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 amino-6تضمم ا بحث ممح بح مماحة البأممر بحتمميطيل بحتطثيكممة حممطشح  ل ثمماي  مما   ممت اي بحثلي يممايا 

1,3dimethyl uracil (admu و )2'-deoxythmidine (dthy و )6-(phenylazo)-cytidine 
(phazocytالنمر  ثاح ل ما بحماوب ة   ) 6-( 6 ل ثتممو ثيموليا-MP ضماا أملكانة اياأممة ثمة تطثميك ن ممو   )

(, ثينممي In vitroخممالج رأممك بح مما ا بح ممة ) Hep-2بحخممك بحخيمموس بحأمملكانة حأمملكاا بح نرممل  بحث مملس 
-6حي مممل ثيا ) (MP-6اح ل ممما )(   النمممر  ثp0.001بحنتممما ج ورممموا ثممملوع   نويمممر تنممما  أمممتو  ب ت احيمممر )

admu( و )phazocyt( ثين مما حممك يالممل بح ل مما )dthy(  ثلوامما    نويممر تنمما بح أممتو )p0.001),  وتنمما
( بثتمماب   p0.001  النمر بحتمميطيل بحتطثيكممة حيتلب يممل ضمم ا بح ل مما بحوب مما يش مما ورمموا ثلوامما    نويممر تنمما )

-6( ثين ما ظالمل بح ل مما )phazocyt( و )dthy) ي مل ثيا ماي لورلبك    م ( ح 62.5 ما بح  ا يمر بلوحم  )

admu(  تيطيلب    نويا  تنا بح  ا ير بلخيل )ماي لورلبك    م ( 500 , ( وثينمي بحنتما ج  ا بح مل ثياdthy و )
(phazocyt( ي تي اا تيطيلب  ظتي   ا بح ل ا )6-MP( ض ا بحتل يمل )125 ) ملح  تمك  , ماي لورلبك    م 

(  مما بحخشيمما %90( وبحتل يممل بح اتمم  حممم)IC50حتل يممل بحتطثيكممة بح اتمم  حن ممخ تمماا بحخشيمما )بأممتخلبج اي ممر ب
(IC90( وورا  ا ظثض  ث احير  اني حي ل ا )dthy). 

 

 الكلمات المفتاحية:
  ،مشتقات البريميدين

  ،التأثير التثبيطي
 .سرطان الحنجرة

  

 

 

 

 

 

 

 

  المقدمة
ب ممما بح أمممثثاي بحل يأمممر  ابحأممملكانير ثو مم ل بل ممملب ثممللي 

 ممما  ممما تحيوثيممماي ثمممة بحممماو  بح تكمممول  وبحنا يمممر تيممم   ممما  أممموب ,  ل 
بل مملب  بحخكيممل  بحتممة ت ضممة تيمم   يمما  بح شيمميا  مما بحث ممل أممنويا  

 .1تكولب  وبأ ا  ثة ثلب ج بحث وح بح ي يروحللب ظ اطي هله بل لب  
 ملظ  وب ما   ما وب بطنميات يل بحث وح  ح  ظا لرش  وب اب   ا ثيا  م  

ثيا    طشطر  نلا حلك بالأت ابا حإل اثر ثاحأملكاا ثمة  ميا أمثا 
حملح  ثمل  بحثما طوا رلمواب  , 2اوثا  ب لظ  وب ا   ا ثيا    ظلثع  نل

 ثيممل   مما ظرمم  تكممويل ظأمماحيا وظنمموبل بح ممشج   اوحممر   ممنلك حي ضمما  
ن ال  يا  بح شييا أنويا  ثة بح احك  .3تييه وب 

ا تضمات ي نأمثر بح  ماثيا ثلملب بح مل   حم  بح ملبع ث م ةوث
 مما ي ممالا ت ممل  ظضمم اخ وظ طممل خممش  بحخ أممر ت ممل أممنر بح اضممير 

