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 الملخص:

 

مبرمج. الخاليا التقلب بشكل مستمر بين انقسام وتمايز الخاليا، وموت تللحفاظ على التوازن الخلوي، بطانة جدار المعدة 

في منطقة البرزخ  GSCs)(. تقع الخاليا الجذعية المعدية )GSCالالعب الرئيسي في هذه العملية هي الخلية الجذعية المعدية )

في الغدد المعدية الموجودة في جسم المعدة ولها القدرة على التكاثر والتمايز. على الرغم من أن تم التعرف على عدة مسارات 

الخاليا الجذعية في العديد من أنسجة الجسم، القليل فقط يعرف عن السيطرة على توازن الخاليا الجذعية المعدية.   لتنظيم دور

أحد أنواع الخاليا باستخدام ( في توازن الخاليا الجذعية المعدية E2يهدف هذا المشروع إلى دراسة دور هرمون األستروجين )

. نتائجنا تشير أن كل من مستقبالت (mouse gastric epithelial progenitor -mGEP)الجذعية المعدية من معدة الفئران 

في مستويات الحمض النووي الريبوزي المرسل  mGEPفي خاليا  موجودة ( ألفا وبيتاERsهرمون األستروجين )

((mRNA  والبروتين. معالجة خالياmGEP ( مع مغير هرمون االستروجين االنتقائيSERM)  المسمى

انخفاض في بقاء الخاليا بطريقة تعتمد على وقت المعالجة وتركيز أدى إلى   (Tamoxifen or 4-OHT)موكسفينبالتا

. كذلك، باإلستخدام (E2)الدواء. في الجانب اآلخر، لم يالحظ أي تغيير بشكل كبير في بقاء الخاليا المعالجة باألستروجين 

 مثل  (ERs)(، اشارات الجينات المستهدفة لمستقبالت االستروجين RT-PCRعكس النسخ تفاعل البلمرة المتسلسل )لالنوعي 

البروتين الدهني منخفض الكثافة مستقبل ، وD1 (Ccnd1)ن (، السيكليIgf1r) 1عامل النمو الذي يشبه االنسولين  مستقبل

(Ldlr انترلوكين ،)6 (Il-6و ) عامل نمو بطانة األوعية الدموية( ألفVegfa  عموما انخفاضا )  يعتمدويرتبط بارتفاع تركيز

هذا . (ERα)عمل بطريقة مضادة لمستقبل األستروجين ألفا ي (OHT-4)التاموكسفين  مؤكدا أن (OHT-4)التاموكسفين 

خاصة أن تأثير التاموكسفين  (GSCs)( على توازن الخاليا الجذعية المعدية E2تساعد على فهم تأثير هرمون األستروجين )

(4-OHT)معدة مرضى سرطان الثدي لم تدرس بشكل كامل. على 
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