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 9المحاضرة 

 أدوية السكري

  Hypoglycemics & Antidiabetic Drugs  

 

 :مقدمة. 1

اللذان يلعبان دوراً مهماً  إن البنكرياس غدة صماوية تنتج هرمونين ببتيديين هما األنسولين والغلوكاغون

 .في تنظيم الفعاليات اإلستقالبية للجسم مما يضمن استقرار مستويات سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية

البنكرياسية، مما  βحيث تحرض المستويات العالية للسكر في المصل زيادة إطالق األنسولين من خاليا 

إلى داخل الخاليا التي لن تتمكن من أخذ السكر  يسهم في تخفيض سكر الدم بتوجيهه على شكل مدخرات

 .بغياب األنسولين

ً في إطالق األنسولين ويحرض ازدياد إفراز الغلوكاغون من  كما يسبب انخفاض سكر المصل نقصا

البنكرياسية، مما يسبب تحريك أشكال القدرة المختزنة مثل الغليكوجين والدسم والبروتين والتي  αالخاليا 

السكاكر والحموض الدسمة والحموض األمينية والتي يمكن أن تستخدم لدعم عملية استحداث  أحجار بنائها

 .السكر في الكبد منتجةً الغلوكوز

 

 :الداء السكري .2

مرضاً مفرداً بل إنه مجموعة من األعراض المختلفة التي  ليس  Diabetes mellitus (DM)السكري

 .تشخص جميعها بارتفاع سكر الدم المسبب بنقص األنسولين المطلق أو النسبي

  :كما يليهي كثيرة ويمكن أن نلخصها   :أعراض وعالمات داء السكري

 .وجود كميات كبيرة من السكر في البول معول تبكثرة ال  -1

 .كميات كبيرة من الماء في البول كثرة العطش بسبب طرح  -2

 .جفاف اللسان والفم مع اإلعياء الخمول  -3

 .فقدان أو هبوط الوزن  -4

 .إحساس مفرط بالجوع بسبب اختالل التمثيل الغذائي في الجسم  -5

 

 :بشكل عام يقسم السكري إلى قسمين بحسب الحاجة إلى األنسولين 

 Insulin-Dependent Diabetes Mellitus(األنسولينالمعتمد على )سكري النمط األول  -1

(IDDM): 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpgubvmoLaAhWKh6YKHaMtDYsQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fmedical-dictionary.thefreedictionary.com%2Finsulin-dependent%2Bdiabetes%2Bmellitus%2B(IDDM)&usg=AOvVaw12NockeW1OKEFerwJYOf1D
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpgubvmoLaAhWKh6YKHaMtDYsQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fmedical-dictionary.thefreedictionary.com%2Finsulin-dependent%2Bdiabetes%2Bmellitus%2B(IDDM)&usg=AOvVaw12NockeW1OKEFerwJYOf1D
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpgubvmoLaAhWKh6YKHaMtDYsQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fmedical-dictionary.thefreedictionary.com%2Finsulin-dependent%2Bdiabetes%2Bmellitus%2B(IDDM)&usg=AOvVaw12NockeW1OKEFerwJYOf1D
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يحدث هذا المرض نتيجة عدم قدرة الخاليا البنكرياسية على إفراز األنسولين إلصابته بالتأذي أو التنخر 

 β المناعية على خاليا بيتا خاليا التائيةالتتميز بهجوم  مناعة ذاتيةالرئيسي لهذه الخسارة هو والسبب 

من المرضى السكريين وهو %  21 -11ويشكل مرضى هذا النوع من السكري حوالي  المنتجة لألنسولين

إن العالج األساسي لهذا النوع من الداء السكري هو إعطاء األنسولين . غالباً ما يصيب األطفال والشباب

الناتج عن ارتفاع سكر المصل إلى  Ketocidosesخلوني خارجي المنشأ لتجنب حدوث الحماض ال

مستويات عالية جداً مما قد يحدث اضراراً جسمانية شديدة وقد يتسبب الحماض الخلوني بفقد الوعي 

 . والسبات السكري ومن ثم الوفاة إذا لم يتم تدارك األمر بالشكل الصحيح

 

 Non-Insulin-Dependent Diabetes(غيرالمعتمد على األنسولين)سكري النمط الثاني  -2

Mellitus (NIDDM): 

هذا النمط من السكري يحتفظ البنكرياس بقدرة بعض خالياه على إفراز األنسولين ولكن بشكل أقل من  في

والجدير بالذكر أن هذا النمط . حاجة الجسم الفعلية لهذا الهرمون كما أن استجابة الجسم تنخفض لألنسولين

ً في  ً واضحا عمل الكثير من األعضاء يحدث مع تقدم العمر عند المرضى الكهول الذين يبدون تراجعا