 .4(2000ثة بح اك )  احر (10888حت    ح  )
 حمم   (2002-1990) وت ميل بح  مما بي حي ما   مما ثميا تمماك

ظا هناح  تلبياب   ي واا  ثة بح اثر ثاحألكاا ال أي ا تنما بلك ما  
 .5( أنر15ظت الهك تا )بحليا ت   

 
* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Science, Iraq; 

 

ثمممة هناحمم  بح ايممما  مما بحكلب مممع بح شريممر بحت ييايمممر وريممل بحت ييايمممر 
تممشج بحأمملكاا و ممع ظنلمما ال تأممتكيع بح ضمما  تييممه ث مم   نلمما ة  ال ظنلمما 

وح ما ظا  بحتكمول  , يما  بح ملي  بأتكاتي ظا تنرح ثمة  اب مر بأمت لبلير
تمشج هملب بح مل   حم  ثمتح ظثموبا رايما  حي م ا   نمه  بح ا   ثة كلب ع

, بح مممممشج بحرلب مممممة Chemical therapyو نلممممما بح مممممشج بح ي يممممما ة 
Surgical therapy , بح مممشج بح ممم اتةRadio therapy  وبح مممشج

 .Biotherapy 6بل يا ة 
تميطيلب  ثمة بح ملبل ضما   شرمايبح ي ا بح شج بح ي يما ة ظ ما ظ طمل

بحألكاا وي  ا ثمه ت ييمر ت منيع  ل ثماي  ي يا يمر ت  م  تيم   ي ماخ ظو 
 ,7 ث احيتلمما بليضممير  ممثح ن ممو بحخشيمما بحأمملكانير  مما خممش  بحتمميطيل تيمم 

ي ماخ وي ا بح شج بح ي يا ة تشرما  وبايما  ي موك ثتما يل بحخشيما بحأملكانير وب  
شيممما بحأممميي ر ويالمممل لحممم  تيممم   ممم    طمممال ن وهممما ويمممىطل تيممم  ث ممم  بحخ

 .8رانثير
 ا بحغل   ا بح شج بح ي يا ة هو   اوحمر بحمتخيم  ما بحخشيما 

يتضمم ا  ,9بحول يممر بحخثيطممر ريممل بحكثي يممر و مموال   حمم   ل يممر بح مم ا  بحتمماك
بح شج بح ي يا ة  وباب   ي ياوير تايا  و ا ض نلا  ر وتر  ا بح ل ثاي 

وهمة  ل ثماي   ماثلر  Antimetabolitesأت شا   بح أ ا  ث ضاابي بال
ثاحثنير وبحخ ا م بح ي يا ير  ع بح ل ثاي بحكثي ير بحشل ر حتل يا اوبتا 

http://dx.doi.org/10.37652/JUAPS......
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ك همله بح ل ثماي بحنلي ماي بحتمة تماخ  ثمة طثبحثلي يايا وبحثيوليا  ل ت
ت مممماتشي ثنمممما  بحثلي يممممايا وبحثيمممموليا ظو  نلمممما ت نممممع ت ممممويا بح مممما   

و ا هله بح ضاابي بح ل ثماي بح أم ا   ,DNA 11,10بحنووس بحانمما 
وبحتممممة بأممممت  يي  Pyrimidine Analogs ث  ممماثلاي بحثلي يممممايا

 ياوير  ضماا  حيأملكاا وبلولبك وتتضم ا همله بح ر وتمر تماا وبأمع 
 ا بح ل ثاي بحتة ظاللي ث احير تطثيكير ضا ن و بحخشيا بحأملكانير 

يأمت    ثمة تمشج  بحملس fluorouracil (5-FU)-5 و نلما بح ل ما
ظنمموبل تايمما   مما بحأمملكاناي وخا ممر أمملكاا بحطمماس وبحمملظ  وبحلاثممر 

 بح ل ما كاا م, و 14-12بلاوير بنت الب  ثة تشج بحأملكاا  ظ طلوهو 
Cytosine arabinoside (ara-c)  اوب   ثممة بحكما بحأممليلس تمماك

