
 السوؤفص العؤبيغذ الجهموؤيغذ

 الذوببغن غ m هيئة

6091 ٠ي٠ص - دهشو

 607 ع ب ن ت / ج ب - س ذ ط ه-
2015 الثاني كانون

علمي يحث عن نهائي تقرير
الحيوية والتقائة الجزيئية البيولوجيا قسم

 مستوى على المؤيدة األشعة من منخفضة لجرعات التعرض تأثير

الجوالة الميكروية الخلوية الحويصالت

اختيار عدنان ٠د

 المعصرإني غسان ٠د

 نجار فادي ٠د

الجباوي المنعم عبد

607 ع ب ن ت / ج ب - س ذ ط ه-

73 من 1 الصفحة

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
1

http://www.saec.sy


بالعمل المساهمون
 العينات تجهيز في المشاركة خالل من عامر أمل السيدة من كل العمل هذا إنجاز في ساهم

 عينات تحضير في المشاركة خالل من بنات إسراء واآلنعة بالتدفق، الخلوي بالقياس لتحليلها

٠ وحفظها الدم

73 من 2 الصفحة

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
2

http://www.saec.sy


الفهرس

بالعمل المساهمون

عري مستخلص

إنكليزي مستخلص

مقدمة -1

الميكرووية الحويصالت تعريف .1.1

الغروية الجسيمات نشوء آليات .2.1

المكرودة الجسيمات تركيب .3.1

الجسيمات مقايسة .4.1

الميكروية للجسيمات ئوجية٠ئبيو١ الخصائص .5.1

بيولوجية كواسمات الميكروية الحويصالت دور .6.1

المصطلحات ومشكلة الميكروية الحويصالت .7.1

الميكروية الحويصالت وظائف .8.1

اإليكزوسومات .9.1

اإليكتوسومات .10.1

النوى متعددة البيضاء الكدريات عن الصادرة اإليكتسومات .1.10.1

الحمراء الكدريات عن الصادرة االيكتوسومات .2.10.1

 أم ايكتوسومات هي الورمية الخاليا تصدرها التي الحويصالت هل .3.10.1

؟ اكزوسومات

األخرى الميكروية الحويصالت .11.1

االكتوسومات بين االختالفات .12.1

MVs ارسة ود تحديد ارئق ط .13.1

خادمة .14.1

العمل من الهدف .15.1

 والطرق المواد .2

المتبرعون .1.2

73 من 3 الصفحة

2

5

6

7

7

8

11

13

17

20

21

22

24

26

28

32

33

35

35

36

37

38

39

39

المعلومات نظم السورية الذرية الطاقة هيئة



39 التعرض مراقبة ٠2٠2

39

40

41

51

بالتدفق الخلوي القياس بتقاتة MVs قياس ٠3٠2

اإلحصائي التحليل ٠4٠2

النتائج .3

المناقشة .4

58

59

60

العامة: والتوصيات االستنتاجات .5

شكر كلمة -6

المراجع -7

73 من 4 الصفحة

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
4

http://www.saec.sy


مستخلص:

 الهيكل في الخلل عن ينتج ٠الخلوي الهيكل اختالل يسبب المؤين اإلشعاع أن المعروف من

 لمستويات التعرض بين العالقة درة إلى العمل هذا هدف ٠MVs ميكروية حويصالت الخلوي

 تكنولوجيا مجال في العاملين لألفداد المحيطي الدم في MVs ومستويات اإلشعاع من منخفضة

٠اإلشعاع

والطرئق: المواد

 هيئة في المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا معرضين عامال 38 على الدرسة أجررت

 أجل من المحيطي الدم عينات جمعت ٠األصحاء األفدرد من 29 وعلى السورية الذرية الطاقة

٠ بالتدفق الخلوي القياس باستخدام MVs مستويات قياس

:النتائج

 من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين العمال بين MVs تعداد في معنوية اختالفات وجدنا

 مقابل )10152-647( 1873 التعداد متوسط بلغ حيث األصحاء والشواهد المؤين اإلشعاع

 الدم عناصر نسبة في معنوية اختالفات نجد لم ولكن ٠)ءكا0٠0001( )2702-187( 923

 إلرباك ا عوامل بين ارباط أي نالحظ لم ذلك، إلى وباإلضافة ٠المحيطي الدم في ألخرى ا

٠MVs ومستويات

االستنتاجات:

 المزمن التعرض عن الناجمة الخلوية لألضرار مبكدر مؤشرا المرتفعة MVs مستويات تكون قد

 العمال مراقبة في MVs لد الكمي القياسى استخدام يمكن فإنه وبالتالي ٠المؤين لإلشعاع

٠المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين
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Abstract:

Ionizing radiation is known to cause disruption of cytoskeleton. 

Cytoskeleton disorganization results in circulating microvesicles (MVs). 

The aim of this study was to investigate the relationship between the 

exposure to low-radiation and MVs levels in the peripheral blood of 

individuals working in radiation technology field.

Materials and Method:

Thirty-eight workers occupationally exposed to low doses of ionizing 

radiation at Atomic Energy Commission of Syria and 29 matched 

apparently healthy individuals were investigated. Peripheral blood 

samples were drawn in order to measure MVs levels by flow Cytometry.

Results:

There was a significant difference in MVs count between workers 

occupationally exposed to low doses of ionizing radiation and healthy 

controls with a median of 1873 (647-10152) versus 923 (187-2702) 

 However, no significant difference in the proportion of other .(ي 0 0001

blood elements has been found in the peripheral circulation. In addition, 

no association was seen between the confounding factors and MVs levels.

Conclusions:

Elevated MVs levels might be an early indicator of cellular damage 

caused by chronic exposure to ionizing radiation. By consequence, 

quantification of MVs could be used in monitoring workers 

occupationally exposed to low dose of ionizing radiation.
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مقدمة: —ا

الميكروية الحويصالت تعريف .1.1

 التي بالغشاء مرتبطة صغير حويصالت هي Microparticles (MPs( المكروية الجسيمات

 فضال الطبيعية الغيزيولوجيا على تأثير لها يكون أن يمكن التي القوبية البيولوجية األنشطة تعرض

 هذه حجم يتروح .immune-mediated diseases مناعيا المتواسطة باألمرض التسيب عن

 من الرغم وعلى المتموتة. أو المتنشطة الخاليا من وتننشأ ميكرون 1.0 إلى 0.1 من الجسيمات

 بما تقرربا، النواة حقيقية الخاليا جميع فان الدموية، الصفائح من تتنشأ الدم في MPs معظم أن

 روية المك. الجسيمات تثكل فان وهكذا .MPs إطالق على قادر تكون المناعية، الخاليا ذلك في

 إلى باإلضافة للجسيمات المنتجة الخاليا على تؤثر التي األساسية الخلوبية االستجابة يمثل

 Cocucci et ؛ Diamant et al,. 2004[ الجسيمات معها تتفاعل التي المستهدفة الخاليا

2009 .,al2010 ؛ ,Mause and Weber 2011 ؛ .,Gyorgy et al.[ المعروف ومن 

 قبل ما مختلفة أننشطة تظهر خامل، كحطام سابقا اعتبرت التي المربية، الجسيمات أن حاليا

 على تؤثر أن يمكن التي pro-thrombotic الخثارية وقبل pro-inflammatory االلتهابية

 فان، وهكذا ].Barry et al,. 1999[ مناعيا المتواسطة األمرض من وغيرها الروماتيزم مسار

 على وتأثيرها اإلمرضية اآلليات مختلف على الضوء يلقي قد حيوي كواسم MPs مقايسة

].Pisetsky et al,. 2012[ واألعضاء األنسجة مختلف

 عناصر تتضمن الخاليا بين االتصاالت فان الحي، وفي الزجاج في الدرسات أظهرت وكما

 البروستانوئيدات (مثل الصغير الجزيئات من تمتد وهي بشدة، مختلفة أبعادها تكون والتي إشار

prostanoids" والكاتيكوالمينات الحساسية"، فرط وتفاعالت االلتهابات وسطاء 

catecholamines" أوقات في الدم في اطالقها ويتم الكظرية، الغدد تنتجها هرمونات وهي 

 والسيتوكينات واالدررنالين"، الدوبامين هي الرريسية والكاتيكوالمينات العاطفي، أو البدني اإلجهاد

cytokines( السطحية البروتينات تعرض الخاليا أن من وبالرغم الخاليا. مثل الكبير البنى إلى 

 اتصاالت تشكل أن أيضا يمكن فانها المستقبالت، تحفز أن يمكن التي اسكرية والبروتينات

 bridges والجسور synapses العصبي التشابك نقاط ذلك في بما األخرى، الخاليا مع جوهرية

 هامة مكانة MPs تحتل .المعلومات نقل في والتوسط اإلشارت لتحريض ،conduits والقنوات

أيضا ذلك مع ولكنها السيتوكينات لتحمل يكفي بما صغير لكونها نطرر المدى هذا طول على
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facsimile األصل طبق كصور السطح وتقديم المواد لتقل أخرى خاليا لربط يكفي بما كبير  

.[Pisetsky et al٠, 2012] cell-cell interaction خلية-خلية لتفاعل

Mechanisms of MP generation المكوية الجسيمات نشوء آليات ٠2٠1

 وعلى الدم. ذلك في بما الخلوية، خارج البيئة في الهامة العناصر من هي المكروية الجسيمات

 أصغر الحجم حيث من فهي بالغشاء)، مرتبطة بنية (أي الخاليا مظاهر MPs لد أن من الرغم

 التي )proteome البروتيوم (مثل OMES مختلف من مكتملة غير مجموعة ولها بكثير

 تخضع التي الخاليا من تنشأ أن الجزيئات لهذه ويمكن ].Mayr et al٠, 2009[ الخلية تثكل

 ،MPs إلى وباإلضافة بتى. وتشكل الخلوي الغشاء عن تنفصل المبرمج، الموت أو للتتثديط

 exosomes باإلكسوسومات تسمى التي الجسيمات من آخر نوع الخاليا من يتحرر أن يمكن

2000 .,Denzer et al[ [ موجودة وتكون الخاليا من تشتق حويصالت هي (اإلكسوسومات 

 الخلوي االستنبات ووسط والبول، الدم ذلك في بما البيولوجية، السوائل جميع، ورما من، عدد في

 خالل من إنتاجها ويتم نانومتر، 50-100 من أصغر MPs هي واإلكسوسومات الزجاج). في

 عديدة 'أجسام لمحتوياتها) الخلية قذف أو الخلية من المواد (قذف exocytosis إيماس

 على تتثكل MPs فإن داخليا exosomes اإلكسوسومات نشوء يتم حين وفي الحويصالت.

 المكونة الجزيئات حيث من تختلف أن الجسيمات من األنواع لهذه يمكن وبالتالي الخلية؛ سطح

 الجسيمات سميت وقد .لإلكسوسومات) tetraspanin السبانين راعية البروتينات (مثل لها

 ectosomes وباإليكتوسومات microvesicles الميكروية بالحويهالت أيضا المكروية

].Pisetsky et al,. 2012[ خلوي) عصاري محتوى مع (حويهالت

 من MP تثكل واضحا يبدو فإنه الجسيمات، إلطالق مهما إطار يثكل الخلوي الموت أن بما

 تفكك بقايا هي المبرمج التموت فأجعام .apoptotic bodies المبرمج التموت أجسام من جيل

 الخاليا عن انفصلت التي الكبير خلوية التحت الشظايا إلى باإلضافة برمجيا، المتومتة الخاليا

 من كبير محتوى ولديها MPs من بكثير أكبر المبرمج التموت أجسام تكون الموت. لتقدم كنتيجة

 الموت من المتأخرة المرحل خالل تتثكل المبرمج التموت أجسام كانت ولما النووية. المواد

 Gyorgy et [ العملية هذه من األولى المرحل خالل MPs إطالق يمكن فإنه المبرمج، الخلوي

2011 .,al2011 ؛ .,Morelet al.[ في وبالطبع حجمها، في االختالفات من الرغم وعلى 

 التي الخلية تفكك عمليات عن ينشأ المبرمج التموت وأجسام MPs من كال فإن إنتاجها، يمن

أثناء تتتج قد التي immunostimulatory مناعيا محقر مادة ألي اآلمنة واإلزلة البلعمة تسهل

73 من 8 الصفحة

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
8

http://www.saec.sy


 MPs لد الصغير الحجم يسمح قد المبرمج، التموت ألجعام الكبير لألبعاد وخالفا ٠الخلية موت

والبعيدة المحلية المواقع في اشارت لتوسط الخلوي خارج الوسط في واالنتقال البالعات بتجتب

]2012 ,Pisetsky et al٠]٠

 من المبرمج الخلوي الموت أثناء تتنشأ أن يمكن MPs فإن الزجاج، في الدرسات أظهرت وكما

 stalk الالحق النشطار ا بعد الخلية عن تنفصل التي bleb البثرت أو الغشائية bud البراعم

2008[ fission ,Charras et al2008 ؛٠ Charras[ يمكن والتي البثرة، تشكل يتضمن ٠ 

 وانكماش expansion وتوسع nucleation تنوي خطوات على ،bubble الفقاعة تشبه أن

retraction للميوسين الخفيفة اسسلة بفسفرة متواسطة تكون والتي Mills et ] myosin 

1998,al2001 ؛٠ ,Sebbagh et alالفقاعات تشكل وظيفة رلت وال ٠]٠ blebbing 

 حجم تنظم أن يمكن العملية هذه أن من الرغم على مفهومة، غير للجسيمات) الالحق (واإلطالق

 الجسيمات تشكل يساعد وقد ؛apoptotic shrinkage المبرمج التموت انكماش خالل الخلية

 تفعيل أو الكيميائية المعالجة ذلك في (بما ضار كمواد الخاليا من السموم إزلة في أيضا

 Goler- ؛ Abid Hussein et al٠, 2007[ واإلزلة الحزم عبر )caspases الكسباز

2011 Baron & Assaraf[ على الفقاعات مئات نتشكل عندما أنه هو ذلك، من األهم ٠ 

 كل من MPs من قليل عدد سوى إطالق يتم ال المبرمج، الخلوي الموت خالل الخلية سطح

 cell الخلية تنشيط خالل أيضا يحدث الجسيمات إطالق فإن الخلية، موت إلى وباإلضافة ٠خلية

٠activation الرغم على الجسيمات، من وفير كمية إنتاج إلى الدم صفائح تنشيط يؤدي حيث 

 المتواة الكبير الخاليا من أيضا تتنشأ قد الدم في الدموية الصفائح MPs أن من

٠megakaryocytes خارج المطرس لعناصر يمكن الدموية، الصفائح تتشيط محفزات بين ومن 

 وهي ،VI الكوالجين سكري البروتين مستقبالت مع تتفاعل أن extracellular matrix الخلوي

Boilard et al٠, ؛ Morel et al٠, 2008[ النزيلي الغشاء في تحدث أن يمكن التي العملية

2010[٠

 التحفيز يولد أن يمكن ،immune-mediated disease بالمناعة المتواسط المرض سياق في

 باستخدام الرجاج في أظهر كما وهكذا، ٠الجسيمات تشكيل أخرى تفعيل واشارت TLR بروابط

 TLR4 وتحفيز ،macrophages للبالعات كنماذج THH-1 أو RAW264٠7 الخاليا

 إنتاج تحرض أن يمكن )lipopolysaccharide (LPS الشحمي السكر عديد بواسطة

 nitric النتروجين أكسيد على العملية هذه تعتمد ،RAW264٠7 الخاليا أجل ومن الجسيمات؛

2010 oxide ] Gauley & Pisetsky2001 ؛ ,Wang et alالجسيمات هذه أن وبما ٠] ٠ 

 في بالبرمجة المتموتة الخاليا من المنبثقة MPs تشبه حفز الضامة المحفزة البالعات عن المنبثقة

(أي متباينا يبدو عددها كون من الرغم على المتماثلة اآللية يعكس قد منشؤها فإنها الخحائص،
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 يؤدي أن يمكن TLR تحفيز فان اآلن، به معترف هو وكما .المبرمج) الخلوي والموت التفعيل

 activation-induced بالتنشيط المحرض الخاليا موت طريق عن المبرمج الخلوي الموت إلى

cell death، الخلوي الموت يستطيع وهكذا المضيف. لدفاع هامة تكون قد التي العملية وهي 

 يعزز أن الخلية لموت ويمكن العدوى، عوامل نسخ خنان تدمير خالل من العدوى يجهض أن

 المحفزة المكروية والجسيمات جزيئات.خطر توليد طريق عن المناعي الجهاز تفعيل أيضا

 تلك من الجسيمات إطالق ينتج قد السيناريو، هذا وفي .immunostimulatory MPs للمناعة

 مماثلة تكون الجسيمات إطالق آليات بأن يوحي مما الموت، تجتاز التي المحفزة TLR الخاليا

 من الجسيمات إطالق آليات 1 التشكل ويوضح المبرمج. الخلوي الموت أثناء تعمل التي لتلك

].Pisetsky et al,. 2012[ المنواة الخاليا

$٠٠§
0

QO
0O

Apoptosis

Activation

 اآلليتين الشكل هذا يوضح المنواة. الخاليا من MPs المئروية الجسيمات إطالق آلية .1 الشكل

 الجسيمات. تكوين في واالختالقات المنواة الخاليا من المكرودة الجسيمات وطالق لتوليد الرئيسيتين

 تخضع ثم الخلية سطح على صغيرة) دوائر شكل على مثلت (التي الفقاعات تنشأ الخاليا، تنشيط .خالل