إن ما يزيد من احتمال اإلصابة بهذا النوع من السكري إضافةً للعمر هو . والوظائف الحيوية في الجسم

النمط الغذائي حيث يحدث بشكل أكبر عند المرضى البدينين الذين يكثرون من تناول السكريات 

ال اإلصابة بالسكري غير المعتمد على والنشويات، كما أن العامل الوراثي يتدخل بشدة في زيادة احتم

إن عالج هذا  .من مرضى السكري بشكل عام%  01-01إن نسبة هؤالء المرضى هي حوالي  .األنسولين

التخفيف قدر  -ممارسة الرياضة  )النوع من السكري يعتمد بالدرجة األولى على تغيير نمط الحياة 

كما قد نضطر في بعض األحيان ( دات النفسية تجنب الش -اإلمكان من تناول السكريات والنشويات 

 .للمعالجة بخافضات السكر الفموية أو حتى إعطاء األنسولين في الحاالت الشديدة

 

النمط الثاني في العديد من األوجه فعلى سبيل المثال يتشابهان في قلة  الحوامل سكرييماثل 

من الحوامل % 5-2ويعاني ما بين . فعول األنسوليناألنسولين النسبية وضعف استجابة أنسجة الجسم لم

الشفاء من سكري الحوامل بصورة  يمكن. الوالدةبعد  األميختفي أو تتحسن حالة  ولكنه المرضمن هذا 

من األمهات الالتي عانين % 51-21ولكن ما بين . الحملنهائية ولكنه يتطلب مراقبة طبية دقيقة أثناء فترة 

 .حقة من حياتهممن سكري الحوامل يمكن أن يصابوا بالنمط الثاني في مراحل ال

 

أو  توجد العديد من المسببات النادرة لمرض السكري التي ال يمكن تصنيفها كنمط أول أو ثان  

توجد بعض الحاالت من السكري بسبب عدم . وتثير محاوالت تصنيفها الكثير من الجدل. سكري الحوامل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQvpfRmoLaAhVEhqYKHcKaAIQQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fmedical-dictionary.thefreedictionary.com%2Fnon-insulin-dependent%2Bdiabetes%2Bmellitus%2B(NIDDM)&usg=AOvVaw1iPR-OuFWyXixGSuQztt61
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQvpfRmoLaAhVEhqYKHcKaAIQQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fmedical-dictionary.thefreedictionary.com%2Fnon-insulin-dependent%2Bdiabetes%2Bmellitus%2B(NIDDM)&usg=AOvVaw1iPR-OuFWyXixGSuQztt61
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQvpfRmoLaAhVEhqYKHcKaAIQQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fmedical-dictionary.thefreedictionary.com%2Fnon-insulin-dependent%2Bdiabetes%2Bmellitus%2B(NIDDM)&usg=AOvVaw1iPR-OuFWyXixGSuQztt61
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
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وهذا يجعل طبيعية،  األنسولينحتى لو كانت مستويات  الجسم أنسجةعلى  مستقبالت األنسوليناستجابة 

 .هذه الحالة مختلفة عن النمط الثاني، وهذا النمط نادر جداً 

 

  :ويتميز السكري بارتفاع متقطع أو مستمر في غلوكوز الدم ويمكن االستدالل عليه بواحد من القيم التالية

  أو أعلى( لتر/ مليمول  7)ديسيلتر / مليغرام  121قياس مستوى غلوكوز الدم أثناء الصيام. 

  أو أعلى وذلك بعد ساعتين ( لتر/ مليمول  11.1)ديسيلتر / مليغرام  211قياس مستوى غلوكوز الدم

 .جرام غلوكوز كما يُتبع في اختبار تحمل الغلوكوز 75من تناول 

  أو أعلى( لتر/ مليمول  11.1)ديسيلتر / مليغرام  211قياس عشوائي لمستوى غلوكوز الدم. 

 

 :Insulinاألنسولين . 3

 األنسولين هو بروتين صغير يتألف من سلسلتين ببتيديتين ترتبطان إلى بعضهما  : التركيب

بروابط كبريتية ثنائية وهو مشحون بسلبية شديدة بسبب وجود نسبة عالية من الحموض األمينية 

وران وإلى إلى كل البروتينات المشحونة إيجابياً في الد االرتباطوبذلك يتمكن من . الكاربوكسيلية الثنائية

 . مستقبالت األنسولين على أغشية الخلية المستقبلة

 

 يمكن عزل األنسولين من موارد حيوانية كلحم البقر ولحم الخنزير ويعتبر األنسولين  : المصادر

كما يمكن إعداد األنسولين بشكل . الخنزيري المصدر أقرب الى األنسولين البشري من األنسولين البقري

