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 و نخص بالذكر عميد كليتنا الذي رافق خطواتنا و دعمها بكل حب و عطاء
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التي قدمت أغنى التعاريف لكلمة " دكتورة " و زادت على هذا اللقب جمااًل  إلى التي امتألت قلوبنا بعطاءها الالمتناهي 
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 إيمانًا بأنفسنا و يليق بها هذا القول ...
 " و تحسب أنك جرٌم صغير و فيك انطوى العالم األكبر. "

                                                                   
نـــــى حســـد. نعم  



 
VII 

 

 المحتويات
 1...............................................................ارتفاع ضغط الدم الفصل األول:

 1.....................................................الدم..................آليات تنظيم ضغط  .1
 3.......................................................راضية وتشخيص ارتفاع ضغط الدم...إم .2
 5.............................................................عوامل الخطر والمضاعفات...... .3
 5..................................................................عالج ارتفاع ضغط الدم..... .4

 7......................األدوية التقليدية المستخدمة في عالج ارتفاع ضغط الدم الفصل الثاني:
 7...................................................................................لمدرات....ا .1

 7...............................................................................مدرات العروة .1.1
 7...........................................................................المدرات التيازيدية .2.1
 7.................................................................المدرات الحافظة للبوتاسيوم .3.1
 7.............................................................................الحاصرات الودية .2

 8.......................................................حاصرات المستقبالت االدرينرجية بيتا .1.2
 8.......................................................حاصرات المستقبالت األدرينرجية الفا .2.2
 9..........................................األدوية الحاصرة للفعل الودي ذات التأثير المركزي  .3.2
 9...............................................العوامل الحاصرة للخالبا العصبية األدرينرجية .4.2
 9...........................................................................الموسعات المباشرة .3

 9.................................................................الموسعات الوعائية الفموية .1.3
 10................................................................الوعائية الوريديةالموسعات  .2.3
 10.................................................................حاصرات قنوات الكالسيوم .3.3
 11......................................................................حاصرات االنجيوتنسين .4

 11.......................................................مثبطات االنزيم القالب لألنجيوتنسين .1.4
 12................................................. العوامل الحاصرة لمستقبالت األنجيوتنسين2.4

 14..............................ضغط الدماألدوية الحديثة في عالج ارتفاع  الفصل الثالث:
 MAS Receptor7-1ACE2/Ang........................................15/مفعالت محور  .1
 18.......................................................حاصرات أنزيم األمينوببتيداز العصبية .2
 20................................................للصوديوم......ابهات الببتيدات الطارحة مش .3
 22...................................................شادات مستقبالت الببتيدات الفعالة وعائياً  .4



 
VIII 

 

 23.................................................................مثبطات أنزيم الفازوببتيداز .5
 24...............................نبريليزين ثنائية الفعل-IIحاصرات مستقبالت األنجيوتنسين  .1.5
 27.............................نبريليزين مزدوجة الفعل-حاصرات االنزيم المحول لإلندوتيلين .2.5
 28.................................................مثبطات االنزيم المحلمه لإليبوكسيد المنحل .6
 29...........................................شادات مستقبالت الببتيدات المعوية الفعالة وعائياً  .7
 30......................................................حاصرات مبادالت صوديوم/هيدروجين .8
 32....................................................كسيالزمثبطات أنزيم دوبامين بيتا هيدرو  .9

 34.....................................ارتفاع ضغط الدم المحرض بالفركتوز :الفصل الرابع
 34...............................................................................مقدمة عامة .1
 36........................................األساسية الرتفاع الضغط المحرض بالفركتوزاآلليات  .2

 36....................................................................زيادة امتصاص الملح .1.2
 39.....................................................................خلل البطانة الوظيفي .2.2
 39....................................أوكسيد النتريك واألنزيم المصنع ألوكسيد النتريك البطاني أواًل:
 40..............................................................................1-اندوتيلين ثانيًا:
 A2 .......................................................................41الترومبوكسان  ثالثًا:
 II..........................................................................42اإلنجيوتنسين  رابعًا:

 Matrix metalloproteinase-2 .....................................................43خامسًا:
 Intercellular adhesion molecule................................................43سادسًا: 
 Methylglyoxal.......................................................................44 سابعًا:

 45.............................................................................ثامنًا: حمض البول
 48...........................................................تحريض الجملة العصبية الودية .3.2

 50..............................................................مراجع..........................ال
 

  



 
IX 

 

 
 
 
 

 البحث ملخص
 

 وجود نم الرغم على. والوفيات الوعائية القلبية لألمراض الخطورة عوامل أهم أحد الدم ضغط ارتفاع يشكل
 من يعانون  الدم ضغط ارتفاع مرضى مجموع من %15-11 نسبة يوجد أنه إال متنوعة عالجية خيارات
 رةالخطو  ذوي  المرضى هؤالء لدى الدم ضغط على السيطرة إلى الحاجة وبسبب. معند دم ضغط ارتفاع
 القلب شلف مثل له المرافقة مراضواأل الدم ضغط ارتفاع تعالج جديدة أدوية تطوير إلى التوجه تم العالية
 حتت تزال ال التي الحديثة األدوية أصناف البحث هذا سيلخص. السكري  وداء المزمن الكلية واعتالل
 ،MAS Receptor-ACE2-Ang1-7محور مفعالت: ومنها السريرية أو السريرية قبل ما الدراسات
 روجينهيد/صوديوم مبادالت ومثبطات هيدروكسيالز بيتا الدوبامين مثبطات ،A الفازوببتيداز أنزيم مثبطات
 .المعوية

 ضطراباتاال وباء انتشار في دوراً  يلعب الماضية العقود مدى على الفركتوز استهالك تصاعد أن عتقديُ 
 آليات ثالث بحسب تفسيره يمكن والذي الدم ضغط ارتفاع من متزايدة معدالت مع ترافق حيث. االستقالبية

 .الودية ةالعصبي للجملة المزمن والتحفيز الوظيفي البطاني الخلل الملح، امتصاص زيادة: وهي رئيسية
  .النظريات هذه من لكل الداعمة لألدلة مراجعة المشروع هذا سيوفر
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Abstract: 
Hypertension is the most common risk factor for cardiovascular diseases and death. Despite a 

plethora of available treatment options, an estimated 10% to 15% of the general hypertension 

population has resistant hypertension. The unmet need of controlling BP in these high-risk 

patients may be addressed in part, by the development of new drugs to treat hypertension and 

comorbidities such as heart failure, chronic kidney disease and diabetes mellitus. 

This project will summarize the recent developed drug classes that are undergoing preclinical 

and clinical testing for hypertension treatment which include: Activator of the ACE2/Ang1-

7/MAS Receptors Axis, Inhibitors of aminopeptidase A, Inhibitors of Dopamine β 

hydroxylase and the Intestinal Na/H exchanger Inhibitors ….etc 

The escalating of fructose consumption over the past several decades is believed to play a role 

in the rising epidemic of metabolic disorders. High fructose consumption was associated with 

increased rates of high blood pressure, which can be explained by three main mechanisms 

including increased salt absorption, endothelial dysfunction and chronic stimulation of the 

sympathetic nervous system. This project will provide a review of the evidences supporting 

each of these theories.
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 الفصل األول
 ارتفاع ضغط الدم 

 حسب االنتشار معدل ويختلف شيوعاً  الوعائية القلبية األمراض أكثرمن  الدم ضغط ارتفاع يعتبر
  .األخرى  المتغيرات من والعديد والتعليم والعرق  العمر
 والقلب الكلية في الدموية األوعية في أذية حدوث إلى المستمر الشرياني الدم ضغط ارتفاع يؤدي

 الدماغية، السكتة القلب، قصور اإلكليلي، الداء الكلوي، الفشل حدوث زيادة إلى ويؤدي والدماغ
 (1).والخرف

 ،بأن نصف مرضى ارتفاع ضغط الدم غير مشخصين تكمن المشكلة األساسية أنوالجدير بالذكر 
حتى المشخصين منهم نصفهم ال يتناولون العالج والذين يتناولون العالج نصفهم مضبوط الضغط 

 (2)الشرياني لديهم فقط.

 . آليات تنظيم ضغط الدم1

 ويقاس فيها رورهم أثناء المرنة الشرايين جدار على الدم يمارسه الذي الضغط ضغط الدم هو
 .الوعائية والمقاومة القلبية الفعالية عن محصلة عاملين هما زئبقي، وينجمال لي متريبالم

 بالضغط ويسمى طور االنقباض افقيو  أعظمي ضغط بين القلبية الدورة في الشرياني الضغط يتغير
االنبساطي. يساوي الضغط  الضغط ويسمى القلبي يوافق طور االنبساط أصغري  االنقباضي وضغط

ملم زئبقي، بينما  151-111ملم زئبقي ويمكن أن يتراوح في الحالة الطبيعية بين  121االنقباضي 
 الشرياني الضغط يتأثر ملم زئبقي. 91-61ملم زئبقي ويتراوح بين  71الضغط االنبساطي يساوي 

 .والجنس والوزن  بالعمر نسبياً  والرياضة، ويتعلق والطعام والنوم باالنفعاالت
تعلق القلبي وهو كمية الدم المدفوعة من القلب في الدقيقة، وت نتاجما يدعى بال لية القلبيةتمثل الفعا

بمعدل القلب من جهة، وبحجم الدفقة؛ الذي يتحدد بعدة عوامل أهمها حجم الدم الكلي، وحجم الدم 
 للعضلة القلبية. العائد إلى القلب، والقوة التقلصية

للشرايين بعوامل عديدة مثل طبيعة جريان الدم، لزوجة الدم،  تتعلق المقاومة الوعائية المحيطية
 .ونصف قطر الوعاء
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 يتم تنظيم ضغط الدم بآليتين عصبية وخلطية.

يتم التنظيم العصبي أو التنظيم قصير األمد من خالل مستقبالت عديدة تتحسس لتبدالت الضغط 
صبية حسية تنبيهاتها عبر ألياف عأهمها تلك الموجودة في قوس األبهر وفي الجيب السباتي، تنقل 

إلى جذع الدماغ حيث المركز المحرك الوعائي الذي يتحكم بقطر األوعية عن طريق الجملة 
 .الودية ونظيرة الودية العصبية الذاتية

 

 التنظيم العصبي لضغط الدم :1الشكل 

سرعة عالية ب الضغطهبوط إمكانية تدخله للوقاية من ارتفاع أو  للتنظيم العصبي أهمية من حيث
ف مع أي مستوى من تتكي المستقبالت فقد أهميته في التنظيم المديد للضغط الشرياني ألنهي ولكنه

 أيام. 3-2الضغط تتعرض له خالل 

 فيشمل العوامل الرافعة لضغط الدم واألخرى الخافضة للضغط.أما التنظيم الخلطي 
 كل ممايلي:تتضمن العوامل الخلطية الرافعة للضغط الشرياني 

 :جابي علی يمتلك النورابنفرين فعاًل مقبضًا وعائيًا قويًا وله تأثير اي االبنفرين والنورابنفرين
عمل القلب. يفرز من النهايات العصبية الودية التي تنظم عمل الجملة القلبية الوعائية 

على  لومن لب الكظر. أما االبنفرين فيفرز من لب الكظر له تأثير مقبض وعائي أي يعم
 القلب معدل فيزداد القلب في β1زيادة المقاومة الوعائية المحيطية ويؤثر على مستقبالت 

 .  الشرياني الضغط يرفع وبالتالي القلب نتاج من يزيد مما وقلوصيته
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  :جملة الرينين أنجيوتنسين( يفرز الرينينRenin)  الدم المتدفق إليها من الكلية عند نقص
 على تحويل األنجيوتنسينوجين إلىالرينين . ويعمل الشريانيأو عند انخفاض الضغط 

( Converting enzyme، الذي يتحول بدوره تحت تأثير األنزيم المحول )Iأنجيوتنسين 
س ابتحوا وهو الشكل الفعال الذي يؤدي إلى تقبض األوعية الدموية IIإلى أنجيوتنسين 

 السوائل وتحريض إفراز األلدوسترون.

  األلدوسترون( والهرمون المضاد لإلدرارADH اللذان يعمالن على زيادة حبس الملح )
 والسوائل.

 هرمونات الدرق: تسرع القلب وترفع بالتالي الضغط الشرياني. 
  الهرمونات الجنسية تسبب احتباس الماء والملح فترفع الضغط الدموي. 
  اسية والملح وتزيد حسالقشرانيات السكرية المفرزة من قشر الكظر تسبب احتباس الماء

 األوعية للمقبضات وترفع يالتالي الضغط الشرياني.

افضة للضغط الشرياني فتضم مركبات مثل البراديكينين والهيستامين خأما العوامل ال
والبروستاغالندينات، التي تمتلك تأثير موسع لألوعية، وكذلك لفضالت االستقالب مثل حمض 

ي مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم تأثير خافض للضغط الشريان اللبن وحمض الكربون وبعض الشوارد
 بسبب تأثيرها الموسع لألوعية الدموية.

