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 6المحاضرة 

 Anticancer agentsالسرطان مضادات 

 

  : السرطان

 كلمة أتت حيث ،الطب في كبير بشكل مستخدمان مصطلحان هما : (Cancer & Tumour) الورم أو

 ليةالخ لتشابه ذلك و البحر سرطان يعني الذي و (Crab) اإلغريقي األصل من  cancerالسرطان 

 البحر. أصابع سرطان بشكل انتشارها في السرطانية

 أي تصيب أن يمكن التي) مرض 200 من أكثر(األمراض  من مجموعة على المصطلح هذا يطلق

 من صحيح نسيج ضمن للخاليا مسيطر وغير طبيعي غير بتكاثر يتميز الجسم، وهو من منطقة

 .العضوية

 تضاعف و لنمو ةالمنظم الطبيعية التنظيم آليات الطبيعية الخاليا تفقد عندما السرطانية الخاليا تتشكل

 خاليا نوع لكل يزةالمم و لها المميزة الخصائص تفقد ما غالبا   و طبيعية غير هذه الخاليا تصبح  .الخاليا

 .التمايز بفقدان يدعى ما و هو  )الدموية الخاليا عن الكبدية الخاليا(  اآلخر عن

 يف والتوضع الجسم من مجاورة مناطق غزو على بالقدرة cancer cell السرطانية الخلية تتمتع

 عىيد ما هذا و blood & lymph systems واللمفاوي الدموي الجهازين عبر وذلك أعضاء مختلفة

 موضعا   ونيك من يدعى بينما الخبيث بالنوع نقائل يطور السرطان الذي . يدعى  metastasis النقائل

  Benign. الحميد بالسرطان

ا م، ومنها ارجيةهذه التغيّرات ناجمة عن التفاعل بين عوامل الفرد الجينية وثالث فئات من العوامل الخ

 : يلي

 فوق البنفسجية واألشعة المؤيّنة. العوامل المادية المسرطنة، مثل األشعة 

  ومكّونات دخان التبغ واألفالتوكسين )أحد العوامل الكيميائية المسرطنة، مثل األسبستوس

 لزرنيخ )أحد ملّوثات مياه الشرب(.الملّوثات الغذائية( وا
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 ريا أو لبكتيالعوامل البيولوجية المسرطنة، مثل أنواع العدوى الناجمة عن بعض الفيروسات أو ا

 الطفيليات.

تقّدم ير مع الكل كبترتفع معدالته بش ويُعّد التشيّخ من العوامل األساسية األخرى لإلصابة بالسرطان الذي

خ. ع التشيّ طان مفي السن، ومن الُمرّجح أن يُرّد ذلك إلى زيادة مخاطر اإلصابة بأنواع معيّنة من السر

ما تقدم ل كلّ ويقترن تراكم مخاطر اإلصابة بالسرطان بميل فعالية آليات إصالح الخاليا إلى االضمحال

 الشخص في السن.

 و البيئة ،التغذية، العمر، الجنس، العرق مثل العوامل من العديد حسب نوعه و السرطان معدل يختلف

 ببا  س األكثر هو شيوعا   األكثر السرطان يكون أن الضروري من ليس ناحية أخرى منالحياة.  نمط

 سرطان كوني حين في المتقدمة الدول في السرطانات حدوثا   أكثر البروستات سرطان يعد فمثال ،للوفاة

 .الدول تلك في وفاة معدل أعلى عن مسؤول الرئة

 وتطوره السرطان أسباب

 هي المقترحة النظريات أحد السرطان، حدوث وراء الكامنة اآللية تحديد الصعب من مازال اليوم حتى

 قد الخلية على تطرأ ما ( mutation ) طفرة أن تطرح التي و المراحل المسرطنات المتتالية نظرية

 الحقة بطفرات للتأثر عرضة أكثر هذه الخلية تصبح .مباشر بشكل الخلية سلوك على أوال تؤثر

subsequent mutationsالتحكم بعملية أنظمة في اضطراب يسبب حد إلى الطفرات هذه . تتراكم 

 .موتها معدل انخفاض أو الزمن مرور مع الخاليا انتاج معدل ازدياد مسببا التكاثر

 ارتباط بسب النظرية هذه تفسر  .طفرات  5-4لحوالي  السرطان تراكم تطور يتطلب ما عادة أنه يقال

