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 11من  1صفحة 
 

 

 5المحاضرة 

 خافضات الشحوم

 Antihyperlipidemic agents 

 

 :مقدمة. أولا 

  الدهون الرئيسية Major Lipids الكوليسترول  :المتواجدة في مجرى الدم هيCholestrol &  استرات

الدهون المفسفرة أو  & Triglyceridesالشحوم الثالثية  & Cholestrol estersالكوليسترول 

 .Phospholipidsالفوسفوليبيدات 

   ينجم ارتفاع شحوم الدم أو مايُسمى فرط شحميات الدمHyperlididemia  عن ارتفاع التركيز البالزمي

بسبب حاجة جميع الدهون إلى البروتينات الشحمية المنحلة . لواحد أو أكثر من هذه الدهون المذكورة

Soluble Lipoproteins ) ببروتينات إضافية تُسمى  التي ترتبط بدورها على سطحها الخارجي

Apolipoproteins  وظيفتها إضفاء الثباتية والدعم الهيكلي عند االرتباط بالمستقبل الخلوي وتعمل

لذلك يُنتج   ،ليتم نقلها عبر الدم )كعوامل مساعدة لألنزيمات المسؤولة عن استقالب البروتينات الشحمية

 فرط بروتينات الدم الشحميةارتفاع شحوم الدم في النهاية زيادة في تركيز جميع الجزيئات الناقلة مايُسمى 

Hyperlipoproteinemia العصيدي  الشرايين تصلب آفاتالمرتبط بقوة ب Atherosclerotic 

Lesions مرض القلب التاجي وCHD Coronary Heart Disease. 

  ( من األقل كثافة واألكبر حجما إلى األكثر كثافة واألصغر حجما)نات الشحمية حسب كثافتها تقسم البروتي

 : إلى

 ات الكيلوميكرونChylomicrons  ليسريدغلالدهون ثالثية اوهي تحمل Triglycerides  من األمعاء

 .إلى الكبد والنسيج الشحمي

  كثافة ال وضيعةالبروتينات الدهنية(Very Low Density Lipoproteins ) أوVLDL  تحمل

 .إلى النسيج الشحميمن الكبد الدهون ثالثية الجليسريد حديثة اإلنتاج 

  كثافة ال متوسطةالبروتينات الدهنية(Intermediate Density Lipoproteins ) أوIDL  وهي

 . الصيام عند الدم في عادة اكتشافها يمكن ال .LDLوتفضي إلى  VLDLأجسام تنتج عن تقوض 

  كثافة الالبروتينات الدهنية منخفضة(Low Density Lipoproteins ) أوLDL  بين ما تحملوهي 

 الجسم حول( إلخ الثالثية، الدهون الكوليسترول، الفوسفوليبيد،) الدهون جزيئات من 0333 إلى 0333

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 11من  2صفحة 
 

إذا زادت نسبتها على حد معين يمكن أن تسبب بأمراض  ألنه" أو السيء لسترول الضاروالك"وتسمى 

 .انسداد الشرايين

  كثافة ال مرتفعةالبروتينات الدهنية(High Density Lipoproteins ) أوHDL بتجميع تقوم 

 تعيدها ثم الجسم أنسجة من( وغيرها الثالثية والدهون والكوليسترول الفوسفوليبيد) الدهون جزيئات

 التركيزات ألن "لسترول الحميدوالك"مالح الصفراء ولذلك تسمى للتخلص منها على شكل أ الكبد إلى

 .الشرايين تصلب تطور معدالت بانخفاض ترتبط األعلى

 

ا   :الكوليسترول. ثانيا

   ذرة كربون ويعتبر مكون هام لجميع أغشية الخاليا  72يتألف الكوليسترول ذو البنية الستيروئيدية من

