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 الملخص
على    تأثيرهدراسة    تمتالجبل،    وإكليل  والزعتر طبيعياً في بعض النباتات كالمرمية    موجودهو مركب فيتوبوليفينول   الكارنوسول

  السرطانيةالخاليا  تكاثر، ثبت أن الكارنوسول يثبط (TNBC) ةالسلبيأنواع مختلفة من السرطانات. في سرطان الثدي الثالثي 
ال يُعرف    ذلك، إلى موتها إما بااللتهام الذاتي او الموت المبرمج. ومع    ويؤديدورة الخلية    يوقف  أنه  كما  ها،المستعمراتونمو  

على تثبيط   الكارنوسولالدراسة الحالية، تم تقييم قدرة    هذهفي    .والجزيئية  الخلوية  الكارنوسول  عمل  آليةسوى القليل جًدا عن  
ً و (metastasis)أخر  إلى  عضو من  السرطانية الخاليا انتقال دراسة تأثير الكارنوسول   تمت كما أنه  الخبيث، ورم ال نمو أيضا

المختبرية في الدراسة الحالية    التجاربالمختبر والجسم الحي. كشفت    في الهيستونعلى بروتينات    األستيلالحمض الميني    ونقص
ً الخاليا السرطانية    وغزو  انتقالقادر على تثبيط    الكارنوسول   وغزو عن طريق تجربة ألتام الجرح    الخبيث نمو الورم    وأيضا

المرتبط بالمناعة   االنزيمو   (gelatin   zymography)  زيموغرافيالجيالتين. إضافة إلى ذلك، كشفت تجارب الجيالتين  
(ELISA)  المتسلسل    النسخو لمتفاعل  تعبير  ق  الكارنوسول أن    (RT-PCR)  البوليميرازيالعكسي  تثبيط  على    ونشاط ادر 
MMP-9  بروتين معامل االستنساخ .STAT3  ل    يله دور كبير في التحكم في التعبير البروتينMMP-9،    اختبار لذلك تم 

المحفزة  ROSالتفاعلية  االكسجينات تواجدتم تثبيطه بواسطة  STAT3النتائج انه تعبير ال  وأظهرتعليه  الكارنوسولتأثير 
على نمو الورم الخبيث في أجنة الفراخ، وأظهرت النتائج قدرة    الكارنوسول  اختبار   تم  ذلك،   إلى  إضاقة.  الكارنوسولبواسطة  

الجزء األخير من الدراسة أظهر الكارنوسول قدرته على تحفيز نقص    وفيعلى إحباط نمو الورم بشكل ملحوظ.    لالكارنوسو
ً PCAFو P300عن طريق إحباط البروتينات المسؤولة كال  الهيستون تينات الميني األستيل على برو الحمض   ذلكو خصيصا

الختام تقدم هذه الدراسة دليالً على أن الكارنوسول قد يمثل مرشًحا عالجيًا    وفي.  ROSالتفاعلية    االكسجينات  تواجد اعتماداً على  
 .P300 ل ورم سرطان الثدي وكمثبط طبيعي جديد  ونمو انتشار  يعالجواعًدا 

إجهاد   ،p300، التفاعلية االكسجينات، STAT3، الخبيثورم ال نموة، السلبيسرطان الثدي الثالثي : كلمات البحث الرئيسية
 . الميني األستيل الحمض، االندوبالزميةالشبكة 
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