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Abstract 
 

This study investigated the therapeutic effect of four types of colicins (H5, H9, H13  and  H19) 

extracted from E. coli  in transplanted murine adenocarcinoma (AM3) in female mice, by study 

histopathological effectsHistopathological examination of treated tumors revealed the presence 

of large necrotic areas with few cancer cells as well as huge infiltration of inflammatory cells 

with the presence of capsule and a thick layer of fibrous tissue. The best colicin used was H5 as 

the animal reached a state of near cure at a dose of 200 mg / kg / 24 days. Colicins had inhibitory 

effects on growth of AM3 cells when injected intratumorally at 200mg/Kg. Percentages of tumor 

inhibition were (98.79, 90.45, 90.08 and 88.26)% for colicins (H19, H13, H9 and H5), respectively. 

Intraperitoneal injection caused less inhibition, (57.47, 36.25, 60.26 and 35.25)%, respectively 

using a daily dose of 200mg/Kg for a period of (24) days.. 
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 الملخص

المستخلصة من    (H19, H13, H9, H5)تم التحري في هذه الدراسة عن التأثير العالجي ألربعة أنواع من الكولسينات

المغروسة في أناث الفئران الطبيعية من خالل دراسة التأثيرت  AM3في سرطانة الغدة اللبنية الفأرية   E. coliبكتيريا   

وجود مناطق نخر كبيرة مع قلة عدد الخاليا السرطانية فضالً عن  أظهر الفحص النسجي لألورام المعالجة .النسيجة المرضية

 H5المستخدمة كان كولسين  ارتشاح هائل للخاليا االلتهابية مع وجود طبقة سميكة من النسيج الليفي، وعن أفضل المستخلصات

عن ذلك وجد "فضال .يوم 24/كغم/ملغرام 222وذلك عند المعاملة بجرعة مقدارها  ،فقد وصل الحيوان تقريباً إلى حالة الشفاء

عند استعمال الحقن داخل  AM3مثبطاً لنمو خاليا سرطان الغدة اللبنية الفأري " ن الكولسينات األربعة المستخدمة تمتلك تأثيراأ

للكولسينات (% 77.28، 92.27، 92.49، 97.89)كغم، فقد بلغت نسبة تثبيط نمو الورم /ملغم 222الورم وبجرعة مقدارها 

H5, H9, H13, H19 أما الحقن داخل التجويف البريتوني، فإنه سبب أيضاً تأثيراً سمياً في تلك الخاليا لكن بنسب . على الترتيب

على الترتيب للكولسينات (% 93.29، 82.28، 38.29، 98.48)أقل مما أعطاه الحقن المباشر داخل الورم فبلغت  تثبيط نمو

 .يوماً  24/كغم/ملغم 222نفسها عند المعاملة بجرعة مقدارها 
 

 AM3.اشيريشيا القولون، كولسينات، سرطان الغدة البنية الفأري؛ : الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة .1

بصورة عامة هو نمو نسيجي غيرر طبيعري للخليرة، لريج للجسرم القردرة علرى الرتحكم بره والسريطرة عليره، ينشرأ  (Tumor)الورم 

يمكرن  نتيجة تعرض تلك الخلية إلى بعض المؤثرات والتغيرات مما يجعلها تختلف عن الخلية الطبيعية التي نشأ منها، كما إنها ال

ويعنري نمرواً  (Tumor)فهو مرادف لمصطلح  (Neoplasm)عد زوال المسبب وتأثيره، أما مصطلح أن تعود إلى أصلها حتى ب

نسان، فهي تحتل المرتبرة الثانيرة مرن برين مسرببات تُعد األورام السرطانية واحدة من أخطر األمراض التي تواجه حياة اإل". جديدا

يتبرادر إلرى الرذهن إن السررطان مررض واحرد، لكرن فري الحقيقرة  وقرد. [1]وعيرة الدمويرة الموت في العالم بعد أمراض القلرب واأل

تشير كلمة السررطان إلرى حروالي مائرة شركل تقريبراً مرن أشركال المررض، ألن األورام الخبيثرة قرد تنشرأ مرن أي نسريج فري الجسرم، 

ة الترري تحصررل وبعررض األنسررجة لهررا القرردرة علررى تشرركيل أنمرراط عديرردة مررن السرررطان، فضررالً عررن المضرراعفات المرضررية الثانويرر

لم يقف اإلنسران مكتروف األيردي أمرام سرطوة السررطان ليستسرلم ويرضرى بواقعره، برل سرعى .   [2,3]للمريض نتيجة اإلصابة به

فلم يعد لغزاً يحيررهم حترى توصرلوا  ،وكشف أسراره كلهاالعلماء والباحثون منذ اكتشاف هذا المرض الوبال إلى دراسته بجوانبه 

إلى أدق اآلليات الجزيئية لمعرفة أسباب نشوئه وتطوره وبذلوا جهوداً حثيثة وسخروا طاقاتهم لمواجهة حررب الخليرة السررطانية 

