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Abstract
Leishmaniasis is a major public health problem, but so far there are no effective commercially
available vaccines for this disease. Its control strategy is only reliant on therapy, but currently the drugs
available for the treatment of leishmaniasis are also limited and a great concern is the rapid rate of
resistance to common drugs. The first step in discovery and development of new drugs is to identify an
appropriate drug target. Accordingly, it is important to recognize the metabolic pathways in which the
leishmania parasites live and selecting a target in the parasite biological pathway, absent in the host or
different from the host homolog. Discovery of new drugs requires high costs and takes a lot of time (up to
15 years). Therefore, choosing the approved drugs in the market for various diseases, including
leishmaniasis is very cost-effective considering the mechanism of drug action and other aspects.
Miltefosin is an effective anti-cancer agent that is also used for different types of leishmaniasis. In recent
years, researchers have focused on the anti-leishmanial effects of pharmaceutical compounds or anticancer
drugs to find more effective compounds with lower side effects. The present article mainly reviews the
anticancer drugs that have been tested for their anti-leishmanial effects in both in vitro and in vivo
conditions.
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چكیده
بیماری لیشمانیوز مشکلی عمده در بهداشت عمومی است و تا به امروز هیچ واکسن موثری که به صوور تاواری در
دسترس باشد برای اين بیماری کشف نشده است .استراتژی کنترل بیماری تنها متکی بوه درمواا اسوت اموا در حوال حا ور
داروهای موجود برای درماا بیماری محدود است و دغدغه کنونی افزايش مقاومت نسبت به داروهای رايج میباشد .اولین
گام در شناسايی داروهای جديد شناسايی يک تارگت دارويی مناسب است .در همین راستا ،آگاهی از مسیرهای متابولیکی
که انگل لیشمانیا در چرخه زندگی خود و برای بقا از آا استفاده می کند ،روری است و نیز انتخاب يک هدف در مسیر
بیولوژيکی انگل و قارچ است که در بدا میزباا وجود نداشته باشد و يا متفاو از ترتیبهای ژنی میزباا باشد و اين نکتوه
مهم را بايد در نظر داشت که کشف داروهای جديد مستلزم صرف هزينههای بسیار باال و هم چنین صرف زمواا زيادیتتوا
 51سال) میباشد .در نتیاه انتخاب داروهای مورد تايید در بازار برای بیماریهای مختلف از جمله بیماری لیشومانیوز بوا در
نظر گرفتن مکانیزم عمل دارو و جنبه های ديگر بسویار مقوروا بوه صورفه مویباشود .از طرفوی بوا توجوه بوه ايون کوه داروی
میلتفوسین تبه عنواا يک داروی د سرطاا) تنهوا داروی خووارکی مووثر جهوت درمواا انوواا لیشومانیوزها مویباشود ،در
سال های اخیر محققین با تمرکز روی اثرا

د لیشمانیايی ترکیبا دارويوی و يوا داروهوای ود سورطاا بوه دنبوال يوافتن

داروی جايگزين موثرتر و دارای عوارض کم تر می باشند .لذا در اين مطالعه ،تنها به مورور داروهوای ود سورطاا کوه توا
کنوا اثرا

د لیشمانیايی آا ها در شرايط دروا تنی و بروا تنی منتشر شده است میپردازيم.

واژه های کلیدی :لیشمانیوز ،تارگت های دارويی ،داروهای د سرطاا

مقدمه
لیشمانیوز به گروهی از بیماری های انگلی ناشی از

اين بیماری در  89کشور بومی است و میزاا مرگ و میر

حداقل  02گونه مختلف از انگل لیشمانیا اطالق میشود

ساالنه آا  02تا  02هزار مورد برآورد می شودت .)5انوواا

که طیف گسترده ای از بیماری شوامل وايعا پوسوتی

لیشمانیوز بروز سالیانه حدود  022هوزار توا يوک میلیووا

ساده تا فرم احشوايی را تشوکیل موی دهود .ايون انگول از

نفر تماموا انواا اشکال بیماری) را دارند .از آا جا که

طريق نیش پشه خاکی به انساا و حیواا منتقل می شوود.

واکسن موثر بر اين بیماری هنوز در حال مطالعه است.
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دلیشمانیايی و بیشترين شاخص

اول درماا استاندارد داروهای آنتوی موواا پونج ظرفیتوی

انتخواب ت )selectivity indexرا داشوته باشود از اهمیوت

تگلوکانتیم ،پنتوستام) هستند اما ظهور مقاومت نسبت به

ويژه ای برخوردار است .هدف از مطالعه حا ر ،مروری

آاهووا کووارآيی شوواا را محوودودکرده اسووت .داروهووای

بور داروهوای دسورطاا دارای خووا

دلیشوومانیايی

جايگزين ديگرشامل آمفوتريسوین بت،)Amphotericine B

است که تاکنوا به صور درواتنی و يا برواتنی مورد

میلتفوسین) (Miltefosineو پارومومايسوین )(paromomycin

ارزيابی قرار گرفتهاند.

