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 دراسة مقارنة لفعالية بروتينات حميب االبل العراقية ضد اربعة انواع من الخاليا السرطانية 
 محمد قيس العاني        سامي عوض محمد  

جامعة االنبار –كمية العموم   
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 6/5/3002تاريخ القبول: 
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تددم اجددرا  ايتبددار  تددارير بروتيندداا الةميددا ممددم المةتددول الددتلير لميةيددا ال ددرطانيةىددت ا الترا ددة الةاليددة الددم اجددرا  م ارنددة ل 
(HSC)High Screening Content والشرش المعزول من ةميا االبدل العراليدة كمداتض مةداتض ليةيدا  بامتمات بروتيناا الكازائين

ومدن اجدل ت يديم الكةدا ض التربيطيدة لبدروتين الكدازائين والشدرش  ،Human Lung Adenocarcinoma (A549)ال درطان البشدر  
يت ن بة ب ا  اليةيدا وتم تةت A549, MCF7, PC3, HepG2ةت انواع ميتمةة   ت ا تعمما  اربعة انواع من اليةيا ال رطانية 

اظيرا نتائج الترا ة امتةك ةميا االبل لةعالية تربيطية متباينة تجاه مةتول اليةيدا ال درطانية االربعدة .MTTالةية بطري ة ايتبار 
MCF-7, PC3, A549, HepG2.  ومنت ترا دة التركيدز المردبط لنادخ اليةيدا المترو دةIC50  تجداه ىد ه اليةيدا وجدت اندو كدان

والتركيددز المرددبط لناددخ اليةيددا  .لبروتيندداا الشددرش (PC3)رددم  (HepG2)رددم  (MCF-7)رددم  (A549) عاليددة تجدداه اليةيددا اكرددر 
اظيدر تنتدائج ايتبدار  .(A549)ردم  (MCF-7)ردم  (PC3)ردم  (HepG2)المترو ة لبروتين الكازائين كان اكرر  عالية مندت اليةيدا 

بروتينددددداا ةميدددددا االبدددددل ةدددددت االجدددددزا  اليمويدددددة با دددددتعمال مجيدددددر الةمور دددددنا  الددددد   اظيرتدددددو (HSC)المةتدددددول اليمدددددو  الدددددتلير 
Flourescence microscope  ةدددتون انيةددداض  ددددي مدددتت اليةيددددا ال دددرطانية الم ددددتيتمة مدددن ندددوعHuman Lung 

Adenocarcinoma(A549)  مددح ةددتون تتيددراا مظيريددة  ددي شددكل وةجددم الميتوكونددتريا واالنويددة مددح ةددتون تنشدديط ممةددوظ  ددي
Cytochrome C  بةعددل المعاممددة ببددروتين الكددازائين والشددرش  ددي ةميددا االبددل العراليددة وىدد ا مددا يشددير ال ددمية الموجددوتض  ددي ىدد ه

اظيددرا نتددائج معاممددة يةيددا  .البروتيندداا تجدداه اليةيددا ال ددرطانية منددت م ارنتيددا مددح اليةيددا ييددر المعاممددة ويةيددا ال دديطرض الموجبددة
(A549) كددازائين  عاليددة تباينددا ة ددا التركيددز الم ددتيتم وتبعدداا لمجددز  الدد   تددارر بيدد ه الةعاليددة  نجددت ان تركيددز بتراكيدز مددن بددروتين ال

ويمييدا التركيدز   Total Nuclear Intensityمايكرويرام/مل من بروتين الكازائين لت امطم  عالية تجاه الماتض النوويدة الكميدة  6..5
 دي ةدين ان  .مايكرويرام/مدل 555مايكرويرام/مدل ردم التركيدز  65ام/مدل ردم التركيدز مايكروير  6..5مايكرويرام/مل ردم التركيدز  6.

ردم   Cell Membrane Permeabilityمايكرويرام/مدل مدن الكدازائين امطدم اممدم  عاليدة تجداه نةا يدة يشدا  اليميدة 555التركيدز 
رام/مل من الكازائين امطم اممدم  عاليدة تجداه مايكروي 555 ي ةين ان التركيز  .( مايكرويرام/مل65، 6..5، 6..5، 6.التركيز)

Cytochrom C ( مايكرويرام/مددل6..5، 6..5، 6.، 565رددم التراكيددز )،  مايكرويرام/مددل مددن الكددازائين امطددم  6..5والتركيددز
( 555، 65، 6.، 6..5ردددم التراكيدددز ) Mitochondrial Membrane Potentialاممدددم  عاليدددة تجددداه يشدددا  الميتوكوندددتريا 

بتراكيز من بروتين الشرش  عالية تباينا تبعا لمتركيز والجز  ال   ترار بيد ه  (A459)اظيرا نتائج معاممة اليةيا  .يرام/ملمايكرو 
 Total Nuclearمايكرويرام/مدل مدن بدروتين الكدازائين لدت امطدم  عاليدة تجداه المداتض النوويدة الكميدة 6..5الةعاليدة  نجدت ان تركيدز 

Intensity   مايكرويرام/مدل امطدم اممدم  عاليدة تجداه نةا يدة  6..5والتركيدز  .( مايكرويرام/مل65، 555، 6.، 6..5)رم التراكيز
 6..5والتركيددز  .( مايكرويرام/مددل65، 555، 6.، 6..5رددم التركيددز)  Cell Membrane Permeabilityالتشددا  اليمددو  

 6.والتركيددز  ،( مايكرويرام/مددل6.، 555، 65، 6..5رددم التراكيددز ) Cytochrom Cمايكرويرام/مددل امطددم اممددم  عاليددة تجدداه 
، 65، 555ردم التراكيدز ) Mitochondrial Membrane Potentialمايكرويرام/مل امطم اممم  عاليدة تجداه يشدا  الميتوكوندتريا 

