أو األساسية: وهي األصبغة التي تتفاعل في الوسط الحامضي وتلّون النواة مثل 

 الهيماتوكسيلين.

 ].48[  األصبغة المعتدلة: وهي األصبغة التي تلّون األوساط المعتدلة في الخلية، مثل أزرق الميتيلين

 إيوزين وقسم لوناه بملون أزرق الفوسفاتي وفقًا -قمنا بتقسيم الصفائح لقسمين قسم لوناه بملون هيماتوكسيلين

 لما يلي:

 

  مرحلة التلوين بالهيماتوكسيلين-إيوزين (التلوين المضاعف):-4-3-1

  دقائق.5- توضع الصفائح الحاملة للمقاطع في حوض يحوي ماء مقطر لمدة 1

 النواة يلون وهو (دقائق 10 -2 لمدة الهيماتوكسيلين من جاهز محلولإلى للمقاطع  الحاملة الصفائح - تنقل2

 فإذا بالهيماتوكسيلين التلوين بعد المجهر تحت المقاطع فحص ويجب). بنفسجي لون فيه المقاطع وتأخذ

 الوقت من أطول لفترة الملون في تركت المقاطع أن يعني فهذا السواد إلى وتميل بشدة ملونة النوى كانت

غمس المقاطع في كحول حامضي إلزالة الفائض من الصبغة ثم تغمس  بإعادة ذلك إصالح ويمكن الالزم

الشرائح بالماء المقطر، وٕاذا كان لون الشرائح أزرق باهت فهذا يعني بقاء المقاطع في التلوين مدة قليلة 

 ويجب زيادة المدة.

 دقائق 10 ومن ثم إلى حوضين كحول مطلق وتترك لمدة  %90 الصفائح إلى حوض يحوي كحول - تنقل3

 في كل منها. 

  دقائق. 10الصفائح إلى حوضيين يحويان اكزيللول وتترك في كل منها لمدة  - تنقل4

- تفحص الشرائح تحت المجهر.5  
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 دقائق (وهو يلون السيتوبالسما 5-2 - توضع الشرائح الحاملة للمقاطع في محلول جاهز من اإليوزين لمدة6

 بلون زهري).

 من أجل إيقاف عملية التلوين ونزع اإليوزين الزائد من المحضر. - تغسل الشرائح بالماء الجاري7

 

 :Fast Blue BB Salt مرحلة التلوين بملون أزرق الفوسفاتي -4-3-2

 - نضع الصفائح على سطٍح مستوٍ .1

  دقيقة بعيدًا عن الضوء.15- نضيف لكل صفيحٍة قطرًة من الملون لمدة 2

 - نغسل الصفيحة بالماء المقطر.- 3

 - نجفف الصفيحة بشكٍل جيدٍ .4

 

  مرحلة ما بعد التلوين:-4-4
 إلى تضاف التي Entellanالـ  من الصقة مواد من قطرة باستخدام ويتم ذلك: الزجاجية السواتر - لصق1

 والمادة الالصقة الهوائية الفقاعات من للتخلص ملقط بواسطة الخفيف الضغط مع بالساترة وتغطى العينة

 من لحفظها خاصة علب في الزمن من طويلة لفترة المحضر يحفظ أن يمكن وعندئذ لتجف وتتركالزائدة 

 .الغبار

 وعد الخاليا إيجابية الفوسفاتاز ALP- يستخدم المجهر االلكتروني لتحديد شبكة الفوسفاتاز القلوية الـ 2

 .]45 [القلوية باستخدام نظام النوى لكل من العينات المشععة وغير المشععة
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 ويلتقط لها صورًا وتحفظ في ملف ،x4 ،10x ، 20xالتكبيرات التالية:  على المجهر تحت العينة - تفحص3

 .خاص على الحاسب

 

  عد الخاليا-4-5
 مل من المصل الفيزيولوجي وتثفيلها 10قمنا بعد الخاليا على عدادة الكريات البيض نيوباور بعد تمديدها في 

  درجة مئوية .4+ دقائق بالدرجة 10دورة/دقيقة لمدة  3000بسرعة 

ميكروليتر من المصل الفيزيولوجي  950 ميكروليتر من الرسابة وحليناها في 50قمنا بحل الرسابة وأخذ 

P. نقوم بحساب عدد الخاليا بالملم1:20 مل لنحصل على نسبة التمديد العالمية 1 لنحصل على

3
P وفقًا للقانون

 التالي:

Pعدد الخاليا بالملم

3
P مقلوب نسبة التمديد / الحجم المعدودة فيه وبما ×= عدد الخاليا المعدودة في حجم معين 

Pميكروليتر = املم1أننا نعد في وحدة قياس البد من تحويلها إلى وحدة حجم علمًا بأن كل 

3
P.  

 لقد قمنا بحساب الحجم في مربع واحد وفقًا لمايلي:

 االرتفاع×العرض×حجم المربع= الطول

P ملم0.1 =0.1×1×1حجم المربع=

3
P       

Pعدد الخاليا بالملم

3
P =(في مربع واحد)عددالخالياالمعدودة× عامل  التمديد

 الحجم المعدودة فيه
 

  1000 ×مل= عدد الخاليا 1عدد الخاليا /

 01000 ×عدد الخاليا  = مل10عدد الخاليا/
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 - الصعوبات التي واجهتنا أثناء العمل:4-6
 يوجد عدد كبير من العقبات التي واجهتنا في أثناء القيام بهذا العمل نجملها بما يلي:

 - عدم توفر الفئران في بداية العمل.1

- استخدام طريقة تثبيت المقاطع النسيجية بالبارافين وفق طريقة الكيمياء النسيجية وهذه الطريقة أخذت وقتًا 2

طويًال جدًا أثناء العمل وأدت إلى تخرب أنزيم الفوسفاتاز القلوية نتيجة استخدام مجموعة من المثبتات 

والبرافين ذو درجة الحرارة المرتفعة وقد تم التغلب على هذه المشكلة باستخدام جهاز الميكروتوم كريوستات 

الذي يعمل بدرجة حرارة منخفضة مما ساهم في الحفاظ على سالمة األنزيم وعدم تخربه واختصر الوقت 

 ووفر الجهد في أخذ العينة وتلوينها مباشرة وفحصها تحت المجهر.

- تفتت العظم المثبت بالبارافين أثناء تقطيعه بالميكروتوم العادي بعد معالجته بطرق عديدة للتخلص من 3

 الكلس وجعله لينًا مما أدى إلى تخرب أنزيم الفوسفاتاز القلوية.

- فقدان المقاطع أثناء معالجتها بسلسلة من المثبتات قبل التلوين وقد تم التغلب على هذه المشكلة باستخدام الشرائح 4

 المعالجة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - ذوبان المقاطع المثبتة بالجيل.5

 - تشكل الفقاعات أثناء لصق السواتر.6

 - زمن بقاء العينة في الملون.7

 -- تكسر الجيل.8

وقد تم التغلب على كل هذه العقبات السابقة الذكر بإنتقاء طرق الحفظ المالئمة والمواد التي ال تؤثر على 

 األنزيم والعمل بدرجات حرارة مناسبة.

 - عدم توفر الموجة المطلوبة في جهاز الفلوسيتومتري.9
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 - نتائج عد خاليا نقي عظم الفئران السليمة (ضوابط الجودة):1

لقد قمنا بعد الخاليا المنواة في نقي عظمي الفخذ للفئران الشاهدة وقد أخذت ثالث فئران في كل مرحلة وقد 

أظهرت النتائج تقارب كبير في عدد الخاليا المنواة بين أفراد المجموعة الواحدة وبين المجموعة واألخرى 

 ):1(الجدول 

 

عدد خاليا 
النقي في 

عظمي الفخذ 
 السليم 

 الفأر
)1 (

 الفأر 
)2 (

 الفأر 
)3 (

 معامل التباين االنحراف المعياري المتوسط

1 50× P

6
P10 52×P6

P10  58×P6
P10  53.3×P6

P10  79×P3
P10 1.29 

3 50× P

6
P10  52×P6

P10  58×P6
P10  53.3×P6

P10  79×P3
P10 1.29 

7 51×P6
P10  50× P

6
P10  57×P6

P10  52.6×P6
P10  21×P3

P10 3.87 

30 51×P6
P10  53× P

6
P10  55×P6

P10  53×P6
P10  95×P3

P10 1.77 

 

): يظهر عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر لفئران شاهد (غير مشععة وغير 1جدول (

 محقونة).

