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 8 ةرضاحملا

 Antihypertensives خافضات الضغط 

 
 : مقدمة.1

ُُعّرفت ُ ُلعالجُُأدويةُبأنهاخافضاتُضغطُالدم Hypertensionُُفرطُضغطُالدمتستخدم يمنعُالعالجُ.

ُخافضاتُضغطُال ُحدوثُمضاعفاتُارتفاعباستخدام ُالدماغيةمثلُُهدم ُ.القلبُةواحتشاءُعضلُالسكتة

مرضُ،ُ%43إلىُتقليلُخطرُاإلصابةُبالسكتةُالدماغيةُبنسبةُُزئبقيمم5ُُبمقدارُُضغطُالدميؤديُتقليلُ

ُفيُالقلب)القلبُاإلقفاريُ ُالدم ُُ(قلة ُاإلصابةُ%12بنسبة ُوكذلكُتقليلُاحتمالية ُالقلبُبالخرف، ُوفشل

ُ.األمراضُالقلبيّةُالوعائيّةبسببُُونسبةُالوفاة

ُ&إنُارتفاعُضغطُالدمُهوُوصولهُإلىُمستوىُيعرضُالمريضُالحتمالُأذيةُعضوُمستهدفُكالشبكيةُ

ُالكليتينُ&القلبُُ&الدماغُ .ُ ُأساسم%55ُويكون ُله)يُنه ُمباشر ُالُسبَب يشخصُفرطُالضغطُوال(

ُ.الدمويُإالُبعدُعدةُقياساتُفيُظروفُخاليةُمنُالكربُوبعدُثالثُقراءاتُشاذةُأوُأكثر

ممُزئبقيُفيُحينُيعتبرُمرتفعاًُعندماُيكون211/01ُُطبيعياًُعندماُتكونُقيمتهُحواليُُيعتبرُضغطُالدم

ُ.ممُزئبقي51/01ُفضاًُعندماُيكونُأقلُمنُيعتبرُضغطُالدمُمنخ.ُممُزئبقي231/51ُأكبرُمنُ

ُ:يمكنُتمييزُصنفانُمنُارتفاعُضغطُالدمُوهماُ

ُالعواملُالتاليةُفيُ. حيثُيكونُالسببُغيرُمعروفُ)Essentialُُاألساسيُ(األوليُُ -2 ُتساهم قد

ُ&ُالوراثةُ&ُزيادةُالواردُالغذائيُمنُالصوديومُونقصانهُبالنسبةُللبوتاسيومُ:ارتفاعُضغطُالدمُ

المعروفNitric Oxide NOُُخليُالوعائيُألوكسيدُالنتريكُقلةُالتخليقُالداُ&التقدمُفيُالعمرُ

ُ ُالبطانةباسم ُالمشتقُمن ُاالسترخاء  Endothelium-Derived Relaxingُ(EDRF)ُعامل

Factor.ُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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التهابُُ(أمراضُالكلىُُ:محددُومعروفُمثلُحيثُيكونُالسببُ)Malignantُالخبيثُُ(ُالثانويُ -1

ُ ُالمزمن ُالكلى ُالكظريةُُ&ُ)Chronic Glomerular Nephritisُكبيبات ُالغدة أمراض

Adrenal Diseaseُُ ُالصماء ُأمراضُالغدد ُماي سمى ُورمEndocrine Diseaseُُأو وكمثال

مثلُتقلصُاألبهرDiseaseُMuscularُُاألمراضُالعضليةُُ&Pheochromocytomaُالقواتمُ

Contraction (Narrowing) of Aortaُ&ُُال ُالتسمم Toxemia of Pregnancyُحملي

ُ ُالدم ُتيار ُفي ُالتوكسينات ُالجمجمةُ&كوجود ُأو ُالقحف ُداخل ُالضغط  Intracranialارتفاع

Hypertensionُ)ُIH = ICPُ(ُ&ُُاالنسمامُالدرقيThyrotoxicosis.ُ

ُ

 : تصنيف أدوية ارتفاع الضغط.2

ُ:يمكنُتصنيفُأدويةُارتفاعُضغطُالدمُبحسبُآليةُعملهاُإلىُأربعُمجموعاتُرئيسيةُوهيُ

ُ.Diureticsُالمدراتُالبولية-2

ُ.Sympatholytic Drugsحاصراتُالوديُ-1

ُ.Vasodilatorsموسعاتُالوعيةُ-4

ُ.Angiotensin Inhibitors and Antagonistsُمضاداتُومثبطاتُاألنجيوتنسين-3

ُ
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ُ

ُ

 Beta-Blockers : (β-blockers)يتا ب حاصرات.3

 مقدمة: 

