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في خط  التأثير السمي الخموي لمكولسينات الخام الحرة غير المرتبطة المستخمصة من بكتيريا
 Escherichia coil (Hep-2)خاليا سرطان الحنجرة البشري 

 ***عيسىرجوة حسن **    ناهي يوسف ياسين*    هند حسين عبيد

 جامعة بغداد  -كمية العموم  -قسم عموم الحياة *

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي **

 الجامعة المستنصرية  -كمية العموم  -قسم عموم الحياة ***
 العراق –بغداد  

 *البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث
 

 الخالصة
الخام الحرة Escherichia coli  ألربع أنواع من الكولسينات شممت الدراسة التحري عن التأثير السمي الخموي    

المعزولة من النبيت الطبيعي لألصحاء، ومن ( H19و  H5 ،H9 ،H13) غير المرتبطة المستخمصة من بكتيريا
عشر تركيز أحد وذلك من خالل استعمال البشري،  ثم دراسة تأثيرىا السمي الخموي في خط خاليا سرطان الحنجرة

 ساعة. (ٕٚ، ٛٗ، ٕٗ) ( مكغم/مل ولفترات تعريضٓٓٓٗ - ٜ.ٖبين ) تخافيف نصفية( تراوحت ما )بإجراء
توصمت الدراسة إلى وجود تأثير سمي لمكولسينات في خاليا سرطان الحنجرة البشري، اعتمد عمى نوع الكولسين 

ما لمكولسينات.  ان الخاليا السرطانية المدروسة كانت مقاومة نوعاً  المستخدم والجرعة ووقت التعريض. عمماً 
مكغم/مل( سببت تثبيط نمو الخاليا السرطانية،  ٓٓٓٗالتراكيز المرتفعة من الكولسينات االربعة المستخدمة السيما )

ا سرطان ( مكغم/مل سببت تحفيز نمو خط خاليٜ.ٖ – ٘.ٕٙ) بين في حين التراكيز المنخفضة التي تراحت ما
                                                                      الحنجرة البشري.
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Abstract 

    Four types of non-bound colicins (H5, H9, H13, H19) extracted from intestinal 

normal flora E. coli isolated from apparently healthy peoples stool. Then cytotoxic 

effect of colicins on Human larynx epidermoid carcinoma (Hep-2) were studied by 

using double dilution series concentration between (3.9 – 4000) µg/ ml, for (24, 48, 72) 

hours exposure time. The results showed, cytotoxic effect of colicins depended on, type 

of colicin used, amount of dose and exposure time. Hep-2 cells were the most resistant. 

Higher concentration, especially (4000) µg/ml, of colicins inhibited growth of cancer 

cells. Lower conc., (3.9-62.5) µg/ml, induced proliferation of Hep-2 cells. 
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 المقدمة
ُتعد األورام السرطانية واحدة من أخطر األمراض التي تواجو حياة االنسان، فيي تحتل المرتبة الثانية من بين     

وقد يتبادر إلى (. ٕٓٓٓ، Sowersو  Nevidjon) مسببات الموت في العالم بعد أمراض القمب واالوعية الدموية
الذىن إن السرطان مرض واحد، لكن في الحقيقة تشير كممة السرطان إلى حوالي مائة شكل تقريبًا من أشكال 
المرض، ألن األورام الخبيثة قد تنشأ من أي نسيج في الجسم، وبعض األنسجة ليا القدرة عمى تشكيل أنماط عديدة 

 Kumarبو ) رضية الثانوية التي تحصل لممريض نتيجة اإلصابةمن السرطان، فضاًل عن المضاعفات الم
 (.  ٖٕٓٓ، Leopoldو   ٖٕٓٓوآخرون، 

لم يقف اإلنسان مكتوف األيدي أمام سطوة السرطان ليستسمم ويرضى بواقعو، بل سعى العمماء والباحثون منذ      
عد لغزًا يحيرىم حتى توصموا إلى أدق اكتشاف ىذا المرض الوبال إلى دراستو بجوانبو كافة وكشف أسراره فمم ي

اآلليات الجزيئية لمعرفة أسباب نشوئو وتطوره وبذلوا جيودًا حثيثة وسخروا طاقاتيم لمواجية حرب الخمية السرطانية 
بأسمحة تكون قادرة عمى قتميا، وتثبيط إنقساميا، ومنع إنتشارىا، وبالتالي إنقاذ حياة اإلنسان، فتّم الكشف عن أنواع 