 وفي نووية. مكونات على تحتوي ال المحرر MPs اد فان سليمة، غير الخلية أن وبما لإلطالق؛

 وتجزئ االنكماش، ذلك في بعا جذرية، لتغييرات المبرمج، الخلوي الموت .خالل الخلية، تخضع المقابل

 إطالق يحدث ما وعادة الخلية. سطح على تتشكل النني الفقاعات إلى النووية المكونات وهجر النواة

MPs لد يمكن النحو، هذا وعلى المبرمج. الخلوي الموت من المتأخر المررحل .خالل MPs تحتوي أن 

 الثني المبرمج التموت أجسام عن MPs وتختلف الداكن. األزرق باللون تظهر الثني نووية مكونات على

].Pisetsky et al,. 2012[ المبرمج للموت الخلوية البقايا هي
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Composition of MPs المكوية الجسيمات تركيب .3.1

 سطح مكونات من wide array واسع صفيف على الخلوي، أحلها عاكسة ،MPs تحتوي

 الخلية؛ غادر كجسيم بغشاء مرتبطة بنية ضدمن اندمجت ونووية سيتوبالسمية وجزيئات الخلية،

 التورين (مثل صغير أيضية جزيئات على MPs تحتوي أن يمكن ذلك، إلى وباإلضافة

taurine( 2009[ الخلية سيتوبآلسما في موجودا يكون الذي ,Mayr et al؛٠ ,Jin et al٠ 

 Bernimoulin et al٠, ؛Kolowos et al٠, 2005 ؛Smalley et al٠, 2007 ؛2005

 بين الجزيئات بتبادل تسمح غشائية نقوذية مع ولكن ديناميكية، الجسيمات بنية تكون قد ٠]2009

 سطح إلى ترتبط أن أيضا الدم مصل لبروتينات يمكن كما المحيط، والوسط الجسيمات داخل

٠MP البروتيومية الدرسات أثبتت حيث proteomic المناعي الغلوبولين وجود

immunoglobulin لهذه ويمكن ٠الجسيمات مستحضرت في المتممة عناصر إلى باإلضافة 

 قد أنها من الرغم على الخاليا، عن انفحالها بعد الجسيمات مع تربط أن المملية الجزيئات

 الغشاء مناطق إطالق يمثل أن يمكن الحالة، هذه وفي ٠التالفة الخاليا سطح على أيضا تودع

 الغشاء مهاجمة معقدات إلزلة وقائية إسترتيجية والمتممة األضداد على تحتوي التي

membrane attack complexes بالتحلل الخلية تهدد أن يمكن التي ] ,Pilzer et al٠ 

2005[ ٠

 بواسطة عنها بالكشف تسمح ألنها الخلية سطح على الموجودة تلك هي ،MP مكونات أبرز من

 سيررن الغوسفاتيديل الجسيمات تعرض مشتركة، وكسمة ٠بالتدفق الخلوي القياس

)phosphatidylserine (PS، ٠ الغثاء النقالب كنتيجةmembrane flipping عادة يتواجد 

PS أنزيمات ثالثة عليه تحافظ الذي التماثل عدم مع الخلوي، للغشاء الداخلية الوررقة على 

 هذه تتثبط المبرمج، الحلوي الموت وخالل ؛scramblaseو floppase و flippase تسمى

 الجسيمات جميع تكون ال ذلك، ومع ٠الخلوي للغشاء الخارجيية الوررقة إلى PS اد وينتقل العملية

 إنتاجها آلية في التجانس بعدم إما يوحي مما ،)annexin V-positive( 5لألذكسين- موجبة

 من الغشاء جييئات على الجسيمات سطوح تحتوي ٠الكثف حدود من أقل بتركيز PS بوجود أو

 و CD62E و للصفيحات، CD41 و CD61 للبالعات، CD14 (مثل منها نشأت التي الخلية

CD144 بروتيوم عن المعلومات محدودية من الرغم وعلي ٠الدموية) األوعية بطانة لحاليا 

 يعتمد وهذا تركيبها، تغاير إلى تشير والبالعات الدموية الصفيحات على األبحاث فإن الجسيمات،

 إلى وباإلضافة ٠]Geng et al٠, 2009[ إنتاجها آلية إلى باإلضافة الجسيمات تمط تحت على

كبيرة كمية على الحاوية الغشاء مناطق من تفضيلي بشكل تنشأ قد الجسيمات ألن ونظرر ذلك،
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 العام المحتوى عن يختلف قد البروتينات من الغثاء محتوى فإن ،lipid rafts الدهون من

].Del Conde et al,. 2005[ للفقاء

 تحريضى في المحتمل لدورها تظر هامة تكون التي العسيتوكينات الجسيم، مكونات بين ومن

 الوحيدات خاليا تطلقها التي MPs فإن وهكذا الجسيمات. بواسطة المناعية االستحابات

monocytes، 1 اساللة-THP عالية تركيز على تحتوي الفوسفات ثالثي باألدينويين المحفزه 

 من MPs على أيضا IL-1P اد يظهر .IL-1p [MacKenzie et al,. 2001[ من جدا

 على تعتمد بعملية PX27 مستقبالت لتحفيز كنتيجة dendritic cells التغصنية الخاليا

 كل عن تعبر أن أيضا الصفيحات MPs د يمكن كما ،]Pizzirani et al,. 2007[ الكالسيوم

 السيتوكين عن التعبير يعزز قد ].IL-ip [Abid Hussein et al,. 2007و IL_1a من

 روابط مع السطح سياق في يعمل أن يمكن السيتوكين ألن نطرر عملها الجسيمات سطح على

 التنشيط أن إلى المالحظات هذه تشير ].Abid Hussein et al,. 2007[ أخرى مستقبالت

 التكتالت أو ،complexes المعقدات من ينشأ قد الخلية لموت اإلعداد في المناعي

aggregates التفاعل طريق عن قوية إشارت مولدة المناعة، وسطاء تركز التي الجزيئات أو 

Pisetsky et al[.,. 2012[ للمستقبالت المتزمن

 لعامل عرضها يعكس مما ،haemostasis االستتباب في بارز دور الميكروية للجسيمات

 ].Mackman 2009 ؛Jy et al,. 2005 ؛Muller et al., 2003] tissue factor النسج

 الدم، تخثر على تؤثر أن يمكن التي األخرى الجزيئات عن الجسيمات تعبر ذلك، إلى وباإلضافة

 تعزز أن يمكن التي ،von Willebrand factor multimers ويلبرند فون عامل ذلك في بما

 ،p-selectin glycoprotein ب-سيليكتين السكري والبروتين الدموية، الصفائح تكتل استقرر

 ].Jy et al,. 2005[ والعدالت الدموية الصفائح رط ويتوسط النسيجي العامل مع يتفاعل الذي

 االلتصاق واسمات عن endothelial البطانية الميكروية الجسيمات تعبر الجسيمات، أنواع وبين

adhesion markers ) عن أي e-selectin، الخاليا بين االلتصاق جزيء عن وكذلك 

1 intercellular adhesion molecule(، الكريات وتفعيل رط إلى تؤدي أن يمكن والتي 

.monocytes والوحيدات leucocytes البيضاء

 في تكون والتي نووية، جزيئات على السيتوبالسمية والمكونات الغثاء جانب إلى MPs تحتوي

Reich & ؛Schiller et al,. 2008[ المبرمج التموت ألجسام مشابهة اإلطار هذا

2009 ,Pisetsky.[ تنتقل المبرمج، الموت خالل الخلوية التغيرت أعمق من واحدة وفي 

 Casciola-Rosen et al,. [ الفقاعات في لتتوضع السيتوبالسما عبر الخلية نواة من الجزيئات

 النتيجة فإن معروفة، غير هذه الخلوية الترتيب إعادة تتواسط التي اآللية أن وحيث ].1994

لنظام accessible متالية أكثر يكون قد نثكل على النووية المكونات تموضع اعادة هي النهائية
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 أظهرت حيث المطلقة. MPs على أو المتموتة الخلية على الفقاعات سطح على إما المناعة،

 MPs اد احتواء المبرمج، الخلوي الموت تجتاز التي الخلوية السالالت على الزجاج في الدراسات

 Reich & Pisetsky,] miRNA و rRNA و mRNA ذلك في بما ،RNA و DNA على

 عالية الجزيئات من أنواع أن حتى واسعا، حجميا توزعا MPs في DNA اد يظهر ].2009

 اإلشار، وتجدر .DNA لد متدرج تشطر جلي وبشكل يحدث كما موجودة، تكون الجزيئي الوزن

 الموقع إما يعكس مما باألضداد، لالريباط متناول) في (أو قابال يكون MPs في DNA أن إلى

 مع وبالترفق ].Reich & Pisetsky, 2009[ مسامية عالية البنية أو الجزيء لهذا السطحي

DNA، هيسونات على تحتوي أن للجسيمات يمكن histones أخرى نووية وبروتينات 

]2008 .,Schiller et al[ . اد وجود ويوحي RNA نقل في دور بوجود الجسيمات في 

تنظيمي. شاط له الذي ،miRNA مع وخاصة المعلومات،

الجسيمات مقايسة .4.1

 وكشفها عززها يكن لم العابرة وطبيعتها حجمها لصغر ونظر خلوييا، حطاما ’أحدال MVs اعتبرت

 القوي واالستخدام الواقيات، واستخدام التخززن، التجميد، التثقيل، عمليات ألن ’سهال وتوصيفها

 ؛Shet, 2008[ صنعيا" MVs اد" ويولد الخاليا يتلف أو ينشط أن يمكن pipetting للماصة

2010 .,Dey-Hazra et al.[ عينات على الحصول عند الحرص يجب ولذلك MVs من 

MVsاد. من المززد تحريض عدم على الحرى األصل الخاليا

 خلوية لجمهرات والموت بالتنشيط تتعلق معلومات توفر أنها إذ فريدة حيوية مؤشرت MPs تمثل

 من يكون التي األنسجة من تنشأ أن يمكن الدم في الجسيمات أن ذلك، من واألهم محددة.

 الدم في الجسيمات عن التعبير مكن ود خرعة؛ دون من عينة على منها الحصول الصعب

 لهذه الزمن. مر على المرضية اآللية أحداث لتقييم متعددة ولمدرت بعسهولة العينات أخذ وبعسهولة

 fluorescence- بالتغلور المتنشط الخلوي [الغرز بالتدفق الخلوي القياس تقانة توفر الغاية،

)activated cell sorting (FACS[ من الرغم على الجسيمات، لقياس ومرنة حساسة منحة 

 ببسمح أن يمكن النووي) الحمضى ،PS البروتين، (أي الجزيئية للمكونات البيوكيميائي التحديد أن

 النسيج) عامل (أي الوظيفي النشاط مقايسات استخدمت وقد المعزولة. المحضرت في بالتعداد

 ؛Shah et al,. 2008 ؛ Jy et al,. 2004[ الجسيمات من معينة فرعية لجمهرإت أيضا

2008 ,Gelderman & Simak.[ عن الكشف توسيع الجديدة التكنولوجيا بفضل تم وقد 

MVs. اد إلظهار حساسية األكثر الطريقة اإللكتروني المجهر يبقى حجمها، صغر وبعسبب
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MVs باالنزيم المرتبطة المناعية المقايسة الكشف: عمليات في أيضا تستخدم كما ٠المغردة 

Enzyme-linked immunoassays، المناعية واللطخة immunoblot، الوظيفية والمقايعة 

]2007 ,Enjeti et alمسبئ المدروس النظام معرفة تتطلب الحساسة الطرائق هذه ولكن ]؛٠ 

٠ددرستها تجري التي MVs جمهرات عن فقط البيانات وتوفر

 اعتماد من الرغم على ٠MVs لرراسة شيوعا األكثر الطررقة بالتدفق الخلوي القياس يعتبر

 حجم لتوصيف األمامي باالتجاه التبعثر كثافة على بالتدفق الخلوي للقياس النموذجية التطبيقات

 يجعل مما ،MVS أقطار أهمية درجة ينفعن يكون المستخدم لليزر الموجي الطول فإن الخاليا،

 حجمها عن عوضا MV انسعار معامل على كبير حد إلى يعتمد األمامي التبعثر كثافة

]2011 ,Chandler et alكشف أن إلى الحديثة البيانات وتشير ٠]٠ MVs على المعتمد 

 القياس جهاز على اعتمادا وأنه فيض"، من "غيضن سوى ليس بالتدفق الخلوي بالقياس التقلور

 MV كحوادث الصغير الحويصالت من "swarm "سرب يسجل أن يمكن ،واعداداته الخلوي

 ؛أخرى محدودات بالتدفق الخلوي للقياس ٠]Van Der Pol et al٠, 2012[ مقردة سيتومترية

 أمرا المغلور الوسم استخدام يكون ولذلك ،MVs عن الخلفية "ضجيج" تمييز الصعب فمن

 مناعية معقدات تشكل أن يمكن المغلور بالملونات الموسومة األضداد فإن ولألسف، ٠ضروريا

 لرواسب أيضا، يمكن كما ٠]Gyorgy et al٠, 2011 ؛MVs ,Gyorgy et al٠ ]2011 تشبه

 المغلور باألضداد نوعيا ال تربط وأن MVs لد الخلوي التدفق إشار تحاكي أن الكالسيوم فوسفات

 الدقيقة للجسيمات عام كواسم استخداماً ألكثر ا-V األنيكسين يعتبر ٠]Larson et al,. 2013[ أيضا

)MP(، مع يرتبط ادذي-٧ األنيكسين أن من الرغم على MVs كالسيوم موالر ميلي يتطلب 

الالكتادهرين مثل األخرى، المرتبطة القسفوليبيدية بالسعابر مقارة تدسييا حعاس وغير

2004[ lactadherin ,Shi et al2011 ؛٠ Hou et alوالدورميسين ]٠ duramycin 

]2012 ,Larson et al٠]٠

 المستخدم المحفز على تعتمد MVs على المعروضة السطحية الواسمات فإن ذلك، إلى باإلضافة

 عملية ليست MVs عن الكشف فإن وبالتالي، ٠]MVs ,Jimenez et al٠ ]2003 لتوليد

 المستخدمة، الموقيات ،MVs لعزل المستخدمة بالطررقة التفكير تتطلب فهي وسهلة بسيطة

 فإن القيود، هذه من الرغم وعلى ٠بالتدفق الخلوي القياس جهاز وقددرت الجززئية، والواسمات

 وآخرون الكرويكس د ووفقا ،MVS لد ونوعيا كميا اختبارا يوفر بالتدفق الخلوي القياس

]2010 ,٠ Lacroix et al[، تنافسية قدر ذات تحليلية "طريقة هو بالتدفق الخلوي القياس فإن 

٠الميكروية]" [الحويصالت الدقيقة الجسيمات لقياس عالية
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 تعتبر تقنية تحديات يثكل أن يمكن الجسيمات حجم صغر أن من الرغم وعلى ذلك، ومع

 يمكن الجسيمات ألن وئظرر الواقع، وفي للغاية. مقيدة بالتدفق الخلوي القياس باستخدام التحاليل

 إلى تصل أن يمكن سطحها ومساحة الخلية، قطر من مرة 100-10 ب- أصغر قطرها يكون أن

 السطحية. الواسمات عن الكشف من يحد ذلك فإن الخلية، سطح ساحة من أقل مررت 104

 كجسيمات، بالتدفق الخلوي القياس في تظهر يمكن المناعية المعقدات أن لالهتمام، المثير ومن

 والرياضيات المستضد طبيعة على يعتمد قد الحجم من المجال بهذا جسيمات تثكل ولكن

 المناعي) التفاعل في الداخلة (المواد المناعية للمتفاعالت stoichiometry الكيميائية

Gyorgy et al., 2011] immune reactants.[

 effusions( واالنصبابات الدم، (مثل البيولوجية العينات من MP قياس يتضمن ما عادة

 الدموية) الصفائح ذلك في (بما الخاليا من للتخلص تثقيل خطوات بالتدفق، الخلوي بالقياس

 gates بوابات إنفثاء خالل من العينات هذه مثل في الجسيمات تحليل يمكن حين في والحطام.