ُالماضي ُالقرن ُستينيات ُفي ُمبدئي ُبشكل ُبيتا ُحاصرات ُتطوير  Anginaالصدريةُالذبحةُلعالجُتم

Pectoris ًُُ ُأيضا ً ُحاليا ُت ستخدم  Congestiveاالحتقانيُالقلبُوفشلُالدمُضغطُالرتفاعُوأصبحت

Heart Failure ُُالقلبُنظمُاضطراباتُوبعضArrhythmias.ُ

ُاكتشاف ُ تم ُُDichloroisoprenalineُ(Dichloroisoproterenol, DCI)المركب خمسينياتُفي

ُُُُُلوديالمحاكيةُلاألميناتُُويمنعُتأثير غيرُانتقائيُحاصرُلمستقبالتُبيتاُأنُيكونُعلىُالقرنُالماضي

علىُالرغمُمنُعدمُوجودُأيُ .ب،ُاسترخاءُالرحمُوتحفيزُالقلعلىُتوسعُالقصباتُ)الكاتيكوألميناتُُ(

ُلـ ُسريرية ُُ DCIفائدة ُكناهضُجزئي ُوتأثيره ُالمنخفضة ُفعاليته Partial Agonistsُبسبب حاصرُ/

Antagonistsًُُ ُالمستقبالتُفيُآنُمعا -3,4تمُاستبدالُالمتبادالتُُ(ُتعديلهُالكيميائي،ُإالُأنُعلىُهذه

DichloroُُبجسرُكربونيُلتشكيلُمركبُمشتقُمنNaphtylethanolamineُ(ُُُتقديمُدواءأدىُإلى

ُُ. Pronethalolوهو2501ُُفيُعاممرشحُسريريُجديدُك

ُ

ُ ُ Pronethalol تسويقتم ً ُتجاريا ُلالستخدام ُالحياةفقط ُتهدد ُالحاالتُالتي ُالمسرطنُبسببُُفي تأثيره

Carcinogenُ ُتطويرُدواء. Propranololُُُبروبرانولولُتم ُفيُالعام ً ُغير2503ُُالحقا ُبيتا كحاصر

ُ.انتقائيُأيضاًُوأظهرُفعاليةُأكبرُوتأثيراتُجانبيةُأقل
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ُ

ًُُأصبحُبروبرانولول ،ُمنذُإدخالُموسعاتُاألوعيةُفيُعالجُالذبحةُالصدريةولُاألرئيسيُالاءُدوالُالحقا

ًُعامُتقريب211ُقبلُُ(مثلُالنتروجليسرين)التاجيةُ ًُبروبرانولولُُيستخدمُ.ا لعالجُمجموعةُواسعةُمنُُحاليا

أمراضُالقلبُواألوعيةُالدمويةُمثلُعدمُانتظامُضرباتُالقلبُوارتفاعُضغطُالدمُواعتاللُعضلةُالقلبُ

ُ.Hypertrophic Cardiomyopathyُالضخامي

 تطوير حاصرات بيتا االنتقائية: 

ُ ُبراكتولول ُدواء ُلتطوير Practololُُقادتُالدراساتُالالحقة 2591ُُفيُالعام ُبيتا .ُانتقائي2ُكحاصر

لمُيعدُيستخدمُبسببُسميتهُالعاليةُ.ُةالنظمُالقلبيُاتاضطرابُإسعافيُفيُحاالتُعالجهذاُالدواءُكاستخدمُ

Propranololًُُبروبرانولولدواءُرغمُتركيبةُالشبيهُب ُ.ةُالممنوعةمنُاألدويُ،ُوهوُحاليا

 

ُ ُأتينولول ُدواء ُتسويق ً ُالحقا Atenololُُتم ُالعام 2590ُُفي ُبيتا -Selective β1ُانتقائي2ُكحاصر

Receptor Antagonistُوالذيُأحدثُنجاحاًُكبيراًُعلىُالصعيدُالعالجي.ُ

ُ

ُتطويرُتمُحيثُ.الخصائصُمنُمتنوعةُمجموعةُمعُأدويةُإدخالُإلىβ-blockersُُتطويرُفيُالتقدمُأدى