 ±ولقد قمنا باعتماد ضوابط الجودة والتي تعد خاليا نقي العظم للفئران السليمة ضمن مجال (المتوسط 

  % وهذا ما يلخصه الجدول التالي:10 ال تتجاوز الـ cvاالنحراف المعياري) وبنسبة معامل تباين 
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  االنحراف المعياري±المتوسط معامل التباين االنحراف المعياري المتوسط عدد األيام

1 53.3×P6
P10  79×P3

P10 1.29 79×P3
P10±53.3×P6

P10 
3 53.3×P6

P10  79×P3
P10 4 79×P3

P10±53.3×P6
P10 

7 52.6×P6
P10  21×P3

P10 3.87 21×P3
P10±52.6×P6

P10 
30 53×P6

P10  95×P3
P10 1.77 95×P3

P10±53×P6
P10 

): يظهر متوسط عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر لثالث فئران شاهد في كل دفعة 2جدول (

 (غير مشععة وغير محقونة).

 - نتائج خاليا نقي عظم الفئران المشععة:2

لقد قمنا بعد الخاليا المنواة في نقي عظمي الفخذ للفئران المشععة وقد أخذت ثالث فئران في كل مرحلة 

) إنخفاض عدد الخاليا في النقي بعد ثالثة أيام من التشعيع ألدنى مستوى لها قبل زيادة 3ويظهر الجدول (

 نشاطها التكاثري بشكل واضح.

 عدد خاليا النقي

  في عظمي الفخذ 
 الفأر

)1 (
 الفأر 

)2 (
 الفأر 

)3 (
االنحراف  المتوسط

 المعياري
معامل 
 التباين

1 60× P

6
P10  61×P6

P10  62×P6
P10  61×P6

P10  48×P3
P10 0.77 

3 17.4× P

6
P10  17.5×P6

P10  17.6×P6
P10  17.5×P6

P10  48×P3
P10 0.26 

7 173× P

6
P10  175×P6

P10  177×P6
P10  175×P6

P10  95×P3
P10 0.53 

30 34× P

6
P10  35×P6

P10  36×P6
P10 35×P6

P10  95×P3
P10 1.34 

 ): يظهر عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر المشعع وغير محقون.3جدول (
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 االنحراف المعياري) وبنسبة ±ولقد قمنا باعتماد خاليا نقي عظم الفئران المشععة ضمن مجال (المتوسط 

  % وهذا ما يلخصه الجدول التالي:10 ال تتجاوز الـ cvمعامل تباين 

 

  االنحراف المعياري±المتوسط معامل التباين االنحراف المعياري المتوسط عدد األيام

1 61×P6
P10  48×P3

P10 0.77 48×P3
P10±61×P6

P10 
3 17.5×P6

P10  48×P3
P10 0.26 48×P3

P10±175×P6
P10 

7 175×P6
P10  95×P3

P10 0.26 95×P3
P10±175×P6

P10 
30 35×P6

P10  95×P3
P10 1.34 95×P3

P10±35×P6
P10 

 

): يظهر متوسط عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر لثالث فئران مشععة في كل دفعة 4جدول (

 وغير محقونة.

 

- نتائج خاليا نقي عظم الفئران المشععة والمحقونة بمادة التترا ميزول 3

 هيدروكلوريد:

لقد قمنا بعد الخاليا المنواة في نقي عظمي الفخذ للفئران المشععة والمحقونة بمادة التتراميزول وقد أخذت 

) إنخفاض عدد الخاليا في النقي بعد ثالثة أيام من التشعيع 5ثالث فئران في كل مرحلة ويظهر الجدول (

 ألدنى مستوى لها قبل زيادة نشاطها التكاثري بشكل أقل وضوحًا منه في حالة التشعيع بدون حقن أي مادة.
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عدد خاليا 
النقي في 

 عظمي الفخذ 

 الفأر
)1 (

 الفأر 
)2 (

 الفأر 
)3 (

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 معامل التباين

1 55× P

6
P10  56×P6

P10  57×P6
P10  56×P6

P10  48× P

3
P10 0.83 

3 13× P

6
P10  14×P6

P10  15×P6
P10  14×P6

P10  48× P

3
P10 3.35 

7 46×P6
P10  47×P6

P10  48×P6
P10  47×P6

P10  48× P

3
P10 1 

30 52×P6
P10  53×P6

P10  54×P6
P10  53×P6

P10  48× P

3
P10 0.88 

 بمادة التتراميزول. ): يظهر عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر المشعع و المحقون5جدول (