تام اربعدددة اندددواع مدددن اليةيدددا ا  تدددم ا دددتي MTTتدددم تةتيدددت ن دددبة ب دددا  اليةيدددا ةيدددة بطري دددة ايتبدددار  .( مايكرويرام/مدددل6..5، 6..5
كددان التددارير متبايندداا تبعدداا لنددوع اليةيددا ال ددرطانية  .ال ددرطانية المترو ددة الظيددار التددارير ال ددام لبروتيندداا الكددازائين والشددرش اتجاىيددا

يدددا ال دددرطانية مايكرويرام/مدددل امتمدددك اممدددم  عاليدددة تجددداه الية (2.0)اظيدددرا النتدددائج ان التركيدددز  ،الم دددتيتمة والتراكيدددز الم دددتيتمة
 .مايكرويرام/مل الل  عالية تجاه اليةيا ال رطانية وكانا ن دبة ب دا  اليةيدا الةيدة االممدم مندته (0.5)االربعة بينما امطم التركيز 

شدرش اظيدرا الترا دة الةاليدة ان ال دمية اليمويدة لبروتينداا ال .وكانا العةلة مك ية ما بين التراكيز ون بة ب ا  اليةيا الم تيتمة
المعزول من ةميا االبل العرالية تجاه اليةيا االربعة المترو ة وجوت تارير لاتل لميةيا ال درطانية الم دتيتمة وكد لك امتمداتاا ممدم 

مايكرويرام/مل وكانا الةعالية االممم  (0.5)التراكيز الم تيتمة ةين نةةظ ان ن بة ب ا  اليةيا الةية كانا االممم منت التركيز 
 .مايكرويرام/مل أ  ان العةلة كانا مك ية ما بين التركيز ون بة ب ا  اليةيا الةية (2.0) ه اليةيا الةية منت التركيز تجاه ى

 

 الكلمات المفتاحية:
  ،بروتيناا

  ،ةميا االبل
 ،يةيا  رطانية

 MTT، 
 HSC. 
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 المقدمة:
واجو الطا العتيت من المشكةا ولعل ال رطان واةتض من ي

(، ويعت مرض .,5)يشكل تةتيا كبيرا لمطا المعاار ال   اليزالابرزىا 

ال رطان واةتاا من اىم وايطر االمراض التي تنتيي بالموا ويعت راني 

 Coronary Heart Disease (CHD)م با لمموا بعت امراض ال ما 

ممم الريم من الت تم  ي  يم طبيعة ال رطان، وةعا ،(3) ي العالم 

 ،العةجية المةاتض لم رطان التي تعتمت ممم الجراةةمن الطرر العتيت 

ومؤيرا المنامي  ،عةج اليرمونيال ،العةج اإلشعامي ،والعةج الكيميائي

أظيرا األتوية الموجوتض  ،ممم الريم من  عالية العةج الكيميائيو ( 4)

 ،باكميتاك يل ،االن ان ومن ى ه العةجااآرار جانبية يطيرض ممم 

من . ولت أجريا العتيت (8( و  يكمو و ةاميت )6,5,5توك وروبي ين )

الترا اا لمةت من اآلرار الجانبية بعت العةج الكيميائي با تيتام طرائر 

م الير جتيتضمح آرار جانبية لمةاول ميتمةة من ى ه الطرائر ىو ال عي 

 جوكميا ال تزال بعيتض كل البعت من العة ،ومح  لك .(7,9,10ألل )

األن جة ال ميمة جنا تيةيا اليبيرة و الت تل بشكل انت ائي  بةين ،المرالي

 .(.55,5العاتية )

بمعنم   5:4 ي أمريكا تال إلم  امراض ال رطانأن ن بة 

أنو م ابل كل أربعة أشياص معا ين يوجت شيص واةت مريض، وىي 

  .((13ن بة ال شك مالية  ي تولة مت تمة مرل أمريكا

 

 
 

* Corresponding author at: University of Anbar - College of 

Science .E-mail address :  

 

واكرر الو ياا التي ةترا  ي االموام االييرض  جما  ي التول 

الة يرض  اا التيل المتو ط والمنيةض وان انتشار مرض ال رطان م تمر 

 .5و  556.باالزتيات ليال الم ت عة مةيين شيص  نوياا بةمول مام 

ة الم ان مرض وتشير االةاائياا المةمي ،505.مميون  نوياا مام 

بالمرتبة االولم  ي العرار  ي ال نواا العشر االييرض ب با  يأتيال رطان 

ظروخ الةرا التتميرية التي ا تيتما يةليا انواع اال مةة الم ببة 

  .(54لم رطان )

ل ت اربتا الترا اا العممية الةتيرة ان ةميا االبل العربية 

) اا ال نام الواةت( يمتمك اج اما مةاتض تتمم االج ام المةاتض 

ليا ال ترض  (Nanobodies)وايتااراا  (Nano antibody)النانوية 

العالية ممم مياجمة الم بباا المرةية الميتمةة وتركزا البةون الةتيرة 

 تيتام ى ه االج ام المةاتض النانوية  ي تربيط ولتل اليةيا ممم امكانية ا

ال رطانية كيطوض جتيتض ال تعمال الموات الطبيعية لمةاتاا ال رطاناا 

  .(15)الميتمةة التي تايا البشر 

من  ة ل لايره من االةماض  ضوتتركا ى ه االج ام الاتير 

 ض ام المةاتو ماىا العمما  االج ((Vوشكميا ممم ةرخ   ةاالميني

ممم وجوت  ضزيات ،ةاالبل العربي ةميا وال توجت ى ه اال  ي ،ةالنالا

 ييا  ة ي االن ان وب ية الةيواناا الرتي ضااليرل الموجوت ضاالج ام المةات

ىو  ضوأن ةجم ى ه االج ام المةات ،(Yالتي ممم شكل ةرخ)و  ايةا

ولاتره  ةيميائيالك ةمن الناةي ةواكرر رشال ةمشر ةجم المةاتاا العاتي

وتمر ب يولو  ،ةممم ان تمتةم بأىتا يا وتتمرىا بنةس لترض االةتات العاتي

وتمتاز ى ه االج ام  ،وتال لكل يةيا الج م ةاليموي ةمبر االيشي

ولتتير االس الييتروجيني  ضبأنيا اكرر رباتا  ي م اومة ترجة الةرار  ةالنانوي

واالمعا  بعكس  ضبةامميتيا ارنا  مرورىا بالمعت وتةتةظ،تتيرا متطر ا

وبأنزيماا الجياز  ةالتي تتمخ بالتتيراا الةراري ةالعاتي ضاالج ام المةات

 ةنانوي ماا ايعزز من آ ار ظيور ةباا توا  تةتو  اج  مما ،اليةمي
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ممم ى ه  ةولت تركزا االبةان العممي .لعةج مرض  رطان ال ولون

