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الخالصة:

هدفت الدراسة اىل الكشف عن قابلية األزورين املستخلص من بكرتيا  pseudomonas aeruginosaيف تثبيط منو خطني من خطوط اخلاليا السرطانية املتمثلة
خباليا سرطان احلنجرة البشري  Hep – 2)) Larynx epidermoid carcinoma Humanوخاليا سرطان الغدة اللبنية الفأري ()ANM – 3
 Mouse Mammary Adenocarcinomaبأستخدام فحص السمية (.)cytotoxicity
اظهرت النتائج ان تأثري األزورين املستخلص املنقى جزئياً يعتمد على تركيزه وعلى نوع اخللية املستخدمة ووقت التعريض فقد أظهر املستخلص فعالية تثبيطية عالية
عند الرتاكيز العالية (  ) 250 ، 125مايكروغرام  /مل و ألوقات التعريض مجيعا  ،يف حني أختزل التأثري التثبيطي تدرجيياً مع اخنفاض الرتكيز املستعمل.و نتج
عن معاملة اخلاليا بالرتاكيز الواطئة حتفيز اخلاليا على التضاعف واألنقسام يف هذين اخلطني اخللوين وبنسب خمتلفة قياساً بالسيطرة ( ، ) % 100فقد
ازدادت حيوية خاليا  Hep – 2خالل مدة  24ساعة االوىل من التعريض فقط  ،يف حني متكنت خاليا  AMN – 3من النمو والتكاثر يف أوقات التعريض
مجيعاً (  72 ، 48 ، 24ساعة ).
الكلمات المفتاحية ، pseudomonas aeruginosa :االوزرينPS 21 ،

المقدمة:

يعد السرطان من املشاكل الصحية الرئيسة والكربى يف العامل  ،وأحد
املسببات املهمة يف زيادة حاالت الوفيات بني األطفال والبالغني وقد شكل
حتدياً كبرياً للعديد من الباحثني لعدم وجود أنظمة عالجية فعا لة للحد منه
بشكل هنائي  ،لذلك سعى الباحثون ألجياد طرائق جديدة وبأساليب متطورة
لعلهم جيدون ضالتهم يف الكشف عن عقار جديد حيد من السرطان  ،ومل
يغيب عن بال املختصني يف جمال األحياء اجملهرية أستثمار األحياء اجملهرية
بوصفها عوامل ضد سرطانية  anticancerفالبحوث اليت أجريت يف
استخدام البكرتيا عالجاً للسرطان ترجع اىل القرن التاسع عشر  ،إذ يعد
العامل  William Coleyهو أول من أستخدم البكرتيا بوصفها وسيلة
لعالج األورام السرطانية وأحداث التنخر ،فقد قام حبقن خليط جلنسني من
البكرتيا املقتولة وهي  Serratia marcescenesو Streptococus
 pyogenesبطريقتني  ،األوىل مباشرة بالورم واالخرى يف جمرى الدم
وأطلق على هذه املعاجلة مسوم كويل Coley toxinأو اللقاح البكتريي
املختلط (.]MBV) MixedBacterial Vaccine [1
تلت هذه املرحلة أستعمال أنواع عدة من البكرتيا يف تقليل نسبة منو
الورم فقد أستعملت  Mycobacterium bovisلقاحاً لعالج سرطان
املثانة السطحي  Superficial bladder cancerبوساطة حتفيز اجلهاز
املناعي وتثبيط أنتشار تقدم السرطان [ ، ]2ومن البكرتيا املرضية األخرى
اليت أستعملت لعالج السرطان هي  Listeria monocytogenesو
مسية
 .]Salmonella Spp. [3اال أن البكرتيا احلية تنتج تأثريات جانبية و ّ
مما أدى اىل احلد من أستعماهلا يف عالج مرضى السرطان [ ،]4لذلك
مت التوجة اىل البحث عن منتجات بكتريية نقية أو مرتبطة مع مركبات
أخرى.
يف العراق جرت حماوالت عديدة ألستخالص منتجات بكتريية وجتريبها
يف عالج السرطان.
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 ،ففي أحد الدراسات [ ]5مت أستخالص  Colicinمن بكرتيا Escherichia
 coliوبينت تأثريه بوصفه مثبطاً لنمو خاليا سرطان الغدة اللبنية الفأري
يف احليوانات املختربية وكونه قات ً
ال للخاليا السرطانية خارجاجلسم احلي
 ، in vitroوان للسكريات املتعددة  Polysaccharidsاملعزولة من
حمفظة بكرتيا  Klebsiellaفعالية مضادة لسرطان الغدة اللبنية الفأري
من خالل حتفيزها للخاليا املناعية [ ، ]6أما الذيفانات املعوية اخلام املنتجة
من  E.coliفعملت على تقليل حجم الورم السرطاين يف الغدة اللبنية
املغروس يف الفئران بنسبة تصل اىل (  % ) 89 – 83عند حقنها مباشرة
يف الورم [.]7
ويف دراسة حول التأثري السمي الوراثي ملستخلص حامض التكويك
اجلداري ( WTA) Wall Teichaic Acidلبكرتيا Enterococcus.
 faecalisيف اخلطوط اخللوية السرطانية Hep – 2و  AMN – 3فقد
أظهر تثبيطاً جيداً هلذين اخلطني [ .]8كما وأثبتت الباحثة [ ]9التأثري السمي
الوراثي ملتعدد السكريد خارج اخللوي )Exopolysaccharids (EPS
لبكرتيا  E. faeciumيف اخلطني اخللويني السرطانيني  Helaو
 AMN–3املستخلص من  E . faeciumوأظهر فعالية تثبيطية للخاليا
السرطانية دون التأثري يف اخلاليا الطبيعية ((REF Rat Embryo
.Fibroblast
تعد بكرتيا  Pseudomanas aeruginosaبكرتية ممرضة منتهزة
للفرص بالنسبة لألنسان و احليوان والنبات ففي األنسان تسبب تلوثاً للجروح
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واحلروق وميكن أن تسبب أمراض الرئة احلادة واملزمنة  ،كما تعد املسبب
الرئيس للوفيات يف األشخاص املثبطني مناعياً للذين يعانون من التليف
الكيسي يف الرئة  ، ]Cystic Fibrosis (CF) [10متتلك هذه البكرتيا
بروتني األزورين والذي يؤلف جزءاً من اجلدار اخللوي إذ إنه يقع ضمن
منطقة البالزما احمليطة باخللية  Periplasmic Spaceويرتكب من 128
حامض أميين [ ، ]11حيتوي هذا الربوتني على أيون النحاس الذي يرتبط
تناسقياً بسالسل من متعدد الببتيد  Polypeptideوهذا األرتباط يساهم
يف أستقراريتة [.]12
تكمن أمهية األزورين كعامل ضد ورمي من التأثري املباشر يف اخلاليا
السرطانية بوساطة ظاهرة املوت اخللوي املربمج هلا .]Apoptosis [13
لذا هدفت هذه الدراسة اىل أستخالص بروتني األزورين من بكرتيا P.aeruginosa
املعزولة من العينات املرضية وتقييم مسيته يف اخلاليا السرطانية.

 – 12أخذ الرائق الذي هو عبارة عن أجزاء البالزما احمليطة باخللية
 azurinوأمهل
واحلاوي على الـ
Periplasmic Fraction
الراسب.
 – 13أضيف اىل الرائق كل من احملاليل األتية  Tris-HClبرتكيز 10ملي
مولر و  1ملي مولر حمللول  CuSO4و  0.1ملي مولر من )K4Fe(CN
لغرض احملافظة على أستقرار ال azurin.
– 14خفض  pHاحمللول ما بني  4.5 – 3.9بأضافة حـامض اخللـيك
الثلجـي  Glaicial acetic acidبرتكيز 1موالري وذلك لرتسيب معظم
الربوتينات االخرى املوجودة يف منطقة الفراغ البالزمي Periplasmi
 Spaceاملفصولة مع األزورين مث قيست امتصاصية للمستخلص اخلام عند
الطولني املوجيني ( )625,280نانو ميرت مث حسبت مث spectral ratio
للقرائتني املذكورتني اذ جيب ان تكون النسبة اعلى من  0.5بعد ذلك مت تنقيته
جزئيا [ ،]15مث حدد تركيز الربوتني الكلــي باالعتمـاد على الطــريقة
املطلقة .]Absolute Method [16