ُأدرينالينيُناهضُتأثيرُ&ُ(Metoprololُميتوبرولول)ُالقلبيةβ1ُُلمستقبالتُانتقائيةُلهاُحاصرات

ُُ)Partial Adrenergic Agonistُُجزئي  α-Adrenergicحجبُتأثيرُ&ُ(Pindololبيندولول
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Blockingُ(ُُ Carvedilolُُكارفيديلولُ&Labetalolُالبيتالول ُلألوعيةُموسعُمباشرُتأثيرُ&(

ُ.ُ(Nebivololنيبيفولولُُ)ُالدموية

ُ

 آلية التأثير: 

 ُاضطراباتُمنُيعانونُالذينُالمرضىُفيُالعالجيةُالتأثيراتُنفسُجميعُحاصراتُبيتاُتمارس

الحركيةُالدوائيةُحيثُتظهرُُخصائصهاُفيُكبيراُاختالفاُتختلفُلكنها.ُالدمويةُواألوعيةُالقلب

ُطريقُعنُمنهُالتخلصُيتمُالذيُالدواءُنسبةُ&فروقاًُهامةُفيُقيمُاالرتباطُببروتيناتُالبالزماُ

 .والكبدُالبولُفيُتغييرُدونُأوُاالستقالب

 ُتمتلكُجميعهاُمركزاًُكيرالياًُعلىُاألقلُوتمارسُانتقائيةُفراغيةُضوئيةEnantioselectivity ُ

فإنُُفقطُواحدُكيراليُمركزُعلىُتحتويُالتيُلألدويةُبالنسبةُ.عاليةُعندُاالرتباطُمعُمستقبالتها

ُالضوئي ُبيتاُاالرتباطُفيُبكثيرُأعلىُألفةُلهُ(-)-Enantiomerُالمماكب ُمقارنةُبمستقبل

ًُجميعُتسويقهاُيتمُ.ُ(+)-Enantiomerبمماكبهُاآلخرُ دواءُُباستثناءُعلىُشكلُمزيجُراسيميُا

 .Timololُتيمولول

 ُاألدريناليةُبيتاُمستقبالتُمنُمختلفةُأنواعُثالثةُتحديدُتم ُوتشكلُالقلبُفيβ1ُُمستقبالتُتقع.

95ُُحوالي βُُمستقبالتُجميعُمن٪ ُلألوعيةُالملساءُالعضالتُفيβ2ُُمستقبالتُتوجد.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4-4CC2p3fAhWECewKHY6nAF4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.slideshare.net/pramodbhalerao3/beta-blockers-pharmacology&psig=AOvVaw2knbajreWMfiB2JiFO2fAD&ust=1544821216011047
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ُالخالياُفيُوتوجدُالدهنيةُاألحماضُاستقالبُفيβ3ُُمستقبالتُتشاركُأنُويفترض.ُوالقصبات

 .الشحمية

 ُبيتا ُحاصرات ُتأثيراتβُُلمستقبالتُتنافسيًاُتثبيًطاُتسبب ُيقاوم ُميناتالكاتيكوألُمما تعتبرُ.

ُبُمقترنةβ2ُُوβ1ُُمستقبالت  (GُGuanine Nucleotide-Bindingُالبروتينمستقبالت

Proteinsُ(،ُمستقبالتُُمعُتندمجُحيثGαs.ُُُفيُزيادةيسببُعندُتنشيطهcAMPُ)ُCyclic 

Adenosine Monophosphate ُ(ُالخلويُعنُطريقُُداخلAdenylyl Cyclase. 

 ُ cAMPُُيعتبر ُثاني ُرسول Second Messengerُُجزيء ُتنشيط ُكينازُالبروتينويسبب

Protein Kinase Aُُإلىُالكالسيومُدخولُمنُويزيدُئيةالغشاُالكالسيومُقناةُرفيفسُالذي

ُُ.Cytosolُالخلويةُالعصارة ُكيناز ُالبروتين ُيسبب ُالشبكAُكما ُمن ُالكالسيوم ُتحرر ُةزيادة

انقباضُعضلةُُ(InotropicُُمماُيسببُبالتاليُتأثيراSarcoplasmic Reticulumًُُ.ُيةالهيول