 عام شكل. ب )موروثة طفرات(الصغار  عند األورام باستثناء عام، بشكل العمر بتقدم السرطان ظهور

 و في ينةمع طفرات إحداث في دورها يتلخص التي و السرطان لحدوث المؤهبة العوامل من العديد هناك

 .الخلية ضمن معين مكان
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 الدورة الخلوية :

 

 السكون مرحلة:  phase) 0Quiescence (G يهاف تكون التي الخلوية الدورة من مرحلة 

 أن حيث 1G لمرحلة امتداد أنها على 0G مرحلة إلى أن ينظر يمكن .السكون بوضعية الخلية

 يضالتحر غياب أو المغذياتلنقص  إما لالنقسام تتحضر حتى وال منقسمة تكون ال الخلية

 ) مثال العصبية الخلية(  ذاتها بحد الخلية لنوع أو لالنقسام

   مرحلة (G₁ phase) : من لخليةا الوسط، ينقل في النمو عوامل بروتينات و المغذيات توافر 

 الخاصة والبروتينات RNAm الصطناع الجينات تفعيل يتم حيثG₁  مرحلة إلى G₀ مرحلة

 على لمعتمدةا كيناز البروتينات من عدد وبمشاركة التفعيل هذا نهاية في الخلية تبدأ .منها بكل

 أو تيشتف نقاط عبر المرحلة هذه اتمام قبل الخاليا . تمرDNAباصطناع الــ  CDK السيكلين

 فقدت التي جميع الخاليا الخلية دورة من تخرج حيث restriction checkpoint مراقبة

 .growth signalling النمو اشارات
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  مرحلة اصطناع DNA  (S phase)الطور في األساسي الحدثS ، ال اصطناع DNA 

 إلى وتصل ، DNA polymeraseمثل للتضاعف الضرورية األنزيمات أعداد حيث تتزايد

 .بنتين لخليتين الضروري . DNA ال اصطناع ليتم النواة داخل

  مرحلة(G₂ phase)  ال اصطناع انهاء بعدDNA ، مرحلة في الخلية تدخل G₂  حيث 

 بروتيناتال اصطناع السريع، بالنمو : حينها الخلية تتميز .لالنقسام المرحلة هذه في تتحضر

 ذهه عن ينتج .الحيوي الهامة االصطناع عمليات من العديد حدوث إلى باإلضافة الالزمة

 مرت  .االنقسامي المغزل لحبال المشكلة microtubules الميكروتيوبل : مكونين العمليات

 هوزيةج تضمن عوامل عدة من للتحقق G₂ التفتيش نقطة عبر المرحلة هذه قبل اتمام الخاليا

 .التالية بالمرحلة لاللتحاق الخلية

  الفتيلي االنقسام مرحلة Mitosis Phase (M phase) الخلية وانقسام Cell 

Division   : مرة للدخول إما جاهزتين بنتين خليتين تنتهي بتشكل أطوار عدة عبر تمر 

 . 0G السكون طور في تدخل أو الخلوي االنقسام دور في خرىأ

 و بروتيناتال و الهرمونات العوامل من كبيرة شبكة بواسطة الخلوي االنقسام بدورة التحكم يتم

 تم إذاف . الخلوية الدورة أطوار أحد في اضطراب عنه العوامل ينجم هذه في طفرة أو خلل اي

 يواجه checkpoint. التفتيش مراكز إحدى بلوغها عند الخلية دورة إيقاف يتم الخلل هذا ضبط

 نحو الخلية يهتوج أو شديد يكن لم إذا إصالحه إما  :الخيارين أحد التفتيش مركز داخل الخلل هذا

 سبب كوني قد فهذا الخلل لهذا الضبط و التحكم يتم لم إذا لكن  apoptosis. الموت المبرمج

 .السرطان نشوء و لتتطور

 المعالجة الكيميائية للسرطان:

 تشغل .السرطان مرض لمحاربة الثالثة األساسية المحاور الفعالة المعالجة و المبكر الوقاية، الكشف تعد

 و الصيدالنية الصناعات تطور رغم زال ما هو و العالج ضمن المكان المركزي الكيميائية المعالجة

 هذا .السرطانية األمراض و الحاالت عالج بعض في ضعف أو نقص من يعاني العلمي البحث مخابر
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 عصرنا العلماء في انشغال يفسر ما فعال لعالج الحاجة و بالسرطان اإلصابة لتزايد باإلضافة األمر

