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 الملخص

بالعديد من األورام الخبيثة التي تصيب االنسان في الخاليا الظهاريه هو من انواع الفيروسات المرتبطة  (EBV) "فيروس "ابستين بار

تطلق مكونات فيروسية محدده في حويصالت بحجم  EBV واللمفاوية. وتشير المجموعة الهائلة من البيانات إلى ان الخاليا المصابة بفيروس

والمتوفرة بكثرة  ويتم التعبير  EBVالمشفرة  لفيروس  من االحماض النووية الريبية EBER1 , EBER2. يعتبر exosomesالنانو تسمي 

ان هذه االحماض النووية الريبية المشفرة  (ISH)عنها دائما في المراحل الكامنة للفيروس. وقد أشارت الدراسات التقليدية باستخدام تقنية 

(EBERs)  عاده ما توجد في انوية الخاليا المصابة بفيروس الEBVه ، قد تبين بأنه يتم خروج ال . في االونه االخيرEBERs  من الخاليا

زال تالمصابة. ومع ذلك ، فإن اآللية التي يتم بها نقل هذه االحماض الوفيرة جدا من النواة إلى السيتوبالزم ومن هناك إلى خارج الخلية ال 

 .exosomesتفرز من الخاليا المصابة عبر مسار ال EBER2و  EBER1ما كانت ال  غير معروفه. في هذه االطروحه ، درسنا إذا

، والخاليا غير المصابة و خاليا ال  EBVمن الخاليا المصابة بال  exosomes، تم عزل ال  ultracentrifugationباستخدام تقنية ال 

EBER1 transfectedوتم التأكد من وجود ونقاء  ال .exosomes  عن طريق المجهر الكتروني وتقنية ال western blotting تم تحديد .

.  تم RT PCRالمعزولة عن طريق استخدام تقنية ال  exosomesوفي ال  supernatant cultureفي الخاليا ، وال  EBERSوجود 

المعزولة من كل الخاليا  exosomesبل ايضا في ال  culture supernatantليس فحسب في  EBER2و  EBER1ايجاد كال من ال 

المعزولة .  ولمتابعة الرحلة  exosomesيوجد ايضا في ال   EBER La. ولوحظ أيضا ان البروتين الملزم لل EBVيروس ال المصابة بف

سبة وأظهرت نتائجنا للمرة االولي ان ن الشيقة لهذه االحماض الريبية الصغيرة،  طورنا تقنيه جديدة ومستحدثة باستخدام المجهر االكتروني.

ا من النواة إلى السيتوبالزم ، حيث وعلى ما يبدو انه يتم تحميلها في اجسام متعددة الجذور إلفرازها في نهاية المطاف يتم نقله EBERSمن ال 

 exosomes، كان أيضا موجودا في نفس المحتوى لل  EBER La. وعالوة علي ذلك ، فان البروتين الملزم لل exosomesعن طريق 

 exosomes. وعالوة علي ذلك ، فإن ال EBER-Laعلى هيئة  EBVبال  من الخاليا المصابة EBERمما يوحي بأنه قد يتم اإلفراج عن 

( عند تعريضها للخاليا غير المصابة ، فانها تؤدي EBVللخاليا المصابة بفيروس ال   )المستخرجة من كل من النوع األول والنوع الثالث

المعالجة باالشعه  exosomesوعالوة علي ذلك ، فإن ال  دا على الوقت والجرعة.إلى حفز موت الخاليا المبرمج في الخلية المتلقية اعتما

، تم اكتسابها من قبل الخاليا غير المصابة ، حيث انها تسببت في موت الخاليا  EBVالفلورية والتي تم عزلها من الخاليا المصابة بال 

الى تثبيط موت الخاليا المبرمج عن طريق ال  3/7/8لكاسباس المبرمج عن طريق المسار الخارجي لموت الخلية. أدى وقف مسارات ا

exosomes وأظهرت التحاليل الجزيئية لل .exosomes  الى وجود رابط الFAS (FasL في محتوى ال )exosomesوأشارت بياناتنا .  

مع مضاد   exosomesوان وضع ال  FasLتسبب الموت المبرمج للخاليا عن طريق المسار الخارجي لرابط ال  exosomesالى ان ال 

  EBVيؤدي الى الحد من الموت المبرمج للخلية المتلقية. مع اخذ كل هذه النتائج في االعتبار، فإن بياناتنا تدعم الراي القائل بان ال  FasLال 

 .إلفراز مكونات محددة فيروسية وخلوية لتحوير البيئة من حوله exosomesيمكنه خطف المسار الخلوي لل 

 

، exosomes،  (EBER1, EBER2) فيروس ابستين بارالحمض النووي الريبي المشفر ل الرئيسية:البحث  كلمات

microenvironment بروتين  ياإللكترون، المجهر ،La ، رابط ، موت الخاليا المبرمجFas . 

 


