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 9المحاضرة 

 Anticancer agentsالسرطان مضادات 

 

intercalating Topoisomerase II Inhibitors-Non: 

 المشتقات ههذ ضمن من، II للتوبوايزوميراز مضادة بفعالية Podophyllin البودوفيلين  مشتقات تتميز

 طور على معتمدة مثبطة فعالية المركبات هذان يبدي. Teniposideو  Etoposide مركبي نميز

 رازالتوبوايزومي تثبيط يؤدي حيث 2Gو  S الطورين خالل خاص بشكل تؤثر فهي، الخلوية الدورة

 . DNA بنية في أذية حدوث الى) الناتج DNA وصل منع(ا خاللهم

 الةح في أولي عالجي كخط و للعالج المستجيب الغير الخصية سرطان لمعالجة Etoposide يستخدم

 الكابوزي ورم مثل المزمنة السرطانات معالجة في أيضا يستعمل، الخلية صغير الرئة سرطان

Kaposi ،يستخدم بينما .الخبيث والميالنوم الليمفومات Teniposide أنواع بعض معالجة في 

 .الليمفوما

 لبفينول، يستق ثالثة و ميتوكسي مجموعتي على حاوية عطرية حلقة لىع Etoposide مركب يحتوي

 لبمستق بذلك ليعطي حر جذر على حاوي حر فينول الى الميتوكسي مجموعات إحدى بتحويل المركب

 عدب الفعال للشكل تتحول دواء طليعة دور يمثل أن يمكن األصلي ان المركب أي .الفعالية جيد

 الى تحويلهاف للفعالية ضرورية بارا الموقع خاص في بشكل و الحرة الفينول مجموعة االستقالب. تعتبر

 .DNA ال مع تتداخل أخرى لمشتقات أيضا   تتحول المجموعة فتلك المركب فعالية يلغي ثابتة ميتوكسي
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Specific Topoisomerase I Inhibitors: 

 DNA ال زونحل قطع عملية بعد دورها تمارس أن أو ذاته بحد األنزيم إما تثبط أن األدوية لهذه يمكن

 ركبم نذكر األدوية هذه بين من. الوصل إعادة عملية معيقة DNAمع  األنزيم معقد بذلك مثبطة  

Camptothecin CPT) ( الصيني الشجر من المستخلص Camptotheca acuminate 

 من حدت يةالعال سميته و الضعيفة المركب انحاللية لألسف لكن. الكابتوتيكا مركب على الحاوي 1966

 في و A ةالحلق على متبادالت وجود الممكن من أنه بعد فيما الدراسات أظهرت. العالج في استخدامه

 .وائيةالد للفعالية أساسية E للحلقة المشكلة الالكتون حلقة تعتبر حين في Bللحلقة 7  الموقع

 

 

 لرئةا سرطان و المبيض سرطان لعالج سريريا   المستخدم المشتقات هذه أحد Topotecan مركب يعد

لك من مثبتا له مانعا بذ DNA-Topoisomerase Iالمركبات مع المعقد  هذهترتبط  .الخاليا صغير

 دالت علىلمتباعملية الوصل، يوضح الشكل التالي أهمية حلقة الالكتون لالرتباط مع األنزيم من جهة وا

 .لالرتباط  Aالحلقة 
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 ال بأنزيم الحلمهة بعد يعطي والذي Prodrug عن  عبارة Irinotecan مركب يعد

Carboxylesterase يستخدم. الفعال المستقلب Irinotecan  و الكولون سرطان عالج في 

 .البالتين معقد مع تآذري تأثير أبدى حيث المستقيم

 

 

 الحساسة الالكتون حلقة على باحتواءها جميعها تتشارك التي و األخرى المشتقات من العديد هناك

 لمواجهة. للخاليا وصوله قبل حتى فعال غير مشتق لتعطي بالظروف الفيزيولوجية الحلقة للحلمهة، تنفتح

 مثل  )الحلقة سباعية( ذرات  سبع من مؤلفة الحلقة الالكتون تكون جديدة مركبات انتاج تم المشكلة تلك

Elomotecan   و Diffomotecan الثباتية تلك تترافق الحلمهة، حيث تجاه نسبيا   ثابتة تعتبر التي 

سالطان  لعالج ذلك و السريرية للدراسات المركبات تلك لألورام. تخضع المضادة الفعالية في ازدياد مع

 .الرئة و الثدي القولون، البروستات،
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 :mitotic spindle-ntiAمضادات المغزل االنقسامي 

 و هيكلة في تساعد هي و خلوية داخل بنيوية خيوط عن عبارة Microtubules الميكروتوبول تعد