 ارتفاع ضغط الدمتشخيص و . إمراضية 2

 :إلى الضغط ارتفاع تصنيف يمكن
 الدم ضغط الرتفاع محدد سبب يوجد ال حيث رئيسي أو أساسي دم ضغط ارتفاع 

   (.%91-81)وهو الغالب عند معظم المرضى بنسبة 
 تضيق الكلوي، الشريان محددة مثل تضيق مسببات نتيجة ثانوي  دم ضغط ارتفاع 

 .األولية األلدوستيرونية وفرط كوشينغ، داء القواتم، األبهر، ورم

 زيادة(الشرينات  في الدم تدفق مقاومة في زيادة مع الدم ضغط ارتفاع يرتبط الحاالت معظم في
 لزيادة محدد تفسير يوجد ال .طبيعياً  عادةً  القلبي النتاج يبقى بينما )المحيطية الوعائية المقاومة
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 العوامل أن إلى الوبائية األدلة راألساسي وتشي الدم ضغط ارتفاع في المحيطية الوعائية المقاومة
والغذائية )زيادة الملح وانخفاض البوتاسيوم أو الكالسيوم  البيئية والعوامل النفسي واإلجهاد الوراثية،

 ساهمة في تفاقم ارتفاع ضغط الدم.المأخوذ( عوامل م

 (1).الدم ضغط ارتفاع من متكررة قياسات على الدم ضغط ارتفاع تشخيص يعتمد
 ارتفاع بمدى مباشرة ترتبط والدماغ والقلب الكلية ضرر مخاطر أن إلى الوبائية الدراسات تشير

حيث تشير دراسة فرامنكهام بأن وجود ارتفاع توتر شرياني يزيد المشاكل القلبية  يالشريان الضغط
 الوعائية بالشكل التالي:

 يزداد خطر حدوث خناق الصدر أكثر بمرتين. -
  .مرات كثر بأربعقصور القلب أيزداد خطر حدوث  -
 (2)أكثر بمرتين.الحوادث الوعائية الدماغية يزداد خطر حدوث  -

النبساطي اتالي إلى كل من القيم الطبيعية والمرضية لضغط الدم االنقباضي و يشير الجدول الو 
 .مترافقة مع أطوار تفاقم المرض

 
 : القيم الطبيعية والمرضية لضغط الدم الشرياني1الجدول 
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 المضاعفات:. عوامل الخطر و 3

 :يلي ماكل معوامل الخطورة  تشمل

قصة عائلية لألمراض القلبية الوعائية، البدانة، استهالك الكحول، تناول الملح وقلة النشاط  وجود
عض األدوية لبلالستهالك المزمن باإلضافة  الفيزيائي، ارتفاع شحوم الدم، داء السكري، التدخين،

ن(، نفية )مضادات االحتقاألأهمها )المقبضات الوعائية ا التي قد تسبب ارتفاع في ضغط الدم
، مانعات الحمل الفموية، االريتروبويتين عند مرضى NSAIDs مضادات االلتهاب الالستيروئيدية

 عند مرضى زرع األعضاء(.)القصور الكلوي الذين يخضعون لغسيل دم، السيكلوسبورين 

المضاعفات تشمل يقود ضغط الدم المرتفع غير المعالج أو غير المضبوط إلى عدد من كما و  
، نزف دماغي اء عضلة قلبية، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم داخل القحف،مايلي: احتش

اإلضافة ب ارتفاع ضغط الدم الخبيث، قصور البطين األيسر نزف شبكية العين، القصور الكلوي،
 (3)إلى مجموعة من األمراض الوعائية المحيطية.

 :. عالج ارتفاع ضغط الدم4

تعديل نمط و  المعالجة غير الدوائية( من خالل ٪11يمكن تدبير المرضى منخفضي الخطورة )>
 الحياة وذلك بواسطة:

 تقليل تناول الصوديوم -
 الحفاظ على وزن طبيعي للجسم -
 اإلقالع عن التدخين -
 تقليل استهالك الكحول -
 .ممارسة الرياضةو زيادة النشاط البدني  -

 المرحلة مرضى جميع يحتاج. األدوية بتناول( ٪11 ≤العالية ) يجب أن يبدأ المرضى ذوي الخطورة
 قيمة كانت إذا للضغط خافضين عاملين من مشاركة باستخدام ويوصى دوائي عالج إلى الثانية

 (4).زئبقي ملم 151/91 التشخيص عند الضغط
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تتضمن  يالتتعمل جميع العوامل الخافضة للضغط في واحد أو أكثر من مواقع التحكم التشريحية 
 نتج تأثيراتها عن طريق التدخل في اآلليات الطبيعية لتنظيم ضغط الدم.تدماغ و وال كليةوالقلب ال
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 الفصل الثاني

 المستخدمة في عالج ارتفاع ضغط الدم التقليدية األدوية

 . المدرات:1

 ضغط الدم عن طريق استنزاف الصوديوم من الجسم وخفض حجم الدم. المدرات تخفض
 المدرات المستخدمة المجموعات التالية:تتضمن 

  مدرات العروة:. 1.1
)الشعبة الصاعدة الثخينة لعروة  TALالتي تثبط بشكل انتقائي إعادة امتصاص كلور الصوديوم في 

 . torsemide، وFurosemide ،Ethacrynic acid ،bumetanideهانله(. وتضم 
  المدرات التيازيدية:. 2.1

 . DCTالتي تثبط نقل كلور الصوديوم على مستوى األنبوب المعوج البعيد 
 Hydrochlorthiazide، Chlorothiazide ،metolazone ،indapamideوتضم 

 المدرات الحافظة للبوتاسيوم: . 3.1
 تعمل على تثبيط عود امتصاص الصوديوم ومنع إفراز البوتاسيوم من خالل: التي

األلدوستيرون على النبيبات الجامعة بحصر مستقبالته معاكسة تأثيرات  -
(spironolactone  ،Epelerenone  باإلضافة للفرد الجديدFinerenone  والذي

يملك انتقائية أفضل من سبيرونوالكتون على مستقبالت القشرانيات المعدنية وألفة أكبر 
 من إيبليرينون على هذه المستقبالت.

تدفق الصوديوم عبر القنوات الشاردية في الغشاء اللمعي وتثبيط  ENaCحصر قنوات  -
(amiloride ،triamterene.) 

 الودية: الحاصرات. 2

والتي تخفض ضغط الدم عن طريق التقليل من مقاومة األوعية الدموية المحيطية وتثبيط وظيفة 
 ميع الوريدي في األوعية المتوسعة.القلب وزيادة التج
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 وتضم:
 المستقبالت األدرينرجية بيتاحاصرات . 1.2

تعمل هذه األدوية على خفض ضغط الدم من خالل خفض النتاج القلبي من جهة وتمنع أيضًا 
 نظام في انخفاض وبالتالي( β1تحفيز إنتاج الرنين من قبل الكاتيكوالمينات )بواسطة مستقبالت 

 الدم جمح ويقلل المحيطية الوعائية المقاومة يقلل مما( ألدوستيرون  – أنجيوتنسين - الرينين)
 .أخرى  جهة من الضغط خفض وبالتالي

، Acebutolol ،Metoprolol ،Esmolol مثل االنتقائية β1تتضمن هذه المجموعة حاصرات 
Atenolol ،Bisoprolol ،Nebivolol وBetaxolol. 

، Propranolol ،Nadolol ،Carteololأما الحاصرات غير االنتقائية فتتضمن 
Carvedilol،Labetolol   ،Pindolol ،sotalol ،Penbutolol. 

 تستخدم هذه األدوية في الحاالت التالية:
  عالج ارتفاع ضغط الدم الخفيف الى المتوسط وتستخدم في ارتفاع ضغط الدم الشديد

أيضًا، حيث تكون مفيدة بشكل خاص في منع عدم انتظام دقات القلب االنعكاسي الذي 
 ج بالموسعات الوعائية المباشرة.غالبًا ما ينتج عن العال

 .عالج ارتفاع ضغط الدم المرافق لألمراض القلبية االخرى كاالحتشاء والقصور القلبي 
 

 . حاصرات المستقبالت األدرينرجية ألفا2.2
 تقلل حاصرات ألفا الضغط الشرياني عن طريق توسيع كل من األوعية المتوسعة والمقاومة.

الوقوف أكثر من وضعية االستلقاء. يحدث احتباس الملح والماء وينخفض ضغط الدم في وضعية 
عندما تعطى هذه األدوية بدون مدر وتكون هذه األدوية عند استخدامها بالمشاركة مع عوامل أخرى 

 مثل حاصر بيتا وُمدر أكثر فعالية من استخدامها لوحدها.
 Terazosin ،Prazosin ، Doxazosin من كل α1تتضمن العوامل االنتقائية الحاصرة لـ 

 في البروستات.  A  α1االنتقائية لمستقبالت Silodosinوalfuzosin ، tamsulosinباإلضافة لـ 
تستخدم هذه األدوية في المقام األول للرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المتزامن مع 

 تضخم البروستات الحميد.
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 Phenoxybenzamine من كل α2و α1تتضمن العوامل غير االنتقائية الحاصرة لـ 
. وهي مفيدة في تشخيص وعالج ورم القواتم وفي الحاالت السريرية األخرى Phentolamineو

 المرتبطة بالتحرر المبالغ فيه للكاتيكوالمينات.

 . األدوية الحاصرة للفعل الودي ذات التأثير المركزي 3.2
المحركة الوعائية في جذع الدماغ مما يسبب خفض تقلل هذه العوامل من التدفق الودي من المراكز 

 معدل القلب وخفض النتاج القلبي والمقاومة الوعائية المحيطية وبالتالي خفض الضغط.
 الذي يستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. α-methyldopaو clonidineوتضم 

 . العوامل الحاصرة للخاليا العصبية األدرنرجية4.2
تخفض هذه األدوية ضغط الدم عن طريق منع التحرر الفيزيولوجي الطبيعي للنورابينفرين من 

 .reserpineوالريزربين  guanethidineالخاليا العصبية الودية بعد العقدية وتضم الغوانيتيدين 
يحصر الريزيربين قدرة الحويصالت على أخذ وتخزين األمينات الحيوية، مما يسبب خفض الضغط. 

دي ذلك إلى استنفاذ النورابينفرين، الدوبامين، والسيروتونين في كل من الخاليا العصبية المحيطية يؤ 
والمركزية. في الجرعات المنخفضة المستخدمة لعالج ارتفاع ضغط الدم الخفيف، يخفض الريزيربين 

 ية.طضغط الدم عن طريق مزيج من انخفاض النتاج القلبي وانخفاض المقاومة الوعائية المحي

 . الموسعات المباشرة:3

تمدد  تسبب وبالتالي ،التي تقلل الضغط عن طريق إرخاء العضالت الملساء لألوعية الدموية
 األوعية المقاومة وزيادة السعة.
دوية: الموسعات الوعائية الفموية، الموسعات الوعائية الوريدية، يتضمن هذا الصنف من األ

 )استخدامها األساسي في الذبحة الصدرية(.حاصرات قنوات الكالسيوم والنترات 
تستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم طويل األمد في العيادات  الوعائية الفموية:الموسعات  .1.3

 وتضم:الخارجية، 
يوسع الشرايين دون األوردة، يعمل من خالل تحرير أوكسيد النتريك  : Hydralazineالهيدراالزين
البطانية الوعائية، يحرض منعكس مستقبلة الضغط لذلك يشارك مع حاصرات بيتا أو  ةمن الخالي
 المدرات.
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هو طليعة لسلفات المينوكسيديل وهو موسع وعائي فعال للشرايين دون  : Minoxidilالمينوكسيديل
سيوم ااالوردة ينتج تأثيره من فتح قنوات البوتاسيوم في األغشية العضلية الملساء، يؤدي خروج البوت

ستخدم قل احتمااًل، يجب أن يأباض إلى استقرار الغشاء في حالة كمون الراحة وبالتالي يجعل االنق
 بالمشاركة مع حاصر بيتا والمدرات أيضًا بسبب االستجابة االنعكاسية الناجمة عن استخدامه.

 تضم:و تستخدم لعالج الحاالت الطارئة الرتفاع ضغط الدم، الوعائية الوريدية: الموسعات  .2.3
موسع وعائي يمارس فعله على كل من االوردة  : Sodium Nitroprussideنتروبروسيد الصوديوم

والشرايين مما يؤدي الى انخفاض المقاومة الوعائية المحيطية والعود الوريدي، يحدث هذا التأثير 
داخل الخلوي الذي يرخي العضالت  cGMPكنتيجة لتفعيل غوانيليل سيكالز وبالتالي زيادة بـ 

 الطارئة الرتفاع ضغط الدم باإلضافة إلى القصورالحاالت  الملساء الوعائية ويستخدم في تدبير
 .الشراييناد، يقوم بتوسيع كل من االوردة و القلبي الح
موسع شرياني يعمل من خالل منع انقباض العضالت الملساء الوعائية :  Diazoxideديازوكسيد

 بفتح قنوات البوتاسيوم وتحقيق استقرار كمون الغشاء في طور الراحة.
الذي  D1موسع شرياني محيطي، له تأثير شاد لمستقبالت الدوبامين : Fenoldopamفينولدوبام

يؤدي الى توسيع الشرايين المحيطية وبيلة الصوديوم، يزيد الضغط داخل العين ويجب تجنبه عند 
 مرضى الزرق.