میباشند که در دسترس هستند اما استفاده از آا ها يا بوه
دلیل سمیت و يا هزينههای باالی درماا محدود استت.)0

شناسايی تارگت های دارويی

چالش پیشرو در درماا لیشمانیوزها شامل عدم دسترسوی

يکی از ويژگیهای مشخص در رونود توسوعه دارو

مناسب بوه دارو ،ظهوور مقاوموتهوای دارويوی ،سومیت

شناسايی تارگت در يک مسیر بیولوژيکی است .از نظور

دارويی و مقروا به صرفه نبودا آاها میباشود .انتخواب

تئوری ،در طوی رونود شناسوايی يوک تارگوت در يوک

يک هدف در مسیر بیولوژيکی انگل و قوارچ اسوت کوه در

پاتوژا ،نکته مهم اين است که تارگت مورد نظور نبايود

بدا میزباا وجود نداشته باشد و يوا متفواو از ترتیوبهوای

در میزباا وجود داشته باشد و يا از هومولووگ خوود در

ژنی میزباا باشد و اين نکته مهم را بايود در نظور داشوت

میزباا متفاو باشد؛ به طوری که بتواا آا را به عنوواا

که کشف داروهوای جديود مسوتلزم صورف هزينوههوای

يک تارگت دارويی مورد استفاده قرار دادت .)4خصوصویا

بسیار باال و هم چنوین صورف زمواا زيادیتتوا  51سوال)

بیولووووژيکی انگلهوووای خوووانواده توووری پانوزوماتیوووده

میباشد .در نتیاه بررسی داروهای موثر و تارگوتهوای

ت )Trypanosomatidaeمانند جنس لیشمانیا و تریپانوزوما،

دارويووی جديوود تبراسوواس تفوواو هووای فیزيولوووژيکی و

بهطور قابول تووجهی متفواو از سولولهوای پسوتانداراا

بیوشوویمیايی بووین انگوول لیشوومانیا و میزبوواا) وانتخوواب

است ،بنابراين پیدا کردا تارگت دارويی منحصر به فورد

داروهای مورد تايید در بازار برای بیماریهوای مختلوف

ايوون پوواتوژاهووا امکووااپووذير میباشوود .در مرحلووه دوم،

از جمله بیماری لیشمانیوز با در نظر گرفتن مکانیزم عمل

تارگوت دارويوی انتخوواب شوده کوامالً بايوود بورای بقووای

دارو و جنبههای ديگر بسیار مقروا بوه صورفه مویباشود.

پاتوژا در میزباا خود روری باشد .اين نکته نیوز مهوم

بنابراين بررسی داروهوای مووثر و تارگوتهوای دارويوی

اسووت کووه تارگووت انتخووابی بايوود قابوول سووناش باشوود.

جديد تبر اساس تفاو های فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی

همچنین امکانا آزمايشگاهی مناسب و اختصاصی بايد

بین انگل لیشمانیا و میزباا) برای درماا لیشمانیوز اهمیت

برای غربالگری داروها در استفاده از مولکول تارگت در

فراوانووی داردت .)4،0باتوجووه بووه ايوون کووه در بررسوویهووای

دسترس باشدت.)1،1،0

مختلف محققین برخی از داروهای د سرطاا خووا
وود لیشوومانیايی مناسووبی از خووود نشوواا دادهانوود و در
سال های اخیر مطالعه روی اين داروها تالبته در دوزهوای

برخی اهداف دارويی بالقوه در لیشمانیا
توپوايزومراز به عنواا تارگت دارويی

پايین و نه دوزهای موورد اسوتفاده در بیمواراا سورطانی)

 DNAتوپوايزومراز آنزيمی است که نقوش مهموی

افزايش چشمگیری داشته استت .)1از سوی ديگر داروی

در سوویاری از فرآينوودهای ووروری ماننوود همانندسووازی

د سرطاا میلتفوسین تنها داروی خوارکی د لیشمانیا

 ،DNAرونويسووی ،توورمیم و نوووترکیبی دارد .آاهووا بووه

اسوووت کوووه موووورد تايیووود اداره غوووذا و دارو آمريکوووا

توپوايزومراز نوا اول و نوا دوم طبقهبندی میشوند که

میباشدت .)0،1لذا در میاا چنین داروهايی ،يافتن دارويی

به ترتیب روی  DNAتک رشتهای و دو رشوتهای عمول
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اقداما کنترلی تنها بر پايه شویمی درموانی اسوت .خوط

که بیشترين خوا

مــروری

مسعود کیقبادی و همکاران

میکنند .مهارکنندههای توپوايزومراز به عنوواا توارگتی

بیوسنتز فوال

شدهاند .توپوايزومراز نوا يک ت )Iدر لیشمانیا دونوووانی

توجووه بوووده اسووت و در درموواا دارويووی بووه عنووواا وود

و تريپانوزومووا کووروزی شناسووايی شووده و ايوون آنووزيم بووه

سوورطاا و وود ماالريووا اسووتفاده موویشووود .فوووال هووا

 ATPوابسته نمیباشد .توپوايزومراز  Iلیشمانیا دونوووانی

کوفاکتور مهمی در انواا مسیرهای سوخت و سواز بودا

هم در کینتوپالسوت و هوم در هسوته انگول وجوود دارد.

