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 10المحاضرة 

 Anticancer agentsالسرطان مضادات 

 

 :Colchicine siteمثبطات ترتبط بموقع ارتباط الكولشيسين 

 Colchicumنبات من المشتق الكولشيسين قلويد تأثير لمكان نسبة التسمية تلك أتت

autumnale ثيراتهتأ ولكن لألورام مضاد تأثير المركب هذا يبدي النقرس. لمعالجة عادة والمستخدم 

مشابه له.  بشكل تأثيرها تمارس مشتقات أخرى عن للبحث ودفعت استخداماته من حدت السمية الجانبية

 بتراكيزMicrotubule حركية  يثبت و عالية بتراكيزMicrotubules تفكك  الكولشيسين يسبب

 معطلة Microtubules ببناء تدخل التي (α,β Dimer)التوبولين المنحل  مع يرتبط منخفضة. فهو

 .لعمله الضرورية حركيته بذلك

 

 

 مجموعة أهمية بالتأثير البنية عالقة أظهرت حيث الحلقات ثالثية بنية من الكولشيسين يتألف

 الموقع للفعالية. التعد وظيفة األميد في 1،2،10ومجموعة الميتوكسي في الموقع  9 الموقع في الكيتون

 التوضع على الحفاظ أخرى بشرط تبدالها بمجموعةاس يمكن حيث التوبولين الرتباط ضرورية  7

 للمركب الشكل الفراغي على ذلك انعكاس من الفراغي التوضع هذه أهمية للمجموعة حيث تعود الفراغي

 األرجحعلى  وهي التوبولين مع العكوس غير الكولشيسين ارتباط عن مسؤولة Bتعد الحلقة  ككل.
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 فينيل بحلقة C (Tropolone) الحلقة استبدال يمكن أخيرا  . السمية الدواء تأثيرات عن أيضا   مسؤولة

 .لألورام المضادة الفعالية على الحفاظوذلك مع  الضرورية المتبادالت على حاوية

 

 

 Combretum caffrum الصينية الشجرة من المشتقة Combretastatins مركبات تعد

 Tropoloneوحلقة  (A ring) الميتوكسي ثالثية الحلقة على تحتوي فهي الكولشيسين لبنية مشابهات

 ع. مشب غير الكيلي بذراع الثانية الحلقة عن استعاض حين في

 التوضع يعد حيث المشتقات تلك من فعالية األكثر -4Combretastatin Aيعد مركب 

 Methoxyestradiol-2 مركب حاليا   يخضع. الدوائية للفعالية أساسي لكيلياأل للذراع Cis الفراغي

 .الصلبة األورام بعض معالجة بهدف السريرية دراسةلل

 

 :Antimetabolitesمضادات االستقالب 

 طرق لكبذ مثبطة عملها أو/و تشكلها مع تتداخل بشكل الطبيعية للمركبات محاكيات عن عبارة هي

 منض واجدةالمت لألنزيمات لالستقالب المضادة األدوية استهداف من الرغم علىة. الرئيسي االستقالب

 وذلك السرطانية ياالخال تجاه تتحقق االنتقائية بعض فإن  )السرطانية الخاليا فقط ليس(  الطبيعية الخاليا

نها تعرقل أالنووية أي  الحموض اصطناع مع االستقالب مضادات تتداخل. العالية انقسامها سرعة بسبب

 :بعدة آليات وذلك على النحو التالي DNA & RNAإنتاج 
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  الموت حون الخلية وموجهة ووظائفها دورها مثبطة اآلزوتية سساأل مكان تدخل : ةكاذب ركائز 

 .المبرمج الخلوي

  الصطناعا عملية في عملها معطلة باالصطناع المساهمة األنزيمات ارتباط مواقع لىإ تتنافس 

 .الحيوي

 ضمن(  سرعةالم لويالخ االنقسام دورة تجاه بنوعية االستقالب مضادات تتمتع السابقة لآلليات نظرا  