 اد pellet يحبحب أن السرعة العالي للتثقيل ويمكن الجسيمات، حجم لها التي األجسام لتحديد

MPs بظروف الجسيمات تحليل في الهامة المسائل تتعلق مباشرة. األكثر التحاليل أجل من 

 ودرجة المدة (مثل الالحق والتخزن ونقله )anti-coagulant التخثر مضادات (مثل الدم سحب

 الظاهري والنمط MPs تعداد من تغير قد التي واإلذابة -التجميد أهمية، واألكثر الحرة)؛

]2008 .,Shah et al 2010 ؛ .,Mobarrez et al.[ إجرء الحاضر الوقت في يوجد وال 

 2 الثكل يوضح ].Gyorgy et al., 2011] MPs تحاليل لتحضير كمعيار مقبوال واحدا

 MP حجم توزع إلى مشيدر المبرمج، الخلوي الموت تجتاز خاليا مستنبت طافي FACS مظهر

.marker beads عيارية حبيبات مع بالمقارنة الخاليا

 الخلوي القياس أجهزة أن وطالما الضوء، تبعثر بواسطة العينة في الكلي MPs اد قياس يمكن

 على قادر تكون ال قد األجهزة هذه فإن ميكرون، 0.2 ~ من للكشف حد لديها القياسية بالتدفق

 أن لألجهزة يمكن ذلك، على وعالوة األجهزة. في الخلقية ضجيج عن األصفر MPs تمييز

 الحبيبات حجم تحديد أن من الرغم على ،]Lacroix et. al,. 2010[ الدقة حجم في تختلف

 قياس فإن الخاليا، حالة في وكما للقياس. مرجعية نقاط بمثابة يكون أن يمكن beads العيارية

 هذه كواشغ) ومن بالتدفق. الخلويية للتحليل أساسية دعامة يثكل السطحية الخلية واسمات

 الذي fluorescently labelled annexin V متفلور بمادة المقرون 5األذكسين- الواسمات،

 فإن ذلك ومع ؛]Dachary-Prigent et al., 1993] MP اد سطح على PS رط يمكنه

 بوصول يسسمح مما الجسيمات غثاء نقاذية فقدان عن أيضا ينتج قد ،annexin V باد التلوين

annexin V لد الداخلية الممادر إلى PS. ارتباط كان ولما annexin V يستخدم ما غالبا 

 annexin تكون أن يمكن العينة في MPs من كبيرة نسبة فإن ،particles الجسيمات لتحديد
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V 1999[ سالبة .,Briede et al 2010 ؛ .,Connor et al.[ الفرعية المجموعات لتحديد 

 identification and والتكميم بالتمييز الخلية سطح واسمات تسمح للجسيمات،

quantitation، بالكشف. للسماح كافية تكون أن يجب الواسمات كثافة أن رغم

 1 ب. Jurkat الخاليا معالجة تمت بالتدفق. الخلوي القياس بواسطة MPs لد الحجمي التوزع .2 النشكل

 طافي تحليل تم المبرمج. الخلوي الموت لتحريهض ساعة 18 لمدة staurosporine من ميكرمول

 مبين هو كما ،)SSC( الجانبي التبعثر باستخدام بالتدفق الخلوي القياس جهاز على الخلوي المستنبت

 ميكروية كريات إلى استنادا القمم) أعلى مبين هو (كما والخاليا MPs حجوم تحديد وتم الشكل. على

المنقطة). (القمم ميررومتر 2.0 و 1.0 ،0.5 ،0.1 من أحجامها مرجعية متقلوؤر

 باستخدام الخلوي القياس بواسطة MPs لقياس أخرى وسائل النووية األحماض وجود يوفر

 Reich & Pisetsky, ] RNA و DNA مع تتفاعل التي )SYTO13 (مثل األصباغ

 المنواة الخاليا من MPs د أفضل شكل النهج هذا ويعمل ].Ullal et al,. 2010 ؛2009

 كما فقط. الضوء بتبعثر تظهر التي تلك من أصغر جسيمات عن بالكشف يلسمح أن ويمكن

 المتنشأ الخلية عن معلومات تقدم أن النووية الحموض مع ترربط التي األصباغ استخدام مكن ي

 محتوى لديها الوحيدات) أو اللمغاويات (مثل المنواة الخاليا من الجسيمات ألن وذلك للجسيمات

الدموية. الصفائح من بكثير أكبر النووية الحموض من
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)MPs( الميكروية للجسيمات البيولوجية الخصائص .5.1

 من عدد على تؤثر أن يمكن التي الهامة البيولوجية الخحائص من MPs إظهار يعتبر

 لد يمكن الواقع، وفي بالمرض، للتسبب محتملة هامة كوسطاء تعمل وهي المختلفة، األمرض

MPs، اإلمررضية العمليات حول هامة معلومات تقدم أن حيوية، كمؤشدرت استخدامها عند 

 وقوع باحتمال والتنبؤ المرض نشاط لتقييم سريرية قيمة ذات تكون أن شأنها من والتي الجارية

 الجزيئية األنماط أو alarmins المنبهات نواحي عدة من MPs اد تشبه ٠محددة أحداث

 death- or damage-associated molecular patterns الضرر أو بالموت المرتبطة

DAMPs((والمنبهات ٠ Alarmins التي والصغير، الكبير ،الجزيئات من متنوعة مجموعة هي 

 chemotaxis الكيميائي االنجذاب وتعزيز االلتهاب، لتحريض والمتوتة الميتة الخاليا من تنبعث

 السيتوكينات بعض أن من الرغم وعلى ٠]Bianchi, 2007[ المناعية االستحابات وتحفيز

 ينتج التي الجززئات تمثل DAMPs فإن ،alarmins أنها على تصنف أن يمكن المتشكلة

 واألكسدة اإلررجاع حالة ذلك في (بما للترحمة التالي والتعديل ،التحلل من المناعي شاطها

redox( شاط بين وثيقة عالقة وجود المرجح ومن ٠الخلية موت أثناء التعرض أو DAMPs و 

MPs يمكن ذلك على وعالوة والمتموتة، الميتة الخاليا قبل من متزمتة بصور إنتاجها يتم حيث 

٠]Pisetsky, 2012] DAMPs على تحتوي أن MPs لد

 هناك فإن مقردة، جززئات شكل على يصور ما عادة alarminsو DAMPs نئاط كان ولما

 السيتوكينات مع لمعقدات تشكيلها يعكس HMGB1 مثل جييئات شاط أن على متزيدة أدلة

 أخرى مررضة بعوامل مرتبطة .جزيئية أنماط أو )DNA (مثل أخرى DAMPs و ،)IL-1 (مثل

 لبعض المناعي النشاط ينتج قد النحو، هذا وعلى ٠)endotoxin الداخلي الذيفان أو LPS (مثل

alarmins مثل بنية في ترتيبها أو معقدات في التجمع على قدرتها من إما MPs أن يمكن التي 

 Sha et al٠, 2008؛Pisetsky et al٠, 2008[ أخرى DAMPs و السيتوكينات على تحتوي

النموذج، هذا في ،MPs وتوفر ٠] Pisetsky, 2011 ؛Hreggvidsdottir et al٠, 2009؛

 معظم وتستخدم ٠المكوذة الجزيئات شاط كشف حتى أو لتكثيف النانوية البنية أو اإلطار

 أو السيتوكينات مثل المكونات حيث من بدقة تحليلها يتم لم التي المستحضرات حاليا، الدرسات،

DAMPs ٠المتاعي النشاط في تسهم قد التي

 عليها الحصول تم التي العينات عام، بشكل ،MPs لد المناعية الخحائص درسات استخدمت

 المبرمج، الخلوي الموت أو للتفعيل الزجاج في تخضع التي الخلوية اسالالت أو الخاليا من

 (مثل المتأذية األنسجة أو الدم من المعزولة MPs اد استخدم الدرسات بعض أن من الرغم على

يمكن أنه الدرسات هذه أثبتت وقد ٠)atherosclerotic plaques الشريين تصلب لويحات
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MPs، الذاتي االنتاج بطريقة autocrine الصماوي وتظير paracrine، مجموعة تحفز أن 

 macrophages، البالعات ،endothelial البطانية الخاليا مع الخاليا، أنواع من واسعة

 الخاليا بين synovial fibroblasts الزليلية الليفية والخاليا dendritic التغصتية والخاليا

 إلى يؤدي أن التحفيز لهذا يمكن أنه ذلك، من واألهم التنشيط. من النوع لهذا المستجيبة األخرى

 شدة من تزيد أن يمكن والتي ،chemokines والكيموكينات cytokines السيتوكينات توليد

 Cerri et al,. ؛Berckmans et al,. 2005 ؛Mesri & Altieri 1998, 1999[ االلتهاب

 ].Angelot et al,. 2009 ؛Scanu et al,. 2008 ؛Dalli et al,. 2008 ؛ 2006

 ،pro-inflammatory لاللتهابات سابقة طبيعتها حيث من عام، بثكل االستحابات هذه وتكون

 من المضيف، دفاع تعزز أن يمكن التي megaAMP باعتبارها MPs وظيفة مع وتتوافق

 االستحابات هذه تشمل أو وتتطوي أخرى. جهة من االلتهاب، أو الذاتية المناعة تحفيز أو ناحية،

 (انقسام) للتتفتل المحدث المفعل الكيناز كبروتين اإلثازت سدارت واتجاه NFiB تفعيل على

mitogen activated protein (MAP) kinases. سوى التحفيز يتطلب ال عام، وبشكل 

 الشكل هذا قدر على الضوء يلقي مما مستجيبة، خلية في خلية لكل الجزيئات من فقط قليل عدد

 أو والقادحات المنشأ الخلية على اعتمادا ،MPs لد يمكن أنه مالحظة المهم ومن التحفيز. من

 مما لاللتهابات، مضاد نشاط أيضا لها يكون أن ،inducing triggers المحرضة المحفرت

 العامة البنية نشاط على تؤثر component molecules المكونة الجزيئات بأن يوحي

]2004 ,Gasser & Schifferli.[ اد فعالية أو أنشطة تلخيص ويمكن MPs الشكل على 

التالي:

MAP kinases و NF-MAP تفعيل -

الكيموكينأت السيتوكينأت تحريضى -

Up-regulation of adhesion molecules االلتصاق لجزيئات الفائق التنظيم -

.Display of tissue factor النسيجي العامل عرض -

النووية) واألحماض mediators والوسطاء ،receptors (المستقبالت المعلومات نقل -

 ذلك في بما متنوعة، آليات بواسطة الخاليا تحفز أن MPs لد يمكن وتكوينها، لمنثدثها ونظرإ

 التي arachidonic acid األركيدونيك حمض مثل الوسطاء أو المستقبالت مثل الجزيئات تقل

Jungel et al,. ؛Barry et al,. 1997, 1999[ حقيقية مناعية تفعيل خصائص لها

 الخاليا مع تتفاعل قد MPs أن من الرغم على جيدا، مفهومة غير هذه النقل وعمليات ].2007

 التي للجزيئات يمكن .engulfment االبتالع أو fusion االندماج طرق عن إما المستهدفة

 تتضمن أن ويمكن الخاليا ونوع للجسيمات تبعا تختلف أن المتصلة األحداث هذه تتواسط
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 Koppler et al., ] CR2 مستقبالت مع ترربط أن يمكن التي الجسيمات على المتممة عناصر

 خالل من المناعية الخاليا بين الجزيئات نقل يحدث أن أخرى، أوضاع في يمكن، ].2006

 فيها تقبل والتي النخر) ،trogo اليونانية (من trogocytosis النخر أو التآكل تسمى عملية

 Waschbisch et ؛ David, 2007[ أخرى خاليا من خلوية عصاريية ومواد غشاء الخاليا

2009 .,al.[ المتقبلة الخلية خصائص النقل هذا يغير أن يمكن accepting cell، سبيل على 

 حتى أو RNA اد وتنظيم اإلشار، نقل توصيل وسطاء تركيز زيادة طريق عن المثال،

 شكال عادة يعتبر trogocytosis القضم أو التآكل كان ولما الخلية. لسطح الجديدة المستقبالت

 أجل من تحسب أو وتفسر MPs اد مع أيضا يحدث قد فانه خلية-خلية، التفاعل أشكال من

 الدم تجلط تعزز أن MPs لد يمكن و االلتهاب، تحفيز إلى وباإلضافة .شاطها أو عملها

thrombosis النسج لعامل عرضها بسبب tissue factor البنية باإلنافة بها الخاص 

 Pisetsky et al.[,. 2012[ للتخثر اسابقة المعقدات بتجميع تسمح التي الغشائية

 مصدر يمثل والذي النووي الحمضى من كبير محتوى MPs لد يكون أعاله، موضح هو وكما

 ].Ullal et al,. 2010 ؛Reich & Pisetsky, 2009[ الخلية خارج النووية لألحماض هاما

 اد معظم فان الجسيمات، وغير الجسيمات أشكال من كل في الدم في DNA اد يوجد وبينما

RNA اد تحمي الغشاء بنية كون بسبب األرجح على وذلك الجسيمات، في يدور RNA من 

 وجود احتمال إلى الجسيمات في النووية األحماض وجود يشير .nuclease النوكلياز شاط

 النووي الحمضى مجسات عبر الخاليا تحفيز هو األول البنى. لهذه متميززن محتملين نشاطين

 .Toll-like receptors (TLRs( مستقبالت ذلك في بما ،nucleic acid sensors الداخلية

 ssRNA لد TLR7 و الجديلة، المزدوج dsRNA لد TLR3 من كل TLRs مستقبالت وتضم

 الوصول حرية له يكون أن يمكن الجسيمات في DNA اد ألن ونظرا .DNA لد TLR9 و

access من االنتقال بعد المستقبالت هذه إلى MPs، االستجابات برامج يفعل أن يحتمل فانه 

 الشحمية الجسيمات في النووية ألحماض ا وجود أن لالهتمام المثير ومن الفطرية. المناعية

liposomes التعداء عوامل أو transfection agents جذري بشكل يعزز أن يمكن األخرى 

الجسيمات في النووية لألحماض مماثل نشاط أي ثبوت عدم من الرغم على المناعي، شاطها

]2004 .,Jiang et al.[

 هبا تصن اليت العطية هو )gnaw القضم ؛trogo روغو اليونانية: زمن Trogocytosis الزنوغوسيتوسيس موضيع:

 عنه والتعبري اخلاليا هذه سطح من جزع طزعة املسئضد طدط اخلاليا مع )NK و. T و B زاخلاليا الئطاوية اخلاليا

 ح ز٦ل.١ ع حتدث اليت اجلزيئية ١د.٦ت.ئ٦١ إءدة عطية وشىط .oly and Hudrisier, 2003[ هبا اخلاص السطح عىل

 ,'immunological synapse املنايع التشابك '' العطنضد طدط واخللية الملغاويي اخللية بني ن١دئلز٢ا أثاء

]http://en.wikipedia.org/wiki/Trogocytosis■[
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 األحماض تقل طررق عن معها تتفاعل التي الهدف الخلية وظيفة على MPs اد تؤثر قد ،وأخير

 miRNA و mRNA اد كال مع ،informational nucleic acids للمعلومات الحاملة النووية

 Ratajczak et al,. [ جديدة حيتومية استحابات تحريض على والقادر الجسيمات في الموجودة

 االكسيوسومات مع informational RNA للمعلومات الحامل RNA اد نقل يحدث ].2006

exosomes اد مع ظاهريا ويترءى MPs. أنشطة المثال، سبيل على يلي، فيما ونعرض 

MPs للروماتيزم. المرضية باآللية المتعلقة

rheumatic disease الروماتيزمية األمرض في " MPs " دور

Modulate inflammation االلتهاب تعديل ٠

Endothelial cell activation البطانية الخاليا تنشيط ٠

Fibroblast activation الليفية الخاليا تنشيط ٠

Coagulation الدم تخثر ٠

Immune complex formation المناعي المعقد تثكل ٠

بيولوجية كواسمات الميكروية الحويصالت دور .6.1

 استخدامها يمكن جديدة حيوية واسمات تمثل قد MPs اد أن إلى العايقة، االعتبارت تشير

 العدد ارتفاع أن من الرغم وعلى بالمرض. التسبب في المساهمة األنسجة حالة عن للكشف

 مختلفة، تشخيصات إلجرء نوعيا يكون ال قد المختلفة MP لد الفرعية المجموعات أو اإلجمالي

 وخاصة المرض، في المستهدفة األنسجة حالة تحديد على يساعد قد ذلك، مع ،MP قياس فإن

 ذلك، إلى وباإلضافة رضة؛ وغير بسيطة دم اختبارت بواسطة ،vasculature الدموية األوعية

 فقط تتضمن قد التي المناعية) الخاليا تنشيط (مثل لألحداث ثاقبة نظرة يوفر قد MP قياس فإن

التقييم في مقيدة البيانات هذه مثل تكون قد النسيج. أو الدم في الخاليا من محدودة خاليا جمهدر

 نظام يف رئيسيا دورا تلعب اليت الربوتينات من فئة يه M-l receptors ٠(؛ -الت١ب“م|٦ا توضيع:
 ويه األغشية، تتيط أو متتد مغرذد، فهي اهلمضي. اجلهاز وكذلك ،innate immune system الفطرية املتاعة

 مثلsentinei ce١؛s (احلارسة) اخلافرة اخلاليا يف ءد عها يعريnon-cataiytic receptors حفزية غري مستقبالت
من ومشتقة بنيويا حمافظة جزيائت تعترب اليت ،dendritic ceis .ةتمن-ت٦٦ا واخلاليا ،macrophages البتألعات

 املخاطيللقناة' الغشاء أو اجللد مهل الفزييائئة احلواجز امليكروبات هذه ختترق أن ومبجرد .niicrobes امليكروبات
امئتاعية اخلاليا 'س١ا٠١"جا١النغا نتفشط اكيت ،TLRs قبلن من عهيا التعرف يمت املموية،

/http://en.wikipedia.org/wiki/Toll-like receptor;.
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 والقائمة، الجديدة العالجات وتقييم longitudinal patient assessment للمريض الطوالني

 التحليلية األساليب في تقنية سسائل وبسبب ٠الخاليا من أنواع عدة على تؤثر أن يحتمل والتي

 الرغم وعلى السريرية، اإلجررءات في روتيني بشكل MP قياس إجراء اآلن حتى يتم لم الحالية،

 مجموعة في MP قياس إدرج يمكن فإنه امعقابسات، في تحسينات إدخال ومع ذلك، من

 تؤثر قد التي pathogenesis المرضية اآللية في األحداث لتوصيف الفحوصات أو المقايسات

 ٠]Pisetsky et al٠, 2012[ والتشخيص للعالج واالستجابة المرض مسار على

 أنها على حاليا تعتبر فإنها خلوي، كحطام طويلة لفتر اعتبرت قد MPs اد من الرغم على

 تتفشأ التي MPs اد إلى ويشار ٠المبرمج الخلوي والتحلل/الموت الخلوي، والتنشيط التحفيز عاكس

