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 7المحاضرة 

 Anticancer agentsالسرطان مضادات 

Aziridnes (ethylenimines) : 

 حاوية آخرى تبمركبا التفكير تم األزيريدين مركبات تشكيل عبر بدورها تقوم السابقة المركبات أن بما

مركبي  خاص بشكل نذكر المركبات هذه من و الوظيفية المجموعات هذه على ضمنها

Triethylenmelamine  وThiotepa سرطان لعالج بشكل خاص األخير هذا يستخدم حيث 

 مجموعة ضافةإ لكن و للفعالية ضروريتين أزيريدين مجموعتي وجود يعد ،البنيوية الناحية من .المثانة

 و الفعالية دةشدي القلوية االزيريدين مركبات تعد عام بشكل .الفعالية مستوى يرفع ال أو رابعة ثالثة

 من تخفف ساحبة مجموعات إضافة تمت المشكلة تلك لعالج ،سريريا استخدامها الصعب من بالتالي

 الحمضي بالوسط تحولها بعد تلك المركبات تفعيل بذلك يتم. لالستعمال مناسبة لتكون المركبات تلك قلوية

 . DNA الــ قبل من للهجوم يخضع الذي االلكتروفيلي المشتق الى

 

Epoxides & Methansulfonates : 

 ذلك و اإليبوكسيد مجموعة على حاوية مشتقات تحضير طريق عن  DNAلــ  مؤلكلة عوامل تطوير تم

 مسببا فتحها اإليبوكسيد حلقة DNAــ ال يهاجم. النيكليوفيلية للمركبات الحلقة تلك حساسية من باالستفادة

 جذور بذلك لتعطي مغادرة مجموعات على حاوية المركبات هذه تكون، األلكلة عملية بذلك تتم بالتالي و

مركب  (السلفونات مجموعة بواسطة إما المغادرة المجوعات تلك تأمين يتم. الفعالة اإليبوكسيد
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Tresoulfan كمركب هالوجينية مجموعة بوجود أو )المبيض سرطان عالج في المستخدم 

Mitobronitol. 

 هذه تكون حيث فعالة، مركبات تشكل أن سلفونات مجموعة على فقط حاوية لمركبات يمكن ناحية من

 جموعةللم الحامل الكربون تهاجم التي DNA الــ ضمن للمجموعات النيكليوفيلية حساسة المركبات

، fanBusulمركب  نذكر هذه المركبات على مثال. )2SN تفاعل من نوع( مغادرتها مسببا   المغادرة

ية المزمنة وفي عمل اللوكيميا أنواع بعض عالج في Busulfanو  Mitobronitolمن  كل يستخدم

 زرع نقي العظم.

 

Nitrosoureas: 

 ذرات أحد على متوضعة نتروزو محموعة على بنيتها في تحوي أي البولة من مشتقة مركبات هي

 الكتروفيلية مجموعات لتشكيل الحذف تفاعالت النتروزو مجموعة وجود ينشط .اليوريا مجموعة آزوت

 المجموعات مع للتفاعل االيزوسيانات مجموعة تميل .الديازين هيدروكسيد أو ايزوسيانات إما هي و

الـ  مع األخرى تتفاعل المجموعة ، بينماCarbamoylation)تفاعل ( البروتينات  ضمن النيكليوفيلية

DNA  (Alkylation) .ــ ال مركب نذكر المركبات هذه منNimustine رئيسي بشكل لمستخدما 

 مركب يستخدم حين في .الدماغي الدموي الحاجز اجتياز على بقدرته يتمتع ثحي الدماغية األورام لعالج
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Streptozotocin هذا ضمن بالدخول له تسمح سكر مجموعة لوجود ذلك و البنكرياس ورم عالجل 

 .النسيج

 

Methylhydrazine: 

 هذا يتحول ،هيدرازين ميتيل مجموعة على صيغته ضمن يحوي الذي Procarbazine مركب مثل

 البولب يطرح الذي الموافق الكربوكسيلي الحمض جهة من ليعطي مراحل عدة عبر باالستقالب المركب

 المشاركةب الدواء هذا يستخدم. DNAالمؤلكلة للــ  فعاليته عن المسؤول الميتيل جذر اخرى جهة ومن

 .المزمن الهودجكن مرض لعالج
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triazines-Triazines & 1,3,5: 

 المركب استقالب تريازين، يتم مجموعة على الحاوية المركبات من Dacarbazineمركب  يعد

 المركب هذا المؤلكلة. يستخدم الفعالية عن المسؤولة ديازونيوم ميتل مجموعة بذلك ليحرر بالجسم

مركب  حويي أخرى ناحية الهودجكن. من مرض لعالج و المنتقلة الخبيثة الميالنوما لعالج بالمشاركة

Trimelamol 1,3,5مجموعات  على أيضا بنيته ضمن-Triazines باالستقالبوهو يعطي  حلقية 

 .DNA ال الكلة على قادر الكتروفيلي مشتق و األلدهيد الفورم جزيئة

 

complexesPlatinum : 

 تمت ينالبالت من مسرى باستخدام E. Coliال  خاليا على التيار الكهربائي تأثير مدى دراسة لدى