 بسيط ذكر من دبال التفصيل ببعض األدوية تلك عن بالحديث البدء قبل ). عال   انقسام معدل ذات الخاليا

 :  يلي كما ذلك و النووية الحموض الصطناع العام للمخطط

 

 

 مع بذلك لتدخل ) البورين و البيريميدين(  اآلزوتية األسس اصطناع تحضير البداية في يتم حيث

الضرورية  والبورينية يةالنيكليوزيدات البيريميدين إلنتاج الحيوي باالصطناع الريبوزي السكر جزيئة

 أنزيم بواسطة 2 الموقع من هيدروكسيل مجموعة نزع ذلك يتلو. DNA & RNAلبنية 

Ribonucleotide reductase إلنتاج Deoxyribonucleosides الصطناع الضرورية 

 األساسية DNA polymerase ألنزيمات ركائز النكليوتيدات تلك تعتبر. ةالموافق النيكليوتديات

  DNA. الصطناع

 : يلي ما الى لالنقسام المضادة دويةاأل تصنيف يمكننا عام بشكل
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  البورين أسس اصطناع مثبطات Do Novo Purine. 

  اليوريديليك لحمض الحيوي االصطناع مثبطات Uridylic acid )البيريميدية األسس(. 

  2لـ الحيوي االصطناع مثبطات'-Deoxyribonucleotide  أنزيم تثبيط بواسطة 

Ribonucleotide reductase. 

  لـ  الحيوي االصطناع مثبطاتThymidylic acid. 

  تثبيط عبر الفوالت مثبطاتDihydrofolate reductase . 

 

 :Do Novo Purine البورين أسس اصطناع مثبطات

ركبات . تثبط هذه الم(Adenin & Guanine)ية غير طبيعية ألسس البورين عبارة عن مشابهات بنيو

 .AMP & GMPإلى  Inosine monophosphateاصطناع نكليوتيدات جديدة عبر تثبيط تحول 

 

دخل تمن أشهر تلك المركبات.  (TG-6)والتيوغوانين  (MP-6)يعد كل من الميركابتوبورين 

مثبطة بذلك اصطناع  DNA & RNAالطبيعية ضمن بنية تلك المركبات مكان األسس اآلزوتية 

 النقويةو الليمفاوية األرومة ابيضاضفي عالج  Mercaptopurine-6النكليوتيدات الطبيعية. يستخدم 

 الحادة. الليمفاوية غير اللوكيميا لعالج Thioguanine-6 يستخدم بينما
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 ةالمضاد الفعالية ذات رينيةالبو المشتقات من Fludarabine مركب يعد أخرى ناحية من

 الخلية داخلل المركب يدخل. المزمنة اللمفاوية اللوكيميا لعالج ثاني عالجي كخط خاص وبشكل لألورام

 شكل ىعل اءالدو يحضر. الفوسفات ثالثي المشتق الى تحويله يتم حيث النيكلوزيدية النواقل باستخدام

 .ماءبال انحالله لضعف وذلك فوسفات كملح دواء طليعة

 

 :)البيريميدية األسس( Uridylic acid اليوريديليك لحمض الحيوي االصطناع مثبطات

 خالل نم متجانس غير حلقي نظام بناء عبر البيريميدين لنيكليوتيدات الحيوي االصطناع يبدأ

 ليتشكل وأكسدة تحلق تفاعل يلتوه Carbamoyl phosphate مع سبارتيكاأل حمض ثمالة تفاعل

 نزع بعد كبذل معطيا   الريبوزي السكر جزيئة مع يتحد بدوره الذي Orotate ورتاتاأل ركبم بالنتيجة

 هذا. يعد )UMP ,Uridine Mono Phosphate( اليوريديليك حمض جزيئة 2CO مجموعة

  UTP. سفاتالفو ثالثي المشتق لىإ تحوله بعد ذلك و البيريميدية النيكلويتيدات لبقية طليعة الحمض
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 القليلة المثبطات بين من PALA (N-PhosphonoAcetyl-L-Aspartate) مركب يعد