ةج االورام ممم ةيواناا التجارا وممم االن ان  ي م ضاالج ام المةات

 ةا ض ماليةإ  تمتار بك ةوأربتا  امميتيا  ي ال ةا  ممم االورام ال رطاني

 ةالياا ةوتتمرىا ونجةا بعض الشركاا الميتم ةال رطاني ةار اليميو بج

 ي بريطانيا وأمريكا  ي انتاج توا   ةالياا ةبأبةان التكنولوجيا الةيوي

االبل ةميا  ي  ضالراص مكون من مةاتاا شبيية بالموجوتممم ىيئة 

ة والتياباا البكتيري ضالعتيت ةلعةج ال رطان واالمراض المزمن

 . (55)ةوالةيرو ي

ويعت ةميا االبل من الموات الطبيعية التي تمتمك العتيت من 

 تأريرهو يمتاز بعتم  ،(17)العناار  اا الةعالية المةاتض لميةيا الةية 

ولت أشارا العتيت من الت ارير  ،(18) ي اليةيا الطبيعية تايل الج م 

األييرض أن العتيت من األتوية المةاتض لم رطان تعمل من يةل ا تةران 

وي تيتم ةميا االبل  ي ترا ة  ،(,(19  موا اليةيا المبرمج لمنح الورم

و  الةميا تية .(20)الولائية ةت التعرض لمموات الكيميائية  التأريراا

بشكل مام ممم العتيت من العناار الولائية ةت ال رطان وأىميا 

 ي الةت من بعض أنواع  الميمأربتا الترا اا توره أ   ،نيالةكتو ير 

  (..,5.)ال رطاناا  ي الةئران ومنيا  رطان ال ولون

يةتو  ةميا االبل ممم بروتيناا تمتمك وظائخ متيتض من  

(، ومةات 0. )antioxidant)لةك تض )ى ه الوظائخ انيا مةاتض 

 ي ترا تو ( 5.)وى ا ما اوةةو  ،(24,25) (Anticancer)لمت رطن

ممم  عالية بروتيناا ةميا االبل ةت اليةيا ال رطانية ب با اةتوا  

 التأريرى ه البروتيناا ممم موات مةاتض لةك تض والتي تعمل ممم ازالة 

وبالتالي منح ةتون الورم  (Free Radicalis)الةار لمج ور الةرض 

ووجوت مناار المتني يوم والزنك  ،او ازتيات اليةيا ال رطانية ،ال رطاني

 ي ةميا االبل والتي تعمل ممم تةةيز االنزيماا  B2 و  Cو يتامين 

المةاتض لةك تض تايل الج م ي مل من االاابة بال رطان لم تيمك ةميا 

وىو  Cاالبل ممم تراكيز مالية من  يتامين  كما ان اةتوا  ةميا ،االبل

وك لك  ،(27)مةات لو  لةك تض ةت الج ور الةرض الم ببة لم رطان 

والتي تعمل  Antigentoxicاةتوا ه ممم تراكيز مالية من ماتض 

Anticytotoxic  واشارا  ،(28)ت مل من االاابة باالورام ال رطانية

 Anticytotoxicالم ان تاريرالترا اا التي اجريا ممم ةميا االبل 

يرجح الم وجوت بروتيناا الكازائين والزنك والكتو رتين  antigenotoxicو

وأن ى ه البروتيناا منعا نمو اليةيا  .C(29,30,31,32)و يتامين

ال رطانية لكل من )المخ، ال ولون، الكبت، منر الرةم( و لك  ي المزارع 

ا  رطان الرئة المأيو ض من وأربتا ايةا منعيا لنمو يةي ،ةاليموي

اإلن ان ويةيا  رطان التم المأيو ض من الةأر  ي المزارع اليموية، كما 

ةاربا انتشار ال رطان  ي ةيواناا التجارا )الةئران( الم رطنة ب رطان 

ةيواناا تجارا  وىي مباره من ومنت ا تةتان نمو جا جراةيا ،التم

ة  رطانية بشرية تم م رطنة زرما  ييا أجزا  اتيرض من أن ج

ا تئااليا من مريض مااا ب رطان الجمت و لك ألن التجارا التي 

تعزز وتؤكت التأرير العةجي  In vivo  تجرل تايل ج م الكائن الةي

لةميا االبل وأجريا ترا ة الموا المبرمج لميةيا ال رطانية 

(Apoptosisي المزارع اليموية با تيتام ايتبار الد  ) MTT،  وكل تمك

 وأكتا (33)التجارا أربتا  عالية ةميا االبل  ي مةاربة ال رطان

البةون  عاليتو  ي منح ةتون ال رطاناا الميتمةة  ي الةيواناا 

منح تكوين مركباا "النترو اميناا" ممم  لترتو ب با الميتبرية واإلن ان

 بلةميا اال كما أنو يعتبر .ال رطاناا  ي الج م الم ؤولة ممم إةتان

الج م  ألك تض، األمر ال   ي امت  ي ةماية أن جةل ضتاةمماتض 
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 يةال رطانبااالورام مما ي مل إاابة اإلن ان و الميتمةة من التمخ، 

واشارا الترا اا الم لترض ةميا االبل ممم تربيط الجيناا . (04(ةالميتمة

الةامض النوو  الرايبوز  و المةةزض لم رطان ممم البروتين م تول 

(RNA)، وك لك م ترتو ممم تنشيط اةت الجيناا المةاتض لم رطان  ي

 رطان الرت  االن انية المزرومة اظيرا ايةا لترض يةيا و  ،يةيا الكبت

ةميا االبل ممم اةتان الموا المبرمج لميةيا ال رطانية من طرير 

( وزياتض التعبير الجيني لم ت بةا 0تةةيز  عالية معيار )كا بيس

   .(06الموا)