 & Estrogensاالستروجينية  & Androgensللهرمونات األندروجينية  Precursorوالسليفة 

 . Adrenocorticoidsهرمونات قشر الكظر  & Progestroneالبروجسترون 

   يبدأ االصطناع الحيوي للكوليسترول من مركبAcetyl Coenzyme A (CoA)  . ينتج عن المرحلة

بدءاً من ثالث جزيئات  Isopentenyl Pyrophosphateاألولى من االصطناع الحيوي تشكيل مركب 

إلى  Hydroxy-3-Methylglutaryl (HMG)-CoA-3تعتبر خطوة تحويل مركب . CoAمن 

. هامة جداً ألنها تعتبر موقع التحكم األول في اصطناع الكوليسترول الحيوي Mevalonic Acidحمض 

في  Thioesterحيث يُرجع االستر الكبريتي  HMG-CoA Reductaseيحفز هذه الخطوة أنزيم 

HMG-CoA تتألف المرحلة الثانية من اقتران ست جزيئات من . إلى مجموعة كحول أولية

Isopentenyl Pyrophosphate ين لتكوSqualene . يلي ذلك تحليقCyclization  مركب

Squalene  لتشكيلLanosterol  إلى الكوليسترول المطلوب من خالل نزع ثالث ً الذي يتحول الحقا

 .مجموعات ميثيل
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 11من  3صفحة 
 

 

 

  يتحول الكوليسترول بعد ذلك أنزيمياً عبر مسارين مختلفين: 

   يتأكسد الكوليسترول بواسطة أنزيم  :األولالمسارDesmolase بـ ً  Side) الذي يُسمى أيضا

Chain-Cleaving Enzyme)  مركب ً الذي يشطر السلسلة الجانبية للكوليسترول معطيا

Pregnenolone  جميع الستيروئيدات داخلية ل الحيوي صطناعاالالذي يخدم كوسيط مشترك في

 . المنشأ
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 11من  4صفحة 
 

 

 

  يتحول خالله الكوليسترول إلى األحماض واألمالح الصفراوية :المسار الثانيBile Acids & 

Bile Salts .7يحفز أنزيم . يعتبر هذا المسار اآللية األهم لهدم الكوليسترولα-Hydroxylase 

ولذلك يعد مفتاح التحكم  الخطوة البدئية المحددة لمعدل استقالب الكوليسترول في هذا المسار

ً لهذا المسار بنسبة  Glysineومشتقاته إما مع الغليسين  Cholic acidيقترن . األنزيمي أيضا

 Glycocholateتعتبر األمالح الصفراوية مثل . %72بنسبة  Taurineأو مع التورين  27%

 .عوامل فعالة على السطح تعمل كمنظفات أنيونية
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 11من  5صفحة 
 

 

 

ا   :بروتينات الدم الشحميةتصنيف فرط . ثالثا

  تنجم األولية عن العيوب الوراثية. وثانوية )أو عائلية( يتم تصنيفها إلى اضطرابات أوليةGenetic 

Deficiencies  أو الطفرات الوراثيةGenetic Mutations . بينما تعتبر الثانوية كنتيجة لظروف أو

قصور الغدة  & Diabetes Mellitusاالضطرابات الثانوية بداء السكري ارتبطت . أمراض أخرى

 Liver Diseaseأمراض الكبد  & Renal Diseaseأمراض الكلية  & Hypothyroidismالدرقية 

 .بعض األدوية & Alcoholismإدمان الكحول  &

   صنف العالمFredrickson  م االضطرابات األولية إلى ست مجموعات ظاهرية 7602في العام

Phenotypes ) I, IIa, IIb, III, IV, V ( تم  .باالعتماد على طبيعة البروتين الشحمي والدسم المرتفع

ً إلى ثالث مجموعات رئيسية هي ارتفاع الكوليسترول  تطوير هذا التصنيف حديثا

Hypercholesterolemias &  ارتفاع الشحوم الثالثيةHypertriglyceridemias &  ارتفاع

في حالة فرط يعرض الجدول التالي أهم االضطرابات األولية  .المختلطةالكوليسترول والشحوم الثالثية 

  :بروتينات الدم الشحمية
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 11من  6صفحة 
 

 

 

ا   :بروتينات الدم الشحميةتصنيف األدوية الخافضة لفرط . رابعا

 :تصنف حسب بنيتها الكيميائية إلى سبعة مجموعات رئيسية

 A HMG-CoA Reductaseمثبطات أنزيم مختزل هيدروكسي ميثيل غلوتارات كوأنزيم  .7

Inhibitors ) الستاتينات( . 

