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 الملخص 
ــريان التاجي الحاد.  ــباب الملدية إلى التهاب البنكرياا ومتالزمة الشـــ ــحوم الدم من أهم األســـ يعد ارتفاع شـــ

أكثر األدوية وصفًا باإلضافة إلى األدوية يمكن تدبير ارتفاع شحوم الدم باستخدام الستاتينات التي تعد من  
ال يصــــــلون إلى المســــــتوى الهدف  ذوي الخطورة العالية التقليدية األخرى. ولكن هناك العديد من المرضــــــى

مع أعلى جرعة قابلة للتحمل من خافضـات شـحوم الدم، مما يبرر الحاجة إلى عالجات    LDL  تراكيز  من
  جديدة.
المســـــــتعملة حديثًا وقيد  جديدةالعالجية  الســـــــتراتيجيات  االدوية و األ  مراجعةن الهدف من هذه الدراســـــــة هو  إ

  .شحوم الدم اضطرابات لعالج  الدراسة
في تنظيم توازن  اً دور مهمـًا في خف  شــــــــــــــحوم اـلدم حـيي يلعـب هـذا البروتين    PCSK9يعـد اســــــــــــــتهـداف  

ــتقبالت   ــريع تحلل مســـــ ــداد مثلLDLالكولســـــــترول عن طريق تســـــ ــتخدمت األضـــــ   Evolocumab . اســـــ
ة هذا البروتين وما ينتج عنه من خف  ففي تثبيط وظي  Inclisiranمثل   siRNAوالـــــ    Alirocumabو

، الصميم البروتيني الخاص بجزيئات  Apo-Bلشحوم الدم. تتضمن االستراتيجيات األخرى استهداف الــــــــــــ 
في   على الجرعة معتمدةو   كبيرةانخفاضات  الذي حقق    Mipomersenمثل    ASOsباستخدام    LDLالــــــ  

على   معتمداً   انخفاضاً   Lomitapideبواسطة   MTTP. حقق أيضًا استهداف TGو  LDLالـــــ مستويات  
 . Apo-C IIIو ANGPTL3. باإلضافة إلى أهداف أخرى مثل LDLو VLDLالجرعة لكل من 

تلك المعتمدة إما بواســـطة النواقل الفيروســـية أو  شـــملت المراجعة أيضـــًا اســـتخدام العالجات الجينية الحديثة
ــة الوراثية التي يتوقع منها إحدار ثورة تكنولوجية    CRISPR/Cas9على تقنية   وهي إحدى تقنيات الهندســ

 عالجية في خف  الشحوم.

،  MTTP، مثبطــات  Apo-B، مثبطــات  PCSK9الكلمــات المفتــاحيــة: ارتفــاع شــــــــــــــحوم الــدم، مثبطــات  
 الجينية.العالجات 
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Abstract 

Hyperlipidemia is one of the most important causes of pancreatitis and acute 

coronary syndrome. Hyperlipidemia can be treated with statins, which are one of 

the most prescribed medications, in addition to other conventional medications. 

However, many high-risk patients do not reach target LDL concentrations with 

the highest tolerated dose of anti -hyperlipidemic treatment, justifying the need 

for new therapies. 

The aim of this study is to review new drugs and therapeutic strategies recently 

used and under study for the treatment of Hyperlipidemia. 

Targeting PCSK9 is important in lowering lipids as this protein plays a role in 

regulating cholesterol homeostasis by accelerating the degradation of LDL 

receptors. 

Antibodies such as Evolocumab and Alirocumab, and siRNAs such as Inclisiran 

were used to inhibit the function of this protein and the resulting reduction of 

blood lipoproteins. 

Other strategies include targeting Apo-B, the apolipoprotein of LDL molecules, 

using ASOs such as Mipomersen that has achieved significant dose-dependent 

reductions in LDL and TG levels. Targeting MTTP by Lomitapide also achieved 

a dose-dependent reduction of both VLDL and LDL. In addition to other targets 

such as ANGPTL3 and Apo-C III. 

The review also included the use of modern gene therapies either by viral vectors 

or those based on CRISPR/Cas9 technology, which is one of the genetic 

engineering techniques that are expected to revolutionize therapeutic technology 

in reducing lipid levels. 

Key words: hyperlipidemia, PCSK9 inhibitors, Apo-B inhibitors, MTTP 

inhibitors, gene therapies. 
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 الفصل األول 
 اضطرابات شحوم الدم وعالجاتها التقليدية 

 البروتينات الشحمية واستقالبها. 1

 . التعريف بالبروتينات الشحمية:1.1
بما أن الشــــــــــحوم بير منحلة بالماء، يتم نقلها في الدم عن طريق ارتباطها ضــــــــــمن البروتينات الشــــــــــحمية  

 )الليبوبروتينات(، حيي يوجد ستة أنواع رئيسية: 
 )الدقائق الكيلوسية(:كيلوميكرونات ال .1

بير الملســـــــــتر من األمعاء إلى الكبد والعضـــــــــالت الهيكلية والنســـــــــج  ســـــــــيترولوالكولTG وتقوم بنقل  
  .الشحمية

 .دقائق الكيلوسيةالجسيمات المتبقية من ال .2
من الكبد   المصــــنعة حديثاً   TGطريقة لنقل   :VLDL البروتينات الشــــحمية منخفضــــة الكثافة جداً  .3

الذي يتحول إلى   VLDLإلى النســـــج المحيطية حيي يصـــــطنع الكبد الكولســـــترول ويفرزه بشـــــكل 
IDL  ثمLDL  

 .LDL-VLDL: وهو مرحلة وسيطية بين (IDL)البروتينات الشحمية متوسطة الكثافة  .4
 :(LDL)البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة  .5

مراض أترافق بشـكل رئيسـي مع التصـلب العصـيدي و ن ارتفاع مسـتوياته يأليسـمى الكولسـترول السـيء 
  .الشرايين

 :(HDL)البروتينات الشحمية مرتفعة الكثافة  .6
. يسمى الكولسترول الجيد ألن تراكيزه العالية تترافق مع انخفاض خطر اإلصابة بالتصلب العصيدي

 

 : أنواع البروتينات الشحمية1الشكل 
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 . استقالب الشحوم2.1
رئيسين للشحوم وهي الشحوم خارجية المنشأ تأتي من الطعام، والشحوم داخلية المنشأ التي يوجد مصدرين  
 تصطنع في الكبد.