( وهو  ا ظهك بلاوير ح  احرر ظنوبل  ختي ر  ا أملكاا بحماك 1963)
 .16,15بحاك(  ا بثيض)

تمشج  ثيأمت    ثمة azacytidine (5-AC)-5ظ ا بح ل ما 
بأممتراثر ثممة  احممر  لضمم  بلولبك ورمموا ظنمموبل  مما بحأمملكاا وحممو ا 

 ث احيمممر Gemcitabine (dFdc) وي تيممم   ل ممما ,18,17بح ممميثر
 ل يتمممممه  والأمممممي ,21-19ثكيمممممخ وبأمممممع ضممممما بلولبك وبح ايلوأممممماي

 .22بحاوب ير ثة  لض  ألكاا بحل ر
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--3 (  ضمممممممممل   مممممممممتع بحثلي يمممممممممايا2006وثمممممممممة بح ممممممممماك )

Carbomylmethylcytidine (CAMC)  وبختثممملي ث احيتممه ثمممة
 Inتطثمممميك ن ممممو بحخشيمممما بحأمممملكانير خممممالج رأممممك بح مممما ا بح ممممة )

vitro)23. 
وثممة بحأممنوبي بح يييممر بح اضممير  ضمملي بح ايمما  مما   ممت اي 

  (.MP .28-24 حيث تليا وبح ايلوأاي وبلولبك بحثلي يايا   ضاابي
 المواد وطرائق العمل 

 Chemicalsلكيميائية االمواد  -أواًل:
ر يع بح وبا بح ي يا يمر بح أمت  ير  رلمل   ما  مل اي تاح يمر 
  لوثمممر ولبي الرمممماي تاحيممممر  مممما بحن ممماو   يممممح تممممك بح  ممممو  تيمممم  

ل ر  ممما  ممم amino 1,3dimethyluracil (6-admu)-6  بح ل ممما
(Alderch وبح ل ثمممممممممممممماي )deoxythymidine (dthy) 6و-

mercaptopurine (6-MP) ( ما  مل ر BDH و بالنييميا )Aniline 
 (.Fluka ا  ل ر ) Cytidineوبحأيتيايا 

  6-(phenyl azo)-cytidine( Phazocyt) 29تحضير المركب -ثانيًا:
رممك(  مما بالنييمميا بح  كممل ثممة  ممليج  0.93 , يممة  ممو  10ظليمما )

 مممم (  مممما   بحليممممالو يولي   2.5 مممم (  مممما    كممممل و ) 50 مممموا  مممما ) 
أممخا بح ممليج  تمم  بح  ممو  تيمم    يممو  لب ممع. ثمملا  حمم  الرممر  ,بح ل ممل

رمممك(  0.96 , يمممة  مممو  14( وظضممميخ حمممه   يمممو    ممموا  ممما )ك 0-5)
  (  ا    كل  يح ت ي بحضاثر اكمل   10نتليي بح وايوك  لبثر ثة )

 5ش اممر تمماك بلت ممال الرممر بح مملبل  ثمموع )ث كممل   ممع بحت ليمم  بح أممت ل و 
تل  بح  يمو  حيأمت ل ثمة بح  ماك بحطيرمة  مع بحت ليم  بح أمت ل ح ما   ,(ك
رممك( بح مملبا  2.43 , يممة  ممو  10( ااي ممر ظت ثلمما  ضمماثر بحأمميتيايا )30)

ثمممة   يمممو   ممما   بحليمممالو يولي  ثاحتممماليج  حممم   يمممح بحمممايالونيوك بح ثممملا 
ح يا تغيل حوا  pHث اها حيأت ل ولثع بحم تل  بح ليج ,بح  ضل ثة ظتشه

( 60)( ح ممما  ك 5-0) بح  يمممو  تمممل  بح مممليج بحنممماتج ثمممة بحت ليممم  ثالرمممر
ااي ممر ث مماها لث ممي الرممر  لبلتممه  حمم  الرممر  مملبل  بحغلثممر ول ممح بحلبأمما 
 بح ت مممممممموا ت ممممممممي بحضممممممممغك بح خيخمممممممم  وظتيمممممممماي ثيولتممممممممه  مممممممما   يمممممممممو 