 عام بشكل تكون والتي الدموية المكروية بالجسيمات األوعية وبطانة للدم الخلوية المكونات عن

 anionic phospholipid (PL( األنيوني الغوسقولبيد تعرض وهي ميكرون)، 1٠5 <( صغير

 وتحمل ألغشيتها، الخارجية السطوح على phosphatidylserine (PS( سيرين الغوسقاتيديل

 المختلفة الطدرئق يلي فيما وسنستعرضى ٠الخلوي أصلها تعكس سطحية غشائية مستضددات

 MPs لد والوظيفية المورفولوجية الخصائص لوصف التقنية والجوانب MPs لددرسة المستخدمة

٠ األمرض بعض بيولوجية كواسمات ودورها

المصطلحات ومشكلة الميكروية الحويصالت .7.1

 ،exosomes االيكزوسومات منها مختلقة، أسماء الخاليا عن الصادر الحويصالت على يطلق

 ولقد ٠ectosomes وااليكتوسومات microvesicles الدقيقة الحويصالت الدقيقة، الجسيمات

 وفقا وااليكتوسومات االيكزوسومات بين التغريق يتم أن ]Sadallah et al٠, 2011[ اقترح

 فإن الحويصالت، متعددة األجسام في االيكزوسومات تتشكل فبينما ٠وتحريرها تشكيلها لطريقة

 عن التعبير على واعتمادا ٠الخلية سطح من مباشرة تتبرعم التي الحويصالت هي االيكتوسومات

 الرييسية الخصائص واحدى ٠المتاعي الجهاز تثبط أو تنشط االيكزوسومات فإن البروتينات

 النوعية التائية الخاليا تحريض هي المستضد مقدمة الخاليا عن الصادر لاليكزوسومات

وعلى ٠لألورم المناعية للمعالجة استخدمت ولذلك ،antigen-specific T cell للمستضد
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 في بما المختلفة، الخاليا عن الصادر لاليكتوسومات الرييسية الخحائص فان ذلك، من النقيض

 polymorphonuclear leucocytes النوى متعددة البيضاء والكريات السرطانية، الخاليا ذلك

 لاللتهابات/كابتة مضادة فعاليات ولها سيرين القوسفاتيديل عن التعبير هي الحمرء، الدم وكريات

 برمجيا المتموتة للخاليا مماثلة anti-inflammatory /immunosuppressive مناعية

]2011 .,Sadallah et al.[

الميكروية الحويصالت وظائف .8.1

 الجهاز فغي .خليتين بين لالتصال وضوحا األكثر الطريقة هو المباشر الغشائي االتصال

 T الخاليا تنشديط خاللها من يتم التي المركزية اآللية هو الواقع في االتصال هذا يكون المناعي

 لنقل أساسية حلقة تشكل أيضا للذوبان القابلين الوسطاء فان ،ذلك ومع .المستضدد تقديم بواسطة

 والهرمونات والكيموكينات السيتوكينات من كل الوسطاء هذه مثل وتشمل الصحيحة. المعلومات

 الدرسات أكدت وقد النتريك. وأكسيد بيولوجيا النشطة الدهون مثل حجما، األصغر والجزيئات

 (الدقيقة) الميكروية الحويصالت هي خاللها، من الخاليا تتواصل ثالثة آلية وجود على الحديثة

 Johnstone, [ المستهدفة للخلية الضرورية المعلومات تنقل والتي واحدة، خلية عن تصدر التي

].Cocucci et al,. 2009 ؛Thery et al,. 2009 ؛2006

 محددة، مرضية أو فيزيولوجية ظروف تحت النوى، حقيقيات الخاليا أنواع مختلف تطلق

 تمت قد أنه لالهتمام، المثير ومن الغشاء. من تشتق microvesicles ميكروية حويصالت

 ميكروية لحويصالت البكتيريا إصدار وصف حتى التطور، أثناء الظاهر هذه على المحافظة

 للنقل الرييسي النظام وهي ،biofilms الحيوية لألغشية الهامة المكونات أحد تشكل والتي

]2005 ,Mashburn and Whiteley.[

 سبيل على والوقاية. والتفعيل الخاليا، نمو في تستخدم التي الغيززولوجية اآللية هو التحوصل

 مطرس بواسطة التكلس يبدأ العاج، وطليعة والعظام الغضاريف في المعادن لتشكيل المثال،

 والخاليا العظم بانيات والخاليا ،chondrocytes الغضروفية الخاليا عن الحادرة الحويصالت

الوحيدات عن الحادر الوويحالت، تعرض ].Anderson et al,. 2003[ للعاج المولدة
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 الوويهالت إصدار أن كما ٠]Freyssinet, 2003[ التخثر وتعزز النسيجي العامل المتنشطة،

 المعقد هجوم بازلة السماح خالل من وذلك المتممة، هجوم ضد للوقاية مهمة دفاع آلية أيضا هو

9-C5b الكالسيوم قبل من الكاسيوم على المعتمدة اإلزلة بواسطة الخلية سطح من calcium 

Catt)-dependent elimination( ذلك في بما الخاليا من كثير أنواع في أثبت كما 

 قليلة الخاليا و الحمدرء والكريات (السوداء)، التوى متعددة البيضاء والكريات الدموية، الصفائح

 تحوصل تعزيز أو قدح يتم كما ٠]oligodendrocytes [Pilzer et al٠, 2005 التغصن

 vascular الوعائي القصور أو اإلصابة أو االلتهاب مثل مرضية حاالت في محدد

dysfunction 2006[ السرطان أو ,Johnstone[٠

 التسمية وهي microvesicle بالحويصل المتعلقة العلمية المنشورات في رريسية مشكلة وشمة

 الميكروية الجسيمات ،particles الجسيمات منها، مختلقة أسماء استخدمت فقد ٠'أحيانا المركة

microparticles ، الحويصالت vesicles، الميكروية الحويصالت microvesicles، 

والديكسوزومات ،exosomes اإليكزوسومات ،nanovesicles الئانوية الحويصالت

dexosomes، األرغوسومات argosomes، االيكتوسومات ectosomes، الخ ٠٠ 

]2006 ,Johnstone 2009 ؛ ,Thery et al2011( قام وقد ٠]٠ ,)Sadallah et al٠ 

 لتحديد محاولة في وذلك الموضوع، هذا حول الهامة الجوانب بعض على الضوء لتسليط بمحاولة

٠البشرية البيولوجيا في االيكتوسومات لدور وضوحا أكثر

 النقطة فإن مختلقة، تكون أن يمكن لها البيولوجية والوظيفة وأحجامها تشكلها أن حين وفي

 عند ذلك حدث سواء ،الغشاء من برعم أنها حقيقة هو الحويصالت جميع بين الوحيدة المشتركة

 من أول وزمالؤه جونستون وكان ٠)3 (الشكل الخلية داخل حويصلية حجرة في أو الخلية سطح

 الحجيرت في التبرعم عن تنتج التي الحويصالت على exosomes االيكزويومات اسم أطلق

 تحمل حويصلة كل أن الواضح ومن ٠]Johnstone et al٠, 1987[ الخلية داخل المتأخرة

 العامة الخحائص بعض هناك ذلك، ومع عنها؛ نغشات التي للخلية الممير الخحائص من عددا

 محددا، اسما إعطائها بررر مما الخلية سطح من مباشرة تصدر التي الحويصالت تميز التي

 المكروية الحويصالت أو ،]Stein and Luzio, 1991] ectosomes االيكتوسومات

قبل المفيد من ٠]shedding microvesicles ,Johnstone et al٠' ]1987 'المساقطة
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 تم كما exosomes لالكزوسومات موجز وصف تقديم الجديدة، التسميات هذه استعراض

الحويصالت. أنواع لكل عام كاسم استخدامها أسيئ كيف ثم البداية، في تعررفها

ةع١ En،؛؟\٥

٢١ aExcels
(ئ) Ectosomes
00 Q'Q'.

Ectosome shedding

 تنشئ ميكروية حويصالت هي ectosomes واإليكووسومات Exosomes اإليكزوسومات .3 الشكل

 السيتوباليما ضمن المتأخر الحيز في الداخل إلى التبرعم بواسطة اإليكزوسومات تنتج (أ) الغشاء. من

late endosomal compartment، الحويصالت المتعددة بالجسيمات وتدعى -)MVB) multi 

vesicular bodies. تلتحم عندما MVB هيئة على اإليكزوسومات تحرير يتم الخلية، غشاء مع 

 يكون التي الخاليا من عدد من تيرز صغير غشائية حويصالت هي واإليكتوسومات (ب) حويصالت.

).Sadallah et al,. 2011( الخلية غشاء من مباشرة منشئوها

Exosomes اإليكزوسومات .9.1

 األغشية تبرعم عبر شكلت التي الصغير الغشائية الحويصالت أنها على اإليكزوسومات تررف

 الحويصالت متعددة باألجسام وسميت الداخل، إلى endosomal الداخلية السيتوبالسمية

multi-vesicular bodies الشكل) Johnstone, 2006] (1a.[ على التعرف مؤخر تم وقد 

 من مجموعة تتضمن وهي وضوحا أكثر شكل اإليكزوسومات تشكيل عن المسؤولة اآللية

 endosomal sorting للنقل الالزمة البالسما داخل الغرز (معقدات البروتينية المعقدات

complex required for transport "ESCRT(" السقينغولبيد المتضمن البديل والسدار 

Marsh et al.[,. 2008 ؛Trajkovic et al., 2008] sphingolipid ceramid ارمد كي
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 اإليكزوسومات تحرير يتم السيتوبالزمي، الغشاء مع الحويحالت متعددة األجسام تلتحم عندما

 بما ،اإليكزوسومات للدم المكونة الخاليا من عدد ويحرر ينتج الخلية. خارج تثكلها سبق التي

 تتواسط الثدبكية، للخاليا بالفسبة البيضاء. الدم كريات و الدمويية الصفائح الثدبكيات، ذلك في

 مثل لها لزوم ال التي أو obsolete proteins المهملة البروتينات إزلة اإليكزوسومات

 عن الصادر اإليكزوسومات ترتبط . ]Johnstone et al,. 1987[ تدرذسغيرين مستقبالت

 الخلية مع بقوة البائية واللمغاويات DC ) dendritic cells( الناضجة التغصئية الخاليا

 )MHC( النسيجي التوافق معقدات عرض وظيفة لها ويكون follicular DC الجردبية التغصنية

 ومن قوية. مناعي تحفيز أتشطة لها يكون وبالتالي التائية، اللمغاويات إلى الثاني الصف من

 من عددا فإن الناضجة، التغصنية الخاليا من المشتقة لإليكزوسومات دقة األكثر التحديد أجل

 Thery et ؛Thery et al., 2009] dexosomes’ بالديكزوسومات سموها قد المؤلفين

2002 .,al2004 ؛ .,Fevrier et al2008 ؛ .,Iero et al.[

 كلقاحات المحتملين المرسحين من تعتبر تزل، وال كانت، اإليكزوسومات أن سبق مما يتضح

 من عدد يإجرء شرع وقد ،]Andre et al,. 2002 ؛ Wolfers et al,. 2001[ للسرطان

 بأن أمل هناك كان ثم ].Le Pecq, 2005 ؛Navabi et al,. 2005[ السرية التجارب

 الواقع وفي .للديكزوسومات شابهة خصائص السرطانية الخاليا عن الصادر للحويصالت يكون

 أهداف هي والتي نوعية، مستضدات عن تعبر السرطانية الخاليا حويصالت/إيكزوسومات فإن

 تفعيل تقضل بأنها المعروفة الحرارية الصدمة ببروتينات مغناة تكون والتي للقاحات، واضحة

 ذلك، ومع ].Thery et al,. 2002[ الخطر اشارت تقديم خالل من للمستضد -المقدمة الخاليا

 عن الصادر "shed vesicles المساقطة "الحويصالت أن عدة لسنوات معروفا بالفعل كان

 بعض إليه أشارت ما وهو كابتة مناعية خصائص تحمل أن أيضا يمكنها السرطانية الخاليا

 Clayton et al,. ؛Clayton et al,. 2007 ؛Taylor et al,. 2005[ المتشور البيانات

 الحويصالت، عنها تعبر محددة لجزدئات المناعي الجهاز تنظيم انخفاض ينسب وكان ].2008

 transforming growth factor للنمور المحول 1بيتا- العامل أو )Fas ligand (FasL مثل

Clayton et al., 2007] (TGF)-p12008 ؛ .,Clayton et al.[ فالنتي أظهر فقد 

الجلد لسرطان الخلوية الدالالت عن الصادر االكزوسومات بواسطة DC تمايز تثبيط وزمالؤه

73 من 25 الصفحة

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
25

http://www.saec.sy


 يكون قد وهكذا، ٠]Valenti et al٠, 2006[ محددة غير آلية عبر القولون وسرطان (الميلومأ)

 بالخاليا ترتبط والتي الغريدة المثبطة خحائصها الويم من المشتقة الحويصالت من نوع لكل

 تعريف في وضوح عدم هتاك البيانات، هذه لمعظم بالنسبة ذلك، إلى وباإلضافة ٠لها المنتجة

 جمع يقدم لم ٠الباحثين من عدد قبل من النشرت من عدد في المستخدم اإليكزوسومات

 (استسقاء) ascites بالزما/الحبن من أو السرطانية الخاليا مستنبتات طافي من الحويصالت

 أوجه يعض وجود من الرغم على أحلهم، عن كافية معلومات األورم من يعانون الذين المرضى

 خصائص تتسم ٠]dexosomes ,Taylor et al٠ ]2005 الديكزوسومات مع البنيوي التشابه

 تثبيت يتم حيث ،الحويصالت متعددة جسيمات في بتشكلها للديكزوسومات المناعي التقديم

 الحويصالت أن من الرغم على ٠الديكزوسومات إصدار قبل MHC جزيئات على المستضدات

 حد إلى ذلك يعود وقد الصحيح، بالشكل تقدمها ال فإنها نوعية، مستضدات عن تعبر الصادر

 االيكزوسومات مع تتوافق ال الحويصالت وهذه الخلية، سطح من مباشرة تيرز أنها إلى كبير

 من ومخصمة مكافئة مناطق في استثنائية بصور أو الخلية، داخل تتشكل والتي بنيويا المنظمة

٠]Booth et al٠, 2006[ الخلوي الغشاء

Ectosomes اإليكتوسومات .10.1

 غشائية حويصالت تيرز الخاليا من عددا فإن المتشكلة، الحويصالت تحرير إلى باإلضافة

 وقد ٠]b1 ,Cocucci et al٠( ]2009 (الشكل الخلية غشاء من مباشرة تتبرعم التي صغير،

 من الموجه الحويصالت إلطالق ectocytosis مصطلح 1991 عام والزيو شتاين صاغ

 PMN سطح من )ectosomes( خلوي عصاري محتوى مع خارجها إلى الخلية جانب

 تتوافق ال ectocytosis عملية ولكن ٠]Stein and Luzio, 1991[ المتممة قبل من المهاجمة

 ضمن الغشاء من معينة بروتينات يرز مع أيضا ولكن ،C5b-9 معقدات إزلة مع فقط

 الغشاء في diacylglycerol واد بالكولسترول الغنى يشهد ٠المغرأل ectosomes اإليكتوسومات

 الخارجية الطبقة على )PS( سيرن الغوسقاتيديل عرض أن كما ٠للدهون التوعي الغرز على

٠]Zwaal and Schroit, 1997[ مميز سمة أيضا هو للغشاء
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 أن يمكن فإنه الخاليا، أنواع جميع في نفسها الظاهرة تصف ectocytosis اد من الرغم على

 البطانية فالخاليا أخرى. إلى خلية من الخلوي الغشاء تبرعم على المحرض المحفز يختلف

 مثل محددة لمحفزت تتعرض عندما ectosomes اإليكتوسومات تطلق الجوالة الدم وخاليا

 فتحرض الوحيدات من ectocytosis عملية أما ].Pilzer et al,. 2005[ المتممة هجوم

 lipopolysaccharides اسكاكر عديدة الدهون تتضمن وهي للبكتريا الخلوي الجدار بمكونات

)LPS(، بالثرومبين التقشيط عتد اإليكتوسومات الدموية الصفائح وتطلق thrombin

]2003 ,Freyssinet.[ االسترخاء إلجهاد كاستجابة اإليكتوسومات الليفية الخاليا تطلق بينما 

 من لعدد ويكون ].Lee et al,. 1993[ األبعاد ثالثي كوالجيتي مطرس في اسثنياتها عند

 محفز أي غياب في للغاية ننشط ectocytosis مع مفعل ظاهري نمط السرطانية الخاليا

]2006 ,Johnstone 1998 ؛ .,Dolo et al 2008 ؛ .,Al-Nedawi et al.[ الرغم على 

 في مستمرة عملية هو ectocytosis اد فإن الخاليا، تقشيط عتد اإليكتوسومات إفدرز تعزيز من

 من خلفية مستويات على العثور تم وقد ].Anderson, 2003[ الخاليا من لعدد الحي الجسم

 في البطانية والخاليا الجوالة الدم خاليا عن الناتجة microvesicles الميكروية الحويصالت

 الظهارية الخاليا منشؤها إيكتوسومات على العثور تم كما ،]Freyssinet et al,. 2003[ الدم

].Lescuyer et al,. 2008 ؛ Pascual et al,. 1994[ البول في glomerular الكبيبية

 (مثل واالكزوسومات االيكتوسومات من كل تنتج ان يمكن مختلفة خاليا أن المعروف من

 الحويصالت من الثاني التوجع خحائص وزمالؤه هيجنين وصف فلقد ).DC الدموية، الصفائح

 تفعيلها عند الدموية الصفائح تطلق ].Heijnen et al,. 1999[ الدموية الصفائح تصدرها التي

 من متميزتين جمهريين ،thrombin receptor agonist الثرومبين مستقبالت بناهض

 100 و 40 بين ما أحجامها وتكون ،االيكزوسومات األولى الجمهرة توافق الحويصالت.