 ناحية من.  Flagella السوط عند كما الحركة في لدورها النوى باإلضافة حقيقات لدى الخلية شكل

 نقساميةاال المغازل في لدورها ذلك و الخلوي االنقسام لعملية أساسية Microtubules تعتبر أخرى

 نقساماال طور خالل بنتين خليتين لتشكل الطرفين الى األم مركز الخلية من الصبغيات تنقل التي

Mitosis .ال يتألف  Microtubules بدئي خيط 13 من Protofilament تقصر أو/و تطول التي 

 بتجمع البلمرة عملية تتم. Depolymerization/Polymerization بعميلة ذلك و عكسي بشكل

 لعملية األخير يتعرض بينما Microtubules ال  بذلك لتشكل Tubulins التوبولين وحدات

Depolymerization و يعكس بشكل العملية تلك عادة تتم التوبولين، وحدات بذلك يحرر و ليعود 

 .متوازن
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 كللتتش متناوب بشكل باالصطفاف ستقوم التي βو  α وحدتي تحت من Tubulins  البروتين يتألف

 ال لعمليات مثبطة أدوية تطوير تم األلياف تلك ألهمية نظرا  . Microtubules ال وحدات بذلك

Depolymerization/Polymerization تمتاز. معينة سرطانية أمراض لعالج استخدامها بهدف 

 تخفف فيفةخ بتراكيز باستخدامها يسمح مما التآذري بتأثيرها Microtubules ال على المؤثرة األدوية

 :التالي الى امياالنقس المغزل حبال على المؤثرة األدوية تقسيم يمكن عام بشكل. الجانبية تأثيراتها من

 البلمرة لعملية مثبطة أدوية  Microtublues polymerization الفنكا قلويدات مثل Vinca 

 .الفنكا قلويدات بمواقع ترتبط أدوية أو

 لعملية مثبطة أدوية Microtublues Depolymerization التاكسان مشتقات مثل 

Taxanes التاكسان بمواقع ترتبط أدوية أو. 

 الكولشيسين بمواقع المرتبطة المركبات مثل أخرى أدوية  . Colchicine 

 

 : Microtublues polymerizationمثبطات 

 و Vincristine كل يعد. عنها المشتقة الصنعية المركبات و الفنكا قلويدات خاص بشكل هنا نذكر

Vinblastine ماداغشقار نبات أوراق من المستخلصة القلويدات من Catharanthus roseus 

(Vinca rosea) التوبولين وحدات تحت مع المركبات تلك ترتبط. 1958 عام منذ اكتشافها تم التي و 

 مجموعة استثناء( متطابقة باتقري بنينة المركبات هذان يتمتع. microtubule الى تحولها بذلك مانعة  

  .مختلفة أورام لمعالجة بفعالية يتمتعان ذلك مع و )واحدة

 مابين المنتقل الخصية سرطان و الثدي ،كابوزي ورم ،هودجكن مرض لعالج Vinblastine يستخدم

 يجعلها مما لويالخ االنقسام المركبات تلك تثبط. الليمفوما و اللوكيميا لعالج Vincristine ال يستخدم

ــ ب تدعى تباطار بمنطقة التوبولين منβ  الوحدة تحت مع ترتبط فهي ،لألورام المضادة بالفعالية تتمتع

Vinca domain. 
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 نفسه جاهت ألفته محسنا   للتوبولين الفراغي بالشكل تغير يسبب ولكنه عكوس و سريع االرتباط يكون

 بهذه التوبولين وحدات وجود يخفف .Paracrystalline aggregates ىتدع تجمعات ليشكل

 تلك تفكك من يحفز ما بدوره هذا Microtubules ال لتشكيل الجاهزة و منها الحرة األشكال التجمعات

 أن أخرى دراسات أبدت. Depolymerization/Polymerization لتفاعل توازن لتأمين المركبات

 مرونتها من تخفيف وهوMicrotubules  ال بوليميرات على أخرى تأثير الفنكا لقوليدات

Microtubule Dynamics. 