 السبيل الخارجي الستقالب الشحوم: 
ــحوم ــل    ،عند تناول وجبة بنية بالشــــــ ــمن الحموض إتصــــــ ــتحلبة ضــــــ ــحوم مســــــ لى األمعاء حيي تكون الشــــــ

لى حموض دســــمة حرة. يتم امتصــــاص الحموض الدســــمة إالليباز   أنزيمتتم حلمهتها بواســــطة    ،الصــــفراوية
ومن ثم   ،سـترات الكولسـترولأسـترتها الى ثالثيات الغليسـريد و أوالكولسـترول من قبل الخاليا المعوية وعودة 

.  A,C,Eوالصــمائم   Apo-B48يحوي بشــكل رئيســي   دقائق كيلوســيةيتم وضــعها في الدوران على شــكل 
يقوم الليبوبروتين ليبـاز الموجود في خاليـا   ،الـدمويـة األوعيـةفي    ةئلـجـا  دقـائق الكيلوســــــــــــــيـةكون الـتوعنـدمـا  

ويحولها لحموض دســــــمة بير   دقائق الكيلوســــــيةالفي ســــــترات الحموض الدســــــمة أالبطانة الوعائية بتفكيك  
سـترتها الى ثالثيات الغليسـريد وتخزينها  أثم عودة   ،ها من قبل الخاليا الشـحمية والعضـالت قبطملسـترة يتم  

يتم    دقائق كيلوســــــــيةلى بقايا  إتحول تو   Apo-Aو  Apo-C  دقائق الكيلوســــــــيةفقد التعلى شــــــــكل شــــــــحوم. 
ــ  التقاطها من قبل مستقبالت على الخاليا الكبدية ذات االلفة العالية ل حيي يتم    ،Apo-B48و Apo-E ــــــــــ

ما المكونات األخرى الموجودة على  أه للنســج األخرى.  و توزيعأحموض صــفراوية  لى إتحويل الكولســترول  
ــيةالدقائق ســـــــــطح ال ــفولبيدات   كيلوســـــــ ــترول الحر  ،)الفوســـــــ ( يتم تحويلها الى Apo-A،  Apo-C،  الكولســـــــ

HDL. 

 ي الستقالب الشحوم: داخلالسبيل ال
الغليســــــريد بدءًا من الغليســــــرول ومن الحموض الدســــــمة المحررة من النســــــيج    ات يقوم الكبد بتصــــــنيع ثالثي

بعد ارتباطها مع   VLDLو القادمة من األطعمة وتوضــــع في الدوران بشــــكل أو المنتجة محليًا  أالشــــحمي 
Apo-B100   وE  وC،    عنــد مرورVLDL  تتم حلمهــة ثالثيــات الغليســــــــــــــريــد بواســــــــــــــطــة    في األوعيــة

لى النســـج الشـــحمية إالدموية حيي يتم تحرير الحموض الدســـمة وتوزع    األوعيةنة  ليبوبروتين ليباز في بطا
كثر بنى بالكولســــترول حيي يتم  أوتكون    IDLتســــمى    VLDL. بقايا  Apo-Cوالعضــــالت ويتم خســــارة  

ــريد   أنزيمو يقوم    ،التقاط جزء منه من المتواجد في الدوران عن طريق الكبد  الليباز بحلمهة ثالثيات الغليســــــ
-Apoالمرتبط مع    LDLالمتبقي مما يلدي الى انخفاض ثالثيات الغليسـريد ويتشـكل    IDLجودة في المو 

B100 تتجـه جزيـئات . LDL  لى مســــــــــــــتقبالتـها التي تتعرف على  إApo-B100    االخالـيعلى  والمتواجـدة 
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  لخلـية حـيي يتمإلى اتتم بلعمـته وددخـاـله   LDLخـارج الكـبد مشــــــــــــــكـلة معـقد مع   االكـبدـية خـاصــــــــــــــة والخالـي
ــترول  ــاله ونقل الكولســ ــتر أداخل الخلية )تخزينه بشــــكل إلى انفصــ ــناعة الهرمونات أســ ــتخدامه في صــ و اســ

 لى سطح الخلية. إو االبشية الخلوية( وعودة المستقبل أالستيروئيدية 
 

 : (HDLاستقالب ) الستقالب الشحوم عكسيالسبيل ال
نســـــــجة المحيطية وســـــــطح  ألوالفوســـــــفولبيدات المزالة من امن الكولســـــــترول بير الملســـــــتر   HDLيتكون  

يتواســــــــــــط عودة   Apo-A-Iثالثيات الغليســــــــــــريد الغني بالبروتينات. البروتين الرئيســــــــــــي المتواجد فيه هو  
هذه العملية   ،الليبوبروتينات والكولسـترول الحر في االنسـجة المحيطية الى الكبد والكلى حيي يتم تقويضـها

 .يالعكستدعى نقل الكولسترول 

 
 

 
 : استقالب البروتينات الشحمية. 2الشكل 
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 اضطرابات شحوم الدم. 2

 :اضطرابات الشحوم  تعريف.  1.2
-LDLتغير في التراكيز البالسـمية للبروتينات الشـحمية متضـمنة ارتفاع في تراكيز    هواضـطراب الشـحوم 

C  كيز بروتينات أخرى مثل االمرتبط بالتصلب العصيدي وانخفاض في ترHDL-C .النافع 
وفي الغالب ال تظهر   ،في الدم عندما يتعذر على الجســم إزالتها أو اســتخدامها الزائدةحيي تتراكم الشــحوم  

أية اعراض عند ارتفاع الشــــحوم في الدم ويمكن أن يالحم المري  المصــــاب بارتفاع شــــحوم الدم العائلي 
ــل  نموالمورور   ــفراء حول العينين أو المفاصــ ــحيمات    وعادةً  ،أكياا دهنية صــ ــف عن فرط شــ ما يتم الكشــ

الدموية مثل السـكتة الدمايية    األوعيةقلب و الدم أثناء إجراء فحص روتيني للدم أو بعد اإلصـابة بأمراض ال
ــرايين و  ــفائح تترســــب على جدران الشــ ــكل صــ ــحوم على شــ   األوعيةوالنوبة القلبية وذلك نتيجة تراكم هذه الشــ

ــديداً  الدموية مما يتشــــكل ضــــغطاً  ــم  شــ حيي يعتبر التهاب  ،على عمل القلب وضــــخه للدم إلى أنحاء الجســ
من أهم النتائج الســريرية الناجمة عن    Atherosclerosisصــيدي والتصــلب الع  Pancreatitisالبنكرياا  

 .40mg/dl HDL مستوى  فرط شحوم الدم ويحدر خطر التصلب العصيدي إذا انخف  

 اضطرابات الشحوم:  امراضية.  2.2
تصـنف اضـطرابات فرط شـحوم الدم إلى اضـطرابات أولية )وراثية( واضـطرابات ثانوية )ناتجة عن أمراض 

 أخرى( 
 اضطرابات شحوم الدم األولية: . 1.2.2

  TGو خـلل في إزاـلة ـكل من  أنـتاج  إـما لفرط إو متـعددة تلدي أتحـدر بســـــــــــــــبب وجود طفرات جينـية وحـيدة 
 . HDLو إزالة أنتاج إو قلة أ LDLو

 من االضطرابات العائلية الشائعة:
A )فرط كولسترول الدم العائلي (FH )Familial hypercholesterolaemia : 

وتمثل   من الدم LDL-C جينات المســــــار الذي يزيلنتيجة حدور طفرات على    LDL-Cوهو ارتفاع في 
 .LDLجين مستقبالت  الطفرة األكثر شيوعًا تلك التي تصيب 

mailto:1..@.2
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غيــاب  وهو نــادر الحــدور ويرتبط ب(  HoFH)  متمــاثــل اللواقح  أو  (HeFH)  متغــاير اللواقح  FHقــد يكون  
ــتقبالت  ــلة القلبية    LDL-C على إزالة  اً وعدم القدرة المطلقة تقريب LDL مسـ ويرتبط بحدور احتشـــاء العضـ

 سنوات. 5حتى عند األطفال أصغر من 

B )فرط شحوم الدم المختلط Familial combined hyperlipidaemia:  
ــ    صـنيعبالتاضـطراب يرتبط   . باإلضـافة إلى الزيادات في مسـتويات الدهون الثالثية  VLDL-Cالمفرط لـــــــــــــ

ــاً ، عادًة ما يكون لدى LDL-Cو ــتويات مرتفعة من   المرضــــــى أيضــــ ــتويات مرتفعة من    ApoBمســــ ومســــ
ــرايين    LDLجزيئات   ــلب الشــــ   CHهو ارتفاع في و الصــــــغيرة والكثيفة. يرتبط بزيادة خطر اإلصــــــابة بتصــــ
 .TGو

C ) 3البروتينات الشحمية العائلي النمط فرط Familial type III hyperlipoproteinaemia. 