هيدروكلوريد ضمن مجال  ولقد قمنا باعتماد خاليا نقي عظم الفئران المشععة والمحقونة بمادة التترا ميزول

 % وهذا ما يلخصه الجدول 10 ال تتجاوز الـ cv االنحراف المعياري) وبنسبة معامل تباين ±(المتوسط 

 التالي:

 

  االنحراف المعياري±المتوسط معامل التباين االنحراف المعياري المتوسط عدد األيام

1 56×P6
P10  48× P

3
P10 0.83 48×P3

P10±14×P6
P10 

3 14×P6
P10  48× P

3
P10 3.35 48×P3

P10±56×P6
P10 

7 47×P6
P10  48× P

3
P10 1 48×P3

P10±47×P6
P10 

30 53×P6
P10  48× P

3
P10 0.88 48×P3

P10±53×P6
P10 

): يظهر متوسط عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر لثالث فئران مشععة في كل دفعة 6جدول (

 و محقونة بمادة التتراميزول.
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 - نتائج خاليا نقي عظم الفئران المشععة والمحقونة بمادة الليزينوبريل:4

لقد قمنا بعد الخاليا المنواة في نقي عظمي الفخذ للفئران المشععة والمحقونة بمادة الليزينوبريل وقد أخذت 

) ازدياد عدد الخاليا في النقي بعد ثالثة أيام من التشعيع 7ثالث فئران في كل مرحلة ويظهر الجدول (

لمستوى عاٍل على عكس المشععة بدون حقن أو المشععة والمحقونة بمادة التتراميزول قبل عودة عدد الخاليا 

 الى مستوى قريب من الطبيعي.

 

عدد خاليا النقي 
 في عظمي الفخذ 

 الفأر
)1 (

 الفأر 
)2 (

 الفأر 
)3 (

 معامل التباين االنحراف المعياري المتوسط

1 33× P

6
P10 34×P6

P10 35×P6
P10 34×P6

P10 48× P

3
P10 1.38 

3 85×P6
P10 86×P6

P10 87×P6
P10 86×P6

P10 48× P

3
P10 0.54 

7 39×P6
P10 40×P6

P10 41×P6
P10 40×P6

P10 48× P

3
P10 1.175 

30 72×P6
P10 74×P6

P10 76×P6
P10 74×P6

P10 48× P

3
P10 1.27 

 

 .بمادة الليزينوبريل ): يظهر عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر المشعع و المحقون7جدول (
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 ±ضمن مجال (المتوسط  ولقد قمنا باعتماد خاليا نقي عظم الفئران المشععة والمحقونة بمادة الليزينوبريل

  % وهذا ما يلخصه الجدول التالي:10 ال تتجاوز الـ cvاالنحراف المعياري) وبنسبة معامل تباين 

 

  االنحراف المعياري±المتوسط معامل التباين االنحراف المعياري المتوسط عدد األيام

1 34×P6
P10 48× P

3
P10 1.38 48×P3

P10±34×P6
P10 

3 86×P6
P10 48× P

3
P10 0.54 48×P3

P10±86×P6
P10 

7 40×P6
P10 48× P

3
P10 1.175 48×P3

P10±40×P6
P10 

30 74×P6
P10 48× P

3
P10 1.27 48×P3

P10±74×P6
P10 

 

): يظهر متوسط عدد الخاليا المنواة في نقي عظمي فخذ الفأر لثالث فئران مشععة في كل دفعة 8جدول (

 و محقونة بمادة الليزينوبريل.
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 وفيما يلي نجمل المتوسطات واالنحرافات العيارية لنتائج كل من التجارب السابقة في الجدول التالي:

عدد 

 الخاليا

فئران مشععة ومحقونة  فئران مشععة فئران سليمة

 بمادة 

 تتراميزول هيدروكلوريد

فئران مشععة ومحقونة 

 بمادة الليزينوبريل

1 79×P3
P10±53.3×P6

P10 48×P3
P10±61×P6

P10 48×P3
P10±56×P6

P10 48×P3
P10±34×P6

P10 

3 79×P3
P10±53.3×P6

P10 48×P3
P10±17.5×P6

P10 48×P3
P10±14×P6

P10 48×P3
P10±86×P6

P10 

7 21×P3
P10±52.6×P6

P10 95×P3
P10±175×P6

P10 48×P3
P10±47×P6

P10 48×P3
P10±40×P6

P10 

30 95×P3
P10±53×P6

P10 95×P3
P10±35×P6

P10 48×P3
P10±53×P6

P10 48×P3
P10±74×P6

P10 

 ).8، 6، 4، 2): يلخص محتويات الجداول (9جدول (

ووفقًا لما سبق قمنا باعتماد نتائج التجارب السابقة باالعتماد على مقارنة النتائج مع ضوابط الجودة والتي 