و  السرطانية األدوية مجمل سنتناول عام بشكل  .السرطان ظاهرة لمحاربة جديدة أدوية باكتشاف الحالي

 الهدفي. أو الحديث العالج باتجاه منه و التقليدي بالعالج ابتداء ذلك

 : اليكالت ذلك و عملها طبيعية حسب كبيرة دوائية زمرة عدة في السرطانية األدوية تصنيف يمكن

 DNA (DNA Alkylating Agents)لــ  المؤلكلة العوانل 

 DNA )  ( DNA intercalatorsمع  المتداخلة العوامل 

 ( Anti-Mitotic Spindle ) االنقسامي المغزل مضادات

 ( Topoisomerase inhibitors )  التوبوايزميراز مثبطات

 ( Antimetabolites )  االستقالب مضادات

 ( Hormone Action Inhibitors )  اللهرمونات لفعل المثبطة األدوية

 شكلب الخلوية االشارة مثبطات و ( Protein kinases inhibitors ) كيناز البروتينات مثبطات

 .عام

 

 : DNA ( DNA Alkylating Agents )لــ  المؤلكة العوامل

 هذه تمارس ،عام 72 حوالي منذ السريري االستخدام DNA ال تستهدف التي السرطانية األدوية دخلت

 كنمم حيث  .الخلية تضاعف على بذلك مؤثرة DNA ال ألكلة طريق عن بشكل مبسط دورها األدوية
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 و مئوية 37 حرارة ،مائي وسط( بالشروط الفيزيولوجية  قادرة مواد أنها على المؤلكلة العوامل تعريف

pH 7,4  ( مع ثابتة روابط تشكيل على (Covalently binding) DNA الزمرة ما بين ذلك و 

 .)القلوية اآلزوتية األسس DNA (ال جزيء و Electrophile) عادة(  للدواء المؤلكلة

 في ارتباطها ىلد خطورة أكثر تكون لكنها و أطوارها جميع في مع الخاليا تتفاعل أن األدوية لهذه يمكن

 . DNA تصحيح لعملية كاٍف بعدها وقت وجود عدم بسبب ذلك و S و 1G المتقدم الطور

 األساس منض نيكليوفيلية األكثر اآلزوت ذرات مع أفضلي بشكل االرتباط الى المؤلكلة العوامل تميل

 : يلي كما بذلك تكون هي و اآلزوتي،

N7 (Guanine) > N1 (Adenine) > N3 (Cytosine) > N3 (Thymine) 

 

 مضاعف اخلد المتوضعة النيكليوفيلية فالمواقع الفرغية اإلعاقة بعملية DNA ل األلكلة عملية تتأثر

  ال أثالم ضمن المتوضعة المواضع تكون بينما المؤلكلة العوامل مع عرضة للتفاعل أقل تكون الحلزون

DNA  االلكلة لعملية عرضة األكثر الصغيرة و الكبيرة. 

 نم تحرض و منه المتأذي الجزء من RNA ال نسخ و التضاعف عملية جهة من DNA ال تمنع ألكلة

 األسس إلزالة الهادفة األنزيمات عمل بسبب و الحلمهة تفاعالت و  DNAال تجزئة عملية آخرى جهة

 الهيدروجينية روابطال في خلل تحدث األلكلة أن عملية الذكر من بد ال للسابق باإلضافة .المتأذية اآلزوتية

 .DNAالــ  لحلزون المشكلة اآلزوتية األسس بين ما المتشكلة
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 أن الثنائية أللكلةا لهذه فيمكن  .الوظيفة ثنائية أو أحادية ألكلة علمية تحدث أن المؤلكلة للعوامل يمكن

 لهذه يمكن حتى أو DNA ال ذراعي مع باالرتباط مع أو DNA من ال واحد ذراع مع إما تكون

 .أخرى بروتينات و DNA ال بين ما تربط أن المؤلكلة العوامل

 األحادية لكت من DNAلل  سمية أكثر تكون مضاعفة أللكلة المحدثة المركبات أن الى اإلشارة من بد ال

 .المحدثة السمية بين ما و األلكلة مرات عدد بين ما مباشرة عالقة توجد حيث

 : التالية الكيميائية الزمر الى المؤلكلة العوامل تصنيف يمكن

Nitrogen Mustards .1 

Aziridnes (ethylenimines) .2 

Epoxides .3 

Methanesulfonates .4 

Nitrosoureas .5 

Triazines & 1,3,5-Triazines .6 

Methylhyrdrazines .7 

Platinium complexex .8 

Miscellaneous alkylating & acylating antitumor agents .9 

 .اآلزوتي الخردل بمركبات سنبدأ حيث الكيميائية الزمر هذه بعض المحاضرة ضمن سنتناول

MustardsNitrogen : 