ع مختلفرة مرن نتشارها، وبالتالي إنقاذ حياة اإلنسران، فرتما الكشرف عرن أنرواانقسامها، ومنع ابأسلحة تكون قادرة على قتلها، وتثبيط 

المواد المضادة لألورام السرطانية التي تمتلك تأثيراً سمياً قاتالً والتي نجحت في القضاء على أنواع من هذه األورام وإطالة فتررة 

تعِط الجرواب الشرافي، لرذلك   إال أنا هذه العالجات لم. شعاعي والمواد الكيميائية المضادة لألورامحياة المريض، ومنها العالج اإل

فاآلمال تعقد على اسرتخدام العرالج المنراعي الرذي يهردف إلرى تقويرة .  [4]سعى الباحثون إلى اتخاذ سبل أخرى لمحاربة السرطان

، والعرالج الجينري الرذي يرمري إلرى إصرالح الخلرل الروراثي [3,5]وإثارة الجهاز المنراعي ضرد الخاليرا السررطانية للقضراء عليهرا 

زالت هذه العالجات قيد البحرث والتطروير والتجريرب  ، وما[4,6]لضرر بخاليا الجسم الطبيعية بالخلية المتضررة أو قتلها دون ا

تشرمل العالجرات الكيميائيرة أنواعراً مختلفرة مرن المركبرات، .  المختبري آملين أن تصبح عالجاً سريرياً فعاالً إلنقاذ حيراة المرريض

،  [8]والفيتامينرات  [7]وعوامرل األلكلرة والهرمونرات واألنزيمراتوهي مضادات الفعاليات األيضية ومضادات اإلنقسام الخلوي 

ساهمت األحياء المجهرية بدوٍر متميٍز فري إنتراج المضرادات .   [7]فضالً عن المضادات الحياتية التي تنتج من األحياء المجهرية

الرذي ينتمري إلرى مجموعرة الر   Streptomycesالحياتية التي تمتلك فعالية مضادة لألورام السررطانية، وبصرورة خاصرة الجرنج 

Actinomycetes [9,10] لكررن كانررت هنرراي العديررد مررن . يوجررد مضررادت بكتيررري يسررتعمل سررريرياً لهررذا الغرررض ، فري حررين ال

وتعردا  (Bacteriocins)الدراسات والبحوث التي اهتمت بموضوع إنتراج مضرادات حياتيرة بكتيريرة يطلرق عليهرا البكتريوسرينات 
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.  [10,11]نواعهررا الرئيسررة، فقررد وجررد أنهررا تمتلررك تررأثيراً قرراتالً للخاليررا السرررطانية داخررل وخررارج الجسررم الحرري أالكولسررينات أحررد 

وبصرورة  (Enterobacteraceae)فالكولسينات هي مضادات بروتينية غير معروفة، تنرتج مرن مختلرف أفرراد العائلرة المعويرة 

تصنع الكولسينات عرن طريرق نمرام إنزيمري .[12]نواع القريبة منها وتتمكن من قتل األ Escherichia coliرئيسة من بكتيريا 

وفرري بعررض األنررواع تكررون محمولررة علررى (Col. plasmid)متخصررص يقررع تحررت سرريطرة جينررات يحملهررا بالزميررد الكولسررين 

ي القاترل يعتمرد الترأثير السرم.  [15]، ويعرف حوالي سبعين نوعاً من الكولسينات المشخصرة والمدروسرة [13,14]الكروموسوم

وفيمررا . [17,16]للكولسرينات فرري الخاليرا السرررطانية علرى نرروع الخاليررا، ونروع الكولسررين، ووقرت التعررريض والتركيرز المسررتخدم

مررررن حجررررم الررررورم الصررررلب % E3 82ورام الصررررلبة، فقررررد ثرررربط كولسررررين يخررررص تررررأثير هررررذه المضررررادات البروتينررررة فرررري األ

adenocarcinomaKH . [18]خررررى أنرررواع أكمررا ثبطرررتLymphoma .  وتمكرررن كولسررينHSC10  مرررن تقليرررل عررردد العقرررد

، فقرد (AM3)أما ترأثير أربعرة أنرواع مرن الكولسرينات فري سررطانة الغردة اللبنيرة الفأريرة . [10]الورمية في رئة الفئران المحقونة

% 98.48نسربة تثبريط  في حين كانت أعلى%  97.89وصل إلى نسبة مقدارها " مرتفعا" تثبيطيا" كان للحقن داخل الورم تأثيرا

لرذلك هردفت هرذه الدراسرة فري جزئهرا الثراني [. 19]كغرم /ملغررام 222عند المعالجرة داخرل التجويرف البريتروني بجرعرة مقردارها 

ورام المعالجرة لتردعم للتقصي عن التأثير العالجي للكولسينات داخل النسيج الورمي نفسه، من خالل دراسرة نسريجية مرضرية لرأل

 .ه من تثبيط في حجم الورمتم الحصول علي ما

 

