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 8المحاضرة 

 Anticancer agentsالسرطان مضادات 

 

orscalatInter-ting agents or DNAcalaInter: 

 ستويةم بكونها تتميز الحلقات متعددة  )متجانسة غير أو متجانسة( عطرية  مركبات عن عبارة هي

 ينب عامودي بشكل و DNA الـ أثالم بالدخول بين يسمح لها فراغي مسطح بشكل تتمتع أي السطح،

 DNA.لــ  ةاآلزوتي األسس من زوجين

 من بطروا شاردية و تجاذبات هدروجينية، روابط( DNAمع  تكافئية غير المركبات روابط هذه تشكل

 هذا راآلزوتية. يغي األسس بين ما تباعد الى حدوث التداخالت تلك تؤدي Van der Waals).نوع 

 و النمو عوامل، بوليميراز (المختلفة  البروتينات على التعرف على DNA ال جزيء قدرة من التباعد

 .بالكامل الخلية على بدوره ينعكس ما وهذا )غيرها

 الى ولتتح قلوية ذرات تحوي أو باألصل مشحونة أما ( موجبة شحن المركبات تلك تمتلك ما غالبا  

 ألسسا ضمن للمركب أفضل ثباتية بتأمين الموجبة الشحن تلك تساعد ،)الخلية ضمن المشحون الشكل

 .)الريبوز سكر جزيئات ضمن الفوسفات مجموعات( السالبة  بالشحن الغنية اآلزوتية

 

 :كالتالي ذلك و العوامل من أنواع عدة الى المركبات تلك تنقسم

Monofuctional intercalating agents: 

 على يحاو طبيعي قلويد عن عبارة وهو مشتقاته، و Ellipticineمركب  نذكر المركبات هذه بين من

 مركبال هذا لألورام. يتحول مضاد واسع بطيف يتمتع ، وPyridocarbazoleبيريدوكاربازول  نواة

 منها تاألنزيما من وعددا   DNA ال  مع ليقوم بالتداخل الجسم ضمن الموجبة الشحنة أحادي للشكل

 األنزيمات األخرى. من غيرها و Topoisomerase و DNA Polymerase أنزيم
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 DNA ال مع داخلت ذلك بعد بدوره يسبب الذي Intoplicine  مركب نذكر المركب هذا مشتقات من

 .المعطاة لجرعةا مع متناسبة كبدية سمية مع المركب إعطاء يترافق. II و I التوبوإيزوميراز عمل لتثبيط

 نقص لكن و مشابهة بفعالية تتمتع التي األخرى المركبات من العديد هناك السابقة لألدوية باإلضافة

  و Acridines ال مركبات باستثناء السريرية استخداماتها من تحد الجهازية سميتها أو/و فعاليتها

Anthracyclines  ا.الحق عنها سنتكلم لتيا 

 

fuctional intercalating agentsBi: 

 عن يبعدان DNA ال مع للتداخل مركزين على حاوية هي و Bis-intercalators ب أيضا تدعى

 قدرة تعزيز الى لالرتباط مراكز عدة وجود يهدف المضاعف، االرتباط لتؤمن ذلك كافية بمسافة بعضهما

 بعضها عن تنفصل الشحنة كاتيونية مراكز االرتباط تكون ما عادة DNA. جزيء ربط على المركب

 Ditercaliniumمركب  يعد DNA. ال مع الثنائي بالتداخل يسمح كاف   طول مع وصل بذراع البعض

أنزيم  يثبط ال فهو مختلفة تأثير آلية يبدي لكنه و Ellipticine بنية من المشتقة المركبات هذه عن مثال

 مركب يبدي DNA. ال أخطاء تصحح و تكشف التي األنزيمات يثبط لكنه و II التوبوايزوميراز

Elinafide  و المبيض سرطان من كل في للورم مضادة جيدة فعالية أبدى مشابهة حيث ارتباط آلية 

