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افتراضي
الملخص
على الرغم من حقيقة أن سرطان عنق الرحم هو مشكلة صحية شائعة بين النساء  ،ال توجد معلومات مفصلة حول
نظرا ألن تطور السرطان ينطوي على بعض التغييرات في الكربوهيدرات  ،الهدف
التغيرات السابقة لتكون السرطانً .
من هذه الدراسة هو استخدام ) (Lectinsلتحديد الكربوهيدرات في الخاليا المبطنه لعنق الرحم في الفئران العادية
ومتابعة التغييرات في الفئران المصابه بسرطان عنق الرحم .بداية تم تحديد المراحل األربعة من  estrus cycleومن
ثم تم توصيف أنماط ارتباط  lectinsفي عنق الرحم .ترتبط  Lectinsالخاصة بـ  N-acetylglucosamineو
 mannoseو  glucoseو  fucoseبمناطق مختلفة من خاليا بطانه عنق الرحم .فمثال ) lectin (LELارتبط
بالكربوهيدرات الخاصة ب  N-acetylglucosamineخالل المرحلتين  .proestrus and estrusلدراسه وتحليل
دينامكيات الخاليا المبطنه لعنق الرحم باستخدام ) (BrdUسواء بحقنه أو باستخدام  .osmotic pumpsأظهر
التحليل الديناميكي للخاليا المبطنة لعنق الرحم انها تتجدد خالل  5-4أيام .ستساعد هذه البيانات في تحديد التغيرات
الخلوية واآلفات السرطانية التي تؤدي إلى تطور سرطان عنق الرحم باستخدام فئران المعمل تم حقنها بماده مسرطنه
( .)DESومن المثير لالهتمام  ،ان خاليا بطانة عنق الرحم والرحم أصبحت غير منظمة  ،وتبدو الخاليا أطول .و في
الفئران في عمر  4اشهر تحولت البطانه الى  ، stratified squamous epitheliumومن المثير لالهتمام أن
عالج  DESأدى إلى تكوين أنسجة البنكرياس خارج و بعيدا عن موضع البنكرياس الطبيعي بالقرب من الرحم .و
كذلك تم تحديد ثالثة أنواع من ال  lectinsالتي يمكن استخدامها للكشف عن التغيرات المبكرة في بطانة عنق الرحم
و هي  LEL,PNAو .UEA-Iختاما تساعد هذه الدراسة في تحديد التغيرات في الخاليا المسببة لسرطان عنق
الرحم مع إمكانية تحديث طرق الكشف المبكر والعالج.
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