وريم لمة الترا اا التي اجريا ةول ا تيتام بروتين الكازائين 

  ،36,37)) ي ةميا االبل كمربط لميةيا ال رطانية  ي الع وت الماةية 

تزايت اىتمام الباةرين  ي الولا الةاةر بترا ة اىمية ا تيتام بروتيناا 

الطبية إ  تم ا تيتامو كعةج لمكرير من  الكازائين بشكل منةرت لةيراض

ا تيتم  ي تربيط انواع اليةيا ال رطانية  لتاالمراض باوره مامو و 

انو يعمل ممم تربيط نمو العتيت من انواع واشارا االبةان الم ،(38)

لميةيا  (Apoptosis)اليةيا ال رطانية وتنظيم الموا اليمو  المبرمج 

يناا الكازائين من نمو اليةيا ال رطانية مامو وت مل بروت ،(39)الميتمةة 

كما انو يربط ظاىرض  بم تار يم ة مراا من ب ية بروتيناا الةميا

وبم تار مشر مراا  ي اليةيا ، ي  رطان الرت  Metastusisاالنبراا 

و كرا الترا اا ان لبروتيناا الكازائين  (40)الج مية ال رطانية 

الية  عالية  ي تربيط اربعة انواع من اليةيا الموجوتض  ي ةميا االبل العر 

 ،A549، MCF7، PC3)وىي  (In vivo)ال رطانية يارج الج م 

HepG2) (45,4.) لممركا  تعزيزية ةووجت ان لي ا البروتين  عالي

Cisplatin 8. )الم تيتم  ي مةج  امراض ال رطان( . 

ال رطانية ا تيتخ البةن تةتيت الةعالية المةاتض لميةيا 
 الميتمةة التي تمتمكيا بروتيناا ةميا االبل العرالية بعت تن يتيا.

 
 ق العمل:اىطر 

نالة مرةعة من منط ة الرطبة  65تم جمح نما ج الةميا من  

 550./5/4لممتض من نالة  لتر/ .يرا العرار بوالح  –مةا ظة االنبار –

ا ظروخ وتم ن ل الةميا  ي ةاوياا مع مة تة 550./5/5ولتاية 

ونة ت جميح يطواا  ي جامعة العموم  .االيتباراا الةة ة إلجرا مبرتض 

 .550./5/9لتاية  550./5/5الماليزية يةل المتض منر

دراسة القدرة التثبيطية لبروتينات الحميب ضد الخاليا 
 :   (MTTالسرطانية )

المرلم  Sigm-Aldrichتم ا تعمال الط م المجيز من شركة 

Stock No. Tox-1 (43)وة ا. 

 ( : HSCدراسة المحتوى الدقيق لمخاليا السرطانية )
  Thermo Scientificا تيتما العتض المجيزض من شركة 

واليااة بايتبار ترا ة المةتول التلير  HSCاالمريكية الجرا  ايتبار 

لميةيا )المعاممة بالموات الطبيعية او الكيميائية( وتةتيت تارير ال مية تجاه 

 .(Collomics Mutiparameter Cytotoxicity)ةيا ليت الترا ة الي

(44(. 

 
 والمناقشة:النتائج 

 ( :IC50 ةالتركيز المثبط )نصف الخاليا المدروس تحديد

من ةميا  المعزولةنتائج التربيط ال اتل لمبروتيناا  5يوةح الجتول رلم

 Humanاألربعة ال رطانيةلناخ اليةيا تجاه اليةيا  العراليةاالبل 

Brest cancer cells(MCF7)،Human prostate cancer cells 

(PC3،)Human lung adenocarcinoma epithelial cells 
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A549)،)Liver hepatocellular carcinoma cells (Hep.G2) 

لمترا ة ا  بمغ تركيز المربط لبروتيناا الكازائين تجاه يةيا  الياةعة

MCF7 (63.24)، PC3 (56.17)، A549 68.43))، Hepg2 

 األربعةبينما بمغ تركيز المربط لبروتيناا الشرش تجاه اليةيا  ،((59.24

MCF7 (29.54)، PC3 (31.64)، A549 28.12) )Hepg2 ، 

(36.90) . 

 المترو ة ال رطانية( : التركيز المربط ال اتل لناخ اليةيا 5جتول رلم )
(MCF7،PC3، A549،Hep.G2). 

MCF7 PC3 A549 Hep.G2 المادة 
 الكازائين 59.24 68.43 56.17 63.24
 الشرش 36.90 28.12 31.64 29.54

 

 High Screening Contentاختبار المحتوى الخموي الدقيق )

HSC:)  

( نتائج ايتبار المةتول اليمو  التلير 5توةح الاورض رلم)

(High Screening Content HSC ال   تظيره بروتيناا ةميا )

الكازائين والشرش ةت االجزا  اليموية با تعمال مجير  العراليةاالبل 

وىي من الت نياا الةتيرة  (Fluorescence Microscope)الةمور نا 

الم تعممة  ي بةون مموم الةياض والعموم الايتالنية وت تعمل لترض 

يوية كالبروتيناا واالةماض تةتيت ال ترض التربيطية والعةجية لجزيئاا ة

النووية والببتيتاا والجزيئاا الةيوية االيرل من يةل تةتيت لترتيا ممم 

( وتشمل التبتالا 45اةتان التبتالا المظيرية  ي اليةيا المترو ة)

المظيرية زياتض او ن ص  ي انتاج بروتين معين او ان يكون تتيرا  ي 

معاممتيا بماتض ةيوية م ترةة  مظير وتكوين مةياا يموية معينة نتيجة

(45).  

