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 : الملخص

يعتبر السرطان من أخطر األمراض المزمنة التي تصيب اإلنسان، وهو عبارة عن نمو غير منتظم للخاليا، ويعتمد العالج على      
 Tyrosineطبيعة ونوع وحالة السرطان، ومن أهم األدوية المستخدمة في عالج هذا المرض هي مجموعة مثبطات التيروزين كيناز

Kinase Inhibitors (TKIs) ،  والتي تلعب دور أساسي في الشفاء، ولكن تبين من خالل بعض الدراسات وجود آثار جانبية تنجم عن
استخدامها مثل الصداع والطفح الجلدي وآالم العظام وتسمم خاليا الكبد وتغير في األنزيمات وانخفاض في خاليا الدم البيضاء والصفائح 

في القلب، تهدف هذه الدراسة على التركيز على نوعين من مثبطات التيروزين كينيز الدموية ومعدل البوتاسيوم في الدم وكذلك قصور  
(TKIsهما إيماتينيب ــ )Imatinib      وسونيتينيبSunitinib   ودراسة آلية عملهما واآلثار الجانبية الناجمة عنهما، حيث استهدفت هذه

أنواع من السرطان وهي سرطان ابيضاض الدم النقوي المزمن حالة مرضية من ثالث    24الدراسة مستشفى مصراته لألورام، وشملت  
Chronic myeloid leukemia  ((CML    وسرطان الخاليا الكلويةRCC) Renal cell carcinoma  وسرطان الثدي )Breast 

cancer  (BC  ومتابعة هذه الحاالت وجمع المعلومات عليها في الفترة من شهر يناير إلى إبريل لسنة ،)ت نتائج هذه وأظهر   2019
الدراسة وجود آثار جانبية في تحاليل الدم وتخطيط القلب وبعض االختبارات األخرى ، وتعتمد خطورة هذه اآلثار الجانبية على مدى  
تزامنها مع متغيرات أخرى مثل جرعة الدواء وعمر المريض ووجود أمراض مزمنة أخرى، مما يؤثر على صحة المريض ، وقد تستمر 

يرات الجانبية حتى بعد شفاء المريض من السرطان، ولمنع وتقليل هذه اآلثار الجانبية يجب تخصيص جرعة الدواء حسب بعض هذه التأث
 حالة المريض الصحية والعمر ونوع السرطان.  

 ، اآلثار الجانبية، مستشفى مصراته لألورام ) ليبيا(.TKIs)عالج السرطان، التيروزين كينيز ) الكلمات المفتاحية:

  قدمة:الم

السرطان هو أول األمراض المزمنة عند اإلنسان وانتشاره يختلف من بيئة إلي أخري وكذلك من مكان إلي أخر وهذا يعتمد علي     
العوامل والظروف التي تحيط به ، وهو مرض ينتج عن التعبير الجيني غير الطبيعي لحدوث أنواع مختلفة من الطفرات داخل الجينات 

كما أن السرطان ليس مرضا منفردا, بل هو مجموعة من ،  (UWA, 2015; Wodarz & Krakauer, 2001أو الكروموسومات )
مة األمراض تتميز بالنمو الخـلوي الغير منتظم وال يمكن التحكم فيه، وهذه الخاليا الشاذة تبدأ في التكاثر بطريقة غير طبيعية وغير منتظ

(، كما تلعب المستقبالت Xuereb & Blundell, 2008نة ما يسمي بالورم )  وتدريجيا تجتمع هذه الخاليا الشاذة في شبه مستعمرة مكو 
دوًرا رئيسًيا في التسبب في األورام ، حيث تتحكم في نمو الخاليا وتكاثرها وكذلك في Tyrosine Kinase ذات نشاط التيروزين كينيز  

تكون خطوة لتعزيز مراحل السرطان، حيث تعتبر بعض األدوية تعزيز تكوين األوعية الدموية وتطور عملية نقل السمات الوراثية والتي قد  
ومثيالتها ، القادرة على تثبيط مستقبالت الفسفرة ، بحيث تظهر كفاءة كبيرة في عالج التكّون النقوي المزمن   Imatinibمثل ايماتينيب  

 . GIST( )(Straface et al, 2009واللوكيميا واألورام اللحمية المعدية المعوية )

العالج     الكيميائي,  العالج  باألشعة,  العالج  الجراحة,  تتضمن  العالج   وأنواع  السرطان,  ونوع  طبيعة  علي  المناسب  العالج  يعتمد 
، كانت الجراحة فقط هي المفضلة كخيار العالج   1950الهرموني, العالج المناعي, زراعة نخاع العظم, والعالجات المكملة،  وقبل عام  

بدأ العالج اإلشعاعي للسيطرة على مرض السرطان، ومع مرور الوقت تم إدراك أن العالج الفردي   1960عام    لعالج السرطان، وبعد
للجراحة واإلشعاع ليس فعااًل مقارنة باستخدامه مًعا للسيطرة على السرطان، ففي الوقت الحاضر إضافة للعالج الجراحي واإلشعاعي يتم 
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البيولوجية   والجزيئات  األدوية  )استخدام  الورم  في  للتحكم  المناعية  استخدام  Abbas & Rehman, 2018والعالجات  ساهم  كما   ،)
( في عالج السرطان بنجاح كبير حيث حققت هذه األدوية TKIs)  Tyrosine Kinase Inhibitorsمجموعة مثبطات التيروزين كينيز  

الذين يعانون من سرطان الدم  النخاعي المزمن % من المرضي  95دور رئيسي في معالجة الكثير من أمراض السرطان, مثل عالج  
Chronic myeloid leukemia  CML)و الحاد  30(  الليمفاوي  الدم  سرطان  مرضي  من   %(ALL) Acute lymphblastic 

leukemia  (Arora & Scholar, 2005 ,ومن ناحية أخري ما يسببه من آثار جانبية سلبية مثل الغثيان, الصداع, الطفح جلدي ،)
في العظام وتسمم خاليا الكبد ويظهر ذلك بارتفاع إنزيمات الكبد وانخفاض في مستوى كرات الدم البيضاء و الصفائح و انخفاض أالم  

 Congestive heartوعجز القلب اإلحتشائي     Cardiomyopathyفي معدالت البوتاسيوم في الدم, وخصوصا اعتالل عضلة القلب  
failure  (CHF( )Meissner et al, 2002،)  ( وبناء على الدور األساسي لبروتين التيروزين كينيز(TKP   اهتم العلماء والباحثين

(، FDAنوع منها معتمدة من إدارة الغذاء والدواء )  20على التركيز على تطوير مثبطات هذه البروتينات وإلى حد اآلن يوجد على األقل  
يرة حول حركية وكثير من األنواع األخرى منها الزالت تحت التجارب، هذا التطور في السنوات األخيرة للعالج الكيميائي وفر معلومات كث 

(، ونظرا ألهمية الموضوع تم التطرق إلي هذا  Wu & Fu, 2018الخاليا السرطانية والتأثير السام لهذه األدوية علي الخاليا السرطانية )
( المستخدمة في  TKIsالجزء من خالل سرده في البحث والذي أساسا يرتكز على نوعين رئيسيين من أدوية مثبطات التيروزين كينيز )

ج السرطان بشكل عام وخصوصا في مستشفى مصراته لألورام في ليبيا، وتقييم اآلثار الجانبية لهذه األدوية، كذلك التعريف بهذه عال
 األدوية وآلية عملها واآلثار الجانبية لها والسمية القلبية التي تسببها .

 مشكلة البحث:

المتخصصين في هذا المجال في مستشفى مصراته لألورام )ليبيا(، تبين من خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة وخبرة األطباء  
وجود أعراض وآثار جانبية على مرضى األورام تسببها أدوية العالج الكيميائي، والتي تتعب الحاالت وتطيل فترة بقائها في المستشفى،  

به من أعراض وآثار جانبية على فئة معينة من المرضى،  األمر الذي يتطلب دراسة هذه األدوية المستخدمة من حين آلخر ومتابعة ما تسب
وإظهار فوائدها وأضرارها وبالتالي تفادي هذه اآلثار أو التقليل منها، مما حفز على تركيز هذه الدراسة على مجموعة مثبطات التيروزين 

 جانبية الناجمة عنها.(، وهي من األدوية المستخدمة في عالج األورام، لمعرفة فوائدها واآلثار الTKIsكينيز )

 :أهداف البحث

تسبب األدوية التي تستخدم في عالج األورام بعض اآلثار الجانبية والتي قد تكون شديدة أو خفيفة في بعض األحيان، مما تؤثر هذه 
 المضاعفات على المرضى وتزيد من المشكلة أحيانا، وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى:  

(  Sunitinibوسونيتينيب      Imatinib( والتركيز على أهم نوعين منها )إيماتينيبـ ـTKIsمثبطات التيروزين كينيز )التعريف بمجموعة   ▪
 المستخدمة في عالج مرضى مستشفى مصراته لألورام )ليبيا(.