 االولى العالمية الحرب ضمن التخريش شديد لزج عامل هو و )الكبريتي الخردل( الخردل غاز استخدم

 في لنقص مؤدية جهازية تأثيرات يحدث أنه ليوجد بعد فيما تأثيراته التحقق من تم كيميائي، كسالح

 السبيل في لتقرحات باإلضافة اللمفاوي في النسيج انحالل العظمي، النقي في ضعف البيضاء، الكريات

 ذلك و األمراض السرطانية معالجة في المركبات تلك استخدام فكرة الى التأثيرات تلك أدت .الهضمي

مركب  استخدام فكرة تم سميتها. منه مستوى لتخفيض باآلزوت الكبريت استبدال إجراء بعد
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Mechlorethamine  عام الليمفوما عالج في المستخدمة اآلزوتي الخردل مركبات أول يعد الذي 

 الدواء تأثيرات نشر تم. لللمف و للنقي مثبط تأثير ذو أيضا الكيميائي السالح هذا أن لوحظ فقد  1943

 زال ما العظام لنقي السمية الدواء تأثيرات بالرغم من 1946. عام مرة ألول المعالجة في الستخدامه

 .L’Hodgkin’s lymphomالعالجي لـ  البروتوكول ضمن لآلن يستخدم

 

 

 : اآلزوتي الخردل لمركبات بالتأثير البيية عالقة

 قليلة لزجة مادة يبقى لكنه اآلزوتي الخردل من أفضل Mechlorethamine ال كون من بالرغم

 عطرية بحلقة فيها الميتيل مجموعة استبدال الماء. و المستخدمة األدوات مع بسرعة تتفاعل حيث الثبات

 مما هذا العطرية الحلقة باتجاه اآلزوت االلكتروني لذرة الزوج انزياح بسبب الخواص هذه من يخفف

 في الدخول والتوزع  قبل لالمتصاص قابل المركب التعديالت تلك تجعل المركب. ثباتية من بدوره يزيد

 من للماء رهةالعطرية الكا الحلقة وجود يخفف ثانية ناحية من النيكليوفيلية. للمراكز األلكلة عملية

 المركب طبيةق من ترفع التي كربوكسيلية مجموعة إضافة تمت المشكلة تلك لحل بالماء، لذلك االنحاللية

 انحالليته. و

 الكيلي جذر إضافة تمت المشكلة تلك لمعالجة للمركب، الفعالية مع فقدان التعديالت تلك ترافقت لألسف 

 سلسلة على الحاوي Chlorambucilال  مركب مثل الحمضية المجموعة و العطرية الحلقة بين ما

 و المزمنة اللمفاوية اللوكيميا لعالج المركب هذا استخدم. )البوتيريك لحمض مشتق( البوتيريك  حمض

 على ذلك بدل يحتوي لكنه و السابق الدواء Bendamustinال  مركب الليمفوما. يشبه أنواع بعض

 بتحديد أيضا لكن االنحاللية بتحسين فقط ليس البوتيريك سلسلة تسمح  Benzimidazole. نواة

 عالجية. أهمية ذات فعالة )مستقلبات( مشتقات   باستقالبه يعطي حيث المركب، استقالب
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 آلية عمل العوامل المؤلكلة:

 جوماله حدوث الصعب من و الشدة متوسطة الكتروفيلية مركبات عن عبارة االلكيل كلوريدات تعد

 من كباتالمر هذه فعالية شدة تبرير يمكن  .عليها DNA ال النيكلوفيلية ضمن آزوت لذرات المباشر

 وفق ذلك و مغادرة كمجموعة الكلور مجموعة بدوره ينشط الذي و المركب ضمن اآلزوت ذرة مشاركة

 : التالي المخطط

 

 تؤدي أو DNAال  تثبت التي الهيدروجينية الروابط شبكة في خلل الى اآلزوتي األساس هذا ألكلة تؤدي

   DNAال بنية في طفرات حدوث منه و المرتبط األساس اآلزوتي نوع في تغيير الى

 توتومير. يرتبط شكلين يتخذ األساس الذي هذا ضمنه، جديدة موجبة شحنة الغوانين ألكلة تحدث فمثال