 هوو ركةالمشا االنزيمات أحد لركيزة كمنافس المركب هذايعمل  ،ا  سابق المذكور الحيوي لالصطناع

 Aspartate transcarbamoylase.  أنزيم

 

 

 

 

) Deoxyribonucleotide-'2 Ribnucleotideمثبطات االصطناع الحيوي لـ 

)reductase inhibitors : 
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  DNA.جزيء الصطناع ا  ضروري Deoxyribonucleotide-’2 ـل الحيوي االصطناع يعد

 أنزيم العملية يتوسط. (OH-'2) 2 الموقع من هيدروكسيل مجموعة نزع بعد الطالئع تلك إنتاج يتم

RiboNucleotide Reductase (RNR) تيروزين ةثمال على األنزيم لهذا. يحوي الموقع الفعال 

 روكسيل.الهيد نزع تفاعل لتنشيط أساسي الحر الجذر هذا تشكل يعدحيث  الحر للجذر مصدر تعد التي

 نزيماأل هذا يقدمحيث ) ز محف كعامل(  التفاعل من يخرج و يدخل األنزيم أن المخطط يوضح

 دور زيماألن بجي ضمن أخرى أمينية حموض تمارس وهنا الحيوي التفاعل ببدأ يسمح الذي الحر الجذر

عد إعادة بهو ولكن مع وجود جسر كبريتي إضافي. يتم فيما  كما األنزيم ليعطي التفاعل استكمال في

 إنتاج الشكل البدئي لألنزيم كما هو قبل الدخول بالتفاعل ليكون جاهز لتفاعل آخر. 

 

 

 تثبيط األنزيم عن طريق التقاط الجذور الحرة:  

 فمثال   ،األنزيم بتثبيط لتقوم الحرة الجذور تلتقط مركبات استخدام في لتفكيرا تم اآللية تلك من انطالقا  

 مجموعة نزع عملية تفعيل مانعا   التيروزين على المتوضع الحر الجذر أمين الهيدروكسيل يلتقط
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 النتريك أوكسيد جذر أيضا باستخدامه المركب يعطي .) الفعال غير للشكل األنزيم يحول(  الهيدروكسيل

 .حرة جذور مع االرتباط على قدرته عن األغلب على ناجم لألورام مضاد بتأثير أيضا يتمتع الذي

 .الدموية األورام بعض عالج في الدواء يستخدم

 

 

 مثبطات مشابهة للركائز الطبيعية: 

 الموقع لىع معها تتنافس فهي وبالتالي الطبيعية الركيزة بنية بنيتها في تشابه مركبات عن عبارة

 Tezacitabine  &Capecitabineنذكر المركبات تلك بين من .عمله مثبطة لألنزيم لالفعا

&.Gemcitabine & Cytarabine  

 

 

 (dFdC) Gemcitabine & Cytarabine:   

 في الهيدروكسيل لمجموعة الفراغي بالتوضع الطبيعية النيكلوزيدات عن Cytarabine يختلف

لـ  الحيوي صطناعاال ويعطل جهة من RNR أنزيم المركب طيثب.) cytidineلـ  مشابه ( 2Cالموقع 
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DNA )أمراض من العديد لعالج جيدة فعالية الدواء يبدي ).إضافية نيكلوزيدات وصل من التمكن عدم 

 بسرعة المركب فعالية تنخفض لألسف. الصلبة السرطانات لعالج منخفضة فعالية ذو ولكنه اللوكيميا

 .أفضل حركية خواص مع مشتقات عن للبحث دفع مما استقالبه بسبب

 زيمأن لتثبيط باإلضافة RNR ألنزيم مثبطة خفيفة فعالية ذو Gemcitabineمركب  نذكر منهاو

 فاعلت يمر ،الهيدروكسيل مجموعة لبد 2 الموقع في فلور ذرتي على المركب يحتوي .البوليميراز

 على رح جذر تشكل يعطلثابت.  حر رجذ فيها يتشكل مراحل ةبعد لألنزيم الفعال الموقع مع المركب

