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الثرا ي فري الوفراة بعرد اضمرراض ال لبير         مشرلل  عاليير  كو ر  السربر الرر ي       يعتبر السررطان 

 الوعا ي  . 

في العالم بشلل عام  متزايد في  سر اضصابات السرطا يةارتفاع  وقد لوحظ في اضو ة اضخيرة

وحترى    2003ت وتيررة اضرتفراع بالتزايرد بعرد عرام      في العراق على وج  الخصرو  وقرد بردا   و

رطان يومنررا اررقا وقررد اصرربط يشررلل خررررا للررل افررراد الي تيررم العراقرري كيررا كشرر  م لرر  السرر

لعررراق باسررتثنال اقلرريم فرري كررل محافاررات ا العراقرري فرري احصررا يت  اضخيرررة عررن  سررر اضصررابة 

 . 2015وذلك لعام 20278 بلغت النسب   كردستان أذ

للخاليررا   DNA اليررادة الوراثيررةكثيررر منررا يعلررم ان السرررطان يحصررل بفعررل طفرررات تنشرر  فرري     

,  Deletion, وطفرة الحرق    Translocation,ومن اقه الرفرات ,طفرة اض ت ال  ال سيية

 . Gene amplificationوالتضخم ال يني 

  ن اي ازاا بالتي:صا ص اساسي  ييلبخ تيتاز الخاليا السرطا ية

 اضكتفال القاتي في اطالق اشارات اض  سام الخلوي  -1

 ضشارات التثبيط  اضست ابة عدم -2

 على التضاع   ال درة الالمتنااية -3

 ت نر اليوت الخلوي  -4

  ال درة على ا شال اوعية  دموية -5

 ى اض بثاث واض تشار الى النسج الي اورةال دره عل -6

اضان بعررا الخاليررا وبررالر م مررن ان بيلررة اليضرري  ترروفر مررايلزم مررن اليغررقيات واضوكسرر ين    

 Reprogrammingعررادة برم ررة اضيررا   أ الررى تحرروير ايضررها ب ليررة أ  قررد تل رر  السرررطا ية

energy metabolism           وتعد ارقه اضليرة مرن أبررز خصرا ص الخاليرا السررطا ية تضرا  الرى

السرررطا ية بتحويررل اضيررا مررن الفسررفرة الت كسرردية عاليررة  آلخصررا ص أعرراله, أذ ت رروم الخليررة 

راقر (الى التحلرل السرلري اضقرل كفا رة وارقا ارو        للفا   والتي تتم في اليايتوكو دريا )بيوت الا

 والقي او موضوع ذلك الي ال .  Warburge effectبرغ مايسيى تاثير ور



 

 

وسرين ثالثري آلفوسرفات ( امرا     )آدينATP(جزيلرة طاقر     (2 تاج في مسلك التحلل آلسلري يتم ا

د ا ليراذا ت روم   حر ل أوقرد يسرأ    ATP( جزيلة طاق   (36 تاج في ايا الفسفرة التأكسدية فيتم ا

جزيلرة ف رط مرن     2باتبراع ذلرك النروع مرن اضيرا الرال كفرول وتحصرل علرى           الخاليرا السررطا ية  

        الفسررررررررررررررفره آلتاكسررررررررررررررردي   مركررررررررررررررر الراقررررررررررررررة وتتررررررررررررررررك اضيررررررررررررررا اللفرررررررررررررررول    

phosphorylation(oxphos) oxidative    ؟  بال تتصر  بر  آلخلير  آلسرررطا ي     ارل ارقا

القكيرة ألتري حيررت العليرال فري البحرر عرن طررق محاربرة تلرك           ألتي لراليا وصفت بتصرفاتها 

؟ وقبل الخوض في  يار ذلك ي ر اضشاره الى التخلص منها أم كي   فسر ذلك ألخليةوكيفية 

ى جرا زة  وبرل ت رديرا لر  علرى      لقي سريي بأسري  وحصرل علر    العالم القي اكتش  ذلك ألتاثيرو ا