ــفيتهتم تتالتي ال  VLDL و chylomicron يتميز بتراكم بقايا ا بمعدل طبيعي بواســــــطة المســــــتقبالت  صــــ
يلدي إلى اإلصــابة بتصــلب الشــرايين  الكوليســترول الكلي و و  ثالثيات الغليســيريد من  . يرتفع فيه كل  الكبدية
 .المبكر

D )العوز العائلي لليبوبروتين ليباز Familial lipoprotein lipase deficiency : 

ال ثالثيات الغليســـيريد بســـبب عوز الليبوبروتين ليباز خارج الكبدي.   ارتفاعالدقائق الكيلوســـية و فرط يتميز ب
ــلب الشــــرايين ــاعفات  وتعتبر  يرتبط هذا االضــــطراب بزيادة التعرض لتصــ ــية هي  همضــ  حدور التهاب  الرئيســ

   .البنكرياا الحاد 

E ) عوزApo-C-II. 
الذي   ApoC-II العائلي بمســــــــــتويات منخفضــــــــــة من ApoC-II ، يرتبط نقص لواقحمتغايرة الفي الحالة 

ــط  ي ــتويات الليبوبروتين ليبازنشـــ ــتوى الطبيعي.  80إلى   50من  apoC-II . عادًة ما تكون مســـ ٪ من المســـ
حالة متماثلة اللواقح  اليمكن لهذا المســــــــتوى من النشــــــــاط أن يحافم على مســــــــتويات الدهون الطبي ية. في 

ــميم ا ــحميالنادرة، هناك نقص في صـ ــتويات الطبي ية   C-II لبروتين الشـ للليبوبروتين  وعلى الربم من المسـ
 .اإلصابة بالتهاب البنكرياا الحاد  مع يترافق .ال يمكن تنشيطهإال أنه  ليباز
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F ) الليبوبروتين(a) Lp 

Lp (a)  هو جســيم شــبيه بــــــــــــــــ LDL  والوظيفيةوهو مشــابه من الناحية الهيكلية   تم تصــنيعه بواســطة الكبد  
ــللبال ــيســـــــ ــعف انحالل   رين بالفيباً مينوجين وقد يرتبط تنافســـــــ خطر  زيادةع  ميترافق ارتفاعه    .رينالفيبويضـــــــ

 .اإلصابة بتصلب الشرايين التاجية والسكتة الدمايية

 مبين في الجدول التالي: Fredricksonهناك تصنيف بحسب 

 Fredricksonبحسب  اضطرابات شحوم الدم: تصنيف 1الجدول 

 
 

 :الثانوية . اضطرابات شحوم الدم2.2.2

ووجود  ،تعتمد على نمط الحياة والوارد الغذائي المفرط من الدهون المشــــــبعة وبير المشــــــبعة والكولســــــترول
ــور الدرق  أمراض أخرى مثل ــتقالبية  ،المتالزمة النفروزية ،قصــ ــطراب المناعة الذاتية  ،المتالزمة االســ  ،اضــ

و لتناول بع  أ  ،قلة الفعالية الفيزيائية والقصــور الكلوي المزمن  ،التناول المفرط للكحول ،البدانة ،الســكري 
ــبوريناأل ــيكلوســـــ المدرات التيازيدية    ،حاصـــــــرات بيتا  ،االندروجينات  ،مانعات الحمل الفموية  ،دوية مثل الســـــ

 والكورتيزونات.

 اضطرابات الشحوم:  تشخيص.  3.2
في المصــل بعد صــيام لمدة  الليبيدات يتم الكشــف عن اضــطرابات شــحوم الدم عن طريق قياا مســتويات  

ســـــــاعة حيي يرتفع خطر أمراض القلب وتصـــــــلب الشـــــــرايين مع ازدياد نســـــــبة البروتينات الشـــــــحمية    12
ــتو  ــية مع مســ ــة الكثافة بينما لها عالقة عكســ حيي يبين الجدول التالي القيم الطبي ية    HDL  يات منخفضــ

 .الليبوبروتينات  نم
 

mailto:1..@.2
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 للشحوم  والمرتفعة القيم الطبيعية: 2الجدول 

High Borderline to High1 Desirable  

˃ 240 mg/dl 200-239 mg/dl ˂ 200 mg/dl Total cholesterol 

˃ 160 mg/dl 130-159 mg/dl ˂ 130 mg/dl LDL cholesterol 

˃ 60 mg/dl  ˃ 40 mg/dl HDL cholesterol 

Men 

˃ 60 mg/dl  ˃ 50 mg/dl HDL cholesterol 

women 

˃ 200 mg/dl 120- 199 mg/dl ˂ 120 mg/dl Triglycerides 

 

 . التصلب العصيدي4.2
والملدية إلى نســــبة    )تصــــلب الشــــرايين( من أكثر اضــــطرابات الشــــحوم شــــيوعاً  يعتبر التصــــلب العصــــيدي

دهنية )العصـــــــيدة( أو اللويحات اللمادة افيها ترســـــــبات  نجد وفيات عالية والتصـــــــلب العصـــــــيدي هو حالة  
التصــلبية العصــيدية في جدران الشــرايين ذات الحجم المتوســط أو الكبير مما يلدي إلى ضــعف أو توقف 

ــهم في حدوثه  ،التروية الدموية ــداد   وأهمها وهناك العديد من العوامل التي تســ ــحوم الدم ويعد انســ ارتفاع شــ
 .الدموية الناجم عن التصلب العصيدي من األسباب الشائعة للنوبة القلبية والسكتة األوعية

 :العصيدية لية تشكل اللويحةآ
 :يتضمن التصلب العصيدي حدور مايلي

 خلل في وظيفة الخاليا البطانية الوعائية مما يلدي إلى تغير االصطناع الحيوي للبروستاسيكلين ▪

PGI2 وأول أوكسيد اآلزوت NO الموسعين لألوعية. 
مما يحفز التصاق   adhesion molecules يقود هذا الخلل إلى التعبير عن جزيئات االلتصاق ▪