 .Fibric Acid Derivativesمشتقات حمض الفيبريك  .7

 .Bile Acid Sequestrant Resinsراتينات احتجاز حموض الصفراء  .0

 .LDL LDL Oxidation Inhibitorsمثبطات أكسدة  .2

 .Pyridine Derivatives )حمض النيكوتينيك  (مشتقات البيريدين  .7

 .Cholesterol Absorption Inhibitorمثبطات امتصاص الكوليسترول  .0

 .Miscilleneouceأدوية مختلفة البنية  .2
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 11من  1صفحة 
 

 

 

ا   :Bile Acid Sequestrant Resinsراتينات احتجاز حموض الصفراء . خامسا

   تم تطوير دواء كوليسترامينCholestyramine  م لعالج الحكة الثانوية7603في العامPruritus 

Secondary  لرفع تركيز الحموض الصفراوية البالزمي في المرضى الذين يعانون من الركود

ً  .Cholestasisالصفراوي  قابليته لالرتباط مع الحموض الصفراوية وزيادة إطراحها عبر  أنتجت الحقا

م لعالج 7620تمت الموافقة عليه في العام . الدم في الكوليسترول مستويات خفض في مفيدة آثارالبراز 

تال  .في المرضى الذين اليستجيبون للتعديالت الغذائية Hypercholesterolemia الدم كوليسترولفرط 

 Colesevelam7333  كوليسفيالم & Colestipol 7622 كوليستيبول ذلك الموافقة على دوائين هما

 .الصفراوية األحماض لربط المطلوبة الرئيسية الهيكلية الميزاتالمتالكهما  على التوالي

   تم تصنيفCholestyramine & Colestipol & Colesevelam ةمبادل اتكيميائياً باعتبارها راتين 

ومبادلة ذرات مشحونة سلبياً مع لقدرتها على االرتباط بانتقائية  Anion-Exchange Resinsاألنيونات 

المشحونة إيجابياً الترتبط بشكل متساٍو مع  ن هذه الراتيناتوتأتي انتقائيتها هذه من حقيقة أ .مركب آخر

 .جميع األنيونات

  آلية التأثير: 

  تخفض أدوية Cholestyramine & Colestipol & Colesevelam  مستوياتLDL 

 .من مجرى الدم LDLمن خالل العمل بشكل غير مباشر على زيادة إطراح  البالزمية
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 11من  8صفحة 
 

   وتعاد  ءمن الحموض الصفراوية من األمعا %62يتم في الحالة الطبيعية إعادة امتصاص حوالي

ً وإنما تعمل . إلى الكبد لتنظيم إنتاجها التمتص راتينات احتجاز األحماض الصفراوية فمويا

 . موضعياً في السبيل الهضمي لمنع العملية الحيوية المذكورة

  لصفراوية بنوعين رئيسيين من الحموض الصفراوية هما ترتبط راتينات احتجاز األحماض ا

Glycocholic & Taurocholic Acids وتزيد من طرحها عبر البراز. 

   7بالتالي زوال تثبيط رد فعل أنزيم . إلى الكبد العائدةبالنتيجة انخفاض تركيز هذه المركباتα-

Hydroxylase إلى األحماض الصفراوية مايعني زيادة التحول الكبدي للكوليسترول. 

