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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Ο καρκίνος και η αντικαρκινική φαρμακευτική αγωγή αποτελούν ένα 

ερευνητικό πεδίο που απασχολεί σήμερα μεγάλο αριθμό επιστημόνων στους τομείς 

της Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακολογίας, Βιοχημείας και Ιατρικής. Ταυτόχρονα, 

συνιστούν και έναν από τους κυριότερους οικονομικούς στόχους της 

Φαρμακοβιομηχανίας. Η παρατήρηση αυτή είναι εύλογη συνέπεια του γεγονότος 

ότι δεύτερη αιτία θανάτου, αυτή τη στιγμή, στις ανεπτυγμένες χώρες είναι ο 

καρκίνος [1] και αναμένεται στο κοντινό μέλλον να αποτελεί την πρώτη [2]. 

Χαρακτηριστικά, σε δημοσίευση σχετικά με τη θνησιμότητα στις ΗΠΑ από την 

Αmerican Cancer Society για το έτος 2002 αναφέρεται ότι οι θάνατοι που 

προκλήθηκαν από καρκίνο καλύπτουν το 22,8% των συνολικών, με πρώτη αιτία 

θανάτου τα καρδιαγγειακά νοσήματα με ελάχιστα μεγαλύτερο ποσοστό. Σε 

αντίστοιχη αναφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση (The European Health Report 

2002) το ποσοστό που οφείλεται σε νεοπλασματικές ασθένειες αγγίζει το 30%, 

ενώ η ιεράρχηση στις αιτίες θανάτου παραμένει ίδια. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στην ίδια δημοσίευση, αυτοί οι δείκτες θνησιμότητας αντανακλούν 

όψεις στην κατάσταση της Υγείας των ανεπτυγμένων χωρών που επηρεάζονται 

περισσότερο από τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους του δυτικού τρόπου ζωής 

παρά από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Παράλληλα, 

καταδεικνύουν και την αδυναμία στη λήψη προληπτικών μέτρων  ώστε να 

κατασταλεί η αυξανόμενη εμφάνιση περιστατικών. Κατά συνέπεια,  γίνεται 

αντιληπτή η σημασία και η αναγκαιότητα αποτελεσματικής αντικαρκινικής 

θεραπείας [1]. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος δεν είναι μία, αλλά πολλές ασθένειες 

καθεμία με διακριτά χαρακτηριστικά και ειδικές θεραπευτικές απαιτήσεις. Ωστόσο, 

όλες σχεδόν οι μορφές καρκίνου χαρακτηρίζονται από αυτάρκεια σε σήματα 

πολλαπλασιασμού, απάθεια σε ανασταλτικά σήματα της αύξησης, παράκαμψη της 

απόπτωσης, απόκτηση απεριόριστης αντιγραφικής ικανότητας και επαγωγή της 

αγγειογένεσης, της επέκτασης και της μετάστασης [3]. Γίνεται, επομένως, 

κατανοητό ότι στα καρκινικά κύτταρα εντοπίζεται μία πληθώρα βιοχημικών 
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μονοπατιών που διαφοροποιούνται σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα και 

αποτελούν μοριακούς στόχους των αντικαρκινικών φαρμάκων. 

  Οι σημερινές προσεγγίσεις στη θεραπευτική περιλαμβάνουν τη χειρουργική 

αφαίρεση όγκων, που εφαρμόζεται για περισσότερο από έναν αιώνα [4], και την 

καταστροφή καρκινικών κυττάρων με ραδιοθεραπεία και χημειοθεραπεία 

[1,2,4,5]. Παράλληλα η κλινική έρευνα στον τομέα της αντικαρκινικής θεραπείας, 

εκμεταλλευόμενη τις ανακαλύψεις και διαφοροποιήσεις στη φυσιολογία και 

βιοχημεία των καρκινικών κυττάρων στοχεύει σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών στόχων 

με τη χρήση μικρών βιοδραστικών μορίων, γονιδιακής θεραπείας, αντινοηματικών 

ολιγονουκλε-οτιδίων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών, μονοκλωνικών αντισωμάτων, 

εμβολίων,  κυτταρι-κής θεραπείας και συνδυασμό αυτών [4]. Στη πράξη, ωστόσο, 

η χρήση χημειοθερα-πευτικών παραγόντων παραμένει η θεραπεία εκλογής σε 

καρκίνους με μεταστατικό χαρακτήρα, όπου υπάρχει η ανάγκη για συστηματική 

αντιμετώπιση [5]. 

 Η ιστορία της χημειοθεραπείας είναι σχετικά σύγχρονη, με τα πρώτα 

βήματα στην ανάπτυξή της να τοποθετούνται στα τέλη της δεκαετίας του 1930. 

Στη συνέχεια, μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ακολούθησε 

συστηματική έρευνα με διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον στην ανακάλυψη 

αντικαρκινικών φαρμάκων [4], η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τελική έγκριση 70 

περίπου παραγόντων για τη θεραπεία του καρκίνου [6,7]. Παρόλο που τα 

χρησιμοποιούμενα χημειοθεραπευτικά  παρου-σιάζουν αρκετές παρενέργειες λόγω 

δράσης και στα υγιή κύτταρα, όπως λευκοκυτ-τοπενία, ερυθροκυττοπενία, ναυτία, 

διάρροια, απώλεια μαλλιών και υπογονιμότητα, είναι κρίσιμο να μην υποβιβασθεί η 

σημασία τους στην αντιμετώπιση του καρκίνου εφόσον έχει επιτευχθεί σημαντική 

αύξηση στην επιβίωση και σε ορισμένες περιπτώσεις εξάλειψη της ασθένειας. 

 Παραμένουν, λοιπόν, ένα από τα πεδία έρευνας στον τομέα της 

αντικαρκινικής θεραπείας. Ωστόσο, στην ανάπτυξη νέων χημειοθεραπευτικών 

παραγόντων είναι απαραίτητο να συνυπολογιστούν θέματα που σχετίζονται με 

τους σημερινούς κλινικά χρησιμοποιούμενους. Έτσι, απασχολούν τις ερευνητικές 

ομάδες η βελτιωμένη διάρκεια δράσης και η αποτελεσματικότητα, ο περιορισμός 

των τοξικών παρενεργειών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις παρεμποδίζουν την 

αυξημένη δοσολογία για παράγοντες κατά τ’ άλλα αποτελεσματικούς, και ο 

έλεγχος της ανάπτυξης αντοχής και διασταυρούμενης αντοχής σε ανάλογους 

παράγοντες [1,8,9,10]. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα παραπάνω, αρκετές μελέτες 

διεξάγονται σχετικά με τη  βελτίωση ήδη χρησιμοποιούμενων φαρμάκων. Έτσι, σε 
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συνεργασία με τη βιοτεχνολογία και την πεπτιδική χημεία και αξιοποιώντας την 

ανακάλυψη βιοχημικών μονοπατιών και υποδοχέων που χαρακτηρίζουν κατά 

κύριο λόγο τα καρκινικά κύτταρα, λαμβάνονται τροποποιημένοι παράγοντες με 

ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα. Αντικείμενο ανάλογων μελετών αποτελούν 

και οι αλκυλιωτικοί παράγοντες, που παρά την τοξικότητα που εμφανίζουν, 

αποτελούν ακόμη φάρμακα εκλογής σε συγκεκριμένους τύπους νεοπλασιών. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι αρωματικές μουστάρδες αζώτου με χαρακτηριστικούς 

εκπροσώπους τη Χλωραμβουκίλη (Chlorambucil, Leukeran, NSC-3088) και τη 

Μελφαλάνη (Melphalan, Alkeran, L-PAM, NSC-8806), που αποδείχτηκαν αξιόλογα 

αντικαρκινικά φάρμακα και εισήχθησαν στη θεραπευτική. 

 Ο τελευταίος παράγοντας, λόγω της ενδιαφέρουσας αντικαρκινικής δράσης 

του και ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει συγκριτικά με άλλες μουστάρδες αζώτου, 

επιλέχθηκε ως αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας. Σκοπός της είναι η 

τροποποίηση της Μελφαλάνης και η σύνθεση μίας σειράς νέων τελικών 

προϊόντων, η αποτίμηση της φαρμακολογικής δράσης αυτών σε βιολογικά 

συστήματα και η προσπάθεια τελικής αξιολόγησης των τροποποιήσεων αυτών. Τα 

νέα αυτά προϊόντα είναι εστερικά στεροειδικά ανάλογα της Ν-ακετυλο-

μελφαλάνης και ο σχεδιασμός τους βασίζεται σε ως τώρα ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα σύζευξης σειράς αλκυλιωτικών παραγόντων με στεροειδικά 

παράγωγα, που έχουν εξαχθεί από το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, όπου και πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
 

Αναφορές στον καρκίνο 
 
 
 

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 Όλα τα φυσιολογικά κύτταρα ενός οργανισμού χαρακτηρίζονται από έναν 

παρόμοιο μοριακό μηχανισμό ο οποίος ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό, τη 

διαφοροποίηση και τον κυτταρικό θάνατο. Ποικίλοι παράγοντες, όπως τα 

καρκινογόνα, η ηλικία, το κληρονομούμενο γενετικό υλικό, το ανοσολογικό 

σύστημα, η διατροφή, το περιβάλλον και οι ογκογόνοι ιοί, ενδέχεται να 

προκαλέσουν “απορύθμιση” του μοριακού αυτού μηχανισμού και να οδηγήσουν 

στην προοδευτική μεταλλαγή ενός φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό. 

 Η καρκινογένεση, λοιπόν, είναι μια πολυσταδιακή διαδικασία, κάθε βήμα 

της οποίας αντικατοπτρίζει διαφορετικά γεγονότα γενετικών τροποποιήσεων στο 

φυσιολογικό, αρχικά, κύτταρο. Η έναρξη της συγκεκριμένης διαδικασίας 

οριοθετείται συχνά από το σχηματισμό μίας υπερπλασίας, ενός φυσιολογικού 

φαινοτυπικά πληθυσμού κυττάρων με αυξημένη ικανότητα πολλαπλασιασμού. Το 

επόμενο στάδιο χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μη φυσιολογικού φαινοτύπου 

σε ορισμένους εκπροσώπους του κυτταρικού πληθυσμού, ο οποίος εμφανίζει 

δυσπλασία. Η εξέλιξη της δυσπλασίας στον αριθμό και στις αλλαγές στη μορφή και 

το μέγεθος των κυττάρων χαρακτηρίζει το εντοπισμένο καλοήθες νεόπλασμα. Τα 

στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα κακοήθη νεοπλάσματα είναι η ιδιότητα των 

τελευταίων να εισβάλλουν και να καταστρέφουν γειτονικούς ιστούς και να 

μεταναστεύουν μέσω της λεμφικής οδού και των αγγείων του αίματος σε 

μακρινούς ιστούς και όργανα, δημιουργώντας νέους όγκους [11].  

 Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ουσιαστικά, η παραγωγή ενός 

γονιδιώματος στο σύνολο του καρκινικού πληθυσμού, διαφοροποιημένου σε 

πολλαπλά σημεία, ως συνέπεια σημειακών μεταλλάξεων και χρωμοσωμικών 

αλλαγών. Είναι γεγονός ότι οι διάφοροι τύποι καρκίνου δε χαρακτηρίζονται από τις 

ίδιες γονιδιακές αλλαγές. Αντίθετα, έχει μελετηθεί πληθώρα καρκινικών γονοτύ-

πων. Ωστόσο, εκδηλώνονται ως έξι απαραίτητες διαφοροποιήσεις στη φυσιολογία 

του κυττάρου, οι οποίες εκλεκτικά υπαγορεύουν την κακοήθη ανάπτυξη: 
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 Επίκτητη επάρκεια σε αυξητικά σήματα. Τα φυσιολογικά κύτταρα απαιτούν 

αυξητικά σήματα για να μετατεθούν από την αδρανή κατάσταση σε ενεργό 

πολλαπλασιαστικό στάδιο. Οι αυξητικοί αυτοί παράγοντες, προερχόμενοι 

από το περιβάλλον του κυττάρου προσδένονται σε συγκεκριμένους 

διαμεμβρανικούς υποδοχείς του και επάγουν τη δράση τους. Η διαδικασία 

αυτή περιγράφει έναν κρίσιμο ομοιοστατικό μηχανισμό που καθορίζει την 

κατάλληλη “συμπεριφορά” των διαφόρων κυττάρων στους ιστούς. Τα 

καρκινικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά, παρουσιάζουν 

αυξημένη ικανότητα πολλαπλασιασμού, ανεξάρτητη από τον έλεγχο του 

εξωγενούς περιβάλλοντος, είτε με αυξημένη έκφραση των υποδοχέων 

αυξητικών παραγόντων στην επιφάνειά τους, είτε με παραγωγή των δικών 

τους αυξητικών παραγόντων (αυτοκρινής επαγωγή πολλαπλασιασμού). 

 Απάθεια σε ανασταλτικά σήματα πολλαπλασιασμού. Σε ένα φυσιολογικό 

ιστό, διάφορα αντιπολλαπλασιαστικά σήματα διατηρούν τα κύτταρα στην 

κατάσταση αδράνειας (G0) εξασφαλίζοντας τον κρίσιμο αριθμό αυτών για 

τη λειτουργία του ιστού. Όπως και οι αυξητικοί παράγοντες, δρουν μέσω 

υποδοχέων στην επιφάνεια των κυττάρων. Τα νεοπλασματικά κύτταρα δεν 

ανταποκρίνονται στον παραπάνω μηχανισμό είτε με περιορισμένη έκφραση 

των απαιτούμενων υποδοχέων, είτε με μεταλλάξεις των γονιδίων που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες εμπλεκόμενες στο σηματοδοτικό μονοπάτι που 

διεγείρεται με ενεργοποίηση των αντίστοιχων υποδοχέων. 

 Παράκαμψη της απόπτωσης. Μόρια-ανιχνευτές στα φυσιολογικά κύτταρα 

ελέγχουν μηνύματα του εξωγενούς και ενδογενούς περιβάλλοντος και 

εντοπίζουν ανωμαλίες που καθορίζουν την ανάγκη απομάκρυνσης του 

κυττάρου από τον ιστό. Ακολούθως, ενεργοποιούν σηματοδοτικά 

μονοπάτια που επάγουν την απόπτωση. Τα καρκινικά κύτταρα 

παρακάμπτουν τη συγκεκριμένη διαδικασία συνήθως μέσω μίας 

λειτουργικής διαφοροποίησης της πρωτεΐνης p53 με αποτέλεσμα την 

απενεργοποίηση του μηχανισμού που εντοπίζει βλάβες του γενετικού 

υλικού. Επιπλέον, έχει εντοπιστεί σε καρκινικές σειρές και ενεργοποίηση 

του αντιαποπτωτικού σηματοδοτικού μονοπατιού. 

 Απεριόριστη αντιγραφική ικανότητα. Τα άκρα των χρωμοσωμάτων 

αποτελούνται από χιλιάδες επαναλήψεις μίας εξανουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας η οποία ονομάζεται τελομερές. Σκοπός του τελομερούς είναι 

η προστασία των χρωμοσωμικών άκρων. Σε κάθε κυτταρικό κύκλο αρκετά 
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τελομερή δεν αντιγράφονται στο θυγατρικό DNA με αποτέλεσμα, μετά από 

έναν κρίσιμο αριθμό αντιγραφών, τα χρωμοσώματα, χωρίς τελομερή 

πλέον στα άκρα τους, να συντήκονται μεταξύ τους και να επάγεται, 

αναπόφευκτα, ο κυτταρικός θάνατος. Τα κύτταρα των νεοπλασμάτων 

αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία με επαγωγή, στο 85%-90% των 

περιπτώσεων, του ενζύμου τελομεράση που προσθέτει εξανουκλεοτίδια 

στα άκρα του τελομερικού DNA. 

 Επαγωγή της αγγειογένεσης. Η τροφοδοσία των κυττάρων με οξυγόνο και 

απαραίτητα στοιχεία που μεταφέρονται με το αίμα είναι κρίσιμη για την 

επιβίωσή τους, γεγονός που ορίζει την τοποθέτησή τους πλησίον 

τριχοειδών αγγείων. Φυσιολογικά, αδυνατούν να επάγουν την 

αγγειογένεση, οπότε ρυθμίζεται με το μηχανισμό αυτό η επέκτασή τους. 

Σε αντίθεση με τη φυσιολογική ρύθμιση, τα κύτταρα των όγκων 

παρουσιάζουν τη δυνατότητα επαγωγής της αγγειογένεσης μεταβάλλοντας 

την ισορροπία μεταξύ παραγόντων-επαγωγέων και παραγόντων-

αναστολέων αυτής. 

 Ικανότητα εισβολής σε ιστούς και μετάστασης. Πρόκειται για δύο 

εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τις κακοήθεις 

νεοπλασίες. Η ενεργοποίηση εξωκυτταρικών πρωτεασών και η 

διαφοροποιημένη εξειδίκευση πρόσδεσης καδερινών, ιντεγγρινών και 

μορίων προσκόλλησης παρουσιάζονται κρίσιμες στην επίκτητη ικανότητα 

των καρκινικών κυττάρων να εισβάλλουν σε γειτονικούς ιστούς και να 

μεταναστεύουν. 

 

Οι παραπάνω έξι διαφοροποιήσεις είναι οι απαραίτητες συνθήκες για την επιβίωση 

των καρκινικών κυττάρων. Η ιεραρχία, ωστόσο, με την οποία συμβαίνουν στη 

διαδικασία μετατροπής ενός φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό ποικίλει μεταξύ 

των διαφόρων τύπων νεοπλασιών. 

 Περισσότερα από 100 είδη καρκίνων έχουν χαρακτηριστεί στον ανθρώπινο 

οργανισμό, ενώ αναφορικά με όγκους συγκεκριμένων οργάνων, παρατηρούνται 

και υποείδη [3]. Συνοπτικά, οι νεοπλασίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

 Τα καρκινώματα, τα οποία προέρχονται από επιθηλιακά κύτταρα και σ’ 

αυτά περιλαμβάνεται σχεδόν το 90% των ανθρώπινων καρκίνων 

 Τα σαρκώματα, τα οποία προέρχονται από κύτταρα του συνδετικού ιστού 

και είναι πιο σπάνια 
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 Τις λευχαιμίες και τα λεμφώματα, τα οποία προέρχονται από το μεσόδερμα 

συμπεριλαμβανομένων των μυών, οστών, ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

ινοβλαστών και κυττάρων της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου και 

καλύπτουν το 8% των ανθρώπινων καρκίνων. 

 

 

 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Η αντικαρκινική θεραπεία στοχεύει κατ’ αρχήν στην πλήρη εξάλειψη όλων 

των καρκινικών κυττάρων. Εάν αυτό δεν καθίσταται εφικτό, σκοπός της είναι η 

μείωση κατά το δυνατό του αριθμού των καρκινικών κυττάρων, η βελτίωση των 

συμπτωμάτων και η επέκταση του χρόνου επιβίωσης παράλληλα με ικανοποιητική 

ποιότητα ζωής [12]. Επιπλέον, όπως κάθε επιτυχημένη θεραπευτική προσέγγιση, 

στοχεύει στην εκλεκτική καταστροφή των κακοήθων κυττάρων με την ελάχιστη 

δυνατή βλάβη στον ξενιστή. Αυτός ο στόχος, ωστόσο, που επιτυγχάνεται στην 

περίπτωση των παρασιτικών ασθενειών, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί στην 

περίπτωση της αντικαρκινικής θεραπείας. Εφόσον τα φυσιολογικά και καρκινικά 

κύτταρα έχουν πανομοιότυπες σχεδόν απαιτήσεις για την επιβίωσή τους, η 

εκλεκτική στόχευση των κυτταροτοξικών παραγόντων στα δεύτερα παραμένει 

αντικείμενο μελέτης. 

 Η πλειονότητα των κυτταροτοξικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται 

στην κλινική πράξη δρουν σε στάδια του κυτταρικού μεταβολισμού τα οποία 

σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου, όπως είναι η σύνθεση του DNA 

[5]. Εκμεταλλεύονται, επομένως, την αυξημένη ικανότητα πολλαπλασιασμού των 

καρκινικών κυττάρων. Δεν εντοπίζονται, ωστόσο, όλα τα κύτταρα ενός όγκου 

στην ίδια φάση του κυτταρικού κύκλου. Η συσχέτιση της δράσης των φαρμάκων 

με τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο που καθορίζει 

την αποτελεσματικότητά τους και την επιλογή του καλύτερου δυνατού 

συνδυασμού αυτών. 

 Ο κυτταρικός κύκλος απαρτίζεται από τέσσερις φάσεις (Σχήμα 1). Τα 

κύτταρα που πρόκειται να διαιρεθούν εισέρχονται στη φάση G1. Προκαταρκτικές 

συνθετικές διαδικασίες προετοιμάζουν το κύτταρο να εισέλθει στη φάση σύνθεσης 

του DNA (S φάση). Συγκεκριμένα πρωτεϊνικά μηνύματα ρυθμίζουν τον κυτταρικό 

κύκλο και επάγουν την αντιγραφή και το διπλασιασμό του γενετικού υλικού. Μετά 

την ολοκλήρωση της S φάσης, το κύτταρο περνάει στη G2 φάση που μεσολαβεί 
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μεταξύ της S και της Μ. Στη φάση της μίτωσης (Μ) τα χρωμοσώματα χωρίζουν 

και το κύτταρο διαιρείται, παράγοντας δύο θυγατρικά [13]. Ακολούθως, τα 

κύτταρα μπορεί να εισέλθουν ξανά στον κυτταρικό κύκλο ή να περάσουν σε ένα 

μη παραγωγικό στάδιο “ηρεμίας” γνωστό ως G0 φάση μέχρι να ξαναλάβουν 

πολλαπλασιαστικά μηνύματα. Κύτταρα που βρίσκονται σε στάδιο γήρανσης ή 

τελικής διαφοροποίησης εξέρχονται αμετάκλητα από τον κυτταρικό κύκλο [14]. 

 

 

Σχήμα 1. Κυτταρικός κύκλος. 

 

 Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες ενδέχεται να παράγουν τη δράση τους 

σε συγκεκριμένες φάσεις του κυτταρικού κύκλου (S και Μ φάση) ή να δρουν 

ανεξάρτητα κυτταρικού κύκλου (αλκυλιωτικοί παράγοντες) (Σχήμα 2). Γίνεται, 

επομένως, κατανοητό ότι παράγοντες της πρώτης κατηγορίας δεν είναι δυνατό να 

είναι αποτελεσματικοί σε κύτταρα ενός όγκου που διανύουν τη G0 φάση, με 

συνέπεια συχνά την εμφάνιση αντοχής. Για το λόγο αυτό, η σύγχρονη 

θεραπευτική στρατηγική περιλαμβάνει πολυφαρμακευτική αγωγή με συνδυασμό 
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χημειοθεραπευτικών και από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, προκειμένου να 

υπάρξει αποτελεσματικότητα στο εύρος των ανθεκτικών κυτταρικών σειρών σε 

έναν ετερογενή κυτταρικό πληθυσμό και, παράλληλα, να μετριαστεί το 

ενδεχόμενο ανάπτυξης νέων ανθεκτικών κυττάρων [12,13]. 

 Άμεση συνέπεια της συσχέτισης των κυτταροτοξικών παραγόντων με την 

κυτταρική διαίρεση είναι η δράση των χημειοθεραπευτικών και σε φυσιολογικούς 

πληθυσμούς κυττάρων που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αναπαραγωγής. Οι 

παρενέργειες που παρουσιάζονται, λοιπόν, λόγω της τοξικής δράσης των 

φαρμάκων, στο αίμα,  στους πνεύμονες, στο ήπαρ και τους νεφρούς, στο δέρμα 

και στο μυελό των οστών αποτελούν το σημαντικότερο μειονέκτημα της 

χημειοθεραπείας. Τα παραπάνω καθιστούν την ανάγκη για σχεδιασμό εκλεκτικών 

παραγόντων επιτακτική. 

 Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, που έχουν κλινική εφαρμογή σήμερα 

και δρουν σε κάποια από τα στάδια σύνθεσης του DNA ή της μιτωτικής ατράκτου, 

διακρίνονται σύμφωνα με το μηχανισμό δράσης τους στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Ανάλογα φυλλικού οξέος, που αναστέλλουν τη σύνθεση νουκλεοτιδίων 

(μεθοτρεξάτη). 