(Ethanol:H2O 1:1 و ممخم بح ل مما ثاأممتخابك كيممخ ) بل مم ر ثمموع
( ثضش  تما بأمت  ا  IRح ل ير وكيخ بل  ر ت ي بح  لب  )ب-بحثن أرير

 (. TLC لو اتورلبثيا بحكث ر بحلاي ر )
همممماخ بحث ممممح بح مممماحة  حمممم  البأممممر بحتمممميطيل بحتطثيكممممة حممممطشح  مممما 

 (Hep-2  مممت اي بحثلي يمممايا ثمممة ن مممو خشيممما أممملكاا بح نرمممل  بحث ممملس )
 ل ثتوثيوليا . -6ح ل ا بحاوب ة خالج رأك بح ا ا بح ة   النر  ثا

ير التثبيطي للمركبات في نمو الخط الخلوي السرطاني دراسة التأث -ثالثًا:
(Hep-2) 

Human epidermoid larynx carcinoma Hep-2 
 ( وهمة خشيماHep-2تك بح  مو  تيم  بحخمك بحخيموس بحأملكانة )

تكثي ممه ( أممنر وهمملب بحخممك تممك 57أمملكاا بح نرممل  حلرمم  يثيممم  مما بح  ممل )
بحث مملس  (   مم  بح رمم %10بح رلممل ثممم) RPMI-1640حين ممو تيمم  وأممك 

ثمممممممة بح ل مممممممل بح لبامممممممة حث ممممممموح بحأممممممملكاا وبحولبطمممممممر بحكثيمممممممر   بحرا  مممممممر 
 ثغابا.-بح أتن لير

 وتممممك ت ضمممميل بح  احيمممم  بحخا ممممر ثمممماحللل بحنأمممميرة وث مممما  حكلي ممممر
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Freshney30 و ضممممل وث مممما  حكلي ممممر Mahony et al.32  و
Abdul-Majeed31   ا بح ل ثاي ايا بحالبأر تا كليع  لبثمر   

)بحوأممممك   مممم (  مممما بح ممممليا 10رممممك(  مممما  مممم   ل مممما ثممممة ) 0.02)
SFM +DMSO  بحوأك بحللتمة بحخماحة  ما بح  م  وبحمابس  طيم )

 مممماي لوا(  0.22أي و أممممايا طممممك ت ممممك ثاأممممت  ا   ل ممممح لس ط مممموا )
 ,62.5و ضمملي  نممه ظلث ممر تلب يممل  خ  ممر ث مم   طنمما ة ح مم   ل مما )

 ممممماي لورلبك    ممممم ( وبأمممممتخا ي ر يمممممع بحتلب يمممممل  500 ,250 ,125
بح  ضل   ثا ل   ث ا    ا  ت يير بحت ضيل. رلل تاحع بحخشيا تما 

 مممممم ( ث  يممممممو   25كليممممممع   ا يممممممر انينممممممر بحممممممللل بحنأمممممميرة  رممممممك )
 مم (  مما بحوأممك بحللتممة بحرايمما  20بحتلثأيا ثلأمميا طممك ظضمميخ حممه )

يممما ريممماب  وتمممك ن ممم  ( طمممك  ممملج تممماحع بحخشSFMبحخممماحة  ممما بح  ممم  )
 مم (  حمم    ممل كثممع   ممايل  بحممللل بحنأمميرة ث يممح ب تمموي  مم   0.2)

  ل  تي  تاا   يوك  ما بحخشيما بح يمر ث ما ظا تمك تما بحخشيما بح يمر 
 .Trypan blue  ا بح يتر ثوأاكر  ثغر بحتلثياا بحللاا 