ي تسببها ودراسة اآلثار  ( والتغيرات التSunitinibوسونيتينيب      Imatinibتوضيح آلية عمل هذين النوعين من األدوية )إيماتينيب ــ ▪
 الجانبية لها.

تقديم بعض المعلومات والتوصيات التي تفتح المجال أمام المتخصصين في هذا المجال لألخذ بها وإجراء التغيرات الالزمة لتفادي  ▪
 أو تقليل اآلثار الجانبية والمضاعفات.
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 أهمية البحث:

ة إلى أن بعض الحاالت لديها أمراض أخرى مصاحبة والتي تتطلب نظرا لما يعانيه مرضى السرطان من مشاكل ومضاعفات، إضاف 
 الكثير من االهتمام، وبالتالي تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي: 

: تتمثل في اإلثراء العلمي في هذا المجال, إضافة إلى المعرفة اإلنسانية , و تمثل حافزا Scientific Importance. األهمية العلمية 1
 يع مداركهم وتطوير مهاراتهم الفكرية وزيادة تحصيلهم العلمي وتسهيل الطرق أمام الباحثين اآلخرين في هذا المجال. للباحثين لتوس

: يسهم هذا البحث في تحسين ورفع مستوى اإلدراك باآلثار الجانبية لهذه األدوية والسعي Practical importance. األهمية العملية  2
ي العالج, وكذلك االستخدام األمثل للمتاح منها، بحيث يكون له التأثير اإليجابي في تطبيق األهداف التي للتقليل منها ومعرفة أفضلها ف

يسعى إليها هذا البحث، وفتح المجال أمام المتخصصين إلجراء التغيرات الالزمة لهذه األدوية للتقليل من اآلثار الجانبية بشكل يتماشى 
 مع إيجابية الدواء.    

   :ةحدود الدراس

تركز الحدود الموضوعية لهذه الدراسة على آلية العمل واآلثار الجانبية والتغيرات األخرى لنوعين من مجموعة مثبطات التيروزين كينيز 
(TKIs  المستخدمة في عالج السرطان، أما الحدود المكانية لها فهي إجراء هذه الدراسة على مرضى ثالث أنواع من السرطان في )

 ف.  2019لسنة  6إلى شهر  1مصراته لألورام )ليبيا(، كما تمثلت الحدود الزمنية لها في الفترة من شهر مستشفى 

 : مصطلحات الدراسة وتعريفها

األنسجة  :  Cancerالسرطان   أن تغزو  دون سيطرة ويمكن  الطبيعية  غير  الخاليا  التي تنقسم فيها  األمراض  إلى  هو مصطلح يشير 
اء أخرى من الجسم، ويمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان في الجسم والذي يتكون من تريليونات من الخاليا المجاورة، وتنتشر إلى أجز 

(Hejmadi, 2010 .) 

يظهر هذا النوع من ابيضاض الدم  :  Chronic Myelogenous Leukemia (CML)ابيضاض الدم النقوي النخاعي المزمن  
ظهو  ويعزى  البالغين،  عند  باألساس  فيالدلفيا  )اللوكيميا(  بصبغي  المسمى  )الكروموزوم(  الصبغي  في  خلل  الى   Chromosomeره 

Philadelphia( المسؤول عن احداث طـفرة ،Mutation  وراثية في الجين )ABL BCR هذا الجين ينتج بروتينا غير سليم يسمى ،
كيناز   النشوء   kinase Tyrosineتيروزين  من  الدم(  )سرطان  االبيضاض  خاليا  يمكن  الذي  هو  بأنه  واألطباء  العلماء  ويعتقد   ،

 .  .(Arber et al, 2016; Pajiep et al, 2021)والتكاثر)

ينشأ من الظهارة الكلوية ويشمل المرض أكثر من عشرة أنواع نسيجية :  Renal Cell Carcinoma (RCC)سرطان الخاليا الكلوية 
(، وهو األكثر شيوعًا لمعظم الوفيات المرتبطة بهذا ccRCC)  clear cell RCCمنها سرطان الخاليا الصافية ) الشفافة(  وجزيئية،  

)    Vascular Endothelial   Growth Factor (VEGF)السرطان، والذي يحدث من خالل تنشيط عامل النمو البطاني الوعائي  
Gray & Harris, 2019; Hsieh et al, 2017 .) 
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هو عبارة عن نمو لخاليا خبيثة في الثدي، وقد تمتد الخاليا السرطانية الموجودة في الثدي :  Breast cancer (BC)رطان الثدي  س
، ينشأ سرطان الثدي في الخاليا المبِطنة Harbeck et al, 2019)و تنتشر إلى مناطق أخرى بالجسم اذا لم يعالج في بدايته بدقة )

٪( في أنسجة الثدي الغدية، وفي البداية يقتصر النمو السرطاني على القنية أو الفصيصة  15أو الفصيصات )  ٪(85)الظهارة( للقنيات )
)في موضعه"( حيث ال يسبب عمومًا أعراضًا، ومع مرور الوقت قد تتطور هذه السرطانات الموضعية )المرحلة صفر( وتغزو أنسجة  

لقريبة )النقيلة بالقرب من الورم( أو إلى أجهزة أخرى في الجسم )النقائل البعيدة(، وإذا  الثدي المحيطة، ثم تنتشر إلى الغدد الليمفاوية ا
، ويعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات WHO, 2021)توفيت امرأة من جراء سرطان الثدي، فُيعزى ذلك إلى النقائل المنتشرة )

 . Harbeck et al, 2019)الثانية من بين وفيات السرطان لدى النساء عمومًا ) شيوعًا بين النساء في العالم و هو ايضًا يحتل المرتبة

( من البروتينات الخلوية ذات األهمية TKPsتعتبر التيروزين كينيز )   Tyrosine Kinase Proteinsبروتينات التيروزين كينيز
رتها والعمليات التنظيمية للخاليا، كما يشارك في تكوين ولديها مجموعة متنوعة من األنشطة البيولوجية، بما في ذلك تكاثر الخاليا وهج

المبطنة لألوعية الدموية ومستقبالت عوامل النمو  األوعية الدموية وإنزيمات وأحماض أمينية متعددة بما فيها مستقبالت التيروزين كاينيز
(Williams & wilkins, 2007وهي عدد من اإلنزيمات تحفز انتقال مجموعة الفوسفات ،)    من األدينوسين ثالثي الفوسفات(ATP) 

موت  إلى بقايا التيروزين لبروتين الركيزة داخل الخاليا، وتنظم أي وظائف كيميائية حيوية خلوية أساسية، بما في ذلك التمايز والتكاثر وال 
(Wu & Fu, 2018  وتم اكتشاف أكثر من ،)لخاصة بهانوع من هذه البروتينات اعتماًدا على خصوصية الركيزة ا  500 (Cheng 

et al, 2021)   ومن أهمها: مستقِبل عامل نمو الصفيحات الدموية ،PDGFR  مستقِبل عامل نمو البشرة ،EGFR  مستقِبل اإلنسولين ،
IR  مستقبل عامل النمو الشبيه باإلنسولين ،IGF-1R  مستقِبل عامل الخاليا الجذعية ،SCF  ويعرف باسم ،c-kit وتمتاز المستقبالت ،

 .  ((arab-ency.com.sy (1، الشكل )زية التيروزينية بوجود ثالثة أجزاء وظيفيةالكينا

 
َطة، )ج( 1الشكل ) ( مخطط لبنية مستقِبل كيناز تيروزيني ووظيفته: )أ( أجزاء المستقِبل الثالثة، )ب( المستقِبل الكينازي بحالة غير مَنشَّ

 ،ATPتنشيط المستقِبل من خالل ارتباط المنبه به، ثم قيام جزئ الكيناز في داخل الخلية بفسفرة )تنشيط( بروتين خلوي عبر جزيء  
arab-ency.com.sy)  ) 
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ذو فعالية عالية لعالج السرطان، على الرغم    هو عالج كيميائي:   Anthracyclines drug groupمجموعة أدوية األنثراسيكلين  
، إال أن  Streptomyces bacteriaمشتقة ومصنوعة من بكتيريا الستربتوميسيس    Anthracyclineمن أن جميع أنواع األنثراسيكلين  

بنية كيميائية مختلفة قلياًل تجعله أكثر أو أقل فعالية من األدوية المماثلة وأكثر فاعلية في مهاجمة أنواع معينة من الخاليا كل عقار له  
(، حيث تعمل جميع أدوية العالج الكيميائي عن طريق التدخل في مرحلة ما من Abd EL Gawad & Sawalhi, 2004السرطانية )

وتتداخل األنثراسيكلين بشكل خاص مع اإلنزيمات الالزمة لنسخ الحمض النووي مما يعيق تكاثر الخاليا دورة حياة الخلية السرطانية،  
( )اكالسين(    ،McEvoy, 2005)السرطانية  اكالروبيسين  هي  المجموعة  لهذه  التابعة  األنواع  ،    Aclarubicin (Aclacin)وأهم 

 Epirubicin، إبيروبيسين )إلينس(   Doxorubicinوكسوروبيسين  ، دDaunorubicin (Cerubicine)داونوروبيسين )سيروبيسين(  
(Ellence) )نوفانترون( ميتوكسانترون ،Mitoxantrone (Novantrone)  وغيرهاwww.healthline.com).) 