 :المواد وطرائق العمل .2

 :(غير المرتبطة)استخالص الكولسينات الخام الحرة  2-1

)  E.coliمن عزالت بكتريا  (H5 , H9, H13, H19)( غير المرتبطة)نواع من الكولسينات الخام الحرة أربعة أستخلصت ا   

، تم قياس (1الموضحة في مخطط )، [20]صحاء، وحسب طريقة أشخاص أمن براز ( وهي من بكتريا النبيت الطبيعي المعوي

 .[21]، كما ُحدد تركي                              ز البروتين الكل        ي[12](wells method)الفعالية بطريقة الحفر 
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 ةو استخالص الكولسينات الخام الحرحث ( : 1)مخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brain Heart مل وسط( 8.9)نابيب اِختبار تحوي أكل على حدة في  (H5 , H9, H13, H19)زرعت العزالت 

infusionB.H.I  ساعة  17م لمدة ˚ 38السائل المعقم ، بدرجة حرارة. 

مل في كل دورق، وعقمت ( 292)بواقع ، في دوارق مناسبة الحجم( ولكليسر% 9+ السائل  B.H.I)حضر وسط 

 .بالموصدة و تركت لتبرد

لكل عزلة بكتيرية، ( 1)بوبة اللقاح المحضرة في خطوة أنب( 2)م التالي، لقح كل وسط محضر في الخطوة في اليو

12×3)ليصل عدد الخاليا حوالي ˚ م 38حضنت الدوارق في حاضنة هزازة بدرجة 
 7

ساعة  14)مل، / خلية ( 

 .دقيقة/ دورة ( 222-192)بسرعة ( حضن

ى الحاضنة إللى كل دورق، ثم تعاد الدوارق إمل / مكغم ( 2)بتركيز نهائي مقداره  C –تضاف مادة المايتومايسين 

 .ساعات إضافية( 3)الهزازة لمدة 

ى الحاضنة إلمل الى كل دورق، ثم تعاد الدوارق / مكغم ( 2)بتركيز نهائي مقداره  C –تضاف مادة المايتومايسين 

 .ساعات إضافية( 3)الهزازة لمدة 

بعد انتهاء فترة الحضن، نبذ المزروع البكتيري لكل دورق على إنفصال بجهاز الطرد المركزي المبرد بدرجة 

 .دقيقة/دورة 8222، بسرعة م لمدة نصف ساعة˚(4)حرارة 

الفعالية وتركيز البروتين فصل الراشح عن الراسب، وعدت الرواشح المحضرة هي الكولسينات الخام الحرة، قيست 

 .في كل نوع منها
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المغروسة في الفئران المختبرية  (AM3)التأثيرات السمية للكولسينات في خط خاليا سرطانة الغدة اللبنية الفأرية  2-2

 .الطبيعية

 Animal Model)تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة التأثير العالجي للكولسينات في أنموذج اختباري للسرطان في الكائن الحي 

System) وذلك باتباع الخطوات اآلتية : 

 :غرس الخاليا السرطانية -

والوراثة الطبية، من المركز العراقي لبحوث السرطان ( AM3خط خاليا )تم الحصول على الحيوانات الحاملة للورم  

سم أو  4-3وهي إناث الفئران البيضاء التي سبق وأن ُغرست بها تلك الخاليا السرطانية على أن يكون قطر كتلة الورم ما بين 

 : أما عملية غرس الخاليا فتمت كاآلتي .[22]أكثر، وتعد هذه الفئران هي الواهبة للخاليا السرطانية

الخاليا السرطانية  (aspiration)ثم تم رشف %( 82)لكتلة الورمية بالكحول األثيلي أخذ الحيوان الحامل للورم وعقمت ا -1

مل من الخاليا  9-3لنحصل على حوالي  17من تلك الكتلة باستعمال محقنة معقمة عن طريق إدخال إبرة ذات قياس 

 . السرطانية

مزجت جيداً وقطعت القطع الكبيرة إن وجدت،  المعقم، PBSنقلت الخاليا إلى بيكر معقم وأضيف إليها حجم مساٍو من ال   -2

، أهمل الراشح (بدرجة حرارة الغرفة /دقائق 12/ دقيقة/ دورة 1222)ثم غسلت تلك الخاليا عن طريق النبذ المركزي 

 . المعقم، وهنا تكون الخاليا جاهزة للحقن PBSوُعلق الراسب بحجم مساٍو من ال 

، إذ تما إدخالها 17فأرة باستعمال محقنة طبية ذات أبرة قياس /مل 2.29عة بحجم حقنت الخاليا بفئران إناث طبيعية المنا -3

ماقبل منطقة )من المنطقة المهرية الفخذية وتحت الجلد وصوالً إلى المنطقة العنقية فقد حقنت الخاليا وضغطت المنطقة 