فة من المواد المضادة لألورام السرطانية التي تمتمك تأثيرًا سميًا قاتاًل والتي نجحت في القضاء عمى أنواع من مختم
طالة فترة حياة المريض، ومنيا العالج االشعاعي والمواد الكيميائية المضادة لألورام. إال أّن ىذه  ىذه األورام وا 

، Bourgaize) احثون إلى اتخاذ سبل أخرى لمحاربة السرطانالعالجات لم تعِط الجواب الشافي، لذلك سعى الب
ثارة الجياز المناعي ضد الخاليا  (.ٕٓٓٓ فاآلمال تعقد عمى استخدام العالج المناعي الذي ييدف إلى تقوية وا 

والعالج الجيني الذي يرمي إلى (، ٖٕٓٓوآخرون،  Kumarو  ٕٓٓٓ، Linenberger) السرطانية لمقضاء عمييا
و  ٕٓٓٓ، Bourgaize) مل الوراثي بالخمية المتضررة أو قتميا دون الضرر بخاليا الجسم الطبيعيةإصالح الخ

Stone ،ٕٕٓٓ،)  ومازالت ىذه العالجات قيد البحث والتطوير والتجريب المختبري آممين أن تصبح عالجًا سريريًا
من المركبات، وىي مضادات الفعاليات فعااًل إلنقاذ حياة المريض. تشمل العالجات الكيميائية أنواعًا مختمفة 

 (.ٕٓٓٓ، Gouldو  Trounce) األيضية ومضادات اإلنقسام الخموي وعوامل األلكمة واليرمونات واألنزيمات

 فضاًل عن المضادات الحياتية التي تنتج من األحياء المجيرية(، ٕٕٓٓوآخرون،  Giles) والفيتامينات
(Trounce  وGould ،ٕٓٓٓ.)  ساىمت األحياء المجيرية بدوٍر متميٍز في إنتاج المضادات الحياتية التي تمتمك

 الذي ينتمي إلى مجموعة الـ Streptomycesفعالية مضادة لألورام السرطانية، وبصورة خاصة الجنس 
Actinomycetes (Haskell ،ٜٔٛٓ  وHarrey  ،ٕٓٓٓوآخرون ،)يوجد مضاٌد بكتيري يستعمل  في حين ال

ًا ليذا الغرض. لكن كانت ىناك العديد من الدراسات والبحوث التي اىتمت بموضوع إنتاج مضادات حياتية سريري
وتعّد الكولسينات أحد انواعيا الرئيسة، فقد وجد أنيا تمتمك  (Bacteriocins)بكتيرية يطمق عمييا البكتريوسينات 

و  ٜٜٔٔ، Farkas-Himsleyو  Hill) تأثيرًا قاتاًل لمخاليا السرطانية داخل وخارج الجسم الحي
Chumchalova  وSmarda ،ٕٖٓٓ .) فالكولسينات ىي مضادات بروتينية غير معروفة، تنتج من مختمف أفراد
وتتمكن من قتل األنواع  Escherichia coliوبصورة رئيسة من بكتيريا  (Enterobacteraceae)العائمة المعوية 

نع الكولسينات عن طريق نظام إنزيمي متخصص يقع تحت سيطرة تص(. ٜٜٚٔوآخرون،  Smajs) القريبة منو
وم وفي بعض األنواع تكون محمولة عمى الكروموس (Col. plasmid)جينات يحمميا بالزميد الكولسين 

(Wooley ،ٜٜٔٗ  وSmajs  وWeinstock ،ٕٓٓٔ ،) ويعرف حوالي سبعين نوعًا من الكولسينات المشخصة
 (.ٜٜٛٔوآخرون،  Lazdunski) والمدروسة

يعتمد التأثير السمي القاتل لمكولسينات في الخاليا السرطانية عمى نوع الخاليا، ونوع الكولسين، ووقت التعريض     
تأثيرا  E3اذ يمتمك كولسين (. ٕٕٓٓوآخرون،  Cursinoو  ٜٜٛٔ، Smajsو  Smarda) والتركيز المستخدم