 البالتينوين عقدم بواسطة تم التثبيط هذا أن بعد فيما لخاليا، أثبت لتلك الخلوي االنقسام تثبيط مالحظة

 سميته و فعاليته دةبش البالتينيوم معقد يمتاز .البالتين مسرى و كلوراالمونيوم تفاعل من ابتداء  المتشكل

 لمبيض،ا لعالج سرطان الماضي القرن من السبعينات في له السريري االستخدام أدخل للخاليا، وقد

 .الرئة سرطان و الخصية

 ذرتي مع التكافؤ ثنائي البالتين معدن يرتبط حيث Cis الفراغي التوضع مع مسطحة ببنية المركب يتمتع

 البالسما في الكلور لشوارد العالي التركيز يمنع. معتدلتين أمين مجموعتيو  )مغادرة مجموعات( كلور

 الماء جزيئات مع يتفاعل المركب فإن الخلية لدى دخول لكن و المغادرة من المعقد ضمن الكلور ذرات

 .الشحنة موجب مركب ليعطي
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 خضعت حيث سلبا   المشحونة DNA ال جزيئات جذب امسبب النواة لداخل المشحون المركب هذا يدخل

 النووي. للحمض الفراغي الشكل تغير مسببا األلكلة لتفاعل

 

 بعض ضمن الموجودة الزنك شاردة تسبتدل أن المقعد البالتينوم في لشاردة يمكن أخرى ناحية من

و  Cysteine (اآلمينية  الحموض لربط بعض ضرورية للبروتينات والتي تعتبر الفعالة المواقع

Histidine ( ،دورها يفقدها قد مما للبروتينات األبعاد الثالثي الشكل تغير إلى الروابط هذه تؤدي 

مركبات  عن البحث تم الكلية مستوى على خاص بشكل و الشديدة المعقد سمية بسبب لألسف .الحيوي

 (صغيرة  جزيئات ضمن المعقد كبسلة عملية حاليا   العضوية، تتم على سمية أقل كثيرة مشابهة

Nanospheres ( الفعال المعقد هناك ليحرر الهدف الخلية الى المركب بوصول يسمح بشكل ) أي 

 .)السرطانية الخلية ضمن اإلمكان قدر
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 :) DNA ) DNA Intercalatorsالعوامل المتداخلة مع الــ 

 & Major (صغير  آخر و الكبير الثلم هي و انطوائه عن ناجمة أثالم على DNAالـ  حلزون يحتوي

Minor Grooves (  ،هذه ضمن تتوضع أن مسطحة تقريبا أو المسطحة الدوائية للمركبات يمكن 

 .DNAلجزيء  المكونة اآلزوتية األسس مع ارتباطات مشكلة األثالم

 

 C=Oو  3N اآلزوت ذرة مع هيدروجينية روابط تشكيل طريق عن رئيسي بشكل المركبات هذه ترتبط

 وتيناتبر أو جزئيات ربط على DNAـ ال قدرة في تغير االرتباطات تلك سببت ،اآلزوتية األسس ضمن

 :كالتالي ذلك و المركبات من نوعين بين تمييز هنا يمكن، دورها من بذلك مغيرا أخرى

  الـ  أثالم ضمن تتدخل مركباتDNA ذلك لويت ثم البداية في تساهمية غير روابط تشكيل عبر 

 DNAـ ال مع عكوسة غير تساهمية روابط تشكيل ضمنه التوضع عملية إتمام بعد

(Alkylating & non alkylating agents) . 

  الـ  أثالم ضمن تتدخل مركباتDNA بــ  يدعى ما معه، هذا تساهمية غير روابط فقط لتشكل

Intercalating agents. 

 

 

Alkylating & non alkylating agents: 
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 ةاآلزوتي األسس مع ارتباطات يشكل الذي Distamycin الطبيعي نذكرالمركب المركبات هذه من

 .منه مشتقة ةأدوي عن البحث تم لذلك و قوية للورم مضادة بفعالية يتمتع المركب ال لألسف  .المذكورة

 

 جراثيم من المستخلص Mitomycin C مركب نذكر المماثلة الفعالية ذات األخرى المركبات من

Streptomyces caespitosus ،سرطان لمعالجة طويلة لفترة المركب هذا استخدام تم 

 المركب ذاه يحتوي. الخاليا غير صغير الرئة لسرطان باإلضافة العفج، المثانة المعدة، البروستات،

اعل مع الــ للتف قابل شكل الى إرجاعه بعد يتحول الذي و المؤكسد الهيدوركينون نواة على بنيته ضمن

DNA الــ  أثالم مع يتداخل المركب أن. أيDNA طريق عن همع باالرتباط بعد فيما ليقوم البداية في 

 عكوسة. تساهمية غير روابط تشكيل

 

 رورةض و جهة من سميتها هي تواجهها التي المعوقات من لكنه و جيدة فعالية المركبات هذه تبدي

 الفعال. للشكل لتحولها ذلكو  Hypoxic cells )باألوكسيجين فقيرة سرطانية خاليا وجود(  إرجاعها