  زيادة التعبير عن  :يقود انخفاض تركيز الكوليسترول الكبدي إلى العديد من التأثيرات التعويضية

 HMG-CoAتحفيز أنزيم &البالزمي  LDLارتفاع القبط الكبدي لـ  & LDLمستقبالت 

Reductase & ن غير كافيين يعتبر التأثيرين األخيري. زيادة االصطناع الحيوي للكوليسترول

 .لمواجهة ارتفاع تصريف الكوليسترول وهدمه

  انخفاض عودة األحما ً الشحوم الثالثية  عالصفراوية إلى الكبد زيادةً في اصطنا ضيسبب أيضا

Triglycerides  وارتفاع عابر في مستوياتVLDL،  بالتالي سترفع آليات الحقة تعويضية من

 .LDLعلى األرجح من خالل الزيادة التي حدثت في مستقبالت  VLDL إزالة

 التأثيرعالقة البنية ب:  

  ً ً أو إسهاميا يتألف بشكل أساسي من البولي  Copolymerيعتبر الكوليسترامين بوليميراً مشتركا

 Divinylbenzeneالبنزن  إيثينيل )فاينيل  (مع كمية صغيرة من ثنائي  Polystyreneستيرين 

 mEq 4فإنه يحوي تقريباً  ،باإلضافة إلى ذلك. Cross-Linking Agentكعامل رابط فراغي 

تعمل هذه المجموعات . من مجموعات األمونيوم الرباعية المثبتة لكل غرام من الراتين الجاف

عملياً فإن كل هذه المواقع تكون سهلة الوصول إليها من . المشحونة إيجاباً كمواقع ربط لألنيونات

ارتفاعاً  % 2/8إلى  % 7من  Divinylbenzeneتسبب زيادة كمية . قبل الحموض الصفراوية

في مستوى الربط الفراغي وتقلل من مسامية الراتين مايعني منع الحموض الصفراوية من 

 .المركب االرتباط بمواقع الربط الداخلية ويقلل من كفاءة
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   ً ً أو إسهاميا من يتألف  Copolymerيعتبر الكوليستيبول بوليميراً مشتركا

Tetraethylenepentamine & Epichlorhydrin  على شكل ملح ً ويسوق تجاريا

تعتبر المجموعة الوظيفية المفتاحية أو الرئيسية هي مجموعات األمين الثانوية . هيدروكلوريدي

. الكوليستيبول بشكل عام محتوى من اآلزوت أكبر من نظيره الكوليسترامينيحوي . والثالثية

على درجة حموضة األمعاء وهي ربما أقل من تعتمد سعة أو قدرة الراتين على مبادلة األنيونات 

أثبتت دراسة قارنت بين المركبين في الزجاج بأن الكوليسترامين له سعة . نظيره الكوليسترامين

 Quaternizationيرفع تفاعل . حموض الصفراوية من الراتين اآلخرادمصاصية أكبر لل

 .Glycocholateللكوليستيبول مع يود الميثيل من قدرته على استيعاب 

 

 

   أكثر كوليسفيالماليعتبر ً يتكون . بشكل عام يشبه تكوينه البدئي الكوليستيبول. بوليميراً متنوعا

ً عبر الفراغ مع  Poly(Allylamine)من عديد ألليل أمين  كوليسفيالمال المرتبط مبدئيا

Epichlorhydrin  1ثم بعد ذلك تتم ألكلته مع-Bromodecane & (6-Bromohexyl)-

Trimethylammonium Bromide . يتكون البوليمير الناتج من أربعة مجموعات وظيفية

 Fragement Bالوحدة  &وهي أمين أولي  Fragement Aالوحدة  :رباعية أو أساسية هي 

وهي زوج  Fragement Cالوحدة  &وهي أمين ثانوي باإلضافة إلى مجوعة أمونيوم رابعية 

بالمحصلة يصبح . Decylated Amineوهي  Fragement Dالوحدة  &الثانوية  تمن األمينا

 بأنه اليسبب كوليسفيالميتميز ال لذلك البوليمير عبارة عن جل محب للماء ولكنه غير منحل فيه