فضال عن تأثيره التثبيطي (، ٜٛٚٔوآخرون،  Smarda) HeLa cellsسميا قاتال في خاليا سرطان الرحم البشري 
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و  E1كما تساىم الكولسينات (. ٜٛٚٔوآخرون،  Fuska) P388في نمو خاليا ابيضاض الدم النخاعيني الفأري 
E3  في اختزال عدد الخاليا الحية لخاليا وحيدات النوى المتحولةV-myb-transformed chicken 

monoblasts (BM2) (Smarda  ،ٕٔٓٓوآخرون.)  اما الكولسيناتA  وE1  فانيا تؤثر في مسار الدورة
، فضال عن زيادة معدل G1الخموية لخمسة انواع من خطوط الخاليا السرطانية، اذ تزداد اعداد الخاليا في طور الـ 

 (.ٕٔٓٓ ،Smardaو  Chumchalovaر )ىذا التأثي Uالموت الخموي المبرمج ، في حين اليمتمك كولسين 
 المواد وطرائق العمل:

 استخالص الكولسينات الخام الحرة )غير المرتبطة(

من عزالت  (H19و  H5 ،H9 ،H13) إستخمصت اربعة انواع من الكولسينات الخام الحرة )غير المرتبطة(    
 )وىي من بكتريا النبيت الطبيعي المعوي( من براز اشخاص اصحاء، و حسب طريقة E. coliبكتريا 

Herschman  وHelinski (ٜٔٙٚ ،)  تم قياس الفعالية بطريقة الحفر 1الموضحة في مخطط ،(wells 

method) (Smajs  ،ٜٜٚٔوآخرون،) كما ُحدد تركيــــــــــــــــــــــــــــــز البروتين الكمــــــــي (Lowry  ،ٜٔ٘ٔوآخرون.) 
  

 ( حث واستخالص الكولسينات الخام الحرة1مخطط )
 

     

 

 

  
 

 
 

  

 

 

 
 
 

   

  

 
 

 

 

 
 
 

 البشري في الزجاجدراسة التأثيرات السمية لمكولسينات في خط خاليا سرطان الحنجرة 
 Human larynxتمت دراسة التأثيرات السمية لمكولسينات في خط خاليا سرطان الحنجرة البشري    

epidermoid carcinoma (Hep-2 ،)( وتم الحصول عمى الخط من المركز العراقي لبحوث ٕٙٓبالتمريرة رقم )
%( مصل العجل ٘) المزود بـ RPMI-1640السرطان والوراثة الطبية بالنسبة لألول، وىي منماة عمى وسط 

 . (BCS)البقري 

دورق، وعقًج بانًىصذة ( يم فً كم 250بىاقع )، كهٍسزول( فً دوارق يناسبت انذجى %5انسائم +  B.H.Iدضز وسط )

 حزكج نخبزد.و

 Brain(B.H.I)  ( يم وسط6.5كم عهى دذة فً انابٍب اِخخبار حذىي ) (H19و  H5 ،H9 ،H13)سرعج انعشالث 

Heart Infusion broth ساعت . 18و نًذة ˚ 37، بذرجت دزارة انسائم انًعقى 

، دضنج ( نكم عشنت بكخٍزٌت1زة فً خطىة )( بانبىبت انهقاح انًذض2، نقخ كم وسط يذضز فً انخطىة )فً انٍىو انخانً

10×3نٍصم عذد انخالٌا دىانً ) ˚و 37وارق فً داضنت هشاسة بذرجت انذ
 8

-150ساعت دضن( بسزعت ) 14، )( خهٍت / يم

 دورة / دقٍقت.( 200

، ثى حعاد انذوارق انى انذاضنت انهشاسة نًذة / يم انى كم دورق ( يكغى2بخزكٍش نهائً يقذاره ) C –حضاف يادة انًاٌخىياٌسٍن 

 ( ساعاث إضافٍت.3)

و (˚4انًبزد بذرجت دزارة )، نبذ انًشروع انبكخٍزي نكم دورق عهى إنفصال بجهاس انطزد انًزكشي بعذ انخهاء فخزة انذضن

 .دورة/دقٍقت 7000، بسزعت  نًذة نصف ساعت

حزكٍش انبزوحٍن فً كم ًذضزة هً انكىنسٍناث انخاو انذزة، قٍسج انفعانٍت و، و عذث انزواشخ انفصم انزاشخ عن انزاسب