 . 1931وقد كان ذلك في عام   Otto Warburgeوالعالم او  ضكتشا ذلك ا

رطا ي  لتحوير أيضها وتحويل  من لسودا على بدأ لنحاول معرفة السبر القي يدفم الخلي  اوع

ل خصوصرا عنردما  علرم أن    برا لسرلري وض ييلننرا أن  عرد ذلرك      الفسفرة التأكسدية ألى التحلل ا

 Warburgeلرقي يسريى   يوعة خاليا قرد ت روم برقلك السرلوك ا    من بين م  خلية ورمية واحدة

effect  لسرطا ات , وللن يب ى السؤال لياذا ؟القي يعد أحد الخصا ص اليييزه لبعا ا 

ا لنررا  برردو  حررن أض بيررال أمررام اررق  يبرردو ألتصررر   بيررا وللنرر  علررى أيررة حررال يحرردث ميررا ي ع    

لتغاضري  لك علينرا التبصرر وفهرم ارقه الخاصرية بردض مرن ا       لتصر  لعدم فهينا لرقلك السرلوك لرق   ا

  ناخق اليثال اضتي:سذلك , وللي  فهم  بار ذلك خارج قوا ين الربيعةعنها واعت

جزيلرات مرن    7يترلر بنال ذلك اليركرر  اليلون الر يسي للغشال الخلوي أذ   palmitateال  

ATP    جزيلررات مررن مركررر ال   8ذرة كرراربون ييلررن الحصررول عليهررا مررن    16باضضرراف  الررى

ACTYL-C0-A 

وللرن لري      ATPفهي توفر اللثير من جزيلات ال  oxphos بالنسبة ضلية الفسفرة التاكسدية

كروز باللامرل   و)اليصدر الر يسي لللاربون ( ض ر  يرتم حررق اللل     ACTYL-C0-Aاللثير من ال 

منر  شرل لتحصرل    يب رى  الرري رة يسرتنفق الخرزين باللامرل ولرن       وبهرقه   ATPجزيلة  36ض تاج 

 للرراربون للرري تضرراع  مادتهررا النوويررةالخليرر  الترري يررراد لهررا اض  سررام ماتحتاجرر  مررن مصرردر ا

ليتم اض  سام وا تاج خاليرا جديردة   وبروتينات السدى  ة الغشال الخلوي والعضيات الخلويةوماد

واراجرت الرى    ية فلترت مرن كتلتهرا الورميرة الر يسرية     لقلك فان توليرد طاقرة   يرة لخليرة سررطا      

يهرا تحروير   ومصدر لللاربون فاصبط لزامرا عل  في ال سم وتحتاج الى مصدر للراقة موقم اخر

وارقا التحويرل ارو مرا اطل نرا      الى مسلك التحلل السلري  ايضها من مسلك الفسفسرة التاكسدية

 يروفر كررال مرن الراقررة والركيررزة   لررنيط مرن اضيررا ( ضن ذلرك ا  Warburge effect) علير    

 .اليرلوبتان في عيلية اض  سام الخلوي السريم 

 سرام  اثنال النيو ال نيني لرنف  السربر اعراله ) اض     ر وربرغ تستخدم  الخاليا ال نينيةان تاثي

ج اليتعرض لل رح فري اليرة   السريم ( القي يترلر الراقة والركيزة كيا تتبع  الخاليا في النسي

مرن   اثنرال الرركا وينشرأ    ال روحليا ان العضالت ايضا تستخدم ذلك النيط من اضيرا اصالح 

 ( القي يسبر الم العضالت .lactic acid خالل ذلك اليسلك حاما اللبنيك )



 

 

لتسلك ذلك اليسلك واو بسبر تواجد الرورم فري بيلرات     اناك سبر اخر يدفم الخلية السرطا ية

( الرقي يرتم فير  بنرال مركرر      ليايتوكو ردريا )بيرت الراقرة   ل  فري ا قليلة اضوكس ين ف د يحصل ت