( ح ما  تتملبو  ك 37تل  بحكثع ثة بح اضنر ثالرمر  ملبل  )
 مماها ثأمماتر  حمم   مميا بحت مماع بحخشيمما ثممة بح  ممل   (18-12 مما ثمميا )

 ممم (  ممما  0.2تمممك بحمممتخيم  ممما بحوأمممك بحللتمممة بح مممايك وتمممك  ضممماثر )
بحتلب يل بح  ضل  حي ل ثاي وثوبامع طمشح   مللبي ح م  تل يمل   ما تمك 
ت   طشح   للبي حن ولج بحأيكل , و ضني بلكثاع ثالرمر  ملبل  

 طانة ظ أيا بح الثوا. (  ا رال%5( ثة  اضنر  لوا  ثم)ك 37)
( بح  مممماا  Exposure timeث ممما بنتلممما   ممما  بحت ممملي  )

 50ظخمملج بحكثممع  مما بح اضممنر ظضمميخ  حيممه ) ,( أمماتر48حي ضمما )
 اي لوحتل(  ما   يمو   مثغر بل  مل بح ت ماا  وظتيما  مل  طانيمر  حم  
بح اضممممنر حي ضمممما أمممماتتيا ث مممماها ظخمممملج بحكثممممع وظلييممممي   توياتممممه 

( ابلئ بح وأم اي بح ي مة ح ميا لوب  PBS  )ورأيي بحخشيما ث  يمو 
 ل ظا بحخشيممما بح يمممر تيخمممل بح مممثغر ظ ممما بح يتمممر ثمممش  ,بح مممثغر بحلب ممما 

 مممممماي لوحتل(  مممممما   يممممممو  ابلئ  50) تيخمممممملها. ظضمممممميخ ح مممممم    ممممممل 
(  ل ي مموك 1:1بح وأم اي بح ي ممة بح   مم  ثااليطمانو  بح كيممع ثنأممثر )

يمممر بحتمممة  انمممي اممما هممملب بح  يمممو  ثاأمممتخلبج بح مممثغر  ممما بحخشيممما بح 
( ثكو   ورة ELISAظخلتلا. ال ي بحنتا ج ثاأتخابك رلال بلحيلب )

نانو تل(.  ا لأك بح شار ثيا بحنأمثر بح  ويمر حيتطثميك وبحتل يمل  492)

( IC50ح    ل ا تك بأمتخلبج بحتل يمل بح طمثك حن مو ن مخ تماا بحخشيما )
ثمة همله بحالبأممر (, وتمك IC90(  ما بحخشيما )%90وبحتل يمل بح طمثك حن مو )

 - أاا بحنأثر بح  وير حيتطثيك حي ل ثاي ح   تل يل  ا بح شار:
 

 النتائج والمناقشة
تنت مممة بح ل ثممماي ايممما بحالبأمممر  حممم   ر وتمممر بح ل ثممماي بح ي يا يمممر 

وهمممممممله  Antimetabolitesبالأممممممت شا )بليممممممم ( بح أمممممم ا  ث ضممممممماابي 
 (.1راو  ) ابح ل ثاي  ا   ت اي بحثلي ياي

ح يممح  coupling( ثكلي ممر باللاوبج Phazocyt ضممل بح ل مما )
.  خم Cytidine حشنيييا  ع بحأيتياا Diazonium salt بحايالونيوك

ح ل يممر وكيممخ بل مم ر ب-بح ل مما ثاأممتخابك كيممخ بل مم ر ثمموع بحثن أممرير
ح ل يمممر ب-(  يمممح ظالمممل كيممخ بل ممم ر ثممموع بحثن أمممريرIRي بح  ممملب  )ت مم

 4-10( ثممممممة  ممممممليا باليطممممممانو  بح كيممممممع وثتل يممممممل )phazocytح ل مممممما )
نمممانو يتل( ناترممممر تممما بالنت مممماالي  225 مممواللس(  ل ممممر ب ت مممام تنمممما )