 CD63 تيتدرسبانين بالبروتين غنية وتكون ضعيف بشكل annexin V ترط نانومتر،

tetraspanin protein CD63-(( المتأخر لاللتقام واسم بأنه المعروف late endocytic 

 ما أحجامها وتتروح الخلية، سطح من الثانية الجمهرة تيرز الحويصالت. متعددة وللمقصورت

 الدموية للصغائح السطحية البروتينات من العديد عن تعبر وهي نانومتر، 1000 و 100 بين

المثير ومن .PS سيرين بالغوسفاتيديل غتاها على بسهولة يدل مما ،annexin V وتربط
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 المثال، سبيل فعلى مختلفة؛ تكون الحويصالت من التوعين هذين خحائص أن أيضا لالهتمام

 أن حين في بالتشكل، prothrombinase البروثرومبيناز لمعقدات االيكزوسومات تسمح ال

 Sadallah et [ االيكتوسومات) (= المغرزة الحويصالت PS إلى ترربط والبروثرومبين X العامل

2011 ,alمن عدد قبل من الحويصالت من التوعين هذين بين الفروق هذه بحثت وقد ٠]٠ 

 للتمييز نوعية واسمات عن والتعبير (الحجم الخاليا عن الصادر بالحويصالت المهتمين الباحثين

 سطح من المغرزة الحويصالت مقابل /االيكزوسومات الخاليا داخل المنتجة الحويصالت بين

 حيث ٠Bianco et al٠, 2009[ ]؛Al-Nedawi et al٠, 2009 /االيكتوسومات) الخلية

 على الشبكيات، من االيكزوسومات على PS من فقط ضئيلة كميات وجود جونستون الحظ

 lactadherin/milk fat كريات شكل على بالتأكيد، موجودا يكون PS بعض أن من الرغم

globule-EGF factor 8 (MFG-E8( على متشبثة PS وغيرها محددة أورم إيكسوسومات 

]2008 ,Zeelenberg et alاكتشفها التي االيكزوسومات أن بالمالحظة الجدير ومن ٠]٠ 

 تم إذا إال بالتدفق الخلوي بالقياس توصيفها يمكن ال بحيث جدا صغير كانت وزمالؤه هيجنين

 بالتدفق الخلوي القياس تقانة باستخدام تحليلها قبل منها حجم أكبر عيارية حبيبات مع رطها

]1999 ,Heijnen et al2009 ؛ ٠ ,Keller et alهو اإللكتروني المجهر يبقى وبالتالي ٠]٠ 

٠]Sadallah et al٠, 2011[ لتوصيفها رئيسية األداة

 microvesicles الميكروية الحويصالت مصطلح المؤلفين بعض استخدم الوضوح، أجل ومن

 األدلة تكون عندما فقط ectosomes اإليكتوسومات ومصطلح مؤكدا، المتفشأ يكون ال عندما

 الحديثة البيانات وتشير هذا ٠exosomes اإليكزوسومات من كبير أعداد وجود الستبعاد كافية

 الخاليا من ورما الحمراء والكريات التوى، متعددة البيضاء الكريات من لإليكتوسومات أن إلى

 واالستجابة االلتهاب على مماثلة بيولوجية آثار المحددة، خصائصها جانب إلى السرطانية،

٠]Sadallah et al٠, 2011[ المناعية

PMN النوى متعددة البيضاء الكريات عن الصادر اإليكتسومات .1.10.1

 fMLP ) N-formyl-methionyl- ( باد PMN تحفيز يحرض المتممة، هجوم إلى باالضافة

leucyl-phenylalanine أو C5a قليلة دقائق غضون قي اإليكتوسومات اصدار على 

]2009 ,Keller et alعلى البدرعم تشكل إظهار اإللكتروني المجهر باستخدام ويمكن ٠]٠ 
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PMN هذه وتعبر نانومتر). 200 0 أقطارها (تتروح حديثا المتشكلة واإليكتوسومات المفعلة 

 ولكن الخلوي الغشاء من فقط ليس تتفشأ التي البروتينات من مختار مجموعة عن اإليكتوسومات

 الميلوبرروكسدداز/الميلوبيروكسيداز ،اإليالستاز [مثل الخلوية داخل المقصورات من أيضا

)MPO[(، اإليكتوسومات مع المحرر للذوبان القابلة البروتينات رط إعادة طريق عن رما 

]2003 .,Gasser et al2000 ؛ .,Hess et al.[ من البروتينات على تحصل أنها كما 

 Gasser and [ وشيفييري جاسر أثبت فقد ].Gasser and Schifferli, 2005[ البالزما

2004 ,Schifferli[ الوحيدات من المغشتقة البفشرية للبالعات االلتهابية االستجابة تعيق بأنها 

 )،TNF-a( الورمي النخر عامل تحرير تثبيط طريق عن LPS واد Zymosan A للززموزن

 لد أن حيث متوقعة، غير نتائج هذه كانت وقد .IL-10 و IL-8 االنترروكين تحرير من والحد

PMN إلى وباإلضافة االلتهابية. العمليات وفي الممرضة العوامل ضد الدفاع في ريسيا دور 

 طليعة هي PMN عن الصادر الحويصالت أن أي ذلك، يعكس سابقة بيانات توحي ذلك،

 ميرسي تحاليل أظهرت ذلك ومع ].Mesri and Altieri 1998] proinflammatory االلتهاب

 جدا طويلة حضانة فترة بعد PMN عن الصادر الميكروية الحويصالت من خليط وجود وألتيري

 الموت المبرمج، الخلوي للموت PMN خاللها تخضع التي الزمنية القتر وهي الليل)، (طوال

 االلتهاب قبل ما محقزت على تحتوي قد والتي الخاليا، داخل الشظايا من عدد وتحرير بالتتخر

]1998 Mesri and Altieri.[ أيكتوسومات أن وشيقيرري جاسر الحظ ذلك، إلى وباإلضافة 

PMN د فوريا تحرير تحرض TGF-J31، مضاد سيتوكين بأنه معروف هو والذي 

 Gasser and Schifferli, ] anti-inflammatory/repair cytokine لاللتهاب/الترميم

2004.[

 الواصلة البالعات تفعيل تعطل أن يمكنها PMN عن الصادر االكتوسومات أن اكتشاف يوحي

 الموضعي. االلتهاب على السيطرة في محوريا دور تلعب قد أنها إلى اإلصابة، موقع إلى

 اإلماهة أحادية الصوديوم أحادية اليورت بلورات ترسب عن ناجم مرض هو Gout فالنقرس

monosodium urate monohydrate (MSU( المقصل، حول واألنسجة المفاصل في 

 تم ولقد درماتيكية. سريرية وأعراض عالمات إلى المفاصل إلى PMN د الكبير االرشاح يؤدي

األخيرة السنوات في MSU بواسطة inflammasome لتفعيل المركزي الدور توضيح
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]2009 ,Martinon et alالمفاصل التهاب فإن السررري، التدخل غياب في حتى ذلك، ومع ٠]٠ 

 وال ٠]Akahoshi et al٠, 2007[ أيام بضعة غضون في ذاتي النحالل يخضع الحاد النقرسي

 إلى الحديثة المالحظات تدل ٠ تماما مفهومة غير االلتهاب حل عن المسؤولة الكامنة اآللية تزل

 Dalbeth [ إنحاللها في رييسيا دور يلعب أن يمكن االلتهاب موقع إلى للبالعات PMN جذب أن

2005 ,and Haskard[وزمالؤه ياجتيك أثبت الواقع، وفي ٠ ]2004 ,Yagnik et alأن ]٠ 

 على وانما ،TNF-a و IL-6 ،IL-ip مثل االلتهاب طليعة السيتوكينات تحرر ال البالعات

 MSU بلورات بوجود لاللتهابات المضادة TGF-p1 العسيتوكين تحرر ذلك من العكس

 وتتشابه ٠اإلسسان عتد الجلد تقرحات على الححرضة cantharidin الكائثاريدين إلى باالضافة

 Gasser [ االبكتوسومات PMN د البالعات تعريض عند عليها حصل التي تلك مع النتائج هذه

2003 ,et alحل في متورطة غير أم متورطة كانت إذا ما إلثبات حاجة هناك نالت وال ٠]٠ 

٠ الحاد النقرس التهاب

 تلك ذلك في بما ،لاليكتوسومات مميز سمة السطح على PS توزيع إعادة عملية تعتبر

 الرييسية الخصائص بعض شرح ويمكن ٠]PMN ,Gasser et al٠ ]2003 عن الصادر

 اإليثانول فوسفاتيديل و PS بمعظم االحتفاظ يتم الطبيعية، الظروف ظل فغي ٠لاليكتوسومات

 )ATP( التشط الفوسفات ثالثي '-5األديذوغن- عبر phosphatidylethanolamine أمين

 aminophospholipid وهو الخلية، لغشاء الداخلية الطبقة إلى النقل على تعتمد التي

٠translocase إخراج الخاليا تتشيط عند ويتم PS من عدد بواسطة الخارجية الطبقة إلى 

 على المعتمد scramblase السكرمبالز وتفعيل الترنسلوكاز محاصرة تتضمن والتي اآلليات،

ttCa إلى المؤدية المحتملة التفاعالت حول جدل هناك يزل ال كما اسكزمبالز"، "فعالية أو

 ،1الكاسبأز- من يتكون multiprotein oligomer الوحدات قليل متعدد برونين هو inflammasome.J توضيح:

NALP ،PYCARD 3 أو 11 كاسباس باسم أيضا (المرووف 5 الكاسباز وأحيانا-ICH( الخاليا في عنه التعبير يتم 

 يبدأ الذي المنشط على inflammasomeJ الدقيق التركيب يعتمد ٠الغطرية المناعة نظام مكونات أحد وهو التقوية،

 يقوم حين في محددا inflammasome تكوين dsRNA اد يقدح المثال سبيل على ،inflammasome بتجميع

 P(IL-1 االنترلوكين سيتوكينات نضج inflammasome اد يعزز ٠مختلغا آخر inflammasome بتجميع االسبستوس

1p( 18و)تكون ٠االلتهابية )1-18 inflammasome تحرض بأنها ثبت كما االلتهابات، العمليات تفعيل عن سؤولة 

 المبرمج الخلوي الموت من المتميز المبرمج الخاليا موت عملية وهي ، pyroptosisالخلوي الموت عمليات على

]http://en٠wikipedia٠org/wiki/Inflammasome[
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 ساعة من أقل ويستغرق ،وعابرا بقعيا المفعلة PMN الخلية سطح على PS عرض ويكون ذلك.

 PS عن التعبير تصدر االيكتوسومات جميع أن حين في ،]Frasch et al,. 2004[ واحدة

 وهذا .اإليكتوسوم ويرز الخلوي الغشاء بتبرعم مرتبطة تكون قد PS تعرض التي البقع وكأن

 PS عن التعيير إلى المؤدية اآلليات مع يتناقض الحية الخاليا قبل من PS لد المعكوس التعبير

 دراسة عند لوحظ ].Balasubramanian et al,. 2007[ المبرمج المتموتة/الموت الخاليا في

 الذنبية األطرف في غالبا يتموضع PSأن ،polarized neutrophils المستقطبة العدالت

uropod 2004[ االسومات) (= الحويصالت تحرير يتم حيث .,Frasch et al.[ ومن 

Thery et al[.,. 2002[ منخفضا يكون PS عن اإليزوسومات تعبير أن )d( لالهتمام المثير

 المتوتة الخاليا على له المعروف العالي بالتعبير االيكتوسومات على PS عرض ذكر ي

 غير بطريقة DC و البالعات بواسطة بالبلعمة برمجيا المتموتة الخاليا إرلة تحدث برمجيا.

 حتى أو لاللتهابات مضادة قوية تأثيرت البلعمة عن ينتج أنه على متريدة أدلة وهناك التهابية،

 الخاليا هذه المتوتة الخاليا على المتعددة الجزيئات تقود ].Savill et al,. 2002[ للمناعة كابتة

 البلعمية. الخاليا بواسطة "death and silent clearance الصامته واإلزلة "الموت إلى

 PS المستقبالت على مباشرة يرسو قد الذي ،PS عن التعبير هي ذلك في األساسية والناحية

 النوعي الماحصر الجين مثل الذوابة البروتينات بفضل أو، ]Bratton et al,. 2008[ النوعية

 المستقبالت ربط ،MFG-E8 أو growth arrest-specific gene 6 (GAS6( للنمو

 Lemke and ] (TAM( (المستقبالت المناعية االستجابة وتثبيط البلعمة في المتشاركة

2008 ,Rothlin[، د المركزي الدور من التأكد تم وقد PS و للبالعات المناعي التعديل في DC 

 PS- سيرن الغوسفاتيديل عن المعبرة الدهنية الجسيمات باستخدام التجايب خالل من

Chen et al., 2004] expressing liposomes2007 ؛ .,Shi et al.[ لم فانه وهكذا 

 والخاليا البالعات تثبيط في لاليكتوسومات مماثلة مركزيا دورا PS يلعب أن مستغريا يكن

 هذه PS د محاصر كعامل annexin V باستخدام التجارب دعمت وقد .CD التغصنية

].Eken et al,. 2008[ الفرضية

 نضج تثبط/تعدل بأنها PMN ايكتوسومات أثبتت برمجيا، المتموتة للخاليا مشابه وبشكل

المضيف العامل تمثل أن يمكن ايكتوسومات فان وهكذا ].DC ]52 التغصنية الخاليا ووظيفة
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 المعتمدة المناعة إضعاف على تؤثر ربما وبذلك االصابة، موقع في DC تضج على يؤثر الذي

 لد الواسع باالريشاح تتميز التي البفشرية األمراض في يتم ال أنه بالذكر الجدير ومن .DC على

PMN، االلتهابات من الرغم على الذاتية المتاعة تحريض القلب، عضلة احتشاء أو النقرس مثل 

 خصوصية لاليكتوسومات يكون برمجيا، المتموتة الخاليا من النقيض وعلى قوية. الموضعية

 تسلسل لتحديد حاسمة تكون قد التي الزمنية القتر وهي االلتهاب، في جدا المبكر المتشاركة

 شاركة لاليكتوسومات يكون قد الشكل، وبهذا المكتسبة. المناعة عن المسؤولة الالحقة الخطوات

 ربما.حتى و المناعية، باالستجابة األولي التحكم في أيضا ولكن االلتهاب، إنهاء في فقط ليس

 ايكتوسومات إصدار يتم وال الترميمي. النمط إلى التحول على الوحيدات/البالعات ساعدة في

PMN هو كما اإلصابة، مواقع في الحي في تحريرها عن جيدة أدلة هناك وانما فقط؛ الزجاج في 

 Hess et al.[,. 1999 ؛Sadallah et al,. 1997[ الجلد وبثور الزليلية السوائل في الحال

 ميكروية حويصالت على الدورن في العثور اإلنتانات، خالل تم ذلك، إلى وباإلضافة

'microvesicles' 2000[ الخاليا منشأوها .,Nieuwland et al.[ أن إلى البيانات هذه تشير 

 ليس بالتأكيد هو PS اد فإن ذلك، ومع الحي. في تحدث كبير ectocytosis تحوصل عمليات

 تمنع أن أيضا يمكن PMN من االيكتوسومات أن مؤخر تبين حيث المسؤول؛ الوحيد الجزيء

].Dalli et al., 2008] annexin-1 عن التعبير طريق عن االلتهاب حدوث

الحمراء الكريات عن الصادر االيكتوسومات .2.10.1

 الدم. نقل هو االيكتوسومات من كبير كمية إلى البشر خاللها يتعرض التي األخرى الحالة

 التحوصل نتيجة تششكل والتي "microparticles ميكروية "جسيمات المخزن الدم يحتوي

ectocytosis ولذلك التنخزين، مدة زيادة مع الجسيمات هذه عدد ويزداد ء. الحمر الكريات في 

 الكريات تحرر ما وعادة الحمدرء. الكريات نقل عند تنتقل منها كبيرة كميات بأن اإلدراك ينبغي

 Dumaswala et [ الهرم عند الحي وفي ،ATP استنقاذ عتد الزجاج في الجسيمات هذه الحمدرء

1996 .,al.[ السبكترن من الحمراء الدم كريات ايكتوسومات خلو في الرغم وعلى spectrin 

 ايذوييتول-غليكوفوسقاتيديل الررط بروتينات ذلك في بما غشائية، بروتينات بعدة غنية تكون فإنها

glycophosphatidyl-inositol (GPI)-linked التحلل تسريع عامل مثل decay 
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accelerating factor (DAF( واد استيرز، كولين واألستيل PS [ ,De Jong et al٠ 

 تفعيل تحاصر وهي ٠PMN عن الصادر لتلك مشابهة ]،Pascual et al٠, 1993 ؛1996

 A اليديمودان أو LPS لد المعرضة البالعات من االلتهاب طليعة السيتوكينات واطالق

]2008 ,Sadallah et alعن التعبير يكون ال قد ٠]٠ PS فمن المسؤول؛ الوحيد الجزيء هو 

 ؛Oldenborg et al٠, 2000الحمررء[ الكريات كامل من التخلص يثبط CD47 أن المعروف

2006 ,Subramanian et alايكتوسومات قبط إلعاقة كفايتة عدم الواضح من وكان ]،٠ 

 يكون بأنه أيضا تبين كما ٠]Sadallah et al٠, 2011[ البالعات قبل من الحمراء الدم كريات