الخاليا البطانية. تميل اآلفة  الجهة الداخلية لغشاء  الوحيدات وهجرتها من لمعة الوعاء الدموي إلى
 .يكون تدفق الدم فيها بير منتظم كبداية الفروع األبهرية  للحدور عادة في المناطق التي

إلى جدار الوعاء الدموي وهناك تقوم الخاليا   LDL تنقل جزيئات البروتين الشحمي منخف  الكثافة ▪
 . (oxLDL)بأكسدته  macrophages البطانية والوحيدات والبالعات الكبيرة
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جزيئات  ▪ قبط  ارتباطها   (oxLDL) المعدلة LDL يتم  خالل  من  الكبيرة  البالعات  قبل  من 
اليا اعطائها  ويسبب تراكم الشحوم داخل هذه الخ  Scavenger receptors بالمستقبالت الكانسة

الربوية  بالخاليا  لذلك  وتسمى  ربويًا  إلفراز  foam cellsمظهرًا  البالعات  العملية  هذه  تحفز   .
ويعتبر تشكل الخاليا الربوية عالمة    (proinflammatory cytokines) السيتوكينات االلتهابية

 .مرضية مميزة في تصلب الشرايين الدموية
 ا التائية تحت الخاليا البطانية تشكل طبقات أو خطوط شحميةيسبب تجمع الخاليا الربوية والخالي ▪

(fatty streaks)    ويلدي تحرر عوامل النمو من الخاليا البطانية والبالعات والصفيحات إلى تكاثر
الخاليا العضلية الملساء والتي تتحرك باتجاه الطبقة البطانية. تحاط هذه الكتلة من الخاليا المجتمعة  

داخل لمعة الوعاء وتسبب   Atheromatous plaque فة وتتشكل لويحة تصلبيةبطبقة ليفية كثي 
تضيقه. ويمكن لهذه اللويحة أن تتمزق وتتحرر من مكان التصاقها بتأثير أنزيمات الميتالوبروتياز  

 .لة ركازة لحدور خثرة دمويةالتي تفرزها البالعات مشك  

 
 : آلية تشكل اللويحة العصيدية.3الشكل 

 

 اضطرابات شحوم الدمة  . معالج3

إلى ضــــــــــبط المســــــــــتويات المرتفعة من الكوليســــــــــترول وثالثيات   معالجة اضــــــــــطرابات شــــــــــحوم الدم تهدف
 ودنقاص الخطورة القلبية الوعائية المترافقة مع هذه االضطرابات. الغليسريدات 
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 الدوائية.( والمعالجة المعالجة بير الدوائيةيتضمن التدبير تغيير نمط الحياة )

    . المعالجة غير الدوائية:1.3
 عن طريق: تغيير نمط الحياة يمكن
ــبعة ▪ تناول المنتجات   ،االبتعاد عن الدهون المتحولة ،الحمية الغذائية الصــــحية )تقليل الدهون المشــ

تناول الكثير من الخضـــــــــار   ،زيادة كمية االلياف  ،6و 3وميغا  أحماض الدهنية  ألبا  الغنية الغذائية
 (Eالتي تحتوي على مضادات األكسدة وتناول مكمالت فيتامين  والفواكه

 مرات في األسبوع( 7-4دقيقة  60-30ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم ) ▪
 اإلقالع عن التدخين ▪
ضــمن الطبيعي وكذلك قياا الخصــر الذي  BMIوالحفاظ على ملشــر كتلة الجســم    خف  الوزن  ▪

ســــم   102يجب أن يكون محيط الخصــــر المســــتهدف أقل من  لشــــرًا عن الســــمنة المركزية يعتبر م
سـم    90ســم عند النســاء القوقازيات البي ، وأقل من    88عند الرجال القوقازيين البي ، وأقل من  

 .سم عند النساء اآلسيويات  80عند الرجال اآلسيويين وأقل من 
 االمتناع عن تناول الكحول. ▪

خف  خطر   ،خف  التوتر الشــــــــــــرياني  ،HDLرفع   ،TGنمط الحياة على خف  حيي يســــــــــــاعد تغيير  
 حدور السكري وتحسين السيطرة عليه.

   . المعالجة الدوائية: 2.3
عن العالجات التقليدية المســتخدمة في خف  شــحوم واالســتراتيجيات الجديدة في المعالجة التي   ســنتحدر 

 ستتم مناقشتها في الفصل التالي.
ــاخالعوامل  المن   معروفة ومدروســــة جيداً تتوفر خمس فئات  ــتاتينات و   ةفضــ مثبطات  للشــــحوم تتضــــمن الســ

 .حم  النيكوتين ومشتقاتهو  ويةض الصفرااحملأل ةبطار العوامل وال والفيبرات  امتصاص الكوليسترول
 . شحوموزيوت السمك لتقليل مستويات ال المنحلة األليافكما تم استخدام عوامل مثل 
ــحوميعتمد اختيار العامل الخاف  لل ــطراب   على شــ ــح نمط اضــ ــتجابة المطلوبة   ومشــ الدم األســــاســــي واالســ

على    اً عمـل مختلفـة وفعـاـلة متغيرة اعتمـاد مجموعـات األدوـية المختلفـة المتـاحـة لهـا آليـات  .  المري    تحمـلو 
لدى بالبية المرضى   اً تعد الستاتينات هي األدوية المفضلة حالي .للفرد   (lipid profileالصيغة الشحمية )
على أن العالج بهذه العوامل يقلل من    الســــــــاحقةبســــــــبب األدلة الدم   ومشــــــــح اضــــــــطراب الذين يعانون من  

 .القلبية الوعائيةحدار األ
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 HMG-CO Aلـ  أو مثبطات األنزيم المرجع . الستاتينات1.2.3
االصـــطناع الجديد للكولســـترول عن طريق   ثبطوهي ت  HMG-COA  ـــــــــــــــــمشـــابهة لتمتلك الســـتاتينات بنية  

ــاألنزيم المرجع ل  ثبيطت الـذي يعتبر الركيزة   HMG-COAنهـا تنـافس مركـب  أحيـي    HMG-COA  ــــــــــــــــــــــــــ
 األساسية في اصطناع الكولسيترول بواسطة هذا األنزيم.

يلدي ذلك إلى نفاذ مخازن الكولســـترول داخل الخاليا مما يحرض هذه الخاليا على زيادة عدد مســـتقبالت  
LDL  ـــــــــــــــــــــــــــ  النوعية عالية األلفة والتي ترتبط بLDL  الجائل في الدوران وتنقص من كميته في البالزما .

 من تراكيز ثالثيات الغليسريد. تخف  الستاتينات أيضاً 
ــة  تضـــــــــــــــم الـمـجـمـوعـــــ ــذه  هـي    هـــــ األفـراد  مـن  ــددًا  ،  atorvastatin  ،pravastatin  ،Fluvastatinعـــــ

Lovastatin  ،rosuvastatin  ،simvastatin  و pitavastatin  ــح متفاوتة في الفعالية كما هو موضـــــــــــ
 .3في الجدول  

 : الكفاءة النسبية للستاتينات 3الجدول 

 
لقلب والذبحة عند المرض ذوي الخطر العالي من خطر اإلصـــــــابة باحتشـــــــاء ا  أيضـــــــاً الســـــــتاتينات    تخف  

 .ولذلك تعطى هذه األدوية وقائياً 
ــتخدامها عند األطفال الذين  ــر اســـــــ ــعات )مولدة للطفرات( ويقتصـــــــ ال تعطى هذه األدوية للحوامل والمرضـــــــ

هـناـلك نســـــــــــــــبة كبيرة من المرضــــــــــــــى ال يمكنهم تحمـل العالج   .يعـانون من فرط كولســــــــــــــترول اـلدم العـائلي
 بالستاتينات.