تسونتز و متابولیسوم اسوید آمینوه ،سونتز  DNAو )RNA

داروهای استیبوگلوکونا سديم و اسوتیبامین اوره از جملوه

هستند .از آاجا که آاها بورای رشود وروری هسوتند،

داروهای د لیشمانیايیاند که مهارکنندههای توپووايزومراز

آنزيمهای درگیر در سنتز آاها به عنواا تارگت دارويی

 Iمیباشوند و هومچنوین کمپتوتسوین )،(Camptothecin

مورد توجه هستند .تیمیديال سنتاز و دی هیدروفوال

يک آلکالوئید گیاهی ) (C20H16N2O4و يک مهارکننده

ردوکتازتتبديلکننده دیهیدروفوال

توپوايزومراز  Iدر يوکاريو ها شناخته شده است که در

ازجمله اين آنزيمها هستندت .)55تیمیديال سونتاز و دی

تريپانوزومووا کووروزی ،تريپانوزومووا بروسووهای و لیشوومانیا

هیوودروفوال ردوکتوواز واکوونشهووای پووی در پووی را در

دارد .آنوالوگ camptothecin

سوونتز دزوکسووی تیمیوودين منووو فسووفا  dTMPکاتووالیز

دونووانی نیز اثر مهواری

به تتراهیدروفوال )

در برابر تريپانوزوم و ساختار موتیوف آا شناسوايی شوده

موویکننوود ،مهارکننوودههای کالسوویک دیهیوودروفوال

است که به طور اختصاصوی توپووايزومراز  Iانگول را بوا

ردوکتوواز بووه تنهووايی علیووه لیشوومانیوز اثووری ندارنوود .لووذا

قدر

ترکیبوا يووا داروهووايی کووه هوور دو آنووزيم را بتواننوود بووه

زيادی مهار میکندت.)9

توپوايزومرازنووووا دو ت )IIدر لیشووومانیا دونووووانی،
تريپانوزوموا کوروزی و تريپانوزوموا بروسوه ای شناسووايی

صور بالقوه مهارکنند تداروی متوترکسا ) از اهمیت
ويژهای برخوردارندت.)0

شده است .جالوب توجوه اسوت کوه توپووايزومراز  IIدر
تريپانوزوما بروسه ای و لیشمانیا دونوووانی شوامل هور دو

پروتئین کینازها به عنواا يک تارگت دارويی

فعالیووت مسووتقل و وابسووته بووه  ATPاسووت .مهارکننووده

کینازهای وابسته به  (CDKs) Cyclinنقش مهموی

توپوايزومراز -8 ، IIآنیلینوآکريدين تعامل د توموور)

در تقسیم سلولی دارد .آاها به عنواا تنظویم کننوده غیور

و ساير مشتقا آکريدين انگولهوای جونس لیشومانیا و

طبیعی سلولهای سرطانی شناخته شدهاند و در نتیاوه بوه

تريپانوزومووا را بووه شوود مهووار موویکننوود .دی هیوودرو

عنووواا تارگووت دارويووی مووورد توجووه هسووتند .در انگوول

بتولینیک اسید ت ،)DHBAمشتق شده از بتولینیک اسوید

لیشومانیا خوانواده ) cdc-2 related kinase (CRKپتانسویل

در برابوور هوور دو توپوووايزومراز  Iو  IIلیشوومانیا دونووووانی

تارگت دارويی را دارند .آاها همولووگ  CDKsهسوتند و

فعال است .سه ايزوفلووانوئید-9 ،پرنیول مواکرونوالتول،
لی آسپرين  Hو اسمايرانیسین با خاصیت دلیشومانیايی

برای تداوم چرخه سلولی
دو

روری به نظر میرسندت.)50،0

 CDKsمفروض در لیشمانیا مکزيکانا )LmexCRK1

شناسايی شدهاند که فعالیوت ايون ترکیبوا در رابطوه بوا

و  (LmexCRK3بووورای اشوووکال پروماسوووتیگو انگووول

 DNAکینتوپالسووتی ت )kDNAو مهووار توپوووايزومراز II

روری هستند CRK3 .در سراسر چرخوه زنودگی ايون

میباشد .با اين حال ،به علت سمیت سلولی پايین استفاده

گونوه لیشومانیا فعوال اسوت و هومچنوین مهارکننودههوای

از آاها محدود اسوت .تازيوه و تحلیول سواختاری ايون

 ،CRK3رشد و تکثیر آماستیگو ها را در ماکروفاژهوای

در

صفاقی مهار میکننود  MAP kinasesبوه عنوواا واسوطه

آنزيمها ما را قادر به طراحی مهارکننودههوای خوا
برابر لیشمانیا خواهد کردت.)52،8
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بورای درمواا بیمواری هوای باکتريوايی و انگلوی اسووتفاده

مسیر فوال به عنواا يوک تارگوت دارويوی موورد

مروری بر دارو های ضد سرطان با اثرات ضد ليشمانيایي

تعووداد ده  MAPکینوواز در لیشوومانیا مکزيکانووا شناسووايی

هوچکینی و غیر هوچکینی ،سرطااهای پستاا و ريه بهکوار

شده است که در ايون میواا روی LmxMPK ،LmxMKK

برده میشودت .)51،51دوکسوروبیسین مویتوانود وارد DNA

گرفته اسوت.