 نىع ينها.
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 التأثيرات السمية الخموية لمكولسينات في الخاليا السرطانية
 والقعر المسطح (Microtiter plates-96)استخدمت أطباق الزرع النسيجي ذات الحفر المتعددة     

(Flat Bottom) ىذا االختبار، وتضمنت التجربة ثالثة مراحل:  ألجراء 
 Cell Seedingزرع أو بذار الخاليا  -1
)حصد( الخاليا  بعد ان تمت عممية تنمية وتكثير الخاليا السرطانية، أخذت االوعية ذات النمو الكامل، وتم قمع -

 . (T.V)فرسين  –باستعمال محمول الـتربسين 
( مل من الوسط الزرعي المزود بالمصل الى كل وعاء )حسب نوع الخاليا( ومزج بصورة جيدة، بعدىا ٕٓأضيف ) -

%( ٔباستخدام صبغة التريبان الزرقاء ) (Haemocytometer)ُعدت الخاليا باستعمال شريحة عد خاليا الدم 
  Freshney (Freshney ،ٕٓٓٓ .)وحسب ماأشار اليو 

الماصة الدقيقة من عالق الخاليا ووضع في كل حفرة من حفر الطبق إذ احتوت كل حفرة  ( مل بوساطةٔ.ٓأخذ ) -
( خمية/حفرة، ثم تمت تغطية سطح حفر الطبق بورق الصق شفاف معقم خاص ليذا الغرض وُحرِّك ٗ ٓٔ×ٔعمى )

 Cell)(ْ  م الى اليوم التالي لمسماح بالتصاق الخاليا ٖٚالطبق بمطف، حضن بعدىا بدرجة حرارة )

attachment) . 
 Exposureمعاممة )تعريض( الخاليا السرطانية بالكولسينات األربعة  -2
، تّم عمل تخافيف نصفية متسمسمة في أنابيب اختبار معقمة لكل نوع من (Seeding)في اليوم التالي لمزرع -

ع الخاليا(، وبدأت ، حسب نو MEMأو  RPMI-1640الكولسينات باستعمال الوسط الزرعي الخالي من المصل )
مكغم/مل( عمى  ٜ.ٖ ٓٓٓٗ( وبصورة تدريجية التي أعطت التراكيز من )ٕٛٗٓ/ٔ  ٕ/ٔالتخافيف من )

 التوالي، مع مراعاة تحضير التخافيف آنيًا عند العمل. 
( كسيطرة سالبة، فقد ٔسكب الوسط الزرعي من حفر أطباق الزرع النسيجي بعد رفع الالصق، وعد العمود رقم )

 ( فقدٕٔ  ٕ( مل من الوسط الزرعي الخالي من المصل، أما االعمدة من )ٕ.ٓأضيف لو )
( مل/حفرة/ من كل تركيز( وخصص كل صفين لنوع واحد ٕ.ٓأضيفت ليا تخافيف الكولسينات المحضرة بحجم )) -

وعمى التوالي، ثم أعيد وضع طبقة جديدة من الورق الالصق عمى  (H19و  H5 ،H9 ،H13)من الكولسينات 
 سطح الطبق. 

 ( أطباق، مع مراعاة أن تكون إضافة الوسط الزرعي والمستخمصات بصورة سريعة قدر االمكان. ٙتم عمل )-
( ساعة ٕٚ، ٛٗ، ٕٗفكانت ) (Exposure time)، أما فترات التعريض مْ  (ٖٚحضنت األطباق بدرجة حرارة ) -

 لكل طبقين. 
 Cytotoxicity Assayالكشف عن التأثير السمي لمكولسينات  -3

لمكشف عن التأثير السمي الخموي لمكولسينات في الخاليا السرطانية والمتبعة  (MTT assay)استخدم اختبار      
 وعمى وفق الخطوات اآلتية: (. ٕٕٓٓ، Betancur-Galvisو  ٜٜٜٔوآخرون   Betancur-Galvis) قبلمن 
 MTT( مايكروليتر من صبغة ٕٛبعد انتياء كل فترة حضن، أخذت األطباق وسكبت محتوياتيا، ثم أضيف )-