 .بتعديل األنسولين الخنزيري كيميائياً بحيث يصبح مطابقاً لألنسولين البشرينصف صنعي وذلك 

إن األنسولين المستخدم اليوم هو على األغلب أنسولين مصنع بشكل تركيبي وذلك اعتماداً على تقنية إعادة 

 من لدى بعض السالالت الجرثومية كاإليشريشيا كولي بحيث تقوم بإنتاج األنسولين بدالً  DNAتكوين ال 

 .الذيفانات الجرثومية

 األنسولين بروتين إذا أخذ فموياً فإنه سيتحلل بالسبيل المعدي المعوي لذلك يجب  : طرق اإلعطاء

 . دقائق لذلك فإنه يحقن عادةً تحت الجلد 0ولكن إذا حقن وريدياً فإن عمره سيكون أقل من . إدخاله بالحقن

نية إعطاء األنسولين بطرق جديدة غير مألوفة تخفيفاً لمتاعب إن األبحاث الحديثة اليوم تحاول دراسة إمكا

من هذه الطرق يمكن أن نذكر إمكانية . وآالم المرضى الناتجة عن الحقن اليومي المستمر لألنسولين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
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إلنتاج األدوية بإنتاج  Pfizer فايزرتقوم شركة حيث إعطاء األنسولين على شكل رذاذ بالطريق التنفسي 

بدال من الزرق عن طريق  Inhalerعبر بخاخ  األنفبواسطة  االستنشاقإنسولين جديد يؤخذ عن طريق 

واستخدام اإلنسولين بهذا األسلوب ال زال موضوع دراسة للتأكد من خلوه من اآلثار  ،(اإلبر)الحقن 

أو إعطاؤه على شكل علكة أو حتى بالطريق الفموي على نتيجه لالستخدام الكثير الرئتينالجانبية على 

 .شكل جزيئات محاطة بمواد تحفظ األنسولين من تأثير الوسط الهضمي وتضمن وصوله إلى أماكن التأثير

 ن هي انخفاض سكر الدم الذي قد يؤدي إن أهم األعراض الجانبية لألنسولي:  األعراض الجانبية

ً تجاه األنسولين وبعضهم اآلخر يبدي ما يدعى  إلى اإلغماء أحياناً، كما يظهر بعض المرضى تحسسا

 .بالحثل الشحمي وهو عبارة عن تنكس موضعي للنسيج الشحمي تحت الجلد في مواضع الحقن

تتنوع مستحضرات األنسولين بشكل مبدئي في وقت بداية تأثيرها ومدة فعاليتها، ويعود هذا في  : األنواع

جزء كبير منه إلى حجم وتركيب بلورات األنسولين في المستحضرات فكلما أصبح األنسولين أقل انحالالً 

 .يصبح ذو تأثير أطول

 من األنسولين لعالج مرض السكر توجد مجموعتين: 

 (.Human insulin)بشري األنسولين ال -

 (.Insulin analogue( )انسولين مصنع أو ُمنَاِظر) ياألنسولين غير البشر -

 

  أنواع من مستحضرات األنسولين هي  خمسةبشكل عام نميز: 

 منه .دقائق 11يبدأ عمله خالل حيث هو سائل صاف   :جداً  التأثير مستحضرات األنسولين سريعة -1

واألنسولين ( وهو أنسولين بشري معدل ذو تأثير سريع) Lispro (Humalog®) األنسولين ليسبرو

 .Glulisine جلوليسينواألنسولين  Aspart (Novolog®) أسبارت

هو  : R Insulin-Regular وتسمى بالنظامي أو المنتظم التأثير مستحضرات األنسولين سريعة -2

يجب حفظه في . يعتبر أكثر أنواع األنسولين ثباتيةً و. دقيقة 31سائل صاف  وشفاف ويبدأ عمله خالل 

 .عند تعكره ثالجة وفحصه باستمرار والتخلص منهال

لذلك يجب رجه عند  عبارة عن معلق غير صاف   :مستحضرات األنسولين متوسطة التأثير -3

 .NPH & Lente منه  .استخدامه ويبدأ عمله خالل ساعة

. ساعات 0-2عبارة عن معلق غير صاف  يبدأ عمله خالل  :مستحضرات األنسولين مديدة التأثير -4

وهو األنسولين المعلق مع كل من الزنك والبروتامين، وهو ذو انحاللية ضعيفة لذلك له بداية تأثير متأخرة 

يعتبر سائل  ( Glargineجالرجين  & Levemirليفيمير  & Lantusنتوس المنه  .ومدة تأثير مديدة

 .)صاف  بخالف األنواع المديدة األخرى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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% 71إما  يحتويوتسمى باألنسولين ثنائي الطور، وهو خليط  :مستحضرات األنسولين المختلطة -5