شود و بوه طوور مسوتقیم روی نسوخه بورداری و ترجموه اثور

موتانتهای نول  LmxMKKو  LmxMPK9در مراحول

بگذارد .يک عمل مهم دوکسوروبیسین تشوکیل کموپلکس

مختلف چرخه زندگی آماستیگو هوا و پروماسوتیگو هوا

سه جزئی با  DNAتوپوايزومراز  IIاست .همچنین میتوانود

وجود دارند و در نتیاه ،هر دو آاها میتوانند به عنوواا

به علت وجود گروه کینوا ،راديکال آزاد محلول در بافوت

اهداف دارويی مورد استفاده قرار گیرند .اگرچوه موتواا

نرمال و سرطانی ايااد کند .اين راديکالها با اکسویژا بورای

نووول  ،LmxMPKتوانووايی آلوووده کووردا ماکروفاژهووای

تولید راديکال سوپراکسوید واکونش میدهنود و مویتواننود

صفاقی و تمايز به آماستیگو را دارد ،اما قادر به تکثیور

پراکسیدهیدروژا و راديکال های هیدروکسیل تولید کننود

دروا واکوئل پارازيتوفروس نیست .اين فنوتیپ با تماس

که به  DNAحمله کنند .در صور واکنش با آهن ايون

دوباره موتااهای  LmxMPKقابل برگشت است .بنوابراين،

فرايندها به طرز قابول مالحظوه ای افوزايش میيابنودت.)51

روری است و

شووکل پگیلووه ت )Pegylatedلیپوووزومی دوکسوروبیسووین،

میتواند به عنواا تارگت دارويی اسوتفاده شوودت .)50در

داکسیل ت )Doxilنام دارد که يوک فرموالسویوا نوانو رهای

ادامه تعدادی از داروهای مهم د سرطاا که در درماا

است و ابعاد زير  522نانومتر داشوته و بوا مکانیسوم EPR

لیشوومانیوز موووثر هسووتند مووورد بررسووی قوورار موویگیرنوود

ت )Enhanced permeability and retention effectدر

تجدول شماره .)5

بافتهای توموری تامع میيابد و از بسیاری از عوارض

و  LmxMPK9مطالعا بیشتری صور

 LmxMPKبرای رشد فرم آماستیگو

 -5دوکسوروبیسین

جانبی دوکسوروبیسین جلوگیری میکند .مولکوولهوای

دوکسوروبیسوووین يوووک داروی شوووناخته شوووده علیوووه

دوکسوروبیسین در مرکز اين ساختار نانو رهای رسووب

سلولهوای سورطانی اسوت و مطالعوا متعوددی اثربخشوی

کرده و حالت کريستالی به خود گرفتهاند .اخیوراً داروی

دسوورطانی آا در محوویط بووروا تنووی و دروا تنووی تايیوود

داکسیل تبا نام تااری سینادوکسوزوم) در ايراا تولید شوده
و بهتولید انبوه رسیده استت.)51

نموووده اسووتت .)54دوکسوروبیسووین يووک آنتوویبیوتیووک

 Settو همکاراا در سال  5880اثرا آنتی لیشومانیايی

آنتراسوویکلینی اسووت کووه هماننوود همووه آنتراسوویکلینهووا بووا
برهمکنش با  DNAعمل مهاری خود را اعمال میکند .اين

دوکسوروبیسووین را روی لیشوومانیا دونووووانی گووزار

دارو فعالیت ود تومووری گسوتردهای داشوته و در درمواا

کردندت.)50

جدول شماره  : 1فهرست ترکیبا
نام دارو

د سرطاا دارای فعالیت د لیشمانیايی

مکانیسم اثر دارو

انواا گونه های لیشمانیا

بروا تنی  /دروا تنی

نويسندگاا

دوکسوروبیسین

برهمکنش با DNA

بروا تنی

لیشمانیا ماژور )IC50=10.49 (µg/ml

Shokri et al-2017ت)50

آنیلینوآکريدينها

مهار  DNAتوپوايزومراز II

بروا تنی

مهار رشد  92درصدی لیشمانیا ماژور

Maul et al-1993ت)59

آنالوگ های فسفولیپیدی

Miguel et al -2008ت)02

مهار متابولیسم لیپید و تخريب غشای سلول

بروا تنی

مهار فرم پروماستیگو لیشمانیا دونووانی در مد  49ساعت

میلتفوسین

مهار فسفوريالسیوا بوسیله پروتئین کیناز

بروا تنی و دروا تنی تانساا و حیواا)