( ةتون انيةاض  ي متت اليةيا 5يتةح من الاورض رلم )

 Human Lung Adenocarcinoma ال رطانية الم تيتمة من نوع 

(A549) مح ةتون تتيراا مظيرية  ي شكل وةجوم المايتوكونتريا ،

 بةعل المعاممة Cytochrome Cواالنوية مح ةتون تنشيط ممةوظ  ي 

ببروتين كازائين ةميا االبل العرالية وى ا يشير بوةوح الم امتةك 

تبتو  ال رطانيةليةيا  مةاتض عالية  ميو  العراليةكازائين ةميا االبل 

واةةة من مةةظة االيتة اا الي شوىتا منت م ارنتيا مح اليةيا 

وتين بما يؤكت أمكانية ا تيتام بر  الموجبة ال يطرضويةيا  المعاممةيير 

وى ا ما تم  ال رطانية ي ةميا االبل لتربيط اليةيا  الموجوتضالكازائين 

 وتوةح االشكال .الترا ةلي ه   الةة ةتأكيته  ي التجارا 

اليموية لبروتين الكازائين المعزول من ةميا االبل  ة(ال مي5,.,4,0)

 Human Lungالعرالية ةت اليةيا ال رطانية من نوع 

Adenocarcinoma (A549) با تعمال ت نية ،((High Screening 

Content HSC  ويظير من الشكل ان الةعالية التي اظيرىا بروتين

الكازائين تباينا تبعا لمتركيز الم تيتم وك لك تبعا لمجز  ال   تأرر بي ه 

 الكازائينمايكرويرام /مل من بروتين  6.25الةعالية  نجت  ان تركيز 

 Total nuclear) الكميةماتض النووية امطم اممم تأرير تجاه ال

intensity) (مايكرويرام/مل امطا 50، 100، 12.5، 25والتراكيز )

ة ا ترتيبيا.  ي ةين ان تركيز  النووية الماتضأتجاه   عالية

مايكرويرام/مل كازائين امطم اممم  عالية أتجاه نةا ية التشا  100

، 12.5، 25يز) والتراك (cell membrane permeability)اليمو  

أتجاه نةا ية التشا  اليمو     عاليةمايكرويرام /مل امطا  (50، 6.25

مايكرويرام/مل كازائين امطم اممم  عالية  100وتركيز ،ة ا ترتيبيا

 (6.25، 12.5، 25، 50والتراكيز) cytochrome (C)تجاه 
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 ،ة ا ترتيبيا cytochrome (C)أتجاه   عاليةمايكرويرام/مل امطا 

مايكرويرام/مل كازائين امطم اممم  عالية ةت يشا   6.25والتركيز 

وكانا  .(mitochondrial membrane potential)المايتوكونتريا 

ةت يشا    عاليةمايكرويرام/مل امطا  ,100) 25 ,50، 5.12التراكيز)

وة ا  ( (mitochondrial membrane potential المايتوكونتريا

 .ترتيبيا

اليموية بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت  بمتا ال مية

مايكرويرام/مل  65والتركيز  455 بمعتلمايكرويرام/مل 555التركيز 

 6..5والتركيز  4.5مايكرويرام/مل  6.والتركيز  085بمعتل 

 .405مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  456مايكرويرام/مل بمعتل 

 
الكازائين المعزول من ةميا االبل العرالية اليموية لبروتين  ال مية: 5شكل
 Humanاليةيا ال رطانية من نوع  Total nuclear intensity ةت

Lung Adenocarcinoma A549  با تعمال ت نيةHigh 

Screening Content. 

 
اليموية لبروتين الكازائين المعزول من ةميا االبل العرالية  ال مية: .شكل

 ي اليةيا ال رطانية من نوع  cell  membrane permeabilityةت 
Human Lung Adenocarcinoma A549 با تعمال ت نية High 

Screening Content 
 

بمتا ال مية اليموية بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت 

مايكرويرام/مل  65والتركيز  90مايكرويرام/مل بمعتل 555التركيز 

 6..5والتركيز  85/مل مايكرويرام 6.والتركيز  85بمعتل 

 .6..8مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  85مايكرويرام/مل بمعتل 

بمتا ال مية اليموية بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت التركيز 

مايكرويرام/مل بمعتل  65والتركيز  665مايكرويرام/مل بمعتل 555

مايكرويرام/مل  6..5والتركيز  4.8مايكرويرام/مل  6. والتركيز 655

  .045مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  065بمعتل 

بمتا ال مية اليموية بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت 
مايكرويرام/مل  65والتركيز  50.مايكرويرام/مل بمعتل 555التركيز 
 6..5والتركيز  559مايكرويرام/مل  6.والتركيز  55.بمعتل 

  ..55مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  505مايكرويرام/مل بمعتل 
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اليموية لبروتين الكازائين المعزول من ةميا االبل العرالية  ال مية: 0شكل
 Human Lung ي اليةيا ال رطانية من نوع  cytochrome Cةت 

Adenocarcinoma A549  با تعمال ت نيةHigh Screening 

Content. 

 
اليموية لبروتين الكازائين المعزول من ةميا االبل العرالية  ية:ال م4شكل
 ي اليةيا ال رطانية  mitochondrial membrane potential ةت

با تعمال ت نية  Human Lung Adenocarcinoma A549من نوع 
High Screening Content. 

