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خهفية انذراسة :يؼذ انزٓبة انكجذ انفبيشٔعي انًُط ط أحذ األيشاض انًؼذيخ انزي رؤثصش يؤي انًمؤبو األٔل ػهؤٗ انكجؤذا انُبعًؤخ
ػؤؤٍ ييؤؤشٔط انزٓؤؤبة انكج ؤ ذ انٕثؤؤب.ي .انؼؤؤذٖٔ ابنجؤؤب يؤؤب ركؤؤٌٕ ايؤؤش يزُؤؤبوشحٔ .نكؤؤٍ انؼؤؤذٖٔ انًضيُؤؤخ ثفيؤؤشٔط انزٓؤؤبة انكجؤؤذ
انفبيشٔعي انًُط ط رشرجط ثضيبدح خطش انزؼشض نزهيف انكجذ ٔرطٕسح انٗ عشطبٌ انكجذ.
انهذف من انذراسة :نزمييى انزؼجيش  Cyclin D1يي أَغغخ انكجذ يٍ انًشضٗ انزيٍ يؼبٌَٕ يٍ انزٓبة انكجذ يبيشٔعي انًُط
ط انًضيٍ ٔػالقزّ يغ ػٕايم يخزهفخ يضم انغُظ ٔانؼًش ٔيشاحم انزهيف ٔيثشش َشط انُغيغي.
انمرضىىى وطرائىىا انعمىىم :ادراجتتو حا تتد حن تترح نبتتتب لفورتتب و ومحرل ت وب حلللتتحرن و تتلم اووتترا ب ل ت اولر تت
اولصت وب و ورات ا اودوتد اوم برحاتتم اوتتلل م اولت ل وهتد ر بصتتا و اتر دا اوجبتا اوف وتن لت ا روت ر ارروت ل او لبتترن
واللر ا اولت نم 61 ،نبتب د تو ل ذدحر ح  5نبت و د تو ل اإلت ن ،اومئة اوهلربة رراح تو لت وب  )16-65اتتة
ر جلها ل أر بف ل رور االتاجة اولر بة م لار م اودود حاوجا اوا تلم تم واتداد ،اوهترال ،اوهلتا او ت وم رت
اتجت ن تتم تترا اال بت ي اولجاربتتة – دلبتتة اولتتا – ج لهتتة دب ت و تتالا اومرتترن لت  6أغاتتل  4662ر ت  6ل ت ر
ترو اولات لم اوتاتبجبة لت او ت ا حصتواو
 4665جلبم اوهبت و رهحد ولمررن ل وب ن  4662إوت نت 4664
و ار دا صوارم اوابل رحدالب حاالبحاب ور بص اوتا ئم دل ر إجراي اود ف اوج بئم ن اورهوبر  Cyclin D1تم
جلبم اوهبت و اوتابجبة و ار دا اولرباة اودبلب ئبة اولت نبة اوتابجبة
اننتائج :كبٌ رٕصيغ انًشضؤٗ انؤزيٍ يؼؤبٌَٕ يؤٍ انزٓؤبة انكجؤذ انًؤضيٍ ثبعؤزخذاو انغيؤم انضبنؤش يؤٍ اخزجؤبس اسرجؤبط انخًيؤشح
ناليزضاص انًُبػيا اٌ  16يٍ انؼيُبد كبَذ نهزكٕس ( )٪96.17ثيًُؤب كبَؤذ  )٪23.2( 5رؼؤٕد نالَؤبس .كؤبٌ يزٕعؤط انؼًؤش
 32ػبيبا رحذس يؼظى انؼذٖٔ داخم انفئخ انؼًشيخ  45-31عُخ .رى رشخيص انغبنجيخ انؼظًٗ يٍ حبالد انكجذ نؤذيٓى يثشؤش
َشط انُغؤيغي ٔكؤبٌ  12/5ػؤذد  11حؤبالد .ثؤيٍ أَغؤغخ انكجؤذا  5يؤٍ ألؤم ٔ )٪23.2( 21أوٓؤشد انذساعؤخ اٌ ٔ 6/1
 6/2يشحهخ انزهيف .اوٓشد انذساعخ اٌ اٌ  16حبنخ كبَذ ايغبثيخ انزؼجيش  cycline D1يؤي حؤيٍ كبَؤذ  5عؤبنجخٔ .كشؤف
انزحهيم اإلحصب.ي ثٕعٕد يشٔق راد دالنخ إحصب.يخ ثيٍ انزؼجيش ػٍ ٔ D1 cyclineانؼًشا انغُظاانُشط انُغيغي ا ٔنكؤٍ
نى ركٍ كجيشح يغ يشحهخ انزهيف.
االسىىتنتاتا  :انزؼجيؤؤش  Cyclin D1يهؼؤؤت دٔسا ْبيؤؤب يؤؤي رطؤؤٕس ٔرمؤؤذو االلؤؤبثخ ة ييؤؤشٔط انزٓؤؤبة انكجؤؤذ انؤؤًُط ط ْٔؤؤزِ
انُزب.ظ رذػى يكشح أٌ رُظيى دٔسح انخهيخ قذ رهؼت دٔسا يي ثذء ٔرطٕيش عشطبٌ انكجذ .رحزبط إنٗ رأكيذ يٍ إعشاء انًضيؤذ يؤٍ
انذساعبد ػهٗ َطبق ٔاعغ.
انكهما انمفتاحية :انزٓبة انكجذ انفبيشٔعي انُط ط انًضيٍ ا انطشيمخ انكيًيب.يخ انًُبػيخ انُغيغيخا نزؼجيش .Cyclin D1
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