 ها تساام في الية  ارا للو السرطان تعيل على  لق بيت الراقة , او ان جينات  ATPالراق  

الررى مررؤثرات  الررقي يخضررم الخليرر  لهررقه اضليررة عنرردما تتعرررض    Apoptosisاليرروت اليبرررمج

أجهراد  تي رة تعررض اليرريا للعرالج      أو عنرد تعرضرها الرى    او   صا فري اضوكسر ين    خارجية

فالخلية السرطا ية خليرة خالردة    physical or chemical therapyلفيزياوي اللييياوي او ا

من اضوكسر ين واليغرقيات وتسرتريم اض  سرام والتوالرد       تستريم الب ال والعيش في بيلة خالية

قرد يتلرون خيررين     فري جينومهرا وعنرد اض  سرام     تراكم اليلات من اضخرال الوراثيةبالر م من 

وارقه الرري رة    لتنتج اربم او ست خاليا في اض  سام الواحد بدض مرن خليترين   مغزليين او ثالثة

هرا سررطان بركرت للخاليرا     ومن داا فري السررطا ات الشرديدة الخبرر    من اض  سامات السريع    ر 

 ن الخاليا الربيعي  تحتاج للللوكوز اضاكيا ت در اضشاره الى   burkit lymphomaالليفاوي 

وز كر وكوز وتشر  الللوا ها تستهلك كييات قليل  من  اما الخاليا السرطا ي  فهي متعرش  لللل

 . كيا يشر  ال يل اليال بعد رحلة صحراوية مضنية

 اجرد اضورام الثا ويرة الينتشررة   وتيستفاد من خاصية شر  السلر سريريا وذلرك فري تشرخيص    

(                             PET  scaning)  نيرررررة ا بعررررراث البررررروزيترون الي رعررررري  اليصرررررا  بت فررررري ال سرررررم

positrone emission tomography scaning ر يررتم ح ررن اليررريا بيررادة سررلر  حيرر

(  اضورام FDG) fluorodeoxyglucoseوالسرلر ارو    fluorin -18بناير مشم ارو   معلية

شرديدة الخبرر    لقلك الفحص تلرون مرن  روع اضورام سرريعة اض تشرار      التي تعري  تي ة موجبة

 0 لسرعة  يواا الفا  ة

 تشرار  سرريم اض الينتشر الى النروع الخبيرر     ير السرطان من النوع يفسر تحول او ما واقا 

لرك الاررو  ستخضرم الرى قرا ون      الخاليرا فري ت  ف بعد جرع اللييياوي او حتى العالج الفيزيا ي 

سرتيوت   قوى واضصلط ضن الخاليا الضعيفةفي الب ال لال  Darwinian perspectiveدارون

س ين وسرتب ى ف رط   وستب ى ف ط الخاليا التي لها قدرة مواجهة الضغوط من   ص  قال واوك

والب رال بفعرل قردرتها علرى اسرتخدام       ج واقه الخاليا اسرتراعت الي اومرة  للعال الخاليا الي اومة

تحلل السلري في الحصرول  اي الخاليا التي تستخدم الية ال  Warburge effectتأثير وربرغ 

 .  على الراقة

والترري )للررورم  الررى ان ال ينررات الورميرر  بنوعيهررا اليشرر عة للررورم واليثبرررة  الدراسررات  بينررت

اللرقان يتوسرران اليرة   رل       AKTو  P53من اقه ال ينات جرين    تتوسط الية اض  سام الخلوي

كوز وذلك من خالل والخلي  على استهالك اللل(  تحفز  RASاشارة اض  سام الخلوي في مسلك 

تصنيم بروتينات   ل السرلر عبرر الغشرال الخلروي واعتيراد مبردأ وربررغ فري اض  سرام لضريان           

واعتيراده  هرد  عالجري   التركيز على ارقا اليبردأ ك   ,وقد بدأ في اضو   اضخيره تلاثراا وب ا ها 

 لسرطان فضال عن  العالج اليناعيل جديدة كستراتي ية عالجية
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