 من تعدل وانما البالعات عابر بشكل تثبط ال أنها أي البالعات، على اآلمد طويلة تأثيرت لها

 كانت إذا ما لتحديد حاجة هناك والزلت ٠]Sadallah et al٠, 2008[ الظاهري نمطها شكل

 للمناعة الكابتة الخحائص بعض عن مسؤولة ء الحمر الدم كريات مع المتقولة االيكتوسومات

 نقل عمليات أن حديثة سريرية درسة أظهرت حيث ٠الدم نقل عمليات إلى تعزى التي المتيرضة

 الحياة قيد على السرطان مرضى بقاء فرص تقلحى عن مسؤولة تكون قد الحمدرء الكريات

]2005 ,Jensen et alجدرحة بعد مضاعفات حدوث خطر يزداد ذلك، إلى وباإلضافة ٠]٠ 

 عدد زيادة مع أي نقلها، قبل الحمدرء الدم كريات تخزين مدة زيادة مع (إنتان/وفيات) القلب

٠]Koch et al٠, 2008[ المتقولة االيكنوسومات

اكزوسومات؟ أم ايكتوسومات هى الورمية الخاليا تصدرها التى الحويصالت هل .3.10.1

 من عدد هناك ذلك، ومع ٠سواء حد على كالهما هو السؤال هذا على اإلجابة أن المؤكد من

 يتم ال عندما حتى ،ايكتوسومات هي الورمية الخاليا عن الصادر الحويصالت أن على األدلة

 الحويصالت خحائحى وزمالؤه كوبلر حلل المثال، سبيل فعلى ٠الذحو هذا على وصفها

 Kato [ ,Koppler et al٠ البفشرية المعدة لسرطان الخلوية الداللة عن الصادر الميكروية

 تحرير [خفضت LPS بواسطة الوحيدات تفعيل في تدخلت الحويصالت هذه أن فوجدوا ٠]2006

 IL- تحرير من وزادت TNFa و ،)GMCF( البالعات— المحببات لئسيلة المحفز العامل

 من لاليكتوسومات مماثلة للمناعة الكابتة لاللتهابات/ المضادة الخحائحى على يدل مما ،]10

٠PMN الجدير من فإنه بعد، دورسته تتم لم الحويصالت هذه واطالق تكون أن من الرغم وعلى
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 مما فقط، دقائق 10 لمدة g 15000 بسرعة بالتثفيل تترسب وأنها PS عن تعبر أنها بالذكر

 الميكروية الحويصالت أظهرت وقد .االيكزوسومات حويصالت من أكبر كانوا أنهم على يدل

 ].Valenti et al,. 2006[ مختلفة تثبيط مظاهر والقولون الميلوما خاليا سالالت عن الصادر

 ،DC تغصنية خاليا إلى الطبيعية البفشرية الوحيدات تمايز في الحويصالت هذه تدخلت حيث

 للحويصالت كان ذلك، إلى وباإلضافة للمناعة. الكابتة الخاليا من فرعية مجموعات تنتج التي

 حجم وكان مماثلة. خحائص الجلد سرطان من يعانون الذين المرضى بالزما من المعزولة

 االيكزوسومات خحائص من عددا وأظهرت نانومتر، 200—100 المدروسة الحويصالت

 االيكزوسومات حجم بين تداخل هناك يكون قد أنه إلى يشير مما ،]CD63( ]66 عن (التعبير

 خالل من المناعة تثبط األرجح على وهي ].Sadallah et al,. 2011[ وااليكتوسومات

 الخلوي الموت تحريض بريطة المتعلقة-اNF ،FasLً[ البروتينات من سلسلة عن التعبير

و )TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL المبرمج

lactadherin/MFG-E8[ على المثبتة Huber et al., 2005] PS؛ .,Andreola et al 

 تحرر األورم أن إلى األخرى البيانات من عدد ويشير ].Zeelenberg et al,. 2008 ؛2002

 أيضا جيدا موثق لاليكتوسومات األورم مختلف تحرير فان ذلك، ومع .ايكزوسومات

 التي PS عن تعبر األورم إيكتوسومات أن على أدلة هناك ذلك، إلى وباإلضافة ].1,26,27[

 ليما فإن أخير، ]].annexin V( 34،68( 5-األنكسين بواسطة، وظيفتها وتتثبط مع، تريبط

 الميلوما ساللة قبل من المقرر الحويصالت بأن أظهروا قد ]Lima et al,. 2009[ وآخرون

 وهي PS عن وتعبر نانومتر، 200 حوالي حجومها كانت ،g 14000 بالتثفيل تترسب والتي

 أي ،annexin V باد تتثبط أن يمكن المناعية االلتهاب/االستجابة الحي وفي الزجاج في تخفض

 الصادر الحويصالت من لعدد يكون وهكذا، .PS باد المتواسطة الوظائف محاصرة طريق عن

 الخاليا تحرر وباختصار، .لاليكتوسومات والوظيفية البنيوية الخحائص الويمية الخاليا عن

 من إيكزوسومات واطالق الخلية، سطح من (شاقط مختلقة بطرائق الحويصالت السرطانية

 شكل االعتبار في االختالفات هذه المئغشور البيانات تأخذ وال الحويصالت)، متعددة أجسام

منهجي.
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األخرى الميكروية الحويصالت .11.1

 الدموية والصغائح المتنشطة، البطانية الخاليا من المستمدة الميكرويية الحويصالت وصفت

 التعيير بسببا بعيد، حد إلى وذلك، ، التختر على المحفز النشاط على تحرض بأنها والوحيدات

Sabatier et al., 2002] PS2003 ؛ Freyssinet[ لاليكتوسومات. المميزة السمة وهي 

 معظم في ينتج ال فإنه ذلك، ومع ؛]Freyssinet 2003[ االلتهاب الجلطة ششكل يعزز وقد

 عن المسؤولة للخاليا نتشيط أو مقرط التهاب التخثر مع الدموية األوعية اصابة حاالت

 Sadallah et al,. [ التحكم هذا في هاما دور PS عن للتعبير يكون وقد المناعية. االستجابة

2011.[

االكتوسومات بين االختالفات .12.1

 لاللتهابات)، مضاد /تخثر (محفز لاليكتوسومات العامة الخصائص من عددا PS يمنح بينما

 ألصلها يكون ،’أوال المحرر. االيكتوسوم بخحائص تتعلق كبيرة اختالفات أيضا هناك يكون

 inhibitory التثبيطي المظهر في اختالفات هناك المثال، سبيل فعلى واضح. دور الخلوي

profiles لد PMN الحمررء الدم كريات ايكتوسومات مقابل ] ,Gasser and Schifferli 

 إلى المعرضة البالعات قبل من TGF-P1 تتحرر ].Sadallah et al,. 2008 ؛2004

 موقع يحدد ثانيا، الحمدرء. الكريات من PMN لد تعرضها عتد وليس ،PMN االيكتوسومات

 األوعية في الدموية الصفائح قبل من المحرر فااليكتوسومات :وظيفتها االيكتوسومات تحرير

 حين في ،'procoagulant factors للتخثر محفر 'عوامل ك رئيسي بشكل نشطة تكون الدموية

 يمكن ثالثا، الموضعي. االلتهاب أساسي بشكل تنظم األنسجة في المحرر PMN من أن

 حين في فعال، ورمي ككابح يعمل أن الورمية الخاليا قبل من لاليكتوسومات المتواصل للتحرير

 فقط الموضعية المناعة على يؤثر سوف PMN قبل من المحرر االيكتوسومات من وابال أن

local immunity. كشف زل وال االيكتوسومات. طظائف األخرى العوامل من عدد ويحدد 

بداياته. في البيولوجية أدوارها
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MVs ودرسة تحديد طرئق .13.1

 وكشفها عزلها يكن لم العابرة وطبيعتها حجمها لصدغر ونظر خلويا، حطاما أصاال MVs اعتبرت

 القوي واالستخدام الواقيات، واستخدام التخزين، التجميد، التثقيل، عمليات ألن سهأل وتوصيفها

 ؛Shet, 2008[ "صنعيا" MVs اد ويتولد الخاليا تتلف أو ينشط أن يمكن pipetting للماصة

2010 ,Dey-Ha et alعينات على الحصول عتد الحرص يجب ولذلك ٠]٠ MVs من 

٠MVs اد من المزيد تحريض عدم على الحرص األصل الخاليا

 يبقى حجمها، صغر وبسبب ٠MVs عن الكشفى توسيع الجديدة التكنولوجيا بفضدل تم وقد

 في أبضا تستخدم كما ٠المغردة MVs اد إلظهار .حساسية األكثر الطريقة اإللكتروني المجهر

 Enzyme-linked باالنزيم المرتبطة المناعية المقايسة الكشف: عمليات

immunoassays، المناعية واللطخة immunoblot، الوظيفية والمقايعة ] ,Enjeti et al٠ 

 فقط البيانات وتوفر مسبقا امدروس النظام معرفة تتطلب الحداسة الطدرئق هذه ولكن ؛]2007

٠دزستها تجري التي MVs جمهرت عن

 اعتماد من الرغم على ٠MVs درراسة شيوعا األكثر الطريقة بالتدفق الخلوي القياس يعتبر

 حجم لتوصيف األمامي باالتجاه التبعثر كثافة على بالتدفق الخلوي للقياس النموذجية التطبيقات

 يجعل مما ،MVS أقطار أهمية ديجة يتقدس يكون المستخدم لليزر الموجي الطول فإن الخاليا،

 حجمها عن عوضا MV انكسار معامل على كبير حد إلى يعتمد األمامي التبعثر كثافة

]2011 ,Chandler et alكشف أن إلى الحديثة البيانات ونشير ٠]٠ MVs على المعتمد 

 القياس جهاز على اعتمادا وأنه فيض"، من "غيض سوى ليس بالتدفق الخلوي بالقياس التقلور

 MV كحوادث الصغير الحويصالت من swarm" "سرب يسجل أن يمكن ،واعداداته الخلوي

 ؛أخرى محدودات بالتدفق الخلوي للقياس ٠]Van Der Pol et al٠, 2012[ مغردة سيتومترية

 أمرا المفغور الوسم استخدام يكون ولذلك ،MVs عن الخلفية "ضجيج" تمييز الصعب فمن

 مناعية معقدات تشكل أن يمكن المغلوير بالملونات الموسومة األضداد فإن ولألسف، ٠ضروريا

 لرواسب أيضا، يمكن كما ٠]Gyorgy et al٠, 2011 ؛MVs [Gyorgy et al٠, 2011 تشبه

 المغلوير باألضداد نوعيا ال تررط وأن MVs لد الخلوي التدفق إشار تحاكي أن الكالسيوم فوسفات

 للجسيمات عام كواسم استخداماً األكثر V-األنيكسين يعتبر ٠]Larson et al٠, 2013[ أيضا
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 موالر ميلي يتطلب MVs مع يربط الذي V—األذيكسين أن من الرغم على ، )MP( الدقيقة

 الالكتادهرين مثل األخرى، المرتبطة الفسفوليبيدية بالسعابر مقارة نسبيا حساس وغير كالسيوم

2004 .,lactadherin [Shi et al2011 ؛ .Hou et al[ ارميسين والدو duramycin 

2012 .,Larson et al.[[

 المستخدم المحفز على تعتمد MVs على المعروضة السطحية الواسمات فان ذلك، إلى باإلضافة

 عملية ليست MVs عن الكشف فان وبالتالي، ].MVs [Jimenez et al,. 2003 لتوليد

 المستخدمة، الموقيات ،MVs لعزل المستخدمة بالطريقة التفكير تتطلب فهي وسهلة بسيطة

 فان القيود، هذه من الرغم وعلى بالتدفق. الخلوي القياس جهاز وقدرت الجزيئية، والواسمات

 وآخرون الكرويكس د ووفقا ،MVS لد ونوعيا كميا اختبار يوفر بالتدفق الخلوي القياس

]2010 .,Lacroix et al[، تنافسية قدر ذات تحليلية "طريقة هو بالتدفق الخلوي القياس فان 

الميكروية]". [الحويصالت الدقيقة الجسيمات لقياس عالية

خاتمة .14.1

 يختلف وهو الخلية، غشاء من للحويصالت المباشر التبرعم Ectocytosis التحوصل يصف

 الناتجة االيكتوسومات تعبر المتشكلة. الحويصالت تحرير إلى يشير الذي ،exocytosis عن

 Al-Nedawi et al., ] PS عن يعبر االيكزوسومات من صغير جزءا أن حين في ،PS عن

 ما غالبا فانه الواضحة، االختالفات هذه من الرغم وعلى ].Bianco et al,. 2009 ؛2009

 من جمعها يتم عندما وبخاصة الحويصالت، من النوعين هذين بين التمييز الصعب من يكون

 أن يمكن االيكزوسومات بأن األمل قاد الخلوية. المستنبتات طافي من حتى أو الحي، في مواد

 الخاليا من "الحويصالت" لجمع البحثية المجموعات من عددا األورم، مستضدات تعرض

 النقاش .ectocytosis التحوصل ضبط بدون exosomes كاكزوسومات وتحديدها السرطانية،

 والتي موندال في عقدت التي العمل ورشة في واضحا كان كما بعد، ينته لم المصطلحات حول

].Johnstone, 2006[ جونستون ناقشها
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 لد المقترضة الوظائف حول واتما المصطلحات، حول يكون ال أن يجب النقاش، فإن ذلك ومع

 سبيل على مع، المناعي الجهاز على المختلقة وتأثيرتها واالكزوسومات ،vesicles 'حويصالت

 تجريبها تستحق وهل المناعية، لالستجابة )d)exosomes (د) االكزوسومات تعزيز المثال،

 خابة بسبب وذلك المعاكس، االتجاه في عامة وظائف لاليكتوسومات يكون بينما كلقاح،

٠والمتاعة االلتهاب تتظيم تخفيض أي ،PS عن التعبير

العمل: من الهدف .15.1

 في الميكرة الخلوية الحويصالت لمستويات الكمي التحديد هو البحث لهذا األساسي الهدف

 اإلصابة خطر عوامل عن بمعزل منخفضة إشعاعية لجرعات المعرضين لألفرد المحيطي الدم

 من شاهدة مجموعة في مستوياتها مع بالمقارنة اإلشعاعية، غير القلبية الوعائية باألمراض

 الحويصالت تحليل تقانة تطبيع إلى العمل يهدف كما ٠لإلشعاع المعرضين غير األشخاص

٠المحيطي الدم من الميكروية الخلوية
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والطرق: المواد .2

المتبرعون: .1.2

 وعلى المؤين، اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا معرضين سوريين عمال على العمل أجري

 جميع من المعلومات لجمع موحد استبيان نموذج استخدم لإلشعاع. يتعرضوا لم أصحاء أفدرد

 مهنيا معرض عامل كل مقابل وكان الدراسة. هذه في المشاركة على وافقوا الذين األشخاص

 األفدرد الدراسة من واستبعد التدخين). ،الجنس العمر، (العادات، مهنيا معرض غير مماثل متبع

 إشعاعي تعرض لديهم كان أو أدوية يتناولون أو عدوى، لديهم كانت الذين والشواهد) (العمال

العينة. ألخذ اسابقة 12 اد األشهر في طبي

التعرض مراقبة .2.2

 مراقبة عملية وتتم . Y أو و/ X ألشعة بانتظام عملهم بحكم مهنيا المعرضين المتبرعين يتلقى

 TLD ،HARSHAW ،film badges( الفردية التعرض قياس أجهزة باستخدام المهني تعرضهم

أشهر. ثالثة كل قرءتها تتم التي )8800

بالتدفق الخلوي القياس بتقانة MVs قياس .3.2

 على تحتوي الهواء من مخالة أنابيب باستخدام المتبرعين من المحيطي الوريدي الدم سحب

 بسرعة دقيقة 15 لمدة متبع، كل من المحيطي، الدم من مل 3 ثفل الصوديوم. سيترات ^3.2

 الصفائح من الخالية البالزما من مل 1 تقل البالزما. لفصل ،C 4 وبالدرجة دورادقيقة 1500

 ترسبت MVS فإن وبالتالي دقيقة، 2 لمدة دورادقيقة 13000 بسرعة وثغل مل 1.5 أنبوب إلى

التحليل. حتى مئوية درجة 80- في خزنها تم ثم األنبوب، أسفل

 وبعدها المخبر، حرار إلى الوصول حتى وتركت المجمدة، من األنابيب أخرجت التحليل، عتد

يحتوي موقي محلول من ميكرولتر 490 إلى البالزما معلق من ميكرولتر 10 أضيف
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Annexin-V باد المقرون ثيوسيانات فلورسين من ميكرولتر 1 ب. ووسمت Annexin-V. ثم 

 القياس جهاز على تمريرها قبل دقائق 5 لمدة الغرفة حدرر درجة في الظالم في العينات حضنت

 FCM جهاز معاير تمت .CellQuest برنامج باستخدام FACSCalibur بالتدفق الخلوي

 إعداد تم القياسية. األحجام ذات Megamix beads العيارية الكريات باستخدام MVS لتعداد

 عند FL1 ،353 عند SSC ،E02 عند FSC التالي: النحو على FCM جهاز PMTs جهد

515، FL2 450 عند، FL3j على عتبة تعيين تم .355 عند FSC و 1 عند FL1 عند 

 تحديدها تم والتي اإليجابية Annexin V-FITC على تبوب بواسطة MVS تحديد وتم .101

البالزما. ميكرولتر كتعداد/ MVS تعداد حساب تم . FSC حجم تحليل بواسطة

اإلحصائي التحليل .4.2

 لإلشعاع مهني تعرض وجود عدم أو لوجود وفقا فرعيتين، مجموعتين الدرسة مجموعة تقسيم تم

 Mann-Whitney U االختبار باستخدام الفرعيتين المجموعتين بين مقارات إجدرء وتم المؤين.