 . االنحراف المعياري)±تعتبر خاليا نقي عظم فخذ الفئران السليمة ضمن المجال (المتوسط 
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لقد أجريت مقاطع نسيجية لكل من الطحال ونقي عظم فخذ الفأر، ولونت مجموعة من المقاطع بملون 

 للكشف عن الفوسفاتاز القلوية. وأخذت Fast blue BB Saltالهيماتوكسيلين ولونت مقاطع أخرى بملون 

صور لها. تظهر المقاطع النسيجية للطحال الملونة بالهيماتوكسيلين تخلخًال واضحًا في البنية الخلوية بعد 

يوم من التشعيع مقارنة مع الشاهد ومن ثم تبدأ البنية الخلوية تعود شيئًا فشيئًا حتى تقترب من الطبيعي بعد 

). بينما ال تظهر في مقاطع الطحال فروق واضحة بين المقاطع المأخوذة من 1مرور ثالثين يومًا (الشكل 

  فأر مشعع أو فأر مشعع ومحقون.

 

أيام، 7أيام، 3 بعد (يوم، )20X: يوضح مقاطعًا نسيجية لطحال فأر ملونة بالهيماتوكسيلين (تكبير 1الشكل

  (B)مقاطع نسيجية لطحال فأر بعد تعريضه لإلشعاع. (A) . يوماً ) من التشعيع مقارنة مع الشاهد30

 مقاطع نسيجية  (C) ساعة.24مقاطع نسيجية لطحال فأر محقونة بمادة الليزينوبريل قبل تشعيعها بـ 

  ساعة.24لطحال فأر محقونة بمادة التتراميزول هيدروكلوريد قبل تشعيعها بـ 
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تظهر المقاطع النسيجية لنقي عظم الفخذ الملونة بالهيماتوكسيلين تخلخًال واضحًا في البنية الخلوية لنقي 

عظم الفخذ بعد يوم من التشعيع مقارنة مع الشاهد وخصوصًا في الفئران المشععة وبدون حقن أّية مواد 

ويظهر هذا النقص في الخاليا في اليوم الثالث بعد التشعيع أيضًا ليعود عدد الخاليا إلى ما هو عليه قبل 

التشعيع. نالحظ أن عدد الخاليا يعود بشكل أسرع الى الوضع الطبيعي بعد التشعيع لدى الفئران المحقونة 

بمادة الليزينوبريل قبل تشعيعها. يظهر واضحًا تأخر عودة البنية الخلوية في النقي عند الفئران المشععة 

 ). 2والمحقونة بمادة التتراميزول (الشكل 

 

أيام، 3 بعد (يوم،  )20X: يوضح مقاطعًا نسيجية لنقي عظم فأر ملونة بالهيماتوكسيلين (تكبير 2الشكل  

مقاطع نسيجية لنقي عظم فأر بعد تعريضه (A) .  يوماً ) من التشعيع مقارنة مع الشاهد30أيام، 7

 (C) ساعة. 24الليزينوبريل قبل تشعيعها بـ   مقاطع نسيجية لنقي عظم فأر محقونة بمادة(B) لإلشعاع.

  ساعة.24مقاطع نسيجية لنقي عظم فأر محقونة بمادة التتراميزول هيدروكلوريد قبل تشعيعها بـ 
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ُتظهر المقاطع النسيجية للطحال ولنقي عظم فخذ الفأر الملونة إلظهار أنزيم الفوسفاتاز القلوية على السواء 

تزايدًا في إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية بعد التشعيع ليصل إلى أعلى مستوى له بعد مرور ثالثة أيام على 

التشعيع ثم يبدأ بالعودة التدريجية ليصل إلى مستوى قريب من الطبيعي بعد مرور ثالثين يومًا على التشعيع. 