درماا حدود  82درصد بیماراا مبتال به لیشمانیوز پوستی و احشايی

تریبوتیلتین

مهار پروتئین کیناز

بروا تنی

 -لیشمانیا تروپیکا )LC50= 0.954 (µg/ml

Waseem et al-2017ت)01

هسپريدين

نامشخص

بروا تنی

مهار رشد آماستیگو و پروماستیگو فرم های لیشمانیا ماژور با شاخص انتخاب برابر با 02

Tanaka et al-2012ت)01

 -9هیدروکسی کینولینها

مهار زنایره انتقال الکتروا

بروا تنی

مهار رشد پروماستیگو فرم های لیشمانیا ماژور ،اينفانتوم و تروپیکا

تاموکسیفن

اختالل در سنتز اسفینگولیپید غشای سلول

بروا تنی و دروا تنی

مهار رشد لیشمانیا آمازوننسیس

ايمیکیمود

2006-Losieauت)00

2004-Dardariت)04
Doroodgar et al-2016
Trinconi et al-2016ت)08،09

القا سنتز سايتوکاين های مو عی و آزاد سازی
نیتريک اکسید از ماکروفاژ

بروا تنی و دروا تنی

مهار رشد لیشمانیا ماژور  ،لیشمانیا دونووانی

داکتولیسیب

مهار کننده آنزيم فسفاتیديل اينوزيتول تری کیناز

بروا تنی و دروا تنی

کاهش قابل توجه بار انگلی در مو آلوده به تريپانوزوما و اما عدم تاثیر روی لیشمانیا ماژور

Sing et al-2012ت)02

سانیتینیب

مهار کننده تیروزين کیناز

بروا تنی و دروا تنی

آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور ،ل .مکزيکانا ،ل .آمازوننسیس ،ل .دونووانی ول .تروپیکا

Patel et al-2014ت)04

ايماتینیب

مهار مسیرهای سیگنالی وابسته به کیناز

بروا تنی و دروا تنی

درماا مو های آلوده به لیشمانیا آمازوننسیس

141

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

Buates et al-1999
Arevalo et al -2007ت)00،00

Sanderson et al -2014ت)01

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 161خرداد 1931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 15:17 +0430 on Tuesday June 19th 2018

سلولی در سولولهوای يوکواريوتی هسوتند .توا کنووا بوه

بسوویاری ازسوورطااهووا از جملووه لوووکمی حوواد ،لنفووومهووای

مــروری

مسعود کیقبادی و همکاران

اينترفروا گاما و لیپوزوم های دوکسوروبیسوین تارگوت

با الکلهای زنایر بلند و بدوا ح ور گلیسرول استريفیه

شده با مانوز را در مدل حیوانی روی لیشمانیوز احشوايی

میشود .از اين دسته میتواا به میلتفوسوین اشواره کورد.

بررسی کردند .وجوود اينترفوروا گاموا هموراه بوا شویمی

میلتفوسین تنها داروی خوراکی در دسترس برای درمواا

درمانی باعث حذف کامل انگل از طحال شدت.)59

لیشمانیوز احشايی میباشد .نام شیمیايی ايون دارو هگوزا

در سوووال  0251شوووکری و همکوووارانش دو داروی

دسیل فسوفوکولین مویباشود .از سوال  0220مویالدی توا

دوکسوروبیسین و داکسویل را روی لیشومانیا مواژور ت ل.

کنوا ،ايون دارو در نقوام مختلوف جهواا بورای درمواا

ماژور) در شرايط آزمايشگاهی مورد ارزيابی قرار دادند.

موارد لیشمانیوز پوستی و احشوايی بوه عنوواا خوط سووم

دوکسوروبیسین و داکسیل به ترتیب با  IC50تغلظوت 12

درماا دارويی استفاده میشوود .طوی مطالعوهای در هنود

درصوودی مهووار رشوود) 52/48 ،و  8/10میکروگوورم بوور

کووارآيی و ايمنووی میلتفوسووین بوورای درموواا لیشوومانیوز

میلیلیتر اثرا خوبی روی اشکال پرو ماستیگو انگول

احشايی مورد ارزيابی قرار گرفت و نتايج به دست آمده

داشتهاند و نیز با استفاده از رده سولولی  J774در مقايسوه

نشاا داد که  82/1درصد از اين افراد بعود از يوک دوره

با گلوکانتیم روی اشکال آماستیگو اين انگل هم موثر

شش ماهه بهبود يافتند .در حالی که  2/8درصد اين افراد

بودهاندت.)58

فو کردند .همچنین نتايج يک مطالعه کوهور روی
 525بیموار مبووتال بوه ايوون بیموواری در هنود نشوواا داد کووه