بسبب ألفته المذكورة للماء ماينتج مواد لينة تشبه الهالم سهلة  اإلمساك عكس المركبين السابقين

 .اإلفراغ
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ا  A CoA Reductase -HMGمثبطات أنزيم مختزل هيدروكسي ميثيل غلوتارات كوأنزيم . سادسا

Inhibitors : 

   يوجد العديد منها قيد االستخدام السريري حالياً ويمكن تصنيفها كيميائياً بشكل عام إلى مركبات طبيعية

من  Mevalonic Acidإلى حمض الميفالونيك  HMG-CoAتمنع جميعها تحول . مصنعةوآخرى 

وتمتلك تأثيرات متشابهة على مستويات الكوليسترول  HMG-CoA Reductaseخالل تثبيط األنزيم 

 . البالزمية

   م مع المركب 7620بدء تطويرها في العامMevastatain  الذي كان يُسمىCompactin  حيث تم

 HMG-CoAحيث أبدى كفاءة في التثبيط التنافسي ألنزيم  Penicilliumعزله من نوعين من فطر 

Reductase  آالف ضعف من ركيزة األنزيم 73المتالكه ألفة تجاه األنزيم أكبر بحوالي. 

   تم ً ً بـ  Mevinolinعزل مركب الحقا  & Monascus ruberمن  Mevastatainالشبيه كيميائيا

Aspergillus terreus ،  تم تسميته فيما بعد بـLovastatin )  م 7682الذي تمت الموافقة عليه عام( 

ً عن بعضهما بحضور . Mevastatainحيث أظهر فعالية أكبر بمرتين من  يختلف المركبان كيميائيا

 . Lovastatinمن النواة ثنائية الحلقة في مركب  '6مجموعة الميثيل فقط في الموقع 

  حلمه المُ  يرتبط كال المركبين بإحكام مع األنزيم نظراً لكون الكتونهماHydrolysed Lactone  يحاكي

 . الُمفرز من األنزيم نفسه tetrahedral intermediateالتركيب الوسطي رباعي الوجوه 
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 التأثيرعالقة البنية ب:  

   قابلية حلقة الالكتون للحلمهة  &تعتبر فعالية هذه المركبات حساسة لفراغية حلقة الالكتون& 

 .في المركب Two Ring Systemsطول الجسر الرابط بين األنظمة الحلقية 

  ويعتبر كالً من حجم وشكل هذه  يمكن استبدال النواة ثنائية الحلقة بحلقات آخرى محبة للدسم

 .الحلقات هاماً لفعالية المثبط بشكل عام

   تعديل بسيط في النواة ثنائية الحلقة ومجموعتها الجانبية االسترية لمركبLovastatin  قاد إلى

حلقة مفتوحة تحوي  Pravastatinيمتلك  .Simvastatin & Pravastatinالحصول على 

وهو يعتبر  '6مجموعة حمضية ومجموعتي هيدروكسيل مع مجموعة هيدروكسيل في الموقع 

 .Lovastatin & Simvastatinأكثر حباً للماء من 

   اختراق أصغري عبر األغشية  :تعتبر الميزات المقترحة لزيادة الخاصية المحبة للماء هي

 &انتقائية أفضل تجاه الخاليا الكبدية  &  Peripheral Cellsالمحبة للدسم للخاليا المحيطية

 .Lovastatin & Simvastatinانخفاض حدوث التأثيرات الجانبية الموجودة في 
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 11من  12صفحة 
 

  قاد استبدال النواة ثنائية الحلقة بأنظمة حلقية عطرية متنوعة االستبدال إلى تطوير األدوية

Fluvastatin ) Indole ( & Atorvastatin ) Pyrrole ( &  Pitavastatin ) 

Quinoline ( & Rosuvastatin ) Pyrimidine ( . 