ةتون انيةاض  ي متت  ( .و)( 5يتةح من الاورض رلم )

 Human Lungة الم تيتمة من نوعاليةيا ال رطاني

Adenocarcinoma (A549) ،  مظيرية  ي شكل  تتيراامح ةتون

 وةجوم المايتوكونتريا واالنوية مح ةتون تنشيط ممةوظ  ي

Cytochrome C  بةعل المعاممة ببروتين الشرش  ي ةميا االبل

  .العرالية

 

 Humanليةيا  High Screening Content: نتائج ايتبار 5اورض

Lung Adenocarcinoma A549  المعاممة ببروتين الكازائين المعزول
 Flourescent)  ناالةمور  من ةميا االبل العرالية  با تيتام المجير

Microscope) 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2015 ,( 9), ( 2 ) :14-31 

 

04 

 
 Humanليةيا  High Screening Content: نتائج ايتبار .اورض

Lung Adenocarcinoma A549  المعاممة ببروتين الشرش المعزول
 Flourescent))من ةميا االبل العرالية با تيتام المجير الةمورو يني 

Microscope 

 
 اااليموية لبروتين ( ال مية8 ،5 ،،5، 6)لاشكوةح االتو 

 المعزول من ةميا االبل العرالية ةت اليةيا ال رطانية من نوعالشرش 

Human Lung Adenocarcinoma (A549)،  با تعمال ت نية

High Screening Content HSC من الشكل ان الةعالية  ويظير

تباينا تبعا لمتركيز الم تيتم وك لك الشرش التي اظيرىا بروتين المةاتض 

مايكرويرام /مل  6.25تبعا لمجز  ال   تأرر بي ه الةعالية  نجت ان تركيز 

 Totalامطم اممم تأرير تجاه الماتض النووية  شرشمن بروتين ال

nuclear intensity (50، 100، 25، 12.5والتراكيز) مايكرويرام /مل 

 6.25 ي ةين ان تركيزامطا  عالية أتجاه الماتض النووية ة ا ترتيبيا. 

تجاه نةا ية التشا  اليمو  أامطم اممم  عالية شرش مايكرويرام /مل 

(cell membrane permeability)  (50، 100، 25,12.5والتراكيز) 

 ة ا ترتيبيا،   نةا ية التشا  اليمو  امطا  عاليو أتجاه مايكرويرام /مل

امطم اممم  عالية تجاه شرش مايكرويرام/مل 6.25 ز وتركي

cytochrome C (امطا  عالية أتجاه100،25 50,12.5,والتراكيز ) 

cytochrome C  ،شرش رويرام/مل مايك 25والتركيزة ا ترتيبيا

 mitochondrialالمايتوكونتريا امطم اممم  عالية ةت يشا  

membrane potential)). (6.25،12.5 50,100,وكانا التراكيز) 

المايتوكونتريا ةت يشا  امطا  عالية مايكرويرام /مل 

(mitochondrial membrane potential) وة ا ترتيبيا. 

: الةعالية اليموية لبروتين الشرش المعزول من ةميا االبل العرالية 6شكل
 ي اليةيا ال رطانية من نوع  Total nuclear intensityةت 

Human Lung Adenocarcinoma A549  با تعمال ت نيةHigh 

Screening Content. 
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بمتا ال مية اليموية بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت  

مايكرويرام/مل  65والتركيز  .09مايكرويرام/مل بمعتل 555كيز التر 

 6..5والتركيز  454مايكرويرام/مل  6.والتركيز  084بمعتل 

 .645مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  464مايكرويرام/مل بمعتل 

بمتا ال مية اليموية بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت التركيز 

 55مايكرويرام/مل بمعتل  65والتركيز  90بمعتل مايكرويرام/مل 555

مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  5.5مايكرويرام/مل  6.والتركيز 

بمتا ال مية اليموية  .005مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  .6.

مايكرويرام/مل بمعتل 555بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت التركيز 

 6.والتركيز  455ايكرويرام/مل بمعتل م 65والتركيز  450

 459مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  095مايكرويرام/مل 

  .4.9مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز 

بمتا ال مية اليموية بتاللة الشتض الةوئية الةمور ينية منت  

مايكرويرام/مل  65والتركيز  55.مايكرويرام/مل بمعتل 555التركيز 

 6..5والتركيز  54.مايكرويرام/مل  6.والتركيز  66.بمعتل 

  .505مايكرويرام/مل بمعتل  6..5والتركيز  05.مايكرويرام/مل بمعتل 

وية لبروتين الشرش المعزول من ةميا االبل العرالية : الةعالية اليم5شكل
 ي اليةيا ال رطانية من نوع  cell  membrane permeabilityةت 

Human Lung Adenocarcinoma A549  با تعمال ت نيةHigh 

Screening Content. 

: الةعالية اليموية لبروتين الشرش المعزول من ةميا االبل العرالية 5شكل
 Human Lung ي اليةيا ال رطانية من نوع  cytochrome Cةت 

Adenocarcinoma A549  با تعمال ت نيةHigh Screening 

Content. 
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: الةعالية اليموية لبروتين الشرش المعزول من ةميا االبل العرالية 8شكل
 ي اليةيا ال رطانية  mitochondrial membrane potentialةت 

با تعمال ت نية  Human Lung Adenocarcinoma A549من نوع 
High Screening Content. 

 
ال مي لميةيا ال   يمتمكو  التأريرومن اجل تعمير الترا ة  ي 

تم اجرا  ايتبار  ،بروتين الكازائين المعزول من ةميا االبل العرالية

MTT  ال   يعت طري ة طيةية ل ياس  عالية االنزيماا اليموية ال اترض ممم

التي تتنا ا  Formazanوتكوين ابتة  Tetrazoliumال ابتة ايتز 

شتتيا مح الةعالية االنزيمية التي تمتمكيا اليةيا وبالتالي تةتيت متت 

( بعت المعاممة   ت تم ا تيتام اربعة Viabilityاليةيا الةية )ن بة الب ا  

ان ال ام ليةيا ال رط التأرير إلظيارانواع من اليةيا ال رطانية ىي 

 Human و A549) )  Human Lung Adenocarcinom:األتية

Hepatoma (HepG2)   وPC3) ) Prostate cancer  وBreast 

Cancer (MCF7) ال   يمتمكو بروتين كازائين الةميا المعزول من

لاتل  تأرير( وجوت .5 ،55 ،55 ،9االبل العرالية ويتةح من االشكال )

كازائين ةميا االبل العرالية بتركيزاا لميةيا بةعل المعاممة ببروتين 

متباينا تبعا لنوع اليةيا ال رطانية الم تيتمة وك لك  التأريرميتمةة وكان 

امتماتا ممم التركيزاا الم تيتمة ونجت ان ن بة ب ا  اليةيا ال رطانية 

ليت الترا ة انيةةا مح زياتض تركيز بروتين الكازائين ا  وجوت مةلة 

 .ال رطانيةن التركيز ون بة ب ا  اليةيا تنا ا مك ية بي

تبعا لتركيز بروتين الكازائيين  MCF-7تةاوتا ن بة ب ا  يةيا 
 5.5% ومنت التركيز 95ن بة ب ا   5.6الم تيتم وبمتا منت التركيز 