-0آنیلینوآکريدينها
اين دسته از داروهای

میلتفوسین بعد از دوره درماا شش ماهه و يک سواله
ود سورطانی بوا مهوار DNA

توپوايزومراز  IIمنار به جلوگیری از رونويسی و ترجمه

به ترتیب باعث بهبودی  90/5و  00/0درصد از بیمواراا
میگرددت.)05

 DNAموویشوووند .کووارآيی آنیلینوآکريوودينها در مهووار

مکانیسم د سرطانی میلتفوسین مهوار فسفوريالسویوا

توپوايزومراز سبب شده که اين دسته از داروها به عنوواا

وابسته به پروتئین کیناز مویباشود و از آاجوايیکوه ايون

عوامل د تک ياختهای استفاده شووند .طوی مطالعوهای

آنزيم در غشای لیشمانیا وجود دارد ،تصور میشوود کوه

وود لیشوومانیايی -8

اين ترکیب بتواند روند بیمواريزايی لیشومانیوز پوسوتی را

آنیلینوآکريوووودين روی فوووورمهووووای آماسووووتیگو و

مهارنمايد .مطالعا

اولیه روی ايعا پوستی ناشوی از

پروماستیگو ل .ماژور بررسی گرديد و نتايج نشاا داد

ل .ماژور نشاا داد که اين ترکیب می تواند باعث بهبوود

که اين داروها به صور اختصاصی  DNAتوپوايزومراز

ايعه گردد .آزمايشا تکمیلی روی لیشمانیا دونووانی

فعالیووت يووک سووری از مشووتقا

را مهار میکنندت .)02همچنین مطالعوه رابطوه سواختماا و

حاکی از آا است که اين ترکیب میتواند ظرف مود

فعالیت اين ترکیبوا نشواا داد کوه ح وور گوروههوای

 49ساعت باعث مهوار فورم پروماسوتیگو ايونگونوه از

الکتروادهنده در اين مشوتقا باعوث افوزايش کوارآيی

انگل گرددت.)00

فعالیت د لیشمانیايی شده است.

در سال  Ritmeijer 0221و همکوارانش در کشوور
اتیوپی از ماموا  198مردی که مبتال به بیمواری لیشومانیوز

-0آنالوگ های فسفولیپیدی

احشايی بودند دو داروی میلتفوسوین و گلوکوانتیم را بوه

در دهه اخیر آنوالوگهوای فسوفولیپیدی بوه عنوواا

صور خوراکی و تزريقی تداخل ع له) مورد مقايسوه

داروهوای پیشوورو در درموواا لیشومانیوزها در نظوور گرفتووه

و ارزيابی قرار دادند .نتايج نشاا داد که هور دو دارو اثور

شدهاند .اين داروها به دو دسته تقسیم میشوند:

مشابهی دارند و در بیمارانی ت 00نفر) که هم زماا مبوتال
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 Koleو همکوووواراا در سووووال  5888سینرژيسووووم

الف) آلکیل فسفوکولین :در اين دسته فسوفوکولین

مروری بر دارو های ضد سرطان با اثرات ضد ليشمانيایي

به لیشمانیوز و ايدز بودند ،میلتفوسین عوارض جانبی کم
تری نسوبت بوه گلوکوانتیم بووده و در عوین حوال اثورا
درمانی کمتری ازگلوکانتیم داشته استت.)00

تریبوتیلتین ) (tributyltinيکی از ترکیبا پیشرو
برای درماا سرطاا میباشد .در طی مطالعهای که اناوام
شد اثرا بیولوژيک مشتقا اين ترکیب به عنواا ود

ت®  )AmBisomeمووورد ارزيووابی قوورار گرفووت و نتووايج

لیشمانیا مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج به دسوت آموده

نشاا داد اگر چه کارآيی آا در درماا لیشومانیوز موورد

نشاا دادکه مشتقا کربوکسیال تریبوتیولتین دارای

قبول است اما دارای عوارض جانبی نوامطلوبی نیوز بووده

سمیت بااليی روی رده سلول سرطانی کبد با  IC50برابر

است .همچنین میلتفوسین دارای نیموه عمور  510سواعت

با  2/29میکروگرم در میلیلیتر میباشود .هومچنوین ايون

می باشد که اين امر میتواند استفاده از میلتفوسین را در

مشتقا باعث کشندگی  82درصدی انگلهای لیشومانیا

افراد باردار دچار مشکل نمايدت .)50مکانیسم د لیشومانیايی

) )LC50= 0.078-0.954میگردندت.)00

میلتفوسین بدين صوور اسوت کوه ايون دارو بوا تنظویم
فعالیت آنزيم آمینوفسفولیپید ترانسولوکاز سوبب تاموع دارو