 Ανάλογα πυριμιδινών, με την ίδια δράση (5-φθοροουρακίλη, κυταραβίνη). 

 Ανάλογα πουρινών, τα οποία ενσωματώνονται στο σκελετό του DNA και 

RNA (6-θειογουανίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη). 

 Παράγοντες που προσδένονται στην τουμπουλίνη, διαμελίζοντας τη 

μιτωτική άτρακτο ή σταθεροποιώντας τους μικροσωληνίσκους (αλκαλοειδή 

της Vinca, επιποδοφυλλοτοξίνες). 

 Αλκυλιωτικοί παράγοντες, οι οποίοι αλκυλιώνουν το DNA εμποδίζοντας την 

αντιγραφή και μεταγραφή του (κυκλοφωσφαμίδιο, μελφαλάνη, 

χλωραμβουκίλη, θειοτέπα, νιτροζουρίες). 

 Άλατα λευκόχρυσου, με ίδια δράση με τους αλκυλιωτικούς παράγοντες 

(σισπλατίνη). 

 Αντιβιοτικά, που προσδένονται και αποδιοργανώνουν το DNA ή/και 

αναστέλλουν την αντιγραφή του και τη σύνθεση του RNA (μπλεομυκίνη, 

μιτομυκίνη, ανθρακυκλίνες) 

 Άλλα χημειοθεραπευτικά, όπως η υδροξυουρία, η ασπαραγινάση, η 

αμσακρίνη. [12] 
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Σχήμα 2.  Δράση ορισμένων χημειοθεραπευτικών παραγόντων στον 

κυτταρικό κύκλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
 

Αλκυλιωτικοί παράγοντες 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι αλκυλιωτικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται θεραπευτικά εδώ και 

δεκαετίες. Η μουστάρδα του θείου συντέθηκε για πρώτη φορά το 1854 και μέχρι 

το 1919 είχαν παρατηρηθεί τα επικίνδυνα βιολογικά της αποτελέσματα. Οι πρώτες 

μελέτες με τη μουστάρδα αζώτου έγιναν στη διάρκεια των δύο παγκοσμίων 

πολέμων και δεν ήταν προσβάσιμες. Μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 

και τη δημοσίευση των σχετικών εργασιών, ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, η 

οποία σηματοδοτήθηκε από τη δημοσίευση των Gilman και Philips το 1946 που 

υπέθεσε σωστά τις αλκυλιωτικές ιδιότητες των μουσταρδών αζώτου και θείου 

[15]. Το 1950 μία άλλη ερευνητική ομάδα αναγνώρισε ότι η θραύση των 

χρωμοσωμάτων σε κύτταρα εκτιθέμενα σε μουστάρδα αζώτου οφείλεται στη χιαστί 

τύπου αλκυλίωση και χαρακτήρισε τους μονολειτουργικούς και πολυλειτουργικούς 

παράγοντες αλκυλίωσης [16,17]. 

 Λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της σταθερότητας της μουστάρδας 

αζώτου έναντι της αέριας μουστάρδας του θείου, πολλά πειράματα και μελέτες 

σχεδιάστηκαν με την πρώτη. Επιπλέον, λόγω της απλής χημικής δομής της, που 

την καθιστά πρόσφορη σε χημικές τροποποιήσεις, συντέθηκαν και μελετήθηκαν 

πολλά ανάλογα αυτής. Αν και κανένα από τα ανάλογα δεν οδήγησε στην πλήρη 

ίαση της ασθένειας, ελήφθησαν παράγοντες με βελτιωμένες φαρμακολογικές 

ιδιότητες, όπως το κυκλοφωσφαμίδιο, η μελφαλάνη και η χλωραμβουκίλη, που 

παραμένουν σε κλινική χρήση στη σύγχρονη χημειοθεραπεία [18]. 

 Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός και οι θέσεις δράσης των 

αλκυλιωτικών παραγόντων, κρίνεται σκόπιμο να καταγραφούν στοιχεία που 

αφορούν τη δομή και χαρακτηριστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το 

γενετικό υλικό. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA 

 Το DNA είναι ο συμπαγής φορέας ενός εκπληκτικού συνόλου βιολογικών 

πληροφοριών. Ένα μεγάλο μόριο DNA δομεί κάθε φορά τη βάση του 

χρωμοσώματος των ζωντανών οργανισμών. Τα ανθρώπινα κύτταρα περιέχουν τις 

απαραίτητες γενετικές πληροφορίες καταγεγραμμένες σε 23 χρωμοσώματα. Το 

γεγονός ότι ένα κύτταρο είναι η απαρχή για το σχηματισμό ενός πληθυσμού 

κυττάρων μέσω της κυτταρικής διαίρεσης είναι γνωστό. Για να προχωρήσει η 

διαδικασία αυτή, φυσικά, είναι απαραίτητο προηγουμένως να έχει προηγηθεί ο 

διπλασιασμός καθενός από τα μόρια που δομούν το κύτταρο, μεταξύ των οποίων 

και του DNA. Αντιγραφή είναι η ονομασία που δίνεται στη διαδικασία 

διπλασιασμού του γενετικού υλικού [19]. 

 Το μοντέλο της διπλής ελικοειδούς δομής του DNA, που προτάθηκε από 

τους Watson και Crick [20], δομείται από δύο πολυμερείς, συμπληρωματικές στην 

αλληλουχία τους, αλυσίδες DNA (Σχήμα 3). Οι υπομονάδες που αποτελούν τις 

αλυσίδες καλούνται νουκλεοτίδια. Σε κάθε αλυσίδα, φωσφορικές ομάδες 

εναλλάσσονται με τον υδατάνθρακα δεοξυριβόζη με ομοιοπολικές συνδέσεις. Οι 

αλυσίδες παρουσιάζουν πολικότητα ή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, στη διπλή έλικα 

τοποθετούνται παράλληλα αλλά σε αντίθετες κατευθύνσεις, ελισσόμενες 

δεξιόστροφα. 

 

Σχήμα 3: Δομική αναπαράσταση του DNA. 
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 Στο δακτύλιο του σακχάρου καθενός νουκλεοτιδίου εντοπίζεται 

προσαρτημένη με τυχαίο τρόπο μία από τις ακόλουθες τέσσερις βάσεις: 

αδενίνη(Α), γουανίνη(G), θυμίνη(Τ) και κυτοσίνη(C) (Σχήμα 4α). Οι πρώτες δύο 

αποτελούν την κατηγορία των πουρινών, ενώ οι τελευταίες αυτή των πυριμιδινών. 

Η πληροφορία για τη σύνθεση όλων των πρωτεϊνικών μορίων ενός οργανισμού 

παρέχεται από την αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων κατά μήκος της 

αλυσίδας του DNA. Κάθε βάση συνδέεται με δύο ή τρεις δεσμούς υδρογόνου με 

μία βάση στην απέναντι συμπληρωματική αλυσίδα. Το ζευγάρωμα των βάσεων 

πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά μεταξύ Α=Τ και G≡C με δύο και τρεις 

δεσμούς υδρογόνου αντίστοιχα, όπως προτάθηκε και από τους Watson και Crick 

[21] (Σχήμα 4β). Το γεγονός αυτό καθορίζει και την έννοια της 

συμπληρωματικότητας των δύο αλυσίδων, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε τμήμα 

της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας μπορεί να δράσει ως μήτρα για τον καθορισμό 

της αλληλουχίας και τη σύνθεση του αντίστοιχου συμπληρωματικού τμήματος της 

δεύτερης αλυσίδας. 

 

 

  α. 
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β. 

 

 

Σχήμα 4: α. Οι τέσσερις νουκλεοτιδικές βάσεις.  

β. Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των βάσεων. 

 

 Στη συμπληρωματικότητα βασίζεται, επομένως, η αντιγραφή του DNA, 

κατά την οποία κάθε μία από τις δύο αλυσίδες ενός μορίου λειτουργεί ως εκμαγείο 

για τη σύνθεση της συμπληρωματικής του, καταλήγοντας έτσι σε δύο νέα, 

πανομοιότυπα με το αρχικό μόρια DNA. Τέσσερα νουκλεοτίδια είναι οι πρόδρομες 

μονάδες της θυγατρικής αλυσίδας, καθένα από τα οποία επιλέγεται να ζευγαρώσει 

με το συμπληρωματικό του στη μητρική αλυσίδα. Τα νουκλεοτίδια προστίθενται 

ένα ένα στη θυγατρική αλυσίδα, αντίδραση που καταλύεται από την DNA 

πολυμεράση, στο 3΄ άκρο του νεοσυντιθέμενου μορίου. Κατά συνέπεια, η 

αντιγραφή πραγματοποιείται στη κατεύθυνση 5΄ προς 3΄ της νουκλεοτιδικής 

αλυσίδας. 

 Στο εσωτερικό του κυττάρου, η αντιγραφή παρατηρήθηκε ότι 

πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας δομής σχήματος Υ, η οποία αποκαλείται “διχάλα 

αντιγραφής”. Η χαρακτηριστική αυτή δομή φαίνεται να μετακινείται σταθερά κατά 

μήκος της μητρικής έλικας, επιμηκύνοντας δύο θυγατρικές έλικες DNA πίσω της 

(οι δύο άξονες της διχάλας). Ενεργές στη διχάλα αντιγραφής είναι δύο 

πολυμεράσες για τις δύο μητρικές αλυσίδες. Η μία εκ των δύο μετακινείται 

σταθερά προσθέτοντας νουκλεοτίδια προς την κατεύθυνση της αντιγραφής, ενώ η 

δεύτερη, που μετακινείται αντίθετα προς την κατεύθυνση επιμήκυνσης της 

θυγατρικής αλυσίδας που συνθέτει, παράγει τα λεγόμενα τμήματα Okazaki. Μία 
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DNA λιγάση εξυπηρετεί, στη συνέχεια, τη σύνδεση αυτών για τη δημιουργία 

συνεχούς θυγατρικής αλυσίδας. Στη διχάλα αντιγραφής εντοπίζονται και επιπλέον 

ένζυμα, όπως πρωτεΐνες-εκκινητές της διχάλας αντιγραφής, η DNA ελικάση που 

ανοίγει την έλικα του μητρικού μορίου, η DNA τοποϊσομεράση που ξετυλίγει το 

μητρικό DNA, DNA πριμάσες για τη σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων-εκκινητών που 

υποβοηθούν τη δράση των πολυμερασών και η RNAάση-Η που τα απομακρύνει 

[19]. Δομική αναπαράσταση της διχάλας αντιγραφής και των ενζύμων που 

εμπλέκονται φαίνεται στο Σχήμα 5. 

 

 

 

Σχήμα 5: Διχάλα αντιγραφής του DNA. 

 

 Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη το γεγονός ότι η αντιγραφή είναι από τις 

κατεξοχήν αναγκαίες διαδικασίες ώστε να επακολουθήσει η κυτταρική διαίρεση 

και, ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η διαίρεση αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των 

καρκινικών κυττάρων, γίνεται αντιληπτό ότι το γενετικό υλικό και οι διαδικασίες 

στις οποίες εμπλέκεται αποτελούν στόχους θεραπευτικών παραγόντων. Πράγματι, 

οι κλασικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων και οι 

αλκυλιωτικοί, στοχεύουν στο γενετικό υλικό. Παράλληλα, και οι νέες ερευνητικές 
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προσπάθειες διατηρούν τους παραπάνω στόχους σκοπεύοντας, όμως, σε 

αποτελεσματικότερες και περισσότερο εξειδικευμένες φαρμακευτικές ουσίες. 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 Η διπλή ελικοειδής δομή του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος πλεονεκτεί, 

μεταξύ των άλλων, και σε θέματα που αφορούν στην προστασία των αζωτούχων 

βάσεων από ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Επιπλέον, παρέχει την πληροφορία για 

επιδιόρθωση μίας παρατηρούμενης αλλοίωσης στη μία από τις δύο αλυσίδες, 

εφόσον διατηρείται η ακεραιότητα της συμπληρωματικής της. Στην περίπτωση που 

υφίστανται αλλοιώσεις σε κοντινά σημεία και στις δύο αλυσίδες, δεν είναι εφικτό 

να χρησιμοποιηθεί καμία εκ των δύο ως αξιόπιστο εκμαγείο για την επιδιόρθωση 

της άλλης. Αντίστοιχα, η επιδιόρθωση παρεμποδίζεται και στην περίπτωση που οι 

δύο αλυσίδες δεν δύνανται να αποχωριστούν, όπως για παράδειγμα αν έχουν 

συνδεθεί ομοιοπολικά. Οι δύο παραπάνω, σχεδόν απίθανες, υποθέσεις φαίνεται να 

ερμηνεύουν τη δράση των αλκυλιωτικών παραγόντων [22]. 

 Η φαρμακολογική δράση των αλκυλιωτικών παραγόντων διαταράσσει 

θεμελιώδεις μηχανισμούς που σχετίζονται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, 

συγκεκριμένα τη σύνθεση του DNA και την κυτταρική διαίρεση. Οι ενώσεις αυτές 

αλκυλιώνουν και κύτταρα που δεν έχουν ικανότητα διαίρεσης, η 

κυτταροτοξικότητά τους ενισχύεται αξιοσημείωτα, όμως, όταν αλκυλιώνεται το 

γενετικό υλικό κυττάρων που πρόκειται να διαιρεθούν. Σε αντίθεση με άλλους 

αντικαρκινικούς παράγοντες, δρουν σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου. 

Παρολαυτά, η τοξικότητά τους εκδηλώνεται, συνήθως, όταν το κύτταρο είναι στην 

S φάση παρά στην G2 ή τη μίτωση. Είναι κρίσιμο να αναφερθεί ότι τα 

πολυνουκλεοτίδια είναι πιο επιρρεπή σε αλκυλίωση στη μη ζευγαρωμένη 

κατάσταση παρά στην ελικοειδή μορφή, όπως συμβαίνει κατά την αντιγραφή του 

DNA [14,23]. 

 Πολλοί εκπρόσωποι αλκυλιωτικών παραγόντων έχουν κλινική εφαρμογή 

στη θεραπευτική σήμερα. Ταξινομούνται σε πέντε κύριες υποομάδες βάσει της 

χημικής δομής τους: 

 Μουστάρδες αζώτου 

 Αιθυλενιμίνες 

 Σουλφονικοί αλκυλεστέρες 

 Νιτροσουρίες 

 Τριαζένια 
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Στον Πίνακα 1 αναφέρονται χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι κάθε κατηγορίας. 

 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αλκυλιωτικών παραγόντων στη 

θεραπευτική. 

Κατηγορία Αλκυλιωτικών 
Παραγόντων 

Χαρακτηριστικοί Εκπρόσωποι 

Μουστάρδες Αζώτου 

Χλωραμβουκίλη (Leykeran), 

Κυκλοφωσφαμίδη (Neosar), 

Εστραμουστίνη φωσφορική(Estracyt), 

Μεχλωραιθαμίνη (Mustargen), 

Μελφαλάνη (Alkeran) 

Αιθυλενιμίνες Eξαμεθυλμελαμίνη, Θειοτέπα 

Σουλφονικοί Αλκυλεστέρες Μπουσουλφάνη (Myleran) 

Νιτροσουρίες 

Καρμουστίνη (Carmustine), 

Στρεπτοζοκίνη (Streptozocin), 

Λομουστίνη (Lomustine) 

Τριαζένια 
Διτριαζενοϊμιδαζολοκαρβοξυμίδιο 

(Dacarbazine) 

 

 Οι πιο πάνω παράγοντες, αν και αποτελούν ετερογενή ομάδα χημικών 

ενώσεων, παρουσιάζουν κοινή την ικανότητα να συνεισφέρουν αλκυλομάδες σε 

βιολογικώς σημαντικά μακρομόρια [24]. Συγκεκριμένα, δύνανται να γίνουν ισχυρά 

ηλεκτρόφιλα μέσω σχηματισμού ιόντων αιθυλενιμμωνίου ή καρβοκατιόντων. 

Διαφορετικός μηχανισμός κινητικής εμπλέκεται σε κάθε περίπτωση και, 

ακολούθως, συνεπάγεται διαφορετική εκλεκτικότητα μεταξύ των παραγόντων. Οι 

νιτροσουρίες, για παράδειγμα, σχηματίζουν καρβοκατιόντα [25]. Στην περίπτωση 

αυτή, περιλαμβάνεται SN1 αντίδραση που ακολουθεί κινητική πρώτης τάξεως και 

είναι πολύ λιγότερο εκλεκτική από την SN2 αντίδραση, που ακολουθεί κινητική 

δευτέρας τάξεως, και περιλαμβάνει νουκλεόφιλη υποκατάσταση [26]. Τα ιόντα 

που σχηματίζονται συνδέονται ομοιοπολικά με μακρομόρια σε νουκλεόφιλες 

περιοχές [27]. Τέτοιες περιοχές εντοπίζονται συνήθως σε μακρομόρια και 

περιλαμβάνουν φωσφορικές ομάδες, αμινομάδες, σουλφυδρυλομάδες, 

υδροξυλομάδες, καρβοξυλομάδες και ιμιδαζολικές ομάδες όπως αυτές που 
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απαντώνται σε DNA, RNA και πρωτεΐνες. Οι διάφοροι εκπρόσωποι της 

συγκεκριμένης κατηγορίας διαφοροποιούνται όσον αφορά την εκλεκτικότητά τους 

σε νουκλεόφιλα κέντρα, γεγονός το οποίο είναι, εν μέρει, αποτέλεσμα της 

διαφορετικής κινητικής σχηματισμού των αντίστοιχων αντιδρώντων ιόντων τους. 

Οι SN2 παράγοντες (π.χ. μεχλωραιθαμίνη, μπουσουλφάνη, θειοτέπα) αλκυλιώνουν 

κύρια τα ετεροάτομα αζώτου των δακτυλίων των βάσεων, σε αντίθεση με τους 

SN1 παράγοντες (π.χ. νιτροσουρίες, χλωραμβουκίλη, μελφαλάνη) που δρουν με 

πολύ μικρότερη εκλεκτικότητα [24,28,29]. Ένας δεύτερος σημαντικός 

διαχωρισμός των αλκυλιωτικών παραγόντων είναι μεταξύ των μονο- και 

διλειτουργικών ενώσεων, ανάλογα με την ύπαρξη μίας ή δύο αντιδρώντων 

ομάδων αντίστοιχα. Οι τελευταίες έχουν την αξιοσημείωτη ικανότητα να 

σχηματίζουν τους εξαιρετικά κυτταροτοξικούς χιαστί τύπου δεσμούς.  

  

 

Σχήμα 6: Πιθανές θέσεις αλκυλίωσης στις αζωτούχες βάσεις. 

 

Ανεξάρτητα από την υποομάδα στην οποία εντάσσονται, η θέση στην οποία κατά 

κύριο λόγο αλκυλιώνουν οι εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής είναι το 7 άτομο 

αζώτου της γουανίνης, θέση στην οποία παρατηρείται το 90% περίπου των 

περιπτώσεων μονοαλκυλίωσης. Συνεκτιμάται, ωστόσο, ότι και άλλα νουκλεόφιλα 

άτομα στις πουρινικές και πυριμιδινικές βάσεις μπορούν να υποστούν αλκυλίωση, 

όπως τα άζωτα 1 και 3 της αδενίνης, το 3 άζωτο της κυτοσίνης και το 6 οξυγόνο 
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της γουανίνης, καθώς και τα άτομα φωσφόρου των νουκλεοτιδικών αλυσίδων και 

άτομα των προσκείμενων στο γενετικό υλικό πρωτεϊνών [14,30,31,32,33]. Οι 

πιθανές θέσεις αλκυλίωσης στις αζωτούχες βάσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 6. 

 Είτε στην αρχική μορφή τους, είτε μετά από μεταβολική ενζυμική 

ενεργοποίησή τους [34,35,36], οι παράγοντες της κατηγορίας αυτής αλκυλιώνουν 

νουκλεόφιλες θέσεις στο κύτταρο με βάση έναν κοινό γενικό μηχανισμό, ο οποίος, 

εν συντομία, περιγράφεται παρακάτω. Το χλώριο, όντας μία καλή αποχωρούσα 

ομάδα, διευκολύνει τη νουκλεόφιλη προσβολή του αζώτου μέσω μίας γρήγορης 

τύπου SN1 αντίδρασης με τελικό σχηματισμό ενός ιόντος αιθυλενιμμωνίου. 

Ακολούθως, το ιόν δύναται να αντιδράσει μέσω σχηματισμού καρβοκατιόντος ή 

ενδιάμεσου συμπλόκου με μία ευρεία ποικιλία θέσεων που παρουσιάζουν υψηλή 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα, δίνοντας το τελικό προϊόν αλκυλίωσης [37,38]. Στην 

περίπτωση των διλειτουργικών παραγόντων η παραπάνω διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί και για τη δεύτερη χλωροαιθυλομάδα αλκυλιώνοντας, έτσι, και μία 

δεύτερη νουκλεόφιλη θέση (Σχήμα 7). Στην τελευταία περίπτωση, λοιπόν, 

περιγράφεται ουσιαστικά ο επονομαζόμενος χιαστί τύπου δεσμός, ο οποίος 

παρατηρείται έιτε μεταξύ των συμπληρωματικών αλυσίδων του DNA (μελφαλάνη, 

χλωραμβουκίλη), είτε μεταξύ βάσεων της ίδιας αλυσίδας (σισπλατίνη), είτε μεταξύ 

γενετικού υλικού και πρωτεϊνών [39,40,41,42]. Οι χιαστί τύπου δεσμοί είναι πολύ 

πιο δύσκολο να επιδιορθωθούν από τα μονοαλκυλιωμένα παράγωγα, γι’ αυτό 

άλλωστε αναφέρονται οι διλειτουργικοί παράγοντες ως περισσότερο 

κυτταροτοξικοί από τους αντίστοιχους μονολειτουργικούς, οι οποίοι αναφέρονται 

ως λιγότερο αποτελεσματικοί και περισσότερο μεταλλαξιγόνοι και καρκινογόνοι 

[41,42,43]. 

 Όπως προαναφέρθηκε, κύριος στόχος της αντίδρασης αλκυλίωσης είναι οι 

βάσεις της γουανίνης. Αυτό αντικατοπτρίζεται και από την επικράτηση των χιαστί 

τύπου δεσμών μεταξύ G-G έναντι άλλων συνδυασμών. Γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι για να ολοκληρωθεί και το δεύτερο βήμα της χιαστί αλκυλίωσης πρέπει στο 

άμεσο περιβάλλον  πρόσβασης του ήδη ομοιοπολικά συνδεδεμένου φαρμάκου να 

υφίσταται η απαραίτητη νουκλεοτιδική αλληλουχία. 
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Σχήμα 7: Μηχανισμός δράσης αλκυλιωτικών παραγόντων. 

 

 

 Για το λόγο αυτό χιαστί τύπου δεσμοί παρατηρούνται κύρια σε 

νουκλεοτιδικές αλληλουχίες με αφθονία ζευγών CG. Παρουσιάζουν, επομένως, οι 

διλειτουργικοί παράγοντες εκλεκτικότητα όσον αφορά την αλληλουχία 

νουκλεοτιδίων του γενετικού υλικού και τις θέσεις που αλκυλιώνουν έναντι των 

μονολειτουργικών. Αυτή είναι άλλωστε και η αιτία που παρατηρούνται 

τουλάχιστον 20 φορές περισσότερα μονούποκατεστημένα από διυποκατεστημένα 

νουκλεοτίδια [44,45,46,22]. 