 وسط المفعولأنسولين مت% 51 على أو R أنسولين منتظم% NPH  +31 وسط المفعولأنسولين مت

NPH  +51 %أنسولين منتظم R أنسولين متوسط المفعول  %75 أوNPH  +25 %يأنسولين فور 

 .Humalog المفعول

 

 ( : Oral Hypoglycemic Drugs)خافضات السكر الفموية . 4

أن آليات تأثير هذه األدوية مختلفة فإن معظمها يعتمد على تأمين األنسولين داخلي المنشأ وهي لذلك  رغم

كانت مجموعة . من الداء السكري 1ليس لها أي تأثير خافض لسكر الدم عند المرضى المصابين بالنمط 

 ً أدوية جديدة مثل األدوية  السلفونيل يوريا والبيغوانيد أساس المعالجة لسنوات عديدة لكن يتوافر حاليا

غلوكوزيداز -ومثبطات ألفا  Thiazolidinedionesالمعززة لألنسولين وهي مجموعة الثيازوليدينديون

  .التي تؤخر هضم السكريات وامتصاص الغلوكوز

 :تصنف خافضات السكر الفموية إلى المجموعات التالية بحسب آلية عملها 

  محرضات إفراز األنسولينEnhance Insulin Secretion:  مايلي وتشمل: 

  مركبات السلفونيل يورياSulfonylureas. 

 اتالميغليتينيد Meglitinides. 

 رافعات التجاوب لألنسولين أو مقويات حساسية الخاليا لألنسولينOvercome Insulin 

Resistance:  وتشمل مايلي:  

   البيغوانيداتBiguanides. 

   الثيازوليدينديوناتThiazolidinediones. 

  منشطات أنزيم اللين كيناز . Lyn Kinase Activators مثال: Tolimidone. 

 ألفا غلوكوزيداز أنزيم مثبطاتأو  مؤخرات امتصاص السكرياتAlpha-Glucosidase 

Inhibitors:  وتشمل مايلي: 

 .Miglitol 

 Acarbose. 

 Voglibose. 

 مضاهئات ببتيدية Peptide Analogs :  وتشمل مايلي:  

 محاكيات اإلنكرتين القابلة للحقن Injectable Incretin Mimetics:  وتشمل مايلي: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Miglitol
https://en.wikipedia.org/wiki/Acarbose
https://en.wikipedia.org/wiki/Voglibose
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  مضاهئات ونواهض الببتيد المشابه للغلوكاغون القابلة للحقنInjectable 

Glucagon-Like Peptide-1 Analogs And Agonists : Exenatide. 

   مضاهئات الببتيد المثبِِّط المعديGastric Inhibitory Peptide Analogs. 

   ثنائي الببتيد 4-الببتيدازمثبطات إنزيمDipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) 

Inhibitors : Vildagliptin. 

 مضاهئات األميلين القابلة للحقنInjectable Amylin Analogues  : Pramlintide. 

  طارحات الغلوكوزGlycosurics أو مايسمىSodium/Glucose Cotransporter 2 

(SGLT2) Inhibitors : Dapagliflozin. 

 

 : مجموعة السلفونيل يوريا .1.4

  أربعينيات القرن الماضي حيث شاع استخدام تم اكتشاف هذه المجموعة الدوائية بشكل مفاجئ في

ولسبب غامض مات العديد من المرضى عند استخدام جرعات عالية  ،لعالج الحمى التيفية IPTDمركب 

تم عزو السبب في ذلك الحقاً إلى االنخفاض الكبير في نسبة سكر الدم كتأثير جانبي خطير للمركب . منه

IPTD . تم فيما بعد تطوير دواءCarbutamide ارياً كأول دواء ينتمي لهذه المجموعة يتم ترخيصه تج

أدوية من مركبات السلفونيل يوريا  11تم الحقاً الترخيص لـ  .IPTDحيث امتلك فعالية عالجية أكبر من 

ً  12111من بين   .تمت تجربتها فعليا

 

 

 فيما يلي الصيغة العامة لمركبات السلفونيل يوريا: 

 

في حين تعطي  Lipophilic Characterالصفة المحبة للدسم  R & -Ar-تعطي المجموعتان 

جميع . Hydrophilic Characterالخاصية المحبة للماء  -SO2-NH-CO-NH-المجموعة 

 ،مدة تأثير ،المجموعات الوظيفية المذكورة أساسية للفعالية العالجية ولكن ترجع االختالفات في قوة