 هذا ،أخرى رةم للتفاعل القابل و الحر التيروزين جذر تشكل بإعادة يقوم الذيو 439 السيستيئين ثمالة

 .الفعال الغير للشكل األنزيم يحول ما

 

 يبدي. ضوالمبي الثدي ،المثانة ،الكولون ،البنكرياس ،الرئة سرطان عالج في الدواء يستخدم

 .ياالخال صغير غير والرئة البنكرياس سرطان لعالج الفوالت مضادات بعض مع تآزري علف المركب

 

 

 

 Tezacitabine: 

 diphosphateمركب يبثبط الخلية داخل للفسفرة تعرضه فبعد. دواء طليعة عن عبارة

Tezacitabine الـ  أنزيم عكوس غير بشكلRNR، للـ يمكن بينماTezacitabine 

triphosphate الـ  بنية ضمن لالدخوDNA يمكنال( له طرفية نهاية مسببا   االنقسام عملية خالل 
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. بعد تحوله إلى والمعدة العفج ألورام مضادة فعالية المركب هذا يبدي. )بعده آزوتية أسس إدخال

Tezacitabine diphosphate ألنزيم الفعال الموقع يدخل RNR  متعددة تحول لتفاعالتليخضع 

 .لألنزيم تثبيط بذلك مسببا   ثابت حر جذر على حاو   مشتق يةبالنها يعطي بشكل

 

 citabineCape: 

 جذرلى ع يحتوي. السرطانية الخاليا في خاص بشكل تفعيله يتم ،دواء طليعة نيكليوزيد عن عبارة

 الثةث بواسطة هتفعيل يتم .الهضمي بالجهاز امتصاصه من ويحسن المركب قطبية من يخفف ليفاتيأ

. Carboxyesterase & Cytidine deaminase & Thymine phosphorylaseأنزيمات

      الورمية الخاليا في خاص بشكل)  Thymine phosphorylaseدور ( األخيرة الخطوة تحدث

 الدوائية الفعالية نأ أي. الورمية الخاليا تجاه للمركب انتقائية يعطي مما هذا )أضعاف خاليا الكبد  10 (

 نالقولو سرطان عالج في خاص بشكل الدواء يستخدم.  Flurouracil-5مركب ل عائدة باألصل هي

 .المنتقل والمستقيم
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 :Thymidylic acidلـ  الحيوي االصطناع مثبطات

 Thymidylateعدة أنزيمات أهمها Thymidylicيشارك في االصطناع الحيوي لحمض 

synthase (TS)  و أنزيمDihydrofolate reductase (DHFR).  

 

 : Thymidylate synthase (TS)مثبطات 

 الهيدورجين ذرة استبدال ويتوسط Uracil يوراسيل اآلزوتي األساس مع األنزيم يرتبط

 لىإ dUMP ليتحو عملية يتوسط أنه أي. Thymine التيمين األساس بذلك ليعطي ميتيل بمجموعة

dTMP .5,10 قبل من الممنوحة الميتيل مجموعة نقل نزيماأل يتوسط-

Methylenetetrahydrofolate مركب ويحرر ليعود Tetrahydrofolic acid THF في كما 

نذكر  Thymidylate Synthase أنزيم عمل على تؤثر التي المركبات هذه من. السابق المخطط

 :مايلي

  FU) & floxuridine-fluorouracil (5-5: 

 من deoxynucleoside floxuridine 5-FUdR النيكلوزيدي مشتقه و فلورويوراسيل 5 يعد

 األكثر السرطانية األدوية من الفلوروبيريميدية المشتقات هذه تعتبر. TS ألنزيم الرئيسية المثبطات

 نواقل نفس مستخدما   الخاليا لىإ يدخل حيث دواء طليعة ذاته بحد فلوراسيل 5 . يعدالعالم في استخداما  

       fluoro-2’-depxyuridine monophosphate-5الفعال للشكل يتحول وهناك اليوراسيل
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5-FdUMP .تفعيل يتطلب بينما floxuridine الفوسفات حاديأ للمشتق لتحويله فسفرة عملية فقط .