 Στην κατηγορία των διλειτουργικών παραγόντων ανήκει και η υποομάδα 

των μουσταρδών αζώτου με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο αυτής τη μελφαλάνη, 

έναν αλκυλιωτικό παράγοντα που χρησιμοποιείται κλινικά στη θεραπευτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
 

Μελφαλάνη 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η σύνθεση της μελφαλάνης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους 

Bergel και Stock το 1953 ως αποτέλεσμα μίας σειράς παραγώγων μουστάρδας 

αζώτου [47]. Πρόκειται για ένα παράγωγο, όπου η κυτταροτοξική ομάδα της 

μουστάρδας αζώτου είναι συνδεδεμένη στο αμινοξύ L-φαινυλαλανίνη. Η χημική 

της ονομασία είναι π-Ν,Ν-[δις-(2-χλωροαιθυλ)αμινο]-L-φαινυλαλανίνη, ενώ είναι 

επίσης γνωστή και ως L-phenylalanine mustard, phenylalanine mustard, L-PAM, 

L-sarcolysin και Alkeran (εμπορική ονομασία). Ο χημικός της τύπος φαίνεται στο 

σχήμα που ακολουθεί. 
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Σχήμα 8: Μελφαλάνη 

 

 

 Έχουν επίσης μελετηθεί τα αντίστοιχα παράγωγα με το D- αμινοξύ καθώς 

και με το ρακεμικό μίγμα DL-, τα οποία βρέθηκαν λιγότερο αποτελεσματικά από το 

L-παράγωγο, γεγονός αναμενόμενο δεδομένου ότι στον ανθρώπινο οργανισμό 

απαντάται φυσιολογικά το L- ισομερές. 

 Αν και όσον αφορά τη δράση της μελφαλάνης ισχύει το γενικότερο φάσμα 

ασθενειών των μουσταρδών αζώτου, χρησιμοποιείται στη θεραπευτική συχνά ως 
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το φάρμακο εκλογής στο μεταστατικό μελάνωμα, στον καρκίνο του στήθους και 

των ωοθηκών και μαζί με την πρεδνιζόνη στο πολλαπλό μυέλωμα, ενώ 

αναφέρονται χρήσεις της και σε σάρκωμα. Ταυτόχρονα, όπως άλλωστε ισχύει και 

για άλλους αλκυλιωτικούς παράγοντες, έχουν αναφερθεί χρήσεις του και σε 

αυτοάνοσα νοσήματα [48]. 

 Δεν προαπαιτείται μεταβολική ενεργοποίηση στον οργανισμό για τη δράση 

του φαρμάκου. Μετά την εισαγωγή του στην κυκλοφορία του αίματος, ένα 

ποσοστό υφίσταται υδρόλυση σε μονο- και διυδροξυμελφαλάνη, ενώ το ποσοστό 

που εκκρίνεται αναλλοίωτο στα ούρα φτάνει το 15% της δόσης. Παράλληλα, 

προσδένεται εκτεταμένα και σε πρωτεΐνες του πλάσματος, κύρια στην αλβουμίνη 

[49]. 

 Η κύρια παρενέργεια της κλινικής χρήσης του φαρμάκου είναι η καταστολή 

του μυελού των οστών, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αντιστρεπτή μετά τη 

διακοπή του. Ταυτόχρονα, με μικρότερη ωστόσο συχνότητα, αναφέρονται 

παρενέργειες που γενικότερα χαρακτηρίζουν τη χρήση αλκυλιωτικών παραγόντων 

όπως ναυτία, καταστολή του γεννητικού συστήματος και πνευμονική τοξικότητα. 

Είναι κρίσιμο να αναφερθεί ότι ο παράγοντας αυτός, παράλληλα και με πολλούς 

επιπλέον χημειοθεραπευτικούς, ενοχοποιείται για την πρόκληση δευτερογενών 

κακοηθειών, κύρια λευχαιμιών [12,49].  

    

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ 

 Η μελφαλάνη είναι ένας αλκυλιωτικός παράγοντας της υποομάδας των 

μουσταρδών αζώτου. Η κυτταροτοξική του δράση, κατά συνέπεια, είναι 

αποτέλεσμα της αλκυλίωσης θέσεων του DNA και, επομένως, της παρεμπόδισης 

της αντιγραφής. Ο μηχανισμός της αλκυλίωσης ακολουθεί το γενικότερο 

μηχανισμό που έχει περιγραφεί για τους αλκυλιωτικούς παράγοντες και, όπως 

γενικότερα στην περίπτωση των διλειτουργικών παραγόντων, δύναται να οδηγήσει 

στο σχηματισμό ενδομοριακών χιαστί τύπου δεσμών μεταξύ των 

συμπληρωματικών αλυσίδων. Δρα ανεξάρτητα κυτταρικού κύκλου, σε κύτταρα 

που βρίσκονται σε ηρεμία και σε έντονα διαιρούμενα καρκινικά κύτταρα. 

 Η μελφαλάνη ανήκει στους τύπου SN1 αλκυλιωτικούς παράγοντες, γεγονός 

που σημαίνει ότι παρουσιάζει περιορισμένη εκλεκτικότητα όσον αφορά την 

αλκυλίωση νουκλεόφιλων κέντρων [29]. Πράγματι, σημαντικό ποσοστό 
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απενεργοποιείται λόγω αντίδρασης με νουκλεόφιλα πέρα των βάσεων του 

γενετικού υλικού, όπως νερό, πρωτεΐνες και θειόλες με συνέπεια να περιορίζεται η 

αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. 

 Όσον αφορά τις βάσεις του DNA η μελφαλάνη αλκυλιώνει κύρια το 7 

άτομο αζώτου της γουανίνης. Παρατηρούνται, ωστόσο, επιπλέον προϊόντα 

αλκυλίωσης με σημαντικό το ποσοστό αυτών στο άζωτο στην 3 θέση της αδενίνης 

[30]. Η κυτταροτοξικότητα του παράγοντα έγκειται, όπως έχει αναφερθεί, στο 

σχηματισμό χιαστί τύπου δεσμών, το ποσοστό των οποίων έναντι του συνολικού 

ποσοστού αλκυλίωσης είναι σημαντικό και πλησιάζει το 33%. Το μεγαλύτερο 

τμήμα των δεσμών παρατηρείται μεταξύ βάσεων γουανίνης [24]. 

 Προκειμένου, βέβαια, να ασκήσει την κυτταροτοξική του δράση είναι 

απαραίτητο, προηγουμένως, να μεταφερθεί στις θέσεις στόχους εντός των 

κυττάρων. Το πλεονέκτημα, λοιπόν, που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο 

παράγοντα έναντι των υπόλοιπων αλκυλιωτικών είναι το γεγονός ότι, φέροντας 

την ομάδα της μουστάρδας επάνω σε ένα φυσικό αμινοξύ, εκμεταλλεύεται το 

φυσιολογικό μηχανισμό πρόσληψης αμινοξέων από τα κύτταρα για τη μεταφορά 

του. 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

   Φυσιολογικά κύτταρα που παρουσιάζουν αυξημένη ικανότητα 

πολλαπλασιασμού, όπως τα λεμφοκύτταρα και αυτά του επιθηλίου, διατηρούν 

αυξημένη την έκφραση των μεμβρανικών μεταφορέων αμινοξέων, προκειμένου να 

καλύπτονται οι ανάγκες της συνεχούς πρωτεϊνοσύνθεσης που χαρακτηρίζει τη 

διαρκή ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό. Αντίστοιχα αυξημένες ανάγκες σε 

αμινοξέα παρουσιάζουν και τα καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα ανάλογη 

ρύθμιση της έκφρασης των μεταφορέων αμινοξέων στην επιφάνειά τους [50]. 

Πράγματι, μελέτη με ραδιοεπισημασμένη φαινυλαλανίνη έδειξε συσσώρευσή της 

κύρια στα κύτταρα των όγκων έναντι των υπόλοιπων φυσιολογικών ιστών [51].  

 Το χαρακτηριστικό των περισσότερων μεταφορέων αμινοξέων είναι η 

περιορισμένη εκλεκτικότητά τους όσον αφορά τη δομή των υποστρωμάτων τους. 

Κατά συνέπεια, πέρα από το γεγονός ότι κάθε μεταφορέας δύναται να μεταφέρει 

περισσότερα από ένα φυσικά αμινοξέα, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ως 

υποστρώματα και φάρμακα με δομή αμινοξέος, όπως την L-ντόπα, την 
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τριιωδοθυρονίνη, τη θυροξίνη, την γκαμπαπεντίνη και τα αντικαρκινικά αζασερίνη, 

ακιβικίνη, L-6-διαζω-5-οξο-νορλευκίνη και μελφαλάνη [50,52,53,54,55,56,57]. 

 Η μελφαλάνη, ως παράγωγο φαινυλαλανίνης, αναμένεται να διαπερνά την 

κυτταρική μεμβράνη με ενεργητική μεταφορά μέσω μεταφορέων φαινυλαλανίνης. 

Πράγματι, μελέτες έχουν δείξει ότι η εισαγωγή του φαρμάκου στα κύτταρα δε 

γίνεται με παθητική διάχυση, αλλά με ενεργητική μεταφορά με κυριότερο και 

περισσότερο μελετημένο μεταφορέα τον LAT-1. Πρόκειται για μία διαμεμβρανική 

πρωτεΐνη, η οποία ανήκει στο σύστημα μεταφοράς L μεγάλων ουδέτερων 

αμινοξέων. Ο LAT-1 είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά αμινοξέων που φέρουν 

διακλαδισμένη αλυσίδα ή αρωματικό πυρήνα και δεν είναι φορτισμένα και η 

διαδικασία δεν απαιτεί παρουσία Νa+ [58,59,60]. Φυσιολογικά εντοπίζεται κύρια 

σε κύτταρα του μυελού, του πλακούντα, του εγκεφάλου και των όρχεων. 

Αυξημένη είναι η έκφρασή του και στους περισσότερους όγκους 

[61,62,63,64]. Προκειμένου να διεξαχθεί η μεταφορά, απαιτείται και μία 

γλυκοπρωτείνη, η βαριά αλυσίδα του 4F2 αντιγόνου, με την οποία διμερίζεται με 

δισουλφιδικό δεσμό [61,65]. Η μελφαλάνη έχει βρεθεί ότι μεταφέρεται από τον 

LAT-1 και σε in vivo μοντέλα και η συγγένεια του φαρμάκου για τον υποδοχέα 

πλησιάζει αυτή των φυσιολογικών υποστρωμάτων του [59,60,66]. 

 Ένας άλλος μεταφορέας που εμπλέκεται στην είσοδο της μελφαλάνης στα 

κύτταρα και έχει βρεθεί να εκφράζεται σε BeWo κύτταρα χοριοκαρκινώματος είναι 

ο y+L. Πρόκειται για έναν Na+-εξαρτώμενο μεταφορέα βασικών και ουδέτερων 

αμινοξέων, ο οποίος επίσης ενεργοποιείται μετά από διμερισμό με την 4F2hc. 

Φυσιολογικά, εντοπίζεται στα ερυθροκύτταρα και στον πλακούντα [67,68,69]. 

 Αξίζει να αναφερθεί, επιπλέον, ο μεταφορέας LAT-3, ο οποίος βρέθηκε να 

εκφράζεται σε προστατικούς καρκίνους, ως αποτέλεσμα αυξημένης έκφρασης του 

μεταλλαγμένου γονιδίου POV1 που χαρακτηρίζει αυτά τα καρκινώματα. Πρόκειται 

για μεταφορέα του συστήματος L, δρα δηλαδή ανεξάρτητα από την παρουσία Na+, 

παρουσιάζει, ωστόσο, μεγαλύτερη εκλεκτικότητα. Είναι ειδικός για μεταφορά 

φαινυλαλανίνης και δεν προαπαιτείται διμερισμός του με την 4F2hc. Το γεγονός 

ότι εντοπίστηκε και σε καρκίνο των όρχεων καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο να 

υφίσταται και σε άλλους όγκους [70,71,72]. 

 Είναι γεγονός, ότι η μεταφορά των αμινοξέων είναι αποτέλεσμα πολλών 

ακόμη μεταφορέων, αρκετοί εκ των οποίων δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί, 

γεγονός που δείχνει ότι πέρα των παραπάνω εκπροσώπων η μεταφορά της 
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μελφαλάνης στα καρκινικά κύτταρα πραγματοποιείται και από άλλα συστήματα, 

όπως το ASC, ειδικό για τα αμινοξέα αλανίνη, σερίνη, κυστείνη [51]. 

 Μελέτη της αυξημένης έκφρασης των μεταφορέων αμινοξέων και της 

μεταφοράς της μελφαλάνης έχει διεξαχθεί σε αρκετές καρκινικές σειρές μεταξύ 

των οποίων στο FLC4 ηπατοκαρκίνωμα [70], σε MCF-7 και MDA-MB-231 καρκίνο 

του μαστού [65,73], σε BeWo χοριοκαρκίνωμα [67], σε L1210 λευχαιμία [74], σε 

Τ24 καρκίνο ουροδόχου κύστεως [60], στις HL-60, KG-1, U937, K562, KU812, 

MOLT-3, MOLT-4, CCRF-CEM,CCRF-SB, P30/OHK λευχαιμίες [59], στο 

αδενοκαρκίνωμα Barrett [58] και στο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα [51]. 

 Σε συγκριτική μελέτη που διεξήχθη σχετικά με τη μεταφορά της 

μελφαλάνης σε καρκινικά κύτταρα και φυσιολογικά ανθρώπινα λεμφοκύτταρα 

βρέθηκε 4 φορές μεγαλύτερος ο βαθμός πρόσληψης του φαρμάκου από τα 

κύτταρα της νεοπλασίας έναντι των φυσιολογικών λεμφοκυττάρων [73]. 

Δεδομένου ότι τα ανθρώπινα λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό 

πολλαπλασιασμού και, συνεπώς, αυξημένη έκφραση μεταφορέων αμινοξέων, 

εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αντίστοιχη έκφραση στα καρκινικά κύτταρα 

είναι σαφώς υψηλότερη και, επομένως, εξασφαλίζεται ενός ορισμένου βαθμού 

εκλεκτική στόχευση της κυτταροτοξικότητας του φαρμάκου. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 Στα πλαίσια μιας απόπειρας σύγκρισης της μελφαλάνης με διάφορους 

αλκυλιωτικούς παράγοντες, προκειμένου να αποτιμηθεί το ενδιαφέρον ως προς 

αυτήν, προκύπτουν ορισμένα αξιόλογα συμπεράσματα. 

 Φαρμακολογικά, καταρχήν, η κύρια παρενέργεια που χαρακτηρίζει τη 

χρήση της είναι η καταστολή του μυελού των οστών, η οποία παρατηρείται σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στην πλειονότητα των αλκυλιωτικών παραγόντων. 

Εντούτοις, η γαστροεντερική, ηπατική, πνευμονική και νεφρική τοξικότητα που 

αναφέρεται στην περίπτωση πολλών εκπροσώπων της κατηγορίας, όπως η 

ντακαρβαζίνη, η μπουσουλφάνη, οι νιτροσουρίες, η ιφωσφαμίδη, η 

μεχλωραιθαμίνη, δεν παρατηρείται για τη συνήθη δοσολογία της μελφαλάνης 

[25,75,76,77,78,79,80]. 
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 Σε μηχανιστικό επίπεδο, έχει ήδη αναφερθεί ότι για την κυτταροτοξικότητα 

ενέχονται κατά κύριο λόγο οι χιαστί τύπου δεσμοί, ως αποτέλεσμα δράσης 

διλειτουργικών ή πολυλειτουργικών παραγόντων. Συγκρίνοντας τον παράγοντα με 

εκπροσώπους όπως η χλωραμβουκίλη, οι νιτροσουρίες, η κυκλοφωσφαμίδη, η 

μεχλωραιθαμίνη, η τριαιθυλμελαμίνη και η μπουσουλφάνη, προέκυψε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό χιαστί δεσμών έναντι της συνολικής αλκυλίωσης 

πραγματοποιείται από τη μελφαλάνη, γεγονός που την καθιστά περισσότερο 

κυτταροτοξική, άρα και αποτελεσματική, σε χαμηλότερη δόση [80,81,82]. 

 Η μελφαλάνη έχει ενοχοποιηθεί για πρόκληση δευτερογενών κακοηθειών, 

γεγονός που καταδεικνύει την επαγωγή μεταλλάξεων που προκαλεί. Είναι γνωστό, 

ότι σχεδόν όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες έχουν χαρακτηριστεί 

μεταλλαξιγόνοι και καρκινογόνοι. Συσχετίζοντας με αριθμούς, ωστόσο, αυτή την 

ικανότητα των αλκυλιωτικών παραγόντων, προκύπτει ότι η μελφαλάνη εμφανίζει 

μέτρια προς υψηλή ικανότητα μεταλλαξιγένεσης έναντι των υπολοίπων. Άμεση 

συνέπεια είναι ο περιορισμός της δοσολογίας και ίσως της εκλογής του φαρμάκου 

[24,83,84,85]. 

 Όσον αφορά, τέλος, στους μηχανισμούς αντοχής που αναπτύσσουν τα 

καρκινώματα έναντι των αλκυλιωτικών παραγόντων, ένας από τους συνήθεις είναι 

η δράση της γλουταθειονυλ-S-τρανσφεράσης. Από ανάλογο πείραμα, 

συγκρίνοντας τη δράση του ενζύμου στη χλωραμβουκίλη και τη μελφαλάνη, 

προκύπτει ότι, αν και η συγγένεια του πρώτου παράγοντα για το ένζυμο είναι 

αξιοσημείωτη, η μελφαλάνη δε φαίνεται να ανενεργοποιείται σημαντικά με αυτό το 

μηχανισμό. Κατά συνέπεια, πλεονεκτεί στις περιπτώσεις ανθεκτικών όγκων που 

εκφράζουν σε αυξημένο ποσοστό το παραπάνω ένζυμο [8]. 

 

 

 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ 

 Ένα από τα κυριότερα προβλήματα στην αντικαρκινική θεραπεία είναι η 

ανάπτυξη αντοχής στους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες [86]. Αν και 

αποτελούν τη θεραπεία εκλογής για πάρα πολλούς τύπους καρκίνου, συχνά μετά 

τη θεραπεία παρατηρείται υποτροπή του όγκου με κακοήθη κύτταρα ανθεκτικά 

στον αρχικό θεραπευτικό παράγοντα και, τις περισσότερες φορές, και σε μία 

πληθώρα άλλων χημειοθεραπευτικών παραγόντων (διασταυρούμενη αντοχή). 

Έχουν περιγραφεί ορισμένοι βιοχημικοί μηχανισμοί που ευθύνονται για την 
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εμφάνιση αντοχής. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η αυξημένη κυτταρική έκκριση του 

φαρμάκου μέσω της p-γλυκοπρωτεΐνης ή άλλων πρωτεϊνών-μεταφορέων, αλλαγές 

στην ευαισθησία στόχων του φαρμάκου (για παράδειγμα οι τοποϊσομεράσες), 

διαφοροποιήσεις στην ενεργοποίηση ενζύμων και αλλαγές στη μεμβράνη που 

συντελούν σε περιορισμένη είσοδο του φαρμάκου στο κύτταρο [87]. Η 

επικρατούσα άποψη είναι ότι η αναπτυσσόμενη αντοχή περιλαμβάνει, πιθανότατα, 

ένα συνδυασμό των παραπάνω και, ενδεχομένως, επιπλέον, άγνωστων ακόμη, 

μηχανισμών, που αλληλεπιδρούν για να παράγουν τον ανθεκτικό φαινότυπο 

[88,89]. 

 Από τους κυριότερους μηχανισμούς αντοχής που αναπτύσσονται στην 

περίπτωση των αλκυλιωτικών παραγόντων είναι η επαγωγή του ενζύμου 

γλουταθειονυλ-S-τρανσφεράση, το οποίο καταλύει τη σύνδεση της γλουταθειόνης 

με μία πληθώρα ηλεκτρόφιλων τοξινών, μεταξύ των οποίων και αντικαρκινικών 

φαρμάκων και καρκινογόνων [89,90,91,92,93]. Η αντίδραση αυτή γενικά μειώνει 

την αντιδραστικότητα και, πιθανά, την τοξικότητα του ηλεκτρόφιλου. Προκειμένου 

να επέλθει κυτταρική αντοχή, ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός είναι απαραίτητο να 

συνοδεύεται και από την αυξημένη έκφραση μίας μεμβρανικής γλυκοπρωτεΐνης 

ειδικής για την εκροή του συμπλόκου στον εξωκυτταρικό χώρο. Αν και ο 

περιγραφόμενος μηχανισμός ισχύει στην περίπτωση της χλωραμβουκίλης, ενός 

παρόμοιου δομικά με τη μελφαλάνη αλκυλιωτικού παράγοντα, φαίνεται να μην 

έχει σημαντική ισχύ στην περίπτωση του δεύτερου [8]. 

 Χαρακτηριστική στην περίπτωση της μελφαλάνης είναι η παρατήρηση ότι 

σε κύτταρα μυελώματος ανθεκτικά στον παράγοντα υπάρχει καταστολή της 

έκφρασης του μεταφορέα αμινοξέων LAT-1. Δεδομένου ότι η μεταφορά της 

μελφαλάνης πραγματοποιείται κυρίως μέσω του LAT-1, γίνεται αντιληπτό ότι 

περιορίζεται η πρόσληψη του κυτταροτοξικού παράγοντα από τα καρκινικά 

κύτταρα [94]. 

 Μία άλλη μελέτη, πέρα από τη μείωση των μεταφορέων LAT-1, εντοπίζει 

σημαντικά μικρότερο ποσοστό χιαστί τύπου δεσμών, άρα και μειωμένη 

κυτταροτοξικότητα, στο γενετικό υλικό κυττάρων χρόνιας λεμφοκυτταρικής 

λευχαιμίας που έχουν αναπτύξει αντοχή έναντι κυττάρων ευαίσθητων στον 

παράγοντα [95]. Η μείωση αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με επαγωγή των 

επιδιορθωτικών ενζύμων του DNA ή με κάποιον άλλο μηχανισμό. 

 Τέλος, από πρόσφατη μελέτη, φαίνεται πως στην απόκτηση αντοχής 

δύναται να εμπλακεί και η μικροσωμιακή γλουταθειονυλ-S-τρανσφεράση του 
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ήπατος. Είναι γεγονός ότι το σύμπλοκο γλουταθειόνης-μελφαλάνης διατηρεί πολύ 

μικρότερη ικανότητα αντίδρασης με νουκλεόφιλα κέντρα, επομένως και μικρότερη 

κυτταροτοξικότητα. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο χημειοθεραπευτικός παράγοντας επάγει 

το ένζυμο σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της θεραπείας, διαδικασία 

η οποία πραγματοποιείται πολύ γρηγορότερα από το διάστημα που απαιτείται για 

την αυξημένη παρουσία της κυτταροπλασματικής γλουταθειονυλ-S-τρανσφεράσης 

στα κύτταρα του όγκου. Κατά συνέπεια, ίσως η επαγωγή του μικροσωμιακού 

ενζύμου είναι σημαντικότερη στη γρήγορη ανάπτυξη αντοχής [96]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

 

Εκλεκτικότητα κυτταροτοξικότητας 

Μόρια-φορείς αλκυλιωτικών παραγόντων 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Σε αντίθεση με τα βακτήρια και τους ιούς, τα καρκινικά κύτταρα δεν 

εμπεριέχουν μοριακούς στόχους εντελώς άγνωστους στον ξενιστή. Κατά συνέπεια, 

η αντικαρκινική θεραπεία βασίστηκε κατά κύριο λόγο στον αυξημένο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων στοχεύοντας στο γενετικό υλικό και στις 

διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται. Το σημαντικότερο, λοιπόν, μειονέκτημα της 

παραπάνω στρατηγικής είναι οι ανεπιθύμητες αλλοιώσεις σε φυσιολογικά κύτταρα 

και όργανα, ο στενός θεραπευτικός δείκτης, η μικρή εκλεκτικότητα για τα κύτταρα 

της νεοπλασίας και, σαν απόρροια αυτών, η ανάπτυξη αντοχής ως αποτέλεσμα 

παρατεταμένης θεραπείας περιορισμένου δοσολογικού σχήματος. Προκειμένου να 

ξεπεραστούν οι παραπάνω περιορισμοί, η έρευνα στοχεύει τις τελευταίες δεκαετίες 

στη χρήση προφαρμάκων. Ο όρος προφάρμακο εισήχθη στη θεραπευτική από τον 

Albert στα τέλη της δεκαετίας του ’50 [97]. Πρόκειται για ενώσεις που είναι 

απαραίτητος ο μετασχηματισμός τους προκειμένου να ασκήσουν τη 

φαρμακολογική τους δράση. Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής αυτής 

περιλαμβάνουν α)έναν ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ του φαρμάκου και του φορέα, 

β)την in vivo διάσπαση του δεσμού αυτού, γ)την απουσία τοξικότητας στα 

φυσιολογικά κύτταρα και δ)την ιδανική κινητική της απελευθέρωσης 

αποτελεσματικών επιπέδων φαρμάκου στο επιθυμητό σημείο δράσης [98]. 