 حاصرات قنوات الكالسيوم: .3.3
طة القلبية العضالت المخطالوعائية و ي تقلص العضالت الملس يلعب الكالسوم دوراً هاماً وأساسياً ف

يوم العقدة األذينية البطينية ولذلك فإن حصر قنوات الكالسي تنظيم عمل ناظم الخطا القلبي و وكذلك ف
ومن قوة القلب التقلصية مما يقلل من الحاجة معدل القلب من المقاومة الوعائية المحيطية،  يقلل

 لألوكسجين.
ضًا المضادة للذبحة، تقلل حاصرات الكالسيوم أية الضطراب النظم و اتها المضادباإلضافة إلى تأثير 

المقاومة الوعائية المحيطية وضغط الدم عبر تأثيرها المثبط لتدفق الكالسيوم إلى داخل خاليا 
 العضالت الملساء الشريانية.
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 مبطئوهي حاصرات كالسيوم لها تأثير   Diltiazem والديلتيازيم  Verapamil تضم: الفيراباميل
، Amlodipine ،Felodipine  ،Nicardipine  ،Nifedipine) للقلب، وعائلة الديهيدروبيريدين

Nisoldipine  (1)قتها.مثبط قلبي أقل من ساب تأثيراً ( وهي أكثر انتقائية كموسعات وعائية وتملك 
 

  األنجيوتنسين. حاصرات 4

 1-تم تحويل األنجيوتنسينيثم  1-األنجيوتنسينوجين إلى األنجيوتنسين تحويل يعمل الرينين على
المقبض الوعائي  2-لى أنجيوتنسينإ ACE عن طريق األنزيم القالب لألنجيوتنسين البطاني

  .الشرياني
 ، ومان األلدوستيرو  رتحر ل محفزةو  فعالية مقبضة وعائية وحافظة للصوديوم 2-يملك االنجيوتنسين

قد  .معاكسة الفعل الموسع الوعائي واحتباس البوتاسيوم وطرح كل من الماء والصوديوميليه من 
يساهم األنجيوتنسين في الحفاظ على مقاومة وعائية عالية في حاالت ارتفاع ضغط الدم المرتبطة 

ة مثل التقبض الشرياني الكلوي وبعض أنواع األمراض الكلوي ،بفعالية الرينين البالزمي المرتفع
تقييد الوارد باتية وارتفاع ضغط الدم الخبيث وكذلك في ارتفاع ضغط الدم األساسي بعد العالج الذ
المدرات أو الموسعات الوعائية. ومع ذلك حتى في حاالت ارتفاع ضغط الدم ب ، أوالصوديوم من

 (3)المنخفض الرينين هذه األدوية يمكن أن تخفض ضغط الدم.

 :RASنظام الرينين أنجيوتنسين  العاملة علىاألدوية  تضم
 :(ACEIs)مثبطات األنزيم القالب لألنجيوتنسين  .1.4

 2إلى أنجيوتنسين  1تقوم هذه الزمرة الدوائية بحصر األنزيم المسؤول عن تحول األنجيوتنسين 
وهو )از والذي بدوره يحد من تخرب البراديكينين يننها تحصر اصطناع أنزيم الكينأالفعال كما 

 المسؤول عن السعال الجاف كتأثير جانبي لهذه المجموعة(.
طية، خفيض المقاومة الوعائية المحيضغط الدم بشكل أساسي عبر تبفعلها الخافض لACEIs تقوم 

موسعات على عكس ال وذلك دون التأثير على النتاج القلبي أو معدل ضربات القلب بشكل كبير.
لتفعيل الودي االنعكاسي وهذا ما يمكن من تؤدي الى ا الوعائية المباشرة فإن هذه العوامل ال

 بأمان لدى األشخاص الذين يعانون من مرض القلب اإلقفاري.استخدامها 
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تعزيز لضبط التنازلي لمستقبالت الضغط أو قد يكون غياب تسرع القلب االنعكاسي بسبب إعادة ال
 الفعالية نظيرة الودية.

 Captopril, Enalapril, Ramipril, Lisinopril, Benazepril  لمجموعة كل من:تضم هذه ا
Fosinopril, Moxipril, Quinapril Perendopril,Trandolapril,  عبارة عن طالئع  هيو

 .عن طريق الحلمهة في الكبد ويتم تحويلها الى عوامل فعالة دوائية طويلة المفعول
ن من في عالج المرضى الذين يعانو  فعاليةاألنزيم القالب لألنجيوتنسين تملك مثبطات نذكر أن 

رة )حتى في قالبيلة البروتينية وتجعل الوظيفة الكلوية مست من أمراض الكلى المزمنة ألنها تقلل
، كري السبشكل خاص لدى مرضى  ذو قيمةغياب تخفيض ضغط الدم(، يكون التأثير السابق 

انية تخفيض المقاومة الشريو  ،الفوائد ربما تنتج من تحسين الحركية الدموية داخل الكليةه هذو 
ل تج عن الضغط الشعري داخل الكبيبي. هناك دلياالنخفاض الناباإلضافة إلى الكبيبية الصادرة 

حديث أن هذه األدوية تقلل من حدوث مرض السكري في المرضى الذين لديهم خطورة قلبية وعائية 
 مرتفعة، 
 .وبعد احتشاء عضلة القلب ،القلبياختبرت لتكون مفيدة في عالج القصور كما أنها 

وذمة الجاف،  سعال، الفرط بوتاسيوم الدممن التأثيرات الجانبية الشائعة مع هذه المجموعة الدوائية: 
خالل الثلث الثاني والثالث من الحمل بسبب خطر انخفاض ضغط الدم وعائية، ويمنع استعمالها 

 وحدوث تشوهات جنينية أو الموت.الجنيني 

 :ARBsالعوامل الحاصرة لمستقبالت األنجيوتنسين  .2.4
 R1ATعبر حصر مستقبالته من النمط  2تقوم أفراد هذه المجموعة بتثبيط فعل األنجيوتنسين 

از( وبالتالي فهي حاصرات ين)ال تؤثر على الكين ولكنها ال تملك أي تأثير على استقالب البراديكينين
خيار من مثبطات األنزيم القالب لألنجيوتنسين مما يجعلها الأكثر انتقائية لتأثيرات األنجيوتنسين 

)السعال  ACEIsاألمثل لدى المرضى غير المتحملين للتأثيرات الجانبية الناجمة عن استعمال 
ألنزيم لتأثير األنجيوتنسين بالمقارنة مع مثبطات ا الجاف(، كما لديها إمكانية لتثبيط أكثر اكتماالً 

 القالب لألنجيوتنسين.
 irbesartanو eprosartanو Candesartanو valsartanو Losartanتضم األفراد التالية: 

 .olmesartanو telmisartanو
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 القالب نزيماأل مثبطات في الموجودة لتلك مماثلة فوائد األنجيوتنسين مستقبالت حاصرات توفر
 لتأثيراتا. المزمن الكلية ومرض القلبي القصور من يعانون  الذين المرضى في لألنجيوتنسين

 االستخدام خطر كذل في بما لألنجيوتنسين، القالب األنزيم لمثبطات الموصوفة لتلك مماثلة العكسية
 التمستقب حاصرات مع شيوعاً  أقل ولكن تحدث أن يمكن الوعائية والوذمة السعال. الحمل أثناء

 (1).لألنجيوتنسين القالب األنزيم مثبطات من األنجيوتنسين
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 الثالث الفصل

  األدوية الحديثة في عالج ارتفاع ضغط الدم

م تة المتعلقة باألمراض القلبية الوعائية إال أنه ر حد أهم عوامل الخطو يشكل ارتفاع ضغط الدم أ
ف األذية تخفيدوية المضادة للضغط التقليدية و باستعمال األ العمل على الحد منه بشكل كبير
صنف مختلف أغلبها متواجد بشكل حبة  15تعود لـ دواء  69الحاصلة على األعضاء بمجمل 

 على الترخيص في معالجة ارتفاع ضغط الدم. تحوي مشاركات متعددة حاصلة واحدة

من مجموع  %15-11كثرة االختيارات المتاحة للعالج إال أنه يوجد نسبة على الرغم من تنوع و 
 (Refractory hypertension)مرضى ارتفاع ضغط الدم يعانون من ارتفاع ضغط دم معند 

 ف بأنه: ر  ويع

  مضادة الرتفاع ضغط الدم تعود لزمر الدوية أو أكثر من األ بثالثةضغط دم غير مضبوط
 بأعلى جرعة متحملة.مختلفة متضمنة المدرات غير الحافظة للبوتاسيوم 

   للضغط لضبطه على الحدود أو أكثر من األدوية الخافضة  أربعةضغط دم يتطلب
 الطبيعية.

 جد ونذكر بأنه يتوا أو أكثر من األدوية الخافضة للضغط ضغط دم غير مضبوط بخمسة
 من مجمل المرضى. %1.5بنسبة 

يعاني العديد من المرضى من ارتفاع ضغط دم غير مضبوط بشكل جيد وذلك بسبب إما عدم 
ديثة اسة حأو التحمل على األدوية المضادة الرتفاع ضغط الدم المتوفرة حيث أوجدت در  ،االلتزام

من المرضى أدى إلى المقاومة  %65-25 أن عدم االلتزام بالعالج الخافض لضغط الدم لدى
 من %34.5-24وفي  Treatment Resistant Hypertension(TRH)على العالج 

وجود أي من  لم يالحظ، أو أكثر من األدوية الخافضة للضغط 5-3 الذين تم عالجهم بـ المرضى
 في عينات الدم أو البول. السابقة دويةاأل
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بسبب الحاجة إلى السيطرة على ضغط الدم لدى هؤالء المرضى ذوي الخطورة العالية تم التوجه 
عتالل ا فشل القلب و  قة له مثلفإلى تطوير أدوية جديدة تعالج ارتفاع ضغط الدم واألمراض المرا

 الكلية المزمن وداء السكري.

بتلخيص أهم أصناف األدوية الجديدة واالستراتيجيات المتبعة في عالج ارتفاع  هذا القسمفي  سنقوم
 أذية األعضاء المرافقة.غط الدم و ض

 MAS Receptor/7-1ACE2/Ang محورمفعالت  .1

 في أذيات من يرافقه ماو  الدم ضغط رفع إلى التقليدي أنجيوتنسين – رينينسبيل  تفعيل يؤدي
 الحالية للضغط الخافضة األدوية من للعديد هدف السبيل هذا ويعدوالكلية  األعضاء كالقلب بعض

 المذكورة آنفًا في الفصل السابق.
 أدوارها تمييزو التي تلعب أدوارًا تنظيمية معاكسة  RASتحديد مكونات الـ  وبعد الحقة دراسات في

 على العديد والسيطرة الدم ضغط خفض إلى تؤدي السبيل لهذا مفعلة آليات اكتشاف تم المختلفة
 أهدافًا عالجية الجملة هذه مكونات من العديد جعل مماCVD الوعائية  القلبية األمراض من

 . اآلليات هذه همأ  يلي فيما سنستعرض

( هو عبارة عن أنزيم كربوكسي ببتيداز يتواسط تحول ACE2) 2األنزيم المحول لألنجيوتنسين 
10-1Ang (Ang I ) 1-9إلىAng  كما يعد ،Ang II خرى لهذا األنزيم والذي يخضع الركيزة األ

 لعمليتين استقالبيتين رئيسيتين:
 يتحول ( بأنزيم كربوكسي ببتيدازACE2 إلى المستقلب )1-7Ang  
 ( يخضع لنزع كربوكسيلdecarboxylation من النهاية )N  لثمالة األسبارجينAsp  

ليعطي المستقلب  Ala-Ang II، يتبعها عملية حلمهة للمركب Alaإلعطاء أالنين 
Alamandine  1-7وهو مركب مشابه بالبنية للمركبAng  مع اختالف بوجودAsp  

 على الترتيب. Alaبداًل من 
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 .التقليدي والسبيل التنظيمي المعاكس RAS: شالل سبيل 2 الشكل

 مجموعة من التأثيرات تتضمن مايلي: 1Ang-7يمتلك 
 Gوهي من النوع المرتبط بالبروتين  MASكركيزة لمستقبالت  1Ang-7يعمل  -

لتأكسدية، ا حيث يؤدي تفعيل هذه المستقبالت إلى: توسع األوعية، تقليل الشدة
 فعل مضاد للتليف وتضخم الخاليا القلبية.

1Ang-تبين وجود أدوار آخرى لـ دراسات المرحلة األولى / الثانية السريرية  فيو  -
ن األوعية الدموية لدى المرضى كعامل مفترض مضاد للتكاثر ومضاد لتكو  7

الذين يعانون من سرطانات متقدمة مقاومة للعالج القياسي وكعامل مكون للدم 
للمرضى الذين يعانون من قلة الكريات البيض متعددة السالالت بعد العالج 

 الكيميائي.
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وذلك داخلي المنشأ تم العمل على تطوير مشابهات له   1Ang-7قصر العمر النصفي لـ بسبب 
( ومجموعة هيدروكسي Thioetherعن طريق حلقنة المركب مع إضافة جسر ايتر كبريتي )

المقاوم لألنزيمات الهاضمة ( 1CD/Ang-β-HP-7) على للحصول سيكلوديكسترين-β-بروبيل 
ومرضى  ةو بالتالي عمر نصفي أطول مع فعالية في حماية العضلة القلبية عند النماذج الحيواني

 النمط الثاني.السكري من 

 AVE0991كبات االيميدازول مثل تم الحصول على مر   1Ang-7وكمركبات بديلة عن 
 MASشادات ببتيدية وغير ببتيدية على الترتيب لمستقبالت عبارة عن هي و  CGEN-8565و

 لها فعالية في خفض ضغط الدم والحفاظ على كل من سالمة األوعية والوظيفة الكلوية.

التقليدية حيث تم مالحظة مستويات  RASتم مراقبة المرضى المعالجين بأدوية حاصرة لسبيل 
يرافقه من تأثيرات ناجعة في  وما MASوالذي يعمل على مستقبل  1Ang-7بالزمية مرتفعة من 

رة ذا لوحظ انخفاض في فعالية األدوية التقليدية الحاصعلى ه بناءً  ،كما ذكرنا سابقاً  خفض الضغط
يؤكد التداخل بين سبيلي  وهذا ما A-779مثل  MASتقبل مسلدى إعطاء حاصر ل RASلسبيل 
RAS   عبر تفعيل جملة التقليدي والتنظيمي المعاكس/MAS7-1/Ang2ACE  في عالج ارتفاع

 ضغط الدم.