 نزيماأل عمل تثبيط مسببا   Thymidylate Synthase ألنزيم الطبيعية الركيزة المركبان هذان ينافس

 تيمين.اليوراسيل إلعطاء ال من الميتيل مجموعة نقل في

 

 أنهب وذلك Thymidylate Synthase أنزيم تثبيط على المركبات تلك قدرة تفسير كنيم

 .)5الموقع  ( ميتيل مجموعة مكانه ليوضع اآلزوتي األساسمن  هيدروجين ذرة نزع يتم العادية بالحالة

 برتعت وهي فلور بذرة الهيدروجين ذرة استبدال تم fluorouracil & floxuridine-5 من كل في

 لمركباتا تلك تدخل أخرى ناحية من. نزيماأل عمل بذلك معطال   السابق مع بالمقارنة للنزع مقاومة

و  DNA بنية ضمن تدخل كما DNA Polymerase أنزيم لعمل كركائز النيكليوزيدات مكان الدوائية

RNA   بالترتيب اصطناعها و عملها تعطيل مسببا. 
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 ،رأسال ،الثدي ،والهضمية التنفسية الطرق سرطانات لمعالجة اصخ بشكل فلورويوراسيل 5 يستخدم

و  Oxaliplatin مع بالمشاركة والمستقيم القولون سرطانات في خاص بشكلو المبيض ،الكبد

Irinotecan .هذا طويرت تم. الجلدية السرطانات بعض لمعالجة أيضا   ككريم يستخدم أن للدواء يمكن 

 بورم صابةالم الكبد خاليا أن الجرذان عند مالحظة تم عند العشرين القرن من الخمسينات في الدواء

 هدف يشكل قد يلاليوراس استقالب أن توقع منه و الطبيعية نسجةاأل مع بالمقارنة اليوراسيل أكثر تستهلك

 . لألورام المضادة لألدوية جديد

 بسبب ألسفل لكن ،كبدال لىإ المنتقل المستقيم و القولون سرطان لمعالجة floxuridineيستخدم 

 داخل اشرةمب يحقن بالتاليو )يتخرب أغلبه بالكبد  (فإن توافره الحيوي ضعيف  النيكلوزيدية بنيته

 .الشرايين

 

 : DHFR( Dihydrofolate reductase( الفوالت مثبطات

 اصطناع مثل الحيوية للعمليات ضرورية كوأنزيمات من عبارة ومستقلباته الفوليك حمض يعد

 لتحويل الضرورية الميتيلين مجموعة بتأمين دورها يتلخص. البورين ونيكليوتيدات Thmidylic حمض

(UMP) Uridine monophosphate  إلىThymidine monophosphate (TMP) .

 مستقلب ليعطي مرحلتين على NADPH وبوجود باإلرجاع الفوليك حمض يتحول

Tetrahydrofolate THF .5 من كل المطاف بنهاية ليعطي تتفاعال لعدة األخير يخضع-

Formyl-THF & 10-Formyl-THF  الميتيلين-الضرورية  الكربون ذرة مصادر تعداناللتان- .

 منهو DHFالفوالت على شكل  لتجمع باإلضافة  TMPاصطناع يقافإ DHFR أنزيم تثبيط يسبب

 .THF تفاعالت جميع تثبيط
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 تقليدية فوالت مضادات لىإ الفوليك لحمض علمرجا لألنزيم المثبطة األدوية تصنيف يمكن

 .)تتريميتركسا( تقليدية وغير ) تالميتوتركسا(

 

  التقليدية الفوالت مضادات Classical DHFR inhibitors: 

 أمين مجموعة بوجود الفوليك حمض عن يختلف الذي الميتوتريسكات نذكر المركبات تلك أشهر من

 األنزيم مع المركب يرتبط. الهيدروكسيل مجموعة مكان يميدينالبيرمن حلقة  4في الموقع  2NHأولي 