 -1هسپريدين

در داخل سلول شود من اين که میلتفوسوین ،محتووای

هسپريدين ) (Hesperidinيک فالوانووا گاليکوزيود

لیپید را درغشای پروماستیگو ها کواهش مویدهود کوه

است که در سال  5909توسط لیبرتوا شیمیداا فرانسوی

اين امر باعث مهوار فسوفاتیديل اتوانول آموین-اا -متیول

از اليه داخلی سفید مرکبا استخراج شدت .)54تحقیقاتی

ترانسفراز گرديده و در نهايوت مناور بوه کواهش تکثیور

در مورد اثرا

دسرطانی هسپريدين صور گرفته است،

انگلها میشودت.)04

اما هنوز بهطور کامل مشخص نشده است که هسوپريدين

ب) آلکیل گلیسروفسفوکولین :از اين دسته میتواا به

اين نقش را در مکانیسمهای سرطاا انسواا بتوانود اناوام

 edelfosineاشاره کرد .آنالوگهای فسفولیپیدی شوامل

دهدت .)51تحقیقا مختلفی نشاا داده است کوه هسوپريدين

 edelfosineو  imofosineکوووه در مرحلوووه کارآزموووايی

دلیشومانیايی

میتواند به عنواا يوک داروی بوا اثورا

بالینی درماا سرطاا هستند نیز روی لیشمانیا دونووانی و

مطوورب باشوود .نتووايج تحقیقووا

ساير گونهها موثر هستند .نکته حائز اهمیت اين است که

اسووتکووه هسووپريدين باعووث مهووار رشوود آماسووتیگو و

آنالوگهای فسفولیپیدی ،بویش تورين حساسویت را روی

پروماستیگو های ل  .ماژور با شاخص انتخاب برابور بوا

شکلهای پروماستیگو لیشمانیا دونووانی داشوته در حوالی

 02میگردد .اما در ماموا سمیت آا روی سولولهوای

که اين آنوالوگهوا اثور مهواری کومتوری روی تريپانوزوموا

سرطانی کبد تا حدودی باال بوده استت.)09-02

بروسهای داشتهاندت.)01،1

اناووام شووده حوواکی از آا

 -0تاموکسیفن و رالوکسیفن
داروهای تاموکسیفن ) (Tamoxifenو رالوکسویفن

-4مشتقا -9هیدورکسی کینولین
اين ترکیبا دارای خصوصیا

د سرطانی ،ود

ت )Raloxifenدو داروی دسرطاا پستاا هستند.آزمايشا

لیشمانیايی و د میکروبی میباشند .نتايج تحقیقوا اناوام

مختلف روی اين دو دارو نشاا داده است که مویتواننود

شده نشاا داده است که مشتقی از -9هیدروکسوی کینوولین

پتانسیل بااليی بوه عنوواا داروهوای ود لیشومانیايی داشوته

تتصوير شماره  )5باعث مهار رشد پروماستیگو های ل

باشندت .)05تاموکسیفن میتواند تغییراتوی در غشوا انگول

 .ماژور ،ل .اينفانتوم و ل .تروپیکوا مویگوردد .هومچنوین

ايااد کند و در نتیاه سنتز اسفنگولیپید را مختل میکند اموا

به ترکیب مزبوور تقريبوا مشوابه

رالوکسیفن با آسیب به غشای سلولی و میتوکندريايی انگول

حساسیت پروماستیگو

آمفوتريسین ب بوده استت.)01

161

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

در حیا انگل لیشمانیا اختالل ايااد میکندت .)00ترکیوب

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 161خرداد 1931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 15:17 +0430 on Tuesday June 19th 2018

در مطالعهای ديگر اثر ترکیبی میلتفوسین و آمبیزوم

-1تریبوتیلتین

مــروری

مسعود کیقبادی و همکاران

داروهای تاموکسیفن و میلتفوسین نیز برای درماا بیمواری

 -8مهارکننده های کیناز

گرفت که نشاا داد اين ترکیب میتواند به غشوای طوور

گروه فسفا پرانرژی را از مولکولهايی مانند آدنووزين

موثری باعث مهار رشد لیشمانیا آمازوننسیس گرددت.)00،00

تریفسفا به سوبستراهای خود انتقال میدهند .آنزيمهوای
کینازی به عنوواا کلیود کنترلوی بورای اناوام بسویاری از

 -9ايمیکیمود
ايمیکیمود ) )Imiquimodبرای درماا زگیولهوای
ناحیه تناسلی و کارسینوما به کار میرود .در سوال 0225
 Arevaloو همکارانش بوا اسوتفاده از ترکیوب داروهوای
ايمیکیمود و گلوکانتیم در بین  50بیمار مقاوم به درماا
لیشمانیوز پوستی بعد از پیگیری شش ماهه بهبوودی 82
کردنوودت .)04سووپس

درصوودی را در بیموواراا گووزار

آزمايشووا تکمیل وی در شوورايط بوورواتنوی و دروا تن وی
بهبودی بیشتوری را در درمواا لیشومانیوز پوسوتی نشواا
دادندت .)01،01طی مطالعوه جداگانوه ديگوری بوا ترکیوب
داروی ايمیکیمود و  S-28463در شورايط بورواتنوی و
درواتنی مشاهده شد که ترکیب مذکور بوا القوای سونتز
سايتوکاينهای مو عی و همچنوین آزادسوازی نیتريوک
اکسید و تحريک عمل سویگنالینگ در ماکروفاژهوا باعوث
بهبودی لیشمانیوز در مدل تاربی میگرددت .)00مطالعا
بسیار ديگری هوم در ايون زمینوه اناوام شوده اسوت کوه
مثبت اين ترکیب را تايید میکندت.)42-09

اثرا

O

O

OH
N+
O

O
P

N

H

O

O-

OH

O

O

N
OH
Anilinoacridine

Miltefosine

Sn

O
O P OO

O N
Ph

O

N
OH

N+

O

O

O

O
O
OH

OH O

OH

OH

O

OH
O
OH OH

Hesperidin

Tamoxifen

OH

NH2

انگلی در بدا مو شده است .اما چنداا اثوری روی ل.
ماژور نداشته است که اين امور مویتوانود بوه دلیول عودم
توانايی ورود دارو به انگل باشدت.)00

داروهای  Sunitinib, Sorafenibو  Lapatinibکوه
از جمله داروهای مهار کننده تیروزين کینازی میباشوند
به صور بروا تنی و دروا تنی روی آماستیگو هوای
ل .ماژور ،ل .مکزيکانا  ،ل .آمازوننسویس ،ل .دونوووانی و
ل .تروپیکا موثر بودهاند و نیز به صور خوراکی در موو

ايماتینیووبت (Imatinibي وک داروی شویمی درمووانی
مشتقی از -0فنیل آمینو پیريمیودين اسوت کوه بوه عنوواا

O

N

ت )CMLو لوسمی حاد لنفوسیتی ت )ALLبه کار میبرند.