ــتاتين ــيوعًا للســـ ــلي حتى تمزق   يه  ات أكثر اآلثار الجانبية شـــ ــلي والذي يتراوح من ألم عضـــ االعتالل العضـــ
ــلي المهدد للحياة لكنه نادر الحدور. ــًا مع   العضــــــالت أو االنحالل العضــــ ــتخدامها أيضــــ ارتفاع  يترافق اســــ

 .بشكل مرتبط بالجرعة وال يترافق عادة بأذية كبدية ةبديفعالية الك
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 (Nicotinic Acid ) Niacinالنياسين . 2.2.3
،  Lpa  ،LDLكعامل خاف  للشــــــــــحوم حيي ينقص مســــــــــتويات    (vitB3)يســــــــــتخدم النيكوتينيك أســــــــــيد 

VLDL   ًــى وبالبا ــتويات    عند معظم المرضــ ــين إفراز  .HDLما يزيد مســ مما يخف   VLDLيثبط اليناســ
وليس   LPLبواســــطة   VLDLعن طريق زيادة تصــــفية  TGيســــاهم في تخفي     .LDLبدوره من إنتاج  

ــفراوية. ــتوياته عن طريق   HDL  يخف  معدل تقوي    له أي تأثير على إنتاج الحموض الصــــــ ويزيد مســــــ
 . Lpaوخف   HDLويعتبر العامل األكثر فعالية في زيادة  HDLفي جزء  Apo-1إنقاص تصفية 

ســـــــــبب مخاوف تتعلق  لربم من التأثيرات المفيدة للنياســـــــــين فقد ســـــــــحب من األســـــــــواق في بريطانيا بعلى ا
 .يشير التحليل التلوي إلى زيادة خطر اإلصابة بمرض السكري والتهاب العضالت والعدوى  .بالسالمة

ــيوع ــيد ل  اً التأثير الجانبي األكثر شـــــــــ ــكل بارز في اللنيكوتينيك أســـــــــ رأا والرقبة هو التورُّم الذي يظهر بشـــــــــ
ــبب الرئيســـي لوقف العالج في   ويعتبر٪ من المرضـــى.  90والجذع العلوي ويحدر في أكثر من  - 25السـ

 .٪ من المرضى 40

 
 : آلية عمل النياسين 4الشكل 

 

 fibratesالفيبرات . 32.3.
 .bezafibrate, ciproferatate, fenofibrate, clofibrate, gemfibrozilوتضم 
ــةترتبط   ــالمســــــــــــــتقبالت النوويـ ــادة التعبير عن كـــل من    PPARα  الفيبرات بـ ــذا االرتبـــاط إلى زيـ ويلدي هـ

  Apoc-III ونقص التعبير عن   -ApoAIو ApoA-IIفي األوعيـة الـدمويـة و  LPLالليبويروتين ليبـاز  
ونقص    % 50-30بنســــــبة  TG   نقص   )مثبط لتصــــــفية الشــــــحوم المتواســــــط بالمســــــتقبالت( وينتج عن ذلك

VLDL وLDL  ارتفاع معتدل مستويات وHDL  بسبب زيادة التعبير عنapo-AII, apoA-I . 
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 : آلية وتأثيرات الفيبرات 5الشكل 

ــتخدام    األثار الجانبيةمن   ــل اعتاللو أعراض معدية معوية  حدور    الفيبرات الســـــــــــ   خطره عند  يزداد ي  عضـــــــــــ
قد يزداد خطر حدور حصـــــــيات الكولســـــــترول المرارية لذلك يجب و مشـــــــاركة هذه األدوية مع الســـــــتاتينات  

ــتخدام   ــتوى خطورة عالي    الفيبرات اسـ ــى الذين يعانون من أمراض أو من يكون لديهم مسـ بحذر لدى المرضـ
 .كالنساء والذين يعانون من سمنة مفرطة
 .PPARαوهو أكثر انتقائية لمستقبالت  Pemafibrateهناك فرد جديد من هذه المجموعة هو 
الثالثية في   شـــــــــحومفي التأثيرات على تقليل ال Pemafibrate أثبتت التجارب الســـــــــريرية في اليابان تفوق 

ــالمة HDL-C وارتفاع (TG) الدم ــافة إلى السـ   اً الفيبرات المتاحة أظهرت تدهور على الربم من أن  .باإلضـ
أشار إلى تحسن في قيم اختبار وظائف الكبد  pemafibrate في قيم اختبار وظائف الكبد والكلى، إال أن

يتم  .  (eGFR)لزيــادة الكريــاتينين في الــدم أو تقليــل معــدل الترشــــــــــــــيح الكبيبي المقــدر  وكــان أقــل احتمــاالً 
ــتقالب  ــفراء، بينما يتم إفراز العد  pemafibrate اسـ ــكل    الفيبرات يد من في الكبد ودفرازه في الصـ المتاحة بشـ

ــتخدام.  أســـــــاســـــــي من الكلى ــى الذين يعانون من   pemafibrate لذلك، يمكن اســـــ بأمان حتى في المرضـــــ
، لمرضـى PROMINENTتجربة واسـعة النطاق  في   pemafibrateتتم دراسـة  . اختالل وظائف الكلى
 .2المصابين بداء السكري من النوع  اضطرابات شحوم الدم
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 Bile Acid – Binding Resinsاتنجات الرابطة للحموض الصفراوية الر . 4.2.3
بير منحلة في وهي مركبات كبيرة الحجم   cholesteramine , colestipol , colesevelamوتضــــــــم  
( في االمعاء الدقيقة وتمنع  ترتبط هذه المركبات مع األحماض الصــــفراوية )مســــتقلبات الكولســــيترول. الماء

عادة امتصـــــــاصـــــــها. يحرض انخفاض تراكيز األحماض الصـــــــفراوية في الكبد الخاليا الكبدية على تحويل  
ــترول إلى  ــترول داخل الخاليا الكبدية ويحرض الكبد أالكولســـ ــفرواية مما يخف  تراكيز الكولســـ حماض صـــ

لى سـطح الخاليا الكبدية وبالتالي انقاص  عLDLوذلك بزيادة مسـتقبالت  LDL على زيادة التقاط جزئيات  
 glucan – like تحســــــن هذه األدوية من اســــــتقالب الغلوكوز بســــــبب زيادة إفراز .الدموية  LDLتراكيز  

peptide مما يسبب افراز اإلنسولين. 
ودذا اســتخدمت الريزينات  ،في عالج المرضــى الذين يعانون من ارتفاع كولســترول بدئي ات ينتســتخدم الريز 

)بسـبب    VLDLمختلط فإنها قد تسـبب زيادة في الشـحوم الدم  من اضـطراب عند األشـخاص الذين يعانون  
بالمشـاركة مع ادوية   وتسـتخدم أيضـاً   ،( مما يتطلب إضـافة عامل ثاني مثل النياسـسـينTGزيادة اصـطناع  

ــتعمل في معالجة الناجمة  أ ــترول الدم. ويمكن أن تســـ ــافي في خف  كولســـ خرى للحصـــــول على تأثير إضـــ
 عن تراكم الحموض الصفراوية.