أما عندما يكون التشعيع مسبوقًا بحقن مادة الليزينوبريل فتظهر زيادة إفراز األنزيم سريعًا بعد مرور أربعًا 

وعشرين ساعة على التشعيع، بعدها يبدأ إفراز األنزيم عودة بطيئة تدريجية. على العكس من ذلك، يتأخر 

ازدياد إفراز األنزيم ووصوله الى أعلى مستوى إلى اليوم السابع تقريبًا وتتأخر عودته إلى الطبيعي أيضًا عند 

 ).   4 و3الفئران المشععة والمحقونة بمادة التتراميزول (الشكل 

 

 

 تظهر )20X (تكبير Fast Blue BB Salt: يوضح مقاطعًا نسيجية لطحال فأر ملونة بملون 3الشكل

 مقاطع نسيجية (A) . يوماً )30أيام، 7أيام، 3فيها شبكة الخاليا إيجابية الفوسفاتاز القلوية بعد (يوم، 

 مقاطع نسيجية لطحال فأر محقونة بمادة الليزينوبريل قبل تشعيعها (B)لطحال فأر بعد تعريضه لإلشعاع. 

 24 مقاطع نسيجية لطحال فأر محقونة بمادة التتراميزول هيدروكلوريدقبل تشعيعها بـ (C) ساعة. 24بـ 

 ساعة.
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 تظهر )20X (تكبير Fast Blue BB Falt: يوضح مقاطعًا نسيجية لنقي عظم فأر ملونة بملون 4الشكل

مقاطع نسيجية لنقي عظم فأر بعد تعريضه (A)  . يوماً )30أيام، 7أيام، 3فيها خاليا نقي العظم بعد (يوم، 

) C( ساعة. 24 مقاطع نسيجية لنقي عظم فأر محقونة بمادة الليزينوبريل قبل تشعيعها بـ (B)لإلشعاع. 

 ساعة. 24مقاطع نسيجية لنقي عظم فأر محقونة بمادة التتراميزول هيدروكلوريد قبل تشعيعها بـ 
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توجد عدة دراساٍت تصف عودة تكاثر الخاليا الدموية في نقي العظم بعد المعالجة الكيميائية أو بعد زرع نقي 

العظم. ولكن على العكس تمامًا فالدراسات التي تصف عودة تكاثر خاليا الُلحمة في النقي، أو ما يطلق 

عليها إصطالحًا بالخاليا الّداعمة ألنها تشكل بنية داعمة للخاليا المكّونة للدم، قليلة. لذلك نعتقد بأن فكرة 

 دراسة عودة تكاثر الخاليا الّداعمة يمكن أن تساهم في فهم دورها في دعم تكّون الدم.

يأتي هذا العمل لدراسة قدرة الخاليا اللحمّية النقوية على استعادة قدرتها على التكاثر وبشكٍل خاٍص الخاليا 

التي تفرز أنزيم الفوسفاتاز القلوية لدى الفئران التي لديها عسر تصنع نقوي ناجم عن تعريض هذه الحيوانات 

 لجرعات إشعاعية غير قاتلة وأيضًا دراسة فيما إذا كان لهذه الخاليا دور في تكّون الدم.

 Fastومن أجل هذا الهدف قمنا بإجراء عدة مقاطع على نقي عظم الفئران المشععة والشاهد ومعالجتها بملون 

blue BB Salt ُتظهر الخاليا إيجابية الفوسفاتاز القلوية استطاالٍت  إظهار الفوسفاتاز القلوية. من أجل

سيتوبالزميٍة طويلٍة، تحيط هذه االستطاالت عادًة باألوعية الدموية وتدخل بين الخاليا المكّونة للدم. تدعى 

). Westen-Baiton) 45هذه الخاليا بالخاليا الليفية الشبكية إيجابية الفوسفاتاز القلوية أو ما يسمى خاليا  

يمكن إظهار أنزيم الفوسفاتاز القلوية بشكل غير مباشر من خالل إظهار فعاليته، حيث يقوم األنزيم بتحرير 

 Fast blue BBجذر النفتول المطبق في طريقة الكشف وهذا الجذر يظهر باللون األزرق بإستخدام صبغة 

Salt. 

أظهرت دراساتنا السابقة بأن كثافة شبكة الخاليا إيجابية الفوسفاتاز القلوية خفيفٌة في نقي عظم الفئران 

الطبيعية وعدد تلك الخاليا قليل أو نادر في بعض األحيان وتوزعها غير منتظم ضمن الفراغات النقوية. 