ًُُ)القلبُ ُأوُزيادةُتقلصُعضلةُالقلبُ Positiveإيجابيا ُتأثيراًُسلبياًُ. لذلكُتسببُحاصراتُبيتا

 .أيُتسببُتخفيضُتقلصُعضلةُالقلبInotropicُعلىُ

 ُُالسلبيةُترجعُتأثيرات معدلُاسترخاءُالعضلةُُ(Lusitropyُُعلىُ Negativeحاصراتُبيتا

ُ.)Aُعنُبروتينُكينازُُالناجم Troponin Iُ&ُPhospholambanُفسفرةُإلىُتفاعلُُ )القلبية



 دمحم قوصره.د 2يدالنية كيمياء دوائية ص          كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة 

 

 11من  1صفحة 
 

ُ

 ُمستقبالتُعنُحصرينتجُ.ُانتقائيةُغيرُتكونُأوُانتقائيةُبيتاُحاصراتُتكونُأنُيمكنβ1ُُتقليل

ُواالنقباضاتُالسرعةُتوصيلُالقلب،ُضرباتُمعدل ُيسببُ. ُتقلصβ2ُُمستقبالتُحجببينما

ُالمحيطيةُالمقاومةُزيادةُإلىُيؤديُمماُالوعائيةُالملساءُالعضالت ُيقللβ2ُُتمستقبالُحجبُ.

ُوتجلطُالدمويةُلصفائحلُالمترافقُتنشيطالُمنُالحدُإلىُيؤديُماالوديُُالنشاطُمنُفعالُبشكل

ُمنُلكلُأقلُاختطارُإلىُتؤديلحاصراتُبيتاُُاالنتقائيةُغيرُالمعالجةُأنُفيُالسببُهوُهذا.ُالدم

 .والوريديةُالشريانيةُالصميميةُاألحداث

  عالقة البنية بالتأثيرSAR: 

 ُُالمستقبلُارتباطُموقع ُمع ُالمنشأُللكاتيكوألميناتُبالنسبةُنفسهُهوُحاصراتُبيتا ُمثلُداخلية

 .ُواألدرينالينُالنورأدرينالين

 ُُعلىُيعتمدُالُوبالتاليُوالمستقبل،حاصرُبيتاُُبينُهيدروجينيةُروابطُعلىُاالرتباطُهذاُيرتكز

 .االرتباطُبينهماُعكسُقابليةُإلىُيؤديُمماُالتساهمية،ُالروابط
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 ُُتعتبرُخطوةُاكتشافُجسرُأوكسيُميثيلين Oxymethylene Bridgeُالذيُتمُإدخالهُفيُبنية

Arylethanolamineُُ Pronethalolُُلدواء ُتخليق ُمراحلُُ،Propranololبهدف ُأهم من

 .تطويرُحاصراتُبيتا

 

 ُُي شتقُدواءPropranololُُكيميائياًُمنAryloxypropanolamineُُوالذيُيعتبرُأكثرُفعالية

 .Arylethanolaminesفيُحجبُمستقبالتُبيتاُمنُالمركباتُ

 ًُُُالمستخدمةبيتاُُحاصراتُمعظم  .Aryloxypropanolaminesُهيُفيُهذهُاأليامُسريريا

 ُُأصبحُبروبرانولول،ُتسويقُبعد ُللدسم ُالمحبة ُالخاصية ُفيُمهمُعاملLipophilicityُت

ُ ُحيث ُبيتا ُحاصرات ُأدوية ُعنُالناجمةُالمركزيةُالجانبيةُاآلثارُأنُفيُيشتبهُكانتطوير

 .خاصيتهُالمحبةُللدسمُالمرتفعةُإلىُت نسبُأنُيمكنُبروبرانولول

 ُُلمعرفةُُماكنُمناسبةأتمُالتركيزُفيُتخليقُنظرائهُالجددُعلىُوضعُمجموعاتُمحبةُللماءُفي

حاويُعلىPractololُُلذلكُقامُالعلماءُبتخليقُدواءُجديدُ.ُستنخفضُالجانبيةُاآلثارُكانتُإذاماُ

منُحلقةُالبنزنُوأظهرتُُ para-Acylaminoمجموعةُأسيلُأمينُالمحبةُللماءُفيُالموقعُبارا

الدراساتُامتالكهُلخاصيةُجديدةُلمُترىُمنُقبلُفيُحاصراتُبيتاُوهيُانتقائيتهُللعضلةُالقلبيةُ