أهم تأثيراتها الجانبية حدور اضـــــــطرابات معدية معوية وســـــــوء امتصـــــــاص الفيتامينات المنحلة في الدســـــــم 
K,E,D,A .والتداخل في امتصاص العديد من األدوية 

 

 
 : آلية وتأثيرات الفيبرات 5الشكل 

 الكوليسترول   مثبطات امتصاص. 5.2.3
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يثبط بشـكل انتقائي امتصـاص الكولسـترول )الغذائي حيي أول فرد في هذه المجموعة    Ezetimibeيعتبر  
معاء من خالل تثبيط نواقل الكولســــــــــــــترول مما ينقص من الكمية المنقولة إلى الكبد ألمن ا والصــــــــــــــفراوي(
ــبب نقصـــان   ــفية البالزما حيي ينخف     مخازن ويسـ ــبة    LDLالكولســـترول في الكبد وزيادة تصـ %  17بنسـ

 .%1-3بنسبة  HDL%ويرتفع 6بنسبة  TGو
ويزداد خطر الســــــمية  ،حملتلويعتبر جيد ا الغليســــــيريد يســــــتخدم عند مرضــــــى فرط الكولســــــترول وثالثيات  

 الكبدية عند مشاركة مع الستاتينات.

شـــعور  ،صـــداع  ،تتضـــمن األثار الجانبية حدور اضـــطرابات هضـــمية )اســـتعمال والم بطني( أالم عضـــلية 
 تفاعالت تحسسية. ،بالتعب 

   : LDL Low-density lipoprotein apheresisفصادة . 3.3
مقاوم للعالج  يستخدم في المرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم الهو خيار عالجي    LDLفصادة  
العملية كل من. تزيل  الشديد  البالزما. يمكن أن يخف     شحوموالLp (a) و LDL-C هذه  الثالثية من 
٪، لكن التأثير عابر، وبالتالي يحتاج العالج إلى التكرار على  75بنسبة تزيد عن     LDL-Cالـ   العالج

منتظمة وتفوق  .  فترات  فعالية  إثبات  لخف    الشحمية  ات البروتين فصادة  تم  القياسية  بالعالجات  مقارنة 
بقدرة فصادة    ولكنالدهون؛   يتعلق  فيما  يقين  هناك عدم  يزال  تعزيز   الشحمية  ات البروتينال  تثبيط  على 

هي   LDL أن فصادة  لويحات التصلب العصيدي، ألن آثاره عابرة فقط. عالوة على ذلك، على الربم من
للغاية فعال  مقيد عالج  تطبيقه  أن  إال  فقط    ،  المتخصصة  المراكز  المحدود في  توفره  بسبب  ما  إلى حد 

لتدبير   يوصى بهذا اإلجراء.  والحاجة إلى العالجات المتكررة على أساا أسبوعي أو مرتين في األسبوع
في ظروف استثنائية، على   HeFH نألولئك الذين يعانون م  اً وأيض HoFH األشخاص الذين يعانون من 

الخاف  المصحوبة بأعراض على الربم من العالج األقصى    المتقدمةسبيل المثال، أمراض الشرايين التاجية  
 .والتدخل الطبي الجراحي األمثل للشحوم الفموي 
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 الفصل الثاني 
 األدوية الجديدة الخافضة لشحوم الدم 

 مقدمة:
ــًا ACS  (Acute coronary syndrom  )متالزمة الشـــــــريان التاجي الحاد تعد  يســـــــبب الوفاة في مرضـــــ

ــية معقدة جدًا إجميع أنحاء العالم كما أنه يمتلك   ــلة و مراضــ ــبب النقص المفاج  في تروية العضــ تحدر بســ
الشريان   القلبية وذلك إما بسبب تمز ق في األبشية أو بسبب الجلطات أو بسبب انسداد جزئي أو كامل في

 .ناتج عن التصلب العصيدي التاجي
األســـاســـي للوقاية من متالزمة الشـــريان التاجي    والهدف يعد العالج  LDL_Cن تخفي  مســـتويات  أوبما  
 اً احتمال حدور هذه المتالزمة موجود   يبقىن الستاتينات تعطي وقاية أولية وثانوية  أحيي و   (ACS) الحاد 
ــى ذوي الخطورة العالية  80ألن   ــتوى الهدف من% من المرضــــــ ــلون إلى المســــــ ــتويات    ال يصــــــ   LDLمســــــ
فرط كولسـترول بحتى بالعالج المكثف بالسـتاتينات وهذا األمر مرتبط بشـكل أسـاسـي   1.8mmol/lوالبالغة
ــ  ولذلك تقوم العديد من الدراسات على تطوير عوامل جديدة خافضة ل FHالعائلي     والتي تستخدم  LDLــــــــــ

ذوي الخطورة    ACSكبديل للســـتاتينات أو كعالج مســـاعد لها عند مرضـــى متالزمة الشـــريان التاجي الحاد 
 والمرضى بير المضبوطين. العالية
ر  ي ودنما عالجها هو تغي  دويةنه يوجد بع  اضـــطرابات الشـــحوم ليس لها أي خيار عالجي باألأ  مع العلم

 .أو فصادة البروتينات الشحمية نظمة الغذائيةألنمط الحياة واالعتماد على الحياة الصحية وا
متجانسة  البير  عل اضطرابات الشحوم من األمراض  إن الطبيعة المعقدة الستقالب البروتينات الشحمية تج

 جينيًا والتي تتميز بمستويات بير مضبوطة من الكولسترول و/أو ثالثيات الغليسريد في الدم.
 هذه االضطرابات تنشأ من:

 عملية اصطناع بير منتظم. -1
 معالجة أو إزالة لخصائص جزئيات البروتينات الشحمية. -2

 والسكري وتشمع الكبد بير الكحولي. CVDوهذا يلدي إلى ارتفاع خطر حدور األمراض الوعائية 

ــترول الدم العائلي  هو اضـــــطراب ينتج عن ارتفاع    (familiar Hypercholestcrolemia)ارتفاع كولســـ
 وله عدة أنماط:  CVDويلهب لحصول أمراض قلبية وعائية  LDL-Cفي 
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1- HeFH: اللواقح متغاير العائلي الدم كولسترول فرط (heterozygous)  ًوهو األكثر شيوعا 
2- HoFH:  اللواقح  متمـاـثل العـائلي  اـلدم  كولســــــــــــــترول  فرط  (homozygous)    وهو ـنادر الحـدور، لكـنه

  mmol/l < total cholesterol 13األخطر وتكون فيه مستويات 
وال تزال مخاطر ارتفاع الكولســـترول   كما ذكر ســـابقاً كان هناك خيارات متعددة في العالج   1980منذ عام  