( هو دواء صيدالني TKIمثبط التيروزين كيناز ):  Tyrosine Kinase Inhibitors  (TKIs)مجموعة مثبطات التيروزين كينيز  
يثبط كينازات التيروزين، وهي إنزيمات مسؤولة عن تنشيط العديد من البروتينات عن طريق شالالت نقل اإلشارة، ويتم تنشيط البروتينات 

بتيروزين كيناز وهي خطوة تمنعها    ATPعن طريق إضافة مجموعة فوسفات إلى البروتين )الفسفرة(، ومن خالل المنافسة المباشرة لربط  
TKIsنتائج محسنة بشكل كبير في عالج ابيضاض الدم النقوي المزمن وعالج التليف الرئوي وبعض أمراض السرطان    ، وقد أعطت

 Dasatinibو داساتينيب    Sunitinibوالسونيتينيب    Imatinib(، ومن األمثلة عليها اإليماتينيب  Eckstein et al, 2014األخرى )
 Jiaoوغيرها )  Axitinibوأكسيتينيب   Erlotinib وإرلوتينيبCeritinib وسيريتينيب    Lenvatinibولينفاتينيب    Brigatinibوبريقاتينيب  

et al, 2018  .) 

هو أحد عالجات السرطان األولى التي أظهرت إمكانية اتباع نهج جديد في عالج السرطان، يمثل اإليماتينيب    :Imatinibإيماتينيب  
(، ولقد أصبح الدواء الخط األول في إدارة العديد من TKIsطفرة عالجية كعالج موجه في شكل مثبطات التيروزين كيناز االنتقائية )

وظ في سرطان الدم النخاعي المزمن ، فقد أظهر أيًضا نتائج واعدة في عالج أورام اللحمة  أنواع السرطان بصرف النظر عن نجاحه الملح
المعدية المعوية، واضطرابات الحمضيات النسيلي، وسرطان الدم الليمفاوي الحاد اإليجابي لكروموسوم فيالدلفيا، ومرض الطعوم المزمن 

 . PDGFR ((Iram et al, 2016ني المشتق من الصفائح الدموية المضاد للستيرويد بسبب مضاد مستقبالت عامل النمو البطا

وهو مثبط لمستقبالت التيروزين كيناز متعدد األهداف مع تأثيرات ،  الذي ُيباع تحت االسم التجاري سوتينت :  Sunitinibسونيتينيب  
(،  PDGFR α & βمن الصفائح الدموية )على تكاثر الخاليا وتكوين األوعية، وهو مثبط قوي لمستقبالت عامل النمو البطاني المشتق  

( الوعائي  البطاني  النمو  عامل  )VEGFR-1,2 & 3ومستقبالت  الجذعية  الخاليا  ومستقبالت   ،)KIT الثالث كيناز  والتيروزين   ،  )
((FLT3( المستعمرة  تحفيز  عامل  ومستقبل   ،CSF-1R( الدبقية  الخاليا  خط  من  المشتق  نيوتروتروفيك  العامل  ومستقبل   )RET )
(Bracarda et al, 2015 .) 

هو جزيء يلعب دورًا في نقل وتخزين الطاقة التي يحتاجها :  Adenosine Triphosphate  ((ATPاألدينوسين ثالثي الفوسفات  
الجسم ألداء مختلف العمليات الحيوية، مثل تصنيع البروتينات، وأيض الطعام، ونقل األيونات، وانقباض العضالت، كذلك فإن االدينوسين 

، Deoxyribonucleic Acid  (DNA)الثي الفوسفات يساهم في عملية التواصل بين الخاليا وبناء الحمض النووي منقوص األكسجين  ث
جة،  يتواجد األدينوسين ثالثي الفوسفات في سيتوبالزم وبالزما النواة في الخاليا، ويعمل كبطارية داخل الخاليا لتزويدها بالطاقة عند الحا

 . Neupane et al, 2018)الخاليا من ثالثي فوسفات األدينوسين باستمرار بعد استهالكه ) كما يتجدد مخزون 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  كانون األول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

111 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الدراسات السابقة:

إن دراسة العالج المستهدف والذي يشير إلى جيل جديد من األدوية المضادة للسرطان والتي تم تصميمها لتتداخل مع جزيء محدد من  
البروتين الذي يكون عادة له دور حاسم في نمو و تقدم الورم و بالتالي يختلف في طريقته عن األدوية الهدف, حيث يعمل على تثبيط  

التقليدية األخرى, ومن هذه الدراسة يستنتج أن العالج المستهدف له القدرة على القضاء  والتقليل من مشاكل العالج الكيميائي السام  
 & Abbasت قد تمت الموافقة على استخدامه لما له من منافع كثيرة مقارنة مع أضراره )للخاليا السرطانية والسليمة، وفي نفس الوق

Rehman, 2018  إيماتينيب ومنها  السرطانية،  الخاليا  على  للقضاء  تخصصها  في  األدوية  هذه  أهمية  في  زاد  مما   ،)Imatinib 
من مجموعة     Epirubicin وإيبروبيسين   Adriamycin ( وأدرياميسينTKI, من مجموعة التيروزين كينيز )Sunitinibوسونيتينيب  

Anthracycline Arora & Scholar, 2005) .) 

 التغيرات الجينية واإلنزيمية وتطور السرطان:

لقد تغيرت معاملة المرضى الذين يعانون من السرطان خالل السنوات القليلة الماضية مع ظهور التداوي المستهدف والعالج المساعد  
(، إن عملية فسفرة التيروزين هي أحد التعديالت الرئيسية (Arora & Scholar, 2005بعد ما كان موجها للعالج الكيميائي التقليدي  

في الكائنات متعددة الخاليا نتيجة لالتصال بين الخاليا خالل مرحلة التطور الجنيني وإعادة ترميم أنسجة البالغين,   التساهمية التي تحدث
 Tyrosine Kinases Proteins (TKPs) (Wu & Fu, 2018)واألنزيمات التي تقوم بهذا التعديل هي بروتينات التيروزين كينيز  

( إلى مجموعة الهيدروكسيل في بقايا  ATPة الفوسفات من األدينوسين ثالثي الفوسفات )، وهي مجموعة من األنزيمات تنقل مجموع
داخل الخاليا والذي يلعب دور أساسي في تكون الجينات   Protein Substrateالتيروزين الموجودة على المادة البروتينية األساسية  

 .  Sherbenou & Druker.2007; Manning et al, 2002))  (2الشكل ) الورمية، كما في

 
 ( الدور األساسي لكينازات البروتين )بروتين التيروزين كينيز( داخل وخارج الخلية  2الشكل )  

https://hotcore.info/act/kareff-100791.html) ) 
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، من حيث العدد في الجينوم Protease enzymesتعد جينات كينازات البروتينات في المرتبة الثانية بعد جينات إنزيمات البروتياز  
جينًا مرمزًا لكينازات البروتينات تؤدي   518% من إجمالي جينات اإلنسان. وقد حددت هوية  2وتمثل    Human genomeالبشري  

وثبت أن  ،  Kinomeأدوارًا إنزيمية وغير إنزيمية، كمستقبالت لمنبهات على سطح الخلية أو في البالزما، وأطلق عليها مصطلح كينوم  
التي تحدث في   الحمضين    218الطفرات  على فسفرة كل من  الكيناز  غالبية إنزيمات  منها تؤدي إلى أمراض بشرية مختلفة، وتعمل 

السيرين   الحمض األميني   Threonineوالثريونين    Serineاألمينيين،  على فسفرة  السيرين/ثريونين(، ويعمل بعضها اآلخر  )كينازات 
الهيستيدين  )  Tyrosineالتيروزين   على فسفرة  أخرى  التيروزين(، وتعمل مجموعة  الهيستيدين(    Histidineكينازات  -arab)كينازات 

ency.com.sy; Wu & Fu, 2018)  ،)  ويوجد نوعين رئيسيين من كينازات البروتين هما: مستقبالت التيروزين كاينيزReceptor 
tyrosine kinase   (RTK  مثل ،)EGFR  ،PDGFR  ،FGFR  والتي تكون مثبتة في غشاء الخلية مع مجال الربط المخصص لها ،

(، مثل NRTK)  Non receptor tyrosine kinaseفي خارج الخلية وبين الخاليا، والنوع الثاني ليست مستقبالت التيروزين كاينيز 
SRC  ،ABL  ،FAK  وJAK( ومكانها داخل الخلية ،Paul & Mukhopadhyay, 2004كما أن إنزيم ،)  ات التيروزين كاينيز عن