 . لمنع خروج العالق من فتحة الحقن، ثم عقمت المنطقة( الحقن

 :بالكولسينات( المغروسة)رطانية عالج األورام الس -

 : بعد عزل الفئران التي ظهر بها الورم، تم تقسيمها إلى مجموعتين 

 Intra-Tumor (I.T)مجموعة العالج بالحقن داخل الورم  -1

 ,H5, H9)فئران، حقنت المجاميع األربعة األولى بالكولسينات المحضرة  3مجاميع ثانوية، كل واحدة منها تحوي  8ضمت 

H13, H19)  كغم أما الخامسة فحقنت بالوسط /ملغم 222مل بتركيز  2.2على التوالي بحجم B.H.I broth    كسيطرة موجبة
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أيام متتالية باستعمال محقنة  9يومياً لمدة  (I.T)تم الحقن بجرعة واحدة . واألخيرة تركت بدون حقن وعدت كسيطرة سالبة

 .الورم قبل وبعد الحقن األنسولين المعقمة، مع مراعاة تعقيم كتلة

 Intra-Peritoneal (I.P)مجموعة العالج بالحقن داخل التجويف البريتوني  -2

 : يوماً متتالية وفق اآلتي 24فئران، حقنت بجرعة واحدة يومياً لمدة  3مجاميع ثانوية، كل واحدة منها تحوي  8ضمت 

كغرم، فيمرا /ملغررام 222مرل بتركيرز  2.9بحجرم رتيربعلرى التH5, H9, H13, H19حقنت المجاميع األربعة األولرى بالكولسرينات 

 . كسيطرة موجبة وتركت السادسة بدون حقن كسيطرة سالبة B.H.I brothحقنت المجموعة الخامسة بالوسط الزرعي 

ج ، إذ سرجلت قياسرات الطرول والعررض، واسرتخرVernier Caplipers) القدمرة،)تم قياس حجم الورم باسرتعمال آلرة القيراس * 

 [23].الحجم حسب المعادلة اآلتية

  V = L * W
2
 / 2     …………….. (1) 

  : حيث إن

V  =حجم الورم بالملم
3
 

L  =الطول 

W  =العرض 

 .  [24]تم وفق المعادلة اآلتيةقد ف (Growth Inhibition/GI)أما حساب النسبة المئوية لتثبيط نمو الورم        

GI = A-B/A * 100   ………….. (2) 

 : حيث إن

GI  =النسبة المئوية لتثبيط نمو الورم . 

A  =حجم الورم في المجموعة غير المعالجة . 

B  =حجم الورم في المجموعة المعالجة . 
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 :الدراسة النسيجية المجهرية للورم المعالج -

اسرتخرج الررورم المتبقري مررن جسررم بعرد انتهرراء التجربرة، تررم قترل أحررد الحيوانرات المعالجررة لكرل نرروع مرن الكولسررينات األربعرة، ثررم 

، بعرردها تررم عمررل المقرراطع %(12)الحيرروان بعررد إزالررة الجلررد عررن المنطقررة وقطررع ارتباطرره بررالحيوان، وضررع بمحلررول الفورمررالين 

، وذلرك لدراسرة مردى الترأثير السرمي للكولسرينات فري خاليرا سررطانة [25]آيوسرين -النسيجية التي صبغت بصبغة الهيماتوكسرلين

 .ية الفأرية المزروعة في الحيوانالغدة اللبن

 :النتائج والمناقشة -3

نتائج تأثير الكولسينات في حجم الورم أدناه؛ هي نفسها منشورة في الجزء األول من الدراسة من قبل الباحثة نفسها : مالحمة

 ".رة علميافي التأثير النسيجي المرضي لتتكامل الصو (الجزء الثاني) وسيتم اإلشارة إليها في هذا البحث[ 19]

 22-12، إذ تراوحت الفترة الزمنية لمهوره ما بين %38.9فأرة أي بنسبة  49، ظهر الورم ب AM3أنثى بخاليا  122حقنت 

في ظهور األورام المغروسة في الفئران، % 122-92نسبة نجاح وصلت إلى  [26]2223 عاميوماً، في حين حقق الشمري 

يعود سبب هذا التباين إلى التباعد الوراثي ما بين الفئران المستخدمة في هذه الدراسة  أيام، 7-3وبفترة زمنية تراوحت ما بين 

ناتجة عن التزاوج الداخلي، فضالً عن ( الشمري)عن الفئران الواهبة للورم، فقد كانت الحيوانات المغروسة من قبل الباحث 

غروسة والقضاء عليها، وإلى جانب ذلك فمن المؤكد أن دور الجهاز المناعي للمضيف في رفض الخاليا السرطانية الغريبة الم

مما  (Angiogenesis)الخاليا السرطانية لم تتمكن من التكيف مع البيئة الجديدة، لذلك لم تستطع النمو وإنشاء األوعية الدموية 

 سبب فقدان حيويتها نتيجة عدم حصولها على الغذاء واألوكسجين

[27, 28] . 