Cardioselectivity ُُ ُبيتا ُحاصر ُأنه ُانتقائي2ُأي ُانزياح. ُأن ُبعد ُفيما ُمجموعةُتبين
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Acylaminoُُمواقعالُإلىmetaُُأوorthoُُولكنُاالنتقائيةُفقدانُفيُتسببُنالبنزُحلقةُعلى

التوضعُباراُفيُحاصراتُبيتاُللحصولُعلىُُأهميةُيوضحُهذا.βُُحجبُمستقبالتُفقدانُليس

 .β1مستقبالتلاالنتقائيةُ

 

 ُيمكنُتلخيصُعالقةُالبينةُبالتأثيرُفيُحاصراتُبيتاُكماُيلي: 

 ُُ ُلمجموعة ُباإلضافة ُالبنزن ُحلقة ُالضروريُوجود للحصولβ-ethanolamineُُمن

 .علىُالفعاليةُالحاصرةُلمستقبالتُبيتا

  ُمنُالممكنُأنُتكونُحلقةُالبنزنُإماBenzoheterocyclicُُكنواةُاألندولIndoleُُأو

 .ThiadiazoleمثلُنواةHeterocyclicُُغيرُمتجانسةُ

 ُمتغيرةُالجانبيةُالسالسلُتكونُأنُيمكن. 

 ُُالجزءُربطُيمكنXُُخاللُمنُربطهاُأوُالعطريةُبالحلقةُمباشرةُالجانبيةُالسلسلةُمن

 .OCH2-مجموعةُ

 ُُتنخفضُالفعاليةُأوُتنعدمُعندماُتكونُالمجموعةXُُعبارةُعن: 

-CH2CH2- & -CH=CH-ُ&ُ-SCH2- & -NCH2-.ُ

 ُُالمجموعةR1ُيجبُأنُتكونُثانويةُفقطُوتشعبهاُهوُالخيارُاألمثل. 
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 ُُيسببُإدخالُجذرُالميثيلُعلىُالكربونαُُأوβُُأوγُ)ُُفيُحالُكونX=-OCH2ُ(ُ

 .αانخفاضُفيُالفعاليةُخاصةُفيُالموقعُ

 ُُتنخفضُالفعاليةُعندُاستخدامُمجموعاتُكبيرةُالحجمُفيُالموقعُمنُحلقةُالبنزن. 

 ُُمنُالبنزنُفيُحين0ُُُ&1ُيصبحُالمركبُغيرُفعالُعندُاالستبدالُالمتعددُفيُالمواقع

 .5ُ&4ُمواقعُتوجدُبعضُالفعاليةُعندماُيكونُاالستبدالُفيُال

 ُُللحصولُعلىُانتقائيةُقلبيةُيجبُأنُيكونُاالستبدالُعلىُالبنزنُكمُيلي: 

para > meta > ortho.ُ

 ُينحصرُحصرُمستقبالتُبيتاُفيُمماكبُواحدُوهو: 

(S)-aryloxypropylamine & (R)-ethanolamine.ُ

ُ

 Angiotensin-Converting-Enzymeنجيوتنسينمثبطات األنزيم المحول لأل.4

Inhibitor (ACE Inhibitor):  

 مقدمة: 

ُالمحولُلألنجيوتنسينُلعالجُارتفاعُضغطُالدمُاستخدمتُمثبطات ُحيثُُاألنزيم يمكنُاستخدامهاُبدايةً

ُللضغطل ُالخافضة ُاالخرى ُاألدوية ُمع ُباالشتراك ُأو ُوحدها ُأمراضُالقلبُ. ُفي ُفائدتها ً ُالحقا ُتبين ثم

ُ:فيُعالجُاألمراضُالتاليةACEُت ستخدمُحالياًُمثبطاتُ.ُوالكلىخرىُوالشرايينُاأل

 ُالشريانيُُضغطُالدمارتفاع(Hypertension.)ُ

 ُاأليسر ُالبطيني  Cardiac Failure = Left Ventricular Systolic)ُالفشل

Dysfunction.)ُ

 ُذبحةُصدرية(Angina Pectoris.)ُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B4%D9%84_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B4%D9%84_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 ُفشلُالقلبُاالحتقاني( CHFُ=Congestive Heart Failure.)ُ