 / لمدة ساعتين(. مْ  (ٖٚممغرام/مل الى كل حفرة من حفر الطبق وأعيد حضنيا، ) ٕالمحضرة بتركيز 
( ٖٓٔبحجم ) Dimethyl sulphoxide (DMSO) تّم التخمص من الصبغة واضافة محمول المادة المذيبة -

، ثم قرأت الكثافة الضوئية (Microshaker)يزاز ( دقيقة بجياز ال٘ٔمايكروليتر/حفرة، وضعت األطباق لمدة )
( نانوميتر باستخدام جياز المطياف الضوئي الخاص بأطباق المعايرة الدقيقة ٕٜٗعند طول موجي مقداره )

(ELISA microplate spectrophotometer)  مع مراعاة أن يكون العمل بصبغةMTT  .بعيدًا عن الضوء 
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 Gao) وفق المعادلة المشار الييا في Inhibitory Rate (I.R)تم حساب معدل تثبيط نمو الخاليا السرطانية  -
  وكاآلتي: (ٖٕٓٓوآخرون، 

IR% = A – B  x 100 

 A 

 

 (ٖٕٓٓ، Smarda و Chumchalovaلـ )وفقًا  Proliferation Rate (PR)كما ُحسب معدل تحفيز النمو 
 وكاآلتي:

 
x 100  B PR% =  

             A 

 حيث ان: 
IR = النسبة المئوية لمعدل التثبيط 
PR =النسبة المئوية لمعدل التحفيز 
A الكثافة الضوئية لمسيطرة السالبة=     

B الكثافة الضوئية لمجموعة االختبار=     

 
 النتائــج
وجد أن التأثير السمي لمكولسينات يعتمد بصورة أساس عمى نوع الكولسين المستعمل وتركيزه والفترة الزمنية     

 لمتعريض، وفيما يأتي نتائج الدراسة: 
(/ أ، ٔ(، وأظيرت النتائج الموضحة في الشكل ])ٕٙٓبالتمريرة رقم ) Hep-2درس التأثير السمي في خط خاليا 

ئوية لتثبيط نمو الخاليا اعتمدت بالدرجة األساس عمى التركيز المستخدم ووقت التعريض ب، جـ، د[ أن النسبة الم
 المستخمص.  ونوع
( مكغم/مل وألنواع المستخمصات األربعة، ثم بدأ التأثير يقل ٓٓٓٗسجمت أعمى نسبة تثبيط نمو عند التركيز )    

ساعة( وازداد ليعطي  ٕٗاليوم األول لمتعريض ) تدريجيًا عند انخفاض التركيز. كان التأثير السمي واضحًا منذ
يطمق  أو ما (Viability)(% أي أن نسبة عيوشية الخاليا ٓٚ، ٗٛ، ٓٛ، ٗٛ( ساعة فبمغ )ٕٚأعمى قيمة بعد )
( H19و  H5 ،H9 ،H13) (% لمكولسيناتٖٓ، ٙٔ، ٕٓ، ٙٔقد بمغت ) (Survival cells)عميو نسبة البقاء 

%( مقارنًة باألخرى ٙٗ( ساعة، فكانت نسبة الخاليا المقتولة )ٕٚمكغم/مل بعد ) (ٓٓٓٔالمثبط حتى التركيز )
 (% عند التركيز نفسو. ٕٖ-ٕٓبين ) التي انخفضت فييا نسبة التثبيط ما

(، يتبين أن الكولسينات األربعة قد عممت باتجاىين متعاكسين، وحسب التركيز ٔوبالعودة إلى الشكل )    
ومثبطة بنسب معينة، في حين حفزت التراكيز الواطئة انقسام وتكاثر تمك  لمرتفعة قاتمةالمستعمل، فالتراكيز ا

( ساعة األولى من ٕٗ%(، ومنذ الـ )ٓٓٔالخاليا، إذ ازدادت أعداد الخاليا الحية بل وفاقت قيمة السيطرة )
مة خالل الفترة ( ساعة في التراكيز التي أعطت نسب تثبيط ضئيٕٚو ٛٗالتعريض، وحدث الشيء نفسو بعد )
%( نسبًة إلى السيطرة، عند استخدام ٜٕٔ، )(Proliferation Rate)األولى، وبمغ أعمى معدل لمتكاثر 