 .R & -Ar-هذه المركبات فيما بينها إلى طبيعة المتبادلين المحبين للدسم  استقالب وطريقة إطراح

https://en.wikipedia.org/wiki/Dipeptidyl_peptidase-4_inhibitors
https://en.wikipedia.org/wiki/Dipeptidyl_peptidase-4_inhibitors
https://en.wikipedia.org/wiki/Dipeptidyl_peptidase-4_inhibitors
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  تعتبر مركبات السلفونيل يوريا حموضاً عضوية ضعيفةpKa=5-6 . وتعتبر متشردة بشكل كبير

تساهم خاصية التشرد أو التأين المذكورة بشكل واضح في قوة . في درجة حموضة السائل الفيزيولوجي

تزيد قلونة البول من تشرد هذه المركبات . >%05ببروتينات البالزما  الواسعرتباطها اوهذه المركبات 

 .وبالتالي من إطرحها

 

 

 والثالث هما األحدث  يتصنف مركبات السلفونيل يوريا إلى ثالث أجيال حيث يعتبر الجيل الثان

 :لواألقوى مقارنة مع أدوية الجيل األو

 

 

 الخصائص الحركية الدوائية:  

 تؤخذ السلفونيل يوريا فموياً وتتمتع بامتصاص جيد. 

  ساعات 4-2تصل لذروة التركيز خالل. 

 جميعها ترتبط بشكل كبير ببروتينات البالزما. 

 تتمتع بفترة تأثير مختلفة حسب طبيعة المركب. 

 تُستقلب في الكبد. 

  االنتباه في حالة كبار السن وأيضاً في حال األمراض الكلوية (تطرح من خالل البول(. 

  تعبر المشيمة وتحرض خاليا بيتاβ  الجنينية على إفراز األنسولين مما يسبب نقص سكر الدم

 .الجنيني عند الوالدة
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  كما تملك فترة تأثير أطول . تتمتع أدوية الجيل الثاني بفعالية أقوى مقارنةً بالجيل األول

 )زيادة الوزن(كما تتصف أدوية الجيل الثاني بتأثيرات جانبية . ي يتم تناولها بوتيرة أقلبالتال

 .وتداخالت دوائية أقل مقارنةً مع الجيل األول

 

 آلية التأثير: 

  تدفق شوارد البوتاسيوم في خاليا بيتا البنكرياسية من ومنع تعمل على تثبيط  :في البنكرياس

ً بقنوات مستقبالت االرتباط خالل  ً وثيقا السلفونيل يوريا التي ربما تكون مرتبطة ارتباطا

مما يسبب إزالة قطبية الغشاء الخلوي لخاليا بيتا البنكرياسية . ATPالبوتاسيوم الحساسة للـ 

بالتالي زيادة عبور شوارد الكالسيوم عبر بسبب حصر خروج شوارد البوتاسيوم من الخلية 

. الموجودة في الغشاء الخلوي نفسه ) Voltage (الجهد  قنوات الكالسيوم المعتمدة على

كنتيجة لزيادة ارتباط تتنشط أنزيمات الكيناز المرتبطة بالحبيبات اإلفرازية للغدد الصماء 

مما يسبب بالنهاية زيادة تحرير  Calmodulinشوارد الكالسيوم ببروتين كالمودولين 

 .األنسولين

 

 لفونيل يوريا على تخفيض مستوى الغلوكاغون تعمل مركبات الس :خارج البنكرياس

glucagon تعتبر اآللية المذكورة غير  ،في الدم مما يساعد في عملها كخافضة لسكر الدم

واضحة حتى اآلن ولكن ربما تعود إلى التثبيط الثانوي غير المباشر الناجم عن زيادة إفراز 

 .األنسجة المستهدفة يمكن أن تسبب أيضاً تحفيز عمل األنسولين في. األنسولين

 

 عالقة البنية بالتأثير SAR Structure Activity Realationship: 
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  على متبادل يجب أن تحوي حلقة البنزنR  في الموقع باراpara )  تزيد المتبادالت التالية

 ,Methyl, Acetyl, Chloro, Bromo:من فعالية مركبات السلفونيل يوريا العالجية

Amino, Trifluoromethyl, Thiomethyl ( . 

  عندما تحوي حلقة البنزن على متبادلArylcarboxamidoalkyl group )  كما هو الحال

تكون الفعالية أقوى ويرجع السبب في  : )من الجيل الثاني  Glibenclamideفي مركب 

 .ميدالسلفونالمذكور وذرة آزوت مجموعة ا األميدمابين ذرة آزوت  العالقة الفراغيةذلك إلى 

 

  يعتبر حجم المتبادلR' بالنسبة للفعالية ً حيث يجب أن يجلب . على اآلزوت الجانبي حاسما

عندما يكون المتبادل المذكور ميثيل . هذا المتبادل الخاصية المحبة للدسم إلى المركب

Methyl   أو ايثيلEthyl وبيل وعندما يكون المتبادل بر ،فإن المشتق الناتج اليملك فعالية