   يمكن تصنيف جميع مثبطاتHMG-CoA Reductase  كيميائياً كـ: 

7-Substituted-3,5-Dihydroxyheptanoic Acids . 

 

 

 آلية التأثير: 

   يخفض تثبيط األنزيمHMG-CoA Reductase  من مستويات الكوليسترول البالزمية عبر

زيادة في المستقبالت التي تتوسط  &تثبيط االصطناع الحيوي للكوليسترول  :ثالث آليات مختلفة 

 . VLDLإرجاع سالئف  & LDLقبط 

  لذلك يخفض تثبيطه . االصطناع الحيوي للكوليستروللمعدل  يعتبر األنزيم المذكور هو المحدد

من الكوليسترول الكبدي بالتالي تسبب آليات تعويضية زيادة التعبير عن األنزيم وعن مستقبالت 

LDL . في اصطناع ً ً إلى متوسطا ً بسيطا تكون النتيجة من جميع هذه التأثيرات انخفاضا
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 LDLانخفاض تركيز  & LDLالمستقبالت التي تتوسط قبط زيادة واضحة في  &سترول الكولي

 .البالزمي

   يسبب زيادة عدد مستقبالتLDL  ارتفاعاً في اإلزالة المباشرة لـVLDL & IDL )  سالئف الـ

LDL ( . 

   تسبب مثبطاتHMG-CoA Reductase  ًفي مستويات  %77-8ارتفاعاً متوسطاHDL. 

   الستاتينات لعالج فرط كوليسترول الدم وفرط شحميات الدم المشترك العائلي وفرط تستعمل

 .أو الشحوم الثالثية/شحميات الدم الناجم عن زيادة الكوليسترول و

 

ا   : .Cholesterol Absorption Inhibitorمثبطات امتصاص الكوليسترول . سابعا

   أتى تطوير دواء ازيتيميبEzetimibe  من الرغبة في تطوير مثبطات ألنزيمACAT ) Acyl CoA-

Cholesterol Acyltransferase (  الخاليا المخاطية المسؤول عن تشكيل استرات الكوليسترول في

 .الكبدية المتشكلة VLDLواصطناع استرات الكوليسترول في  المعوية

   يعتبر المركبC  من أوائل المركباتAzetidinones  التي اختُبرت في تثبيط األنزيم المذكور& 

من المثير لالهتمام بأن قدرته على تخفيض الكوليسترول البالزمي . الكوليسترول البالزمي تخفيض

وأكدت بأن قدرة هذه المركبات في  Dطورت دراسات الحقة المركب . تجاوزت نظيرتها في تثبيط األنزيم

في دراسات حيوية الحقة  Dقاد تطوير المركب . متخفيض الكوليسترول البالزمي مستقلة عن تثبيط األنزي

لمساعدة  حيث تضمنت التعديالت إدخال مجموعات هيدروكسي Ezetimibeإلى الحصول على الدواء 

الفلور في الموقع بارا من الحلقة العطرية لحجب المركب على التموضع أو التوطين في األمعاء وإدخال 

 . االستقالب غير المرعوب به للدواء

 آلية التأثير: 

   يعتبر ازيتيميب خافض لفرط شحوم الدم من خالل إنقاص امتصاص الكوليسترول في األمعاء

يرتبط . في األمعاء الدقيقة Brush Borderعبر منع امتصاصه من قبل الحافة الفرشاتية 

مايسبب  موجود في جدار األمعاء الدقيقة )بفضل حلقة البيتاالكتام  ( ازيتيميب ببروتين ناقل نوعي

اليؤثر في امتصاص الشحوم الثالثية أو الفيتامينات . نقص في نقل وامتصاص الكوليسترول

 .المنحلة بالدسم

   زيادة في المستقبالت التي تتوسط قبط ينجم عن ذلكLDL. 
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 الستقالب: 

   يستقلب ازيتيميب بعد اإليتاء الفموي بشدة في جدار األمعاء والكبد لتشكيل مستقلبه الفعال وهو