طريق مواقعها يمكنها أن تكون وسيط في نقل كل من إشارات خارج و داخل الخلية, ألن دورها الحيوي يكون في مجال االتصاالت 
للمؤثرات خارج وداخل   (TK، حيث أن استجابة التيروزين كينيز) (Grazette et al, 2004 )الخلوية العادية و تنظيم التوازن الخلوي 

 الخلية أمر حيوي لجميع الكائنات الحية المعقدة, كما أن تفعيل نظام نقل اإلشارة يجعله أو يسمح له بتضخيم حافز صغير نسبيًا الستجابة 
% من الجينوم البشري,  90بيولوجية أكبر، مثل إعادة برمجة التعبيرات الجينية وإنزيم الحامض األميني، الذي يوجد في ما يقارب من  

دورًا مركزيًا بالتحكم في طريقة نقل اإلشارة خارج الخلية عن طريق عوامل النمو والخاليا الحمضية، وله دور أيضًا في تفعيل    والذي يلعب
٪ من البروتينات 30مسارات اإلشارة التي تنظم النمو، التمايز، الهجرة ،الموت المبرمج والتمثيل الغذائي للخاليا، ويمكن تعديل أكثر من  

٪ من منتجات الجينات الورمية األولية والجينات الورمية 50ازات )بروتينات ذات نشاط أنزيمي( في جسم اإلنسان وأكثر من  بواسطة الكين
( بالتثبيط التنافسي TKIs(، وبهذه الطريقة تعمل مثبطات التيروزين كيناز )Cheng et al, 2021المرتبطة ببروتين التيروزين كيناز )

( وبالتالي تثبيط تكاثر الورم والخاليا الورمية، مما حفز استخدامها على نطاق واسع في ATPي الفوسفات )لجيب ربط األدينوسين ثالث
(، كما أن نشاط الحامض األميني يكون منظم بإحكام وهو عادة ما يكون خامد حتى Wu et al, 2016العالج المستهدف للسرطان )

 Vascular endothelialحفزات خارج الخلية مثل عوامل نمو بطانة أوعية دموية  يتم تفعيله بواسطة محفزات محددة، والتي قد تكون م
growth factor ( (VEGF)    المستقلة الصفائح  ، ومحفزات داخل  Platelet derived growth factor  (PDGF)وعوامل نمو 

التيروزين كيناز عن األكسدة وتفعيل إنزيمات خارج مستقبالت  الناتج  ، كما يحتوي Manning et al, 2002))  الخلية مثل اإلجهاد 
، وورم األوعية الدموية Malignant Transformationالحمض األميني على إشارات تكون متحكمة في كل من التحول السرطاني  

Tumor Angiogenesis  (Gabora et al, 2019(كما في الشكل ،)كما أن التحول السرطاني غالبًا ما يؤدي إلى التقلب في  3 ,)
ئج إشارات الحمض األميني، في حين أن النشاط الجوهري يكون مستمر حتى في عدم وجود إشارة نشطة, وأن إنزيمات التيروزين نتا

 (. Krause & Van etten, 2005% من السرطانات ) 70كيناز تكون متسببة أو متورطة في ما يقارب 
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في منع تكون الجينات والخاليا السرطانية والحد منها    Tyrosin Kinase Inhibitors(: آلية عمل مثبطات التيروزين كينيز3الشكل )

(Gabora et al, 2019) 

 مثبطات التيروزين كينيز كعوامل مضادة للسرطان: 

( كينيز  التيروزين  مثبطات  مجموعة  هي  كبير  بنجاح  السرطان  عالج  في  المستعملة  الكيميائية  األدوية  أشهر  ومجموعة  TKIsإن   )
 (EGF), حيث أن مجموعة مثبطات التيروزين كينيز تعمل علي قفل مستقبالت عامل النمو البطاني   Anthracyclineاألنثراسيكلين

Endothelial Growth Factor    وتثبط أنزيم الحمض األمينى، الذي يعمل علي تكاثر الخاليا وهجرتها، وبالتالي يستخدم في عالج
ما مجموعة األنثراسيكلين تؤدي إلي إبطاء أو وقف نمو الخاليا السرطانية، وذلك بأن تقحم جزيئاتها بين السرطان في مراحل متقدمة, بين

(، ويمكن تقسيم  مثبطات Rang & dales, 2007)  جزيئات الحمض النووي الخلوي مما يعطل عمله ومن تم عمل الخلية ويقف تكاثرها
ة وحيدة النسيلة والجزيئات الصغيرة األخرى من التيروزين كينيز، حيث ترتبط عقاقير ( إلى أدوية األجسام المضادTKIsالتيروزين كينيز)

األجسام المضادة أحادية النسيلة بشكل أساسي بحلقات فريدة خارج الخلية لتنظيم نقل اإلشارات في اتجاه المجرى الطبيعي، وبالتالي منع 
األو  وتولد  تكوين  وتمنع  وغزوها  السرطانية  الخاليا  من  تكاثر  الصغيرة  الجزيئات  تعمل  أخرى  ناحية  ومن  السرطانية،  الخاليا  من  عية 

التيروزين كينيز عن طريق تثبيط عملية الفسفرة داخل الخاليا، لذلك هذه الجزيئات بطبيعتها الصغيرة تكون أقل انتقائية من األجسام 
(، وتتميز مجموعة مثبطات التيروزين كاينيز Cheng et al, 2021المضادة وحيدة النسيلة، وقد تؤدي إلى المزيد من التأثيرات الضارة ) 

وورم الجهاز   (BC)(، وسرطان الثدي  CMLبأن لها استراتيجية لعالج العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الدم النخاعي المزمن )
الكلوية )GISTالهضمي ) الخاليا  القولون RCC( وسرطان  علي سمية األنسجة    , إال أن لها أيضا أثار  (CRC) ( وسرطان  مترتبة 

 (.  Arteaga & Johnson, 2001; Castillo et al, 2022المضيفة للسرطان )
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 :  Imatinibاإليماتينيب 

وصيغته  بيريميدين،  أمينو  فينيل  ثنائي  عن  عبارة  الكيميائي  وتركيبه  الجزيئي،  باالستخدام  العالج  عقاقير  فئة  إلي  اإليماتينيب  ينتمي 
وهو عقار كابح إلنزيمات بعض األحماض األمينية التي تنقل تعليمات االنقسام والنمو (،  4، كما في الشكل )C₂₉H₃₁N₇Oالكيميائية  

، وفي الواليات المتحدة (Glivec), وله أسماء تجارية أخرى منها في أوروبا وأستراليا  (Tuglu & Melli, 2012) نية  بالخاليا السرطا
(Glevec( ويعتبر الخط األول لعالج معظم أنواع السرطان مثل سرطان ابيضاض الدم النقوي المزمن ,)(CML   وأورام القناة الهضمية
((GIST  (Krause & Van etten, 2005; Iram et al, 2016)( وكذلك فعال في الساركوما الليفية الجلدية البدائية ،(DFSP 

وكثرة الخاليا   HES)ومتالزمة فرط اليوزينات أو ابيضاض الدم اليوزيني المزمن )  ALL)وابيضاض الدم الحاد في كروموسوم فيالدلفيا )
وساركوما كابوسي المرتبطة باإليدز    SMM)وسرطان الجلد الخبيث المتعدد )  AF)( والرجفان األذيني الليفي )(SMالبدنية الجهازية  

((KS وسرطان المبيض الظهاري المتكرر (EOC) ( وسرطان الغدة الدرقية الكشمي(ATC (Tuglu & Melli, 2012  .) 

 
 Iram et al, 2016 )( التركيب الكيميائي لإليماتينيب ) 4الشكل )  

النشط والناتج عن خلل في الكروموسومات وعلى رأسها  BCR-ABLكينازات التيروزين، حيث يثبط بروتين  ويعمل اإليماتينيب كمثبط ل
(، وتتم عملية التثبيط بارتباطها بجيب (Iram et al, 2016، والذي له دور كبير في نمو الخاليا السرطانية  (Ph)كروموسوم فيالدلفيا

نشط، مما يمنع الفسفرة النهائية للبروتين المستهدف، كذلك يثبط كينازات التيروزين في الموقع ال  ATP)األدينوسين ثالثي الفوسفات )
، بحيث يمنع تكاثر الخاليا ويحث C-Kitوهو    SCF)وعامل الخاليا الجذعية )PDGF) لعامل النمو المشتقة من الصفائح الدموية )

أخرى لوحظ في بعض الحاالت تأثر الخاليا الطبيعية   (، من ناحية5، الشكل ) Iqbal & Iqbal, 2014)على الموت المبرمج لها )
أيضا بالعالج، مما يسهم في حدوث انتكاس وضرر للمريض، األمر الذي جعل التجارب مستمرة من الناحية البيولوجية لتطوير هذه 