Propyl وجد أن الفعالية تختفي عندما يملك المتبادل . فما فوق عندها تظهر الفعالية المطلوبة

 .ذرة كربون أو أكثر 12

 

  التركيب الكيميائي: 

  :السلفونيل يوريافيما يلي الصيغ الكيميائية لمركبات 
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 االستقالب : 

 Tolbutamide : 

  في الجسم إلى ً  ) %31نسبته  (يحوي األول  :مشتقينيستقلب بأكسدته سريعا

في الموقع بارا لحلقة  p-Hydroxymethyleneمجموعة هيدروكسي ميثيلين 

 .ويعتبر ضعيف الفعالية جداً مقارنة بالدواء األم البنزن

   في الموقع بارا أيضاً  مجموعة كربوكسيل ) %11نسبته  (في حين يحوي الثاني

 .من حلقة البنزن ويعتبر غير فعال

  قليلة والمشتقات الناتجة عنه  %11نسبته أقل من  (ما يخضع الستقالب ثانوي ك

 ً بطريقة  ) Butylمجموعة البوتيل  (السلسلة األليفاتية من خالل أكسدة  )الفعالية جدا

 .ω-1 1وأوميغا  Omega ωاألكسدة االستقالبية أوميغا 
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 : Meglitinidesالميغليتينيدات مجموعة  .42.

 عليها دواء  مثالRepaglinide & Nateglinide . يتميز هذان المركبان بالعديد من الصفات

. إفرازها عبر الطرق غير الكلوية ،االستقالب ،المرغوبة من بينها بداية التأثير السريعة والقصيرة نوعاً ما

 .كما يمكنهم التآزر مع أدوية أخرى مثل الميتفورمين

  يعتبر الريباغلينيدRepaglinide  مرات من دواء  11يعتبر أقوى بحوالي  (خافض سكر دم

Glyburide  (  يشتق ً والجزء  )يؤخذ منه الجزء غير السلفونيل يوريا ( Glyburideمن دواء  كيميائيا

 . Salicylic Acidاآلخر يتم اشتقاقه من حمض الصفصاف 

 يعتبر الناتيغلينيدNateglinide   مشتقاً من الحمض األمينيD-phenylalanine  ًويرتبط هيكليا

 .Repaglinideإلى حد ما بدواء 

  تعمل بنفس آلية مركبات السلفونيل يوريا إال أنها ترتبط بمواقع تختلف عن ارتباط السلفونيل يوريا

 .في أغشية خاليا بيتا البنكرياسية ATPفي قنوات البوتاسيوم المعتمدة على 
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 الخصائص الحركية الدوائية:  

  تؤخذ فموياً وتعتبر جيدة االمتصاص. 

  تتمتع ببداية تأثير سريعة جداً وتصل للذروة خالل ساعة. 

   ساعات 4تتصف بمدة تأثير قصيرة حوالي. 

  في الكبد وتطرح عبر العصارة الصفراوية الريباغلينيد ستقلبي Bile  والباقي  %02بنسبة

 .عبر البول

  اليوم تؤخذ قبل الوجبة مباشرةً ثالث مرات في. 

 

  االستطباب: 

 لوحدها أو بالمشاركة مع أحد أدوية السكري لعالج السكري النمط الثاني. 

 عند المرضى الذين لديهم حساسية تجاه الكبريت أو السلفونيل يوريا. 

  زيادة الوزن وهبوط حاد في سكر الدم :آثارها الجانبية. 
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 االستقالب: 

  Oxidativeبشكل كامل بواسطة األكسدة التحويلية الحيوية Repaglinideيتم استقالب دواء ريباغلينيد 

Biotransformation ات المستقلب أهم. باإلضافة إلى تفاعل االقتران المباشر مع حمض الغلوكورونيك

ً  M2 ة هيالرئيسي ً  حمضا ً  M7 &األمين العطري  M1 &كربوكسيليا ً غلوكورونيا  Acylمشتقا

Glucuronide . 

مسؤوالً عن تفاعل  P450للسيتوكرومات  Isozyme (Isoenzyme) CYP3A4يعتبر نظير األنزيم 

باإلضافة  M2من دواء ريباغلينيد ليعطي المشتق  N-Dealkylationاألمين مجموعة األلكيل من نزع 

مذكورة تجدر اإلشارة إال أنه اليمتلك أي من المشتقات ال. M1ليعطي المشتق  اآلخيرإلى أكسدة المشتق 

 .أي فعالية واضحة خافضة للسكر

 

 

 : Biguanidesالبيغوانيدات مجموعة  .43.