حيث يعمل على تفعيل  MAS مستقبالت أي فعالية على 1Ang-9ال يملك  1Ang-7ف على خال
الضغط واإلصابات القلبية الوعائية  كل من مؤديًا أيضًا الى دور فعال في خفض R2ATمستقبل 

 لدى حيوانات التجربة.
أظهر  R2ATلمستقبالت  وهو عبارة عن شاد غير ببتيدي C21مركب لل ولكن عند إجراء دراسة

 خافضة للضغط. والتليف والضخامة القلبية من دون فعاليةفعالية مضادة لاللتهاب 
 

غيرة ص كهدف عالجي في ارتفاع الضغط تم التوجه الصطناع جزيئات دوائية 2ACEنظرًا لفعالية 
تحسن من وظيفة العضلة  ،الدمالتي تخفض ضغط و  DIZEو XNTمفعلة لهذا األنزيم تتضمن 

 Spontaneouslyالقلبية وتعاكس التلييف الوعائي لدى الفئران المصابة بارتفاع الضغط العفوي 
hypertensive rats (SHR)  وذلك عبر آلية تفعيل مستقبالتMAS .سابقة الذكر 
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الذي يملك إضافة ( 2rhACE)البشري وهو  2ACE ـتم التوصل إلى بديل مؤشب ل ،على هذا بناءً 
حرضة بأذيات رئوية مفي نماذج مصابة  مضادة لاللتهابفعالية  ،الخافضة لضغط الدملفعاليته 

تصر فعالية تق .عند حيوانات التجربة يمنع من تطور اعتالل الكلية السكري كما وبالبولي سكاريد 
2 rhACE  ي دراسة على متطوعين أصحاء فوذلك كما تبين على مرضى ارتفاع ضغط الدم فقط

 .2rhACEبحقن وريدي لجرعة وحيدة من  

 حاصرات أنزيم األمينوببتيداز العصبية .2
 Centrally Acting Aminopeptidase Inhibitors 

في الدماغ يلعب دورًا كبيرًا   RASأظهرت عدة تجارب على النماذج الحيوانية بأن تفعيل جملة 
في إمراضية ارتفاع ضغط الدم ولذلك تم التوجه إلى حصر فعالية هذه الجملة غبر تثبيط اصطناع 

 APA Aminopeptidase A الدماغي عبر تثبيط كل من Ang IIالكلوي و Ang IIكل من 
قوم ي ،لزنكوهي عبارة عن أنزيمات بروتياز غشائية مرتبطة با  Aminopeptidase N APNو

APA النهاية  ثمالة األسبارجين من بشطرN  فيAng II  لينتجAng III   بينما يقومAPN  
 . Ang IV ليشكل Ang IIIفي  Nبشطر ثمالة األرجنين من النهاية 

 :Ang IIIو Ang IIيملك كل من  
 Ang IIألفة متماثلة لمستقبالت  -
 يلعبان دورًا هام في تحفيز الجملة العصبية الودية -
 ( في جذع الدماغ.SNتثبيط منعكس الضغط على مستوى نواة السبيل المفرد ) -
 )الفازوبريسين البشري( إلى الدوران.  زيادة في تحرر أرجنين فازوبريسينِ  -

 APNالمثبط االنتقائي لـ  PC18و  APAالمثبط انتقائي لـ  EC33أثبتت الدراسات بأن استخدام 
المحيطي( يملك دورًا رئيسيًا في السيطرة على  Ang IIالموجود في الدماغ )ليس  Ang IIIبأن 

كهدف عالجي في ارتفاع ضغط  APAضغط الدم لدى حيوانات التجربة كما أنها حددت دور 
 الدم.
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 الدماغي RAS: سبيل 3الشكل 

أثبتت الدراسات قدرته على  حيث ،مخصص لإلعطاء الفموي ( EC33ديمير من ) RB150يعد 
بشكل فعال مؤديًا بذلك  APAوتثبيط عند حيوانات التجربة  CNSعبور الجملة العصبية المركزية 

-A تثبيط تحرر ، كما أنه يملك دور هام فيوبالتالي تعديل ضغط الدم Ang IIإلى حصر إنتاج 
Vasopressin  إنقاص حجم الدم  ،اروالذي ينتج عنه انخفاض في ضغط الدم عبر زيادة اإلدر

 الجهازية. RASوالتقليل من المقاومة الوعائية المحيطية وبالمقابل لم يظهر أي تأثيرات على جملة 

لتحسين السيطرة على ضغط  ARBsأو  ACEIsوأحد أفراد   RB150تم اقتراح المشاركة بين
لفعل راسة أظهرت االدم والتقليل من خطر األمراض الوعائية عند مرضى الضغط وذلك بناًء على د

 التآزري بين الدوائين.

جرعات  بإعطائهمذكر متطوع سليم  56على  Iaخالل الطور  أما بالنسبة للدراسة التي أجريت
بإعطاء جرعة مفردة أقل  Ibوأخرى أجريت خالل الطور  مغRB150 (11- 1251)متزايدة من 
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 ،على نتاج القلب أو ضغط الدمأثير لم يالحظ بأي منها أي ت ،أيام 7مغ موزعة على  2111من 
 مما يؤكد اقتصار فعله على مرضى ارتفاع ضغط الدم فقط.

 . مشابهات الببتيدات الطارحة للصوديوم3

( على نطاق واسع بأنها منظمات رئيسية لضغط الدم NPتعرف الببتيدات الطارحة للصوديوم )
توسط تقلب و لالفيزيولوجي لنمو الفي  هاماً  اً دور  لعبتواستتباب الماء والملح. باإلضافة إلى ذلك، 

في مجموعة متنوعة من التأثيرات البيولوجية بما في ذلك التأثيرات المضادة للتكاثر والمضادة 
آلية تعويضية  BNPو ANPلاللتهاب في األعضاء واألنسجة األخرى. يمثل اإلطالق القلبي لـ 

مراضيمهمة أثناء الحمل القلبي الزائد الحاد والمزمن  قصور القلب حيث تتعارض أفعالهم مع  ةوا 
 (7)ألدوستيرون واألنظمة الهرمونية العصبية األخرى.-التنشيط المستمر للرينين واألنجيوتنسين

 تضم هذه األدوية: 
التوسع الوعائي من خالل  احداثبتحريض طرح الماء والصوديوم و  ANP: يقوم ANPمشابهات 

كما وتشمل تأثيراته على مستوى الكلية زيادة التدفق الدموي الكلوي،  NRPsاالرتباط بمستقبالته 
زيادة معدل الرشح الكبيبي والتقليل من عودة امتصاص الصوديوم. يحرض استرخاء العضالت 
الملساء الوعائية والذي بدوره يؤدي الى تقليل المقاومة الوعائية المحيطة، باإلضافة إلى فعاليته في 

. AVP (Arginine-Vasopressin System)و RASلبي وحصر كل من جملة تقليل النتاج الق
 .Anaritideو Carperitide مشابهات هذا الببتيدتضم 

: يعد الببتيد الطارح للصوديوم الرئيسي في النسيج القلبي، يملك عمر نصفي أطول BNPمشابهات 
يملك  ANPهة لـأثيراته المشاببريليزين، باإلضافة لتيلذلك يتخرب أبطأ منه عبر أنزيم الن ANPمن 

تأثير إضافي يتجلى بخفض سكر الدم والذي تم إثباته عبر دراسة وبائية بينت العالقة بين انخفاض 
 .BNPمشابه لـNeseritide يعد  ،2وداء السكري نمط  BNPمستويات 
 زيخزن في النسيج الكلوي، يقوم بتحفي ال NPsعلى خالف باقي أفراد : Urodilatinمشابهات 

نزيمي ألبسبب مقاومته للتخرب ا ANPإطراح الماء والصوديوم كما ويملك مدة تأثير أطول من 
يعود تأثيره على الكلية لفعله المنظم للنضح الكلوي والتوازن الشاردي. يعد . NEP بريليزينيلناب

Ularitide  مشابه لـUrodilatin(.8) 
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 (8) وأفعالها الفيزيولوجية NP: آلية تأثير 4 الشكل
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 . شادات مستقبالت الببتيدات الفعالة وعائيا  4
 Natriuretic Peptide Receptor Agonists 

يتم تطوير شادات لمستقبالت الببتيدات الطارحة للصوديوم بهدف معاكسة التخرب الحاصل على 
 .RHهذه الببتيدات داخلية المنشأ وذلك لعالج الفشل القلبي وارتفاع ضغط الدم المعند 

وهو  A (NPR-A)شاد لمستقبالت الببتيدات الطارحة للصوديوم من النمط  PL-3994يعد 
عبارة عن جزيئة صنعية تحتوي على حمض أميني محاكي للحمض األميني الموجود في الببتيدات 

 الطارحة للصوديوم حيث يعمل بآليتين:
  يقلل من ألفة الببتيدات الطارحة للصوديوم على مستقبلNPR-C  عن مستقبل وهو عبارة

  .مسؤول عن تصفيتها
  زيادة مقاومة الببتيدات الطارحة للصوديوم على األنزيم المسؤول عن تخريبها وهو النبريليزين

NEP. 

حت جرعة وحيدة ت بإعطائهمأجريت على متطوعين أصحاء وذلك  لدراسة سريرية ولاألطور في ال
والتي أبدت زيادة ملحوظة في إدرار البول وطرح الصوديوم باإلضافة إلى  PL-3994الجلد من 

 في ضغط بالنتيجة انخفاضاً  ،في مستويات الغوانوزين أحادي الفوسفات الحلقي البالزمية ارتفاع
 .Placeboالدم الجهازي بالمقارنة مع 

لقون ط الدم ويتثاني أجريت على متطوعين يعانون من ارتفاع ضغالطور أخرى في الدراسة في 
انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم الجهازي  أبدى المرضىعالج واحد أو أكثر خافض لضغط الدم 

 .Placeboأيضًا بالمقارنة مع 
 لم يالحظ أي تحذيرات متعلقة بالسالمة في كل من الدراستين.

رة حاصرات يقوم بفعل تآزري مع أفراد زم PL-3994تم التوصل استنادًا للدراسات السابقة بأن 
ه إلى اقتراحه كمساعد للعالج األساسي  (ACE Inhibitors)األنزيم المحول لألنجيوتنسين  وذلك وج 

 لدى المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم المعن د.
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يقلل من NPR-C انتقائي لمستقبالت ، ANP ـمشابه منزوع الحلقة ل C-ANP (4–23)يعد 
التي تتواسط إمراضية ارتفاع ضغط الدم  αiG 3)-αi, G 2-αi(Gالتعبير المتزايد عن بروتينات 

 في النماذج الحيوانية.

يؤدي إلى فعالية خافضة لضغط الدم عند C-ANP (4-23)  ـتبين أن الحقن داخل الصفاق ل
وذلك عبر تثبيط التعبير عن  Spontaneously  Hypertensive Rats (SHR) جرذان

في إمراضية ارتفاع ضغط الدم نظراً لفعلها المثبط   αiG 2-3حيث تبين دور النوع  αiGبروتينات 
ك كذلالذي يؤدي دورًا هامًا في استرخاء العضالت الملساء الوعائية و  cGMPإلى GTP  تحولل

 التقليل من الشدة التأكسدية.

في تصفية الببتيدات  NPR-Cمن خالل هذه الدراسة تم التأكيد على الدور األساسي لمستقبل 
 C-ANP (4-23)الطارحة للصوديوم والذي زاد احتمالية أن تكون شادات هذه المستقبالت مثل 

 وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم. ديد من األمراض القلبية الوعائيةواعدة في عالج الع

 Vasopeptidase Inhibtorsمثبطات أنزيم الفازوبيبتيداز  .5

والذي هو عبارة عن ببتيداز  (Zinc metalloprotease) Neprilysine النيبريليزين يعتبر أنزيم
فعاليته ل داخلي المنشأ هدفًا عالجيًا في ارتفاع ضغط الدم واألمراض القلبية الوعائية األخرى نظراً 

( وبالتالي حصر فعالية هذا األنزيم تؤدي BNPو ANP) في تخريب الببتيدات الطارحة للصوديوم
نذكر  ،زيادة التراكيز الدموية لهذه الببتيدات وما ينتج عنه من تأثيرات تقود إلى خفض الضغط إلى

 أهمها:
 التوسع الوعائي  -
 بيلة الصوديوم -
 ألدوستيرون( - أنجيوتنسين -تثبيط جملة )رينين -
 تقليل الفعالية الودية  -
 تأثير مضاد للضخامة القلبية والوعائية -
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 AngIIهمها أ فعالية في تقويض الببتيدات المقبضة الوعائية النيبريليزين إضافًة لما سبق يملك 
صر هذا األنزيم يسبب تقبض وعائي ناجم عن زيادة المقبضات وبالتالي ح Endothelin-1و

ذا ال تعد هذه له ،فض للضغط المحدث باآلليات سابقة الذكرالوعائية السابقة يعاكس التأثير الخا
ي خفض الضغط على الرغم من تنوع اآلليات الخافضة للضغط الناجمة عن االدوية فعالة وحدها ف

أو حاصرات األنزيم  RASمما يتطلب مشاركة هذه األدوية مع مثبطات جملة  ،حصر هذا األنزيم
المحول لإلندوتيلين مما يؤمن نظرياً الفعالية المثلى في خفض الضغط عبر التأثير الموسع الوعائي 

مع التقليل من الفعل المقبض الوعائي المحدث  ANPو BNPوالطارح للصوديوم المحدث بـ 
 والذي سنستعرضه لقلبالذي يؤدي إلى ارتفاع الضغط وأذية ا IIو األنجيوتنسين  1-باإلندوتيلين 

 الحقًا. في الزمر الدوائية

زين على كل من النيبريلي مزدوج مثبطالذي يمتلك تأثير  Omapatrilatبداية تمت دراسة دواء يدعى 
ولكنه فشل في التجارب السريرية كعالج محتمل لفشل القلب االحتقاني بسبب مخاوف  ACEو

ومثله دواء يدعى  .يسببها ولم يسوق أبداً التي تتعلق بالسالمة بشأن الوذمة الوعائية 
Gemopatrilat. 