 .الدراسات تطور من حدت العصبية العالية سميته لكن وPhase I السريرية  الدراسات في الثدي
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 :Topoisomerase Inhibitors زتوبوإيزوميراال تطامثب 

DNA Topoisomerase: 

 تتحكم فهي، DNAلل  األبعاد الثالثي الشكل على الحفاظ عن مسؤولة أساسية أنزيمات عن عبارة هي

 بين تمييز يمكن .الصبغيات انفصال و تجمع التضاعف، االنتساخ، عملية وانبساطه خالل انعطافه بدرجة

 كسريبينما  DNAلل  واحد ذراع تكسر التي Iنوع  من توبوايزوميراز : األنزيمات هذه من نوعين

 عن DNAمع الــ  النوعين هذين ضمن األنزيم يرتبط. DNAكال ذراعي  II نوع من توبوايزوميراز

 األنزيمات. لهذه الفعالة المواقع ضمن المتواجدة التيروزين حموض طريق
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 ثمالة مهاجمة بعد ذلكو DNA ـال لحلزون واحد ذراع بكسر Topoisomerase I أنزيم يقوم

 بذلك نخفضلي كاملة دورة الحلزون يقوم ذلك اآلزوتي. بعد األساس ضمن الفوسفات لمجموعة التيروزين

 كبذل ليتحرر DNAال  طرفي وصل بعملية،  تتنتهي العملية N-1إلى  Nمن  الحلزون دورات عدد

 .التالي الشكل في كما ذلك و )أقل لفة( أقل لفات بعدد الحلزون ا   تارك األنزيم

 

 تثماال بواسط(  الذراعين كال بقطع DNA ال مع ارتباطه بعد Topoisomerase II أنزيم يقوم

 دوران و عبور ذلك يتلو. )ألخر ذراع من(  أزوتية أسس 4 يعادل نزياحابوجود  ذلك و ) التيروزين

 تلك تتطلب ما عادة. االنزيم بذلك ذراع محررا   كل طرفي وصل بإعادة العملية لتنتهي الذراعين لكال

 .ATPالطاقة  جزيئات وجود لتتم العملية
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 ألنزيم النوعية مثبطات الى بعدها لننتقل Topoisomerase II مثبطات عن البداية في سنتكلم

Topoisomerase I. 

Topoisomerase II Inhibitors: 

 ال ذراعي ترك بالنهاية يسبب مما له مثبطا   الوسطية بالمرحلة األنزيم مع باالرتباط المركبات تلك تقوم

DNA  و االكريدين مشتقات خاص بشكل نذكر المركبات هذه بين من  )المفتوح(المكسور  بالشكل 

 .االنتراسيكلين

.I Acridine derivatives: 

 ألنزيم مثبطة فعالية تبدي التي المنشأ صنعية أو طبيعية األكريدين مشتقات من العديد هناك

 قليل I. التوبوايزوميراز على أيضا يؤثر بعضها و II بالتوبوايزوميرازنوعي  بعضها التوبوايزوميراز،

 من  .العالية السمية لتأثيراتها أو فعاليته إما لنقص ذلك و السريرية الدراسات أكمل من المركبات هذه من

 لعالج الليمفوما جيدة فعالية أبدى الذي Amsacrine ( mAMSA ) مركب نذكر المركبات هذه

 / DNA من ثالثي معقد ليشكل المركب يرتبط يمفاوية،لال الحادة اللوكيميا و الخبيثة

Topoisomerase / Drug لل المفتوح ذلك بالشكل و DNA   طرفي وصل عملية بذلك مانعا 

 .الحلزون
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Anthracyclines & related compunds .II: 

 النتراكينونا نواة(رباعية الحلقة  الحيوية المضادات من مجموعة عن عبارة االنتراسيكلين مركبات تعد

. Daunorubicinو  Doxorubicin مركبي من كل نذكر المركبات هذه بين من، D)إلى  A من

 ةالمضاد للفعالية أهمية تبدي التي هيدروكسيل مجموعة بوجود األخر عن Doxorubicin يختلف