• أستخالص بروتني األزورين اخلام لبكتريا P.aeruginoa
أستخلص األزورين من عزلة البكرتيا Ps21 aeruginosa.Pاملعزولة من
االدرار [.]14
مع أجراء بعض التحويرات على طريقة األستخالص و كما يلي :
 –1حضر  5لرتات من وسط Luria – Bertani Medium LB
ووزع حبجم  100مل يف دورق سعته  250مل ووزعت بقية الكمية
حبجم  500مل على دوارق سعة  1000مل وعقم باملوصدة بدرجة ْ 121م
وحتت ضغط  15باوند  /انج  2وملدة  20دقيقة.
 –2لقح الدورق احلاوي على  100مل من وسط  LBمبزوع فيت (بعمر
 18ساعة ) وحبجم  1مل للعزلة  PS21مث حضن باحلاضنة اهلزازة بدرجة
ْ 37م وملدة  18ساعة لتنشيط البكرتيا وتتطبعها على الوسط.
 –3مت تلقيح الدوارق احلاوية على وسط  LBبنسبة ( % 2حجم  /حجم)
من العالق البكتريي املنشط وحضنت الدوارق بدرجة ْ 37م ملدة 18
ساعة باحلاضنة اهلزازة.
 –4مجعت اخلاليا بوساطة النبذ املركزي املربد ( (Cooling Centrifuge
بسرعة  3500دورة /دقيقة ملدة  15دقيقة.
 –5أمهل الرائق وعلق الراسب 1.2لرت من حملول  Tris-HClذي الرقم
اهليدروجيين ( )8برتكيز  10ملي مولر
 –6عمل هلا نبذ مركزي بسرعة  3500دورة  /دقيقة مث علق راسب
اخلاليا  % 25سكروز املضاف اليه  0.1ملي مولر من مادة Ethylen
واحملضر وحبجم هنائي
Diamine tetra acetic (EDTA) acid
 400مل.
 – 7مت جمانسة اخلاليا بوساطة التحريك بأستخدام جهاز Magnatic
 Stirrerاحلاوي على القضيب املغناطيسي يف درجة حرارة الغرفة وملدة
 15دقيقة.
 – 8نبذ احمللول بوساطة الطرد املركزي املربد Cooling Centrifuge
بسرعة  3500دورة  /دقيقة ملدة  15دقيقة.
 –9أمهل الرائق وعلق الراسب مباء بارد مثلج  Ice-Coldوحبجم 400
مل.
 –10وضع احمللول على جهاز احملرك املغناطيسي Magnatic Stirrer
بدرجة حرارة الغرفة وملدة  15دقيقة.
 – 11نبذ احمللول بالظروف نفسها املذكورة أعاله.

• دراسة التأثريات السمية لألزورين يف بعض خطوط اخلاليا السرطانية خارج
اجلسم احلي vitro in

المواد وطرائق العمل:

* انواع اخلاليا السرطانية املدروسة أستخدمت نوعني من خطوط اخلاليا السرطانية
وهي :
( Hep – 2) -1خاليا سرطان احلنجرة البشريHuman Larynx.
epidermoid carcinoma
 ) AMN – 3) -2خاليا سرطان الغدة اللبنية الفاريAdenocarcinoma.
Mouse mammary
مت احلصول على اخلطني أعاله من املركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة
الطبية بالتمريرة رقم ( )236بالنسبة لألول والتمرير رقم ( )196بالنسبة
للثانــــي وهي منماة على وسط  RPMI – 1640املزود ()% 10
مصل العجل اجلنيين (FCS) Fetal calf serum
*دراسة التأثري السمي اخللوي  Cytotoxicityلربوتني األزورين املنقى جزئياً
يف خطوط اخلاليا السرطانية.
مت زرع خاليا  AMN-3و  Hep-2يف أطباق الزرع النسيجي ذات
احلفر املتعددة (  ) 96مسطحة القعر(.]Flat bottom Well) [17
وتضمنت التجربة ثالث مراحل:
املرحلة األوىل :زرع أو بذار اخلاليا Cell Seeding
 بعد أن متت عملية تنمية وتكثري اخلاليا السرطانية أخذت األوعية احلاويةعلى طبقة أحادية متكاملة من اخلاليا  Confluent monolayerمث
قلعت اخلاليا بأستخدام حملول الرتبيسني – فرسني.
 أضيف  20مل من الوسط الزرعي املزود باملصل بنسبة  % 10اىل كلوعاء ومزج بصورة جيدة،بعدها عدت اخلاليا بأستعمال شرحية عد خاليا الدم
Haemocytometerبأستخدام صبغة الرتيبان الزرقاء [.]17
 نقلت حمتويات وعاء الزرع بعد الرج برفق اىل بيكر  Beakerمعقم ،وبأستخدام ماصة دقيقة  Micropipettوضع  0.2مل من عالق اخلاليا يف
كل حفرة من حفر الطبق ( حبيث حتوي كل حفرة على ما يقارب 104×3
خلية  /حفرة ) .مت تغطية سطح الطبق بورق الصق شفاف معقم خاص هلذا
الغرض وحرك الطبق بلطف مث حضن بدرجة حرارة ْ 37م اىل اليوم الثاين
للسماح للخاليا باأللتصاق .Cell attachment

Iraqi Journal of Cancer and Medical Genetics

60

التأثير السمي لألزورين من بكتريا pseudomanas aeruginosa PS 21
املرحلة الثانية :مرحلة التعريض Exposure Stage
 بعد فحص األطباق والتأكد من منو اخلاليا فيها وتكوين طبقه أحادية كاملةعوملت اخلاليا املنماة يف احلفر برتاكيز نصفية تراوحت بني  250اىل
0.122مايكروغرام/مل يف أنابيب أختبار معقمة بأستعمال الوسط الزرعي
اخلايل من املصل  Serum Free Mediaبالطريقة األتية:
 سكب الوسط الزرعي القدمي من أطباق الزرع النسيجي بعد رفع الالصقمنه وأضيف  0.2مل/حفرة من الرتاكيز أعاله للمستخلص املنقى جزئياً
وبواقع  3مكررات لكل تركيز  ،كما مت عمل مكررات للسيطرة (خاليا
مضاف اليها الوسط اخلايل من املصل Serum Free medium SFMفقط
بدون أضافة املستخلص ) مث أعيد وضع طبقة جديدة من الورق الالصق
املعقم على سطح الطبق.
 حضنت األطباق بدرجة حرارة ْ 37م وبثالث أوقات تعريض Exposure ) time ( 24 ، 48 ، 72ساعة لكل طبق.
املرحلة الثالثة :الكشف عن التأثري السمي لألزورين املنقى جزئياً Cytotxicity
assay
 بعد أنتهاء مدد التعريض  Exposure Periodأخذت األطباق وسكبتحمتوياهتا بعد رفع الالصق منها  ،مث صبغت اخلاليا بأضافة  0.2مل من صبغة
البنفسج البلوري Violet Crystalوتركت ملدة 20دقيقة وبعدها أزيلت
الصبغة بغسل األطباق مباء احلنفية ملرات عدة للتخلص من الصبغة الزائدة.
 بعد جفاف األطباق قرئت النتائج لكل طبق بأستخدام جهازاملطياف الضوئي اخلاص بأطباق املعايرة الدقيقة ELISA microplate
 spectrophotometerعند الطول املوجي  492نانوميرت.
 مت حساب معدل تثبيط منو اخلاليا السرطانية Inhibitory Rate )(IRعلى وفق املعادلة املشار اليها يف [ ، ]18وعلى النحو األيت:

اخلاليا أعتمدت بالدرجة االساس على الرتكيز املستعمل ملستخلص األزورين
ووقت التعريض.
أظهر مستخلص االزورين املنقى جزئياً السيما بالرتاكيز املرتفعة ( 125
 ) 250 ،مايكروغرام/مل بعد  24ساعة من التعريض تأثرياً تثبيطياً ،
فقد بلغت النسبة املئوية لتثبيط منو اخلاليا السرطانية  .% 90وأكدت نتائج
التحليل االحصائي أن الفرق معنوي عند مستوى أحتمالية ()P ≤ 0.05
مقارن ًة مع جمموعة السيطرة (.)% 100
اال أن الفعالية السمية للمستخلص ضد هذا النوع من اخلاليا السرطانية
بدأت تقل وبصورة طردية مع أخنفاض تركيز املستخلص وصوالً اىل الرتكيز
 1.95مايكروغرام/مل فقد بلغت النسبة  % 8؛ مبعىن أخر أن حيوية اخلاليا
يف هذا الرتكيز أصبحت  % 92أما الرتاكيز الواطئة(، 0.488 ، 0.97
 ) 0.122 ، 0.244مايكروغرام/مل فقد سجلت زيادة معنوية لنمو اخلاليا
( )P ≤ 0.05فقد بلغت النسبة املئوية حليوية اخلاليا (109 ، 107 ،107
 % )122،على التوايل مقارن ًة بالسيطرة.
إال أن التأثري التثبيطي للمستخلص بدء يزداد تدرجيياً بعد مرور 48
ساعة من التعريض مقارن ًة مع مدة تعريض  24ساعة فقد كان التأثري
السمي للمستخلص واضحاً يف الرتاكيز املستعملة مجيعها يف هذه الدراسة
 ،مبعىن أخر حصول أخنفاض معنوي يف حيوية اخلاليا كلما أرتفع تركيز
املستخلص حىت أصبحت نسبة التثبيط  % 92عند الرتكيزين ()250 ، 125
مايكروغرام/مل يف حني أخذت النسبة املئوية لتثبيط منو اخلاليا السرطانية
 Hep -2باألخنفاض عند تعريضها للمستخلص ملدة 72ساعة مقارن ًة
لفرتة التعريض  48ساعة  ،فقد سجلت نسبة التثبيط عند الرتكيز 0.122
مايكروغرام/مل  % 8أي بنسبة حيوية مقدارها  % 92من حيوية اخلاليا  ،مث
أخذت نسبة التثبيط تزداد وبالتدريج وصوالً اىل الرتكيزين (250 ،125
) مايكروغرام/مل  ،فقد بلغت  % 80أي أن حيوية اخلاليا أخنفضت معنوياً
( )P ≤ 0.05اىل  20%مقارن ًة مع السيطرة التــي متثل .100%

كما حسب معدل حتفيز النمو ]Proliferation Rate (PR) [19
 ،و على النحو األيت :

إذ إن:
 : %IRالنسبة املئوية ملعدل التثبيط.
 :%PRالنسبة املئوية ملعدل التحفيز.
 : Aالكثافة الضوئية للسيطرة.
 : Bالكثافة الضوئية للمعاملة لكل تركيز.

النتائج:

• التأثير السمي لألزورين املنقى جزئي ًا في خاليا سرطان احلنجرة
البشري Hep - 2
أظهرت النتائج املوضحة بالشكل (  ) 1أن النسبة املئوية لتثبيط منو
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Volume: 3 - Number 2 - 2010