Προκειμένου να στοχευθούν εκλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα, λοιπόν, πρέπει είτε 

το ένζυμο που ενεργοποιεί το προφάρμακο να είναι εκλεκτικά παρόν στα 

καρκινικά κύτταρα, είτε το προφάρμακο να προσλαμβάνεται εκλεκτικά από τα 

κύτταρα στόχους. 

  Η επιλογή, λοιπόν, του μορίου-φορέα είναι αποτέλεσμα ορθολογικού 

σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τόσο χαρακτηριστικά βιομόρια και υποδοχείς που 
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εκφράζονται στα καρκινικά κύτταρα και στο περιβάλλον τους, όσο και παρόντες 

στη νεοπλασία μηχανισμούς ενζυμικής απελευθέρωσης του φαρμάκου από το 

φορέα [99]. Αν και οι έρευνες όσον αφορά το βιοχημικό προφίλ των καρκινικών 

κυττάρων δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ήδη μελετηθεί παραδείγματα 

προφαρμάκων που στοχεύουν σε διάφορα βιομόρια τα οποία εκφράζονται κυρίως 

σε κύτταρα νεοπλασιών. 

 Ανοσοσύμπλοκα που στοχεύουν σε αντιγόνα που εκφράζονται σε όγκους. 

Πρόκειται για την περισσότερο μελετημένη μέθοδο στόχευσης σε 

προκλινικές δοκιμές. Στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων έχει 

εντοπιστεί η υπερέκφραση ορισμένων πρωτεϊνών ως αποτέλεσμα της 

μεταλλαγμένης τους κατάστασης. Οι πρωτεΐνες αυτές χαρακτηρίζονται 

αντιγόνα σχετιζόμενα με όγκους. Υπάρχει πιθανότητα τα αντιγόνα αυτά να 

εκφράζονται και σε φυσιολογικά κύτταρα, σε πολύ μικρότερο ωστόσο 

ποσοστό. Βιοτεχνολογικά έχει επιτευχθεί η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα 

μονοκλωνικών αντισωμάτων ειδικών για ορισμένα τέτοια αντιγόνα 

[100,101,102]. Τα μονοκλωνικά αυτά αντισώματα χρησιμοποιούνται στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ως φορείς. Ανήκουν κυρίως στην ΙgG  τάξη 

ανοσοσφαιρινών και αποφεύγεται η χρήση ολόκληρου του αντισώματος 

προς αποφυγή ανοσολογικής αντίδρασης και για την ευνοϊκότερη 

μετακίνηση και είσοδο στα καρκινικά κύτταρα [103,104,105]. Η μέθοδος 

και ο τύπος του δεσμού αντισώματος-αντικαρκινικού παράγοντα επηρεάζει 

περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς και της εκλεκτικής 

απελευθέρωσης [106,107]. Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία στόχευσης 

χρησιμοποιούνται και ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ αντισώματος και 

φαρμάκου, όπως φυσικά και συνθετικά πολυμερή και λιποσώματα. 

 Προφάρμακα που εκμεταλλεύονται την ασυνεχή αιμάτωση των όγκων. Η 

αγγείωση των όγκων παρουσιάζεται πολλές φορές ανεπαρκής. Εμφανίζει, 

δηλαδή διακοπτώμενη ή απούσα σε πολλά σημεία βασική μεμβράνη [108], 

ελικοειδή κατεύθυνση [109], απουσία κανονικότητας και συστηματικής 

συνεκτικότητας, αφήνοντας, έτσι, περιοχές που δεν αιματώνονται και 

παράλληλα ένα υψηλό ποσοστό αγγείων που παρουσιάζουν διαρροή 

αίματος στην περιοχή του όγκου [110]. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι μεγάλοι όγκοι σπάνια αναπτύσσουν λεμφικό δίκτυο, 

ερμηνεύουν το φαινόμενο διήθησης που παρατηρείται σε τέτοιους όγκους. 

Συγκεκριμένα, μεγάλα μόρια είναι δυνατό να παγιδευτούν στον κακοήθη 
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ιστό. Αυτή την ιδιότητα εκμεταλλεύεται η στρατηγική των αντικαρκινικών 

παραγόντων προσδεδεμένων σε πολυμερή [111,112], λιποσώματα 

[113,114], νανοσώματα [115] και μη ειδικούς πρωτεϊνικούς φορείς (π.χ. 

αλβουμίνη) [116]. 

 Ενζυμικά προφάρμακα κατευθυνόμενα από αντισώματα. Η σημαντικότερη 

πρόκληση στο σχεδιασμό αποτελεσματικών προφαρμάκων είναι η 

ανακάλυψη ενζύμων εκλεκτικά απαντώμενων μόνο στους κακοήθεις ιστούς 

που να καταλύουν την απελευθέρωση του φαρμάκου από το φορέα. Μέχρι 

τώρα, δεν έχει αποβεί εφικτή η παραπάνω στρατηγική και στη θέση της 

αναπτύχθηκε η ADEPT (Antibody-Directed Enzyme Prodrug Therapy). 

Εκμεταλλευόμενη την παρουσία αντιγόνων σχετιζόμενων με τον καρκινικό 

ιστό, στοχεύει εξωγενή ένζυμα σε αυτόν. Αφού εντοπιστούν τα ένζυμα με 

τη βοήθεια των αντίστοιχων αντισωμάτων στην περιοχή του όγκου, 

χορηγείται το προφάρμακο, που είναι πολύ λιγότερο δραστικό από το 

μητρικό φάρμακο, η διάσπαση του οποίου καταλύεται από το ένζυμο που 

χορηγήθηκε στην περιοχή του όγκου [117,118,119]. Ένζυμα τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε αυτή τη στρατηγική είναι η καρβοξυπεπτιδάση G, η 

αλκαλική φωσφατάση, η καρβοξυπεπτιδάση Α, η νιτρορεδουκτάση, η β-

λακταμάση, η πενικιλλινική αμιδάση, η γλυκουρονιδάση, η γαλακτοσιδάση 

και άλλα [99]. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί και ο φορέας 

του προφαρμάκου κατάλληλα, ώστε να αποφευχθεί η συστηματική 

τοξικότητα και, ταυτόχρονα, να αποτελεί εκλεκτικό υπόστρωμα του 

ενζύμου. Φορείς μπορεί να αποτελούν μικρές χημικές ομάδες μέχρι και 

ολιγοπεπτιδικές αλληλουχίες. 

 Προφάρμακα που προσδένονται σε υποδοχείς με αυξημένη έκφραση σε 

όγκους. Λόγω της γρήγορης ανάπτυξής τους τα καρκινικά κύτταρα 

παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις σε εξωγενείς παράγοντες. Για το λόγο 

αυτό, παρατηρείται αυξημένη έκφραση των υποδοχέων των παραπάνω 

παραγόντων. Παράλληλα, η θετική ρύθμιση της έκφρασης μπορεί, 

εναλλακτικά, σε αρκετές περιπτώσεις όγκων να είναι και αποτέλεσμα της 

μεταλλαγμένης κατάστασης των κυττάρων. Ο υποδοχέας της LDL 

λιποπρωτεΐνης είναι ένας από τους υποδοχείς που παρατηρήθηκε να 

εκφράζεται σε υψηλό βαθμό σε αρκετούς όγκους. Η LDL, λοιπόν, ως 

υπόστρωμα του συγκεκριμένου υποδοχέα, έχει χρησιμοποιηθεί σαν μόριο-

φορέας αντικαρκινικών παραγόντων σε αρκετές μελέτες ήδη από το 1980 
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[120,121], δίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μελέτη με μουστάρδες 

αζώτου [122]. Η ανάπτυξη των όγκων επηρεάζεται επιπλέον από την 

παρουσία ορμονών, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι όγκοι να εκφράζουν σε 

υψηλά ποσοστά υποδοχείς τόσο για πεπτιδικές όσο και για στεροειδείς 

ορμόνες, προσφέροντας έτσι μία ακόμη στρατηγική στόχευσης με φορείς 

τις αντίστοιχες ορμόνες [123]. Μελέτες έχουν δείξει εξειδικευμένη δράση 

με παράγωγα μουσταρδών αζώτου τόσο με πεπτιδικές ορμόνες, όπως η LH-

RH [124], όσο και με στεροειδείς ορμόνες, όπως η οιστραδιόλη [125]. 

 

 

 

ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

α. Βιοχημεία δράσης στεροειδών ορμονών 

 Μικρά λιπόφιλα μόρια, όπως οι στεροειδείς και θυροειδείς ορμόνες και οι 

ενεργές μορφές των βιταμινών Α και D, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη, διαφοροποίηση, μεταβολισμό, αναπαραγωγή και μορφογένεση των 

ανώτερων οργανισμών [126]. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι στεροειδείς ορμόνες 

είναι οι κύριοι ρυθμιστές στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ενδοκρινώς σχετιζόμενων 

καρκίνων, ιδίως εκείνων των αναπαραγωγικών ιστών [127]. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι η ανάπτυξη ποικίλων θεραπευτικών προσεγγίσεων που στοχεύουν είτε στον 

περιορισμό των  διαθέσιμων στεροειδών ορμονών είτε στην αναστολή της δράσης 

τους. Το πώς εμπλέκονται στη γένεση και εξέλιξη του καρκίνου και η 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας που στοχεύει σε αυτές ερμηνεύονται εν μέρει 

από τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιεί η πρόσδεση στους υποδοχείς 

τους. 

 Οι υποδοχείς των στεροειδών ορμονών ανήκουν στην υπεροικογένεια των 

πυρηνικών υποδοχέων, η οποία αποτελείται από 150 περίπου διαφορετικούς 

υποδοχείς. Δεν εκφράζονται μόνο στους αναπαραγωγικούς ιστούς, αλλά και σε 

άλλους τύπους κυττάρων, όπως του ήπατος, των οστών και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. Στην απουσία των υποστρωμάτων τους παρουσιάζονται συνδεδεμένοι 

με συνοδευτικές πρωτεΐνες και είναι αδρανείς [128]. Η πρόσδεση των αντίστοιχων 

στεροειδών ορμονών συνοδεύεται από μία σειρά γεγονότων που περιλαμβάνουν 

χωροταξικές ανακατατάξεις, αποδέσμευση από τις συνοδευτικές πρωτεΐνες, 
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διμερισμό, φωσφορυλιώσεις και πυρηνική μετακίνηση ώστε να ασκήσουν τη 

δράση τους στις κατάλληλες νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του γενετικού υλικού. 

Είναι, ουσιαστικά, οι υποδοχείς των στεροειδών ορμονών  μεταγραφικοί 

παράγοντες, που δρουν είτε με απευθείας πρόσδεσή τους στο DNA είτε, έμμεσα, 

επάγοντας τη δράση άλλων μεταγραφικών παραγόντων, οι οποίοι συντελούν στην 

αυξημένη έκφραση των προϊόντων των γονιδίων-στόχων [129] (σχήμα 9). 

 

 

Σχήμα 9: Μηχανισμός δράσης στεροειδών ορμονών. 

 

 

 Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη των 

κυττάρων, κατά συνέπεια και των καρκινικών, και, επιπλέον, τυχόν μεταλλάξεις 

τους ενδέχεται να προσδίδουν τον καρκινικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, το γεγονός 

ότι εντοπίζονται στον πυρήνα του κυττάρου και αλληλεπιδρούν απευθείας με το 

γενετικό υλικό, το οποίο αποτελεί και στόχο των περισσότερων 

χημειοθεραπευτικών, καθιστά ορθολογικά τις στεροειδείς ορμόνες, τα 

υποστρώματά τους, πιθανούς φορείς τέτοιων παραγόντων. 

 

β. Αλκυλιωτικά παράγωγα στεροειδών ορμονών 

 Η μελέτη πιθανών προφαρμάκων μουσταρδών αζώτου όπου ως φορέας 

παρουσιάζεται ο στεροειδικός σκελετός χρονολογείται ήδη από τη δεκαετία του 

’50. Ο σχεδιασμός τέτοιων προφαρμάκων βασίζεται στις παρακάτω υποθέσεις: 

 Τη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του αλκυλιωτικού παράγοντα, 

ώστε λόγω της λιποφιλικότητας του στεροειδικού σκελετού, να 
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διευκολύνεται η μεταφορά του παράγοντα διαμέσου των κυτταρικών και 

πυρηνικών μεμβρανών στις επιθυμητές θέσεις δράσης του. 

 Την αύξηση της συγκέντρωσης του κυτταροτοξικού παράγοντα στον 

πυρήνα των καρκινικών κυττάρων, αφ’ενός μεν λόγω περιορισμού των 

φαινομένων υδρόλυσης της δραστικής ομάδας στον οργανισμό και 

αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι οι υποδοχείς και η δράση των 

στεροειδών ορμονών εντοπίζονται στον πυρήνα των κυττάρων. Άλλωστε, 

στην παραπάνω υπόθεση συνηγορεί η αυξημένη έκφραση υποδοχέων 

στεροειδών σε πολλές νεοπλασίες. 

 Τη μείωση της τοξικότητας της μουστάρδας αζώτου, εφόσον η 

απελευθέρωση του αντικαρκινικού παράγοντα από το προφάρμακο είναι 

δυνατό να συμβαίνει κυρίως στην περιοχή του όγκου, δεδομένης της 

υψηλής ενζυμικής δραστηριότητας στα καρκινικά κύτταρα. 

 Την πιθανή συνέργεια αλκυλιωτικού παράγοντα και στεροειδούς ορμόνης, 

ιδίως σε περιπτώσεις ορμονοεξαρτώμενων όγκων, όπου η ορμονική 

θεραπεία παρουσιάζεται αποτελεσματική. 

 

Αρχικές μελέτες με στεροειδικά προφάρμακα. 

 Η χρήση των στεροειδών ως μορίων-φορέων διαφόρων αλκυλιωτικών 

παραγόντων πρωτοεμφανίζεται το 1952 από τον Vavasour [130] με τη σύνθεση 

ενός παραγώγου της χοληστερόλης το οποίο έφερε στην 3 θέση του στεροειδικού 

σκελετού την αλκυλιωτική ομάδα της Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμίνης 1. Η 

κυτταροστατική δράση της παραπάνω ένωσης αποδείχτηκε ανεπαρκής [131], ενώ 

και μεταγενέστερες μελέτες άλλων ερευνητών με το σκελετό της χοληστερόλης 

διαφοροποιώντας την αλκυλιωτική ομάδα της 3 θέσης δεν απέδωσαν αξιόλογα 

αποτελέσματα [132, 133]. 

 

NCl
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 Μία σειρά ανάλογων ενώσεων, όπου η δραστική ομάδα της μουστάρδας 

αζώτου συνδεόταν με διάφορα στεροειδή με σταθερό αμιδικό δεσμό όπως και στις 

παραπάνω περιπτώσεις, ανακοινώθηκε από τους Rao και Price το 1962 [134]. 

Ορισμένα από τα παράγωγα έδειξαν κάποια δράση στην αναστολή της ανάπτυξης 

του όγκου G.A.T. (Gardner Ascites Tumor cells), μεταμοσχεύσιμων όγκων σε ζώα 

[135,136] και ανθρωπίνων καρκινωμάτων [137]. Κυτταροστατική δράση σε 

πειραματικούς όγκους σε ποντίκια παρουσίασαν και ορισμένα παράγωγα που 

έφεραν το δακτύλιο της αζιριδίνης ως αλκυλιωτικό παράγοντα [138]. Η προσθήκη 

της Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο ομάδας στη 17α και 17β θέση υποκατεστημένων 

παραγώγων του ανδροστανίου ανακοινώθηκε το 1971 από τον Jones και τους 

συνεργάτες του, χωρίς, ωστόσο, αξιόλογη δράση [139, 140]. 

 Παρόλο που στα παραπάνω παράγωγα, όπου ο παράγοντας με τις 

αλκυλιωτικές ιδιότητες συνδέεται με αμιδικό δεσμό με το στεροειδικό σκελετό, δεν 

επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες του αρχικού σχεδιασμού, σε στεροειδικά ανάλογα 

που φέρουν εστερικό δεσμό παρατηρήθηκε αξιόλογη βιολογική δράση. Το 1962 

ανακοινώθηκε από ομάδα Ρώσων ερευνητών [141] η σύνθεση της φαινεστερίνης 

(3β-υδροξυ-χολεστ-5-εν-π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλοξικός εστέρας, 

NSC-104469), ενός στεροειδικού εστερικού αναλόγου της μουστάρδας του π-

αμινοφαινυλοξικού οξέος 2. 
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Σε συγκριτικές μελέτες που ακολούθησαν μεταξύ της φαινεστερίνης και του 

αρχικού αλκυλιωτικού παράγοντα αποδείχτηκε η περιορισμένη τοξικότητα και η 

καλύτερη κατανομή της πρώτης [142]. Η φαινεστερίνη εμφάνισε 

αντινεοπλασματική δράση έναντι νεοπλασιών του εγκεφάλου, αλλά και σε άλλους 

στερεούς πειραματικούς όγκους όπως το σάρκωμα 45, το καρκινοσάρκωμα Walker 

και το λοβιακό καρκίνωμα ήπατος RS1 [143], ενώ αποδείχτηκε αδρανής στο 

καρκίνωμα Ehrlich (E.A.T.), στο σάρκωμα 180 και σε λευχαιμίες. Αξίζει να 
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αναφερθεί ότι το 1971 ο Ansfield και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν τη 

χρησιμοποίηση της φαινεστερίνης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του 

μαστού [144]. 

 Αξιόλογη στον τομέα των στεροειδικών προφαρμάκων ήταν και η 

συνεισφορά του Wall και των συνεργατών του [145,146], οι οποίοι με μια εκτενή 

έρευνα στη σύνθεση και μελέτη μιας πλειάδας διαφόρων στεροειδικών παραγώγων 

εξάγουν τα παρακάτω συμπεράσματα για την επίδραση του στεροειδικού σκελετού 

στην τελική δράση του μορίου: 

• Παράγωγα στα οποία ο δεσμός μεταξύ αλκυλιωτικού παράγοντα 

στεροειδούς ήταν ένας σταθερός δεσμός θείου αποδείχτηκαν όπως και τα 

ανάλογα με τον αμιδικό δεσμό αδρανή σε διάφορα είδη λευχαιμίας, σε 

αντίθεση με αντίστοιχα δραστικά εστερικά ή αιθερικά παράγωγα. 

• Όλοι οι εστέρες της μουστάρδας αζώτου του φαινυλοξικού οξέος με 

διάφορα απλά στεροειδή αποδείχτηκαν αδρανείς στη λευχαιμία L1210, 

όπως και στην περίπτωση της φαινεστερίνης. Οι εστέρες του ανωτέρω 

οξέος με τη χοληστερόλη, οιστρόνη και οιστραδιόλη ήταν δραστικοί σε 

τουλάχιστον πέντε άλλα είδη λευχαιμίας του αρουραίου Fischer/344 και 

στο DNBA-αδενοκαρκίνωμα θηλαστικού. 

• Οι εστέρες του π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλοβουτυρικού οξέος 

(Chlorambucil) με χοληστερόλη και οιστρόνη έδωσαν θεαματική αναστολή 

του αδενοκαρκινώματος DNBA, ενώ παράλληλα ο εστέρας της 

χλωραμβουκίλης με τη χοληστερόλη αποδείχτηκε περισσότερο δραστικός 

από τη φαινεστερίνη στο ίδιο σύστημα. 

Παράλληλα με τις παραπάνω μελέτες, η Φαρμακευτική Εταιρεία Α.Β. Leo 

ανακοίνωσε τη σύνθεση μερικών ουρεθανικού τύπου παραγώγων διαφόρων 

ορμονών με την ομάδα της Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμίνης [147], εκ των οποίων η 

Estramustine phosphate (Estracyt®) 3 βρίσκει σήμερα εφαρμογή στη θεραπεία 

του καρκίνου του προστάτη σε προχωρημένο στάδιο [148,149]. Η ίδια ένωση 

παρουσιάζει δραστικότητα και σε καρκινικές κυτταρικές σειρές που στερούνται 

οιστρογονικών υποδοχέων, αναστέλλει όγκους που δεν ανταποκρίνονται θετικά 

στα οιστρογόνα και, επιπλέον, εμφανίζει δράση και κατά καρκινικών κυττάρων 

ανθεκτικών σε αγωγή με αλκυλιωτικούς παράγοντες [150,151,152]. 

 Από την ίδια εταιρεία ανακοινώνεται το 1971 η σύνθεση της Prednimustine 

(Leo 1031) [153] 4. Η ένωση αυτή αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη στη θεραπευτική 

αγωγή της χρόνιας λεμφοειδούς λευχαιμίας [154,155]. 
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 Έναυσμα για την εκτενή μελέτη της επίδρασης των τροποποιήσεων του 

στεροειδικού σκελετού στη βιολογική δράση στεροειδικών προφαρμάκων 

αποτέλεσε η σύνθεση το 1973 από τους Κατσουλάκο και Μπούτη της ASE (NSC-

7194), η οποία είναι ο 3β-υδροξυ-17α-αζα-5α-ανδροσταν-17-ον-π-Ν,Ν-δις(2-

χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλοξικός εστέρας 5 [156]. 

 

N
ClH2CH2C
ClH2CH2C

CH2CHOOH

H
N O

H

5  

 

 Πρόκειται για ένα στεροειδικό ανάλογο της μουστάρδας του φαινυλοξικού 

οξέος όπου ο Δ δακτύλιος του στεροειδικού σκελετού έχει τροποποιηθεί προς 

λακταμικό. Η αντινεοπλασματική της δράση μελετήθηκε εκτενώς σε ποικίλες 

νεοπλασίες και τα αποτελέσματα που προέκυψαν κρίνονται ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά, εφόσον παρατηρήθηκε ίαση κατά την εφαρμογή της έναντι του 

όγκου Τ8 Guerin και του αγγειοσαρκώματος Τh-B. Συγκριτικά με τα αρχικά μόρια 

από τα οποία προήλθε, η δράση της εμφανώς υπερτερεί, ενώ η τοξικότητα που 

παρατηρήθηκε και  συνίστατο στη μείωση των κυτταρικών στοιχείων του μυελού 

και του σπληνός ήταν αναστρέψιμη. Ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα από 

την in vivo μελέτη της ASE με τις λευχαιμίες L1210 και Ρ388 [157]. Η δράση της, 
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εκφρασμένη με το δείκτη T/C%, (o οποίος αντιπροσωπεύει το λόγο του μέσου 

χρόνου επιβίωσης των πειραματοζώων που λαμβάνουν αγωγή-treated- προς το 

μέσο χρόνο επιβίωσης των πειραματοζώων ελέγχου-control- x 100), έδωσε 

T/C=140% στη λευχαιμία L1210, χορηγούμενη i.p. σε δόση 24mg/Kg σε ένα 

ημερήσιο χρονοδιάγραμμα θεραπευτικής αγωγής (ημέρες 1-9) και T/C=237% 

στην Ρ388 σε δόση 12mg/Kg ακολουθώντας την ίδια οδό χορήγησης και το ίδιο 

χρονοδιάγραμμα [158]. Σύμφωνα με πρωτόκολλο του NCI για να θεωρηθεί μια 

ουσία δραστικός αντικαρκινικός παράγοντας απαιτείται να παρουσιάζει T/C≥125%. 

