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Τα αλκυλολυσοφωσφολιπίδια ( A L P ) είναι μια νέα τάξη αιθερικών 

φωσφολιπιδίων, η οποία έχει δείξει σημαντική αντικαρκινική και πρόσφατα, 

αντιλεϊσμανιακή δράση. 

Έχει βρεθεί ότι τα ALP δεν επιδρούν με το D N A και δεν είναι γενοτοξικά. 

Οι πρόσφατες έρευνες για την αποσαφήνιση του μηχανισμού της 

αντικαρκινικής δράσης των ALPs επικεντρώθηκαν στην επίδραση τους σε 

διαφόρους ο8ούς ε π α γ ω γ ή ς σ η μ ά τ ω ν που σχετίζονται με τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 

Σχέσεις δομής - δράσης, σε ποικιλία A L P , έδειξαν ότι τα ελάχιστα 

απαιτούμενα δομικά χαρακτηριστικά, για την εμφάνιση βιολογικής δράσης, 

είναι η μακριά αλε ιφατική αλυσίδα και η φωσφοχολίνη. Η 

δεκαεξυλοφωσφοχολίνη (μιλτεφοσίνη, MiltexR) εκπροσωπεί τον πρώτο 

αντικαρκινικό παράγοντα για την τοπική θεραπεία του μεταστατικού 

καρκίνου του μαστού στο δέρμα. Το φάρμακο αυτό υποβάλλεται επίσης σε 

κλινικές δοκιμασίες φάσης Ι και II για την θεραπεία της σπλαχνικής 

λεϊσμανίασης. 

Με βάση τα ανώτεροι, σχεδιάστηκαν και συντέθηκαν σειρές αναλόγων με 

τροποποιήσεις τόσο στο λιπιδικό όσο και στο πολικό τμήμα των 

φωσφολιπιδίων. Το πολικό τμήμα περιέχει διάφορες υποκατεστημένες αμίνες 

ενώ το λιπιδικό περιλαμβάνει αρ(υματικούς και αλειφατικούς δακτυλίους. 

Τα νέα αιθερικά φωσφολιπίδια αξιολογήθηκαν ως ~ρος την αντικαρκινική 

και αντιλεϊσμανιακή τους δράση και μελετήθηκε η αλληλεπίδραση τους 

με τεχνητές μεμβράνες, με χρήση Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης 

(DSC). 
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