 ( مكغم/مل. ٕ٘.ٖٔبالتركيز ) (H13)المستخمص 
 المناقشـة

الميمة التي يعّد اختبار الكشف عن التأثيرات السمية لمادٍة ما في الخاليا السرطانية في الزجاج أحد التقانات     
يتم اعتمادىا مبدئيًا في التحري عن امتالك تمك المواد تأثيرًا قاتاًل تجاه ىذه الخاليا الخبيثة، والتي قد تعقد عمييا 

و  H5 ،H9 ،H13) اآلمال كعالٍج مستقبمي. تّم في ىذه الدراسة التحري عن مدى التأثيرات السمية لمكولسينات
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H19،) البشريحنجرة في خاليا سرطان ال (Hep-2) ( ساعة، ٕٚ، ٛٗ، ٕٗ)، وخالل ثالث فترات زمنية لمتعريض
لكل نوٍع من المضادات  ( مكغم/مل،ٓٓٓٗ-ٜ.ٖبين ) وباستخدام سمسمة تخافيف ثنائية بتراكيز تدريجية تراوحت ما

عن  في الكشف عن التأثير السمي، من خالل التحري (MTT assay)البروتينية المستعممة. استخدمت طريقة 
الصفراء  MTT والتي تعكس عدد الخاليا الحية، إذ تختزل صبغة الـ Lactate dehydrogenaseكمية أنزيمات 

 الذائبة إلى حبيبات ممح الفورمازان الذي يترسب في سايتوبالزم الخاليا، وعندئٍذ يذاب باستعمال مادة الـ
(DMSO)وميتر، وشدة المون ىو تعبير لعدد الخاليا ( نانٕٜٗ) ، وألجمو قيست الكثافة الضوئية عند طول موجي

مقارنًة  (I.R)الحية. أما تقييم مدى التأثير السمي، فتم اعتمادًا عمى استخراج النسبة المئوية لمعدل تثبيط النمو 
حسب المبدأ  (Proliferation Rate)%(، كما واستخرج معدل تحفيز النمو ٓٓٔبالسيطرة التي يعّد معدل نموىا )

 نفسو. 
توصمت اليو الدراسات األخرى، فقد اعتمد تأثير الكولسينات بالدرجة  جاءت نتائج ىذه الدراسة متوافقة مع ما    

األساس عمى ثالثة عوامل، وىي نوع الكولسين المستعمل، وتركيز الجرعة، وأخيرًا الفترة الزمنية التي تتعرض فييا 
ز المرتفعة في تثبيط نمو الخاليا السرطانية بنسٍب مرتفعة، في الخاليا ليذه المضادات البروتينية. ساىمت التراكي

 Fumarolaالباحثون ) حين يقل التأثير التثبيطي تدريجيًا مع انخفاض التركيز المستعمل بصورٍة عامة، وقد أكد
أن البكتريوسينات ( ٜ٘ٛٔ، Yuو  Farkas-Himsleyو  ٜٜٚٔ، Watanabeو  Saitoو  ٜٚٚٔوآخرون، 

يط انقسام مختمف أنواع الخاليا السرطانية، لكن يعتمد ذلك عمى الجرعة والوقت ويزداد طرديًا تتمكن من تثب
النقي يثبط نمو  (E3)( ممغم/مل من كولسين ٕأن التركيز ) (ٜٛٚٔوآخرون ) Fuskaبزيادتيما. كما وجد 

%( عند زيادة التركيز ٜ٘)، في حين يرتفع التثبيط إلى (P388)%( من خاليا ابيضاض الدم النخاعيني الفأري ٖٚ)
( و ٖٜٛٔ) Farkas-Himsleyو  Musclow وأشار ( ممغم/مل بعد يوٍم واحٍد من التعريض.ٕ.ٖإلى )

Musclow ( ٜٚٛٔوآخرون ) إلى أن التراكيز المرتفعة من كولسين(HSC10)  تسبب قتل خاليا المبائن، ومنيا
-KHخاليا إبيضاض الدم الممفاوي الحاد والمزمن، أما عند دراسة تأثير الكولسين نفسو )المنقى جزئيًا( عمى خاليا 

fibrosarcomaفوجد أن فعاليتو تزداد بزيادة الجرعة والوقت لكنيا تقل فيما إذا كانت الخاليا ذات كثافة عالية ، 
(Hill  وFarkas-Himsley ،ٜٜٔٔ .)أما         Farkas-Himsley  وCheung (ٜٔٚٙ و )Farkas-