%( من حاالت 60يقرب من كما أكدت عدة دراسات أن أغلب ) ما (، BCCA, 2004األدوية لمحاولة الحفاظ على الخاليا الطبيعية )
سرطان الخاليا الكلوية الصافية ) الشفافة( تتبع نفس اآللية المرضية، مما أدى إلى تطوير عالجات جديدة تثبط مستقبالت عامل النمو 

ا ، والتي حققت نجاح ملحوظ في عالج سرطان الخاليSunitinibوسونيتينيب    Sorafenib(، مثل سورافينيب  VEGFالبطاني الوعائي )
(، كما أدى ادخال اإليماتينيب إلى تحسين نتائج المرض بشكل Gray & Harris, 2019; James et al, 2018الكلوية المنتشر )

(، وفي دراسة أجريت لدراسة الفرق بين BCCA, 2004جذري وأدى إلى مزيد من البحث في تطوير عقاقير مصممة بأهداف جزيئية )
اإليماتينيب   الس  Imatinibعقاري  في عالج السرطان ولكنه من   Sunitinibونيتينيب  و  السونيتينيب  أفضل من  تبين أن اإليماتينيب 

(، كما توجد عالقة واضحة بين الجرعة المستخدمة واآلثار الجانبية، Iram et al, 2016عيوبه انتكاس المرضى أثناء وبعد العالج )
مليجرام/ في اليوم، لديهم استجابة وراثية   400ن عولجوا بجرعة أقل من  ففي مرضى سرطان الدم النخاعي المزمن تبين أن المرضى الذي

مليجرام/ في اليوم، ومن ناحية أخرى تبين إمكانية   400أقل من المرضى الذين عولجوا بجرعات أعلى، وبالتالي أن الجرعة المثالية هي  
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ديهم عوامل ومشاكل صحية أخرى ودون حدوث أي آثار مليجرام/ في اليوم في المرضى الذين ليست ل   800أو    600زيادة الجرعة حتى  
 . Cruz-Rico et al, 2013 )سلبية، بينما الجرعات التي تزيد عن ذلك تزيد من التأثيرات السامة دون فوائد عالجية ) 

 
 CML)لمنع حدوث سرطان الدم النخاعي المزمن ) Imatinib( يوضح آلية عمل عقار اإليماتينيب 5الشكل )

(Zaharieva et al, 2013) 
 Sunitinibالسونيتينيب 

لألورام واسمه  المرضية ومضاد  األوعية الدموية  لتكوين  الذي يعرض نشاًطا قوًيا  الفموي  الصغير  الجزيئي  التيروزين كيناز  هو مثبط 
وأحد    Indolinone derivative، وهو أحد مشتقات اإلندولينون   Sunitinib malateأوسونيتينيب ماالت  Sutentالتجاري سوتنت  

 2O4FN27H22C، وصيغته الكيميائية  Pyrroles and a monocarboxylic acidادي حمض الكربوكسيل  مكونات البيروالت وأميد أح
((Chow & Eckhardt, 2007( 6، كما في الشكل  .) 

 
 ( NCBI, 2022( التركيب الكيميائي  للسونيتينيب )6الشكل )  

(، فهو مثبط قوي لمستقبالت عامل النمو الناتج RTKsبمنع فسفرة كينازات التيروزين متعددة المستقبالت )  Sunitinibيقوم السونيتينيب  
(،  VEGFR3و    VEGFR1   ،VEGFR2(، مستقبالت عامل النمو البطاني الوعائي )PDGFRαو  PDGFRβعن الصفائح الدموية )

-CSF( ، مستقبل عامل تحفيز المستعمرة )Fms-like tyrosine kinase-3   (FLT-3،   (KIT)مستقبالت عامل الخاليا الجذعية  
1R( ومستقبل عامل التغذية العصبية المشتق من خط الخاليا الدبقية ، )RET) (BC Cancer Drug Manual, 2019; Pineiro 

et al, 2018  )   ونظرا لفعاليته المتعددة األغراض، قد يمنع السونيتينيب ،Sunitinib    في تراجع مراحل الورم، ويمنع  نمو الورم، ويسهم
(، وسرطان الخاليا الكلوية الصافية  PNETتكوين األوعية الدموية المرضية، ويمنع تقدم السرطان النقيلي، وأورام الجلد العصبية البدائية )

، ويعطى السونيتينيب  (7، كما في الشكل ) Aparicio-Gallego et al, 2011)وأورام القناة الهضمية بتأثيرات مختلفة مضادة لألورام )
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بشكل أساسي في حاالت حدوث المقاومة لعقار األيماتينيب والتي تستوجب إعطاء السونيتينيب كخطوة أولى للعالج، حيث تم إثبات 
قدم وفي  النشاط اإلكلينيكي في سرطانات الغدد الصماء العصبية والقولون والثدي، وإثبات الفعالية النهائية في سرطان الخاليا الكلوية المت

على استخدام عقار السونيتينيب    FDA)وأورام القناة الهضمية المقاومة إليماتينيب، مما أدى إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية )
 (Chow & Eckhardt, 2007) . لعالج هذه األمراض 

 
 في الحد من تطور السرطان و التغيرات الورمية المختلفة  Sunitinib( يوضح آلية عمل عقار السونيتينيب 7الشكل )

( (Aparicio-Gallego et al, 2011; Pineiro et al, 2018 
ة، تشير نتائج العديد من الدراسات أن زيادة التعرض للسونيتينيب يرتبط بتحسن النتائج السريرية، باإلضافة إلى زيادة مخاطر اآلثار الضار 

ملغ/ في اليوم وفي مدة تصل لستة أسابيع، والتي توفر فائدة سريرية مع مخاطر   50وتبين أن جرعة العالج المناسبة من سونيتينيب هي  
مليجرام/ في اليوم أو أقل   37.5ومقبولة، وفي حال االستمرار ألكثر من ستة أسابيع يستوجب النظر في الجرعة بحيث تكون منخفضة 

(، وفي دراسات أخرى أظهرت أن السونيتينيب حافظ على البقاء على قيد (Houk et al, 2009وذلك حسب حالة المريض الصحية  
وبمخاطر منخفضة نوعا ما، ولكن وفقا للتطورات   IFN-α)مقارنة بعقار اإلنترفيرون ألفا )الحياه لدى المرضى بدون تقدم في المرض  

، كما أكدت دراسة أخرى أن  Vuorinen et al, 2019)األخيرة اثبتت أن السونيتينيب مفيد في العالج المشترك مع عقارات أخرى )
 Coelho)مخاطر منخفضة ومتوسطة مع سمية يمكن التحكم فيها )  السونيتينيب فعال في غالبية المرضى خاصًة أولئك الذين يعانون من

et al, 2016  ومن أهم اآلثار الجانبية لعقار السونيتينيب مشاكل القلب وعضلة القلب وفشلها والذي يقود للموت، كما ظهرت على ،
ية والكظرية وتغير في الهرمونات، باإلضافة  بعض المرضى ارتفاع في ضغط الدم والنزيف والبول الدموي وتقيأ الدم ومشاكل الغدتين الدرق

إلى التعب وتغير لون الجلد للون األصفر والطفح الجلدي والحرارة والصداع، ولوحظ أيضا وجود السمية الكبدية للعقار، والتي قد تكون  
 . (Vuorinen et al, 2019; BC Cancer Drug Manual, 2007) شديدة وتؤدي للوفاة 
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 (TKIsبطات التيروزين كينيز )اآلثار الجانبية لمث

من اآلثار الجانبية األكثر شيوعا هي التقيؤ والغثيان والصداع واإلسهال وانتفاخ باألقدام وحول العينين وطفح جلدي وآالم بالعضالت    
)الكريات   (، كما تسبب هذه األدوية في حدوث انخفاض بمعدالت خاليا الدمChen et al, 2008والمفاصل وتشنجات عضلية ومغص )

الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية( خصوصا لدي حاالت اللوكيميا, حيث أن انخفاض تعداد كرات الدم البيضاء وخالل فترات متطاولة  
يزيد من مخاطر التعرض للعدوى بسهولة وانخفاض تعداد الصفائح الدموية  يزيد من مخاطر حدوث النزيف، ومن التأثيرات الجانبية 

ة زيادة الوزن وانخفاض معدالت البوتاسيوم بالدم وحموضة بالمعدة، كما قد يسبب تجمع السوائل بالرئة أو بغالف القلب أو الغير شائع
(، كما أكدت بعض Demetri et al, 2006استسقاء بالتجويف البطني، وكذلك حكة وقصور في التنفس واإلمساك ومضاعفات بالكبد )

( تسبب تأثيرات خطيرة وضارة مثل احتشاء عضلة القلب واحتباس السوائل وارتفاع ضغط TKIsوية )الدراسات على أن استخدام هذه األد
( وزيادة خطر اإلصابة بمرض تسرع القلب البطيني متعدد  TKIsالدم والطفح، كما تبين وجود ارتباطات بين مثبطات التيروزين كينيز )