 يكون الجديد المؤلكل الشكل لكن و هيدورجينية روابط بثالث السيتوزين مع الطبيعية بالحالة الغوانين
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 طفرة حدوث و تبديل منه و التيمين مع االرتباط يفضل العكس على بل السيتوزين مع االرتباط ضعيف

 .DNAال  بنية ضمن

 

 الكتروفيلي النشاط زيادة بسبب ذلك و الحلمهة تفاعالت تنشط أن األلكلة لعملية يمكن آخرى ناحية من

 . (N7)إيجابا   اآلزوت المشحونة لذرة المجاورة للذرة

 باألورام: خاصة بيولوجية مواقع استهداف

 جموعاتم إدخال في التفكير تم اآلزوتي، الخردل لمركبات السامة الجانبية التأثيرات تخفيف بهدف

مركب  طويرت فكرة أتت منها و الطبيعية، الخاليا مع بالمقارنة الخاليا السرطانية أكثر تخص وظيفية

Melphalan هذا جودلو أهمية العلماء توقع حيث. الفينيل أالنين ثمالة على بنيته في يحوي الذي 

 .همن اعتبارا باالستقالب ينتج الميالنين لكون ذلك و الميالنوما أورام في األميني الحمض

 في مقبولة ةفعالي أبدى لكنه و األورام من النوع هذا في خاصة أهمية المركب هذا يبدي لم الواقع في

 لبروتينيةا النواقل استخدام على المركب ضمن أالنين الفينيل ساعد وجود العظمي، النقي أورام عالج

 .الورمية الخاليا لداخل نقله لتأمين األميني الحمض بهذا الخاصة
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 في الحاوي Estramustineاالستراموستين  مركب المبدأ نفس طبقت التي االخرى المركبات من

 االستراديول بهرمون الخاصة المستقبالت استهداف بهدف طور الذي االستراديول و هيكل على بنيته

 وجود بسبب كافية غير اآلزوت ذرة االلكترونية على فالكثافة دواء طليعة ليكون المركب هذا صمم.

 توقع استهداف الستيروئيدية البنية وجود بسبب .الكربونيل مجموعة عن الناجم االلكتروني السحب

 ضمن الفعال الشكل بذلك معطيا   الكاربامات مجموعة تتحرر هناك و الهرمونية للمستقبالت المركب

 مؤلكلة بفعالية يتمتع لم حيث التجزئة تفاعل تجاه ثباتية المركب أبدى لألسف .السرطانية الخاصة الخاليا

 متوسطة فعالية المركب أبدى عالجيأ .االنقسامي أنابيب المغزل مع االرتباط على فعاليته اقتصرت بل

 .البروستات سرطات عالج في

 

 

 بشكل تفعيلها تمي أدوية طالئع باستخدام ذلك و الورمية الخاليا الستهداف أخرى بطريقة التفكير ذلك تلى

 منه و يدازالفوسفوروام أنزيمات تركيز بازياد األورام بعض تمتاز فمثال ،الخاليا الورمية ضمن خاص

 تم الذي اميدالسيكلوفوسف مركب األدوية هذه من .تفعيلها ليتم االنزيمات لتلك تحتاج أدوية تطوير تم

 و كيميااللو ،الليمفوما ،هودجكن مرض لعالج مستخدم دواء أول بعد فيما أصبح و 1958 عام تطويره

 .الخصية سرطان لعالج استخدامه إلمكانية باإلضافة المبيض سرطان و الثدي سرطان لعالج بالمشاركة

 لكن و الفوسفوروميداز أنزيم بواسطة الحلمهة بعملية تفعليها ليتم المركبات تلك طورت ذكرنا و كما سبق

 ليتحول الكبد ضمن أكسدة تفاعل بواسطة كانت بل الحلمهة بواسطهة عمليه التفعيل تتم لم للدهشة المثير

الفعال  المؤلكل العامل معطيا حذف لتفاعل ع وقتهاليخض آخر مكان الى بالجسم الفعال الغير المستقلب
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Phosphoramide ال  مركب وAcrolein  من التاثيرات الجانبية. للتخلص أغلب عن المسؤول 

 .Acrolein Scavengerقابطة  كبريتية مركبات إضافة الضارة تمت Acroleinتأثيرات 

 


