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 انواعهوالعالج الكٌمٌائً 

 ٌعمل حٌث السرطانٌة األمراض من ٌعانون الذٌن المرضى عالج فً المستخدمة العالج طرق احد هو الكٌمٌائً العالج

 وذلك األحٌان بعض فً السرطانٌة الخالٌا ٌقتل فإنه كذلك نموه من التقلٌل وكذلك السرطان انتشار منع على النوع هذا

   وصفه تم الذي المستخدم العالج نوع حسب

  الكٌمٌائٌة األدوٌة أنواع

                                                                                                                   ( Alkylating Agent) المألكلة المواد

 وذلك السرطانٌة بالخالٌا الخاص النووي الحامض بتدمٌر تقوم التً  شٌوعا وأكثرها الكٌمٌائً العالج انواع أقدم من هو

 كسرطان( السرطانات) الخبٌثة األورام من العدٌد لعالج تستخدم حٌث جدٌدة سرطانٌة خالٌا باستنساخ التكاثر من لمنعها

 فً السرطانٌة الخلٌة تكون ان فٌها نحتاج ال المواد هذه ان حٌث والمبٌض الثدي وسرطانً اللمفاوٌة والعقد والرئة الدم

 فإنها وبذلك السرطانٌة الخلٌة دورة من مرحلة اي فً السرطانٌة الخلٌة ٌقتل ان ٌمكنه النوع هذا أن  حٌث معٌنة مرحلة

 النمو ذات السرطانٌة الخالٌا مع فعالة لٌست انها اال النمو بطٌئة تكون التً السرطانات معالجة فً قٌمة وأكثر فعالة

                                                                                                        والتٌموزوالمٌد ساٌكلوفوسفامٌد ,البوسلفان امثلنها ومن السرٌع

 حٌث المألكلة المواد انواع باقً عن وحدها به تتمٌز خاص تأثٌر بها التً المألكلة المواد أدوٌة احد هو النتروسورٌاسو

 الخبٌثة أورام عالج فً ومهمة كبٌرة فائدة ذا ٌكون وبذلك الدماغ إلى وتنتقل الدموي الدماغً الحاجز عبور تستطٌع انها

 والستربتوزوسٌن لوموستٌن كارموستٌن, امثلنها ومن الدماغ فً

                                                                                                      (Antimetabolite)  األٌض مضادات  .2

 انقسام مرحلة فً تطلقها مضادات بواسطة السرطانٌة الخالٌا بقتل تقوم حٌث الكٌمٌائً العالج أدوٌة من آخر نوع هً

 فقدان وبعد الخلٌة الستنساخ تؤدي التً المواد بمكان المضادات هذه ترتبط حٌث نفسها استنساخ من فتمنعها الخلٌة

 فلودارابٌن، امثلتها ومن جدٌدة خالٌا إلى االنقسام تستطٌع لنو( وٌةالنو المادة استنساخ)  االستنساخ على هاقدرت

 بٌمٌترٌكسٌد سٌتارابٌن، جٌمسٌتابٌن،

اضافة  األورام ضد فعالٌة أكثر سٌكون لذلك فقط انقسامها أثناء السرطانٌة الخالٌا على ٌعمل النوع هذه ان بما لذلك َ 

 القناة) الهضمٌة القناة وسرطان والمبٌض الثدي وسرطان الدم سرطان ذلك أمثلة ومن النمو سرٌعة تكون التً السرطانٌة

                                                                                                          ( المعوٌة

                                                                                                                                        ( Alkaloids Plant) النباتٌة االلكلوٌدات .3

 قدرة تثبط التً لألورام المضادة العوامل إحدى أٌضا وهً الطبٌعٌة النباتات من المشقة الكٌمٌائٌة األدوٌة من نوع هً

 الدوكسوروبٌسٌن و المٌتومٌسٌن الدكتٌنوماٌسٌن, امثلتها ومن لخلٌتٌن والتحول االنقسام عملٌة إتمام على السرطانٌة الخلٌة

  والخصٌة الثدي وسرطانً الرئة سرطان هً النوع بهذا معالجتها تتم التً األورام ومن

                                                                                            (Antitumor Antibiotics) مورلل المضادة الحٌوٌة المضادات .4

 إنتاج ومنع السرطانٌة للخلٌة النووي بالحامض االرتباط خالل من تعمل التً الكٌمٌائٌة األدوٌة انواع من نوع وهً

 امثلتها ومن الخلٌة نمو لبقاء المهمة البروتٌنات تكوٌن فً الرئٌسٌة الخطوة تعد والتً الراٌبوزي النووي الحامض

  الخصٌة وسرطان الدم سرطان عالج فً استخدامها ٌتم حٌث... داونوررٌٌسٌن بلٌومٌسٌن,

                                                                                               (  Topoisomerase inhibitors. مثبطات التوبوازومٌراٌز ) 5

وذلك من خالل   حٌث ٌلعب هذا النوع دورا فً التالعب بهٌكل الحامض النووي )النٌوكلٌوتٌدات( الالزم لتكرار الخلٌة
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التداخل بعمل انزٌمات التوبوازومٌراٌز بأنواعها  والبد من الذكر ان هذا النوع من ٌؤدي إلى زٌادة خطر اإلصابة 

 بسرطان الدم النخاعً الحاد  خالل سنتٌن إلى ثالث سنوات من بداٌة العالج بهذا النوع

                                                                                                              الهرمونٌة العوامل  .6

 تستخدم هً(.  receptor) االستروجٌن استجابة بموقع الخلٌة ارتباط  منع خالل من الذي الكٌمٌائً العالج من جزء وهً

 نمو عملٌة فً التغٌٌرات بعض اجراء على تعمل الستٌروٌدٌة الهرمونات هذه إن اذا الثدي, سرطان عالج فً كبٌر بشكل

 الخلٌة على المستقبل موقع شكل فً التغٌرات بعض أحداث خالل من وذلك الهرمونات على تعتمد التً السرطانٌة خالٌاال

 والفلوتامٌد التاموكسٌفٌن امثلتها ومن الخلٌة ارتباط منع إلى ٌؤدي والذي السرطانٌة

                                                                                                                   البٌولوجٌة االستجابة معدالت  .6

 محاربة على ٌعمل الذي المناعة جهاز تقوٌة على تعمل التً الكٌمٌائً العالج فً المستخدمة األدوٌة انواع من نوع وهً

 الخالٌا لنمو األساسٌة العملٌات تعطٌل طرٌق عن وذلك السرطان لنمو تؤدي التً العوامل توقف وقد السرطانٌة الخالٌا

 الذي الكٌمٌائً العالج عن منفصل جزء أنه على النوع هذا ٌعد ما غالبا انه الذكر من بد وال ها, انتشار او السرطانٌة

 .ستوكسٌماب إلى إضافة ورٌتوكسٌماب بٌفاسٌزوماب تراستوزوماب, امثلتها ومن السرطان مرض ٌحارب

 وعن لها أمثلة مع واحدة كل عمل كٌفٌة مع علٌها التعرف تم حٌث الكٌمٌائً العالج انواع حول موضوعنا ٌنتهً هنا إلى

 بها عالجه ٌتم التً السرطان نوع
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