 :ثنائية الفعلنبريليزين  -II. حاصرات مستقبالت األنجيوتنسين 1.5
Dual-Acting Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibitors 

يزين بريلين –الفرد األول من مجموعة حاصرات مستقبالت االنجيوتنسين  LCZ696يعتبر 
 وهو عبارة عن جزيئة دوائية واحدة تتألف من: 

 AHU377) Sacubitril )عبارة عن طليعة دواء مثبط ألنزيم نبريليزين 
  Valsartan  عبارة عن حاصر لمستقبلR1AT،  يتواجد كل من المكونين حيث

 .في هذه الجزيئة 1:1بنسبة 
كمشاركة بين زمرتين دوائيتين بشكل أفضل من  LCZ696أجريت دراسة سريرية إلثبات فعالية 

مريض يعانون من ارتفاع  1328فعالية كل منهما كعالج مفرد، حيث أجريت هذه الدراسة على 
كٍل على حدى،  LCZ696 ،Sacubitril ،Valsartanضغط دم متوسط إلى شديد بإعطاءهم 

 كانت النتائج كالتالي:
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i.  أبدىLCZ696 من الضغط االنقباضي  الفعالية العظمى في خفض كل
 .Valsartanواالنبساطي عند المرضى بالمقارنة مع 

ii.  كانت الفعاليته الخافضة للضغط لـSacubitril أكبر من الدواء الغفلPlacebo  
 .Valsartanو LCZ696لكن أقل من كل من 

iii.  زادت مستوياتANP  في البالزما معLCZ696 لكن التغيرات في مستويات ،
 . BPستجابات على االانت مرتبطة بشكل سيء بالمشعرات الحيوية ك

 

 
 .LCZ696: آلية عمل 5 الشكل

 
من المرضى ذوي البشرة  %8لوحظ أن  Neprilysinوحاصرات  ACEبالمقارنة مع حاصرات 

مع غيابها   Angioedema  من اآلسيويين كانوا أكثر عرضة لتطوير وذمة وعائية %3السوداء و
عند  LCZ696، وللحصول على معلومات أكثر عن فعالية ومأمونية LCZ696عند إعطاء 

دول آسيوية )اليابان، الصين،  5مريض ارتفاع ضغط من  589اآلسيويين، أجريت دراسة على 
ملم زئبقي( عند اآلسيويين  8-6كوريا، تايوان، تايالند( حيث لوحظ انخفاض الضغط االنقباضي )

غربيين، وبسبب عدم مالحظة أي مضاعفات )وذمة وعائية( أو بالمقارنة مع القيم المسجلة لدى ال
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، أشارت هذه الدراسة إلى نجاعة الفعل الخافض للضغط LCZ696أي آثار جانبية خطيرة مرافقة لـ 
 العائد له، للوقاية من احتشاء العضلة القلبية لدى اآلسيويين.

ن تجرى دراسات حالية المحدودة في خفض ضغط الدم لدى الغربيي LCZ696في ضوء فعالية  
 بهدف تطويره في عالج: 

 الفشل القلبي  -
 ارتفاع ضغط الدم المقاوم )المعن د( -
 ارتفاع ضغط الدم االنقباضي عند كبار السن  -
الحاالت المترافقة مع كل من التقبض الوعائي، زيادة الحمل الدوراني والتفعيل  -

 العصبي الهرموني 

لمقارنة  "PARAMOUNT"تدعى  مضبوطة مزدوجة التعمية دراسة سريريةمن  IIفي الطور 
في خفض  LCZ696كانت فعالية  ،مريض فشل قلبي 311لدى  Valsartanو LCZ696فعالية 

ملم زئبقي(  9حيث أدى إلى خفض الضغط االنقباضي بمقدار ) Valsartanالضغط أكبر من 
 ملم زئبقي(. 3ضغط الدم بمقدار ) الذي أدى إلى خفض Valsartanبالمقارنة مع 

" تمت PARADIGUM-HF " تدعى بـدراسة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية من  IIIفي الطور 
في تأثير كل منهما على إمراضية الفشل  ACEIsمع  LCZ696المقارنة من خاللها بين فعالية 

 القلبي والوفيات الناجمة عنه عالميًا.
بجرعة  Enalaprilمغ يوميًا بالمقارنة مع  211بجرعة  LCZ696 خالل هذه الدراسة تم إعطاء

دت هذه امت ،الثالث والرابع للفشل القلبي ،مريض من الصف الثاني 8442مغ مرتين يوميًا لـ  11
شهر وتم إيقافها باكرًا نظرًا للحصول على الفوائد المرجوة بشكل مؤكد حيث أبدى  27الدراسة لمدة 

LCZ696: 
 في االستشفاء بهدف العالج  %21 انخفاض بنسبة 
  عدد الوفيات الكلي في %16انخفاض بنسبة   
  في االستشفاء من الفشل القلبي بفعالية أكبر بالمقارنة مع  %21انخفاض بنسبة

Enalapril  باإلضافة إلى قدرةLCZ696  على تخفيض كل من اآللية المرضية
 واألعراض المرافقة للفشل القلبي.
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 :LCZ696سالمة ومأمونية 

لى الرغم عحيث أنه   ،لسالمة حيث كانت بحدودها الدنيالم يترافق إعطاءه مع تحذيرات متعلقة با
في إظهار أعراض انخفاض الضغط إال أنه نادرًا ما يتطلب إيقاف العالج  LCZ696ءة من كفا

ة له قالذي تم إيقافه لدى العديد من المرضى بسبب اآلثار الجانبية المراف  Enalaprilعلى عكس 
وأهمها السعال الجاف وارتفاع مستويات البوتاسيوم البالزمية وخالل الدراسة ذاتها تم استبعاد 

السوداء الذين وي البشرة ومع إدخال المرضى ذ ARBsو ACEIsالمرضى الذين أبدوا تحمالً على 
 .Neprilysinة لتطوير الوذمة الوعائية كاستجابة للفعل الحاصر لـ عرضكثر أكانوا 

كأول دراسة منذ قرن (PARADIGUM-HF) من األمل حيث سجلت  كانت هذه الدراسة شعلة
 في عالج فشل القلب.

 

 نبريليزين مزدوجة الفعل –. حاصرات األنزيم المحول لإلندوتيلين 2.5
Dual-Acting Endothelin Converting Enzyme-Neprilysin Inhibitors 

إلى شكله   (Big-Endothelin 1)بتحويل اإلندوتيلين من شكله غير الفعال ECE  1-يقوم أنزيم 
والذي يؤدي فعل مقبض وعائي لدى ارتباطه بمستقبالته من النمط   (Endothelin-1)الفعال

والخاليا  ECفي الخاليا البطانية  BETعن  (. يعبرG receptors) BET-AETالمرتبط بالبروتين 
بشكل أساسي في العضالت الملساء الوعائية  AET يعبر عن بينما  VSMCالملساء الوعائية 

VSMC،  أما بالنسبة ألنزيم النبريليزينNEP  فهو يتواسط تخريب الببتيدات كما ذكرنا سابقًا
دفًا عالجيًا ه NEPو  ECE-1مما جعل حصر كل من  (BNP-ANP)الطارحة للصوديوم 

وهو أحد األشكال الفموية من زمرة حاصرات  Daglutrilلألمراض القلبية الوعائية  وأدى إلى تطوير 
والتي حاليًا يجرى دراستها  (ECE1-NEP inhibitor)نبريليزين  -األنزيم المحول لإلندوتيلين

شل القلبي الف، على نماذج حيوانية تعاني من داء السكري وعند مرضى مصابين بارتفاع ضغط الدم
 والسكري من النمط الثاني.

 KC-12615طليعة دواء يتم حلمهته بعد اإلعطاء الفموي إلى مستقلبه الفعال  Daglutrilيعد 
 ECE1-NEP inhibitorل لإلندوتيلين والنبريليزين وهو حاصر مزدوج لكل من األنزيم المحو 
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إلى خفض كل من  Daglutrilأدى استعمال  تجريبية لدى فئران مصابة بداء السكري، دراسةفي 
ضغط الدم والبيلة البروتينية باإلضافة إلى دوره في الوقاية من تصلب الشريان الكلوي وذلك بكفاءة 

يم المحول لألنجيوتنسين ومن خالل تجارب الحقة تم إثبات أحد مثبطات األنز  Captoprilمماثلة لـ 
 من قبل متطوعين أصحاء. Daglutrilأمان وتحمل جيد مرافق الستعمال 

في تقليل الضغط  Daglutrilمريض فشل قلبي أظهرت كفاءة  75أجريت على دراسة سريرية في 
قلبي أو النتاج ال ،الجهازي  وذلك دون التأثير على ضغط الدمفي األذينة اليمنى الرئوي والضغط 

 معدل القلب.

أجريت على مرضى مصابين بداء السكري من النمط الثاني ويعانون من دراسة سريرية أخرى في 
 إلى خفض ضغط الدم دون التأثير على بيلة األلبومين. Daglutrilاعتالل الوظيفة الكلوية أدى 

 األنزيم المحلمه لإليبوكسيد المنحل مثبطات. 6

Soluble Epoxide Hydrolase (S-EH) Inhibitors 

بتحفيز تحول الليبيدات متعددة اإليبوكسيد إلى  S-EHيقوم األنزيم المحلمه لإليبوكسيد المنحل 
ذا تعد مشتقات حمض األراشيدونيك الركائز األساسية له ،الليبيدات ثنائية الهيدروكسيل الموافقة

كمثال على أحد هذه الركائز والتي تنجم  Epoxyeicosatreionic acid (EETS)األنزيم ونذكر 
 (7)في الكبد. CYP450عن استقالب حمض األراشيدونيك بوساطة أنزيمات 

 
 S-EH (11): تأثيرات مثبطات األنزيم المحلمه لإليبوكسيد المنحل  6الشكل 
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دراسة ما قبل سريرية فعالية حاصرات األنزيم المحلمه لإليبوكسيد المنحل في حاالت أوضحت 
 مرضية متعددة نذكر أهمها: 

 خفض ضغط الدم  -
 الوقاية ومعاكسة التضخم القلبي الناجم عن زيادة الحمل القلبي  -
 الحد من الحوادث القلبية اإلقفارية  -
 التصلب العصيدي -
 أم الدم  -

  S-EHوالذي يعد أول حاصر فعال وانتقائي ألنزيم  AR9281تطوير  كانت حصيلة الدراسات 
تحسين الوظيفة الكلوية لدى نماذج فئران و البشري والذي أبدى دور فعال في خفض ضغط الدم 

تحسين المؤشرات الغلوكوزية لدى فئران تجربة مصابة و  AngII  ـث بحدمصابة بارتفاع الضغط الم
  (Diet-Induced obesity)عالية  بالبدانة المحدثة بالحمية

لدى إجراء تجارب على هذه الفئران  AR9281 ـحيث لوحظ غياب التأثير االستقالبي الخاص ب
بما  AR9281المسؤول عن استقالب  S-EHوالتي ترمز أنزيم   Ephx2نظرًا لغياب المورثة 

 فعاليته وانتقائيته على األنزيم الهدف. ،آلية تأثيره يؤكد كل من

أجريت على مرضى مصابين بارتفاع ضغط الدم خفيف إلى معتدل مترافق مع ضعف في دراسة 
بعدم فعالية  2119والتي انتهت عام   AR9281جرعة متزايدة من بإعطائهمتحمل غلوكوز 

 المركب السابق بخفض الضغط.

عالجية والتي في العديد من التطبيقات ال  AR9281حاليُا يتم دراسة فعالية  ،على الرغم مما سبق
األلم  باإلضافة إلى العديد من األمراض القلبية الوعائية  ،تتجلى في معالجة كل من االلتهاب

 .التي يتوقع تحقيقها في المستقبلاألخرى و 

 . شادات مستقبالت الببتيدات المعوية الفعالة وعائيا  7
Vasoactive Intestinal peptide receptor agonist 
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عبارة عن ببتيد عصبي يملك خصائص موسعة وعائية وتأثيرات  VIPالببتيد المعوي الفعال وعائيًا 
 تينمتواسطة بفعاليته على مستقبالته من النمط المرتبط بالبرو  قلوصية ومعدل القلبايجابية على 

G (VPAC1-VPAC2). 

وثيقة لية ارتباطه لوحظت العالقة الآمستقبالته و و من خالل الدراسات العديدة على كل من الببتيد 
الوظيفية الحاصلة على أحد مستقبالته مع العديد  -أو التغيرات البنيوية VIPبين نقص مستويات 

هدف عالجي لكل من ارتفاع ضغط الدم الجهازي  VIPمن األمراض القلبية الرئوية مما جعل من
 والرئوي باإلضافة للفشل القلبي.