شكل (  ) 1النسب املئوية ملعدل تثبيط أو حتفيز منو خاليا Hep - 2
املعاملة برتاكيز خمتلفة من األزورين املنقى جزئياً يف أوقات تعريض ( 24
 )72 ، 48 ،ساعة.
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التأثير السمي لألزورين من بكتريا pseudomanas aeruginosa PS 21
• التأثري السمي ملستخلص األزورين املنقى جزئياً يف خاليا سرطان
الغدة اللبنية الفأري ()AMN-3
لقد أثبتت النتائج املوضحة يف الشكل (  ) 2أن الرتاكيز الواطئة من
مستخلص االزورين ومبدة تعريض  24ساعة مل تثبط منو
اخلاليا السرطانية من نوع  ، AMN-3بل على العكس حصلت زيادة
معنوية ( )P ≤ 0.05يف منو هذه اخلاليا عند الرتاكيز
(  )0.488 ،0.244 ، 0.122مايكروغرام/مل  ،فقد بلغت النسبة املئوية
حليوية اخلاليا  % 112 ، 119 ، 125على التوايل  ،مث بدأت حيوية اخلاليا
السرطانية  AMN-3تنخفض بشكل غري معنوي  ))P ≥ 0.05عند
أرتفاع قيمة تركيز املستخلص املعامله به لتصبح النسبة املئوية حليويةاخلاليا
السرطانية  % 95، 97 ، 101 ، 103 ، 106يف مدى من الرتاكيز
تراوح ما بني 15.625 – 0.97مايكروغرام/مل  ،وقد ظهر التأثري السمي
هلذا املستخلص يف خاليا  AMN-3بشكل واضح عند أرتفاع تراكيزه ،
فقد حقق تركيز  250مايكروغرام/مل من املستخلص تأثرياً تثبيطياً عالياً و
بلغت النسبة املئوية لتثبيط اخلاليا السرطانية  ، % AMN-3 91أي أن
نسبة حيوية اخلاليا أخنفضت وبشكل معنوي ( )P ≤ 0.05حىت بلغت
 % 9مقارن ًة مع معامل السيطرة ( .)100%كما يالحظ أن التأثري السمي
التثبيطي بدء يزداد تدرجيياً بعد  48ساعة من التعريض مقارن ًة بالتعريض ملدة
 24ساعة مث أخذ يقل نوعاً ما بعد  72ساعة من التعريض.

شكل (  ) 2النسب املئوية ملعدل تثبيط أو حتفيز منو خاليا ANM-3
املعاملة برتاكيز خمتلفة من األزورين املنقى جزئياً يف أوقات تعريض ( ، 24
 ) 72 ، 48ساعة.

المناقشة:

جاءت نتائج هذا اجلانب من الدراسة متوافقة مع ما توصلت اليه دراسات
أخرى اذ أعتمد تأثري األزورين بالدرجة االساس على تركيزه ونوع اخللية
السرطانية املعاملة به.
فقد أدت الرتاكيز العالية اىل تثبيط منو اخلاليا السرطانية املدروسة (
 Hep-2و  ) AMN-3وبنسب عالية  ،يف حني قل التأثري التثبيطي
تدرجيياً مع أخنفاض الرتكيز املستعمل إذ إن الرتاكيز الواطئة أسهمت بشكل