Τα αποτελέσματα μεταγενέστερων μελετών της δράσης της ASE σε διάφορα είδη 

νεοπλασιών αποδεικνύουν καρκινοστατική δράση και παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντινεοπλασματική δράση της ASE 

Είδος Νεοπλασίας T/C% T.I.%1 T.W.D.%2 

Όγκος Τ8 Guerin 3/3 ιάσεις - - 

Μελάνωμα Β16 154 - - 

Αγγειοσάρκωμα Τh-B 8/8 ιάσεις - - 

Λευχαιμία L1210 182 - - 

Λευχαιμία Ρ388 286 - - 

Καρκίνωμα Lewis 131 - - 

Όγκος μαστού CD8F1 - 100 - 

Καρκίνωμα Colon 26 213 - - 

Καρκίνωμα Colon 38 - 73 - 

Ξενομόσχευμα MX1 - - -100 

Ξενομόσχευμα LX1 - - +8 

Ξενομόσχευμα CX1 - - +38 

Όγκος μαστού MTX 307 - - 

1Τ.Ι.% Αναστολή ανάπτυξης νεοπλάσματος  2T.W.D.% Διαφορά βάρους όγκου 

 

Μελέτες με τροποποιημένους στεροειδικούς σκελετούς. 

 Ο συνδυασμός αλκυλιωτικών παραγόντων με απλά στεροειδή οδηγεί σε 

παράγωγα που είναι αδρανή έναντι της λευχαιμίας L1210 [146,147]. Αντίθετα, οι 

ομοαζωτούχοι στεροειδείς εστέρες των καρβοξυλικών παραγώγων της Ν,Ν-δις(2-

χλωροαιθυλ)ανιλίνης παρουσιάζουν σημαντική δράση στην αναχαίτιση των 

λευχαιμιών L1210 και Ρ388. Εκτός από την ASE, πολλές επιπλέον ενώσεις [159] 
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της κατηγορίας αυτής έδειξαν ανάλογη, ή μεγαλύτερη δράση στην αναχαίτιση των 

παραπάνω λευχαιμιών και αύξησαν σημαντικά το μέσο χρόνο επιβίωσης των υπό 

θεραπεία ζώων. 

 Με αφορμή τη δραστικότητα που παρουσίασε η ASE σχεδιάστηκαν αρχικά 

και μελετήθηκαν ενώσεις, οι οποίες φέρουν τον ίδιο στεροειδικό σκελετό και 

διαφοροποιούνται στον αλκυλιωτικό παράγοντα. Ο εστέρας του φαινοξυοξικού 

οξέος με τη λακτάμη της επιανδροστερόνης (NSC-294859) 6 μελετήθηκε στις 

λευχαιμίες L1210 και Ρ388 [160] και σύμφωνα με τις τιμές ILS% που ελήφθησαν 

(όπου ILS% είναι η επί τοις εκατό αύξηση της επιβίωσης των υπό θεραπεία 

πειραματοζώων σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου και σύμφωνα με τα 

κριτήρια του National Cancer Institute για ελάχιστη δράση σε αυτές τις λευχαιμίες 

απαιτείται ILS%≥25%), εδείχθη ότι στην L1210 είχε ILS%=41%και στην P388 τη 

θεαματική τιμή ILS%=383% με ημερήσιο χρονοδιάγραμμα θεραπευτικής 

αγωγής(ημέρες 1-8) και ΙLS=242% με διακεκομμένο χρονοδιάγραμμα (ημέρες 

1,5,9). Ο εστέρας της λακτάμης της επιανδροστερόνης με τη χλωραμβουκίλη 7 

βρέθηκε ελάχιστα λιγότερο δραστικός σε σχέση με την ASE όταν μελετήθηκε στις 

ίδιες λευχαιμίες [161], ενώ και ο εστέρας με το 4-μεθυλο-3-δις(2-

χλωροαιθυλ)αμινοβενζοϊκό οξύ 8 [162] έδειξε ανάλογη δράση δίνοντας 

ILS%=170% στην L1210 και ILS%=212% στην Ρ388 με διακεκομμένο 

χρονοδιάγραμμα χορήγησης (1,5,9). 
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 Παράλληλα σε μια προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης και αποσαφήνισης 

της επίδρασης που έχει η λακταμική ομάδα αλλά και επιπλέον τροποποιήσεις στο 

στεροειδικό σκελετό στην τελική δράση των εστέρων, σχεδιάστηκαν συντέθηκαν 

και μελετήθηκαν ανάλογες ενώσεις με τροποποιημένους στεροειδικούς σκελετούς. 

 Σε μια απόπειρα διερεύνησης της δράσης της ενδοκυκλικής λακταμικής 

ομάδας στην ASE, συνθέτονται δύο παράγωγα με τροποποιημένη τη λακταμική 

ομάδα [163]. Στην πρώτη περίπτωση, το υδρογόνο της –NH- ομάδας έχει 

υποκατασταθεί με –CH3- 9 και στη δεύτερη η –NH-CO- ομάδα έχει αναχθεί προς –

NHCH2- 10. In vitro μελέτη όσον αφορά την ανταλλαγή των αδελφών 

χρωματίδων (SCEs) σε φυσιολογικά λεμφοκύτταρα έδειξε κλιμάκωση στη 

δυνατότητα επαγωγής της ανταλλαγής, με δραστικότερη την ASE, γεγονός που 

δίνει μία ένδειξη της σημασίας παρουσίας τόσο της –NH- όσο και της -CO- ομάδας 

στο μόριο. 
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Μ=Μουστάρδα Αζώτου 

 

 O εστέρας της λακτάμης της δεϋδροεπιανδροστερόνης με τη μουστάρδα 

του φαινυλοξικού οξέος 11 μελετήθηκε στις λευχαιμίες L1210 και Ρ388 [164]. Οι 

τιμές ILS% που ελήφθησαν στην L1210 ήταν 89% και στην Ρ388 452%. 

 Λιγότερο δραστικός από την ASE, όσον αφορά την επαγωγή της 

ανταλλαγής των αδελφών χρωματίδων, παρουσιάζεται ο εστέρας του 

φαινυλοξικού οξέος με το σκελετό της επιανδροστερόνης 12, δραστικότερος 

ωστόσο του εστέρα της χλωραμβουκίλης με το στεροειδικό σκελετό της ASE 7 

[165]. 
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 Με στόχο μία περαιτέρω διερεύνηση της σημασίας που έχει η παρουσία μίας 

αμιδικής ομάδας σε ένα μόριο για την εμφάνιση αντιλευχαιμικής δράσης, 

μελετήθηκαν ανάλογοι στεροειδικοί σκελετοί χωρίς να φέρουν ωστόσο τη 

δραστική ομάδα της μουστάρδας αζώτου. Η λακτάμη της επιανδροστερόνης 13 

καθώς και η ένωση 14, στην οποία και ο Α δακτύλιος έχει διευρυνθεί προς 

επταμελή λακταμικό, προκύπτουν αδρανείς στην L1210 λευχαιμία, δραστικές όμως 

στο καρκίνωμα Ehrlich με ILS 31,8% και 36,4% αντίστοιχα [166]. Ισχυρότερη 

δράση παρουσίασε το παράγωγο 15 όπου η μία εκ των δύο αμιδικών ομάδων έχει 

εισαχθεί ως εξωκυκλική αμιδική στη 17β θέση, όντας κυτταροστατικό τόσο στο 

καρκίνωμα Ehrlich όσο και στις λευχαιμίες L1210 και Ρ388 [167]. 
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 Με αφορμή την παραπάνω παρατήρηση σχεδιάστηκαν και μελετήθηκαν μία 

σειρά εστέρων διαφόρων αλκυλιωτικών παραγόντων με στεροειδικούς σκελετούς 

που έφεραν την εξωκυκλική αμιδική ομάδα στη 17β θέση. Τα στεροειδικά 

παράγωγα 16 και 17 ήταν οι πρώτοι εκπρόσωποι της κατηγορίας που 

μελετήθηκαν [168]. Η ένωση 17 αποδείχτηκε περισσότερο δραστική στη 

λευχαιμία Ρ388 προκαλώντας αύξηση του μέσου χρόνου επιβίωσης των υπό 

θεραπεία ζώων κατά 80%, ενώ στην L1210 η δράση της ήταν ασθενέστερη 

(ILS=40%). Η ένωση 16 αποδείχτηκε αδρανής και στις δύο λευχαιμίες σε όλα τα 
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χρονοδιαγράμματα θεραπείας. Δραστικός, χωρίς ωστόσο εντυπωσιακά 

αποτελέσματα, αποδείχτηκε και ο εστέρας της χλωραμβουκίλης 18 [169], ο 

οποίος έδωσε στη λευχαιμία Ρ388 T/C=119% σε χορήγησή του με διακεκομμένο 

χρονοδιάγραμμα θεραπευτικής αγωγής (ημέρες 1,5,9). Στην περίπτωση που ως 

αλκυλιωτικός παράγοντας χρησιμοποιήθηκε το 4-μεθυλο-3-δις(2-

χλωροαιθυλ)αμινοβενζοϊκό οξύ (ενώσεις 19 και 20) [162] τα αποτελέσματα ήταν 

πολύ πιο ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, ο στεροειδικός εστέρας 20 παρουσιάστηκε 

ο πιο δραστικός δίνοντας τις θεαματικές τιμές T/C=201% στην Ρ388 και 

T/C=171% στην L1210 με διακεκομμένο διάγραμμα χορήγησης και T/C=189% 

και T/C=166% αντίστοιχα χορηγούμενος σε μία δόση. Επιπλέον, αξίζει να 

αναφερθεί ότι στο πρώτο θεραπευτικό σχήμα έδωσε 1/6 ιάσεις έναντι της Ρ388 και 

αποδείχτηκε αρκετά ατοξικός (LD50=800). 
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 Διαπιστώνεται, επομένως, ότι στην περίπτωση των 17β-

ακεταμιδοπαραγώγων η εισαγωγή διπλού δεσμού στην 5-6 θέση ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα. Αντίστοιχη διαπίστωση προέκυψε από μία μελέτη με το 4-

μεθυλο-3-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοβενζοϊκό οξύ και για την επιανδροστερόνη  

(ενώσεις 21 και 22), ενώ στην περίπτωση της λακτάμης της επιανδροστερόνης με 

τον ίδιο αλκυλιωτικό παράγοντα προκύπτει μικρή πτώση του δείκτη T/C% [162] 

(ενώσεις 23 και 24). 
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 Οι στεροειδικοί σκελετοί τροποποιήθηκαν περαιτέρω και με την εισαγωγή 

μίας καρβονυλομάδας στην 7 θέση. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στις παρατηρήσεις ότι 

ορισμένα οξειδωμένα Δ5-στεροειδή αποδείχτηκαν πιο τοξικά έναντι καρκινικών 

κυττάρων συγκριτικά με φυσιολογικά [170] και, πιο συγκεκριμένα, η 7-κετο-

δεϋδροεπιανδροστερόνη εμφανίζεται υπεύθυνη για την καταστολή καρκινωμάτων 

[171]. Συγκρίνοντας in vivo τη δράση εστέρων του φαινυλοξικού οξέος με 7-κετο-

στεροειδικούς σκελετούς με τις αντίστοιχες μη οξειδωμένες ενώσεις (ενώσεις 

25,26 και 27) [172] προκύπτει σαφής ενίσχυση του δείκτη T/C% στα 7-κετο 

παράγωγα δίνοντας τις εντυπωσιακές τιμές για τις ενώσεις 25,26 και 27 321%, 

314% και 333% στην Ρ388 και 150%, 243% και 222% στην L1210 λευχαιμία 
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αντίστοιχα (ημέρες 1,5,9), ενώ η τελευταία ένωση έδωσε 3/6 και 1/6 ιάσεις 

αντίστοιχα στις παραπάνω λευχαιμίες.  
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Ανάλογη ενίσχυση της δράσης προκύπτει και για τα 7-κετο παράγωγα 28 και 29 

του 4-μεθυλο-3-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοβενζοϊκού οξέος [173,174] με Τ/C=219% 

και 321% στην Ρ388 με διακεκομμένο χρονοδιάγραμμα χορήγησης. Αντίστοιχα 

παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα με τη χλωραμβουκίλη (ενώσεις 30 και 31) 

[174] με δράση κάπως ασθενέστερη σε σχέση με τα παραπάνω παράγωγα. 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω δεδομένα σχετικά με τη δράση των 

τροποποιημένων στεροειδών ως μορίων-φορέων αλκυλιωτικών παραγόντων 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην τελική αντινεοπλασματική δράση σημαντική 

είναι η παρουσία τόσο της -NHCO- ομάδας, είτε ως ενδοκυκλικής λακταμικής είτε 

ως εξωκυκλικής αμιδικής, όσο και της 7-κετόνης, ενώ επίδραση, έστω και 

ασθενέστερη, φαίνεται να έχει και ο 5-6 διπλός δεσμός. Όσα ανφέρθηκαν 

συνηγορούν στην άποψη ότι η σύζευξη ενός τροποποιημένου στεροειδούς με έναν 

αλκυλιωτικό παράγοντα πιθανώς διευκολύνει όχι μόνο τη μεταφορά του 

τελευταίου στον πυρήνα των κυττάρων, αλλά παράλληλα συμβάλλει και στην 

αύξηση της δράσης του μέσω συνέργειας των δύο μορίων καθώς και στη μείωση 

της τοξικότητάς του. 

 

 

 

ΠΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ 

 

 Η μελφαλάνη, παρ’ ότι αποτελεί το φάρμακο εκλογής σε συγκεκριμένους 

τύπους νεοπλασιών, παρουσιάζει συστηματική τοξικότητα, η οποία επισκιάζει τα 

θεραπευτικά της αποτελέσματα. Με κύριο σκοπό, λοιπόν, τον περιορισμό της 

τοξικότητας και στοχεύοντας, επιπλέον, σε σταθερότερες σε φαινόμενα υδρόλυσης 

ενώσεις, σε εκλεκτικότερη αντικαρκινική δράση και σε βελτιωμένη 

βιοδιαθεσιμότητα σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και μελετήθηκαν παράγωγα της 

μελφαλάνης ως πιθανά προφάρμακα. Οι ενώσεις που έχουν μελετηθεί είναι 

δυνατό να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

αα..  ΠΠεεππττιιδδιικκάά  ππρροοφφάάρρμμαακκαα  

 Οι πρώτες μελέτες με πεπτιδικά παράγωγα της μελφαλάνης 

πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία που ακολούθησε την αρχική σύνθεση του 

φαρμάκου από την ίδια ερευνητική ομάδα. Μελετήθηκε in vivo μία σειρά 

ολιγοπεπτιδίων δύο έως πέντε, τροποποιημένων ή μη, φυσικών αμινοξέων με τον 

αιθυλεστέρα της μελφαλάνης. Από τα αποτελέσματα φαίνεται γενικότερα 

περιορισμένη τοξικότητα, ενώ οι θεραπευτικοί δείκτες των ολιγοπεπτιδίων 

παρουσιάζονται εφάμιλλοι της μελφαλάνης στις περισσότερες περιπτώσεις και 
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μεγαλύτεροι στα πεπτίδια N-Ac-L-Gly.Mel-OEt, N-Ac-L-Leu.Mel-OEt, N-Ac-L-

Ala.Mel-OEt, L-Arg.Mel-OEt, Pro.Gly.Val.Phe.Mel-OEt [175,176]. 

 Δύο δεκαετίες αργότερα, και μετά το χαρακτηρισμό αντιγόνων που 

εκφράζονται στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, παρουσιάζονται αναφορές 

για τη σύζευξη του φαρμάκου σε μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν 

συγκεκριμένα αντιγόνα. Εφαρμόζεται, πλέον, η λογική των προφαρμάκων και 

πραγματοποιείται ορθολογικός σχεδιασμός με στόχο την εκλεκτική δράση. In vitro 

και in vivo μελέτες της N-Ac-μελφαλάνης με μονοκλωνικά αντισώματα 

επαληθεύουν τον αρχικό σχεδιασμό εμφανίζοντας αξιοσημείωτα μειωμένη 

τοξικότητα και πιο αποτελεσματική δράση συγκριτικά τόσο με τη N-Ac-μελφαλάνη 

όσο και με το μη τροποποιημένο φάρμακο [177, 178]. Παρολαυτά, σε κλινική 

δοκιμή Φάσης Ι που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο 

καρκίνου του παχέος εντέρου, αν και δεν παρατηρήθηκε καταστολή του μυελού 

σε κανέναν από τους ασθενείς, σαφής απόκριση στη θεραπεία παρατηρήθηκε μόνο 

στο 29% των περιπτώσεων [179, 180]. 

 Στα πλαίσια του σχεδιασμού προφαρμάκων άλλες ερευνητικές ομάδες, την 

τελευταία δεκαετία, εκμεταλλευόμενες το χαρακτηρισμό ενζύμων που εκφράζονται 

αυξημένα στην περιοχή του όγκου ή εντός των καρκινικών κυττάρων, έχουν 

μελετήσει πεπτιδικά παράγωγα της μελφαλάνης που φέρουν χαρακτηριστικές 

αλληλουχίες ή ομάδες-υποστρώματα για ανάλογα ένζυμα. Ο πεπτιδικός δεσμός 

Gly-Ile που διασπάται με τη δράση κολλαγενασών εισήχθη στο εξαπεπτίδιο 

Pro.Gln.Gly-Ile.Mel.Gly και αποδείχτηκε in vitro η διάσπασή του στο πιο 

κυτταροτοξικό τριπεπτίδιο Ile.Mel.Gly [181]. Η δράση της προλιδάσης, η οποία 

διασπά πεπτιδικούς δεσμούς με προλίνη στο καρβοξυτελικό άκρο, μελετήθηκε 

επίσης σε κύτταρα SK-MEL-5 μελανώματος. Για το σκοπό αυτό συντέθηκε το 

διπεπτίδιο Pro.Mel και διαπιστώθηκε η ενζυμική ενεργοποίηση του φαρμάκου στα 

καρκινικά κύτταρα [182]. Πέρα από τις in vitro μελέτες που αποδεικνύουν δράση 

πρωτεασών, ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία in vivo μελέτη με το διπεπτίδιο Mel.p-

fluoro-Phe-OEt που παρουσίασε αξιόλογη κυτταροτοξική εκλεκτικότητα [183]. 

 Μία άλλη ερευνητική ομάδα μελέτησε την επίδραση της σύζευξης του 

φαρμάκου σε μια πεπτιδική αλληλουχία στη σταθερότητά του σε φαινόμενα 

υδρόλυσης. Χρησιμοποιήθηκε το πρωτεϊνικό τμήμα του αντικαρκινικού 

αντιβιοτικού Νεοκαρζινοστατίνη και μετρήθηκε τριπλασιασμός του ποσοστού του 

μη υδρολυμένου φαρμάκου στον ίδιο χρόνο [184].  
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ββ..  ΛΛιιππιιδδιικκάά  ππρροοφφάάρρμμαακκαα  

 Προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητα και η βιοδιαθεσιμότητα της 

μελφαλάνης σε p.o. χορήγηση, πραγματοποιήθηκε εστεροποίηση της 

καρβοξυλικής ομάδας του φαρμάκου με την 1,3-διπαλμιτίνη 32. Επιβεβαιώθηκε 

κατ’αρχήν η χημική σταθερότητα της καινούριας ένωσης με τη διαπίστωση της μη 

αποσύνθεσής της μετά από τρίμηνη αποθήκευση υδατικού διαλύματος αυτής. 

Προκαταρκτικές in vivo μελέτες με p.o. χορήγηση έδειξαν συγκέντρωση του 

φαρμάκου στη λέμφο 45 φορές υψηλότερη συγκριτικά με το μη τροποποιημένο 

φάρμακο και 2 φορές υψηλότερη στο πλάσμα Παράλληλα, η δράση στην 

περίπτωση του εστέρα παρατηρήθηκε με κάποιες ημέρες καθυστέρηση σε σχέση 

με τη μελφαλάνη, γεγονός που παρέχει ένδειξη συμπεριφοράς προφαρμάκου 

[185,186]. 
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 Βασιζόμενη στην παραπάνω μελέτη, μία άλλη ερευνητική ομάδα συνέθεσε  

5 διαφοροποιημένα λιπιδικά δομικά ανάλογα του 1,3-dp-melphalan και μελέτησε 

εκτενέστερα την in vivo δράση τους έναντι της λευχαιμίας P388. Αν και σε i.p. 

χορήγηση υπερτερούν έναντι της μη τροποποιημένης μελφαλάνης, η p.o. 

χορήγηση δείχνει αποσύνθεση στο γαστρεντερικό σωλήνα, ακόμη και στα 

παράγωγα που οι εστερικοί δεσμοί έχουν αντικατασταθεί από αμιδικούς, χωρίς 

αξιόλογη βελτίωση της δράσης του αρχικού φαρμάκου παρόλο που η συστηματική 

τοξικότητα περιορίζεται [48]. 

 

γγ..  AADDEEPPTT((aannttiibbooddyy--ddiirreecctteedd  eennzzyymmee  pprrooddrruugg  tthheerraappyy))  ππρροοφφάάρρμμαακκαα  

 Ο σχεδιασμός και η έρευνα στα πλαίσια αυτής της σύγχρονης στρατηγικής 

στόχευσης της αντικαρκινικής δράσης έχουν δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα τα 

τελευταία χρόνια. Μία πρώτη αναφορά μελετά in vitro την επίδραση της αμιδάσης 
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της πενικιλλίνης-V, είτε προσδεδεμένης μέσω του L6 αντισώματος σε H2981 

κύτταρα πνευμονικού αδενοκαρκινώματος είτε μέσω του IF5 σε Daudi κύτταρα 

λεμφώματος, στο προφάρμακο Ν-π-υδροξυφαινοξυακεταμιδο-μελφαλάνη. Αν και 

η τοξικότητα του προφαρμάκου περιορίζεται σημαντικά και στις δύο καρκινικές 

σειρές και η απελευθέρωση του φαρμάκου πιστοποιείται παρουσία του ενζύμου, η 

τελική κυτταροτοξικότητα δε φτάνει τα επίπεδα του μη τροποποιημένου 

φαρμάκου, δίνοντας ενδείξεις για αργή υδρόλυση του φαινοξυακεταμιδικού 

δεσμού [187]. 

 Με αφορμή την παραπάνω μελέτη, μία επόμενη έρευνα αναφέρει τη χρήση 

συμπλόκων της αμιδάσης της πενικιλλίνης-G με το L6 αντίσωμα σε Η2981 

κύτταρα, όπου η μελφαλάνη έχει τροποποιηθεί προς τη Ν-φαινυλακετυλο-

μελφαλάνη ως κατάλληλο υπόστρωμα. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

παρουσιάζονται σαφώς ικανοποιητικά με πλήρη ενεργοποίηση του προφαρμάκου 

[188]. 

 Ένα άλλο ένζυμο που παρουσίασε επιτυχή ενεργοποίηση προφαρμάκου 

μελφαλάνης είναι η προλιδάση. Στη μελέτη αυτή το φάρμακο έχει τροποποιηθεί 

προς ένα τριπεπτίδιο Gly.Pro.Mel, το οποίο ενεργοποιείται επιτυχώς, δίνοντας 

ισχυρότερη κυτταροτοξική δράση έναντι της μελφαλάνης, σε κύτταρα CHO, F9 

τερατοκαρκινώματος, MCF7 καρκίνου μαστού, p3U1 μυελώματος. Σε σύζευξη με 

το αντίσωμα L19 έναντι της EDB περιοχής της φιμπρονεκτίνης, το ένζυμο διατηρεί 

τη δράση του [189]. 

 Πέρα από την in vitro έρευνα, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία in 

vivo μελέτη, όπου ένα κεφαλοσπορινικό παράγωγο μελφαλάνης λειτουργεί ως 

υπόστρωμα για β-λακταμάσες προσδεδεμένες μέσω του L49 αντισώματος σε 

όγκους μελανώματος 3677. Όλοι οι υπό θεραπεία όγκοι υποχώρησαν, ενώ 

προέκυψαν και τρεις στις πέντε ιάσεις [190]. 

 

δδ..  ΠΠρροοφφάάρρμμαακκαα  μμεε  ααππλλέέςς  χχηημμιικκέέςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  

 Στόχος των πρώιμων μελετών με τη μελφαλάνη ήταν ο περιορισμός της 

ισχυρής τοξικότητας που εξαρχής παρουσίασε ο παράγοντας. Για το σκοπό αυτό 

εισήχθησαν κυρίως τροποποιήσεις στην α-αμινομάδα του αμινοξέος, που όπως 

φαίνεται από πιο πρόσφατες μελέτες παίζει σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση 

με τους μεταφορείς αμινοξέων. Στη δεκαετία του ’60 μελετήθηκε in vivo μία σειρά 

Ν-αλκυλο και Ν-ακυλο παραγώγων της μελφαλάνης με ή χωρίς αρωματικό 

δακτύλιο, τα οποία παρουσίασαν ως επί το πλείστον αξιόλογη αντικαρκινική 
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δράση. Συνυπολογίζοντας, ωστόσο, και την τοξικότητά τους η έρευνα καταλήγει 

ότι η Ν-ακετυλο-μελφαλάνη χρήζει περαιτέρω μελέτης. 

