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الخلفية :ارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم من األسباب الرئيسية لمرض السكري والسمنة ومضاعفاتها .وقد ارتبطت زيادة
اإلجهاد التأكسدي ،االستجابات االلتهابية وتغير الطاقة األيضية مع ارتفاع السكر والدهون في الدم .نشأ مفهوم
" "Glucolipotoxicityمن الجمع بين اآلثار الضارة لالرتفاع المزمن لمستويات الجلوكوز والدهون على وظائف خاليا البيتا
في البنكرياس .ويزيد التأثير للمغذيات من ضعف خاليا البيتا مع مرور الوقت ويخلق حلقة مفرغة من قلة إفراز األنسولين
واالضطرابات االستقالبية .على الرغم من العديد من الدراسات في هذا المجال ،ال تزال هناك حاجة إلى تحديد اآلليات الجزيئية
الدقيقة والعوامل المسببة.
الهدف :كان الهدف من هذا العمل هو توضيح اآلليات الجزيئية لإلشارات الخلوية ،واإلجهاد التأكسدي واالستقالبي ،واالستجابات
االلتهابية  /المضادة لألكسدة في وجود نسبة مرتفعة من الجلوكوز  /األحماض الدهنية في أنظمة زراعة األنسجة الخلوية وذلك
باستخدام خاليا البنكرياس التي تفرز األنسولين ( )Rin-5Fودراسة تأثير مضادات األكسدةN-acetylcysteine (NAC) ،

على سمية الخاليا .
تصميم الدراسة :في دراستنا ،قمنا بالتحري عن اآللية الجزيئية الرتفاع الجلوكوز (تصل إلى  ) mM 25وزيادة األحماض الدهنية
المشبعة (تصل إلى  ,mM 0.3حمض بالميتيك ) التي تؤدي الى السمية الخلوية لخاليا  .Rin-5Fفي هذا الصدد ،قمنا في بادئ
األمر بالتحري عن تأثيرات الستربتوزوتوسين (, )STZوهو قاتل لخاليا البيتا في البنكرياس و يرتبط ارتباطًا هيكليًا بالجلوكوز،
لتحديد االقسام الجزيئية وااليضية المتضررة في خاليا البيتا في البنكرياس .باإلضافة إلى ذلك سيتم التحقق من آلية اآلثار الوقائية
لمضادة االكسدة ( N-acetyl cysteine (NACلتوضيح آلية الحماية الخلوية في خاليا البيتا في البنكرياس.
النتائج :أظهرت نتائجنا أن اآلليات الخلوية والجزيئية لسمية الخاليا البيتا تنتج من زيادة اإلجهاد التأكسدي ،اختالل توازن األكسدة،
تعطيل الطاقة الحيوية للميتوكوندريا وتغير في تشوير الخاليا .من ناحية أخرى ،فقد خفف  NACمن تسمم خاليا البيتا ،وموت
الخاليا المبرمج واألكسدة المرتبطة بأضرار الميتوكوندريا.
أهمية الدراسة :إن استخدام نموذج زراعة الخاليا في المختبر في هذه الدراسة يبرز اآللية الخلوية والجزيئية لسمية خاليا البيتا
دون تدخل العوامل الفيزيولوجية المتعددة في الجسم الحي ،والتي قد تسهم في تطور المرض.
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