 5..% ومنت التركيز 60ن بة ب ا   5.6% ومنت التركيز 58ن بة ب ا  
 .%05ن بة ب ا  

 
)يارج الج م الةي(  MCF7 ،ا  اليةيا ال رطانية: ن بة ب 9الشكل 

المعاممة بتراكيز ميتمةة من بروتين الكازائين المن م من ةميا االبل 
 .MTTالعرالية با تيتام طري ة 
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)يارج الج م الةي(   PC3 ,: ن بة ب ا  اليةيا ال رطانية55الشكل

المعاممة بتراكيز ميتمةة من بروتين الكازائين المن م من ةميا االبل 
 .MTTالعرالية با تيتام طري ة 

 
تبعا لتركيز بروتين الكازائين  PC3تةاوتا ن بة ب ا  يةيا 

 5.5% ومنت التركيز 95ن بة ب ا   5.6الم تيتم وبمتا منت التركيز 

 5..% ومنت التركيز 59ن بة ب ا   5.6يز % ومنت الترك96ن بة ب ا  

تبعا لتركيز بروتين  A549تةاوتا ن بة ب ا  يةيا  .%5.ن بة ب ا  

% ومنت 85ن بة ب ا   5.6الكازائين الم تيتم وبمتا منت التركيز 

% ومنت 54ن بة ب ا   5.6% ومنت التركيز 56ن بة ب ا   5.5التركيز 

  .%09ن بة ب ا   5..التركيز 

)يارج الج م الةي(  A549 : ن بة ب ا  اليةيا ال رطانية 55الشكل

المعاممة بتراكيز ميتمةة من بروتين الكازائين المن م من ةميا االبل 
 .MTTالعرالية با تيتام طري ة 

)يارج الج م الةي(  HepG2: ن بة ب ا  اليةيا ال رطانية .5الشكل
المعاممة بتراكيز ميتمةة من بروتين الكازائين المن م من ةميا االبل 

  .MTTالعرالية با تيتام طري ة 
 

تبعا لتركيز بروتين الكازائين  HepG2تةاوتا ن بة ب ا  يةيا 

 5.5% ومنت التركيز .9ن بة ب ا   5.6الم تيتم وبمتا منت التركيز 

 5..% ومنت التركيز .5ن بة ب ا   5.6ركيز % ومنت الت95ن بة ب ا  

  .%08ن بة ب ا  

ال مي لميةيا ال   يمتمكو  التأرير ي  الترا ةومن اجل تعمير 

 MTTتم اجرا  ايتبار  ،بروتين الشرش المعزول من ةميا االبل العرالية

مح بروتين الكازائين من اجل  الم تيتمة ال رطانية تجاه نةس اليةيا

لبروتيناا الشرش مح بروتين الكازائين  اليموية ال ميةبين  توةيح م ارنة

ويتةح من االشكال  .المترو ة ال رطانيةكة ممم ةته تجاه اليةيا 

لاتل لميةيا بةعل المعاممة ببروتين  تأرير( وجوت 55، 56، 54، 50)

متباينا تبعا لنوع  التأريرشرش ةميا االبل العرالية بتركيزاا ميتمةة وكان 

اليةيا ال رطانية الم تيتمة وك لك امتماتا ممم التركيزاا الم تيتمة 
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ونجت ان ن بة ب ا  اليةيا ال رطانية ليت الترا ة انيةةا مح زياتض 

تركيز بروتين الشرش ا  وجوت مةلة تنا ا مك ية بين التركيز ون بة 

 .ال رطانيةب ا  اليةيا 

 
)يارج الج م الةي(  MCF7 ،اليةيا ال رطانية : ن بة ب ا 50الشكل

المعاممة بتراكيز ميتمةة من بروتين الشرش المن م من ةميا االبل العرالية 
 .MTTبا تيتام طري ة 

 
تبعا لتركيز بروتين الشرش  MCF-7تةاوتا ن بة ب ا  يةيا 

 5.5% ومنت التركيز 84ن بة ب ا   5.6الم تيتم وبمتا منت التركيز 

 5..% ومنت التركيز 65ن بة ب ا   5.6% ومنت التركيز 59 ا  ن بة ب

تبعا لتركيز بروتين  PC3تةاوتا ن بة ب ا  يةيا  .%05ن بة ب ا  

% ومنت التركيز 88ن بة ب ا   5.6الشرش الم تيتم وبمتا منت التركيز 

% ومنت التركيز 60ن بة ب ا   5.6% ومنت التركيز 50ن بة ب ا   5.5

تبعا لتركيز  A549تةاوتا ن بة ب ا  يةيا  .%.. ن بة ب ا  5..

% ومنت 88ن بة ب ا   5.6بروتين الشرش الم تيتم وبمتا منت التركيز 

% ومنت 44ن بة ب ا   5.6% ومنت التركيز 55ن بة ب ا   5.5التركيز 

تبعا  HepG2% تةاوتا ن بة ب ا  يةيا ..ن بة ب ا   5..التركيز 

ن بة ب ا   5.6يتم وبمتا منت التركيز لتركيز بروتين الشرش الم ت

ن بة ب ا   5.6% ومنت التركيز 56ن بة ب ا   5.5% ومنت التركيز 89

 .%8.ن بة ب ا   5..% ومنت التركيز 65

 

)يارج الج م الةي(   PC3 ,: ن بة ب ا  اليةيا ال رطانية54الشكل
المعاممة بتراكيز ميتمةة من بروتين الشرش المن م من ةميا االبل العرالية 

 .MTTبا تيتام طري ة 

 
)يارج الج م الةي(   A549 : ن بة ب ا  اليةيا ال رطانية56لشكلا

 المعاممة بتراكيز ميتمةة من بروتين الكازائين المن م
 .MTTطري ة من ةميا االبل العرالية با تيتام  
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)يارج الج م   HepG2ن بة ب ا  اليةيا ال رطانيو  : 55 لالشك
الةي(المعاممو بتراكيز ميتمةو من بروتين الشرش المن م من ةميا االبل 

 .MTTالعراليو با تيتام طري ة 
 

امتةك بروتيناا ةميا االبل  الترا ةلوةظ من نتائج ى ه 

تباينا ما بين بروتيناا الكازائين  ال رطانيةلميةيا  مةاتض لةعالية العرالية

والشرش مما يشير الم امتةك ى ه البروتيناا  ميو يمويو جيته تجاه 

 مح العتيت من الترا اا الةالية الترا ةتتةر نتائج  .ال رطانيةاليةيا 

(45( ،45,48,49,65. 