أيام من  8بعد % 13.3وبنسبة 49فئران من بين ال  8، ومن ثم زواله تماماً وبصورة تلقائية في حصل ضمور في حجم الورم

بعد وصول الكتلة الورمية إلى الحجم المناسب، قُسِّمت الحيوانات إلى مجاميع . ظهوره، ويعزى ذلك إلى األسباب نفسها أعاله

التي اعتمدت كجرعة أمينة في الخاليا الطبيعية اعتمادا على  كغم/ملغم 222لغرض البدء بالتجارب العالجية، باستخدام الجرعة 

 [29].نتائج الدليمي
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: وفيما يخص مجاميع العالج بالحقن داخل الورم   

في حجم  (P≤0.05)جرع يومية داخل الورم لكل نوعٍ من الكولسينات، مما سبب انخفاضاً معنوياً ( بخمج)عولجت الحيوانات 

معدل حجم الورم لكل ( 1)الكتلة الورمية مقارنةً بالسيطرة التي استمرت فيها الخاليا السرطانية بالنمو والتكاثر، يوضح الشكل 

ملم( 884، 981، 942.87، 87)معاملة، والتي كانت 
3
وبنسبة تثبيط نمو مقدارها  (H5, H9, H13, H19)للمواد العالجية  

ملم 9897على الترتيب، في حين وصل حجم الورم بمعاملة السيطرة إلى (% 77.28، 92.27، 92.49، 97.89)
3
لحين موت  

وبين األنواع الثالثة األخرى، والتي لم تعِط  (H19)وجدت هناي فروقاً معنوية بين المعالجة بكولسين . الحيوان ونهاية التجربة

انتهت . بأحد الحيوانات المعالجة بالكولسين نفسه% 122الورم تماماً  كما وحصل تثبيط نمو. فروقاً عند المقارنة فيما بينها

ً بعد الغرس، وقد أصيبت بالهزال وسوء الحالة  38التجربة عند موت حيوانات السيطرة التي استمرت حياتها لمدة  يوما

وبقيت على قيد الحياة بنسبة  الصحية، بينما كانت حيوانات المجاميع العالجية تتمتع بنشاط وحيوية رغم حدوث انخفاض الوزن

(122.)% 

 

 

 

 

 

 

عند الحقن ( AM-3خاليا )على نمو الورم  (H5,H9, H13, H19)التأثير التثبيطي الناتج عن العالج بالكولسينات  (:1)شكل 

 .لخمسة أيام متتالية( كغم/ ملغم  222)، بجرعة مقدارها (IT)داخله 
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:البريتونيمجاميع العالج بالحقن داخل التجويف  أما  

يوماً متتالية، ونتيجة ( 24)عن طريق الحقن داخل التجويف البريتوني لمدة  (H5, H9, H13, H19) بالكولسينات معالجتها تم فقد

واضح بحجم الورم مقارنًة  (Regression)تمثل بحصول ضمور وتراجع  (AM3)لذلك حصل تثبيط نمو الخاليا السرطانية 

 . ، وكان ذلك واضحاً طيلة فترة نمو الورم(1صورة )بالسيطرة التي ازداد الحجم فيها بصورة كبيرة 

 

 

 

 

 :     حدى المجاميع العالجية بالكولسيناتإ، مع حجمه في (غير المعالجة)مقارنة بين حجم الورم في مجموعة السيطرة  (:1)الصورة

 .مجموعة العالج –ب، ج .      مجموعة السيطرة -أ

 

وكما هو الحال بالعالج داخل الورم، فقد انتهت التجربة بموت حيوانات السيطرة الذي حصل في اليوم الخمسين من الغرس، 

ملم 11882وكان معدل حجم الورم فيها قد وصل إلى 
3

، 8498، 9221)، في حين وصلت الحجوم بالمجاميع المعالجة إلى 

ملم( 9432، 4883
3

 ,H5, H9)عند المعاملة بالكولسينات (% 93.29، 82.28، 38.29، 98.48)، وبنسبة تثبيط نمو مقدارها 

H13, H19)  على الترتيب، فضالً عن ذلك فقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية(P≤0.05)  بين مجموعة

أما (.2)وبين بعض المجاميع عند مقارنتها مع بعضها البعض كما يوضح الشكل  السيطرة السالبة والمجاميع العالجية األربعة،

 . فيوضح خط مسير نمو الورم لكل من السيطرة والمجاميع المعالجة بالكولسينات األربعة( 3)الشكل 

 

 

 

 

 أ ب ج
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الررذي أعطررى نسرربة تثبرريط  H9ومررن خررالل نتررائج الدراسررة، وجررد أن أفضررل المستخلصررات المسررتخدمة، هررو كولسررين  

 %. 38.29، فقد كانت النسبة المئوية لتثبيط نمو الورم هي H13، أما أقلها كفاءة فهو H5، وبعده H19، ثم 82.28%

أن حجم الورم يزداد بالرغم من استخدام العالجات، إال أن هناي فرقراً كبيرراً عرن الزيرادة الحاصرلة بحجمره فري  3ويوضح الشكل 