، DNAالعطرية مع  حلقاته تتداخل حيث، DNAمع  نسبيا   ثابت معقد Doxorubicin لألورام، يشكل 

 . DNAلل  الكبير الثلم داخل D الحلقة تدخل حيث

 مانح ( Aضمن الحلقة  C-9 في مجموعة الهيدروكسيل بين ما ذلك و هيدروجينية روابط أيضا   يشكل

الـ  ينغوان اآلزوتي األساس ضمن األمين مجموعة N-3 اآلزوت ذرة و)  HBD الهيدروجينية للروابط

DNA ) الهيدروجينية للرابطة مستقبل HBA ( .ذلك و الصغير الثلم ضمن األميني السكر حلقة تدخل 

 ثباتية على تساعد لكنها و DNA ال مع باالرتباط ذاتها بحد تشارك ال فهي، مهمة ارتباطات تشكيل دون

 مثبطة بفعالية ضاأي المركب يتمتع .للورم المضادة للفعالية هامة المجموعة تلك تعد لذلك المتشكل المعقد

 ( Doxorubicin/Topoisomerase/DNA ) ثابت ثالثي معقد يشكل حيث II للتوبوايزوميراز

 .DNAال  نسخ و تضاعف عملية بذلك موقفا
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 زيادة الىC’-3 الموقع  في األمين استبدال و ) C- 4 الموقع في( الميتوكسي  مجموعتي حذف يؤدي

 و نخاعيال الدم ابيضاض معالجة في Daunorubicin يستخدم. IIللتوبوايزوميراز المثبطة  الفعالية

 ألوراما من الكثير لعالج األساسي المركب)  (Doxorubibin DOX مركب يعد بينما الحاد الليمفاوي

 . )الشديدة الليمفوما و الرخوة األنسجة أورام األطفال، عند الصلبة األورام الثدي، سرطان( الصلبة

 التي ة والحر الجذور بتوليد المركبات لهذه يسمح العطرية الحلقة على الهيدروكسيل مجموعات وجود

 الناجمة لسامةا الجانبية للتأثيرات باإلضافة القلبية للعضلة المركب سمية عن رئيسي بشكل مسؤولة تعد

 تلك من بالتخلص التفكير تم المشاكل تلك لتفادي. Daunosamine األميني السكر مجموعة عن

 السكر مجموعة نزع تم البداية ففي. Isostereو  Pharmacophore فكرة باستخدام المجموعات

كب . فمراألساسي نفسه الفارماكوفور بنية لتشكل أميني كحول مجموعات مكانها ليوضع االميني

Metoxantron المركب هذا في، نفسها الفينول مجموعات مع مقاربة حلقة بنية على يحتوي 

 المعروضة الفارماكوفور بنية بتأمين تسمح أميني كحول بسلسلتي األميني السكر جزئية عن االستعاضة

 مجموعة وه و األساسية الفارماكوفور بنية على هذا المركب يحتوي أخر بتعبير. باألسفل الشكل ضمن

 لفارماكوفورا هذا من اثنين نالحظ وجود متناظر المركب لكون األمين،و مجموعة و الكاربونيل الفينول،

 .نفسه المركب ضمن
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 تداخلي .األميني السكر جزيئة عن باالستغناء الجانبية السلسلة ضمن الموجودة اآلزوت ذرات تسمح

Metoxantrone  معDNA التوبوايزوميراز  انزيم بتثبيط أيضا ويقوم وII .معالجة في وهو يستخدم 

 االندروجين. على معتمد الغير البروستات  سرطان و المنشأ النقوي السليفة ابيضاض الثدي، سرطان

 للعضلة ةالسمي عن المسؤولة  )الهيدروكسيل مجموعات عن الناجمة( الحرة  الجذور تأثير من للتخلص

مركب  نذكر عنها لكمثا  Aza-bioisostersالبيريدين بحلقة الفينولية باستبدال الحلقة التفكير تم القلبية

Pixantrone لعالج ليمفوما عالية فعالية يملك الذي.Non-Hodgkin  

 