 األوقات. موجودة حتى بالجرعات العالية من الستاتينات، أي العالجات التقليدية ليست مرضية في جميع
 

 PCSK9مثبطات   .1

 PCSK9الوظيفة الحيوية لـ 
PCSK9  (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 )  يصـطنع ويفرز   بروتياز  أنزيمهو

    بشكل أساسي من الخاليا الكبدية وبشكل أقل في األنسجة األخرى مثل األمعاء والكلية.
وذلك عن    LDLفي تنظيم توازن الكولســــترول عن طريق تســــريع تحلل مســــتقبالت   اً دور   نزيمهذا األيلعب 

خارج الخلوي ُيتبع بعملية   EGF- Aعن طريق جزئي   LDL- R  مســـتقبالت  معطريق االرتباط المباشـــر  
 .Clathrinالتقام خلوي متواسط بـ 

على ســــــــــــــطح الخاليا الكبدية إما عن طريق تثبيط إعادة   LDLل مســــــــــــــتقبالت  يتقلعلى    PSCK9 يعمل
 بواسطة الليزوزومات. LDL- Rتدوير المستقبل أو عن طريق الهدم المباشر لـ 

ن   LDL- Rظيم  وظائف خارج الكبد أيضــــًا بما فيها تن  PCSK9يمتلك   في األنســــجة األخرى وتعديل تكو 
 .VLDLم أو الدهون الحشوية من خالل التفاعل مع مستقبالت و الشح

ــبب زيادة في فعاليةالطفرات لقد وجد أن   PCSK9  (gain of function mutations  )جين    التي تســــــــــ
ــترول الدم العائلي أما ــابهة لفرط كولســـ ــبب أمراض مشـــ ــبب  تســـ   ن الفعالية أو الوظيفةفقدا  الطفرات التي تســـ

(loss of function mutations)  رتبط بنقص الكولســــــــترول والوقاية من فتACS.   وبناًء عليه يمكن لـ
PCSK9  أن يكون هدفًا لتحسين التعبير عن مستقبالتLDLR  وبالتالي مستوياتLDL-C. 
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 PCSK9 الدور الحيوي لـ: 6الشكل 

 :PCSK9تنظيم التعبير عن 
ــا ال منظمـة  عوامـل  عـدة  هـناك البروتيـنات    [SREBPs] هو  العوامـل  هـذه  وأهم  PCSK9  جين  ســــــــــــــتنســــــــــــ
ــتيرول الت نظيمي  ل  ةبطار ال ــر الســـــ ــكل   Sterol- regulatory element binding proteinsعنصـــــ وبشـــــ

وبالتالي التعبير عن    mRNAتنظيم التعبير عن    حيي يتم  SREBP-1وبشــكل أقل    SREBP-2خاص 
 البروتين.

ــ   (SRE)ترتبط هذه العوامل بتسلسالت  للجينات    mRNAوتسبب زيادة في التعبير عن    DNAعلى الــــــــ
 المشاركة في االصطناع الحيوي للستيروالت، والحموض الد سمة، والشحوم الثالثية والفوسفوليبيدات.

  وهو مسـلول عن تعزيز  HNF-1هو    PCSK9يوجد عامل آخر مهم في االسـتنسـا  والتعبير عن جين  
 .SREBPsبالتنسيق مع  PCSK9استنسا  

 .Peroxisome proliferator activated receptor  PPAR عوامل أخرى أيضًا مثل باإلضافة إلى
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آخر من   أنزيم  بواسطة االنقسام والتحلل البروتيني بواسطة  PCSK9بعد عملية االستنسا  يمكن تعطيل  
النواة األولية للبروتين ودنتاج بروتين متبلور بير    تفكيك  إلى  االنقسام  هذا  يلدي،  PC5/6Aنفس العائلة هو  

   .نشط

 : PCSK9تأثير الستاتينات على 
موضوع العديد من    PCSK9لقد كانت معرفة إذا ما كانت الستاتينات تلثر على المستويات الدورانية لـــــــــــــ 

في خاليا كبدية    PCSK9ر عن  لتعبيفي ا ةملحوظ زيادةهناك دراســــــــات أشــــــــارت إلى وجود الدراســــــــات. 
كل من  هذه األفراد  تضـــم  ،  Dubuc, et alات وذلك حســـب ينمعزولة بعد العالج بأفراد مختلفة من الســـتات

Atorvastatin – Cerivastatin – Lovastatin – Pitavastatin – SimvaStatin . 
ــ حيي أن هذه الدراسات ُدعمت بتجارب سريرية أظهرت ارتفاع ملحوظ في    PCSK9التراكيز البالزمية لــــــ

 بعد العالج بالستاتنيات.
مما يلدي إلى استنفاذ    HMG- COA المرجع لــ  نزيماأل  من خالل تثبيط  كما ذكر سابقاً   الستاتنيات تعمل 

بواســطة  LDL- R  زيادة في التعبير عن مســتقبالت محتوى الكولســترول داخل الكبد وهذا بدوره يلدي إلى 
SREBP-2 نظرًا ألن التعبير عن  ، وPCSK9   ــطة ــًا بواســ   LDL-Rتحري     فإن  SREBP-2يتم أيضــ

 .PCSK9دفراز بارتفاع في اصطناع و  اً يكون مصحوبس LDLمن انخفاض في  يترافق معهوما 
لزيادة دعم    ولذلكوزيادة االسـتجابة للعالج بالسـتاتنيات    LDLخف  مسـتويات    PCSK9مثبطات    سـبب ت

  .PCSK9هذه التأثيرات تمت مشاركة الستاتنيات مع مثبطات 
ــع للمرضـــى ذوي الخ  PCSK9مثبطات   من المرج ح أن يتم وصـــف ــابة  طعلى نطاق واسـ ورة العالية لإلصـ

 ات.ينوخصوصًا المقاومين أو بير المتحملين للجرعات العالية من الستات CVD األوعيةبأمراض القلب و 

 :PCSK9لكولسترول الدم لمثبطات  الخافضةثيرات التأ
ــتقالب  PCSK9 أدى الدور المحوري لـــــــــــــــــ له.   إلى تطوير مثبطات   LDL-Rالتأثير على  و  LDL في اسـ
ــمحذوفة اترتبط األنماط الظاهرية  ــة بشـــــكل ملحوظ من PCSK9 لـــــــــــــــــ ــتويات منخفضـــ مع  LDL-C بمســـ

ات.  الستاتينو   PCSK9  مثبطات   بين شارك، مما يدعم فعالية العالج المات معززة للعالج بالستاتيناستجابة  
مما  ،بصــحة جيدة  PCSK9 الحيوانات والبشــر المصــابين بعيوب وراثية فيكل من    يتمتعاألهم من ذلك،  

 ي.كهدف عالج PCSK9 أمان استخدام يدعم
 :PCSK9تتضمن االستراتيجيات الرئيسية لتثبيط 
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  (mAbs)استخدام األجسام المضادة وحيدة النسيلة -
 (ASOs) تجاه النسخالنوكليوتيد المضادة ال ت قليالاستخدام  -
 (siRNAs)المتداخل  الصغير الحم  النووي الريبياستخدام  -
 صغيرة.  تثبيطيةجزيئات استخدام  أخيراً و  -

ــع هي   اً كثر بحثالطريقة األكانت  ــتخدام    عبر LDL-R مع PCSK9 تفاعل  تثبيطعلى نطاق واســـــــــ اســـــــــ
ــيلة   ــر  PCSK9 mAbs فعالية  أثبتت وقد   .mAbsاألضـــداد وةيدة النسـ ــكل تامالبشــ ألول مرة من    ية بشــ

 خالل دراستين في الرئيسيات بير البشرية. 