يقررف أمامهرا، فرري حرين سررببت المرواد العالجيررة قترل تلررك المجموعرة غيرر المعالجررة، إذ تتكراثر الخاليررا وبسررعة وبرردون أي عرائق 

الخاليررا أو مقرردار كبيررر منهررا وثبطررت انقسررامها ممررا نررتج عنرره ضررمور فرري حجررم الكتلررة الورميررة، فضررالً عررن ذلررك فررإن الحيوانررات 

التري فقرردت لحرين نهايرة التجربرة مقارنرةً براألخرى % 122المعالجرة تمتعرت بحالرة صرحية أفضرل، وبقيرت علرى قيرد الحيرراة بنسربة 

 . نشاطها تماماً 
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 (H5, H9, H13, H19)تأثير المعالجة بالكولسينات  (:3)شكل 

طيلة فترة ( AM-3خاليا )على حجم الورم 

 .العالج، عند الحقن داخل التجويف البريتوني

 

التأثير التثبيطي الناتج عن العالج بالكولسينات  : (2)شكل 

عند الحقن ( AM-3خاليا )على نمو الورم 

بجرعة  (IP)داخل التجويف البريتوني 

كغم من وزن / ملغم( 222)مقدارها 

 .يوماً متتالية( 24)الحيوان لمدة 
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عند مقارنة نسب تثبيط نمو الورم عند الحقن داخل الورم مع الحقن داخل البريتون، وجد أن المعالجة األولى أكثر كفراءة وفاعليرة 

، I.Pعند الحقن % 38.29الذي كانت نسبة تثبيطه  H13من األخرى، فقد أعطت نسب تثبيط مرتفعة حتى باستعمال المستخلص 

، ربما يعزى سبب ذلرك إلرى تعررض الخاليرا السررطانية إلرى المرادة العالجيرة بصرورة I.Tبالمعالجة % 92.49ارتفعت إلى  بينما

مباشرة، فتقوم بقتلها أو تثبيط انقسرامها وتكاثرهرا ممرا يمنرع نموهرا السرريع ويقلرل مرن حجرم الرورم، فضرالً عرن أن كميرة وتركيرز 

الرذي يحتراج إلرى توزيرع داخرل الجسرم لتصرل  I.Pا يكون أكثر، على العكج مرن الحقرن المضاد البروتيني الذي تتعرض له الخالي

فيه نسبة معينة إلى الكتلة الورمية قد ال تؤثر بصورة كبيرة على الخاليا الورميرة ذات القردرة الكبيررة علرى االنقسرام، لرذلك يلحر  

تمر نمررو الررورم بالزيرادة، وبعرردها بردأ ظهررور التررأثير عردم حصررول أي اسرتجابة للرردواء خرالل األسرربوع األول مررن العرالج، فقررد اسر

من جانب آخر، وجد أن هناي صعوبة في السيطرة على الورم عند زيادة حجمره، فتصربح الجرعرة المعطراة غيرر فعالرة . التثبيطي

 . تجاه أعداد الخاليا الهائلة التي تزداد بصورة سريعة

لقد توافقت نتائج هذه الدراسة مرع األخررى التري اهتمرت برالتحري عرن فعاليرة الكولسرينات أو البكتريوسرينات بصرورة عامرة تجراه 

إن لم ترؤِد إلرى )تمتلك البكتريوسينات تأثيراً مثبطاً لنمو الورم السرطاني، إذ أنها تساعد في الحد منه ومنع تقدمه . األورام الصلبة

 وبصررررررررررررررررررررررررررررورٍة معنويررررررررررررررررررررررررررررة مقارنررررررررررررررررررررررررررررةً بالسرررررررررررررررررررررررررررريطرة ( تثبرررررررررررررررررررررررررررريط نمرررررررررررررررررررررررررررروه كررررررررررررررررررررررررررررامالً 

 KHT)الخاليررا السرررطانية  (metastasis)فرري تقليررل انبثرراث ( المنقررى جزئيرراً  HSC10كولسررين )إذ تسرراهم الكولسررينات . [30]

fibrosarcoma) الفئران، فضالً عن تقليل أعرداد العقرد الورميرة المتكونرة داخرل الرئرة، كمرا في الفأرية المحقونة داخل البريتون 

ية فري خاليرا نخراع العمرم الطبيعيرة، أمرا العرالج فإنره  وجد أن الجرع التي تمتلك تأثيراً فري الخاليرا السررطانية تسربب ترأثيرات سرما

 [31].يحتاج لجرعات يومية متعددة ألن فعالية الكولسين السمية داخل الجسم الحي ال تتجاوز اليوم الواحد

داخررل الجسررم الحرري يعتمررد علررى تركيررز الجرعررة المسررتخدمة  وكتلررة الررورم إن التررأثير العالجرري التثبيطرري للكولسررينات  

 E3يوميراً مرن كولسرين /مكغرم 2.299ونروع الخاليرا المعاملرة، فاسرتخدام الجرعرة الواطئرة ( كثافرة الخاليرا السررطانية)السررطاني 