قرار دادند .نتايج به دست آموده نشواا داد کوه ايون دارو

Raloxifene

تصوير شماره  :1برخی داروهای د سرطاا دارای اثرا
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خووا  ،آا را بوورای درموواا لوسوومی مووزمن میلوئیوودی

آمازوننسیس را به صور خوراکی تحت درماا ايماتینیوب

O

N

Imiquimod

گرديد که داروی مزبور باعوث کواهش قابول توجوه بوار

طووی مطالعووهای تعوودادی از مووو هووای آلوووده بووه ل.

HO

S

N

مو های آلوده به انگل تريپانوزوما اناام گرفوت مشوخص

Edelfosine

OH

N

وابسته به پستانداراا میگردد .طی آزمايشواتی کوه روی

و در درماا انواا سرطااهوا اسوتفاده مویشوود و بوهطوور
O

N

باعث مهار آنزيمهای فسفاتیديل اينوزيتوول توری کینواز

مهارکننده تعدادی از آنزيمهای تیروزين کیناز میباشود

8-Hydroxyquinoline derivative

Tributyltin

سرطاا می باشد و از مشتقا

ايمیدازوکینولین است که

است که برای درماا سرطاا استفاده می شود .ايون دارو

Doxorubicin

NH2

داکتولیسیبت )Dactolisibاز جملوه داروهوای ود

کبد شدهاندت.)00-05

OH
O

فیزيولوژيک بدا نقش مهمی ايفا میکنند.

مبتال به عفونت ل .دونوووانی باعوث کواهش بوار انگلوی در

OH

H

فعالیتهای سلولی عمل میکنند و تقريباً در اکثر وظوايف

د لیشمانیايی

مسیرهای سیگنالی وابسته به کیناز را مهوار کورده اسوت،
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لیشمانیوز بهصور برواتنی و درواتنی موردآزمايش قرار

کینازها تفسفوترانسوفرازها) آنزيمهوايی هسوتند کوه

مروری بر دارو های ضد سرطان با اثرات ضد ليشمانيایي

بنابراين میتواند به عنواا يک هدف بالقوه درمانی برای

کند .مطالعه مروری حا ر نشاا داد که طیف وسیعی از

بیماری لیشمانیوز مطرب گردد تتصوير شماره)0ت.)44-45

د لیشمانیايی هستند

داروهای دسرطاا دارای اثرا

و با توجه به آا که بسیاری از اين مطالعا ناقص هستند
N

H
N

H
N

N

O

O
O

O
N

Cl
F

Sorafenib

کارآزمايی بالینی نشده اند ،تصومیم در موورد اثربخشوی

N

F

F

N
Dactolisib

H
N

N

O
F

O
N

HN

HN
F

HN

N

N
H

N
H

N
N

نزديک میباشند .در ماموا نتايج مطالعوه حا ور نشواا

Imatinib

تصوير شماره  : 2برخی داروهای د سرطاا مهارکننده کیناز با
اثرا

کنار بررسی ساير ترکیبوا

و امید بخش درماا دارويی مناسب و اقتصادی در آينده

O
N
H

ود سورطاا روی لیشومانیا،

بسیاری از آنالوگ های دارويی هم در حال مطالعه بوده

lapatinib

O

Sunitinib

N

O

N
Cl

N

O
S
O

مطمئن هر کدام کار نسبتاً مشکلی است .به هور حوال در

د لیشمانیايی

موویدهوود کووه از میوواا دوازده داروی فهرسووت شووده در
جوودول شووماره  ،5داروهووايی کووه در شوورايط دروا تنووی

برای دستیابی به نتايج موفقیت آمیوز در درمواا ايون

د لیشمانیايی آاها به اثبوا

تمدلهای حیوانی) نیز اثرا

بیماری ،شناخت دقیق مسیرهای متابولیک منحصر به فرد

رسیده است و دارای شاخص انتخاب قابل قبولی بودنود،

انگل لیشمانیا تمانند مسیر گلیکولیتیک ،بیوسنتز اسوترول

شامل تاموکسیفن و رالوکسیفن ،ايمیکیموود ))Imiquimod

و غیره ) و به طور کلی آشنايی با بیوشیمی و فیزيولوژی

و ايماتینیوووووب ت (Imatinibو سوووووانیتینیب )(Sunitinib

اين انگل ،بسیار مهم و روری است .شناخت مسیرهای

کانديوودهای مناسووبی بوورای اناووام مطالعووا بوویشتوور در

مذکور و يافتن تارگت دارويی مناسب بوه عنوواا پاشونه

خصو

يافتن داروی موثرتر و دارای عووارض کومتور

آشیل اين انگل می تواند مسیر درماا دارويی را هموارتر

برای درماا بیماری لیشمانیوز در آينده میباشند.
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