Himsley (ٜٔٛٛ )البكتريوسينات  فأشاروا إلى أن تأثير(Colicin, Pyocin, Vibriocin)  عمى الخاليا
نما يمعب طور نمو الخمية دورًا ميمًا في ذلك التأثير. من جانب السرطانية ال آخر، وجد  يعتمد عمى التركيز فقط، وا 

أن التراكيز الواطئة المستخدمة في ىذه الدراسة قد عممت عمى تحفيز تكاثر وانقسام الخاليا السرطانية المدروسة 
(Hep-2) ( وحسب نوع الكولسين وتركيزه وفترة التعريض، فقد ازداد ٓٓٔوبدرجات مختمفة مقارنًة بالسيطرة ،)%

  .( ساعة األولى لمتعريضٕٗنموىا منذ الـ)
عند  (P388)النقي يعمل عمى تحفيز تكاثر خاليا  (E3)إلى أن كولسين ( ٜٛٚٔوآخرون ) Fuska توصل    

أن استجابة ( ٜٚٛٔ) Keprtovaو  Smardaالباحثان  ( ممغم/مل، وذكرٔاستخدامو بتراكيز منخفضة أقل من )
لمكولسينات سواء كانت تثبيطًا أو تحفيزًا فإنيا تعتمد عمى نوع المضاد البروتيني وجرعتو،  Lymphoma خاليا الـ
 Smardaو Chumchalova  باحثانالنتائج نفسيا، ثم استخدم ال( ٜٜٔٔ) Farkas-Himsleyو  Hillوأكد 

ت، وباستعمال أحد ، لمكشف عن التأثير التثبيطي ألربعة أنواع من الكولسينا(MTT assay)طريقة الـ ( ٖٕٓٓ)
تأثيرًا محفزًا لتكاثر عدة أنواع من ىذه  Uو E3عشر خط خاليا )سرطانية وطبيعية(، وتوصال إلى امتالك كولسين 

 الباحثة وكانت( ذلك التأثير. Aو E1(%، في حين لم يكن لكولسين )ٔٔٔ-ٔٓٔبين ) الخاليا، تراوحت نسبتو ما
تأثيرًا عمى الخاليا الطبيعية داخل الجسم الحي وخارجو،  الكولسيناتامتالك ان قد توصمت إلى  (ٕٙٓٓالدليمي )

يعمل باتجاىين )تثبيط وتنشيط( اعتمادًا عمى نوعو وجرعتو. فضاًل عن ذلك، فيناك العديد من المركبات التي تمتمك 
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تراكيزه العالية عمى قتل الذي يعمل ب -Cالتأثير نفسو، ومنيا المواد العالجية ذات السمية الخموية، مثل المايتومايسين
وكذلك (، ٜٛٚٔ، Sachs) وتقودىا إلى التمايز بلالخاليا السرطانية والطبيعية، بينما تراكيزه الواطئة تحفز تكاثرىا، 

كل من  ذكر(.ٕٔٓٓوآخرون،  Radosevic) Daunorubicin و Cytosine-arabinoside يعمل الـ
Obdrzalek  وSmarda (ٜٔٚٚ و )Samrda ( و ٜٛٚٔوآخرون )Smarda (ٜٜٕٔ ) وSmarda  و

Smajs (ٜٜٔٛ و )Cursino ( ٕٕٓٓوآخرون)  أن كولسين(E3)  النقي يسبب قتل خالياHela ( ٜٜبنسبة-
وآخرون  Hetz عمى ىذه الخاليا. أما (E2, E1, D, A)تؤثر كولسينات  ( أيام، بينما الٖ-ٕ) خالل (%ٓٓٔ

( مكغم/مل تسبب تأثيرًا سميًا عمى ٓٔو ٘النقي ) (Mcc E492) الـفتوصل إلى أن التراكيز الواطئة من ( ٕٕٓٓ)
، عن طريق تحفيز الموت الخموي المبرمج، وتمثل ذلك بوجود تغيرات كيموحيوية وشكمية كاالنكماش Helaخاليا 