أكثر   VIP ـوالذي يقدر بأقل من دقيقتين تم تطوير مشابه لVIP  ـي لنظرًا لقصر العمر النصف
ثباتًا وبعمر نصفي أطول وذلك عن طريق إضافة سلسلة ايالستين عديدة الببتيد للحصول على 

PB1046 (Vasomera)  االنتقائي علىVPAC2  حيث أدت هذه االنتقائية إلى خفض
 .VPAC1التأثيرات الجانبية الهضمية الناجمة عن االرتباط مع 

أثبتت دراسات أجريت على حيوانات تجربة مصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل القلبي وجود عدة 
ة نتأثيرات لهذا المركب أهمها خفض ضغط الدم وتحسين تقلص العضلة القلبية باإلضافة لكونها آم

وجيدة التحمل لدى إعطاءها بجرعة وحيدة إما عن طريق الحقن الوريدي أو تحت الجلد لمرضى 
                                                  دراسات الطور األول. لسبب( خاللارتفاع ضغط الدم األساسي )مجهول ا

أما  ضمن المستشفيات قلبيبهدف العالج قصير األمد للفشل ال IVتم تخصيص اإلعطاء الوريدي 
فقد تم تخصيصه للعالج المزمن ضمن المنزل بشكل جرعة  SCل الحقني تحت الجلد بالنسبة للشك

 واحدة أسبوعيًا وذلك استنادًا إلى دراسات الديناميكية الدوائية الخاصة به.

 المعوية. حاصرات مبادالت صوديوم/هيدروجين 8
Exchanger 3 Inhibitor +/H+Intestinal Na 

طراحه القليل من الجسم دوراً هاماً في إمراضية ارتفاع  تلعب كل من مستويات الصوديوم المرتفعة وا 
 ضغط الدم ومضاعفته متضمنة الفشل القلبي وأمراض الكلية المزمنة.
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في  أهمها NHE2,NHE3,NHE8المعتدلة الكهربائية والتي يعد  H+Na/+يعبر عن مبادالت 
المنطقة العلوية من الخاليا المعوية والتي تقوم بنقل الصوديوم من لمعة األمعاء إلى داخل الخاليا 

 (7)المعوية.

 

 Tenapanor: آلية عمل 7الشكل 

المساهم األساسي في قبط الصوديوم المعوي والذي يتم تثبيطه انتقائيًا بوساطة  NHE3يعد 
Tenapanor فمويًا عند البشر  عبور الحاجز المعوي لدى إعطاءهى وهو مركب غير قادر عل

 ولوحظت فعاليته في كل مما يلي:
  خفض ضغط الدم 
 اإلفراز البولي للصوديوم وزيادة في إطراحه عبر البراز إنقاص 
  خلوي ومعاكسة الزيادة في حجم الدمالخفض الحجم خارج 
 إنقاص بيلة األلبومين 
  ابين بارتفاع مصكلية و لدى فئران خاضعين الستئصال تقليل اإلصابات القلبية والكلوية

 معتمد على الصوديوم دمضغط 

بالنهاية تم التوجه لهذه األدوية بآليتها التي تقلل من النقل الفعال للصوديوم من القناة الهضمية إلى 
 ط الدم.غالدم كبديل لكل من الحميات قليلة الصوديوم والمدرات في معالجة ارتفاع ض
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. وتعتبره إدارة الغذاء 2119فقة عليه لالستخدام الطبي في الواليات المتحدة في عام تمت الموا
 first-in-classهذا الصنف من األدوية ( أنه الدواء األول من FDAوالدواء األمريكية )

medication. 

 . مثبطات أنزيم دوبامين بيتا هيدروكسيالز9
Dopamine β-hydroxylase (DβH) Inhibitors      

روكسيالز هدف عالجي الرتفاع ضغط الدم والعديد من األمراض القلبية يديعد أنزيم دوبامين بيتا ه
ي تشكيل ره فالوعائية األخرى المتواسطة بالفعالية الودية وأهمها الفشل القلبي وذلك نظرًا لدو 

 انطالقًا من هدركسلة الدوبامين. النورابنفرين

 
 بيتا هيدروكسيالز : آلية عمل أنزيم دوبامين8الشكل 

 وبالتالي فإن حصر هذا األنزيم سوف يؤدي إلى تثبيط النقل األدرينرجي اعتمادًا على آليتين:
 إحداث تخفيض تدريجي للفعل الودي بداًل من التخفيض الحاد .1
زيادة في توافر الدوبامين والذي ينجم عنه توسع وعائي كلوي وزيادة في إدرار  .2

 لصوديوم والسوائلا

 Disulfiram, Fusaricنذكر منها والتي  الثالثالجيل األول الثاني و  DβHتعد حاصرات أنزيم 
acid, Nepicastat بية لى الجملة العصغير انتقائية لألنزيم مما ينجم عنه تأثيرات جانبية ع

المحيطي عند إعطائه  (DβH) ـوجه إلى تطوير مركب ذو انتقائية أعلى لاألمر الذي  ،المركزية
والذي  BIA5-453 (Etamicastat)غير قادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي هو  ،فموياً 



 

 
33 

 

قية باإلضافة إلى إطالة البفئران طبيعية ضغط الدم  يؤدي إلى خفض فعال في ضغط الدم لدى
 لدى النماذج الحيوانية المصابة الفشل القلبي.

الحفاظ على تنظيم وسالمة الوظيفة الكلوية كونها ترمز أحد  في DRD2استنادًا إلى دور مورثة 
مستقبالت الدوبامين والذي أظهر ارتباطها في إمراضية ارتفاع ضغط الدم األساسي لدى البشر 
عند حذف هذه المورثة لدى فئران التجربة والذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم لديها مع 

الكلوية  Bالشدة التأكسدية الكلوية ومستقبالت اإلندوتيلين  ،زيادة في كل من الفعالية الودية
(ETBR) ،  حول فعالية  2118أجريت دراسة عامEtamicastat  مورثة ال محذوفةبإعطاء  فئران
DRD2  11 :مغ /كغ/يوم وكانت النتائج كالتالي 
 إلى خفض فعال في ضغط الدم لدى الفئران   Etamicastatأدى  -
النورابنفرين الكلوي والقلبي مع زيادة في مستويات الدوبامين في خفض مستويات كل من  -

 البول
 في الكلية R BET  ،3NHE،NCCتعديل الزيادة في التعبير عن  -
 في الكلية D1Rزيادة في التعبير عن مورثة  -

وفي دراسات الحقة أجريت على رجال أصحاء ورجال مصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى 
وتأثيره المعتمد  BIA5-453 (Etamicastat)ـ جيد لالالمتوسط والتي قامت بإثبات كل من التحمل 

 ساعة. 24خالل  (ABP)على الجرعة في خفض ضغط الدم اإلسعافي 

 (7)حيث أنها لم تجرى بعد على عدد كبير من المتطوعين. وأخيرًا ال تزال هذه الدراسات أولية
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 الفصل الرابع
 ارتفاع ضغط الدم المحرض بالفركتوز

Fructose – Induced Hypertension 

 . مقدمة عامة:1

وباء االضطرابات االستقالبية والتي يمثل زيادة استهالك الفركتوز أحد أهم  خضمفي حاليًا نحن 
دعم هذه النظرية من قبل العديد من الدراسات الوبائية والعديد من التجارب حيث يتم ، إمراضياتها

لوحظ من خاللها ترافق االستهالك الزائد للفركتوز مع زيادة في ، على كل من الحيوانات والبشر
معدالت ارتفاع الضغط والذي وجه االهتمام الى هذه النظرية من قبل العديد من أخصائيي الصحة 

 العامة.

توز ة في إمراضية ارتفاع ضغط الدم المحرض بالفركيه المرحلة لم يتم تحديد اآلليات األساسفي هذ
بشكل كامل والمعلومات المتوافرة التزال مقتصرة على التجارب الحيوانية والتي أظهرت بداية أن 

لة االحمية عالية الفركتوز تسبب زيادة في التعبير عن نواقل الصوديوم والكلور مما يؤدي إلى ح
وعائية لباإلضافة إلى تفعيل المقبضات ا ،من ارتفاع الملح والتي تؤدي بالنتيجة الى رفع الضغط

كما أظهر استهالك الفركتوز الزائد زيادة في تفعيل الجهاز العصبي  ،وتثبيط الموسعات الوعائية
 الودي.

اإلصابة بارتفاع  ن خطرالتزال مستويات الفركتوز التي تسبب التأثيرات السابقة وتزيد م ،حتى اآلن
ضغط الدم غير محددة بدقة كوننا نحتاج الى ربط نتائج التجارب الحيوانية مع التأثيرات الناتجة 

 عند البشر.

 الفركتوز ومصادره:
بر مصاره حيث تعت ،الفركتوز هو عبارة عن سكر أحادي بسيط موجود بشكل طبيعي في الفواكه

 األساسية هي:
ينشطر أنزيميًا إلعطاء جزيئة فركتوز وجزيئة  لمائدة(:)سكر ا Sucroseالسكروز  .1

 غلوكوز.
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: يحتوي على High-fructose corn syrup (HFCS)شراب الذرة عالي الفركتوز  .2
نعية يوجد نوع شائع منه يستخدم في المحليات الص ،فركتوز حر وغلوكوز بمستويات مختلفة

(HFCS-55 الذي يحتوي )3غلوكوز و %42فركتوز و %55% oligosaccharide. 

 :Epidemyالوبائية 
 National Health and Nutrition Examinationبحسب االحصائيات التي قامت بها 

Survey (NHANES) :حول استهالك الفركتوز في الواليات المتحدة األميركية 

 غ. 37كان استهالك الفركتوز اليومي  1978و 1977بين عامي  -
غ والذي يعادل  49 ـهالك الفركتوز اليومي يقدر بكان است 2114و 1999بين عامي  -

 من مجمل مصادر الطاقة. 9.1%

عام وذلك يعود لتناول المحليات الصنعية  22و 19تراوحت األعمار األكثر استهالكاً للفركتوز بين 
 .الغنية بالفركتوز بكميات كبيرة

 من الدراسات التي تبين عالقة الفركتوز بارتفاع الضغط:
  العالقة بين مستويات الفركتوز وارتفاع ضغط الدم حيث يؤدي استهالك  أظهرت: 1دراسة

غ باليوم الى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم وذلك عند بالغين  74فركتوز بكمية أكبر من 
 .من دون قصة مرضية الرتفاع ضغط الدم

 والتي أظهرت ارتفاع في  صحاءاألمتطوع من البالغين  4867على : أجريت 2 دراسة
ملم زئبقي وذلك عند اإلعطاء التدريجي للمحليات الصنعية من األقل  2ط الدم بمقدار ضغ

 .إلى األكثر احتواًء للسكر

  التخلي  بأن تبين من خاللهاو  أجريت على بالغين من الواليات المتحدة األميركية :3دراسة
عن شرب محلي صنعي واحد في اليوم مترافق مع انخفاض الضغط االنقباضي بمقدار 

 شهر. 18ملم زئبقي بفترة تتراوح بـ  1.1ملم زئبقي والضغط االنبساطي بمقدار  1.8

التي تم و  خرى متعلقة بالحميةأوعوامل  BMIالدراسات السابقة أجريت بالتزامن مع كل من 
أن االستهالك الزائد للمحليات الصنعية يترافق مع البدانة والتي تملك ارتباط ب االتأكيد من خالله
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تفاع ضغط مستقل على ار  الفركتوز بشكل مع إمراضية ارتفاع ضغط الدم مع ظهور تأثير وثيق
 خرى.ألالدم بالمقارنة مع السكريات ا

  إعطاء شرابات  ملم زئبقي( المترافق مع 6.2)بمقدار  لوحظ ارتفاع ضغط الدم :4دراسة
غ من الفركتوز لدى إعطائها للمراهقين مع غياب هذا التأثير لدى إعطاء  61حاوية على 

 نفس المتطوعين لشرابات حاوية على الكمية ذاتها من الغلوكوز.

 غ من الفركتوز بشكل يومي لمدة  211رجل سليم بإعطائهم  74على أجريت  :5 دراسة
 رتفاع كل من الضغط االنقباضي واالنبساطي لديهم.أسبوعين والتي أدت بالنتيجة إلى ا

هذه الدراسات أي نتائج واضحة عن تأثير االستهالك المزمن للفركتوز على ارتفاع لم تعط 
 ضغط الدم بينما اقتصرت على التأثير الحاد.

الدراسات الحالية أن اآلليات األساسية الرتفاع الضغط المحرض بالفركتوز تتخلص تظهر 
 ط رئيسية:بثالث نقا

 زيادة امتصاص الملح 
  البطانة الوظيفياعتالل 
 تحريض مزمن للجملة العصبية الودية 

 أهم األدلة والدراسات المتعلقة بكل آلية من اآلليات السابقة.سنستعرض 

 . اآلليات األساسية الرتفاع الضغط المحرض بالفركتوز2

 Increased salt absorption زيادة امتصاص الملح. 1.2

حريض ن تناول الفركتوز وتيالعديد من الدراسات على النماذج الحيوانية االرتباط الوثيق بأكدت 
نه ينتج ع امتصاص كل من الصوديوم والكلور والذي يؤدي الى زيادة حمل الملح في الجسم وما

 من ارتفاع في مستويات ضغط الدم.
يب القريب اسي في األمعاء الدقيقة والنبيؤدي الفركتوز الى زيادة التعبير عن ثالثة نواقل بشكل أس

 في الكلية وهي:
- GLUT-5 وهو الناقل األساسي للفركتوز والذي يساهم بشكل كبير في امتصاصه 
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- NHE3 هيدروجين وهو ناقل للصوديوم / مبادل صوديوم 
- PAT1 يقوم بنقل الكلور بشكل أساسي ،الشوارد السالبة ناقل 

لى غياب ارتفاع ضغط الدم المحرض إلدى فئران التجربة  PAT1و GLUT-5أدى نزع كل من 
 بالفركتوز.