 Πράγματι, στις αναφορές που ακολουθούν και σε διάφορες κατηγορίες 

προφαρμάκων, η μελφαλάνη τροποποιείται κυρίως προς Ν-ακετυλο-μελφαλάνη 

33 [178] και Ν-φαινυλακετυλο-μελφαλάνη 34 [188], 75 και 20 φορές λιγότερο 

τοξική αντίστοιχα. 
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 Σε μία πρόσφατη αναφορά αναφέρεται η εισαγωγή ομάδας βενζοδιαζεπίνης 

στην αμινομάδα του αμινοξέος, στοχεύοντας στους όγκους του εγκεφάλου, που 

εκφράζουν σε υψηλό ποσοστό υποδοχείς βενζοδιαζεπινών. Στην in vitro μελέτη 

που ακολούθησε αποδεικνύεται αξιόλογη κυτταροτοξικότητα έναντι του αρχικού 

φαρμάκου [191]. 

 Με τροποποίηση της αμινομάδας του φαρμάκου 35 επιδιώκεται από άλλη 

μία ερευνητική ομάδα η καλύτερη κατανομή αυτού σε όγκους του εγκεφάλου, 

παρεμποδίζοντας τη δράση του συστήματος μεταφοράς αμινοξέων και ενισχύοντας 

την παθητική διάχυση. In situ μελέτη αποδεικνύει ότι το παράγωγο της 

μελφαλάνης διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό χωρίς τη μεσολάβηση 

μεταφορέων αμινοξέων, ενώ το συνολικό ποσοστό του μη τροποποιημένου 

φαρμάκου που διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό αγγίζει μόλις το 2% της 

μεταφοράς της υπό μελέτη ένωσης [192]. 
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 Τροποποίηση του φαρμάκου, ωστόσο, που δεν εισάγεται ούτε στην 

αμινομάδα ούτε στην καρβοξυλομάδα αυτού, D,L-2-NAM-7 36, ενισχύει 

σημαντικά τη συγγένειά του για το μεταφορέα LAT-1 του αιματοεγκεφαλικού 

φραγμού, >1000 φορές έναντι αυτής της μελφαλάνης. Κινητικές in situ μελέτες 

έδειξαν 40 φορές υψηλότερο βαθμό εισροής, ενώ in vitro αποδεικνύεται 

περιορισμένη μυελοτοξικότητα και ενισχυμένη αντικαρκινική δράση [56,193,194]. 
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 Τελευταίες μελέτες προσδιορίζουν την επίδραση της τροποποίησης της 

καρβοξυλομάδας του αμινοξέος με την εισαγωγή μίας ναφθοϊκής ομάδας, η οποία 

προσδένεται στη μικρή αύλακα του DNA. Παρατηρείται ενίσχυση του ποσοστού 

των αλλοιώσεων στο DNA και της in vitro κυτταροτοξικότητας [184]. 

 

εε..  ΣΣττεερροοεειιδδιικκάά  ππρροοφφάάρρμμαακκαα  

 Γίνονται αναφορές στη δεκαετία του ’60 από μία ομάδα Ρώσων ερευνητών 

σχετικά με τη σύνθεση τεσσάρων εστέρων της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης με 

χοληστερόλη, β-σιτοστερόλη, πρεγνενολόνη και Δ5-δεϋδροεπιανδροστερόνη 

αντίστοιχα. Πέρα από τη σύνθεση των τεσσάρων προϊόντων, ωστόσο, δεν 

ακολουθεί μελέτη αναφορικά με τη βιολογική δράση τους [195, 196]. 

 



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Η έρευνα και ο σχεδιασμός αντινεοπλασματικών ενώσεων εστιάζεται 

σήμερα όχι τόσο στην ανακάλυψη νέων βιοδραστικών μορίων όσο στην 

τροποποίηση αυτών με αποτελεσματική κλινική εφαρμογή, στοχεύοντας στη 

διατήρηση ή/και ενίσχυση της αντινεοπλασματικής δράσης με παράλληλη μείω-

ση των τοξικών φαινομένων. 

 Οι αλκυλιωτικοί παράγοντες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στη 

θεραπευτική και παρουσιάζουν ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, έχουν 

περιληφθεί στο σχεδιασμό μιας πλειάδας προφαρμάκων διαφόρων κατηγοριών 

μέχρι σήμερα, παρέχοντας ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα, οι εκπρό-

σωποι των μουσταρδών αζώτου συζευγμένοι με απλά ή τροποποιημένα 

στεροειδή ικανοποιούν τον παραπάνω στόχο ακόμη και σε κλινική εφαρμογή. 

 Από τους σημαντικότερους παράγοντες στην υποκατηγορία των μου-

σταρδών αζώτου και αποτελώντας φάρμακο εκλογής σε συγκεκριμένες 

νεοπλασίες εμφανίζεται η μελφαλάνη, η οποία χαρακτηριστικά: 

 Υπερέχει σε in vitro και in vivo μελέτη στις λευχαιμίες P388 και L1210 

έναντι της κυκλοφωσφαμίδης, της χλωραμβουκίλης και του φαινοξυ-

οξικού οξέος καθώς και ενός στεροειδικού εστέρα του φαινοξυοξικού 

οξέος με τροποποιημένο Α δακτύλιο προς λακταμικό [197]. 

 Εμφανίζει ισχυρή κυτταροτοξικότητα, παρέχοντας το υψηλό ποσοστό 

του 33% χιαστών δεσμών έναντι του συνόλου των προϊόντων αλκυλί-

ωσης. 

 Με ακετυλίωση της αμινομάδας της φαινυλαλανίνης εμφανίζεται 75 

φορές λιγότερο τοξική χωρίς να μετριάζεται η in vivo δράση της. 

 

Η αποτελεσματικότητα ασθενέστερων μουσταρδών αζώτου ενισχύεται 

σημαντικά με τη σύζευξη τους σε στεροειδικούς σκελετούς, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που οι τελευταίοι έχουν τροποποιηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται σε 

επόμενο σχεδιασμό στεροειδικών εστέρων μουσταρδών αζώτου συνοψίζονται 

ως εξής: 
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 Η παρουσία της ομάδας NH-CO στο μόριο του στεροειδούς είναι 

αναγκαία για την εμφάνιση δράσης κατά των λευχαιμιών P388 και 

L1210, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην υψηλή βιολογική 

συμβατότητα της ομάδας αυτής με κυτταρικά συστατικά. Επίδραση στην 

κυτταροστατική δράση παρατηρείται τόσο στην περίπτωση που αυτή 

εισάγεται ως ενδοκυκλική λακτάμη όσο και στην περίπτωση παρουσίας 

της ως εξωκυκλικής αμιδικής. 

 Η εισαγωγή διπλού δεσμού στην 5-6 θέση του σκελετού παρέχει όχι 

κρίσιμη αλλά διακριτή επίδραση στην αντικαρκινική δράση του μορίου. 

 7-κετο-στεροειδικοί σκελετοί παρουσιάζουν κυτταροστατική δράση. 

Αναμενόμενη ενίσχυση της αντικαρκινικής δράσης παρατηρείται, 

λοιπόν,  κατά την εισαγωγή καρβονυλομάδας στην 7-θέση στεροειδικών 

εστέρων. 

 Η ύπαρξη εύκολα υδρολυόμενου δεσμού, π.χ. εστερικού, μεταξύ 

στεροειδούς και αλκυλιωτικού παράγοντα έδωσε παράγωγα με αξιόλογη 

αποτελεσματικότητα σε διάφορους τύπους καρκίνου. Η αντικατάσταση 

αυτού από αμιδικό δεσμό αποδείχτηκε ανεπαρκής για την εκδήλωση 

αντινεοπλασματικής δράσης. 

 Η σύνδεση του αλκυλιωτικού παράγοντα στο στεροειδές έχει 

πραγματοποιηθεί στις θέσεις 3 και 17 με καλά αποτελέσματα. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στη σύνθεση και αποτίμηση της 

αντινεοπλασματικής δράσης μιας σειράς στεροειδών εστέρων της Ν-ακετυλο-

μελφαλάνης. Συγκεκριμένα, συντέθηκαν πέντε εστερικά ανάλογα της Ν-

ακετυλο-μελφαλάνης με ισάριθμες στεροειδείς αλκοόλες. Τα τελικά προϊόντα 

μελετήθηκαν in vitro και αξιολογήθηκε η δράση τους με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη σχέση μεταξύ χημικής δομής και βιολογικής τους 

δράσης. Όσον αφορά τα δομικά χαρακτηριστικά των στεροειδών αλκοολών 

λαμβάνοντας υπόψη τα έως τώρα δεδομένα, η μελέτη εστιάζεται: 

 

 Στην παρουσία ή όχι της αμιδικής ομάδας στο Δ δακτύλιο του 

στεροειδικού σκελετού. 

 Στην εισαγωγή διπλού δεσμού μεταξύ 5 και 6 θέσης του στεροειδούς. 

 

Η μελέτη της in vitro δραστικότητας των τελικών προϊόντων παρέχει 

ενδείξεις για την αντιλευχαιμική δράση που δύνανται να παρουσιάσουν σε in 

vivo συστήματα και οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την 

επίδραση της δομής του στεροειδικού φορέα στην τελική δράση. Παράλληλα, 

με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη επιβεβαιώνονται τα έως 

τώρα συμπεράσματα σχετικά με την εισαγωγή τροποποιήσεων στο στεροειδικό 

σκελετό και καθίσταται δυνατός ο περαιτέρω σχεδιασμός ανάλογων ενώσεων 

με βελτιωμένες αντινεοπλασματικές ιδιότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Συνθέσεις ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ 

 Η αρχική σύνθεση της μελφαλάνης ή π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο-L-

φαινυλαλανίνης προτάθηκε από τους Bergel και Stock [47]. Η συνθετική 

πορεία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία στηρίζεται εν μέρει στην 

παραπάνω σύνθεση και πραγματοποιήθηκε βάσει μίας πιο πρόσφατης 

αναφοράς [191]. Τα συνθετικά βήματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 10. Ως 

πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκε η L-φαινυλαλανίνη 37. 
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Σχήμα 10: Σύνθεση της π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο-L 

φαινυλαλανίνης (μελφαλάνη) 
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 Τόσο τα ενδιάμεσα προϊόντα όσο και το τελικό προϊόν της παραπάνω 

πορείας έχουν ταυτοποιηθεί φασματοσκοπικά και επιπλέον έχει πιστοποιηθεί με 

πολωσιμετρία η L διαμόρφωσή τους. Τα στάδια της παρασκευής περιγράφονται 

συνοπτικά ως εξής: 

 

Νίτρωση στην π-θέση της L-φαινυλαλανίνης 

Ακολουθείται μία κλασσική μέθοδος με μίγμα νίτρωσης [198], όπου 

μετά από εξουδετέρωση παραλαμβάνεται κρυσταλλικό το επιθυμητό προϊόν. 

Περαιτέρω κατεργασία με συμπύκνωση αποδίδει μίγμα L- και  D-ισομερoύς, 

ενώ ορθο- παράγωγο δεν απομονώθηκε. 

 

Εστεροποίηση της καρβοξυλομάδας 

Για την προστασία της καρβοξυλομάδας της π-νιτρο-L-φαινυλαλανίνης 

38 χρησιμοποιείται κορεσμένο αιθανολικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος σε 

συνθήκες βρασμού. 

 

Προστασία της αμινομάδας 

Για την προστασία της αμινομάδας χρησιμοποιείται η Boc ομάδα, η 

οποία έχει ευρεία εφαρμογή στην πεπτιδική σύνθεση. Η αντίδραση 

πραγματοποιείται με τον ανυδρίτη Boc2O σε άνυδρο CH2Cl2, παρουσία 

τριαιθυλαμίνης, σε θερμοκρασία δωματίου παρέχοντας σε ικανοποιητική 

απόδοση το L-παράγωγο 40. 

 

Αναγωγή στη νιτρομάδα 

Η ατίδραση πραγματοποιείται σε συσκευή υδρογόνωσης διοχετεύοντας 

σε μεθανολικό διάλυμα του 40, παρουσία 10% Pd/C ως καταλύτη, αέριο Η2 σε 

θερμοκρασία δωματίου για 1 hr, παρέχοντας το π-αμινο-L-παράγωγο 41. 

 

 

Αιθυλενοξειδίωση της αμινομάδας 

Αντίδραση του π-αμινο-παραγώγου με περίσσεια αιθυλενοξειδίου, 

παρουσία υδατικού διαλύματος οξικού οξέος, σε γυάλινο αυτόκλειστο και 

θερμοκρασία δωματίου για 24 hrs παρέχει το π-Ν,Ν-δις(2-υδροξυαιθυλ)αμινο-

παράγωγο 42. 

 

 58 



Χλωρίωση του υδροξυαιθυλ-παραγώγου 

Πραγματοποιείται με CCl4 [199] ο οποίος προστίθεται σε διάλυμα του 42 

σε άνυδρο CH2Cl2 και ακολουθεί η τμηματική προσθήκη στο μίγμα 

τριφαινυλοφωσφίνης. Μετά από ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 4 hrs 

παραλαμβάνεται το π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο-παράγωγο 43. 

 

 

Αποπροστασία καρβοξυλομάδας και αμινομάδας 

Η μελφαλάνη 44 παραλαμβάνεται με επίδραση περίσσειας π. HCl υπό 

βρασμό και επακόλουθη εξουδετέρωση. Το τελικό προϊόν ταυτοποιήθηκε 

φασματοσκοπικά και επιβεβαιώθηκε η οπτική του ενεργότητα. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ν-ΑΚΕΤΥΛΟ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ 

 Η παρασκευή της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης ή π-Ν,Ν-δις(2-

χλωροαιθυλ)αμινο-Ν-ακετυλο-L-φαινυλαλανίνης πραγματοποιήθηκε βάσει της 

συνθετικής πορείας που παρουσιάζεται στο Σχήμα 11. 
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Σχήμα 11: Σύνθεση της π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο-Ν-ακετυλο- 

L-φαινυλαλανίνης (Ν-ακετυλο-μελφαλάνη) 

  

 

 Τα στάδια της παρασκευής πραγματοποιήθηκαν όπως και στην 

περίπτωση της μελφαλάνης διαφοροποιώντας μόνο τα παρακάτω: 
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Ακετυλίωση της αμινομάδας 

 Βασίστηκε σε μία αναφορά του Neuberger σχετικά με την ακετυλίωση 

των αμινοξέων [200], ο οποίος αναφέρει για τη συγκεκριμένη μέθοδο ότι δεν 

παρατηρείται ρακεμίωση στην περίπτωση της φαινυλαλανίνης και πραγματο-

ποιείται με επίδραση οξικού ανυδρίτη παρουσία πυριδίνης overnight σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 

 

Χλωρίωση του υδροξυαιθυλ-παραγώγου 

 Η χλωρίωση του υδροξυαιθυλ-παραγώγου 50, πέρα από τον CCl4, 

επιχειρήθηκε και με κλασσικά αντιδραστήρια χλωρίωσης: 

 

 Επίδραση POCl3 σε βενζολικό διάλυμα του 50 υπό βρασμό παρέχει μόνο 

το μονοχλωριωμένο παράγωγο. 

 Επίδραση SOCl2 σε διάλυμα του 50 σε χλωροφόρμιο παρουσία 

πυριδίνης με ήπια θέρμανση παρέχει το διχλωριωμένο παράγωγο, αλλά 

διαχωρίζεται δύσκολα και παραλαμβάνεται σε πολύ μικρή απόδοση (25%). 

 Επιλέγεται τελικά η μέθοδος με τον CCl4 παρουσία TPP που παρέχει με 

εύκολο διαχωρισμό το επιθυμητό προϊόν σε ικανοποιητική απόδοση (76%). 

 

 

Υδρόλυση της καρβοξυλομάδας 

 Η υδρόλυση για την παραλαβή του τελικού προϊόντος 52 

πραγματοποιείται με ηπιότερες συνθήκες από ότι στην περίπτωση της 

μελφαλάνης με επίδραση δ-τος HCl 8Ν overnight σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ 

 Οι απλοί και τροποποιημένοι στεροειδικοί σκελετοί που επιλέχθηκαν 

στην παρούσα εργασία για την παρασκευή των τελικών εστερικών προϊόντων 

της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Σχήμα12:  3β-υδροξυ-5a-ανδροστaν-17-όνη  53 (επιανδροστερόνη), 

3β-υδροξυ-5-ανδροστεν-17-όνη 54 (δεϋδροεπιανδροστερόνη),  

3β-υδροξυ-17α-αζα-Δ-ομο-5α-ανδροσταν-17-όνη 55,  

3β-υδροξυ-5α-χολεστάνιο 56,  

3β-υδροξυ-5-χολεστένιο 57  

 

 

 

Η επιανδροστερόνη 53, η δεϋδροεπιανδροστερόνη 54, το 3β-υδροξυ-5α-

χολεστάνιο 56 και το 3β-υδροξυ-5-χολεστένιο 57 είναι εμπορικά διαθέσιμα και 

η επιανδροστερόνη 53 χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή της 

αλκοόλης 55. 

 Η ύπαρξη αλκοολικής ή κετονικής ομάδας σε στεροειδικούς σκελετούς 

διευκολύνει την εισαγωγή ετεροατόμου, και συγκεκριμένα αζώτου, στο μόριο 

για τη σύνθεση του ενδοκυκλικού ακεταμιδικού αναλόγου, χρησιμοποιώντας 
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ως ενδιάμεσο στάδιο παρασκευής την αντίστοιχη οξίμη. Η σύνθεση της οξίμης 

περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

 

Σύνθεση στεροειδούς οξίμης 

 Η επιανδροστερόνη 53 ακετυλιώνεται υπό την επίδραση οξικού 

ανυδρίτη/πυριδίνης προς το αντίστοιχο 3β-ακετυλο-παράγωγο 58. Ακολούθως, 

με αντίδραση αυτού με περίσσεια υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης σε διάλυμα 

απόλυτης αιθανόλης και πυριδίνης, σχηματίζεται η οξίμη της 3β-ακετοξυ-5α-

ανδροσταν-17-όνης 59. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται σχηματισμός 

δύο ισομερών οξιμών (συν- και αντι- ως προς το 18-CH3), αλλά μόνο της αντι-

οξίμης. Ο σχηματισμός της συν-οξίμης παρεμποδίζεται στερεοχημικά από την 

παρουσία του 18-CH3. 

   

O

HO

O

OAc

N

OAc
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(CH3CO)2O
Pyr

NH2OH.HCl

EtOH / Pyr

53 58 59
H H H

 

Σχήμα 13: Σύνθεση της οξίμης της 3β-ακετοξυ-5α-ανδροσταν-17- 

όνης. 

 

 

Σύνθεση στεροειδούς λακτάμης 

 Η αντίδραση, κατά την οποία μια ομάδα R μετατιθέμενη από ένα άτομο 

άνθρακα σε ένα άτομο αζώτου στο μόριο μιας κετοξίμης παράγει Ν-

υποκατεστημένο αμίδιο, καλείται μετάθεση κατά Beckmann: 

 

RR΄C=NOH → R΄CONHR ή RCONHR΄ 

 

 Μετάθεση κατά Beckmann των στεροειδών οξιμών, παρουσία καταλύτη 

σε χαμηλή θερμοκρασία, οδηγεί στο σχηματισμό της αντίστοιχης λακτάμης ή 

ακεταμιδίου. Η κατάλυση της αντίδρασης πραγματοποιείται από διάφορα 

αντιδραστήρια όξινου χαρακτήρα, όπως το θειονυλοχλωρίδιο [201,202], το 
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χλωρίδιο του π-ακετυλαμινοβενζολοσουλφονικού οξέος [203], το χλωρίδιο του 

π-τολουολοσουλφονικού οξέος [204] κ.α. 

 Γενικότερα, η στερεοχημική διευθέτηση των R και R΄, και όχι η φύση 

αυτών (π.χ. η σχετική ικανότητά τους για αποδέσμευση ηλεκτρονίων) είναι το 

στοιχείο που καθορίζει ποια από τις δύο ομάδες θα μετατεθεί κατά την 

αντίδραση. Έτσι, η ομάδα που μετατίθεται από τον άνθρακα στο άζωτο είναι 

αυτή που βρίσκεται στερεοχημικά σε αντι-θέση ως προς το υδροξύλιο της 

οξίμης. 

 Σε οξίμες κυκλικών κετονών η μετάθεση κατά Beckmann 

πραγματοποιείται με ταυτόχρονη διεύρυνση του δακτυλίου [205]. Έτσι, στην 

περίπτωση της κετοξίμης 59, ο λακταμικός δακτύλιος που προκύπτει έχει 

τροποποιηθεί από πενταμελή σε εξαμελή, γεγονός που οδηγεί σε μικρή 

μεταβολή του μεγέθους και της γεωμετρίας του μορίου, η οποία παρουσιάζεται 

ουσιαστική, ωστόσο, όσον αφορά τις βιολογικές ιδιότητες της ένωσης βάσει 

όσων αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4. 

 

Μετάθεση κατά Beckmann της οξίμης της 3β-ακετοξυ-5α-ανδροσταν-

17-όνης 

 Η οξίμη 59, με την επίδραση πρόσφατα απεσταγμένου θειονυλο-

χλωριδίου σε ψυχρό διάλυμα διοξανίου και ανάδευση σε θερμοκρασία 

δωματίου ακολούθως, οδηγεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία του μίγματος 

αντίδρασης στο σχηματισμό δύο προϊόντων, της λακτάμης του Δ δακτυλίου 60 

και του αντίστοιχου ακόρεστου εξωκυκλικού νιτριλίου 61. 
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Σχήμα 14: Σύνθεση της 3β-ακετοξυ-17α-αζα-Δ-ομο-5α-ανδροσταν-

17-όνης. 

 

 Η ύπαρξη των δύο προϊόντων είναι εμφανής σε χρωματογραφία λεπτής 

στιβάδας, όπου το νιτρίλιο εμφανίζεται λιγότερο πολικό από την Δ λακτάμη. Ο 

διαχωρισμός των δύο προϊόντων επιτυγχάνεται με υγρή χρωματογραφία 
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στήλης, όπου ως διαλύτης έκλουσης χρησιμοποιείται σύστημα 

διχλωρομεθανίου-μεθανόλης με βαθμίδωση της συγκέντρωσης της μεθανόλης. 

  Ο μηχανισμός της κατά Beckmann μετάθεσης [202,206,207] αποδίδεται 

στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Σχήμα 15:  Ο μηχανισμός της μετάθεσης κατά Beckmann. 

 

 

 

Υδρόλυση του ακετοξυ-λακταμικού παραγώγου προς την τελική 

στεροειδή αλκοόλη 

 Η υδρόλυση επιτυγχάνεται με την επίδραση αραιού μεθανολικού 

διαλύματος καυστικού καλίου 3-5% υπό βρασμό για δύο ώρες και παρέχει την 

στεροειδή αλκοόλη 55 για την παρασκευή του τελικού εστέρα. 
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Σχήμα 16: Υδρόλυση της 3β-ακετοξυ-17α-αζα-Δ-ομο-5α- 

ανδροσταν-17-όνης.  
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ν-

ΑΚΕΤΥΛΟ ΜΕΛΦΑΛΑΝΗΣ 

 Τα τελικά εστερικά προϊόντα της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης με τις 

στεροειδείς αλκοόλες που σχεδιάσθηκαν παρασκευάσθηκαν με τη γενική 

μέθοδο των μικτών ανυδριτών. Κατά τη μέθοδο αυτή παρασκευάζεται, αρχικά, 

ο μικτός ανυδρίτης του οξέος με το 2,4,6-τριχλωροβενζοϋλοχλωρίδιο και, 

ακολούθως, η προσθήκη της στεροειδούς αλκοόλης στο μίγμα της αντίδρασης 

παρουσία του καταλύτη 4-διμεθυλαμινοπυριδίνη (4-DMAP) παρέχει τα τελικά 

εστερικά προϊόντα. Το 2,4,6-τριχλωροβενζοϋλοχλωρίδιο, που χρησιμοποιείται 

για την παρασκευή του μικτού ανυδρίτη, επιλέγεται καθότι η παρουσία των 

ατόμων χλωρίου στη 2- και 6- θέση καθιστούν στερεοχημικά δύσκολη την 

προσβολή του άνθρακα του καρβονυλίου του από το οξυγόνο της αλκοόλης. 