 ُ ُالكلويمنع ُُاالعتالل ُالسكري ُمرض ُعن  Nephropathy in Diabetes)الناتج

Mellitus.)ُ

 آلية التأثير: 

ُاأل ُمثبطات ُتقلل ُنشاط ُمن ُلألنجيوتنسين ُالمحول ُأنهُُألدوستيرون-أنجيوتنسين-الرينينُنظامنزيم حيث

ُمرضُ ُمن ُيعانون ُاألشخاصُالذين ُفي ُالدم ُضغط ُارتفاع ُفي ُاألساسي ُمنُالسكريالسبب ُكجزء ،

ُ.أوُكمظهرُمنُمظاهرُاألمراضُالكلويةُاألنسولينمتالزمةُمقاومةُ

يفرزُأنزيمُالرينينُمنُخالياُُ.الدمُضغطُلتنظيمُرئيسيةُآليةُألدوستيرون-أنجيوتنسين-الرينينيعتبرُنظامُ

استجابةُلخللُفيُتوازنُالماءُوالكهارلُفيJuxtaglomerular Apparatusُُالجهازُالمجاورُللكبيباتُ

ُمثل ُالبعيدةُضغطُانخفاضُالجسم ُالملتوية ُاألنبوبة ُفي ُالصوديوم ُتركيز ُوانخفاض  Distalالدم

Convoluted Tubuleُُوانخفاضُحجمُالدمُوتحفيزُالكلىُمنُالجهازُالعصبيُالودي.ُ

ُُيشطر ُالمفرز ُي سمىُالرينين ُفيما ُالببتيدية ُ( Angiotensinogenُالرابطة الذيُُهرمونُكبديطليعة

ُُيدورُفيُالدم ُاألنجيوتنسينأو ُُمولد حمضُأمينيُولكن351ُُويتألفُمنα-2-Globulinُُوالذيُهو

-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-Hisُ(ُهيُاألهمُبالنسبةُللفعاليةُوهيُىولألتعتبرُاألحماضُاالثنيُعشرُا

Pro-Phe-His-Leu-Val-Ileُ ((ُ ُالشطر ُيتم ُذلكُحيث ُعن ُوينتج ُوالفالين ُاللوسين ُمابين الببتيدي

ُ ُاألنجيوتنسين ُمنُُ)Iُ)ُAsp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leuُماي سمى ُيتألف الذي

-IIُOctapeptideُ)ُAsp-Argوتنسينُيتحولُالحقاًُإلىُاألنجي.ُ Decapeptideعشرُأحماضُأمينية

Val-Tyr-Ile-His-Pro-Pheُ(ُُ ُمنُخاللُحذفُحمضين ُالطرفية ُالنهاية C-terminalُأمينيينُمن

ُلألنجيوتنسين ُالمحول ُاألنزيم ُالرئةُبواسطة ُالخالياُالبطانية،ُالخالياُفيُموجودُأيضاُولكن)ُداخل

ُ.ُ(والدماغُويةالكلُالظهارية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
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ُ

ُ

ُ ُاألنجيوتنسين IIُُيسبب ُالمركزي ُالعصبي ُالجهاز ُتحريض ُعلى ُإفراز ُالفازوبريسينزيادة

Vasopressinُ)ُُ ُالبول ُالشريانيةُالملساءُالعضالتُعلىُيعملُكماُ)ADHُالهرمونُالمانعُإلدرار

ُ.األلدوستيرونُإفرازُمنُاأيضIIُُاألنجيوتنسينُيزيدو.ُاألوعيةُتضيقُلتسببُالوريديةو

ُاألنزي الذيIIُُُاألنجيوتنسينُإنتاجُمعدلُمنُتقلللُمتستهدفُمثبطاتُاألنزيمُالمحولُلالنجيوتنسينُهذا

كاُيعملُ.ُالوعائيةُالملساءُالعضالتُخالياُفيGqُُالبروتينُتحفيزُطريقُضغطُالدمُعنيسببُارتفاعُ

ُالغشائيIIُُاألنجيوتنسينُ Sodium–Proton Exchanger (Naعلىُالبروتين
+
/H

+
 Exchanger)ُ
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ُُفي ُالقريب ُالكلوي ُوطرحProximal Convoluted Tubuleُُالنبيب ُامتصاصُالصوديوم إلعادة