تتماشى هذه المالحظات مع عدة أعماٍل سابقٍة حاولت تقييم الطول الكلي لالستطاالت السيتوبالزمية لهذه 

). وتؤكد هذه الدراسات المعطيات النسبية المتعلقة بعدد الخاليا 6الخاليا ونسبتها إلى السطح الكلي للنقي (

 وتشير معطياٌت أخرى إلى القيمة الوسطية لعدد الخاليا إيجابية الفوسفاتاز ،)5 (إيجابية الفوسفاتاز القلوية

 .)13()  %7.3 %-4.6 من عدد الخاليا الكلي لنقي عظم اإلنسان (من  %5.6القلوية بحدود 

الحظنا في األيام األولى بعد التشعيع زيادة كثافة الخاليا إيجابية الفوسفاتاز القلوية بشكٍل كبيٍر على مستوى 

نقي العظم بالكامل في المنطقة المجاورة للعظم والمنطقة المركزية، بينما وجد تناقٌص كبيٌر في النقي. وهذا 
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يتماشى مع دراساٍت أخرى أظهرت زيادة عدد الخاليا الليفية الشبكية بعد يومين من نقل الدم بشكٍل كبيٍر في 

). وقد ُربطت هذه المعطيات بتغير للبيئة الدقيقة للنسيج النقوي مترافقًة مع نقص تكّون 10خلوية النقي (

 الكريات الحمر وزيادة تكّون الكريات البيض.

أظهرت دراساتنا السابقة بأن زيادة الشبكة يسبق عودة تكاثر الخاليا الدموية في نقي العظم والذي يبدأ عادًة 

في اليوم الخامس بعد التشعيع كما أظهرت ذلك دراسة المقاطع النسيجية وتعداد الخاليا في النسيج. ولقد 

الحظنا نقصان حجم واستطاالت شبكة الخاليا إيجابية الفوسفاتاز القلوية عندما يبدأ نقي العظم بالتكاثر من 

جديد. مما يوحي بأن الخاليا الدموية الطبيعية قد تلعب دورًا في إفراز هذا األنزيم أو استطاالت الشبكة. بينما 

يبدو أن الخاليا الدموية غير الطبيعية غير قادرة على لعب هذا الدور: حيث أن الخاليا إيجابية الفوسفاتاز 

 ).37القلوية متواجدة بكثرة في ابيضاضات الدم النقوية الحادة (

هذه المالحظات والنتائج في دراساتنا السابقة دفعتنا إلجراء بعض التجارب من أجل التأكد من دور هذا 

األنزيم في تكّون الدم. لذلك قمنا بالتجربة األولى بمحاولة تثبيط أنزيم الفوسفاتاز القلوية بمادة معروفة بأنها 

ملغ/كغ من 10قادرة على تثبيط هذا األنزيم وهي مادة التتراميزول ومن أجل ذلك قمنا بحقن الفئران بمعدل 

تلك المادة قبل أربعًا وعشرين ساعة على التشعيع ومقارنة تطور إستطاالت شبكة الفوسفاتاز القلوية وعدد 

الخاليا في النقي بالشواهد غير المشععة والشواهد المشععة وغير المحقونة بمادة التتراميزول. أما المجموعة 

ملغ/كغ من مادة الليزينوبريل والذي ثبت بأنه يلعب دورًا سلبيًا على عملية 10الثانية فقمنا بحقن الفئران بعدل 

قبل أربعًا وعشرين ساعة على التشعيع ومقارنة تطور إستطاالت ) 46، 19(تكاثر الخاليا الدموية الجذعية 

 شبكة الفوسفاتاز القلوية وعدد الخاليا في النقي بالشواهد والنتائج األخرى.