Continous data(( للبيانات) (واختبار المستمرة X2 للبيانات) .(ذلك، إلى وباإلضافة االسمية 

 بين العالقة لتحديد Pearson’s correlation coefficient بيرسون ارتباط معامل استخدمنا

MVs وسجل TLD استخدم كما الفردية. للمرقبة Logistic regression analyses لتحديد 

 المتغيرت بين الغرق اعتبر .MVS و المؤين لإلشعاع المهني التعرض بين مستقلة عالقة وجود

 برمجيات باستخدام البيانات تحليل أجري .P >0.05 قيمة كانت عندما إحصائية داللة ذي

 SPSS) Statistical Package for Social ( االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة

Sciences software ، البرنامج أو 15 اإلصدار PRISM (Graph Pad Software 

).Inc., San Diego, CA, USA
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النتائج .3

المدروسة: للعينات والسريرية الديموغرفية الخصائص

 لجرعات مهنيا المعرضين العمال من وثالثون ثمانية من جمعت دموية عينات على العمل أجري

 من وعشرون وتسعة ،55-28 عمار بع إناث) 4 و ذكور 43( المؤين اإلشعاع من منخفضة

 والمطابقين المؤين لإلشعاع مهنيا المعرضين غير إناث) 9 و ذكر 20( األصحاء الميبزءين

 الخحائص الجدول 1 الجدول يظهر ٠ءاما) 5125 (بأعمار مهنيا للمعرضين عمريا

 وللمتبرعن المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين للعمال والسررية الديموغدرفية

٠المؤين لإلشعاع مهنيا المعرضين غير (الشواهد) األصحاء

 هو المؤين لإلشعاع مهنيا المعرضين المتبرعين أعمار متوسط أن 1 الجدول على يالحظ

 مهنيا المعرضين غير األصحاء، المتبرعين أعمار متوسط بلغ حين في عاما، 1٠04±40

 لديهم كان المهنيين العاملين من 2 أن الدراسة مجموعة لدى وييالحظ ٠عاما 1٠49±37٠24

 يالحظ كما المهنيين، للعاملين العامة التسبة من ^5٠3 يشكل ما وهو وعائي قلبي بمرض إصابة

 بتسبة أي المتبرعين من 2 لدى أيضا موجودا كان المرض هذا أن الشاهدة المجموعة في

 مرض لديهم كان والذين لإلشعاع، المعرضين العمال عدد أن يالحظ ذلك، إلى باإلضافة ٠^6٠8

 -TLD متوسط أن يالحظ كما ٠التسلسل على 5 و 2 كان الدم ضغط وارفاع به متحكم سكري

 — 1٠33 (من سيفرت ميلي 4٠43 كان المعرضين العمال في المؤين اإلشعاع جرعات لقياس

 المهنيين العمال مجموعة في المقاسة المؤيدة األشعة جرعات تختلف ولم ٠سيفرت ملي ٠)14٠26

 1٠85±4٠29 المدخنين غير جرعة بلغت حيث الحاليين، والمدختين المدخنين غير بين كثير

٠)p=0٠8( سيفرت ملي 2٠97±4٠55 وللمدختين
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 اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين للعمال والسررية الديموغدرفية الخصائص :1 الجدول

.المؤين لإلشعاع المعرضين غير (شواهد) األصحاء للمتبرعين المؤين

المجموعات
العنة خصائص

معرضون غير معرضون

29 38 األفرد عدد

0 9 [1-22] المجال) المتوسط، (األعوام، التعرض مدة

0 4.43 [1.33-14.26] المجال) المتوسط، ،mSv) TLD الجرعات

37.24±1.49 40±1.04 )SEM ±المتوسط، (األعوام، العمر

69 89.5 (%) الذكور

26.39±0.75 27.47±0.63 (متوسط) BMI الجسم كتلة منسب

31 60.5 (%) التدخين

(العدد) الطبى التاريخ

2 2 وعائي قلبي مرض

0 2 السكري مرض

1 5 الدم ضغط فريد

0 0 التسريدان

4 5 أخرى أمراض

(العدد) المعالجة

0 0 Statin الكوليستيرول خافض

1 5 الدم ضغط ,خافض

٠)SEM( للمتوسط المعياري الخطأ ± كمتوسطات المستمرة المتغيرات عن التعبير تم

كمتوسط. عنها التعبير تم التي تلك من المستثناة للعمال المئوية والنسبة بالعدد الفئوية المتغيرات تمثيل تم
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بالتدفق الخلوي القياس بتقانة MVs قياس

 األنابيب أخرجت م، 80- بالدرجة المحفوظة العينات في الميكروية الحويصالت تعداد إلجدرء

 معلق من ميكرولتر 10 أضيف ثم المخبر، حدرر إلى الوصول حتى وتركت المجمدة، من

 من ميكرولتر 1 ب. ووسمت Annexin-V يحتوي موقي محلول من ميكرولتر 490 إلى البالزم-ا

 في العينات حضنت ثم ).FITC( ثيوسيانات بالغلورسيرن المقرون 5-لألنكسين المضاد الضد

 بالتدفق الخلوي القياس جهاز على تمريها قبل دقائق 5 لمدة الغرفة حدرر درجة في الظالم

FACSCalibur برنامج باستخدام CellQuest. الخلوي القياس جهاز على العينات تمرير وعند 

 تفلور مقابل الجانبي باالتجاه (التبعثر المعايير ثنائي النقطي التمثيل وباستغدام بالتدفق،

.4 بالشكل الموضح البياني التمثيل على حصلنا FITC الستفلور بالملون المقرون 5-األنكسين

 عند MVS منطقة :A .FCM باستخدام الميكرودة الحويصالت لتحليل المعيار ثنائي بياني تمثيل :4 الشكل

 FCS األمامي التبعثر في المبوبة البيانات :B ،Annexin FITC تفلور مقابل SSC الجانبي التبعثر استخدام

.SSC الجانبي التبعثر مقابل
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الدم وعناصر MVS على المؤبن اإلشعاع من منخفضة لجرعات التعرض تأثير

 الحويصالت تعداد بإحصاء العينات، جميع على الدابقة الخطوات تطبيق بعد. قمنا،

 الحويصالت أعداد 2 الجدول ويظهر ٠ )4 الشكل في (كما تبويبها بعد. العينات في الميكروية

 الشواهد للمتبرعن المحيطي الدم عينات من عليها، حصلنا التزي بالزما، الدقيقة/اممكرولتر

٠المؤيذة لألشعة مهنيا والمعرضين

السورية الذرية الطاقة هيئة في العاملين بعض لدى بالزما المكرولتر في الدقيقة الحويصالت أعداد ٠2 الجدول

No/pl
plasma Gated R2 R1 تاريخ

االعليان
العامل م.

923±259 1108 1097
1083

(236)
2011/6/30 ع 1

1551±434 1861 1860
1854

(870)
2011/6/23 آ ن 2

1008±282 1210 1203
1202

(1088)
2010/9/22 أغ 3

409±115 491 491
478

(167)
2010/11/8 ع٠ 4

892±250 1070 1070
986

(611)
2011/2/22 ذ أ ه 5

1339±375 1607 1607
1489

(1413)
2011/5/9 اًح 6

1097±307 1316 1307
1195

(910)
2011/6/16 د س 7

342±96 410 408
379

(113)
2010/9/26 س م 8

263±74 315 307 303 2010/11/29 ش ب 9
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(151)

468±131 561 555
542

(342)
2011/1/27 ص ن 10

173±48 207 200
180

(101)
2011/2/25 ق ر 11

1739±487 2087 2046
2029

(1779)
2011/5/9 أ م 12

454±127 545 485
467

(171)
2011/2/28 ك أ 13

631±177 757 757
748

(764)
2011/6/14 ك م 14

153±43 184 181
178

(163)
2010/8/8 ف ش 15

168±47 202 111
108

(21)
2010/10/30 أ م 16

1594±445 1913 1887
1816

(1307)
2011/1/31 ذع 17

242±68 290 288
268

(207)
2011/2/23 دأذج 18

647±181 776 746
708

(357)
2011/4/26 م س 19

187±52 224 196
196

(117)
2011/5/10 ن م 20

4188±1173 5026 4423
4334

(3783)
2011/6/16 خ م 21

1253±351 1503 1253
1123

(866)
2010/10/5 ع ه- 22

1339±375 1607 1306 1287 2011/1/31 ب ر 23
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(1191)

524±147 629 604
567

(425)
2011/2/23 وح 24

555±155 666 664
627

(405)
2011/4/27 ص ح 25

662±185 794 781
741

(312)
2011/5/16 ن أ أ 26

8498±2380 10198 10188
9382

(8704)
2013/10/2 أز 27

1026±287 1231 1231
1165

(905)
2011/6/20 د ق 28

533±149 639 536
520

(70)
2010/7/27 جءج 29

202±56 242 242
227

(221)
2010/12/2 م د ن 30

1215±340 1458 1456
1439

(1185)
2011/2/22 ن م 31

7128±1996 8554 8256
6713

(842)
2011/4/27 م٤ 32

3092±866 3710 3536
3262

(911)
2011/5/11 ٤م 33

2360±661 2832 2688
2476

(450)
2011/2/27 م ر 34

7412±2075 8894 7115
6730

(2409)
2011/6/16 أ أ 35

1402±392 1682 1682
1159

(134)
2010/6/17 ش ف 36

479±134 575 557 428 2011/8/11 حء 37
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(86)

1491±417 1789 1788
1653

(864)
2011/1/30 فام 38

3135±878 3762 3762
3425

(1638)
2011/3/1 وح 39

5986±1676 7183 6805
6728

(699)
2011/5/4 ق أ ع 40

1276±357 1531 1531
1278

(834)
2011/5/11 حع 41

2424±679 2909 2909
2751

(2023)
2011/6/14 غ٤ 42

1745±489 2094 2094
1940

(442)
2011/2/27 (أح 43

1646±461 1975 1919
1733

(240)
2010/6/8 م ب 44

3673±1029 4408 4190
3877

(304)
2010/6/14 ص م 45

2963±830 3555 3505
2337

(338)
2010/6/29 ع ف 46

1182±331 1418 1418
1283

(625)
2011/1/31 خ أ و 47

1840±515 2208 2208
2072

(831)
2011/3/14 ۵ع م 48

8951±2506 10741 10741
9667

(10879)
2011/5/4 ح ه- 49

3719±1041 4463 4428
3481

(2662)
2011/9/18 ج م 50

755±211 906 906 831 2011/1/27 ه و 51
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(222)

1230±344 1476 1476
1431

(162)
2010/6/29 ع د ن 52

6348±1777 7617 7617
7530

(7247)
2010/6/30 حهتل 53

910±255 1092 1092
925

(318)
2011/1/25 د أ 54

965±270 1158 1158
989

(254)
2011/2/8 أر 55

2101±588 2521 2521
2289

(1012)
2011/3/14 ب ر 56

10152±2842 12182 12182
11834

(3803)
2011/5/4 ص ف 57

1907±534 2288 2287
2046

(339)
2011/1/27 ب م 58

1459±409 1751 1751
1507

(172)
2010/9/16 رل 59

5078±1422 6094 6091
5753

(684)
2010/7/1 أر 60

7986±2236 9583 9583
9119

(2300)
2011/1/26 أ س 61

1597±447 1916 1916
1774

(546)
2011/1/26 ج ه- 62

2563±718 3075 3075
2478

(1412)
2011/3/14 غه 63

2702±756 3242 3242
3009

(1435)
2011/6/8 ر ر 64

500±140 600 600 575 2011/6/30 ط س 65
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٢٠٠٦٦١

1338±375 1605 1605
1324

4٦٠١(
٠3/٠011/6 ر ف 66

5808±1623 6969 6967
6565

618١(
٠1/٠010/9

.١١-م محمد
الهادي 6٦

7953±2227 9544 9541
9340

5٦6١(
٦/٠٦/٠010 إ و 68

2858±800 3429 3429
٠895

889١(
٠6/٠011/1 إ أ 69

3988±1117 4786 4783
4٦35

٠٦٦٦١(
٠011/1/30 ح٤ م ٦0

2487±696 2984 2887
٠434

158٦١(
٠ ٠011/4/1 ص ص ٦1

6202±1736 7442 7052
656٦

٠890١(
٠011/5/9 مد ٦٠

533±149 639 630
601

384١(
٠/ ٠٦011/1 ص ن ٦3

1991±557 2389 2286
٠٠0٦

990١(
٠011/3/14 ب ر ٦4

1759±493 2111 1979
1998

1٦55١(
٠011/5/9 إ م ٦5

 المعرضين للعاملين المحيطي الدم في الميكروية الحويصالت تعداد أن 2 الجدول على يتضح

المؤين. لإلشعاع المعرضين غير للمتبرعين المحيطي الدم في منه أعلى المؤين لإلشعاع مهنيا

 المحيطي الدم في )2 الجدول (من MVS مستويات متوسط مقارنة 5 الشكل ويظهر

 الدم في MVS مستويات مع المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين للعاملين

لإلشعاع. مهنيا المتعرضين غير األصحاء للمتبرعين المحيطي
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 الخطأ ± MV قيم متوسط األعمدة تمثل ٠الشواهد واألصحاء المعرضين العمال بيانات بين مقارنة :2 الشكل

 (العمود المؤين اإلشعاع من منخفضة لمستويات مهنيا المعرضين العمال في )SEM( للمتوسط المعياري

٠)29 = العدد األبيض، (العمود الشواهد مع مقارنة )38 = العدد الرمادي،

٠والطرئق المواد في موضح هو كما بالتدفق الخلوي القيادى بواسطة MVs عدد إحصاء تم -

٠دم لتر ملي كل في MVS اد SEM ± متوسطات شكل على النتائج عن التعبير تم —

المؤين اإلشعاع من منخفضة لمستويات مهنيا المعرضين العمال مع بالمقارنة اإلحصائي المغزى *
.(* p<0.0001 )

 مهنيا المعرضين للعمال امحيطي الدم في MVs متوسط أن 5 الشكلت على تتضح

 مته بكثير أكبر )]10152—647 (المدى: 1873[ كان المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات

 هذه وأن ٠)]2702—187 (المدى: 923[ مهنيا المعرضين غير للمتبرعين المحيطي الدم في

األخرى الدم بككونات يتعلق فمما أما ٠)p0٠0001( إححاثي مغزى ذات كانت الفوارق

 اختالفات تسجل فلم المحببة)، الدموية والصغاثح البيضاء، الدم كريات الحمررء، الدم (كريات

 غير والمتبرعين مهنيا المعرضين للممال المحيطي الدم في العناصر هذه نسبة في كبير

٠المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات المعرضين
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 مع MVS مستويات بين معنوي ارباط يوجد ال أنه للبيانات اإلححائي التحليل وأظهر

 يتم لم ذلك، إلى وباإلضافة ٠)p=0٠21( المعرضين للعمال المحيطي الدم في األخرى المتغيرت

 على وعالوة المؤين. لإلشعاع المهني التعرض وفتر المتغيرت هذه بين كبير ارباط على العثور

 في MVS مستويات على )BMI( الحسم كتلة منسب قيم أو للعمر تأثير أي يالحظ لم ذلك،

درتنا.
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المناقشة .4

 الخاليا جميع تفرزها خلوية تحت غشائية فقاعات هي MVs الدقيقة الجسيمات أو الحويصالت

 منها كثير يكون والتي اإلشار، جزيئات من مجموعة MVs تحمل المحقنات. لمختلف استجابة

 سواء ،MVs بدور االعترف الماضي العقد خالل نرإيد وقد األكسدة. تنظيم بعمليات صلة ذو

 أجهزة في الحاصل التقدم إلى جزييا ذلك ويعود الخلوية. األكسدة إلشازت كنتيجة أو كسيب

 اد بأن أظهرت قد الحديثة الدرسات وأن خاصة .MVs لد كشفها وامكانية بالتدفق الخلوي القياس

MVs األوعية تكون عملية تقود البطانية والخاليا الدموية الصفائح من الدوران في الجائلة 

 الميكروية البيئة تغير السرطان في MVs اد وأن األنواع؛ على تعتمد التي التفاعلية الدموية

 مطرس وتؤوي النووية، واألحماض المتحور للبروتينات األفقي النقل خالل من الغزو وتعزز

 pro- السطحية التخثر طليعة وجززئات metalloproteinases أنزيم أكسدة تنظيم

coagulativeأن كما ؛ MVs تعدل أخرى وخاليا الحمراء الدم كريات عن الناتجة الجائلة 

 الحرة والجذور النتريك أوكسيد إنتاج أو scavenging كنس خالل من خلية-خلية التفاعالت

 مجال في وخاصة باألكسدة، المتعلقة العمليات في MVs لدور إدركنا يزداد حين وفي األخرى.