 السلسلة يشبه ليفاتيأ جذر على المركب يحوي. الحيوي االصطناع في دوره بذلك معطال   المرجع

 يشارك .)نفس النواقل البروتينية (الخاليا  لداخل المركب نقل من تسهل التي البوتيريك لحمض الجانبية

 الخاليا نحو الدواء انتقائية من يحسن مما األنزيم و الدواء بين ما الرتباطا في NADPH نزيمأالكو
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 نوع من الليمفوما لمعالجة الدواء يستخدم. )السليمة الخاليا من أكثر NADPHتحوي  ( السرطانية

Non-Hodgkin، لمعالجة الستخدامه باإلضافة لكذو الخصية وسرطان الحاد الليمفاوي الدم ابيضاض 

 ،المناعي التثبيط مثل الجانبية التأثيرات من العديد الدواء يسبب .الكبار عند الرثوية مراضواأل الصدف

 ألكيلية متبادالت إضافة تسمح را .ضر أقل له مشتقات عن للبحث دفع مما كبدية و كلوية ،هضمية أذية

 المركبات من ،عيةالطبي الخاليا لىإ نقله لتخفيف وذلك المركب سمية بتخفيف الثانوي ميناأل ذرة على

 . Edatrexate & PDXكل من  نذكر المشتقة

 

 

 

  التقليديةغير  الفوالت مضادات lassical DHFR inhibitorscNon: 

 الجانبية السلسلة على حاوي الغير Trimetrexate تريمتريكسات مركب نذكر عليها كمثال

 انخفاض سببب للميتوتريكسات قاومةالم األورام في بفعالية الناتج المركب يتمتع ،البوتيريك لحمض

 باإلضافة القولون سرطان مثل السرطانات بعض لعالج Trimetrexate يستخدم. الدواء نقل

 .حيوي كصاد لفعاليته
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 :Protein Kinase Inhibitorsمثبطات البروتين كيناز 

إلى أي بروتين  4POتثبط هذه األدوية أحد أو أكثر من بروتينات كيناز التي تضيف مجموعة فوسفات 

 Tyrosineويعدل وظيفته من خالل التفاعل مع الحموض األمينية الموجودة في بنية البروتين مثل

Kinase  والهيستيدين كينازHistidine Kinaseفالفسفرة تنظم العديد من العمليات البيولوجية .، 

ذه البروتينات بما فيها تستعمل مثبطات البروتين كيناز لمعالجة األمراض الناجمة عن فرط نشاط ه

 .كينازات الخاليا السرطانية

 ( EGFR :للسرطان  المضادة لألدوية كأهداف تعتبر التي كيناز تيروزين بروتينات تشمل

Epidermal Growth Factor Receptor  أو يسمىHER1 (  &VEGFR ) Vascular 

Endothelial Growth Factor  (  &HER2 ) Human Epidermal Growth Factor 

Receptor 2 ( & PDGFR ) Platelet-Derived Growth Factor Receptor ( & 

Bcr-Abl )  22و 9صبغي فيالدلفيا ناتج عن تبادل المادة الوراثية بين الذراعين الطويلين للصبغيين 

ينتج من هذا التجاور و( 22)صبغي  BCR ( و9)صبغي  ABL المورثتينمما يؤدي إلى تجاور 

غير مرتبط بالمستقبل  Src وBcr-Abl . يعتبر كال  من Bcr-Abl ( & Srcمورثة تعرف باسم 

 ATP ربط موقع يعمل. ATP على كالهما يعتمد .مرتبط بالمستقبالتفي حين يعتبر الباقي  )خلوي(

 .لألورام المضادة التيروزين كيناز بطاتلمث كمستقبل

 2 نوعال من TKI مثبطات تثبط بينما للكيناز، النشط بالتشكيل (Type I) 1 النوع مثبطات ترتبط

(Type II) بكثير أكبر نسبةب البنية في يختلف النشط غير التشكيل أن بما. النشط غير تكوينه في اإلنزيم 