Hالبروتونُ
+

ُوالضغطُالدمُحجمُزيادةُإلىُالنهايةُفيُيؤديُوهذاالمقترنُبإعادةُامتصاصُالبيكربوناتُُ

ُ.pHُُالحموضةُودرجة

ُ

 عالقة البنية بالتأثير: 

 ُيتمُقطعُالركيزةُالطبيعية(ُاألنجيوتنسينIُ)ُالطرفُمنُالببتيدُمنُالثانيةُالرابطةُفيCُُإلعطاء

يتمُتسهيلُالتفاعلُاألنزيميُبواسطةُمجموعةُأساسُمجاورةُوالتيُ.ُاألصغرُالببتيداتُمنُاثنين

ُ.تعملُبكفاءةُعلىُالتقاطُبروتونُخاللُتفاعلُالحلمهة
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ُ

 ُُالهيكلُالتاليُلتثبيطُاألنزيمُالمحولُلألنجيوتنسينتمُاقتراح:ُ 

ُ
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ُ

 ُالكابتوبريلُيرتبطCaptoprilُُالطبيعيةُالركيزةُحلمهةُيمنعُوبالتاليُالفعالُبالموقعُبشدة

 .Iُاألنجيوتنسين

 

 ُيبينُتحليلُاألشعةُالسينيةُمايلي: 

 ُأصغر ُالكابتوبريل ُالمحولُُيعتبر ُاألنزيم ُيحجب ُبقوة ُمرتبط ُببتيدي ُشبيه مثبط

ُالمباشرُبالتفاعلُالدواءُمنُثيولُمجموعةُتقومُ،ُكابتوبريلُ–ACEُُبنيةُفي.ُلألنجيوتنسين

Znشاردةُالزنكُُمع
+2

 (.1.25ُÅُ:ُالمسافة)ُ

 ُُثالثُجزيءُيحتفظ ُمتضمنة ُهيدروجينية ُروابط ُبثمانية ُماءُجزيئاتُكابتوبريل يرتكزُ.

ُ ُالمركزي ُالكربونيل ُوحلقةُُ)الوسطي(أوكسجين ُالثيول ُمجموعة ُمابين ُالمركب في

ُالبرولين ُ&His337ُُمعُالحمضينُاألمينيينُالهيدروجينيةُالقويةُالروابطُمنُاثنينُعلى.

His497ُ. 
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 ُتداخالتُمعُالسالسلُالجانبيةُفيُُيعملُأوكسجينُكابونيلُالكاربوكسيالتُفيُنواةُالبرولين

فيُحينُيعملُاألوكسجينُالثانيُ.Gln265 ُ&ُLys495ُ&ُTyr504ُاألحماضُاألمينية

ُاألمينيين ُالحمضين ُمع ُماء ُجزيئة ُطريق ُعن ُمباشر ُغير ُتداخل ُالكاربوكسيالت ُفي

Asn261ُ&ُGlu150.ُ 

 ُُسبق ُلما ُغيرُتقومُالماءُجزيئاتُمنُشبكةُفإنُباإلضافة ُتداخالت ُبينُمباشرةُبعمل

ُ.'S2ُوُ'S1ُالفروعُفيArg356ُ&ُAsp360ُ&ُGln361ُُمعُالكربوكسيالتُأوكسجين

ُ

 ُالتفاعلُفيُاليشاركُلكنهُمعُاألنزيمُالرئيسيةُاالرتباطُتفاعالتُجميعُعلىُالدواءُهيكلُيحافظ.

ُاليمكنُوبالتاليُطبيعية،ُركيزةُأيُربطُيمكنُالُفإنهُلألنزيمُالفعالُبالموقعُبقوةُيرتبطُوألنه

ُفيُكابتوبريلُتسويقُتم.ُفيُالنهايةُالدمُضغطُخفضُإلىُيؤديُوهذاُ.IIُأنجيوتنسينُمادةُإنتاج

ُ&EnalaprilُمثلُُاألخرىACEُُمثبطاتُمنُعددُتطويرُتمُالوقتُذلكُومنذُ،2502ُعام

Cilazapril.ُ



 دمحم قوصره.د 2يدالنية كيمياء دوائية ص          كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة 

 

 11من  11صفحة 
 

ُ

ُ

 

 ُُفيماُيليُتصنيفُمثبطاتACEُُبموقعُشاردةُالزنكُفيُاألنزيمُحسبُاالرتباط: 

ُ