  تم اكتشاف مركب غوانيدينGuanidine  م ولكنه 1010كخافض سكر الدم في الحيوانات عام

لعالج السكري عام  Alkyl Diguanides Synthalin A & B المركبينتم تصميم . كان سام جداً 

حيث أظهرا فعالية شبيهة باألنسولين ولكن بسبب األضرار الكلوية والكبدية التي ظهرت نتيجة  م1021

  .م1031االستخدام المديد تم إيقافهما عام 

 ميتفورمين  :لذلك تم اصطناع المركبات البيغوانيدية التاليةMetformin ) 

Dimethylbiguanide ( & Phenformin ) Phenylethylbiguanide ( & Buformin  حيث

م كخافضات سكر فموية لعالج السكري غير المعتمد على األنسولين 1051استخدمت هذه المركبات عام 

NIDDM . 



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

14 
 

 يعتقد اليوم أن الميتفورم ً في الواليات المتحدة  ،في العالم ين هو خافض سكر الدم األكثر وصفا

العلم أنه تم ترخيصه تجارياً في  م مع2111طبية في عام وصفة مليون  40وحدها قاموا بوصف أكثر من 

 .م1005هذا البلد عام 

 .  

  آلية تأثير الميتفورمينGlucophage® : 

  اليحرض على إفراز األنسولين. 

   األنسجة العضلية والدهنية تجاه األنسولينويزيد حساسية الكبد. 

   يثبط عملية استحداث السكرGluconeogenesis في الكبد. 

   الغليكوجين في الكبد يخفض تحللGlycogenolysis. 

  يزيد االستقالب الالهوائي للغلوكوز في األمعاء. 

  يخفض األكسدة االستقالبية للحموض الدسمة في الكبد. 

   يزيد عملية تكون الغليكوجينGlycogenesis في العضالت. 

  يزيد استخدام الغلوكوز المحيطي. 
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 للميتفورمين الخصائص الحركية الدوائية: 

   ً  .يؤخذ فمويا

  اليرتبط ببروتين المصل. 

  اليستقلب. 

   ساعات 3نصف عمره الحيوي. 

  يطرح بدون تعديل كيميائي في البول. 

 

 الميزات العالجية للميتفورمين: 

  رخيص الثمن. 

  اليسبب زيادة الوزن. 

  اليسبب خطر هبوط سكر حاد. 

   يحسن الصيغة الدهنية أو الملف الدهنيLipid Profile. 

 

 تأثيرات جانبية للميتفورمين: 

  إسهال ،إقياء ،غثيان. 

   الحماض اللبنيLactic Acidosis. 

  امتصاص فيتامين  يضعفB12  وحمض الفوليكB9 على المدى الطويل. 

  طعم معدني في الفم. 
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 : Glitazonesأو الغليتازونات  Thiazolidinediones الثيازوليدينديوناتمجموعة  .44.

  يعتبرTroglitazone  بسبب ً أول دواء تم ترخيصه من هذه المجموعة ولكنه ُسحب الحقا

. Rosiglitazone & Pioglitazoneتال ذلك ظهور دوائين جديدين هما  ،المخاوف من سميته الكبدية

 .تستهدف هذه المركبات بشكل خاص المرضى الذين لديهم مقاومة لألنسولين

 

 

 آلية التأثير: 

  تعتبر نواهض  ( األدوية من خالل تنشيط تعمل هذهAgonists ( النووية  المستقبالت

-PPARs (Peroxisome Proliferator المنشطة لمكاثر البيروكسيسوم البروتينية

Activated Receptors) وخاصة النوع غاماPPARγ   نسخ منها المسؤولة عن

Transcription نقل  ،والمشتركة بعمليات إنتاج العديد من الجينات المستجيبة لألنسولين

 .واستخدام الغلوكوز

  مستقبالت  توجدPPAR  في األنسجة المستهدفة الرئيسية لعمل األنسولين مثل األنسجة

 .والكبد والعضالت الهيكليةالدهنية 

   ينجم عن تنشيط مستقبالتPPARγ  زيادة في إنتاج مستقبالتGLUT 1 & GLUT 4 

 .التي تعتبر بروتينات ناقلة للغلوكوز من البالزما إلى داخل الخاليا العضلية والدهنية

  مستقبالت  كما يسبب تنشيطPPARγ  ارتفاع تخزين الحموض الدسمة في الخاليا الشحمية

بالتالي انخفاض تركيزها في الدوران مما يؤدي إلى لجوء الخاليا إلى أكسدة الغلوكوز بشكل 

 .الطاقة الالزمة للعمليات الخلوية المختلفةأكبر لتأمين 
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 لدواء  الخصائص الحركية الدوائيةzoneRoseglita: 

  ي ً  .ؤخذ كجرعة وحيدة فمويا

  00رتبط بشدة مع ألبومين المصل بنسبة ي%. 

  تصف ببداية تأثير بطيئةي. 