موت المفاجئ، وبالتالي يستوجب المتابعة المستمرة والتشخيص المبكر واختيار األشكال، مما يؤدي إلى عدم انتظام في ضربات القلب وال
(، واآلثار الجانبية على القلب واألوعية الدموية متنوعة وكثيرة  Cheng et al, 2021طريقة وجرعة العالج المناسبة لهذه الحاالت )

(، كذلك Chu et al, 2007ة الشريان التاجي وضغط الدم )منها احتشاء القلب وضعف في البطين األيسر وتجلط في الشرايين ومتالزم
 Bird)حدوث اعتالل وقصور في عضلة القلب بسبب تثبيط  الجزء الغير مستنفذ من نفس اإلنزيم الموجود في الخاليا القلبية الطبيعية )

& Swain, 2008وفي دراسة أخرى ركزت على السمية القلبية لعالج السرطان بأدوية التيروزين ،  ( كينيزTKIs  وذلك على مجموعة ،)
تسجيل  وتم  المرض,  مرحلة  حسب  كذلك  و  أعمارهم  على  معتمدة  وجرعات  منتظمة  في أوقات  األدوية  هذه  بإعطائهم  المرضى   من 
األعراض التي ظهرت عليهم, حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة حدوث مرض قلبي وعائي خصوصا للمرضى األكبر سنًا، كما أن الجرعة  

(،  Jean–Jacques et al, 2010لية لهم تؤدي إلى عجز القلب وزيادة خطر اضطرابات القلب الوعائي المرتبطة بتقدم العمر )العا
وآخرون أن مثبطات التيروزين كينيز لها عدة تأثيرات على القلب وانخفاض القدرة على    Smithكما أكدت الدراسة التي أجراها سميث  

وآخرون أظهرت أن   Lamore، وفي دراسة أخرى قام بها الموري Smith et al, 2022)التعافي من السمية القلبية في الجسم الحي )
مريض ولكنها تسبب السمية القلبية والتي يمكن أن تكون شديدة مثبطات التيروزين كينيز نجحت في عالج السرطان والتحسين من حالة ال

وتهدد الحياة، السيما في المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى مصاحبة، مما يستوجب الفهم الجيد آللية العالج، وأظهرت أيضا أن  
خرى أقرت إدارة الغذاء و الدواء ، ومن جهة أLamore et al, 2020)نوع من الكينازات غيرت ضربات القلب العضلية )  30هناك  

(FDA في البطين في هذا المجال وغيرها أن المعطيات السريرية من فشل القلب أو اختالل وظيفي  التنمية  ( مع عدد من منظمات 
كون  ( تكاد تTKIsاأليسر للقلب أو خلل في صمام القلب والتي يفترض أنها تنتج من تثبيط إنزيم مستهدف أو غير مستهدف ألدوية  )

(،  Chen et a, 2008l( للسمية القلبية )TKIsضئيلة أو معدومة الوجود،  وهذا ما تم تأكيده  في دراسة لآللية التي تحدث بها أدوية )
والذين تم معالجتهم   CML)وفي دراسة أجريت في فرنسا اعتمدت على البيانات األساسية لمرضى سرطان الدم النقوي النخاعي المزمن )

روزين كينيز تبين أن معظم هذه الفئة من المرضى من كبار السن ويعانون من أمراض أخرى مصاحبة وتزامن إعطاء هذه بمثبطات التي
أخذ   عند  استوجب مراقبتهم  عندهم، وبالتالي  الحيوية  المقاييس  الصحية وتغير بعض  أخرى مما أثر في حالتهم  عالجات  األدوية مع 

(،  في حين أكدت دراسة أخرى أن وقف استخدام األدوية Pajiep et al, 2021ت الحيوية )  جرعات العالج بإجراء التحاليل والفحوصا
( أحيانا يكون آمن في معظم المرضى عند إجرائه في الظروف المناسبة، كما أن إعطاء هذه العقاقير TKIsالمثبطة للتيروزين كينيز )

نتكاس والمضاعفات يكون ضئيل مقارنة بنجاح فعالية العالج بشكل صحيح يكون فعال وآمن في أكثر من نصف المرضى وأن خطر اال
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(Chamoun et al, 2019 ومن ناحية أخرى كان يعتقد في البداية بأن األدوية المضادة للسرطان تستهدف األنسجة الغير طبيعية ،)
 تؤثر فيه, ولكن أوضحت بعض الدراسات واألورام وتؤثر فيها، بينما النسيج الطبيعي الذي يكون فيه إنزيم الحامض األميني غير نشط ال

(، وعلى الرغم من  Maitland & Retain, 2006أن التأثير قد يكون حتى على النسيج الطبيعي، مما يزيد من اآلثار الجانبية للعقار )
ن الخاليا السرطانية ( في عالج السرطان إال أن العديد من األدلة تشير إلى أTKIsالنجاح الفعال لمجموعة مثبطات التلروزين كينيز)

المعالجة بهذه األدوية تميل إلى اكتساب مقاومة ضدها، مما يضعف من فعاليتها ضد هذه الخاليا، ومن أجل التحايل على هذه المقاومة 
ية غير (، وقد كشفت التجارب السريرية أثار جانب  Wu & Fu, 2018تم تطوير أربعة أجيال منها اعتمادًا على استراتيجيتها السريرية )  

متوقعة على القلب و غيره من األعضاء, ولكن بسبب قدرة هذه األدوية وتمكنها طبيًا من التحكم في األورام لم يمنع من االستمرار في  
 (. Force et al, 2007استخدامها )

 منهجية الدراسة: 

ف، وتمثل مجتمع الدراسة في    2019لسنة    6إلى شهر    1أجريت هذه الدراسة في مستشفى مصراته لألورام في ليبيا في الفترة من شهر  
( وسرطان الثدي (RCC( وسرطان الخاليا الكلوية   (CMLمرضى ثالث أنواع من السرطان، تمثلت في سرطان الدم النخاعي المزمن

(BC)دفت ، في شكل دراسة مستعرضة اعتمدت على تصميم استبيان لجمع المعلومات بشكل مباشر ومن سجالت المرضى الطبية، واسته
كيناز)  21 التيروكسين  مثبطات  من  بنوعين  عالجهم  تم  الذين  المرضى  من  إيماتينيب    TKIs)حالة  حالة    11بواقع  Imatinib هما 

حاالت، وكذلك متابعة الفحوصات والتغيرات اليومية، وبعد جمع المعلومات وتدوين التغيرات التي    10بواقع    Sunitinibوسونيتينيب  
، بحيث شملت الجانبين (Excel)( واإلكسل  SPSSدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )حدثت على المرضى تم استخ

 الوصفي والتحليلي للبيانات والوصول إلى النتائج. 

 النتائج والمناقشة:

رطان الكلى  ( وسCMLمن خالل النتائج المتحصل عليها من واقع الحاالت المدروسة لثالث أنواع من السرطان وهي سرطان الدم )
(RCC( وسرطان الثدي )BC( والتي تم عالجها بنوعين من األدوية من مجموعة مثبطات الثيروسين كينيز )TKIs وكان عدد الحاالت ،)

حاالت لعدم اكتمال دورة عالجها وعدم توفر المعلومات الكافية عليها،   9حالة مستهدفة، حيث تم استبعاد    30حالة من    21المدروسة 
حاالت أخرى تم عالجها بعقار سونيتينيب    10و     Imatinibحالة تم عالجها بعقار إيماتينيب    11وتمثلت الحاالت المدروسة بعدد  

Sunitinib ( 8%(، كما في الشكل )57%( واإلناث )43، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسبة الذكور .) 
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 المستخدم ( يوضح نسبة الذكور لإلناث في الحاالت وعدد الحاالت مقارنة بنوع العالج 8الشكل )

 : Imatinibعقار اإليماتينيب  1.6

د بعض التغيرات في العالمات الحيوية لبعض هذه الحاالت عند عالجها بهذا من خالل متابعة الحاالت وتدوين المعلومات لوحظ وجو 
نبضة في الدقيقة(    100إلى    60العقار، حيث تبين وجود تغير واضح في تخطيط القلب عن المعدل الطبيعي والذي يتراوح ما بين )

ويزداد هذا التغير في ضربات القلب تزامنا مع نبضة في الدقيقة(،  60حالة أخذت العقار )كانت أقل من   11حاالت من أصل   6لعدد 
حالة المريض الصحية والعمر واألمراض المصاحبة األخرى، وبشكل علم لوحظ انحدارتدريجي في معدل تخطيط القلب ، والذي هو  

 (. 1( والجدول )9مؤشر على تأثير هذا العقار على عمل القلب، كما في الشكل ) 

 ة والغير طبيعية لتخطيط القلب( يوضح الحاالت الطبيعي1الجدول ) 

Std. Error 
Mea 

Std. 
Deviation 

Mean N  تخطيط القلب  
عقار  من  الجرعات  عدد 

 Imatinibإيماتينيب 
 غير طبيعي  6 7.2857 3.81725 1.44279

 طبيعي  5 10.8000 6.30079 2.81780
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 ( يظهر الجرعة والعمر التغير في ضربات القلب للحاالت 9الشكل )

عامل العمر مع الجرعة في بعض  القلب هو العمر، كما أن تزامن  أظهرت لنا النتائج أن العامل األساسي في التأثير على تخطيط 
أقل من   T. test)نوية في اختبار ت )الحاالت له عالقة مباشرة بحدوث هذه التغيرات في تخطيط القلب، حيث أن قيمة الفروق المع

(، كما تبين أيضا أن الجرعة القليلة والتي أحيانا قد 2، في حين أن الجرعة الدوائية لوحدها ليس لها عالقة بهذا التغير )الجدول  0.05
(،  9في الشكل )  11و  5تكون غير كافية للسيطرة على المرض تحدث نقص في تخطيط القلب مع التقدم في العمر، كما في الحالتين  

 األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على الحالة الصحية للمريض. 