 ناجم ذلك و بيةالعص السمية أبرزها و المزعجة الجانبية التأثيرات من العديد المركبات تلك تبدي لألسف

 نم العديد هناك الفنكا لقلويدات باإلضافة. للعصبونات مهم مكون  Microtubules ال كون عن

 من لعديدا لمعالجة السريرة الدراسات قيد حاليا   المائية الثروات من المستخلصة األخرى المركبات

 .السرطانية األمراض

 

 

 : polymerizationde Microtubluesمثبطات 

 ركباتللم باإلضافة المركب ذلك يمتلك التاكسول، الطبيعي التربين مشتق هي المركبات تلك أولى

 .الفعالية عن المسؤول نفسه هيكل الفارماكوفور بنيوية المختلفة األخرى
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  مركبات التاكسانTaxanes:  يعدPaclitaxol)  Taxol(  مية  أه األكثر الطبيعي المركب 

 في واسع شكلب فهو يستخدم نجاحا   األكثر السرطانية األدوية من واحد و الكيميائية المعالجة في

 الرئة. و المبيض الثدي، سرطان عالج

 منذ للورم المضادة فعاليته اكتشاف تم حيث Taxus brevifoliaشجر  من المركب هذا عزل تم

 صال  يعد أ الذي الشجر قطع المركب هذا على الحصول يتطلب لألسف لكن و العشرين قرنال ستينات

 الصعبة قيةالتن و االستخالص لعملية باإلضافة الساق من الفعال المركب الستخالص ذلك و النمو بطيء

  .له

 4000 قطع المبكرة السريرية الدراسات إجراء بهدف غ 360 على الحصول المثال تطلب سبيل فعلى

 سرطان لمعالجة ضرورية التاكسول من كغ 25 لعزل شجرة 38000 قطع يتطلب حين في شجرة

 . 1992المتقدم  المبيض

 تعتبر التي و Taxus baccataاألوروبي  النوع أشجار أغصان و أوراق أن اكتشاف تم الحظ حسنل

-10من مركب ) كغ /غ1 ( نسبيا   عالية تراكيز على حاوية  )الشجر لقطع حاجة ال ( متجدد مصدر

deacetylbacatin III .13 الكربون في الجانبية السلسلة بغياب التاكسول عن المركب هذا يختلف 

C- 10 في االسيتيل ومجموعة C- .  بسيطة نسبيا   اصطناع عملية إجراء يمكن المركب ذلك من انطالقا 

 الذي Docetaxol (Taxotère) بالماء انحالال األكثر مشتقه أو التاكسول على الحصول بهدف

  1996 .عام منذ الثدي سرطان لمعالجة يستخدم
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 فضل عملية بذلك مثبطا الميكروتوبل حبال تثبيط طريق عن G2/ M بالطور الخلية التاكسول يثبط

. Microtubules باطن الداخلي بالوجه ذلك و التوبولين من β الوحدة تحت مع ترتبط فهي. الصبغيات

 Microtubules بوليمير ضمن المتواجدة التوبولين وحدات مع لالرتباط أعلى ألفة المركب يبدي

 يدعى ام هذاو Microtubules بوليمير كتلة من التاكسول يزيد. الحر التوبولين مير دي ضمن ليسو

 .Microtubule bundling بظاهرة

 االستخدام ةاستحال فإن األورام من العديد في المركبين لهذين الواسع السريري االستخدام من بالرغم

 يتعرضان تيال المهمة المشاكل من التوبولين طفرات عن الناجمة للمقاومة المتكرر التطوير و الفموي

 لىع والحاوي Ortataxel أبرزها من للتاكسول مشتقات عن البحث تم المشاكل تلك لعالج . لها

 التاكسول ركبم مشتقات أوائل من المركب هذا يعد  .العطرية الحلقات بدل ليبوفيلية لكيليةأ متبادالت

 .صلبةال االورام بعض لمعالجة السريرية للدراسات حاليا   يخضع الذي و الفموي لالعطاء القابل
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 عالقة راسةد سمحت ,منه األسفل الجزء من أكثر للتعديل قابل النبات من األعلى الجزء يعد عام بشكل

 : التالي المخطط على بالحصول التاكسول لمشتقات بالتأثير البنية

 

 

  مركباتEpothilones : 

 عبارة هي و oneazole & ketthixide, Epoالتالية  الثالثة الكلمات من المركبات تلك تسمية أتت

 كانت التي و Sorangium cellulosumبكتريا  من مستخرجة طبيعية المنشأ ماكروليدات عن
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 المشابهة المركبات تلك فعالية تم اكتشاف .الزراعة في للفطور مضادة كعوامل البداية في تستخدم

 حصل  .التعرض للمقاومة و األلفة حيث من أفضل مزايا أحيانا   أبدت بل 1995 عام التاكسول لمركبات

 المشاكل من .المبيض سرطان لعالج الستخدامه االوروبي االتحاد موافقة على Epothilone Bمركب 

 ،اإلستراز أنزيمات بواسطة للحلمهة الالكتون حلقة حساسية هي المركبات تلك منها تعاني المهمة التي

 .فعالية و مقاومة أكثر أخرى مشتقات عن للبحث بدوره دفع مما هذا

 :التالي  بالشكل المركبات لتلك بالتأثير البنية عالقة تلخيص يمكن عام بشكل

 

 