 

 : آلية ارتفاع ضغط الدم المحرض بالفركتوز الناجم عن زيادة امتصاص الملح9الشكل 

 سنستعرض الدراسات المتعلقة بهذه النقطة:

 فركتوز لمدة  %61أجريت بإعطاء مجموعة من فئران التجربة حمية حاوية على  :1دراسة
ملم زئبقي بالمقارنة مع مجموعة  9 أسبوع والتي أظهرت ارتفاع في ضغط الدم بمقدار 12
حيث كانت المستويات  ،نشاء %61تم إعطائها حمية حاوية على  التي خرى من الفئرانأ

 / ميكرومول 1551 (Fructose-fed mice)ولى ألاالبالزمية للفركتوز لدى المجموعة 
 ،(Starch-fed mice)لتر لدى المجموعة الثانية  / ميكرومول 231لتر بينما كانت تبلغ 

حيث لم  PAT1 محذوفة الـخرى تم إعطاء الكمية ذاتها من الفركتوز لفئران أمن جهة 
-Starch)يالحظ لديها أي ارتفاع في ضغط الدم بالمقارنة مع مجموعة الفئران الشاهد

fed mice)   
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  ميلي مول باللتر  131 ـأجريت بتزويد الصائم في األمعاء لدى فئران التجربة ب: 2دراسة
تمت مالحظة زيادة في امتصاص  ،ميلي مول باللتر من الفركتوز 41من كلور الصوديوم و

 مرة بوجود الفركتوز )أي امتصاص أكبر للصوديوم(. 1.7ـ سوائل لدى هذه الفئران أكبر بال

فركتوز تقلل من  %61تم التوصل إلى أن الحمية الحاوية على بمالحظة الدراسات السابقة: 
لدى الفئران وذلك بعد أسبوعين وهذا ما يتوافق  % 51التعبير عن الرينين في الكلية بنسبة 

سابقة تبين بأن الزيادة في استهالك كلور الصوديوم تقلل أيضًا من فعالية الرينين مع دراسات 
 .والتعبير عنه

وم لدى يأن استهالك الفركتوز يقلل من اإلطراح البولي لكلور الصود إلىأخيرًا تم التوصل 
مقترنًا مع ارتفاع في  ،ساعة 24ذج الشاهد بعد و الفئران إلى أقل من النصف بالمقارنة مع النم

امتصاص كلور الصوديوم وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى مشاركة واضحة في ارتفاع ضغط الدم 
 لدى هذه الفئران.

  حيث لم  أيام 7فركتوز لمدة  %21أجريت بإعطاء الفئران حمية حاوية على : 3دراسة
ية ذاتها من ارتفاع في ضغط الدم أما عند إعطاءها حمية حاوية على الكم أييالحظ 

الفركتوز مترافقة مع مستويات عالية من الملح لنفس المدة الزمنية لوحظ ارتفاع في ضغط 
م التوصل من خاللها إلى أن الحمية تزئبقي و  / ملم 132إلى  118الدم االنقباضي من 

 عالية السكر/عالية الملح تؤمن أرضية لتطور ارتفاع ضغط الدم.

  لتر من محلول الفركتوز والتي أدت إلى زيادة  / ولميلي م 5: تمت بإعطاء 4دراسة
في النبيب القريب المعزول من فئران التجربة وزيادة حساسيته لألنجيوتنسين  NHE3فعالية 

II. 

  والتي كان هدفها إظهار العالقة ما بين كل من الملح واألنسولين وارتفاع ضغط 5دراسة :
 الدم لدى فئران تستهلك الفركتوز.

( أو %1017فركتوز ومستوى منخفض ) %66ان حمية حاوية على بإعطاء الفئر أجريت 
( من الملح لوحظ ارتفاع بضغط الدم %705أو مستوى مرتفع ) %103مستوى طبيعي 
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ند و مرتفع من الملح دون ارتفاعه عأاالنقباضي عند الفئران المعرضين لمستوى طبيعي 
 الفركتوز.المعرضين لمستوى منخفض من الملح المترافق مع 

ل لوحظ لدى الفئران الشاهد المعرضين لمستوى عاٍل من الملح دون الفركتوز وبالمقاب
آلية التلقيم  ،انخفاض في كثافة الرنا الناقل المعبر عن األنسولين ومستقبالته في الكلية

الراجع السابقة تقلل بشكل تلقائي من إعادة امتصاص الصوديوم المحرض باالنسولين عند 
بينما يالحظ غياب هذه اآللية عند الفئران المعرضة  ،لمستوى مرتفع من الملح التعرض

للفركتوز حيث ال تستطيع مستويات الملح المرتفعة الحد من التعبير عن مستقبالت 
ية التلقيم الراجع لآلاألنسولين في الكلية أو من كثافة الرنا الناقل المعبر عنه أي تأثير مثبط 

ر ارتفاع ضغط الدم االنقباضي لدى الفئران المعرضة لمستويات وهذا ما يفس ،السلبي
مرتفعة من الملح مع الفركتوز بالمقارنة مع تلك المعرضة للكمية ذاتها من الملح دون 

 الفركتوز.

       Endothelial dysfunction خلل البطانة الوظيفي. 2.2

ي وتلعب الخاليا البطانية دورًا هامًا ف تمثل البطانة الوعائية فاصل بين الدم وجدار الوعاء الدموي 
 تنظيم تقلص األوعية الدموية عبر اصطناع وتحرير العوامل المقبضة والموسعة الوعائية.

تشير العديد من األدلة بأن مستويات األنسولين الدموية المرتفعة واستقالب الفركتوز الناتج عن 
 .يًا الى ارتفاع ضغط الدمالحميات عالية الفركتوز يحفز البطانة الوعائية مؤد

 إلى أن إعطاء الفركتوز سيؤدي إلى: حديثة أشارت دراسة
A. ( فرط أنسولينHyperinsulinemia بعد )أيام من اإلعطاء. 3 
B.  يوم من اإلعطاء  18خلل البطانة الوظيفي بعد 
C.  يوم من اإلعطاء 28ارتفاع ضغط الدم بعد 

استقالب الفركتوز والعوامل المقبضة والمرخية لألوعية عبارة عن  ،والعالقة بين كل من األنسولين
 شبكة معقدة لم يتم تحديدها بشكل كامل وسنستعرض أهم اآلليات المحتملة.

 أوكسيد النتريك واألنزيم المصنع ألوكسيد النتريك البطاني:أوال : 



 

 
41 

 

م المصنع األنزييعد أوكسيد النتريك موسع وعائي وخافض للضغط حيث يتم تصنيعه بوساطة 
. أظهرت Endothelial Nitric Oxide Synthase( eNOSألوكسيد النتريك البطاني )
ن طريق النتريك وذلك عأوكسيد ز يترافق مع انخفاض في اصطناع الدراسات بأن تناول الفركتو 

 .eNOSالتقليل من نشاط والتعبير عن 
لغليظة الوعاء المساريقي في األمعاء ااسة على فئران مستهلكين للفركتوز بعزل جزء من أجريت در 

بينما استنادأ إلى دراسة أخرى  %31 ـبنسبة تقدر ب eNOSظهرت انخفاضًا في فعالية أ التيو 
 إلى النصف مقارنة مع فئران   fructose-fed ratsلدى  eNOSلوحظ انخفاض في التعبير عن 

 غير مستهلكة للفركتوز.شاهد 

 :1-اندوتيلين ثانيا : 
. أجريت دراسة على فئران ECض وعائي ينتج من قبل الخاليا البطانية الوعائية عبارة عن مقبهو 

فركتوز بعزل جزء من الوعاء المساريقي في األمعاء الغليظة حيث  %66خاضعة لحمية تحوي 
مرة من الفئران الشاهد )غير مستهلكة  105أكبر بـ  1-أظهرت ارتفاع في مستويات اإلندوتيلين 

. تعود هذه الزيادة في التعبير عن اإلندوتيلين إلى فرط األنسولين المحرض بالفركتوز وز(للفركت
 حيث لوحظت فعالية األنسولين في تحريض اصطناعه وتحرره في كل من الزجاج والعضوية.

البالزمية أكبر   ET-1في دراسة أخرى تناولت أثر الحقن المزمن لألنسولين في زيادة مستويات 
  مرة وتطوير حدوث ارتفاع ضغط الدم لدى الفئران. 105بـ 

فعاليته المقبضة الوعائية عبر االرتباط مع مستقبالته من النمط المرتبط  1-يظهر اإلندوتيلين
( في منع ET-1)حاصر لمستقبالت  Bosentan، أدت فعالية BETو  A ETوهي   Gبالبروتين

مع ارتفاع ضغط    ET-1ى فئران تستهلك الفركتوز إلى إثبات ترافق تطور ارتفاع ضغط الدم لد
 الدم المحرض بالفركتوز.
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 آلية ارتفاع ضغط الدم المحرض بالفركتوز الناجم عن خلل البطانة الوظيفي :11الشكل 

 :A2الترومبوكسان ثالثا : 

أظهرت الفئران المستهلكة للفركتوز والمصابة بارتفاع ضغط الدم مستويات أعلى من المقبض 
 TXB2وذلك استنادًا إلى دراسة تبين ارتفاع مستويات  A2 (TXA2)الوعائي ترومبوكسان 

بيكو غرام/ مل( مقارنة مع الفئران  769( لدى فئران مستهلكة للفركتوز )TXA2 ـ)مستقلب ثابت ل
 TXA2تم التوصل إلى عدم ارتفاع مستويات  ،بشكل مثير لالهتمام. بيكوغرام/ مل( 467)الشاهد 

وضغط الدم االنقباضي فوق الحدود الطبيعية لدى فئران مستهلكة للفركتوز وذلك عند إعطاءها 
 ET-1أو حاصرات مستقبالت  (Dazmegrel) ثبط األنزيم المصنع للترومبوكسانم
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(Bosentan) رتفاع ا يسببفرط اإلنسولين المحرض بالفركتوز  نتج عنه أن: ،كعالج مشترك
 TXA2رفع مستويات ي مما  ET-1مستويات 

وهو أنزيم يشارك في  COX2عن طريق تحريض   TXA2بتحريض اصطناع   ET-1يقوم 
عند الفئران المستهلكة   COX2حيث لوحظ زيادة في التعبير عن  ،كسانو عملية اصطناع الترومب

 .Bosentanكتوز والمصابة بارتفاع ضغط الدم ويتم حصر هذا التأثير عن طريق للفر 

 :IIاألنجيوتنسين رابعا : 

يزداد التعبير عنه لدى الفئران المستهلكة للفركتوز والمصابة  ،مقبض وعائي IIيعتبر األنجيوتنسين 
  .بارتفاع ضغط الدم

مع العلم أن معظم تأثيره  AT-1 )و(AT-2  عبر االرتباط مع مستقبالته فعله  Ang II يمارس 
عند الفئران  AT1يزداد التعبير عن مستقبالت  .1يعود إلى فعاليته على المستقبالت من النمط 

المستهلكة للفركتوز ويتم الحد من تأثيرات الفركتوز على ضغط الدم االنقباضي عن طريق العالج 
تم العمل على هذه النظرية ( Losartanو L-158,809) AT1المشترك بحاصرات لمستقبالت 

التي تناولت تأثيرات حاصرات األنزيم المحول  Rosenthal و Erlichلعالمين لمن قبل دراسة 
تفاع ضغط الدم المحرض بالفركتوز وفرط األنسولين وتوصلوا إلى ر جيوتنسين على كل من انلأل

ل المحول لإلنجيوتنسين قادرة على تعديإعطاء ثالث أفراد مختلفة من حاصرات األنزيم نتيجة بأن 
 .لدى الفئران المستهلكة للفركتوز ارتفاع ضغط الدم

حصر كامل لزيادة اإلنجيوتنسين  إلىيؤدي  Bosentanالحقاً تم التوصل الى أن العالج المزمن بـ 
II  كتوز لفئران التجربة مما اقترح أن:البالزمي خالل إعطاء الفر 
  Ang II عن التعبير زيادة ← ET-1 عن التعبير زياة ←فرط اإلنسولين  

وذلك عن طريق االرتباط  NADPH oxidaseفي تحريض  IIنذكر أيضًا فعالية اإلنجيوتنسين 
( متضمنة ROSهذا بدوره يؤدي الى تشكيل جزور حرة أوكسجينية نشطة ) 1بمستقبالته من النمط 

 .توليد شدة تأكسدية في بطانة األوعية الدمويةفوق األكاسيد والماء األوكسجيني والتي تؤدي الى 
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معاملة قطعة من الشريان األبهر المنزوع من الفئران المستهلكة للفركتوز أظهرت دراسة بأن 
 تقوم بشكل رئيسي بالخفض من إنتاج فوق األكاسيد. NADPH oxidaseبحاصرات أنزيم 

كة للفركتوز أوكسيد النتريك في الفئران المستهلبين إنتاج  هناك العديد من األدلة التي تبين العالقة ما
في خاليا eNOS حيث أوجدت الدراسات بأن فعالية  IIنجيوتنسين ألوانخفاض مستويات ا

 IIالعضالت الملساء الوعائية لدى هذه الفئران يمكن ترميمها عبر خفض مستويات األنجيوتنسين 
يقوم  IIاإلنجيوتنسين نتيجة أن مما يؤدي الى  AT-1أو  ACEعن طريق الحصر المزمن لـ 

 النتريك.ألكاسيد التي بدورها تثبط أوكسيد بتحريض تحرر فوق ا

 :Matrix metalloproteinase-2خامسا : 

المعتمدة على الزنك والقادرة على تحطيم البروتينات   endopeptidaseهو أحد أفراد أنزيمات
وباعتبار  ،MMPsفي زيادة التعبير عن  TXA2و ET-1و Ang IIحيث يقوم كل من  ،الغشائية

  MMPsبروتين مرتبط بالغشاء فإن استهالك الفركتوز سيؤدي كنتيجة الى زيادة في eNOSأن 
فاع في ن ارتميتبعه  والتقليل من اصطناع أوكسيد النتريك وماeNOS والذي بدوره سيقوم بتخريب 

 .مستويات ضغط الدم

وبأن المعالجة بحاصرات  MMP2أظهرت دراسة أن تناول الفركتوز يحسن من فعالية والتعبير عن 
MMP2 (Doxycyclin)  تمنع بشكل كامل تطور ارتفاع ضغط الدم عند الفئران المستهلكة
وتميمه األنزيمي eNOS عن طريق كل من  MMP2وتبين أنه يمكن معايرة فعالية ، للفركتوز

HSP90  والذي هو عبارة عن بروتين صدمة حرارية في الخاليا البطانية والذي يستطيعMMP2  
 أيضًا تخريبه.