كمررا يزيررد مررن فترررة بقرراء يومرراً  22بعررد % 49بنسرربة  (HK-adenocarcinoma)النقرري، يسرراعد فرري تثبرريط نمررو الررورم الصررلب 

 جمكغرم مرن الكولسرين نفر 7.89عنرد زيرادة الجرعرة إلرى % 89يوماً، في حين تزداد نسربة التثبريط إلرى  27إلى  18الحيوان من 

، ترأثيراً Pyocinوالر  Staphyllococcinوالر  (E3, E2, D, A)، وكان الباحث نفسه قد توصرل إلرى امرتالي الكولسرينات  [18]

و  skalskiو plasmocytoma Lp-2و Lymphosarcoma 6C3سرمياً مثبطراً لنمرو أربعرة أنرواع مرن األورام الصرلبة وهري 

Lymphoma Nemeth-Kellnerفضالً عن عمرل الكولسرينات علرى تثبريط نمرو الرورم الصرلب، فإنره يسراعد . ، وبنسٍب مختلفة
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والمعالجررة  Plasmocytomaازدادت فترررة بقرراء الحيوانررات المصررابة بررالورم كررذلك فرري إطالررة فترررة حيرراة الحيرروان المعررالج، إذ 

والمعالجرة  بالكولسرين نفسره فرارتفع  HK-adenocarcinomaيوماً، أما األخرى المصابة بر  83إلى  44النقي من  E3بكولسين 

المسرتخدمة فري قترل الخاليرا  أمرا فيمرا يخرص آليرة عمرل الكولسرينات%. 81يومراً مرع اخترزال حجرم الرورم بنسربة  27إلرى  23من 

أو صرنع البرروتين  DNAالسرطانية، فهي ال تختلف عما هو عليه فري البكتيريرا، إذ تسرتهدف الغشراء الخلروي أو المرادة الوراثيرة 

[16,17] 

حلرة من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها، هو أن يتم عالج الورم وهو بحجٍم صغير وذلك ألن الخاليرا السررطانية تكرون فري مر

انقسام وتكاثر، فتتأثر بالعالجات المستخدمة، أما عند زيادة حجم الكتلة الورمية فإن عدداً كبيراً من الخاليا يصبح بطرور السركون 

 [7].وهنا لن تستجيب لتأثير المواد العالجية ذات السمية الخلوية 

: الفحص النسيجي المرضي المجهري لألورام  

رية بإجراء الفحص النسيجي المرضي المجهري للمجاميع المعالجرة، وقورنرت بمجموعرة درست أورام الغدة اللبنية الفأ 

 :، للتعرف على التغيرات التي سببتها العالجات المستخدمة، ومنها  تم الحصول على النتائج اآلتية(غير المعالجة)السيطرة 

، المترألف (Solid)ية من النوع الصرلب أظهر الفحص النسيجي لمجموعة السيطرة غير المعالجة أن سرطان الغدة اللبن 

، وهي تمثل تكاثر خاليا النسيج الغدي بشركٍل هائرل مرع وجرود عردد كبيرر مرن (Sheet)من عدة طبقات من الخاليا بشكل صفائح 

 ، كرررررررررررررررذلك لررررررررررررررروح  وجرررررررررررررررود توسرررررررررررررررع كيسررررررررررررررري(glandular structure)التراكيرررررررررررررررب الغديرررررررررررررررة

(Cyst diltation)  ًعررن وجررود مررواد شرربيهة بالحليررب تمهررر داخررل األسررنا   يحتروي علررى إفرررازات بروتينيررة، فضررال(Duct) ،

تقع في مركز الورم، أما سببه فيعزى إلى كبر حجم الرورم وكثررة عردد الخاليرا  (Necrosis)وأظهر الفحص وجود مناطق نخر 

مؤلفرة مرن  (Capsule)مما يعيق وصول الدم إلى المنطقة مسربباً مروت الخاليرا هنراي، وقرد أحيطرت الخاليرا السررطانية بمحفمرة 

 (Fibrous connective tissue)طبقررررررررررررررررررة خفيفررررررررررررررررررة مررررررررررررررررررن النسرررررررررررررررررريج الليفرررررررررررررررررري

 (.2الصورة )
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، تمهر فيه (غير المعالجة)لمجموعة السيطرة  (AM3)مقاطع نسيجية في سرطانة الغدة اللبنية الفأرية لخط : (2)الصورة 

   c(H&Eومنطقة نخرية  bوبأعداد هائلة ومالحمة أرتشاح الخاليا األلتهابية  a (solid)الخاليا السرطانية بشكل صلد

X400) 

أمررا التغيرررات المرضررية فرري المجرراميع العالجيررة فقررد تشررابهت بصررورٍة عامررة، وتمثلررت بوجررود منرراطق النخررر وارتشرراح الخاليررا 