*( حي ي ممممماي باللو اتيمممممر وبح ي مممممر ريمممممل بح ترانأمممممر   بالح تلونيمممممر )
 265( وبح ل مر بحطانيمر تنما )-NN-تمر بزلو )وبح  تلنر  ا خمش   ر و 

*( ثأمممثا بحطمممال    نمممانو يتل( ناترمممر تممما بالنت ممماالي بالح تلونيمممر )
نممانو يتل(  325بح وضمم ير ح ي ممر بحثلي يممايا ثضممش  تمما  ل ممر طاحطممر تنمما )

 (.-NN-*( ح ر وتر بزلو )n  ت ل   ح  بالنت االي  ا نول )
(  ل مر ب ت مام اويمر IRبح  ملب  )ثين ا ظالل كيخ بل  ر ت مي 

( ت ممموا حيتممملاا بالهتمممملبلس 1-أممممك 3500-3100وتليضمممر ضممم ا بح ممما  )
( 1-أممك 2995) و ل ممر ب ت ممام تنمما ,(N-Hو) (O-Hحآل مملتيا )

باللو اتيممر و مملك ب ت ممام وبا ممر  (C-Hت مموا  حمم  بهتمملبل  ممك بال ممل  )
 ( ت مموا  حمم   ر وتممر1-أممك 1510-1430ضمم ا بح مما  بح   ممول ثمميا )

( ت مموابا 1-أممك 1570-1525و ل تممة ب ت ممام تنمما) (NNبزلو )
 1710) باللو اتيممر ثاحضمماثر  حمم   ل ممر  توأممكر تنمما (C=Cحش ممل  )

و لك ظخل  ت ع ض ا بح ا   (C=O ر وتر بح الثوني  )ح( ت وا 1-أك
 ( ت وا   ا لما  حم  بحتملاابي بال تكاكيمر ح رما يع1-أك 1080-1310)
(C-O) ( وC-N). 

  تيطيل هله بح  مت اي ثمة تطثميك ن مو بحخمك بحخيموس بحأملكانة ال 
(   مممممال   ثاالحمممممر بالنخ مممممما  Hep-2حخشيممممما أممممملكاا بح نرمممممل  بحث مممممملس )

بح ا ممم  ثمممة  طاثمممر بحخشيممما بحنا يمممر وامممالي ث يممما  بال ت ا مممير ثرلمممال 
 يممممح تو مممم  ثيلث ممممر  ,نممممانو تل( 492( ثكممممو   ممممورة )ELISAبلحيمممملب )

 % التثبيط =

 متصاصية النموذجا –امتصاصية نموذج السيطرة 
 ×

 امتصاصية نموذج السيطرة  100
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 مممماي لورلبك    مممم ( ح مممم   ل مممما  500 ,250 ,125 ,62.5تلب يممممل )
  ل ثتو ثيوليا-6( أاتر   النر  ثاح ل ا بحاوب ة 48وث ا  ت لي  )

(6-MP.ضاا ألكانة اياأة   ) 
واا ظاللي هله بح ل ثاي تيطيلب  وبض ا  ثة تطثميك ن مو بحخمك 

وت ممميل  ,(In vitro) بحخيممموس بحأممملكانة خمممالج رأمممك بح ممما ا بح مممة
( ظا بحتممميطيل بحأممم ة حتيممم  1(  ممم   )2)بحنتممما ج بح ثينمممر ثمممة بحرممماو  

 ممماي لورلبك    ممم (  62.5بح ل ثممماي اممما بثتممماظ  ممما بح  ا يمممر بلوحممم  )
ر وظأممت ل همملب بحتمميطيل يتلبيمما تمماليريا   ممع بلايمماا بحتلب يممل  تمم  بح  ا يمم

ا ظثضم  تميطيل تطثيكمة ت  مع ثمة  500بلخيل  )  اي لورلبك     ( وب 
 ثي ا تثاينمي  ما  controlأيكل  بحرلتر بلخيل  ثاح  النر  ع اي ر بح