Σημαντικό πλεονάκτημα της μεθόδου είναι η δυνατότητα ολοκλήρωσής της σε 

ένα μόνο στάδιο, με προσθήκη της στεροειδούς αλκοόλης απευθείας στο μίγμα 

της αντίδρασης σχηματισμού του μικτού ανυδρίτη, χωρίς την ανάγκη 

απόμόνωσής του. 
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Σχήμα 17: Σύνθεση τελικών προϊόντων με τη μέθοδο των μικτών 

ανυδριτών. 
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Μηχανισμός αντίδρασης σχηματισμού του εστέρα από τον μικτό 

ανυδρίτη παρουσία αλκοολών και 4-DMAP. 

 Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 17 σχηματίζεται αρχικά το άλας της Ν-

ακυλο-πυριδίνης, ένα πολύ δραστικό ενδιάμεσο, το οποίο στη συνέχεια 

υφίσταται νουκλεόφιλη προσβολή από το άτομο οξυγόνου της αλκοόλης με 

απότέλεσμα την παραγωγή του τελικού εστερικού προϊόντος και την 

απελευθέρωση του καταλύτη. 

 Κρίσιμο στάδιο της αντίδρασης αποτελεί η νουκλεόφιλη προσβολή ενός 

εκ των δύο καρβονυλικών ανθράκων του ανυδρίτη από τον βασικού 

χαρακτήρα καταλύτη. Προσβάλλεται ο καρβονυλικός άνθρακας που έχει τη 

μικρότερη ηλεκτρονιακή πυκνότητα και υφίσταται τη μικρότερη στερεοχημική 

παρεμπόδιση από το γειτονικό του περιβάλλον. Έτσι, η προσβολή του 

καταλύτη πραγματοποιείται στην καρβονυλομάδα του αμινοξέος, οδηγώντας 

επιτυχώς στο σχηματισμό των επιθυμητών εστερικών προϊόντων. 
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Σχήμα 18: Μηχανισμός αντίδρασης σχηματισμού των τελικών 

εστέρων παρουσία 4-DMAP. 
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Σύνθεση του μικτού ανυδρίτη της Ν-ακετυλο μελφαλάνης. 

 Για την παρασκευή του μικτού ανυδρίτη της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης 

χρησιμοποιείται το 2,4,6-τριχλωροβενζοϋλοχλωρίδιο. Κατά τη διαδικασία της 

αντίδρασης χρησιμοποιούνται ισομοριακές ποσότητες οξέος και χλωριδίου υπό 

βρασμό σε ατμόσφαιρα Ν2 και άνυδρες συνθήκες παρουσία τριαιθυλαμίνης και 

το πέρας της καθορίζεται από χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (T.L.C.). Η 

παραγωγή του μικτού ανυδρίτη γίνεται σχεδόν ποσοτικά και η αντίδραση 

ολοκληρώνεται σε 2,5-3 hrs. 

 

 

Αντίδραση του μικτού ανυδρίτη του οξέος με τις στεροειδείς 

αλκοόλες. 

 Στο διάλυμα της αντίδρασης του μικτού ανυδρίτη προστίθεται η 

κατάλληλη ποσότητα στεροειδούς αλκοόλης διαλυμένης στε μικρή ποσότητα 

του ίδιου διαλύταη (τολουόλιο). Η αντίδραση συνεχίζει υπό βρασμό και 

άνυδρες συνθήκες και καταλήγει στην παραλαβή των επιθυμητών προϊόντων 

σε αποδόσεις 35-60%. Παρατηρείται ότι σε μικρότερες ποσότητες 

παραλαμβάνονται και οι 2,4,6-τριχλωροβενζοϊκοί εστέρες. Προφανώς, η 

ακετυλομάδα του οξέος παρεμποδίζει στερεοχημικά τη νουκλεόφιλη προσβολή 

του άνθρακα του καρβονυλίου της μελφαλάνης από τον καταλύτη με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό και του τριχλωροβενζοϋλο- δραστικού ενδιαμέσου. 

 Οι χημικοί τύποι και η ονοματολογία των τελικών προϊόντων 

παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Σχήμα 19: 3β-υδροξυ-5α-ανδροσταν-17-ον-π-Ν,Ν-δις(2-χλωρο-

αιθυλ)αμινο-Ν-ακετυλο-φαινυλαλανινικός εστέρας. 
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Σχήμα 20: 3β-υδροξυ-5-ανδροστεν-1-ον-π-Ν,Ν-δις(2-χλωρο-

αιθυλ)αμινο-Ν-ακετυλο-φαινυλαλανινικός εστέρας. 
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Σχήμα 21: 3β-υδροξυ-17α-αζα-Δ-ομο-5α-ανδροσταν-17-ον-π-Ν,Ν-

δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο-Ν-ακετυλο-φαινυλαλανινικός 

εστέρας. 
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Σχήμα 22: 3β-υδροξυ-5α-χολεσταν-π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο-

Ν-ακετυλο-φαινυλαλανινικός εστέρας. 
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Σχήμα 23: 3β-υδροξυ-5-χολεστεν-π-Ν,Ν-δις(2-χλωρο-αιθυλ)αμινο-Ν-

ακετυλο-φαινυλαλανινικός εστέρας. 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ 

 

 

 

 Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αναλυτικής καθαρότητας pro 

analysi (Merck, Aldrich, Ferak και Riedel de Häen). Ειδικότερα οι 

διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για τη φασματοσκοπική ανάλυση και 

τις ανακρυσταλλώσεις ήταν φασματοσκοπικής καθαρότητας (Merck 

Uvasol). 

 Οι πλάκες χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας (ΤLC) που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της πορείας των αντιδράσεων και των 

χρωματογραφικών καθαρισμών ήταν προπαρασκευασμένες πλάκες TLC 

(Silica G-25, Macherey-Nagel). 

 Οι στήλες χρωματογραφίας που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση 

ή τον καθαρισμό των προϊόντων παρασκευάσθηκαν από άμορφο 

διοξείδιο του πυριτίου 0,062-0,2 mm (Silica gel 60F254). 

 Τα αναλυτικά δείγματα ξηράθηκαν σε θερμοκρασία 80°C και υπό 

ελαττωμένη πίεση, υπεράνω πεντοξειδίου του φωσφόρου σε κατάλληλη 

συσκευή. 

 Τα σημεία τήξης που αναφέρονται προσδιορίστηκαν σε συσκευή 

Gallenkamp M.p. Apparatus και δεν είναι διορθωμένα. 

 Τα φάσματα υπερύθρου ελήφθησαν στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας 

και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το όργανο 

που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των φασμάτων ήταν το FT-IR Jasco 

5300. Η ποιότητα της σάρωσης ποικίλει από 16-64 σαρώσεις και όλα τα 

φάσματα ελήφθησαν στην περιοχή από 4000 cm-1 έως και 600 cm-1. Τα 

τελικά φάσματα των προϊόντων ελήφθησαν σε στερεή φάση υπό τη 

μορφή δισκίου που παρασκευάσθηκε σε κατάλληλη μήτρα συμπίεσης 

υπό ελαττωμένη πίεση, από μίγμα βρωμιούχου καλίου (KBr) 

φασματοσκοπικής καθαρότητας και στερεάς κρυσταλλικής μορφής. 

 Τα φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ελήφθησαν στο 

Κέντρο Ενόργανης Ανάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών, σε 

φασματογράφο ΝΜR Bruker Spectrospin 400 (400 MHz). Η 

συγκέντρωση των διαλυμάτων δεν ήταν σταθερή και ως διαλύτης 

χρησιμοποιήθηκε δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3). 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

 

 

Μέθοδοι σύνθεσης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων 
 

 

 

ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννίίννηη((μμεελλφφααλλάάννηη))  ((4444))  

 

ππ--ννιιττρροο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννίίννηη  ((3388))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml που περιέχει 26 ml HNO3 προστίθενται 

βραδέως και υπό ψύξη 26 ml H2SO4. Στο μίγμα νίτρωσης προστίθενται 10 g L-

φαινυλαλανίνης και το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία 

δωματίου για 30 min. Κατόπιν, το αντιδρών μίγμα απορρίπτεται σε μίγμα 

πάγου-νερού, εξουδετερώνεται με υδατικό διάλυμα NH3 μέχρι pH~8 και το 

προϊόν καθιζάνει ως λευκό ίζημα. Το ίζημα παραλαμβάνεται με διήθηση υπό 

κενό και ξηραίνεται σε φούρνο. Παραλαμβάνονται 7,4 g στερεού προϊόντος. 

 Απόδοση: 74% 

 Διαλύτης Ανακρυστάλλωσης: Νερό 

 Σ.τ.: 229-230ºC 

 [α]25
D= +8° (C= 2 g / 100 ml σε διάλυμα HCl 1N) 

 

ππ--ννιιττρροο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  ((3399))  

 Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 250 ml διαλύονται 7,4 g π-νιτρο-L-

φαινυλαλανίνης σε 80 ml απόλυτης αιθυλικής αλκοόλης. Στο διάλυμα 

διοχετεύεται υπό ψύξη και σε άνυδρες συνθήκες αέριο HCl εως ότου 

διαπιστωθεί κορεσμός της φιάλης και το μίγμα βράζεται υπό κάθετο ψυκτήρα 

για 2,5 hrs. Ακολούθως, το επιπλέον HCl εξουδετερώνεται με προσθήκη 

NaHCO3 στο μίγμα αντίδρασης μέχρι pH~3 και καθιζάνει λευκό ίζημα. Το ίζημα 

επαναδιαλύεται, διηθείται το σχηματιζόμενο αλάτι και αφήνεται να 

κρυσταλλώσει. Το προϊόν παραλαμβάνεται με διήθηση υπό κενό και ξηραίνεται 

υπεράνω P2O5 με επίδραση κενού. Παραλαμβάνονται 8,3 g στερεού προϊόντος.  

 Απόδοση: 86% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: Μεθανόλη 
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 Σ.τ.: 198-199ºC 

 [α]25
D= +12º (C= 1 g / 100 ml σε νερό) 

 

ππ--ννιιττρροο--ΝΝ--ββοουυττυυλλοοξξυυκκααρρββοοννυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  ((4400))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml διαλύονται 8,3 g του π-νιτρο-L-

φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα σε 80 ml άνυδρου διχλωρομεθανίου. Στο 

διάλυμα προστίθενται διαδοχικά 5,3 ml τριαιθυλαμίνης και 7,8 ml ανυδρίτη 

Boc2O. Το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 4 hrs. 

Κατόπιν, το αντιδρών μίγμα εκπλένεται διαδοχικά με υδατικό διάλυμα HCl 1Ν, 

κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaHCO3, κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl και 

νερό, ξηραίνεται υπεράνω άνυδρου θειικού νατρίου, διηθείται και ο διαλύτης 

απομακρύνεται μέχρι ξηρού με απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση. Το ελαιώδες 

προϊόν ζυγίζει 8,7 g και χρησιμοποιείται ως έχει στο επόμενο στάδιο. 

 Απόδοση: 85% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: Μεθανόλη 

 Σ.τ.: 67-68ºC 

 [α]25
D= -9º (C= 2 g / 100 ml σε ΜeΟΗ) 

 

ππ--ααμμιιννοο--ΝΝ--ββοουυττυυλλοοξξυυκκααρρββοοννυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  ((4411))  

 Η αντίδραση πραγματοποιείται σε συσκευή υδρογόνωσης. Στη φιάλη 

της υδρογόνωσης διαλύονται τα 8,7 g του π-νιτρο-Ν-βουτυλοξυκαρβονυλο-L-

φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα σε 150 ml μεθανόλης και στο μίγμα 

προστίθενται 209 mg καταλύτη 10% Pd/C. Ακολουθεί διοχέτευση αερίου H2  

το αντιδρών μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 1,5 

hr. Μετά το πέρας της αντίδρασης ακολουθεί διήθηση υπό κενό με Celite και η 

μεθανόλη απομακρύνεται με απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι ξηρού. Το 

προϊόν ζυγίζει 7,75 g και χρησιμοποιείται ως έχει στην επόμενη αντίδραση. 

 Απόδοση: 98% 

  

ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--υυδδρροοξξυυααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--ββοουυττυυλλοοξξυυκκααρρββοοννυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  

ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  ((4422))  

 Σε αυτόκλειστο φέρονται 7,75 g του π-αμινο-Ν-βουτυλοξυκαρβονυλο-

L-φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα και 170 ml υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 

40%. Στο διάλυμα προστίθενται υπό ψύξη 22 ml αιθυλενοξειδίου. Το μίγμα 

αφήνεται να αντιδράσει υπό συνεχή ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 

24 hrs. Ακολούθως, ψύχεται στους ~-15 ºC και εκχυλίζεται με οξικό 

αιθυλεστέρα. Η οργανική φάση συλλέγεται και εκπλένεται διαδοχικά με 

κορεσμένο υδατικό διάλυμα Na2CO3 και κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl, 
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ξηραίνεται υπεράνω άνυδρου θεικού νατρίου και ο  διαλύτης απομακρύνεται με 

απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση. Το ελαιώδες υπόλειμμα που παραλαμβάνεται 

ζυγίζει 17,6 g. Μετά από καθαρισμό με χρωματογραφία στήλης και διαλύτη 

έκλουσης οξικό αιθυλεστέρα παραλαμβάνονται 7,7 g προϊόντος. 

 Απόδοση: 83% 

 

ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--ββοουυττυυλλοοξξυυκκααρρββοοννυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  

ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  ((4433))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml διαλύονται 7,7 g του π-Ν,Ν-δις(2-

υδροξυαιθυλ)αμινο-Ν-βουτυλοξυκαρβονυλο-L-φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα 

σε 80 ml διχλωρομεθανίου. Στο διάλυμα προστίθενται υπό ψύξη 31,6 ml 

τετραχλωράνθρακα και 18,5 g τριφαινυλοφωσφίνης σε τμήματα του 1,5 g 

περίπου. Το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 4 hrs 

και, ακολούθως, ο διαλύτης απομακρύνεται με απόσταξη υπό ελαττωμένη 

πίεση μέχρι ξηρού. 

 Το μίγμα διαλύεται σε μικρό όγκο διχλωρομεθανίου και 

χρωματογραφείται σε στήλη που παρασκευάζεται από εναιώρημα άμορφου 

διοξειδίου του πυριτίου σε διχλωρομεθάνιο. Το προϊόν παραλαμβάνεται με 

διαλύτη έκλουσης διχλωρομεθάνιο/μεθανόλη 0,5%. Παραλαμβάνονται 5,7 g 

καθαρού προϊόντος. 

 Απόδοση: 67% 

 

 

 

ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--ββοουυττυυλλοοξξυυκκααρρββοοννυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννίίννηη  ((4444))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml διαλύονται 5,7 g του π-Ν,Ν-δις(2-

χλωροαιθυλ)αμινο-Ν-βουτυλοξυκαρβονυλο-L-φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα 

σε 35 ml πυκνού HCl και το μίγμα βράζεται υπό κάθετο ψυκτήρα για 2 hrs. Στη 

συνέχεια,  απορρίπτεται σε μίγμα πάγου-νερού και εξουδετερώνεται με υδατικό 

διάλυμα NH3 μέχρι ρΗ~8. Το ίζημα που καθιζάνει παραλαμβάνεται με διήθηση 

υπό κενό και ξηραίνεται υπεράνω P2O5 με επίδραση κενού. Το τελικό προϊόν 

ζυγίζει 3,9 g. 

 Απόδοση: 97% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: Μεθανόλη 

 Σ.τ.: 180-181ºC 

 [α]25
D= -35º (C= 0,67 g / 100 ml σε MeOH) 
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ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννίίννηη  ((ΝΝ--

αακκεεττυυλλοο--μμεελλφφααλλάάννηη))  ((5522))  

 Η π-νιτρο-L-φαινυλαλανίνη και ο π-νιτρο-L-φαινυλαλανινικός αιθυλε-

στέρας παραλαμβάνονται σύμφωνα με την παραπάνω συνθετική πορεία. 

 

ππ--ννιιττρροο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  ((4488))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml διαλύονται 8,3 g του π-νιτρο-L-

φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα σε 15 ml πυριδίνης. Στο διάλυμα προστίθενται 

28,5 ml οξικού ανυδρίτη και το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία 

δωματίου overnight. Κατόπιν, το μίγμα αντίδρασης απορρίπτεται σε μίγμα 

πάγου-νερού, εκχυλίζεται με διχλωρομεθάνιο και η οργανική στιβάδα 

εκπλένεται διαδοχικά με υδατικό διάλυμα HCl 5%, με υδατικό διάλυμα NaHCO3 

10% και νερό, ξηραίνεται υπεράνω άνυδρου θειικού νατρίου, διηθείται και 

αποστάζεται μέχρι ξηρού. Το ελαιώδες υπόλειμμα ζυγίζει 7,7 g και 

χρησιμοποιείται ως έχει στο επόμενο στάδιο. Απόδοση: 91% 

 

ππ--ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  ((4499))  

 Η αντίδραση πραγματοποιείται σε συσκευή υδρογόνωσης. Στη φιάλη 

της υδρογόνωσης διαλύονται τα 7,7g του π-νιτρο-Ν-ακετυλο-L-φαινυλ-

αλανινικού αιθυλεστέρα σε 90 ml μεθανόλης και στο μίγμα προστίθενται 223,2 

mg καταλύτη 10% Pd/C. Ακολουθεί διοχέτευση αερίου H2  το αντιδρών μίγμα 

αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 1,5 hr. Μετά το πέρας 

της αντίδρασης ακολουθεί διήθηση υπό κενό με Celite και η μεθανόλη 

απομακρύνεται με απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι ξηρού. Το προϊόν 

ζυγίζει 6,8 g και χρησιμοποιείται ως έχει στην επόμενη αντίδραση. 

 Απόδοση: 99% 

 

ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--υυδδρροοξξυυααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  

((5500))  

 Σε αυτόκλειστο φέρονται 6,8 g του π-αμινο-Ν-ακετυλο-L-

φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα και 80 ml υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 

25%. Στο διάλυμα προστίθενται υπό ψύξη 23,5 ml αιθυλενοξειδίου. Το μίγμα 

αφήνεται να αντιδράσει υπό συνεχή ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 

24 hrs. Ακολούθως, ψύχεται στους -15ºC και εκχυλίζεται με οξικό 

αιθυλεστέρα. Η οργανική φάση συλλέγεται και εκπλένεται διαδοχικά με 

κορεσμένο υδατικό διάλυμα Na2CO3 και κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl, 

ξηραίνεται υπεράνω άνυδρου θεικού νατρίου και ο  διαλύτης απομακρύνεται με 
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απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση. Το ελαιώδες υπόλειμμα που παραλαμβάνεται 

ζυγίζει 3,9 g. 

 Το μίγμα διαλύεται σε μικρό όγκο διχλωρομεθανίου και 

χρωματογραφείται σε στήλη που παρασκευάζεται από εναιώρημα άμορφου 

διοξειδίου του πυριτίου σε διχλωρομεθάνιο. Η στήλη εκλούεται αρχικά με 

διχλωρομεθάνιο/μεθανόλη 1% και το προϊόν παραλαμβάνεται με 

διχλωρομεθάνιο/μεθανόλη 5%. Παραλαμβάνονται 3 g καθαρού προϊόντος. 

 Απόδοση: 32,5% 

 

ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  ααιιθθυυλλεεσσττέέρρααςς  

((5511))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml διαλύονται 3 g του π-Ν,Ν-δις(2-

υδροξυαιθυλ)αμινο-Ν-ακετυλο-L-φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα σε 40 ml 

διχλωρομεθανίου. Στο διάλυμα προστίθενται υπό ψύξη 13,2 ml 

τετραχλωράνθρακα και 7,8 g τριφαινυλοφωσφίνης σε τμήματα του 1,5 g 

περίπου. Το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 3 hrs 

και, ακολούθως, ο διαλύτης απομακρύνεται με απόσταξη υπό ελαττωμένη 

πίεση μέχρι ξηρού. 

 Το μίγμα διαλύεται σε μικρό όγκο διχλωρομεθανίου και 

χρωματογραφείται σε στήλη που παρασκευάζεται από εναιώρημα άμορφου 

διοξειδίου του πυριτίου σε διχλωρομεθάνιο. Το προϊόν παραλαμβάνεται με 

διαλύτη έκλουσης διχλωρομεθάνιο/μεθανόλη 0,5%. Παραλαμβάνονται 2,7 g 

καθαρού προϊόντος. 

 Απόδοση: 81% 

 

ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--LL--φφααιιννυυλλααλλααννίίννηη  ((5522))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml διαλύονται 2,7 g π-Ν,Ν-δις(2-

χλωροαιθυλ)αμινο-Ν-ακετυλο-L-φαινυλαλανινικού αιθυλεστέρα σε 30 ml 

υδατικού δ-τος HCl 8Ν. Το διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία 

δωματίου για 16 hrs και, κατόπιν, απορρίπτεται σε μίγμα πάγου-νερού και 

εξουδετερώνεται με υδατικό διάλυμα NH3 μέχρι ρΗ~7. Η υδατική φάση 

εκχυλίζεται με οξικό αιθυλεστέρα και η οργανική φάση ξηραίνεται υπεράνω 

άνυδρου θεικού νατρίου, διηθείται και ο  διαλύτης απομακρύνεται με απόσταξη 

υπό ελαττωμένη πίεση. Το προϊόν που παραλαμβάνεται ζυγίζει 2,3 g. 

 Aπόδοση: 98% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: Οξικός Αιθυλεστέρας 

 Σ.τ.: 125-126ºC 

 [α]25
D= +51º (C= 2 g / 100 ml σε MeOH) 
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33ββ--υυδδρροοξξυυ--1177αα--ααζζαα--ΔΔ--οομμοο--55αα--ααννδδρροοσστταανν--1177--όόννηη  ((5555))  

 

33ββ--αακκεεττοοξξυυ--55αα--ααννδδρροοσστταανν--1177--όόννηη  ((5588))  

 Σε κωνική φιάλη των 250 ml διαλύονται 20 g της 3β-υδροξυ-5-

ανδροστεν-17-όνης σε 40 ml άνυδρης πυριδίνης και 40 ml οξικού ανυδρίτη. Το 

μίγμα αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου για 12 hrs (overnight) και στη 

συνέχεια απορρίπτεται σε μίγμα πάγου-νερού. Σχηματίζεται λευκό ίζημα το 

οποίο διηθείται υπό κενό, εκπλένεται με νερό μέχρι πλήρους απομακρύνσεως 

της πυριδίνης και ξηραίνεται στο φούρνο. Ελήφθησαν 22,8 g προϊόντος. 

 Απόδοση: 99,5% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: οξικός αιθυλεστέρας 

 Σ.τ.: 168-170°C 

 

33ββ--αακκεεττοοξξυυ--55αα--ααννδδρροοσστταανν--1177--οοξξίίμμηη  ((5599))  

 22,8 g της 3β-ακετοξυ-5α-ανδροσταν-17-όνης φέρονται σεσφαιρική 

φιάλη των 250 ml και διαλύονται σε 100 ml απόλυτης αιθανόλης και 100 ml 

άνυδρης πυριδίνης. Στο διάλυμα αυτό προστίθενται 29 g υδροχλωρικής 

υδροξυλαμίνης. Ακολουθεί βρασμός με κάθετο ψυκτήρα για 3 hrs. Στη 

συνέχεια το μίγμα αντίδρασης απορρίπτεται σε μίγμα πάγου-νερού και το 

λευκό ίζημα που καθιζάνει παραλαμβάνεται με διήθηση. Μετά από έκπλυση 

αυτού με νερό ξηραίνεται σε φούρνο. Ελήφθησαν 23,5 g στεροειδούς οξίμης. 