ً بكمية صغيرة أقل من  .الفينول الموافق المرتبط مع حمض الغلوكورونيك كما يستقلب تأكسديا

ر اليؤث. عبر تحويل المجموعة الهيدروكسيلية البنزيلية إلى الكيتون الموافق الغير فعال 7%

 .CYP450الدواء في على أنزيمات 

 

 

ا   :. Fibric Acid Derivativesمشتقات حمض الفيبريك . ثامنا

   م حيث اختُبرت سلسلة من األحماض7607يعود تاريخ استخدامها إلى العامAryloxyisobutyric 

Acids وأظهرت قدرة على خفض مستوى كوليسترول الدم والشحوم بشكل عام.  
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   أظهر المركبEthyl p-Chloro-Phenoxyisobutyrate التوازن األفضل مابين الفعالية والسمية. 

ً بـ كلوفيبرات  ً بأنه عبارة عن طليعة . Clofibrateتم تسميته الحقا  Prodrugأظهر الكلوفيبرات الحقا

تمت الموافقة عليه . Clofibric Acidأو مايُسمى  p-Chloro-Phenoxyisobutyric Acidلحمض 

بينت نتائج تجربة لمنظمة الصحة العالمية . م ولفترة من الزمن كان دواًء ناجحاً وموصوفاً بشدة7602عام 

تنخفض عندهم من الكوليسترول فإن المرضى المعالجين به لم  %6م بأنه على الرغم من خفض 7628

أصبح . إلى تراجع شعبيته واستخدامه األحداث القلبية الوعائية بل زادت بينهم نسبة الوفاة اإلجمالية ماأدى

 .لتصميم أدوية فيبرات أكثر أماناً وفعاليةً منه Prototypeالحقاً كلوفيبرات نموذجاً مبدئياً 

   ركزت الدراسات على تعديل استبدال الحلقة العطرية وإضافة مجموعات فاصلةSpacer Groups  وتم

 .تصميم العديد من المركبات الفعالة

  ا كان من بينهGemfibrozil 7687 & Fenofibrate 7688 . تمت الموافقة على فينوفيبرات

Fenofibrate  أظهر كال المركبان فعالية أماناً أكثر مقارنة بكلوفيبرات في خفض مستويات . م7660عام

 . البالزمية HDLالشحوم الثالثية البالزمية ورفع مستويات 

   تم أيضاً تصميمCiprofibrate & Benzafibrate  ولكن حالياً اليُستخدمان في الواليات المتحدة وإنما

  .فقط في بعض الدول األخرى

 

 آلية التأثير: 

   تُخفض الفيبرات من مستويات الشحوم الثالثية البالزميةTriglycerides  أكثر من تخفيض

 .مستويات الكوليسترول البالزمية
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   تسبب بشكل واضح تخفيض مستوياتVLDL  مايسبب زيادة متوسطة في مستوياتHDL .

يرفع  :كمثال على هذا التأثير اآلخير . LDLكما تملك تأثيرات مختلفة على تراكيز 

Gemfibrozil  من مستوياتLDL  فرط شحوم الدم الثالثية في حين يُخفض من في مرضى

تعتبر اآللية غير . الشحوم الثالثيةفي المرضى الذين لديهم مستويات طبيعية من  LDLمستويات 

واضحة حتى اآلن ولكن تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات تسبب تأثيرات مفيدة على 

 .استقالب البروتينات الشحمية

  د من تأثيرتها ناجمة عن توسط تفعيل مستقبالتيتم اقتراح أن العدPeroxisome 

Proliferater-Activated Receptors (PPARs) ترتبط . وتناوب في التعبيرات الجينية

 . PPARαالفيبرات بشكل نوعي بالمستقبالت 

   انخفاضVLDL  أنزيم البالزمي ناتج بشكل أولي عن قدرة هذه المركبات على تحفيز فعالية

Lipoprotein lipase  المسؤول عن إزاحة الشحوم الثالثية منVLDL البالزمي . 