التي  ليا  األ ا يةبروتيناا ةميا االبل ىي من البروتيناا 

االمينية الةزمة لمنمو وليا  لألةماضتور   مجي رئيس بامتباره ماترا 

( 65) ج م االن ان ألمةا اىمية كبيرض  ي الكرير من الميام الوظيةية 

عت ةميا االبل من الموات الطبيعية التي تمتمك العتيت من العناار  اا وي

ا االبل بعتم تأريره  ي ( ويمتاز ةمي17الةعالية المةاتض لميةيا الةية )

لألك تض،  مةاتض، ويةتو  ةميا االبل موات (18اليةيا الطبيعية لمج م )

الج م الميتمةة من التمخ، ومما ي مل  األمر ال   ي امت  ي ةماية أن جة

وترجح الةعالية العالية   (.34 )الميتمةة يوااابة اإلن ان باالورام ال رطان

ةت اليةيا ال رطانية ب با اةتوائو ممم الموات المةاتض لةك تض 

Antioxidants))  الةار لمج ور الةرض  التأريرالتي تعمل ممم ازالة

(Free Radicals وبالتالي منح ةتون الورم ال رطاني او ازتيات امتات )

 ي ةميا االبل  الموجوتض( كما ان ى ه البروتيناا 52اليةيا ال رطانية)

(، 60) ال رطانيةةتو  ممم ببتيتاا التي تربط نمو وتكارر اليةيا ت

ويةتو  ةميا االبل ممم تراكيز من الزنك وبعض األةماض األمينية 

 -Sكما يةتو  ممم  ،ميريونينوالين  ريرونين، ال ي تين، والتيرو ال

Methylglutathione (64)،  ومناار المتني يوم والزنك و يتامينC, 

B2  ي ةميا االبل التي تعمل ممم تةةيز االنزيماا المةاتض لةك تض 

  (25)تايل الج م مما ي مل من االاابة بال رطان لم تيمك ةميا االبل

يةتو  ممم  النةاس ال   ي وم بعممياا ةيوية ميمة كما ان ةميا االبل 

أن منار  الميتبرية ي الج م ولت أظيرا الترا اا ممم الةيواناا 

 النشطة يعمل كمةات  لألك تض أ  يولخ ممل  راا األك جين النةاس

  .)65والتي تعمل كج ور ةرض و تؤت  الم تمخ اليةيا )

اظيرا الترا اا ا تيتام  ةميا االبل  ي معالجة العتيت من 

الم  الترا ةومن اىميا مرض ال رطان واشارا ى ه  المرةيةالةاالا 

( Apoptosisبةاالا الموا المبرمج )االبل  ارتباط البروتيناا  ي ةميا

لةاالا االورام  والمااةبة( oxidativeوةاالا االجيات التأك ت )

 ،(MCF7( و)Hep.G2وأشارا الم تربيط معنو  ليةيا ) ،ال رطانية

كما اوةةا ان الةميا يزيت من مؤشراا التعبير من االجيات التأك ت  

تتةمن   ط الةن  البل ال ي اليةيا و كرا االبةان ان معالجة ةميا ا

وةالة متم DNA وانما ي با تولخ تمخ  ال رطانيةممم موا اليةيا 

وأظيرا الترا اا لترض ةميا االبل ممم  (57,58)اال ت رار لمجيناا 

تربيط الجيناا المةةزض لم رطان ممم م تول الةامض النوو  الرايبوز  
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(RNAوالبروتين )، يناا المةاتض وك لك م ترتو ممم تنشيط اةت الج

لم رطان  ي يةيا الكبت و رطان الرت  االن انية المزرومة واظيرا 

 ايةا لترض ةميا االبل ممم اةتان الموا المبرمج لميةيا ال رطانية

وتم ا تيتمو كماتض مةاتض لنمو اليةيا ال رطانية  ي المعمل،   ،(06)

ةين أربتا منعيا لنمو يةيا  رطان الرئة المأيو ض من اإلن ان ويةيا 

 رطان التم المأيو ض من الةئران  ي المزارع اليموية، كما ةاربا انتشار 

  (33).ب رطان التم الم رطنةال رطان  ي ةيواناا التجارا )الةئران( 

والكازائين اةت بروتيناا الةميا مح بروتيناا ايرل ىي ماتر 

 ي ج م االن ان    يولوجيةبايولوجيا وليا اتوار  الةعالةيني بالببتيتاا 

 اليةموانظمة  والعابية والمنامية ال مبية األومية والتي تتةمن  انظمة

ميتمةة من اليةيا  ألنواعبةعل مربط  الكازائينكما يمتاز بروتين  . (59)

ال رطانية وانو يعمل ممم تربيط نمو العتيت من انواع اليةيا ال رطانية 

(، يعمل 38لميةيا الميتمةة) Apoptosisوتنظيم الموا اليمو  المبرمج 

الكازائين ممم ت ميل نمو اليةيا ال رطانية بم تار يم ة مراا وتربيط 

طان الرت  بم تار مشر  ي  ر  (Metastasis) ةتون ظاىرض االنبران

 ي اليةيا الج مية ال رطانية  +CD44مراا من يةل تربيط مامل 

(40.) 
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