وت يل بحنتا ج بح  ا ير  ,هلب بحتيطيل  ا ثيا تل يل و خل ح    ل ا
(  حمممم  تمممماك ورمممموا ثمممملوع   نويممممر تنمممما  أممممتو  ب ت احيممممر 2رمممماو  )

(p0.001( ح ل ا بحابس ظو أة طاي يايا )dthy النر  ثاح ل ما   )
و  (admu-6( ثين ممممممممممممممما ظالمممممممممممممممل بح ل ثممممممممممممممماا )MP-6بح ياأمممممممممممممممة )

(phazocyt(  ثمممممملوع   نويممممممر تنمممممما بح أممممممتو )p0.001  النممممممر   )
 ا وتنممما   النمممر بحتمممميطيل بحتطثيكمممة حيتلب يمممل ضمممم ,(MP-6ثاح ل ممما )

( p0.001بح ل ا بحوب ا يش ا وروا ثلواا    نوير تنا بح أتو  )
 مممممماي لورلبك    مممممم ( ثاحنأممممممثر  62.5بثتمممممماب    مممممما بح  ا يممممممر بلوحمممممم  )

( admu-6( ثين مما ظالممل بح ل مما )phazocyt( و )dthyحي ممل ثيا )
  اي لورلبك     (. 500) تيطيلب    نويا  تنا بح  ا ير بلخيل 

( ي تيمم  تمميطيلب  ظتيمم  dthy( ظا بح ل مما )1ويش مما  مما بح مم   )
  اي لورلبك    م ( 250( ض ا تل يل ظا   ا )MP-6 ا بح ل ا )

   مما ( تميطيلب  ظتيم  ضم ا تل يمل ظامphazocytثين ما ب تيم  بح ل ما )
  اي لورلبك     (.125)

( ظا ظتيممم  نأمممثر تطثممميك تنممما ظتيممم  3يش ممما  ممما بحرممماو  )
( وظا  نأثر تطثيك تنا ظتي  تل يمل  انمي dthyتل يل  اني ح ل ا )

   الال بحتل يمل ولر ,(MP-6(   النر  ث ل ا )admu-6حي ل ا )
 ( ظتت مممماMP-6بح  مممما  حي ل ثمممماي و  النتلمممما  ممممع بح ل مممما بحمممماوب ة )

(  يمممح  انمممي ظثضممم  اي مممر IC90( و )IC50أمممتخلبج اممميك )ظأممما  ب
 (.dthy( حي ل ا )IC50حيم)

 ا هملب بحتمميطيل بحأم ة بحتطثيكممة حن مو بحخشيمما بحأملكانير لث مما 
ي مموا  حمم  اممال  هممله بح ل ثمماي تيمم  بحتنمماث   ممع بح وبتمما بحنتلورينيممر 

وثاحتمممماحة  ي ممماخ ت ييممممر ثنممما  بحطمممماي يا  Uracilبحكثي يمممر  احيولبأمممي  

Thymine  بحضمممملولس حن ممممو بحخشيمممما بحأمممملكانير  مممما خممممش  تطثمممميك  نممممليك
Thymidylate Synthetase وثاحتمماحة  ي مماخ اول   يما  بحخييممر Cell 

Cycle  ل ت مما بح ضمماابي بليضممير توب مم   تخ  ممر حمماول   يمما  بحخييممر 
وهممممممو  ممممممما ي مممممممح بحخييمممممممر تيممممممم  بحمممممماخو  ثمممممممة  أمممممممال بح ممممممموي بح ثمممممممل ج 

apoptosis34,33. 
نأما بحتطثميك ثاحنأمثر حي ل ثماي ترماه بحخمك بحخيمموس    ما  ا ت ماوي

ترمممماه  ( امممما ي مممموا  حمممم  بح  او ممممر بحتممممة تثممممايلا بحخشيمممماHep-2بحأمممملكانة )
بح مىطلبي بحخالريممر  ل ت تيمم  بحخشيما وأمما   تايمما  حيماثال تمما ن أمملا ضمما 