  من مستويات  تخفض الفيبرات ،باإلضافة لذلكVLDL  البالزمية بواسطة تحفيز أكسدة

تثبيط اصطناع الشحوم الثالثية  & PPARαالحموض الدسمة المتوسطة من خالل المستقبالت 

 Lipoprotein lipaseيعزز هذا التأثير من عمل أنزيم  ( ApoC-IIIتخفيض التعبير عن  &

 .)كمثبط لألنزيم المذكور ApoC-IIIألنه في الحالة العادية يخدم 

   تظهر التأثيرات المرغوبة على مستوياتHDL  نسخ بسبب زيادةApoA-I & ApoA-II 

 .Chloesterol Ester Transfer Proteinوانخفاض نشاط 

   تسرع الفيبرات من دوران وإزالة الكوليسترول من الكبد مايزيد من اإلفراز الصفراوي

ربما يسبب ذلك تشكل الحصيات  &الكوليسترول البرازي  يعزز إطراح &للكوليسترول 

 .Cholelithiasisالصفراوية أو المرارة 

   شحوم ثالثية  (يعد كلوفيبرات دواء االختيار لعالج النمط الثالث من فرط شحميات الدم +

 .)كوليسترول 

 

  عالقة البنية بالتأثير:  

   يمكن تصنيف الفيبرات كيميائياً إلى مشابهات حمضPhenoxyisobutyric Acid  

  تعتبر دراسات عالقة البنية بالتأثير في هذه المركبات ضئيلة. 

   بشكل عام تعتبر جميع الفيبرات مماثالت للبنية العامة التالية:  
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   تعتبر المجموعة الحمضيةIsobutyric Acid أساسية للفعالية. 

   الحلمهة في الجسم حتى يتم تفعيلهيحتاج الفينوفيبرات الذي هو طليعة استرية إلى. 

  ينجم عن استبدال الحلقة العطرية في الموقع بارا بذرة كلور أو حلقة بروبيل حاوية على الكلور

 . مركبات تملك نصف عمر حيوي أطول بشكل واضح

   تملك معظم الفيبراتPhenoxyisobutyric Acid . تسبب إضافة فاصلn-Propyl  كما هو

 .دواًء فعاالً  Gemfbrozilالحال في مركب 

  يملك الفينوفيبرات حلقة عطرية ثانية مايعزز من انحالله بالدسم بالتالي من قدرته العالجية .

 .غرام 7-7مغ مقارنة بكلوفيبرات  233-733يخفض هذا التعديل من جرعته اليومية 

 

ا   :. Pyridine Derivatives )حمض النيكوتينيك  (مشتقات البيريدين . تاسعا

   م تم مالحظة بأن الجرعات العالية من حمض النيكوتينيك 7677في العامNicotinic Acid  تُسبب

 .هذا التأثير غير مرتبط بخواصه كفيتامين. انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم

  يخفض أيضاً من مستويات الشحوم الثالثية ويعتبر فعال  أظهرت دراسات الحقة بأن حمض النيكوتينيك

 .ضد العديد من حاالت فرط البروتينات الشحمية

   لم تتم مالحظة أي من هذه النتائج مع مشتقه نيكوتين أميدNicotinamide. 

   تحلل الدهون في األنسجة النيكوتينيك على استقالب البروتينات الشحمية وتحديداً يثبط يؤثر حمض

ً انخفاض مستويات الشحوم الثالثية والكوليسترول في الدم يخفض حمض . الشحمية ماينتج عنه الحقا

 . VLDLالناجمة عن  LDLبسبب تخفيض النيكوتينيك من مستويات الكوليسترول البالزمية 

  النيكوتينيك من مستويات حمض يرفعHDL  البالزمية أيضاً بسبب تخفيض إطراحApoA-I. 

  يعتبر موسع أوعية لذلك استخدامه محدود في عالج فرط شحوم الدم. 

 