 Απόδοση: 98,7% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: μεθανόλη 

 Σ.τ.: 179-181°C 

 

33ββ--αακκεεττοοξξυυ--1177αα--ααζζαα--ΔΔ--οομμοο--55αα--ααννδδρροοσστταανν--1177--όόννηη  ((6600))  

 Σε σφαιρική φιάλη των 500 ml διαλύονται 23,5 g της 3β-ακετοξυ-5α-

ανδροσταν-17-οξίμης σε 250 ml 1,4-διοξανίου. Το διάλυμα προφυλάσσεται 

από την υγρασία με σωλήνα χλωριούχου ασβεστίου ενώ ψύχεται με τη βοήθεια 

παγόλουτρου στους 0°C. Ακολουθεί στάγδην προσθήκη και υπό συνεχή 

ανάδευση 10,5 ml προσφάτως απεσταχθέντος θειονυλοχλωριδίου διαλυμένου 

σε 30 ml 1,4-διοξανίου. Μετά το πέρας της προσθήκης το διάλυμα αφήνεται 

υπό συνεχή ανάδευση και σε θερμοκρασία δωματίου για 2 hrs. Στη συνέχεια 

απορρίπτεται σε μίγμα πάγου-νερού, όπου εξουδετερώνεται με αμμωνία, και το 

ίζημα που σχηματίζεται διηθείται, εκπλένεται με νερό και ξηραίνεται σε 
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φούρνο. Λαμβάνονται 21 g μίγματος των προϊόντων της μετάθεσης κατά 

Beckmann. 

 Το μίγμα αυτό διαλύεται σε μικρό όγκο διχλωρομεθανίου και 

χρωματογραφείται σε στήλη που παρασκευάζεται από εναιώρημα άμορφου 

διοξειδίου του πυριτίου σε διχλωρομεθάνιο. Η στήλη εκλούεται αρχικά με 

διχλωρομεθάνιο και παραλαμβάνονται 4 g ελαιώδους 3β-ακετοξυ-13,17-σεκο-

5α-ανδροσταν-13(18)-εν-17-νιτριλίου (61). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ως 

διαλύτη έκλουσης μίγμα διχλωρομεθανίου-μεθανόλης 3% απομονώνονται 16,6 

g λακτάμης (60). 

 Απόδοση: 68% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: μεθανόλη 

 Σ.τ.: 295-298°C 

 

33ββ--υυδδρροοξξυυ--1177αα--ααζζαα--ΔΔ--οομμοο--55αα--ααννδδρροοσστταανν--1177--όόννηη  ((5555))  

 16,6g της 3β-ακετοξυ-17α-αζα-Δ-ομο-5α-ανδροσταν-17-όνης διαλύ-

ονται σε 200 ml μεθανόλης και στο διάλυμα προστίθενται 105 mmoles 

καυστικού καλίου. Το μίγμα βράζεται με κάθετο ψυκτήρα για 2 hrs, στη 

συνέχεια απορρίπτεται σε μίγμα πάγου-νερού και εξουδετερώνται με 

παγόμορφο οξικό οξύ. Το ίζημα που σχηματίζεται διηθείται, εκπλένεται με νερό 

και ξηραίνεται σε φούρνο. Ελήφθησαν 14,2 g. 

 Απόδοση: 97,4% 

 Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: μεθανόλη 

 Σ.τ.: 293-294°C 
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ΓΓεεννιικκήή  μμέέθθοοδδοοςς  ππααρραασσκκεευυήήςς  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν  σσττεερροοεειιδδώώνν  εεσσττέέρρωωνν  ττηηςς  ΝΝ--

αακκεεττυυλλοο  μμεελλφφααλλάάννηηςς..  

 

 Σε 25 ml άνυδρου τολουολίου διαλύονται 3 mmoles της Ν-ακετυλο-

μελφαλάνης και στο διάλυμα προστίθενται 3,6 mmoles τριαίθυλαμίνης και 3,6 

mmoles 2,4,6-τριχλωροβενζοϋλοχλωριδιου. Το μίγμα βράζεται υπό κάθετο 

ψυκτήρα που απολήγει σε σωλήνα χλωριούχου ασβεστίου για 2,5 hrs. 

 Στη συνέχεια στο μίγμα αντίδρασης του μικτού ανυδρίτη προστίθενται 

2,5 mmoles 4-διμεθυλαμινοπυριδίνης και 2,5 mmoles στεροειδούς αλκοόλης 

διαλυμένης σε 15 ml άνυδρου τολουολίου. Το διάλυμα αφήνεται υπό βρασμό 

με κάθετο ψυκτήρα που απολήγει σε σωλήνα χλωριούχου ασβεστίου γαι 4 hrs. 

Μετά το τέλος του βρασμού το διάλυμα αποστάζεται μέχρι πλήρους 

απομακρύνσεως του τολουολίου. Το ελαιώδες υπόλειμμα διαλύεται σε μικρή 

ποσότητα διχλωρομεθανίου και φέρεται σε στήλη χρωματογραφίας για την 

απομόνωση του εστερικού προϊόντος. Η στήλη παρασκευάζεται με εναιώρημα 

άμορφου διοξειδίου του πυριτίου σε διχλωρομεθάνιο. Οι εστέρες 

απομονώνονται με διαλύτη έκλουσης διχλωρομεθάνιο ή διχλωρομεθάνιο-

μεθανόλη (1-3%) ανάλογα με την πολικότητα του προϊόντος. 

 

33ββ--υυδδρροοξξυυ--55αα--ααννδδρροοσστταανν--1177--οονν--ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--

φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  εεσσττέέρρααςς..  

Απόδοση: 60% 

33ββ--υυδδρροοξξυυ--55--ααννδδρροοσσττεενν--1177--οονν--ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--

φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  εεσσττέέρρααςς..  

 Απόδοση: 58% 

33ββ--υυδδρροοξξυυ--1177αα--ααζζαα--ΔΔ--οομμοο--55αα--ααννδδρροοσστταανν--1177--οονν--ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))  

ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  εεσσττέέρρααςς..  

 Απόδοση: 52% 

33ββ--υυδδρροοξξυυ--55αα--χχοολλεεσστταανν--ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--φφααιιννυυλλ--

ααλλααννιιννιικκόόςς  εεσσττέέρρααςς..  

 Απόδοση: 59% 

33ββ--υυδδρροοξξυυ--55--χχοολλεεσσττεενν--77--οονν--ππ--ΝΝ,,ΝΝ--δδιιςς((22--χχλλωωρροοααιιθθυυλλ))ααμμιιννοο--ΝΝ--αακκεεττυυλλοο--

φφααιιννυυλλααλλααννιιννιικκόόςς  εεσσττέέρρααςς..  

 Απόδοση: 57% 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός σε τιμές δ της μελφαλάνης και  της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης. 

Ένωση Αr-Η Ar΄-Η ΝΗ C*-H CH2CH2Cl Ar-CH2- NHCOCH3 

44 7,15d 6,68d - 3,72m 3,47m 3,03m - 

52 7,06d 6,60d 6.15d 4,81m 3,66m 3,09m 2,02s 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Απορροφήσεις στο υπέρυθρο της μελφαλάνης και της Ν-ακετυλομελφαλάνης. 

Ένωση Χαρακτηριστικές ομάδες (cm-1) 

 (-ΝΗ-) (-CH-) (-NHCO-) (=C-H) Ar 

44 3292 2944 - 808, 742 

52 3292 2950 1668 806, 742 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός σε τιμές δ των παρασκευασθέντων στεροειδών εστέρων της Ν-ακετυλο μελφαλάνης. 

Ένωση Αr-Η Ar΄-Η ΝΗ 6-Η ΝΗ  C*-H 3α-H CH2CH2Cl Ar-CH2- NHCOCH3  
19-

CH3

21-CH3 26-/27-

CH3
18-CH3

62 6,93d 6,61d 5,86d - - 4,73m 4,56m 3,60m 2,97m 1,93s 0,97s - - 0,82s 

63 6,93d 6,61d 5,86d 5,32d - 4,73m 4,56m 3,60m 2,97m 1,93s 0,97s - - 0,82s 

64 7,00m 6,61m 5,96d - 5,40s 4,78m 4,63m 3,66m 3,02d 1,99s 1,01s - - 1,19s 

65 7,02d 6,71d 5,98d - - 4,78m 4,72m 3,67m 3,03m 2,04s 1,20s 0,92d 0,86d 0,67s 

66 7,02m 6,71m 5,98d 5,68d - 4,78m 4,72m 3,67m 3,03d 2,04s 1,20s 0,92d 0,86d 0,67s 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Απορροφήσεις στο υπέρυθρο των παρασκευασθέντων στεροειδών εστέρων της Ν-ακετυλο-

μελφαλάνης. 

Ένωση Χαρακτηριστικές Ομάδες (cm-1) 

 (-ΝΗ-) (-CH-) (-ΟCΟC-) (-NHCO-) (-C17=O-) (=C-H) Ar 

62 3292 2944 1736,1246 1662 1616 808,742 

63 3292 2950 1738,1246 1668 1616 808,742 

64 3270 2946 1736,1244 1650 - 806,742 

65 3292 2944 1736,1248 1652 - 808,738 

66 3298 2946 1736,1246 1660 - 809,738 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 Τα στεροειδικά παράγωγα της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης που 

παρασκευάσθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκαν ως προς τη 

βιολογική τους δραστικότητα. 

 Η in vitro μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Βιολογίας και 

Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Στα πλαίσια των in vitro πειραμάτων προσδιορίστηκε η κυτταροστατική 

δράση των ενώσεων και η ικανότητα πρόκλησης βλαβών στο γενετικό υλικό 

φυσιολογικών ανθρώπινων λεμφοκυττάρων, ως δείκτες της πιθανής in vivo 

αντιλευχαιμικής δράσης. 

 Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν σταθερά διαλύματα των ενώσεων, 

τα οποία παρασκευάσθηκαν αμέσως πριν από τη χορήγησή τους στις κυτταρικές 

καλλιέργειες. 

 Τα πλήρη και στατιστικώς επεξεργασμένα αποτελέσματα των πειραμάτων 

αφορούν το σύνολο των στεροειδικών εστερικών αναλόγων της Ν-ακετυλο-

μελφαλάνης που συντέθηκαν στα πλαίσια της μελέτης καθώς και τον ίδιο τον 

αλκυλιωτικό παράγοντα και τη μη τροποποιημένη μελφαλάνη. Στο σχήμα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται οι χημικοί τύποι και οι κωδικοί των ενώσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν στη βιολογική μελέτη. 
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Σχήμα 24: Χημικοί τύποι και κωδικοί των ενώσεων που συμπεριλήφθηκαν 

στη βιολογική μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

 

In vitro κυτταροστατική δράση 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 Η μελέτη του ρυθμού της Ανταλλαγής των χρωμοσωμικών Αδελφών 

Χρωματίδων (Sister Chromatid Exchange, SCE) και του Δείκτη του Ρυθμού 

Πολλαπλασιασμού (Proliferation Rate Index, PRI) από την επίδραση των υπό 

μελέτη ενώσεων έγινε σε καλλιέργεις λεμφοκυττάρων που παρασκευάσθηκαν με 

προσθήκη 4 σταγόνων ηπαρινοποιημένου αίματος από φυσιολογικά άτομα σε 4 ml 

χρωμοσωμικού μέσου. Οι καλλιέργειες επωάσθηκαν για 96 ώρες στους 37ºC. Οι 

μεταφάσεις επιλέχθηκαν στις 2 τελευταίες ώρες μετά από επεξεργασία με 

κολχικίμη 0,3 μg/ml 5-βρωμοδεοξυουριδίνης (BDU), 24 ώρες μετά την έναρξη της 

καλλιέργειας. Όλες οι καλλιέργειες διατηρήθηκαν στο σκοτάδι για να 

ελαχιστοποιηθεί η φωτόλυση του BDU. Στη συνέχεια, έγινε ξήρανση με αέρα και 

χρωματισμός των καλλιεργειών με φλουορεσκεΐνη και Giesma. Οι παρασκευές 

έγιναν για τα κύτταρα στις 1η, 2η, 3η και επόμενες διαιρέσεις με καθορισμένα 

κριτήρια [208] και τα κατάλληλα απλωμένα κύτταρα δεύτερης διαίρεσης 

σημαδεύτηκαν για την SCE. Για κάθε καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκαν 50 

τουλάχιστον κύτταρα. Για το PRI χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 100 κύτταρα σε 

κάθε καλλιέργεια. Οι τιμές PRI υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη σχέση (1Μ1 + 2Μ2 

+ 3Μ3 = ) / 100, όπου Μ1 είναι η επί τοις εκατό τιμή στην πρώτη, Μ2 στη δεύτερη, 

Μ3 στην τρίτη και περαιτέρω διαιρέσεις. Για τη στατιστική εκτίμηση των 

πειραματικών δεδομένων εφαρμόστηκε το Χ2 test για τις συγκρίσεις της 

κυτταρικής κινητικότητας, ενώ για την SCE εφαρμόστηκε το Student’s t test για να 

προσδιοριστεί εαν κάποιες από τις τιμές αποκλίνουν σημαντικά από τις αντίστοιχες 

τιμές για την καλλιέργεια ελέγχου (control). 
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AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές για την επαγωγή των SCEs και 

την αναστολή ή επαγωγή της κυτταρικής διαίρεσης που προκλήθηκαν από την 

εφαρμογή των υπό μελέτη ενώσεων στις καλλιέργειες των φυσιολογικών 

λεμφοκυττάρων σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Επαγωγή των SCEs και της κυτταρικής διαίρεσης από τις 

υπό μελέτη ενώσεις. 

Ένωση 
Συγκέντρωση 

(μΜ) 
SCE / cell ± SE PRI 

Ομάδα ελέγχου - 5,77 ± 0,32 2,25 

0,2 33,76 ± 1,87 2,13 
CS-207 

0,4 35,42 ± 2,01 2,17 

0,2 39,91 ± 2,29 2,43 
CS-209 

0,4 55,00 ± 2,80 2,27 

0,2 60,72 ± 2,53 2,14 
CS-205 

0,4 59,06 ± 2,94 - 

0,2 30,52 ± 2,07 2,3 
CS-210 

0,4 32,49 ± 1,98 2,73 

0,2 36,75 ± 1,97 2,46 
CS-212 

0,4 44,20 ± 2,34 2,24 

0,2 8,66 ± 0,67 2,67 
CS-1 

0,4 9,58 ± 0,77 2,55 

0,2 49,89 ± 2,72 2,41 
CS-0 

0,4 43,61 ± 2,76 2,40 

 

Οι τιμές των SCEs που ελήφθησαν παρουσιάζονται και σχηματικά στο γράφημα 

που ακολουθεί. 
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 Σχήμα 25: Σχηματική απεικόνιση της επίδρασης των υπό μελέτη ενώσεων στην Ανταλλαγή των Αδελφών 

Χρωματίδων (SCE) σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις. 
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Σχήμα 26: Σχηματική απεικόνιση της επίδρασης των υπό μελέτη ενώσεων στο Δείκτη Πολλαπλασιασμού (PRI) σε δύο 

διαφορετικές συγκεντρώσεις. 

 
 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 Η παρούσα μελέτη οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη 

δραστικότητα στεροειδών εστέρων της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης. Τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την παραπάνω μελέτη δύνανται να συμπληρώσουν και να 

ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα για τη συγκεκριμένη κατηγορία ενώσεων 

αφενός και, αφετέρου, να παρέχουν νέα δεδομένα για την αξιολόγηση και το 

μελλοντικό σχεδιασμό βελτιωμένων πιθανών στεροειδικών προφαρμάκων του 

συγκεκριμένου αλκυλιωτικού παραγοντα. 

 Η βιολογική αξιολόγηση των νεοσύστατων ενώσεων περιλαμβάνει, στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, την in vitro μελέτη τους όσον αφορά στην 

ικανότητα επαγωγής της Ανταλλαγής των Αδελφών Χρωματίδων (SCE) και 

αναστολής του Δείκτη Πολλαπλασιασμού (PRI), ως δείκτες της ενδεχόμενης in 

vivo αντιλευχαιμικής τους δράσης. Η μέτρηση της Ανταλλαγής των Αδελφών 

Χρωματίδων αποτελεί μία γρήγορη κι ευαίσθητη μέθοδο για την ανίχνευση 

παραγόντων που προκαλούν βλάβες στο γενετικό υλικό [210]. Η ικανότητα 

αποκοπής και επιδιόρθωσης διαφόρων τύπων αλλοιώσεων του DNA είναι μία 

γενικότερη ιδιότητα των ζωντανών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων και των 

καρκινικών. Η μη επιδιορθωμένη βλάβη, λοιπόν, εκφρασμένη σαν Ανταλλαγή των 

Αδελφών Χρωματίδων (SCE) σε φυσιολογικά κύτταρα, που έχει προκληθεί από 

συγκεκριμένες ενώσεις, υποδεικνύει ανάλογα την αδυναμία  καρκινικών κυττάρων 

ζώντων οργανισμών να επιδιορθώσουν βλάβες που προκαλούνται από τους ίδιους 

παράγοντες. Η παραπάνω διατύπωση επαληθεύεται από πλήθος μελετών όπου η in 

vitro επαγωγή των SCEs συσχετίζεται άμεσα και σε περιπτώσεις, ανάλογα με την in 

vivo αντινεοπλασματική δραστικότητα ενώσεων της κατηγορίας των αλκυλιωτικών 

παραγόντων και των στεροειδικών εστέρων τους [165,173,174,197]. 

 Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της in vitro μελέτης, λοιπόν, διαπιστώνεται 

καταρχήν η περιορισμένη κυτταροτοξική ικανότητα της Ν-ακετυλο-μελφαλάνης 

έναντι του μη τροποποιημένου φαρμάκου, που εμφανίζεται περίπου 5 φορές 

περισσότερο δραστικό όσον αφορά την επαγωγή της SCE. Μελέτες, που 

αναφέρουν ότι η εισαγωγή της συγκεκριμένης τροποποίησης στο μόριο του 

φαρμάκου καθιστά τον αλκυλιωτικό παράγοντα πολύ λιγότερο τοξικό έναντι 

φυσιολογικών κυττάρων, καθιστούν την παραπάνω διαπίστωση αναμενόμενη. 

 Σχολιάζοντας, περαιτέρω, τα αποτελέσματα που έδωσαν οι στεροειδείς 

εστέρες, είναι δυνατό να διατυπωθεί γενικότερα ότι η σύζευξη με τους 

στεροειδικούς σκελετούς αυξάνει σε όλες τις περιπτώσεις την ικανότητα 

 99 



πρόκλησης αλλοιώσεων στο γενετικό υλικό συγκριτικά με τον αλκυλιωτικό 

παράγοντα και, μάλιστα, σε ορισμένες από αυτές την καθιστά εφάμιλλη ή/και 

υπέρτερη σε σχέση με τη μη τροποποιημένη μελφαλάνη. Το γεγονός αυτό 

συνηγορεί με τα ως τώρα στοιχεία για τη θετική επίδραση του στεροειδικού φορέα. 

 Εστιάζοντας, πιο συγκεκριμένα, στις διαφοροποιήσεις των στεροειδικών 

σκελετών, διαπιστώνεται καταρχήν ότι η εισαγωγή διπλού δεσμού μεταξύ 5 και 6 

θέσης οδηγεί σε εμφανή ενίσχυση της δράσης των τελικών μορίων τόσο στην 

περίπτωση του σκελετού του ανδροστανίου όσο και στην περίπτωση του 

χολεστανίου. Περισσότερο αξιοσημείωτη διαφοροποίηση στη δράση, ωστόσο, 

εντοπίζεται στην περίπτωση του ανδροστανίου στη συγκέντρωση 0,4μΜ. 

 Όσον αφορά στην εισαγωγή της NHCO ομάδας στο Δ δακτύλιο του απλού 

ανδροστανίου παρατηρείται αξιόλογη ενίσχυση της δράσης καταλήγοντας σε 

διπλασιασμό σχεδόν της γενοτοξικής δράσης του αρχικού εστέρα και παρέχοντας 

το δραστικότερο προϊόν. Αξιοσημείωτο παρουσιάζεται το γεγονός ότι σε σχέση με 

τον αλκυλιωτικό παράγοντα η επαγωγή των SCEs που προκλήθηκε από τον εστέρα 

με τον τροποιημένο στεροειδικό σκελετό είναι 6 φορές ισχυρότερη, ενώ 

ισχυρότερη εμφανίζεται και συγκριτικά με τη μελφαλάνη. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία ήταν αναμενόμενα στον αρχικό σχεδιασμό και επιβεβαιώνουν τα δεδομένα 

της βιβλιογραφίας. 

 Όλες οι ενώσεις στην in vitro μελέτη χρησιμοποιήθηκαν σε δύο 

διαφορετικές συγκεντρώσεις. Με την αύξηση της δόσης παρατηρείται και ενίσχυση 

της δράσης των εστέρων με εξαίρεση το λακταμικό παράγωγο που η δράση του 

διατηρείται σχεδόν σταθερή. Κατά συνέπεια δύναται να επάγει τη δράση του σε 

μικρότερες δόσεις γεγονός που μπορεί να αποδειχτεί πλεονεκτικό σε in vivo 

χορήγηση.  

 Όσον αφορά στην επίδραση των υπό μελέτη ενώσεων στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων (PRI), διαπιστώνεται ότι ο PRI παραμένει στα ίδια 

περίπου επίπεδα με την ομάδα ελέγχου, κατά συνέπεια δεν παρατηρείται 

κυτταροστατική δράση. 

 Τα παραπάνω συμπεράσματα έρχονται, σε γενικές γραμμές, σε συμφωνία 

με τα δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 4. Η σύζευξη του 

αλκυλιωτικού παράγοντα σε στεροειδικούς σκελετούς φαίνεται ότι εξυπηρετεί, 

πέρα από τη βελτίωση της μεταφοράς του κυτταροτοξικού παράγοντα, και την 

ενίσχυση της τελικής του δράσης, όπως διαπιστώνεται κυρίως με τον 

τροποποιημένο σκελετό. Πράγματι, η εισαγωγή της NHCO ομάδας ως ενδοκυκλικής 

λακτάμης οδήγησε σε παράγωγο με εμφανώς ενισχυμένη γενοτοξική ικανότητα. Η 

παραπάνω τροποίηση συνεισφέρει, αφενός, στην αύξηση της διαλυτότητας του 

τελικού μορίου στο ενδοκυτταρικό περιβάλλον, γεγονός που διευκολύνει την 
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προσέγγιση του φαρμάκου στο θεραπευτικό στόχο, και, αφετέρου, αλληλεπιδρά 

ενδεχομένως με ανάλογες ομάδες που απαντώνται σε πρωτεΐνες και νουκλεϊκά 

οξέα. Επιπλέον, δεν παραλείπεται και η πιθανότητα ενζυμικές διεργασίες να 

μετατρέπουν τη συγκεκριμένη ομάδα του στεροειδικού σκελετού σε κυτταροτοξικά 

ενεργά ενδιάμεσα με συνέπεια τη συνεργική δράση στεροειδούς και αλκυλιωτικού 

παράγοντα. 

 Η παραπάνω in vitro μελέτη σε φυσιολογικά λεμφοκύτταρα, βέβαια, 

παρέχει την ένδειξη για την ενδεχόμενη αντιλευχαιμική δράση. Μεγάλο 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μία in vivo μελέτη σε καρκινικά μοντέλα. Είναι 

κατανοητό ότι εντός του οργανισμού το φάρμακο υπόκειται σε διάφορες 

μεταβολικές διεργασίες που απουσιάζουν από την in vitro μελέτη και, ταυτόχρονα, 

στο διαφοροποιημένο ενζυμικό προφίλ της νεοπλασίας, στοιχεία που πιθανά 

επηρεάζουν την τελική αντικαρκινική δράση. Συνυπολογίζοντας, λοιπόν, και τα 

αποτελέσματα μίας in vivo μελέτης μπορούμε να εξάγουμε πιο ασφαλή 

συμπεράσματα για τη σχέση χημικής δομής-βιολογικής δράσης και το μελλοντικό 

σχεδιασμό ανάλογων ενώσεων με βελτιωμένες ιδιότητες. 
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