 Independent Samples Test(: يوضح ارتباط عدد الجرعات والعمر بالتغيرات باختبار  2الجدول ) 

 t-test for Equality of Means 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 

Difference 
عدد 

 الجرعات 
Equal variances assumed .254 -3.51429- 2.90553 
Equal variances not 

assumed 
.309 -3.51429- 3.16570 

 
 العمر 

Equal variances assumed .020 19.74286 7.14277 
Equal variances not 

assumed 
.028 19.74286 7.34162 

مونسوس وآخرون والتي أكدت على حدوث اضطرابات القلب الوعائي في الفئات األكبر سنا ومع  الدراسة مع دراسةتطابقت نتائج هذه  
، ومع دراسة تشو وآخرون والتي أكدت على حدوث Jean-Jacques et al, 2010)زيادة الجرعة عندهم تؤدي إلى عجز القلب )

 ,Chu et al)تجلط في الشرايين ومتالزمة الشريان التاجي وضغط الدم )احتشاء عضلة القلب وضعف في البطين األيسر وحدوث  
 ;Smith et al, 2022)، كذلك مع دراسة كل من سميث وآخرون والموري وآخرون وكالهما أظهرتا وجود تأثير على القلب )2007

Lamore et al, 2020سة تشين وآخرون والتي بينت أن التأثيرات ، ومن ناحية أخرى عدم توافق نتائج هذه الدراسة جزئيا مع  نتائج درا
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، كذلك لوحظ تفاوت في عدد خاليا الدم البيضاء في بعض الحاالت عن المعدل Chen et al, 2008)على القلب تكاد تكون ضئيلة )
الت خلية لكل ميكرو لتر من الدم( وهو أمر طبيعي لهذه الحاالت ألنها مصابة بالسرطان وخصوصا حا  11000-400الطبيعي )

كانت الزيادة عالية جًد، كما يالحظ ازدياد عدد الجرعات في بعضها للتحكم في االنقسام الغير   11و  5سرطان الدم إال في الحالتين  
مبرمج لخاليا الدم البيضاء، مما يستوجب زيادة متابعة هذه الحاالت من حيث التحكم في زيادة الخاليا البيضاء برفع معدل الجرعة  

على الحالة الصحية للمريض، ومن ناحية أخرى أن ال تكون هذه الجرعة مسببة ألضرار ومشاكل أخرى وعلى رأسها بحيث ال يؤثر  
التأثير على عمل القلب والوظائف الحيوية األخرى، مما يتطلب المتابعة المستمرة لهذه الحاالت، في حين أظهرت النتائج وجود تأثير 

جرام/ديسيلتر من الدم(، حيث انخفاض   17.5إلى    13.5المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين )واضح على معدل الهيموجلوبين ونقصه عن  
عن هذا المعدل، كما تبين انخفاض بسيط في معدل البوتاسيوم في الدم في أغلب الحاالت المعالجة بهذا العقار   11حاالت من أصل    8

تر من الدم( ولكن ال تزال ضمن المعدل الطبيعي، مما يستوجب ملي مول/ ل  5.2إلى    3.6عن المعدل الطبيعي والذي يتراوح بين )
 (. 10متابعة هذه التغيرات تزامنا مع إعطاء العقار، الشكل ) 

 
 ( يبين العمر والجرعة وعدد خاليا الدم البيضاء ونسبة الهيموجلوبين والبوتاسيوم في الحاالت 10الشكل )

التي أكدت على حدوث انخفاض في معدالت خاليا الدم مثل الكريات الحمراء والبيضاء وتطابقت هذه النتائج مع دراسة ديميتري وآخرون و 
، ودراسة باجيب وآخرون بوجود تغير واضح في المقاييس الحيوية Demetri et al, 2006)والصفائح الدموية بعد جرعات العالج )

(Pajiep et al, 2021كما لوحظ وجود انخفاض في عدد الصفائح الدموية ف ،) ي بعض الحاالت عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح
ألف خلية/ ميكرولتر من الدم( حتى في الجرعات القليلة من العقار، والذي يكون سبب أساسي في زيادة سيولة    400إلى    150بين )  

مما يزيد من المضاعفات الدم مما يسبب النزيف وخصوصا في األماكن الحساسة مثل المخ والدماغ واألنف وكذلك يؤثر في عمل القلب،  
واألضرار الجانبية للمريض، في حين أظهرت النتائج عدم وجود تغيير في نسبة الصوديوم والتي تكاد تكون متساوية في جميع الحاالت 

(، وتطابقت هذه النتائج مع دراسة ديميتري وآخرون والتي أكدت على حدوث انخفاض في  11المعالجة بهذا العقار، كما في الشكل )
( ودراسة باجيب  Demetri et al, 2006معدالت خاليا الدم مثل الكريات الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية بعد جرعات العالج )

، وتخالفت بعض الشيء مع دراسة تشامون وآخرون والتي  Pajiep et al, 2021)وآخرون بوجود تغير واضح في المقاييس الحيوية )
 . Chamoun et al, 2019)قار يكون فعال وآمن )بينت أن االستخدام الصحيح للع

0

10

20

30

40

50

60

70

1234567891011

الجرعة 

العمر

WBC

Hb

K

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  كانون األول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

122 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 
 ( يوضح عدد الصفائح الدموية ونسبة الصوديوم مقارنة بالعمر وجرعة الدواء11الشكل )

 Sunitinibعقار سونيتينيب  2.6

  10التابع لمجموعة مثبطات التيروزين كينيز أيضًا والتي كانت    Sunitinibمن خالل متابعة الحاالت المعالجة بعقار السونيتينيب   
حاالت من ثالث أنواع من السرطان المذكورة سابقًا، فقد أظهرت النتائج انحدار في معدل تخطيط القلب لمعظم الحاالت، حيث لوحظ 

نبضة في الدقيقة( وحالتين ضمن   60حاالت كان تخطيط القلب لها أقل من المعدل الطبيعي )أقل من    10حاالت من أصل    8عدد  
 (. 3( والجدول ) 12نبضة في الدقيقة(، كما في الشكل ) 60المعدل الطبيعي )أعلى من 

 ( يوضح الحاالت الطبيعية والغير طبيعية لتخطيط القلب3الجدول ) 

كما لوحظ انخفاض معدل تخطيط القلب حتى في حالة الجرعات القليلة من العقار وخصوصا في الفئات العمرية األكبر، مما يدل على   
(، وتطابقت هذه النتائج مع دراسة فورس و كرايوس والتي  12التأثير السلبي للعقار والذي يحتاج المتابعة المستمرة، كما في الشكل )

، ومع دراسة فونينين وآخرون بحدوث Force et al, 2007)على القلب واألعضاء األخرى بعد الجرعات )    أكدت على حدوث آثار
 ,Vuoninen et al)مشاكل في القلب والكبد والنزيف في البول وتغير لون الجلد والطفح والحرارة وتغير هرموني بعد أخذ العالج )

2019 . 
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Std. Error Mea Std. 
Deviation 

Mean N  تخطيط القلب  
من  الجرعات  عدد 

السونيتينيب    عقار  
Sunitinib 1.56926 4.15188 5.2857 8  غير طبيعي 

 طبيعي  2 5.0000 1.73205 1.00000
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 والعمر ومعدل تخطيط القلب للحاالت( يوضح عدد الجرعات 12الشكل )

( تبين أن العامل األساسي في هذه التغيرات هو العمر، حيث كانت القيمة T.testوعند إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار ت )
ن لوحظ عدم وجود مما يؤكد عالقة العمر بهذه التغيرات، في حي ، 0.05( أقل من    P. valueالمعنوية لالرتباط ) مقدار اإلحتمالية  

( إال في حال تزامن كمية الجرعة مع العمر، أي ال  0.05عالقة بين هذه التغيرات وعدد الجرعات لوحدها )مقدار االحتمالية أقل من  
 (. 4توجد عالقة مباشرة بين عدد وكمية الجرعات وهذه التغيرات، الجدول )