العالجيرة، فوجرد هنراي اخرتالف كبيرر فري شردة الترأثير  االلتهابية مع إحاطة الورم بطبقة ليفية، أما عند المقارنرة برين أنرواع المرواد

، فقد وجدت مناطق كبيرة جداً من النخر H5أفضل أنواع المستخلصات تأثيراً كان كولسين . اعتمد على نوع الكولسين المستعمل

مررع ارتشرراح هائررل للخاليررا االلتهابيررة، وهررذا يشررير إلررى حصررول تحفيررز اإلسررتجابة المناعيررة ضررد الررورم، أمررا الخاليررا السرررطانية 

(tumor cells) دوره فقد كانت قليلة جداً، في حين كانت المحفمة كبيرة وتحوي طبقرة سرميكة جرداً مرن النسريج الليفري، والرذي بر

أمرا المعالجررة بكولسررين (. أ-3الصررورة )سرباب عررزل الررورم عرن الجسررم، فررالحيوان هنرا كرران فرري طرور الوصررول إلررى حالرة الشررفاء 

H19وH9  فكانت متماثلرة الترأثير، فقرد ظهررت منطقرة إلتهابيرة كبيررة مرع وجرود منراطق نخرر كبيررة أيضراً، ويُلحر  وجرود الخاليرا

وبرالرغم مرن تشرابه ( جر -9ب و-3الصرورة )قارنةً بالسيطرة، أما منطقة التليرف فهري أكبرر السرطانية لكن بمنطقة أصغر قطراً م

، ورغررم أن المستخلصرين أعطيرا نتررائج H9الترأثيرات لكرال النرروعين، إال إن حجرم الرورم ككررل يبردو أصرغر عنررد اسرتخدام كولسرين 

، فبرالرغم مرن وجرود منراطق النخرر والخاليرا االلتهابيرة األقرل ترأثيراً  H13وأخيرراً كران كولسرين . H5جيدة، إال أنها أقل كفراءة مرن 

، (د-3الصررورة )والمحفمررة الترري كانررت أكبررر ممررا هررو عليرره فرري السرريطرة، إال أن منطقررة الخاليررا السرررطانية كانررت كبيرررة الحجررم 

واع الثالثرة األخررى، فقرد كان األقل قدرةً في تثبيط نمو الرورم مقارنرةً براألن H13يلح  أن كولسين ( 2)وبالعودة إلى نتائج الشكل 

 %.38.29كانت النسبة المئوية لتثبيط نمو الورم 
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يلح  وجود : (H5)مجموعة العالج بالكولسين  -أ

الخاليا السرطانية المرتشحة بأعداد هائلة من 

محفمة سميكة جداً ومحاطة ب، aالخاليا االلتهابية 

 b(H&E    X100) من النسيج الليفي 

 

 (H19)مجموعة العالج بكولسين  -ب

 

 (H9)مجموعة العالج بكولسين  -ج

 

 cكثيرة، أما منطقة التليف  bمع ارتشاح خاليا التهابية  a حظ وجود مناطق كبيرة من النخر يال

تتواجد بمنطقة أصغر مقارنةً  dفهي أكبر مما هو عليه في السيطرة، والخاليا السرطانية 

 .بالسيطرة

(H&E    X400) 

 
يُلحظ : (H13)مجموعة العالج بكولسين  -د

ومحفظة  bوخاليا التهابية  aوجود مناطق نخر 

أكبر مما هو عليه في السيطرة، لكن منطقة 

    H&E)ذات حجم كبير dالخاليا السرطانية  

X400) 

، لمجاميع العالج بالكولسينات، عند (AM3)مقاطع نسيجية في سرطانة الغدة اللبنية الفأرية لخط (: 3)الصورة 

ً  22/كغم/ملغم222)الحقن داخل التجويف البريتوني بجرعة  ، وهي مقارنة بين التأثير (يوما

 العالجي لكِل نوعٍ منها
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 :تاجاتنستاإل -3

ن الكولسينات المنتجة من بكتيريا اشيريشيا القولون، لها تأثير واضح في عالج سرطانة الغدة اللبنية أأستنتج من هذه الدراسة 

الفأري من خالل االنخفاض الواضح في حجم كتلة الورم ومن خالل انخفاض عدد الخاليا السرطانية في الفحص النسيجي 

لى مرحلة كبيرة من ضمور حجم الورم؛ وهذه النتائج األولية المرضي؛ فقد وصل الحيوان في أحد المواد العالجية المستخدمة إ

 .ن تقود الستخدام الكولسينات في عالج األورام السرطانية كعالجات مستقبلية واعدةأممكن 

 المختصرات قائمة

 رمزاألختصار العلمي المصطلح ت

1 Ahmed Majeed2003 AM3 

2 Brain Heart infusion B.H.I broth 

3 Growth Inhibition GI 

4 H5 , H9, H13, H19 
رموز المستخلصات البكتيرية 

 المستخدمة في الدراسة

9 hematoxylin and eosin H&E 

8 Intra-Peritoneal I.P 

8 Intra-Tumor I.T 
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