 البيولوجية الوظائف مختلف بشأن المعروف غير الكثير هناك يزل ال الوعائية، البيولوجيا

 MVs لد أن يعتقد التفاعلية، والنيتروجين األوكسجين ألنواع مثابه وبشكل .MVs لد والمرضية

 MVs اد أن حاليا الواضح من التفاعلية، لألنواع فهمنا ومثل فقط. إمراضي دور البيولوجيا في

 بدء ولقد .homeostasis واالستتباب والتطور، الطبيعي، النمو في هاما دورا تلعب أن أيضا

 —والمرض واالستتباب التطورية، العمليات مختلف في MVs اد بها تثارك التي الكيفية فهم للتو

 Larson et al,. ( والبحث للدراسة ومثير غنيا مجاال األكسدة اشارت في MVs دور ويعتبر

2014.(

 خالل من )signaling (التأشير اإلشارات بنقل الدقيقة، للجسيمات الرريسية الوظيفة تتمثل

 العمليات في المشاركة وبالتالي الجينات، منتجات ونقل المستهدفة الخاليا مع محددة تفاعالت

 microRNAs الصغير الرنا و والبروتينات، الدسم، على تحتوي فهي والمررضية. الفيزيولوجية

 ؛Camussi et al,. 2011( المستهدفة الخاليا وظيفة تنظم التي للمعلومات كناقالت وتعمل

2013 ,Rautou and Mackman2014 ؛ ,.Lemoinne et al؛ .,Wang et al
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 بتحديد يسمح أن يمكن MVS لد الجزيئية الخحائص درسة في التعمق فان ولذلك ).2014

 مجموعة هناك الواقع وفي .المستقبل في جديدة تشخيصية أدوات يوفر وقد الخلوي مصدرها

 مختلفة ألمرض تشخيصية معلومات تقدم قد MVs زيادة أن إلى تشير التي األدلة من متزايدة

 وأمرض الدموية واألوعية القلب وأمرض ،chronic inflammation المزمن االلتهاب مثل

 (اإلنتانات) الدم وتعفن واألورم، ،pathological pregnancy المرضي والحمل الكلى،

sepsis. اد وجود MVs يعتمد أن ويمكن سهال. عليها الحصول يجعل الجسم سوائل في 

 Camussi et al.(,. 2011( المرض حالة على ووظيفتها وتكوينها الخلوي وأصلها تعدادها،

 مرض ذلك في بما األمراض، مختلف في األعضاء/األنسجة وفي الدم في كشفها ويمكن

 ومضاعفته السكري مرض من مختلفة أنواع من يعانون الذين المرضى لدى يكون حيث العكري.

 األوعية تخثر تتوسط أن يمكن MVs أن الدرسات أظهرت فقد مختلفة. خلوية MV أنماط

 لهدا المرضية العمليات من وغيرها angiogenesis الدموية األوعية وتكون والتهاب الدموية

 االلتهابية قبل ما والخصائص بها، الخاص procoagulant التخثر محفز خالل من المرض

pro-inflammatory، األوعية تشكل قبل وما pro-angiogenic، البروتينات وحل 

proteolytic، فان وبالتالي الخحائص. من وغيرها MVS العكري أوعية تطوير في تعاهم 

 إلى السريرية الدرسات أشارت ذلك، إلى وباإلضافة الدقيقة. الدموية األوعية ومضاعفات الكبير

 pathophysiological الفيزيومرضية الظروف تعكس قد MV وتكوين عدد في التغيرت أن

 والتنبؤ للتشخيص محتملة حيوية كمؤشرت استخدامها ممكننا يكون قد وبالتالي، للمرض،

).Wang et al,. 2014( بالمرض

 أنواعا تعزز حيث fibrosis الكبد تليف مرض في مزدوجا دور تلعب MVs اد أن تبين كما

 matrix أنزيم مطرس عن التعبير زيادة طرق عن fibrolysis التليف انحالل MVs من معينة

metalloproteinases، تشكل مثل تحفيزية عمليات خالل من التليف أخرى تعزز حين في 

 خالل من portal hypertension البابي الدم ضغط ارتفاع MVS تعرر ردما الدموية. األوعية

 splanchnic الحشوية األوعية وتوسع الكبد، داخل األوعية تضيق في المساهمة

vasodilation لد يمكن كما الدموية. األوعية وتكون MVs الدموية، األوعية نفاذية تعدل أن 

من عدة في تساهم قد أنها كما الدموية، األوعية وتكون vascular tone األوعية وتوتر
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 hepatic الكبدي الدماغ االعتالل ذلك في بما cirrhosis الكبد تشمع مضاعفات

encephalopathy، الرئوية الكبدية والمتالزمة hepatopulmonary syndrome، 

 في دورا MVs لد يكون أن يمكن أنه إلى درسات عدة أشارت كما ٠الكليويية الكبدية والمتالزمة

 MVs من الرغم وعلى ٠hepatocellular carcinoma الكبدية الخاليا (سرطانة) كارسينوما

 والتحليل عززها طرائق فإن الكبد، أمراض من يعانون الذين المرضى في واعدا حيويا مؤشرر تمثل

 على اإلنتان، حالة وفي ٠)Lemoinne et al,٠ 2014( عيارية وجعلها للتوحيد بحاجة الالحق

 إنتاج تقدح أن يمكن التي MVs تلقي أن (المفعلة) المتنشطة البطانية للخاليا يمكن المثال، سبيل

 االلتهابات ووسطاء pro—oxidant المؤكسدات طليعة وافرز والوحيدات البيض الكريات

٠inflammatory mediators فاد MVS التخثر نشر إلى تؤدي قد الدموية الصفيحات من 

 توضح وسوف المناعة تحوير في أيضا تشارك MVs فإن شك وبدون ٠الدمويية األوعية داخل

 أن إلى باإلضافة ٠الخلية الستجابة العلبي التحوير في الوظيفي دورها المستقبلية الدرسات

 وقد ٠جديدة عالجية استرتيجيات يفتح أن يمكن MVs اد تتقلها التي اإلشازت على التعرف

 MVS اد فيها تنقل التي المرضية الحاالت في مقيدة البالزما من الضار MVs إزلة تكون

 يمكن الجذعية الخاليا من المشتقة MVS اد فإن أخرى ناحية من ٠وااللتهابات التخثر اشارت

 في تستغل أن يمكن أنها إلى يشير مما المستهدفة الخاليا في الوظائف لتفيير برمجتها إعادة

 ٠)Camussi et al٠, 2011( المتضرر األنسجة لترميم التجديدي الطب مجال

 الذين المرضى في ملحوظ بشكل مرتفعة تكون المحيطي الدم في MVs مستويات أن وجد كما

 ٠ الكبد (تليف) تشمع مرضى في الموجودة تلك مع بالمقارة الكبدية الخلية كايسينوما من يعانون

 مرحلة و المرضي والتصنيف الكبدي، الويم حجم مع MVs مستوييات اربطت ذلك، على وعالوة

٠TNM مستويات انخفاض لوحظ ولقد MVs من واحد شهر بعد الدم عينات في ملحوظ بشكل 

 مستويات تتعلق ولم ٠العمليات قبل عيئات في الموجودة تلك مع بالمقارة الجررحية العمليات

MVs مستوييات أو الكبد، بانزيمات AFP ذلك، من النقيض وغلى ٠التدخين أو الكحول تقاول أو 

 و الدمويية والصغائح البيضاء والكريات المرضى، يعمر البالزما في MVs مستوييات اربطت

يعانون الذين المرضى في المحيطي الدم MVs مستويات بأن استنتج ولقد ٠ اببروثرومبين يمن
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 كمؤشررت تقيد أن يمكن البالزما MVS مستويات وأن المرض، بتطور ترتبط الكبد سرطان من

)).Wang et al,. 2013 المبكر المراحل في الكبد سرطان لتشخيص جديدة حيوية

 خالل متزيد اهتمام على واإلحابات األمراض مختلف عالج في الجذعية الخاليا استخدام حاز

 mesenchymal الوسيطة الجذعية الخاليا مثل الجذعية، الخاليا حقن يحفز الماضي. العقد

stem cells، تنظم والتي للذوبان قابلة عوامل إفراز خالل من األنسجة ترميم كبير حد إلى 

 المبرمج، الخلوي والموت االلتهابية، االستنجابات ذلك في بما األنسجة، تجديد عمليات مختلف

 الخاليا أن أيضا، مؤخر الواضح من أصبح وقد الدموية. األوعية وتكون المضيفة، الخلية وتكاثر

 ،microvesicles مجتمعة تسمى والتي مختلفة، صغير غشائية حويصالت تستخدم الجذعية

 جميع في تقردبا وتوجد الخاليا من أنواع عدة من الحويصالت هذه وتنتج التالفة. األنسجة لترميم

 الخاليا إلى miRNA و ،mRNA و البروتين، لنقل وسيلة بمثابة وتعتبر الجسم، سوائل أنواع

 النماذج أن من الرغم وعلى المتلقية. الخاليا وتمايز والتكاثر، الجيني، التعبير وتغيير البعيدة،

 على المعتمد التجديدي للعالج واعدة تطبيقات اقترحت قد الرجاج في والدرسات الحيوانية

 بواسطة لإلثبات بحاجة تزال ال السرري الطب في وجدواها فعاليتها فان الميكروية، الحويصالت

 بوساطة األنسجة تجديد عن المسؤولة األساسية اآلليات حول الدرسات من المزيد إجداء

 التجديدي الطب مجال في جديدة مقارات إلى تؤدي أن يمكن والتي الميكروية الحويصالت

)..Sabin and Kikyo, 2013( األنسجة لتجديد كوسطاء

 الكريات من أو البطانية الخاليا من تنشأ التي الميكروية الحويصالت أن تقترح قوية عالقة توجد

 البطانة تعد البطانية. الوظيفة اضطررب تعكس أن يمكن الدموية الصفيحات من حتى أو البيض

 لدى قلبي وعائي مرض تطوير خطور فان لذلك الوعائية القلبية األمراض ضد الحماية نقطة

 لمعلوماتنا، وفقا الدرسة هذه تعد .صحيا للمتابعة هامة قضية تعد لإلشعاع مهنيا المعرضين

 المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات التعريض تأثير باستقصاء تقوم التي نوعها من األولى

المؤين. لإلشعاع مهنيا المعرضين العاملين عند الميكروية الحويصالت مستويات على

 اإلشعاع من منخفضة لجرعات المهني التعريض عن الناجمة الخلوي الغشاء أذية بتقييم قمنا

 الحويصالت مستوى ارتفاع وجدنا الميكروية. الحويصالت مستويات قياس طررق عن المؤين

مع بالمقارة المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين العاملين لدى الميكروية
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 بعد فهمها يتم لم الميكروية الحويحالت تحرير تنظم التي والمحرضات العوامل إن األصحاء.

 Yu et al 2006; Lehmann ( اإلشعاعي التعرض في لها أدوار ذكر تم ولكن ،كامل بشكل

2008 et al.( فليس الخلوية اإلجهادات ظروف في تتحرر الميكروية الحويصالت ألن ونظر 

 المعرضين العاملين لدى تيداد الميكروية للحويصالت البالسمية المستويات أن المعستغرب من

المؤين. اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا

 الميكروية الحويصالت تحرير خاللها من يتم التي الحي الوسط في الحقيقية اآلليات إن

 الخلوي للغشاء الميكروي التحوصل أن يبدو ذلك ومع بعد تحديدها يتم لم باإلشعاع المحرضة

 ظهر لقد المؤين. لإلشعاع التعرض عقب P53 الورمية الجينة تفعيل إلى األرجح على يعود

 الوسط في المدروعة البشرية الرئة سرطان خاليا في باإلشعاع p53 اد تفعيل أن ’حديثا

 .)Yu et al 2006( الميكروية للحويصالت الحيوي االصطناع لييادة يؤدي أن يمكن اليجاجي

 في ’احتماال األكثر العامل هو باإلشعاعp53 اد جينة تفعيل أن يقترح ما هناك فان لذلك إضافة

 Fevrier ( الكامدة غير البنشري الرئة سرطان خاليا من الميكروية الحويصالت تحرير زيادة

2004 and Raposo.(

 بعد الميكروية الحويصالت تحرر ييادة فرضية تجارره خالل من دعم Lehmann الباحث

 الدنا تأذي عن الناجم الخلوي الهرم تنشيط خالل من يتم ذلك أن اقترح لكنه p53 اد جينة تفعيل

 انيياح إلى تؤدي الميكروية الحويصالت مستوى ييادة أن اقترح حيث التوليمزؤ، أنييم إنهاك أو

المشععة البروستات خاليا في المالحظ االستموات من أكثر الهرم نحو الخلوية الحالة

)2008 Lehmann et al.(

 بالكولسترول غنية Rafts تدعى لبيدات يحوي الخلوي الغشاء أن دراسات عدة أظهرت

 تحرر بينها من خلوية عمليات عدة في بتدخلها معروفة Rafts اد ولبيدات والسفينغولبيدات،

 Davizon et al. 2010; Kunzelmann-Marche et ( الخلية من الميكروية الحويصالت

2002 .al.(

 Hamada et al. ( لإلشعاع الجانبي التأثير في Rafts اد لبيدات مساهمة إلى أدلة عدة تشير

للحويصالت المرتفعة المستويات بأن االفترض يمكننا المعطيات هذه على ’اعتمادا ).2007
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 نتيجة تكون ربما اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين العاملين عتد الميكرويية

٠اإلشعاعي للتعرض الجانبية التأثيرت

 الحويصالت وتعداد اإلشعاعية الجرعات بين معنويية عالقة أي نجد لم الحالية دزستتا في

 التداخلية العوامل بعض حول المعلومات على حصولئا وعدم العينة حجم صغر لكن الميكرويية،

 عالقة غياب ورء السبب يكون ربما الحصر ال المثال سبيل على االقتصادية االجتماعية كالحالة

٠االريباط

التأثير واكتشاف النتائج هذه لتأكيد إضافية درسات إجرء ضرور إلى التتويه من أخير بد ال  

٠ الخلوي الغشاء على منخفضة لجرعات للتعرض الحقيقي

القلبية بالحوادث للتنبؤ مقيدة تكون رما الميكرويية الحويصالت أن إلى الحديثة الدرسات تشير  

الميكروية الحويصالت أن أيضاً المعروف ذمن ٠ (Angelillo-Scherrer 2012) الوعائية 

Mesri ) البطانية الخاليا في للتخئر والمستهلة االلتهابية االستجابة وتتشط النسخ إشار تسهل  

تحرر أن تظهر تجريبية بيانات لوجود إضافة  ،(and Altieri 1998; Herring et al. 2013 

Aharon et al. 2008; ) البطانية الخاليا تماسك في خلل إلى يؤدي الميكروية الحويصالت  

الذي البطانية الخاليا زيادة أسباب أحد تكون ردما والتي  ،(Lovren and verma 2013 

Al-Massarani and ) اإلشعاع من منخفضة لجرعات مهنيا المعرضين العاملين عند وجدناه

٠(Njjar 2013

 يؤدي اإلشعاع من منخفضة لجرعات المزمن المهني التعرض بأن االستنتاج يمكننا الختام، وفي

 المعرضين للعاملين المحيطي الدم في الميكرويية الحويصالت مستوى في معنوي ارفاع إلى

 األخرى للعوامل تأثير أي غياب يثبته ما وهو المؤيدة، اإلشعاعت من منخفضة لمستويات مهنيا

 زيادة كانت إذا فيما الواضح غير من لكن الميكرويية، الحويصالت قيم تغير أن يمكن التي

 منها جزء في ناتجة أو لإلشعاع للتعرض الحقيقي التأثير تعكس الميكرويية الحويصالت مستوييات

٠أخرى تداخلية عوامل تأثير من األقل على
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العامة: والتوصيات االستنتاجات .5

 العاملين صحة تقييم في مقيدا يكون ربما الميكروية الحويصالت مستوى مراقبة أن دراستنا تبين

 دراسات األمر يتطلب أخرى، جهة ومن اإلشعاع. من منخفضة جرعات إلى مهنيا المعرضين

 للعالقة وثوقية أكثر معلومات على الحصول بهدف وذلك المعرضين من كبير عدد على أخرى

 أكثر معلومات على الحصول أجل ومن الميكروية. الحويصالت ومستوى اإلشعاعية الجرعة بين

مناسبا: يكون قد وثوقية،

 مهنيا المعرضين العاملين من مجموعات على به، بدأنا ما وهو أخرى، درسات إجدرء —

 هذا إنجاز في المشاركون العاملون لها تعرض التي الجرعات متوسط من أكبر لجرعات

 (نويات اإلشعاعي للتعرض أخرى بيولوجية مقاييس مع MOVs نتائج ررط مع البحث،

.صبغية) ريوغ صغير،

 الدم في الميكروية للحويصالت المؤينة األشعة لتحرض -أثر—جرع منحني إجدرء محاولة —

الوراثية األضرر لتحريض جرعة-أثر منحني مع بالتوازي المخبرية، للحيونات المحيطي

الخلوي.
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شكر كلمة -6

 امدبر عثمان إبراهيم الدكتور األستاذ إلى الجييل بالشكر نتقدم أن البحث هذا نهاية في يشرفنا

 بالشكر نتقدم كما العلمي. للبحث امستمر بالتقدم واهتمامه لرعايته الذرية الطاقة لهيئة العام

 في العاملين إلى خاص وبشكل البحث هذا إئجاؤ في وساهم المساعدة يد مد من كل إلى أيضا

العمل. هذا إلجدرء الدموية بالعينات تبرعوا الذين الذرية الطاقة هيثة
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