، (Necrosis)( مكغم/مل فإنيا تقتل الخاليا بطريقة إحداث النخر ٕٓ، أما التراكيز األعمى من )DNA وتقطيع الـ
يمتمك تأثيرًا سّميًا عمى كل من خاليا سرطان  MccE492 %(، وكما أضاف الباحث نفسو أن الـٗٗوبنسبة تثبيط )

المبيض والثدي. توصمت العديد من الدراسات، إلى أن الخاليا السرطانية تكون أكثر حساسيًة تجاه البكتريوسينات 
 L-mouseومنيا ( ٜٜٛٔ، Smajsو  Smarda) طفيفاً ن تأُثرىا تتأثر أو يكو  مقارنًة بالخاليا الطبيعية التي قد ال

fibroblast و Hamster fibroblast/V79 و Human foetal foreskin fibroblast (Samrda  ،وآخرون
لكن من جيٍة أخرى أكد الباحثون (، ٕٗٓٓوآخرون،  Abdi-Aliو  ٜٚٛٔ، Keprtovaو  Smardaو  ٜٛٚٔ

يمكن أن تسبب قتل ىذه الخاليا، وقد تصل أحيانًا نسبة التثبيط أنفسيم، أن التراكيز المرتفعة من تمك البكتريوسينات 
( ٖٓ%( من ىذه الخاليا يرتفع بمقدار )ٓ٘لقتل ) (IC50)%(، وعمى العموم فإن التركيز المثبط الوسطي ٜٓإلى )

 مؤثر في الخاليا السرطانية. مرة عن التركيز ال
آلية عمل الكولسينات تجاه الخاليا السرطانية مشابو لما ىو عميو في الخاليا البكتيرية، لكن ليس ضروريًا وجود     

لكن دراسات سابقة أشارت إلى (، ٜٜٛٔ، Smajsو  Smarda) التأثير القاتلالمستقبالت المتخصصة لظيور 
التي تستعمميا البكتريوسينات لمدخول إلى الخاليا السرطانية، إذ تحتوي تمك الخاليا أىمية وجود مواقع االرتباط 

وبفعل التحويرات والتغيرات عمى سطحيا عمى كمية كبيرة من البروتينات والدىون السكرية، مما يساعد في دخول 
              Musclow) رض نفسوتمك المضادات إلى الخاليا، فضاًل عن استعمال مستقبالت الفايروسات واليرمونات لمغ

 Cheungو  Farkas-Himsley أما(، ٜٚٛٔوآخرون،  Musclowو  ٖٜٛٔ، Farkas-Himsleyو 
فقد وجدا أن خاليا سرطان الدم الممفاوي تمتمك مستقبالت ( ٜٜٚٔ) Watanabeو  Saito(   و ٜٙٚٔ)

يسبب موت الخاليا السرطانية عن طريق متخصصة لتمك البكتريوسينات. ووجد أن البكتريوسين المنقى جزئيًا، 
وتكسيره إلى قطع، إذ يبدأ ىذا التأثير بعد الساعة األولى  DNA الموت الخموي المبرمج، من خالل التأثير عمى الـ

تؤثر بعض ( ٕٜٜٔوآخرون،  Farkas-Himsley) من التعريض ويصل إلى أعمى قمة بعد ستة ساعات
، فتسبب تثبيط انقساميا، (T-cell leukemia)عمى الدورة الخموية لمخاليا السرطانية  (HSC10)الكولسينات ومنيا 

والتأثير (، ٜٚٛٔوآخرون،  Mittelman) G1، وتتجمع بطور الـ(S, G2, M) تستطيع الوصول إلى األطوار وال
الخاليا في % من ٛ٘فقد وجد أن  (،MCF7 و HS913T) ( عمى خطوط خالياAو E1نفسو تمتمكو الكولسينات )

و  Chumchalova) عمى الدورة الخموية U، بينما لم يؤثر كولسين G1% في طور الـٛ٘حالة موت مبرمج، و
Smarda ،ٕٓٓٔ.) وأخيرًا توصل Wooley ( ٜٜٗٔوآخرون)  إلى أن البايوسينS ذات تأثير سمي عمى خاليا ،

ظير بعد خمسة أيام من التعريض،  (Human Hepatocellular Carcinoma/ HepG-2) سرطان الكبد
 . MTTوالذي ُدرس باستخدام صبغة 
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