واضح يف حتفيز تكاثر وأنقسام هذين النوعني من اخلاليا السرطانية قيد
الدراسة وبدرجات خمتلفة مقارن ًة بالسيطرة (.)100%
فخاليا سرطان احلنجرة البشري  Hep-2أزدادت بالنمو بالرتاكيز
الواطئة خالل  24ساعة االوىل من التعريض فقط  ،بينما متكنت
خاليا سرطان الغدة اللبنية الفأري من النمو والتكاثر يف أوقات التعريض
مجيعها(  ) 72 ، 48 ، 24ساعة بالنسبة للرتاكيز الواطئة .ومن اجلدير بالذكر
أن املدة الزمنية لتعرض هذه اخللية لألزورين هلا تأثري يف تثبيط منو اخلاليا
بعد تعريضها للمستخلص لفرتة  48ساعة وللخطني اخللويني املستخدمني مث
بعد ذلك بدأ التأثري التثبيطي يقل بعد  72ساعة وقد يعزى سبب ذلك
اىل أن كل جزيئة أزورين تضرب خلية واحدة فقط  ،إذ يشري ذلك
اىل أن أحتمال نفاذ جزيئات األزورين لذلك أستطاعت اخلاليا اليت مل
تتعرض له اىل معاودة نشاطها وأنقسامها مما سبب قلة التثبيط وباملقابل فإن
ذلك يعكس أمهية أعطاء جرع متكرره من العالج لضمان قتل اخلاليا
السرطانية امجع.
كما أكد [ ، ]20أن األزورين يسهم يف تثبيط أنقسام اخللية السرطانية
أعتماداً على نوع اخللية وعلى اجلرع املستعملة والوقت حيث أستعمل
ثالث أنواع من خطوط خاليا سرطان الثدي البشري  MCF-7احلاوي
على بروتني  ،P53واخلط  MDA-MB-157الفاقد لربوتني P53
واخلط  MDA-MB-231احلاوي على جني  P53الطافر  ،وأثبت أن
األزورين أقل مسية اجتاه اخلطني االخرين  ،وبذلك ميكن تفسري ميكانيكة
عمل األزورين يف قتل اخللية السرطانية  ،إذ إن األزورين يدخل اىل السائل
اخللوي  Cytosolللخلية السرطانية مث ينتقل اىل النواة وحيفز مستوى
بروتني  P53و Baxالداخل خلوي وبذلك يثري املايتوكوندريا وحيفزها
الطالق سايتوكروم  [ ]c cytochrome cللسائل اخللوي  ،وهذه
العملية تعمل على تنشيط أنزميات ال  Caspaseالسيما  Caspase 9و
 Caspase 7إذ يقوم االنزمي االول ( ) Caspase 9بتنشيط عملية املوت
املربمج اخللوي  ، apoptosis activatorبينما يقوم الثاين ( Caspase
)7
بتنفيذ عملية املوت املربمج للخلية ( ) Apoptosis executioner
 ، ][21وبذلك تبدأ عملية املوت اخللوي املربمج (  )apoptosisإذ إن
هذه العملية أساسية حلدوث التطور اخللوي Cellular development
والتطور اجلنيين  embryonic developmentوبقاء اخلاليا يف حالة
أتزان . Homeostasis
يعمل بروتني  P53على تنظيم أستنساخ اجلينات املسؤولة عن بدء
عملية املوت املربمج للخلية  Proapoptoticمثل  baxو  Peg-3و
 Apaf-1و  Caspase-9و  PUMAوفض ً
ال عن ذلك فإنه يعمل على
تثبيط اجلينات املضادة لعملية املوت املربمج اخللوي antiapoptotic
 geneمثل ]Bcl [23, 22 2-
أي سوف يزداد مستوى الربوتينات املسؤولة عن بدء عملية apoptosis
مع أزدياد وقت التعريض بينما يقل مستوى بروتني ال  ، Bcl 2-ويف
جتربة أخرى [ ، ]24قيس مستوى بروتينات  P53و  P21و  Baxيف
داخل اخللية املعاملة باألزورين إذ ظهر إن بروتني P 21مسؤول عن ايقاف
تعاقب دورة اخللية فقد لوحظ أزدياد مستوى  P 53و  Baxوأخنفاض
مستوى  ، P21وبذلك مت التأكد من أن بروتني األزورين سام للخاليا
السرطانية احلاوية على بروتني  P53من خالل حتفيز ظاهرة املوت املربمج
كما أنه ال يوثر يف تعاقب دورة اخللية بشكل ملحوظ
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Cytotoxic effect of Azurin Produced from Pseudomonas
aeruginosa Ps21 on cancer cell lines (Hep-2 and AMN-3)
Nihad T.Mohamed*, Hayfa H.Hassani*, Amal M.Ali**, Aiman A.Hassan**
*Baghdad University , College of Science, Biology Dept.
**Al- Mustansiyria University, Iraqi Center of Cancer and Genetic Medicin.

Abstract:

This stady was amied to detection the ability of azurin , produced from Pseudomonas aeruginosa Ps21, as inhibitor
two types of cancer cell lines, human laryux epidermoid carcinoma ( Hep – 2 ) and Mouse Mammary adenocarcinoma
(AMN – 3 ) by using cytotoxicity assay.
The Results showed the effect of partial purified of azurin depended on the concentration , type of cell and the exposure
time. The extract at high concentrations ( 125 , 250 ) µg/ml. were exhibited apotent inhibiory at all exposure time
against cancer cell lines. While The inhibitory activity was gradually reduced with decreasing of concentration of
azurin , the low concentrations were activated for the cells proliferation in comparison with the control (100 %).
The viability of Hep – 2 cells was increased only during the first 24 hr
from exposure while the AMN – 3 cells were proliferated at all exposture times (24 , 48 , 72) hr.
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