( MDRهممله بح ممىطلبي وهممة بحامماهل  بح أمم ا  بح  او ممر بح ت مماا  ح اويممر )
multi drug resistance  ل يلابا بحت ثيل بحرينة حث   بحريناي و نلما 

بحلس يورا تي  أمكو  بحخشيما  ي ما و  p-glycoprotein( p-gpبحريا )
بحثلوتيناي بحتة ت  م    ضمخر كمالا  حي ايما  ما بلاويمر بحتمة ت  م  ضما 
بحخشيممممما بحأممممملكانير ث ي ممممما بلابا بحت ثيمممممل بحرينمممممة حلممممملب بحثممممملوتيا بلاباي 
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 ( تراكيب وتسمية المركبات المستعملة في البحث1جدول )
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( Hep-2( قيم االمتصاص لخاليا الخط الخلوي السرطاني )2جدول )
وجي م( ساعة بطول 48وخالل مدة تعريض ) MP-6بوجود المركبات و 

 نانومتر(. 492)
-6 (g/mlالتركيز )

admu dthy phazocyt 6-MP 
0.0 0.171 0.171 0.171 0.171 
62.5 0.152 0.128* 0.132* 0.141 
125 0.147 0.107* 0.112* 0.119 
250 0.128 0.097* 0.105* 0.101 

500 0.102* 0.089* 0.098* 0.038 
 0.114 *0.124 0.118 *0.140 المعدل

LSD p0.001 0.0455 0.0130 0.0189 0.0096 

Comp Comp=0.0068 0.001p LSD قيمة  تمثلLSD  للمقارنة بين
 MP-6المركبات و 

 * فرق معنوي

اني ( التأثير التثبيطي للمركبات في نمو خاليا الخط الخلوي السرط3جدول )
(Hep-2)  6مقارنًة بالمركب-MP. 
التركيز 

(g/ml) 

Inhibition (%) 

6-

admu 
dthy phazocyt 6-MP 

62.5 11.20 25.35 23.01 17.76 

125 14.16 37.59 34.68 30.59 

250 25.20 43.43 38.76 41.09 

500 40.36 48.09 42.84 77.84 

(IC50) 676.32 434.56 671.73 283.71 

(IC90) 1231.11 1380.19 1705.32 594.51 

6-MP= 6-Mercaptopurine (Standard Drug) 

IC50= Drug concentration that inhibited cell growth by 

50% 

IC90= Drug concentration that inhibited cell growth by 90% 
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الخط الخلوي  ( في تثبيط نموMP-6( تأثير المركبات مقارنًة بالمركب )1)شكل
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Study of Inhibition Effect of Three Pyrimidine Derivatives on Growth of 

Human Epidermoid Larynx Carcinoma Cell Line (Hep-2) (In vitro) 

Hammed H. Ali                                  Rashed M. Rashed 

Abstract: 

The present paper included a study of the inhibitory effect of three pyrimidine derivatives (6-amino 1,3dimethyl 

uracil (6-admu), 2'-deoxythmidine (dthy) and 6-(phenylazo)-cytidine (phazocyt)) in comparison with the medical 

compound (6-MP) as a standard anti cancer on the inhibition of the growth of cancer cell line of Hep-2 (Human 

epidermoid larynx carcinoma) In vitro. Results have shown significant differences of a probability level (p0.001), 

compared with 6-MP compound of (phazocyt and 6-admu), while (dthy) compound did not show any significant 

differences at the same level of probability (p0.001). When comparing the inhibitory effect of concentrations within 

the single compound, we notice significant differences of the probability level (p0.001), starting from the first 

treatment (62.5g/ml) of (dthy) and (phazocyt) compounds. (6-admu) compound showed a significant effect in the 

last treatment. Result have revealed that the two compounds (dthy, phazocyt) have greater effect in comparison with 

6-MP compound within (125g/ml) concentration. Also, values of lethal inhibition concentration of (IC50) and lethal 

concentration of 90% of cells (IC90) were extracted. It has been found that the best activity was for (dthy) compound. 

 