 .قائيةلالنت أفضل فرصة لها يكون قد 2 النوع مثبطات أن حاقتر فقد ،لإلنزيم النشط التشكيل من

  Imatinib:  .بشكل ميسيالت  يستعملأول مثبط للتيروزين كيناز تم تسويقهMesylate ج لعال

هاز السيما االبيضاض النقوي المزمن وفي معالجة سرطان الج Leukemiaسرطان الدم االبيضاضي 

  مع وجبة الطعام والماء.مغ فمويا   800-400الهضمي. يعطى بمقدار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A9
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 Erlotinib:  .وامل نمو عيثبط أنزيم تيروزين كيناز المرتبط بمستقبالت يستعمل بشكل هيدروكلوريد

 س غيرالبشرة مما يعطل عملها. يستعمل لعالج سرطان الرئة غير صغير الخاليا وسرطان البنكريا

ساعة أو بعد  غ فمويا  قبل الطعام بمدةم 150القابل لالستئصال أو النقيلي. يتوفر بشكل أقراص تحوي 

 . Gemcitabineالطعام بساعتين. يمكن أن يعطى بالمشاركة مع 
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 :Monoclonal Antibody Drugs أدوية أضداد أحادية النسيلة

ضداد على هي شكل من المعالجة المناعية حيث ترتبط األ MoAbsالمعالجة باألضداد أحادية النسيلة 

ذه اجمة هوهذا مما ينبه الجهاز المناعي لمه ،الخاليا أو البروتينات في الجسمنحو نوعي مع بعض 

ئية بغية يا التاالخال الخاليا. وحديثا  استخدمت أضداد أحادية النسيلة لالرتباط مع جزيئات مكتنفة في تنظيم

عمل جسم. تستة العالتي تثبط استجابة هذه الخاليا التائية التي لها دور كبير في إضفاء منا نزع العوامل

 Rheumatoid Arthritisأضداد أحادية النسيلة لعالج أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتيدي 

 وداء الزهايمر وأنماط مختلفة من األورام. Multiple Sclerosisوالتصلب المتعدد 

 Rituximab:  اية دبيستخدم لعالج اللمفوما الالهودجكينية واالبيضاض اللمفاوي المزمن. يعطى

 دقيقة 30مغ/الساعة كل  50مغ/الساعة عن طريق التسريب الوريدي وترفع الجرعة بمقدار  5بجرعة 

لونزا مغ/الساعة كحد أقصى. يسبب أعراض ثانوية شبيهة لالنف 400حسب تحمل المريض وصوال  إلى 

تتضمن وهن وحمى ورعشة وألم وتعرق ودوار وصداع وغثيان وإسهال. يستعمل بالمشاركة مع 

 الميثوتريكسات في التهاب المفاصل الروماتيدي.

 Alemtuzumab: ين يستعمل لعالج ابيضاض لمفاويات الخاليا البائية المزمن عند المرضى الذ

غط الدم ضتفاع استعملوا أدوية العوامل المؤلكلة ولم يستفيدوا. أعراضه الجانبية تتضمن انخفاض أو ار

 دان الشهية واعتالل عصبي بصري ونقص اللمفاوياتوعدم انتظام دقات القلب وحمى وطفح وفق

 والعدالت والصفيحات.

 Transtuzumab:  عبير تالذين يكون لديهم فرط يستعمل لعالج سرطان الثدي النقيلي عند المرضى

غ عن م 400مغ أو  150والذين لم يتلقوا معالجة كيميائية. يوجد بشكل أمبوالت  HRE2للبروتين 

 . Rituximab. نفس األعراض الثانوية لـ طريق التسريب الوريدي

 Bevacizumab: من خالل إعاقة  ،يعمل عن طريق تقليل تكوين ونمو أوعية دموية جديدة في الورم

. عمل بروتين يسمى عامل نمو بطانة األوعية الدموية وهذا يساعد على إبطاء نمو السرطان وانتشاره

 .IVمغ  400-100لي والكلية والمبيض بمقدار يستعمل في سرطان القولون والرئة والثدي النقي