 :Intercellular adhesion molecule 1سادسا : 

( وهي ICAM-1) يزيد من مستوياتالفركتوز  هناك العديد من األدلة التي تثبت أن استهالك
ركتوز أظهرت دراسة بأن إضافة الف .الخاليا البطانيةعبارة عن جزيئة التهابية يعبر عنها من قبل 

وذلك عبر طريقة إعطاء تعتمد  ICAM-1لشريان األبهر تزيد من التعبير عن لللخاليا البطانية 
لى المستويات المنخفضة من إعلى كل من الجرعة والزمن حيث استند العلماء في هذه الدراسة 
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اهدة في خاليا األبهر المعرضة للفركتوز باعتبار أن أوكسيد النتريك شالم eNOSأوكسيد النتريك و
المصلية   ICAM-1تبين أن مستويات يملك خصائص مضادة لاللتهاب وفي تجارب الحقة 

  وضغط الدم كانت أعلى لدى الفئران المستهلكة للفركتوز بالمقارنة مع تلك المستهلكة للنشاء.

 :Methylglyoxalسابعا : 

لفركتوز تتشكل كمنتج ثانوي الستقالب كل من ا ،الكربونيل عالية النشاط ثنائي جزيئة عن هو عبارة
 والغلوكوز.

تكون أعلى لدى الفئران  Methylglyoxalأوجدت دراسة بأن ضغط الدم ومحتوى األبهر من 
في  Methylglyoxalبالمقابل لم يشاهد أي زيادة في ضغط الدم أو مستوى  .المستهلكة للفركتوز

وخافض   Methylglyoxalهلكة للفركتوز تتلقى عالج مكون من كانس تاألبهر عند فئران مس
  (Metformin)لسكر الدم 

طليعة مهمة للمتنجات النهائية المحسنة من عملية ربط السكريات  Methylglyoxalيعد 
Glycation)  ِ )AGEs  وهي عبارة عن مجموعة مركبات غير متجانسة تتشكل عندما تتفاعل

اللبيدات والحموض النووية. ترتبط  ،مجموعة كربونيل مع مجموعة أمينية حرة في البروتينات
AGEs  مع مستقبالتها في البطانةRAGE) والتي تقوم بتفعيل أنزيم )NADPH oxidase   الذي

إلى توليد الشدة التأكسدية. ( مؤديًا (ROSكسجينية التفاعلية بدوره يزيد من مستويات الجذور األو 
 RAGEوحسب دراسة أجريت على فئران خاضعة لحمية عالية الفركتوز لوحظ ازدياد في مستويات 

في الشريان األبهر والجدير بالذكر أن األبهر ال يعد من األوعية المقاومة التي تؤثر في ضغط 
في األوعية المقاومة التي  RAGEستقبلية تؤكد ارتفاع مستويات الدم مما يتطلب إجراء دراسات م

 تؤثر في ضغط الدم عند فئران مستهلكة للفركتوز.

طريق إنقاص مستويات مضاد بمفاقمة الشدة التأكسدية عن   Methylglyoxalنتيجة: يقوم 
ا األنزيم ا فيهمن خالل إنقاص فعالية كل من األنزيمات المضادة لألكسدة بم األكسدة الغلوتاتيون 
 Gluthation)( وأنزيم الغلوتاتيون بيروكسيداز (Gluthation reductaseالمرجع للغلوتاتيون 

peroxidase) 
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 : Uric Acid حمض البولثامنا : 

فوسفات عن طريق أنزيم  -1-فركتوز  إلىتعد الخطوة األولى في استقالب الفركتوز هي فسفرته 
على عكس الغلوكوز الذي تعد فسفرته منظمة  ،كمصدر للفوسفات ATPدم خفركتوكيناز الذي يست
كتوز فسفرة الفر ل أنه ال يوجد تلقيم راجع سلبي حيث ، و داخل الخلوي  ATPبشكل ال يسمح بنفاذ 
وبالنتيجة تستمر مستويات الفوسفات داخل الخلوية باالنخفاض وتفعيل ، ATPمما يؤدي إلى نفاذ 

والذي بدوره يستقلب الحقًا  IMP إلى AMPيقوم هذا األنزيم بتحويل  AMP deaminaseأنزيم 
 هيبوكزانتين يقوم بعدها أنزيم كزانتين أوكسيداز بتحويل الهيبوكزانتين إلى كزانتين ثم إلى حمض إلى

 (11)البول.

 
 (12) آلية تشكل حمض البول انطالقا  من الفركتوز: 11 الشكل

صلية يات حمض البول المتناول سكر المحليات الصنعية ومستو يت دراسة لفهم العالقة بين ر أج
أوجد من خاللها العلماء بأن حمض البول المصلي  ،ن في الواليات المتحدة األمريكيةلدى البالغي

إلى األعلى لتر من األقل  /رو مول كمي 1.1يعادل  ديسي لتر أو ما/مل غرام 1.18يزداد بمقدار 
 يقابله احصائيًا من زيادة بشكل موازي في ضغط ات الصنعية وماعلى السكر بين المحلي احتواء
 الدم.
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ات حمض يأن مستو  إلىتم التوجه الب الغلوكوز ال يزيد من اصطناع حمض البول قنظرًا ألن است
األولى  هي  Mac-donaldمحتوى الشرابات من الفركتوز. كانت دراسة  إلىالبول المرتفعة تعود 

في إظهار أن تناول الفركتوز الفموي  يسبب ارتفاعًا في حمض البول لدى األفراد الطبيعيين بينما 
 يغيب هذا التأثير لدى تناول الغلوكوز الفموي.

البول  ات متزايدة من حمضفي دراسة على الفئران الخاضعة لحمية عالية الفركتوز سجلت مستويو 
، Allopurinol)م كزانتين أوكسيداز التي تقلل من حمض البول أدى إعطاء حاصرات أنزي ،خاللها

Febuxostat) .إلى خفض ضغط الدم 

من الفركتوز يوميًا غرام  211أجريت على رجال بالغين أصحاء بإعطائهم  أخرى  دراسة سريريةفي 
للمجموعة  النسبةبللمجموعة األولى وبدون أللوبورينول ينول بالنسبة ر لمدة أسبوعين مترافقة مع أللوبو 

 كانت النتائج كالتالي: الثانية

Allopurinol Group Nonalluporinl Group 

 %21.2ازدياد حمض البول المصلي بنسبة  %31.7انخفاض في حمض البول بنسبة 

 %5.5ارتفاع ضغط الدم االنقباضي بنسبة  %1.5ضغط الدم االنقباضي بنسبة  ارتفاع

 %6.3ارتفاع ضغط الدم االنبساطي بنسبة  %1االنبساطي بنسبة في ضغط الدم  ارتفاع

كسدة في البيئة خارج الوعائية بينما يلعب دور طليعة أليملك حمض البول خصائص مضادة ل
يسبب فرط حمض البول اعتالل بطاني وظيفي وذلك عن حيث  ،مؤكسد لحظة دخوله إلى الخاليا

يد توليتبعه من تشكيل جذور حرة أوكسجينية و  وما NADPH oxidaseفعاليته على أنزيم طريق 
 .أوكسيد النتريك تحررو  eNOS فعالية كل من التقليل من بالتاليشدة تأكسدية و 

من  لتر/ميكرو مول 611خرى أجريت عبر تحفيز الخاليا البطانية الوعائية بواسطة أفي دراسة 
خلوية باإلضافة إلى ارتفاع داخل ال ROSحمض البول لوحظ من خاللها ارتفاع في مستويات 

هذه  أظهرت ،في حمل الكالسيوم داخلها فوق األكاسيد داخل الجسيمات الكوندرية والذي رافقه زيادة
 الحظةمتواسطة بحمض البول نظرًا لمدة التأكسدية الشالدراسة دور الميتاكوندريا الهام في توليد ال

 الجذور الحرة داخل الخلوية. د داخل الميتاكوندريا بشكل يفوق ارتفاع فوق األكاسي
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تحد من تطور  Allopurinol ـكانت نتيجة الدراسة على كل من الحيوانات واإلنسان بأن المعالجة ب
أن  باإلضافة إلى ،ارتفاع ضغط الدم المحرض بالفركتوز وذلك عن طريق تقليل حمض البول

ومستويات  eNOSية يؤدي الى تعديل فعال (ROS Scavenger)ات الجذور الحرة سانكإعطاء 
 أوكسيد النتريك وما يتبعه من تحسين الوظيفة البطانية وبالتالي ضغط الدم.

 ،في البطانة الوعائية C CRP االرتكاسي يملك حمض البول فعالية في زيادة التعبير عن البروتين
في الخاليا البطانية ناجم عن إعطاء حمض البول بشكل  CRPحيث لوحظ ازدياد في مستويات 

جة معالفي الحد من تحرر أوكسيد النتريك وبالتالي فإن إعطاء  CRPمعتمد على الجرعة ودور 
 CRPتقوم بتعديل مستويات أوكسيد النتريك مما اقترح بأن  CRPأضداد موجهة ضد تتضمن 

 (11)بول.يلعب دور في االعتالل البطاني المتواسط بحمض ال

 

 (13) :آليات حمض البول في إحداث خلل البطانة الوظيفي12 الشكل

حمض البول يملك الدور األكبر في اعتالل البطانة الوظيفي الناجم عن استهالك  نذكر أخيرًا بأن
من بين اآلليات سابقة الذكر وفقًا لدراسات وبائية والعديد من الدراسات السريرية التي  الفركتوز

 تدعم هذه النظرية والتي ال تزال قائمة حتى اآلن بهدف تأكيد كل مما سبق.
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 لجملة العصبية الوديةتحريض ا. 2.3

مستويات بدايًة كنتيجة ل ،المزمن للجهاز العصبي الودي يؤدي استهالك الفركتوز إلى التحريض
وبالمقابل إن زيادة تفعيل الجملة الودية تفاقم من المقاومة على األنسولين وذلك  ،األنسولين المرتفعة

 بتشكيل حلقة من التلقيم الراجع اإليجابي.

هناك العديد من األدلة التي تؤكد عملية التفعيل المزمن للجملة الودية المترافق مع ارتفاع ضغط 
 rilmenidineو moxonidine كل من  . من ضمن األدلة أن استخداملمحدث بالفركتوزالدم ا

الحد  أدى إلى ،تقلل من تدفق النواقل الودية α2والتي هي عبارة عن شادات إيميدازولين/ شادات 
 فرط األنسولين وارتفاع ضغط الدم لدى الفئران المستهلكة ،على األنسولين ةمن كل من المقاوم

 .للفركتوز

ئران مستهلكة للفركتوز بالمقارنة مع فنيرجية لدى فئران دراسة أخرى زيادة الفعالية األدر أظهرت 
لديها كما  النورابنفرين ارتفاع مستويات والتي انعكست من خالل للفركتوز غير مستهلكة ةشاهد

 α1نتقائي لمستقبالت االحاصر ال (prazosin) أظهرت أن اإلعطاء المزمن لعامل حال للودي
ر ارتفاع يؤدي إلى منع تطو  ،حد من التقبض الوعائي الناجم عن النورايبنفرينالذي ي ،االدرينرجية

 ضغط الدم لدى هذه الفئران.

يعتقد أن الفركتوز الغذائي الزائد يضعف بشكل غير مباشر وظيفة البطانة من خالل تحفيز إطالق 
الكاتيكوالمين. أظهرت دراسة أن النورابنفرين يحفز موت الخاليا المبرمج في الخاليا البطانية 

ن غير م المشتقة من قلوب الجرذان الوليدية بطريقة تعتمد على الجرعة والوقت، على الرغم من أنه
 المعروف ما إذا كان هذا النوع من الخلل البطاني يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. 

لفئران لزيادة اصطناع الجذور الحرة األوكسجينية في الخاليا البطانية بنفرين فعالية في لك النورايم
 ROSبأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم وفق سبيل  حاقتر اال المستهلكة للفركتوز وهذا ما أدى إلى

تحرر  نمؤديًا بالنهاية إلى تقليل التعبير عن أوكسيد النتريك الذي يقلل بالحالة الطبيعية م
بنفرين كإحدى آلياته الموسعة لألوعية وبالتالي فإن االنخفاض في إنتاج أوكسيد النتريك التالي النورا

 ط الدم.ضغ لتناول الفركتوز يؤدي إلى ارتفاع النورابنفرين والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع
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 آلية ارتفاع ضغط الدم المحرض بالفركتوز الناجم عن تفعيل الجملة العصبية الودية :13الشكل 

أخيرا ، نذكر أن األدلة المعروضة في هذه الدراسات تشير إلى أهمية الدراسات المستقبلية في 
ر لزيادة خطر تطو تحديد المستويات المسموحة لالستهالك اليومي من الفركتوز دون التعرض 

 (11).ارتفاع ضغط الدم وغيره من األمراض االستقالبية
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