لقد أكدت النتائج التي حصلنا عليها في المجموعة المشععة وغير المحقونة ما وجدناه في دراساتنا السابقة 

حيث ارتفع إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية في نقي العظم وفي الطحال بعد التشعيع ليصل الى أعلى مستوى له 

بعد مرور ثالثة أيام وقد ترافق هذا اإلزدياد في إفراز األنزيم بنقص كبير في العدد الكلي لخاليا النقي 

) ثم بدأ بعد ذلك بالعودة التدريجية ليعود الى مستواه 2 و1) مقارنة مع الشاهد (الجداول 4 و3(الجداول 

 ). 4 و3 يومًا (األشكال 30الطبيعي بعد مرور 
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لقد أظهرت المقاطع النسيجية للطحال وللنقي المأخوذة من فئران حقنت أربعًا وعشرين ساعة قبل التشعيع 

بمادة التتراميزول المثبطة إلفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية إزدياد بسيط في إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية في 

األيام األولى بعد التشعيع وهذا عائد على األرجح لدور التتراميزول المثبط لهذا األنزيم. نالحظ بعد ذلك 

) وقد 4 و3إزدياد واضح وقد استمر هذا اإلفراز ولكن بشكل أقل حتى اليوم ثالثين بعد التشعيع (األشكال 

ترافق هذا بتخلخل البنية الخلوية لنقي العظم بشكل واضح حيث يالحظ نقص في العدد الكلي لخاليا نقي 

العظم في اليوم السابع بعد التشعيع كذلك بينما يكون هناك نشاط تكاثري واضح في نفس اليوم بعد التشعيع 

، ولكن هذا التخلخل في 9 و6 و5) و (الجداول 2عادًة عندما تكون الفئران مشععة وغير محقونة (الشكل 

) وربما يكون ذلك عائد الى كون الطحال عضو خلوي 1البنية ليس بنفس الوضوح في الطحال (الشكل 

بإمتياز وربما يكون عائد الى الدور المحدود للطحال في إنتاج مكونات الدم حيث أن كثير من الباحثين يرون 

 أن دوره يقتصر على عملية إنضاج الكريات البيض فقط. 

بينما أظهرت المقاطع النسيجية للطحال وللنقي المأخوذة من فئران حقنت أربعًا وعشرين ساعة قبل التشعيع 

بمادة الليزينوبريل، وهي مادة لها دور سلبي مثبط إلنتاج الخاليا الدموية الجذعية، زيادة كبيرة في إفراز أنزيم 

الفوسفاتاز القلوية في اليوم األول بعد التشعيع وربما تعود هذه الزيادة الى األثر المحرض لهذا المركب حيث 

أنه يثبط إنتاج الخاليا الجذعية الدموية مما يؤدي الى إزدياد واضح في إفراز هذا األنزيم. نالحظ بعد ذلك 

تناقص تدريجي بطيء في إفراز هذا األنزيم حتى العودة الى مستويات طبيعية في اليوم ثالثين بعد التشعيع 

) وقد ترافق هذا بتخلخل البنية الخلوية لنقي العظم ولكن بشكل أقل وضوحًا منه في حالتي 4 و3(األشكال 

التشعيع والتشعيع المترافق بحقن مادة التتراميزول. حيث أنه ال يالحظ ذلك النقص في عدد الخاليا الكلي 

لنقي العظم في اليوم الثالث بعد التشعيع بل على العكس يكون هناك نشاط تكاثري واضح في هذا اليوم 

 ). 9 و8 و7) و (الجداول 2(الشكل 

لقد أظهرت هذه التجارب بأن ألنزيم الفوسفاتاز القلوية دور واضح في عملية تكاثر الخاليا النقوية، حيث أنه 

) وتأخر 4 و3عندما تم حقن الفئران بمادة التتراميزول قبل التشعيع تأخر إفراز األنزيم لعدة أيام (األشكال 

) وهذا يشير الى ارتباط الخاليا المفرزة ألنزيم الفوسفاتاز القلوية 5معه عودة خاليا النقي للتكاثر (الجدول 

واألنزيم بعملية إعادة تكاثر خاليا النقي. وعندما ُحقنت مادة الليزينوبريل قبل التشعيع أدى ذلك الى زيادة 
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)، يرجح أن تثبط إنتاج الخاليا الجذعية الدموية أدى الى 4 و3ملحوظة في إفراز هذا األنزيم (األشكال 

تحريض إفرازه. ترافقت زيادة إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية المبكرة مع فعالية تكاثرية كبيرة في اليوم الثالث بعد 

) على عكس ما هو مشاهد في حالة التشعيع بدون حقن مما يؤكد على أن الزيادة في 7التشعيع (الجدول 

 إفراز أنزيم الفوسفاتاز القلوية تحرض إنتاج الخاليا في النقي.   
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 تنويه

 ساهم باألعمال املخربية عضو اهليئة املخربية هادي طربوش.
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