   ساعات 4-3نصف عمره الحيوي. 

  بواسطة األنزيم  ستقلب في الكبديCYP2C8. 

  وعبر الصفراء %14طرح في البول ي. 

 

 التأثيرات الجانبية: 

   احتباس الماء مما يعني حدوث وذمةEdema. 

  سمية كبدية مما يتطلب إجراء تحاليل كل شهرين في السنة األولى من العالج. 

  زيادة وزن معتدلة. 

  فشل قلب احتقاني. 

 

 عالقة البنية بالتأثير: 

   مجموعة حمضية الرئيسية  -1 :من ثالثة أجزاء رئيسية  أدوية الغليتازوناتهيكل يتألف

منطقة عطرية مركزية تعتبر  -Binding Region & 2تعتبر منطقة الربط بالمستقبل 
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سلسلة جانبية محبة للدسم تعتبر منطقة التأثير أو  -Linker Region & 3كمنطقة رابطة 

 .Effector Regionاالستجابة 

  يسية على حلقة تحوي المجموعة الحمضية الرئThiazolidinedione TZD  والتي تعتبر

كما هو الحال  HBDمانحة للرابطة الهيدروجينية (مسؤولة عن عدة ارتباطات محبة للماء 

كما هو الحال في مجموعتي  HBAومستقبلة للرابطة الهيدروجينية  &في ذرة اآلزوت 

 His449, Tyr473, His323, Ser289 ,Gln286 مع األحماض األمينية )الكاربونيل 

لذلك أي تعديل على هذه الحلقة سيؤدي إلى انخفاض الفعالية أو . PPARγمستقبالت في 

 .زوالها

   تعتبر السلسلة الجانبية المحبة للدسم أساسية للفعالية حيث تستطيع تغيير الخواص الحركية

 .PPARγالت والسمية للدواء باعتبارها منطقة التأثير مع مستقب

   تعتبر المنطقة الرابطة العطرية جوهرية للفعالية ألنها محدودة بمسافة معينة في الفراغ

باإلضافة لذلك  .ذات أحجام كبيرةوستنخفض الفعالية بالضرورة عند إدخال أي متبادالت 

مابين حلقة  CH2-مجموعة الميثيلين  Unsaturationستنخفض الفعالية عند إزالة تشبع 

TZD كما أن إضافة مجموعة ساحبة لاللكترونات كالكلور أو الفلور أو  .لنواة العطريةوا

ثالثي فلور الميثيل على الحلقة العطرية المركزية كبديل عن مجموعة االيثر سيؤدي على 

 .انخفاض الفعالية

 

 

 



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

19 
 

Glucosidase -Alphaألفا غلوكوزيداز أنزيم مثبطاتأو  مؤخرات امتصاص السكريات .4.4

Inhibitors: 

  غلوكوزيداز -ألفا اتنزيمعكوس أل على تثبيطهذه األدوية تعملα-Glucosidases ) خاصة ألفا

السكريات المعقدة إلى قليلة التعدد  كالمسؤول عن تفكي α-Amylaseأميالز البنكرياسي 

Oligosaccharide  في تجويف األمعاء الدقيقة& α-Glucosidase الذي المرتبط بغشاء األمعاء و

 .)معطياً الغلوكوز في األمعاء الدقيقة  Disaccharidesالثنائيةالثالثية و النشاء والسكريات يهضم

 م الكربوهيدرات المعقدة وتأخير تشكيل السكريات البسيطة القابلة لالمتصاص منع هض بالتالي

  .ل من تأثير الكربوهيدرات على سكر الدميتقلوكنتيجة لهذا التثبيط ال

  هذه المجموعة دواء من أوائلAcarbose  الذي يعتبر سكر زائف قليل التعددPseudo-

Oligosaccharide .تم عزله من مزارع جراثيم الشعاعياتActinomycetes  . يقلل من مستوى

 ويحسن السيطرة االستقالبيةمن مستوى األنسولين يخفض وكذلك  %35-31بنسبة الغلوكوز بعد األكلي 

تم تأكيد نتائجه اإليجابية عند كال مرضى نمطي السكري األول  .عند مرضى السكري من النمط الثاني

 .يعتبر امتصاصه ضعيفاً ويستقلب بواسطة الجراثيم المعوية ويطرح مع البراز. والثاني

   يعد الميغليتولMiglitol  م وهو عبارة عن 1001ثاني دواء في هذه الفئة وتم ترخيصه عام

 .أميني بسيطسكر 

  أما دواءVoglibose عبارة عن مشتق أميني بسيط لحلقي  الثالث ضمن هذه المجموعة وهو فهو

 . Simple Amine Substituted Cyclohexane Polyol الهسكان عديد الكحول

 