 Independent Samples Testاختبار  (: يوضح ارتباط عدد الجرعات والعمر بالتغيرات ب4الجدول ) 

 t-test for Equality of Means 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 

Difference 
عدد 

الجرعا 
 ت

Equal variances assumed .914 .28571 2.55218 
Equal variances not 

assumed 
.882 .28571 1.86080 

 
 العمر 

Equal variances assumed .047 16.95238 7.22139 
Equal variances not 

assumed 
.010 16.95238 5.05233 

تطابقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة مونسوس وآخرون والتي أكدت على حدوث اضطرابات القلب الوعائي في الفئات األكبر سنا ومع 
، ومع دراسة تشو وآخرون أيضا والتي أكدت على  Jean-Jacques  et al, 2010)زيادة الجرعة عندهم تؤدي إلى عجز القلب )

 Chu et)حدوث احتشاء عضلة القلب وضعف في البطين األيسر وحدوث تجلط في الشرايين ومتالزمة الشريان التاجي وضغط الدم )
al, 2007تأثير على القلب )  ، كذلك مع دراسة كل من سميث وآخرون والموري وآخرون وكالهما أظهرتا وجود(Smith et al, 2022; 

Lamore et al, 2020 ومن ناحية أخرى عدم توافق نتائج هذه الدراسة جزئيا مع  نتائج دراسة تشين وآخرون والتي بينت أن التأثيرات ،
لبيضاء في أغلب  (، كما أظهرت النتائج انخفاض في عدد خاليا الدم اChen et al, 2008على القلب تكاد تكون ضئيلة وبسيطة )
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الحاالت في هذه الحاالت ولكن ال تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولكن قد يسبب هذا االنخفاض مع االستمرار في الجرعة خلل في الجهاز 
المناعي، مما يستوجب المتابعة المستمرة لتفادي أي مضاعفات أخرى، كذلك لوحظ انخفاض في معدل الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي 

غلب الحاالت، مما يتطلب المتابعة أيضا تزامنًا مع إعطاء العالج، في حين عدم ظهور تغيير يذكر في نسبة البوتاسيوم في الدم،  في أ 
 (. 13والتي كانت ضمن المعدل الطبيعي وتكاد تكون متساوية في كل الحاالت، كما في الشكل )

 
 لدم البيضاء ونسبة الهيموجلوبين والبوتاسيوم في الحاالت  ( يبين العالقة بين العمر والجرعة وعدد خاليا ا13الشكل )

كما لوحظ تغير في عدد الصفائح الدموية للمرضى المعالجين بهذا العقار بحيث انحدر في االنخفاض ولكن ال يزال في المعدل الطبيعي، 
حساسة في جسم المريض مما يزيد من مما يحتاج المتابعة لكي ال يحدث قصور في تخثر الدم والذي يسبب النزيف في األماكن ال

المضاعفات، كما لوحظ ظهور ارتفاع طفيف في معدل الصوديوم في الدم في بعض الحاالت والذي قد يكون مؤشر على تأثير العقار 
 (. 14على وظائف الكلى ، الشكل )

 
 االت ( يوضح العالقة بين العمر والجرعة وعدد الصفائح الدموية والصوديوم في الح 14الشكل )

وتطابقت هذه النتائج مع دراسة باجيب وآخرون ودراسة ديمتري وآخرون الذين أكدوا على حدوث تغير في المقاييس الحيوية ومن ضمنها  
(، وكذلك مع دراسة ميتالند وراتين التي أظهرت تأثير هذه  (Demetri et al, 2006; Pajiep et al, 2021معدالت خاليا الدم  

0

20

40

60

80

100

12345678910

عدد الجرعات

العمر

WBC

Hb

K

0

50

100

150

200

250

300

350

400

12345678910

عدد الجرعات

العمر

plt

Na

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  كانون األول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

125 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

، وتخالفت مع بعض الدراسات التي بينت أن التأثيرات تكاد تكون ضئيلة  Maitland & Ratain, 2006)الطبيعي )  األدوية على النسيج
 . Chen et al, 2008)وال تذكر )

بشكل عام فإن مثبطات التيروزين كينيز تسبب عدة آثار جانبية قد تكون شديدة أو بسيطة، والتي تحددها عدة عوامل وعلى رأسها حالة  
المريض الصحية والعمر والجرعة ونوعية العقار ووقته، ومن هذه اآلثار اضطرابات القلب وعضلة القلب واألوعية الدموية وقد تسبب  

 Jean-Jacques  et al, 2010; Chu)السمية القلبية، والتي قد تكون شديدة ومضاعفاتها تؤثر في المريض وقد تؤدي به للموت )
et al, 2007; Lamore et al, 2020; Smith et al, 2022 كذلك قد تسبب سمية الكبد وارتفاع ضغط الدم والنزيف في البول ،

(،  Vuoninen et al, 2019; Cheng et al, 2021واحتباس البول ومشاكل الغدد وتغير لون الجلد للون األصفر والحرارة والصداع )
وانتكا الطبيعية  األنسجة  على  التأثير  األحيان  بعض  في  )وأيضا  العالج  وبعد  أثناء  المرضى   ;Arora & Scholar, 2005)س 

Maitland & Ratain, 2006  كذلك لوحظ ظهور آثار أخرى مثل انخفاض في معدالت خاليا الدم والمقاييس الحيوية األخرى، مما ،
طفح جلدي وآالم في العضالت   ينتج عنها التقيؤ والغثيان والصداع واإلسهال وانتفاخ باألقدام وحول العينين في بعض المرضى، كذلك

(، ولكن ومع وجود هذه اآلثار والعيوب  Demetri et al, 2006; Chen et al, 2008; Pajiep) et al, 2021وتشنجات عضلية
 Iramهي الخيار األفضل وخط الدفاع األول لعالج السرطان )  TKIs)تؤكد العديد من الدراسات على أن مثبطات التيروزين كينيز )

et al,2016; Chamoun et al, 2019 .) 

 الخاتمة:

من أفضل األدوية الحالية المستخدمة في عالج السرطان، وأظهرت نجاح كبير في الحد من   TKIs)تعتبر مثبطات التيروزين كينيز ) 
تقدم مراحل السرطان والتحكم فيه، وقد تسبب بعض اآلثار الجانبية التي قد تؤثر على حالة المريض الصحية، ولكن مع وجود هذه اآلثار 

الفحوصات المستمرة للمرضى ومراعاة حالة المريض الصحية والعمر   تعتبر هي الخيار األفضل الموجود حاليا، مما يستوجب إجراء
واألمراض المصاحبة وكذلك جرعة ونوع الدواء والوقت المناسب عند استخدامها لتفادي حدوث هذه اآلثار والمحافظة على صحة المريض 

 . وبالتالي النجاح في عالج السرطان

 التوصيات: 

 ان قبل وبعد إعطاء جرعة الدواء لتفادي حدوث المضاعفات.إجراء الفحوصات المستمرة لمرضى السرط ▪
 اختيار الجرعة والوقت المناسب ألخذها من قبل األطباء والمختصين اعتمادًا على حالة كل مريض . ▪
  يراعى أن يكون إعطاء هذه األدوية تحت المراقبة والمالحظة في المستشفى، بحيث يتم مالحظة اآلثار الجانبية في وقت مبكر إن  ▪

 وجدت.
التركيز على إجراء البحوث والدراسات على هذه األدوية وآثارها الجانبية على المرضى من حين آلخر، ومواكبة الجديد والتطور   ▪

 فيها.
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Abstract: 

   Cancer is one of the most serious chronic diseases that affect humans, and it is an irregular growth of cells, and treatment 

depends on the nature, type and condition of the cancer. The one of most important drugs used in the treatment of this disease 

is the group of Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs), which play a key role in healing, but studies have shown that there are 

side effects from its use such as headache, rash, bone pain, liver cell poisoning, change in enzymes, decrease in white blood 

cells and platelets, and decrease potassium level in the blood, as well as heart failure. This study aims to focus on two types 

of Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are imatinib and Sunitinib and a study of their mechanism of action and side effects. 

This study targeted the Misurata Cancer Hospital and included 24 cases of three types of cancer: chronic myeloid leukemia 

(CML), Renal cell carcinoma (RCC) and breast cancer, and follow-up of these cases and collecting information on them 

during the period from January to April of 2019. The results of this study showed the presence of side effects in blood 

analyzes, ECG and some other tests, and the severity of these side effects depends on the extent to which they coincide with 

other variables such as the dose of the drug, the patient’s age and the presence of other chronic diseases, which affect the 

patient’s health, and some of these side effects persist even after the patient is cured of cancer. To prevent and reduce these 

side effects, the dose of the drug must be customized according to the patient's health condition, age and type of cancer . 

Keywords: Cancer treatment, Tyrosine kinases inhibitors (TKIs), Side effects, Misurata Cancer Hospital (Libya). 
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