 
 .PCSK9: آلية عمل األجسام وةيدة النسيلة المضادة لـ 7 الشكل

ــ   إلى انخفاض كبير في  (Chan, et al)  بع  الباحثينأشار  بعد حقنة  LDL-C المستويات البالزمية لـــــ
ثالثيات  لم يالحم أي تأثير على   . لكن cynomolgusمن نوع    في قرود  PCSK9 واحدة في الوريد من

إلى  C57BL/6 أدى إعطاء نفس الجسـم المضـاد للفئران.  ٪18بنسـبة   HDL-C بينما انخف   الغليسـيريد 
ــل إلى ل خافضـــةالكبدي وأنتج تأثيرات    LDL-R  زيادة محتوى  ــبة تصـ ــاهد لم  %.   36لكولســـترول بنسـ   يشـ
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للحصــــــــول مطلوب   LDL-Rوجود  ، مما يعني أنLDL-Rالفئران محذوفة مســــــــتقبالت   هذا التأثير في
 لكولسترول في الدم. ل خافضةتأثيرات على 

 للحقن الوريدي الفردي لـــــــــــــ LDL-C لـــــــــــــ  ف  اخالتأثير  العن    تم اإلبالغ، (Ni, et al)  في دراسة أخرى 

PCSK9 mAb   اإلعطاء    منساعة    24  %، بعد 50إلى    %20تراوح التأثير بين   وقد   في قرود الريسوا
  .واستمر ألكثر من أسبوعين
لفعاليتهما في REGN727 و AMG 145 ، وهما PCSK9 mAbsاثنين منفي البشــــــــــــر، تم اختبار  

 .الطور األول والثانيتجارب 
عند األصـحاء ومرضـى  فعاالً كان  حقنًا تحت الجلد   AMG 145وجد أن إعطاء   األولالطور  تجارب في 

ــترول الدم العائلي متغا ــة إلى متوســــطة من    (HeFH)  لواقحير الفرط كولســ والذين يتلق ون جرعات منخفضــ
%  84% للجرعــة الوحيــدة و64على الجرعــة:    اً كــان معتمــد   LDL- Cن انخفــاض  أالســــــــــــــتــاتينــات حيــي  

 .للجرعات المتكررة أسبوعياً 
 LDL- Cبخف     AMG 145حيــي ارتبط إعطــاء    طور األولالثــاني تم تــأكيــد نتــائج الالطور  تجــارب  

ــبة   ــتاتنيات وفرط كولســـــترول الدم   HeFH% عند مرضـــــى 66  -41البالزمي بنســـ المقاومين للعالج بالســـ
 .تكرار الحقنو  الجرعةوقد كان االنخفاض معتمدًا على األولي مع أو بدون العالج بالستاتنيات، 

ــ  ــ   REGN 727بالنسبة لــ لكن على أشخاص مختلفين من أصحاء   AMG 145كانت دراساته مشابهة لــ
 بالنسب التالية: LDL- Cومرضى فرط كولسترول الدم األولي حيي انخف   HeFHومرضى 

 % عند األصحاء.45 – 65 -
 المقاومين للستاتينات. HeFH مرضى عند % 38 -72 -
 Ezetimibeالمعالجين بالستاتينات مع / بدون  HeFH مرضى عند % 68 -
 .للستاتنيات  المقاومين األولي الكولسترول فرط مرضى عند % 73 -
ــ  - ثالثيات  و   Lp (a)و Total Apo Bوجود انخفاض في   REGN 727ُأثبت في العالج بــــــــــــــــــــــ

  % كحد أقصى.8.5بنسبة تصل إلى  HDLوارتفاع طفيف في  TGالغليسيريد 
ثار ضــارة أو خطيرة ربم  آين جيدي التحمل وبير مرتبطين بإحدار  ءهذه الدراســات أن هذين الدواأظهرت  
 كانت محدودة الشروط من خالل حجم العينة ومدة العالج.أن الدراسة 

 بمايلي: PCSK9تتميز المعالجة باألضداد المضادة لـ 
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 العالج أي تداخالت مع الستاتينات أو مع أي دواء آخر عند االستعمال المزمن.ال يسبب  -
 .مي ناقالت أخرى من الجسأ أو CYP450ات السيتوكروم أنزيمال تتداخل في نشاط  -
 .ية خفيفة في مواقع الحقنحسسثيرات الجانبية األكثر شيوعًا لها هي ردات فعل تالتأ -

مع حدور حكة معممة وارتفاع في التراكيز المصـــــــلية للكرياتين كيناز    REGN 727ـــــــــــــــــــــ ترافق العالج ب
 .(Leukocytoclastic Vasculitisالكاسر للكريات البيضاء في الجلد ) األوعيةوكذلك والتهاب 

طريقة اإلعطاء  و   الفاصـــــــل الزمني بين الجرعات و   الجرعة  معظم الدراســـــــات كانت الفعالية معتمدة علىفي 
 )حقن وريدي/ تحت الجلد(.

 
 انتقال األضداد إلى الممارسة السريرية:
  Alirocumabو  Evolocumabهمـا    REGN727و  AMG145تم  إطالق أســــــــــــــمـاء علميـ ة لكـل  من 

 .على الت والي

Evolocumab 

.  2014 آب في   FDA  إلى إدارة الغذاء والدواء  evolocumabلـــ  اطلب ترخيص    Amgen شركة  قدمت 
ــى بير    2015آب   27األمريكية على حقن إيفولوكوماب في    FDAوافقت   ــبوطي  لبع  المرضــــــــــ مضــــــــــ

ــتويات  ــية   ( من خالل خيارات العالج الحالية. وافقت LDLكوليســــــــترول منخف  الكثافة )ال  مســــــ المفوضــــــ
 أيلول  10على موافقة وزارة الصــحة الكندية في   Evolocumab  حصــل.  2015  تموزفي   عليه  األوروبية
2015 . 
ق  و  مع وحصــــلت الشــــركة على براءة االختراع عام    140ب يار    Repathaتحت اســــم    Evolocumabســــُ
2016. 
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 Evolocumab: الشكل التجاري من 8 الشكل

ــة ســــــــــــــريرـية    2017تم في عـام   ــار   FOURIERـتدعى  نشــــــــــــــر نـتائج دراســــــــــــ  Further)وهي اختصــــــــــــ

cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition subjects with 

Elevated Risk) . 

ــة  ــوائية، مزدوجة التعميةكانت الدراســـــ ــخص، أعطي منهم    24,081أجريت على    متعددة المراكز، عشـــــ شـــــ
13,784  evolocumab  أول شــــــهرًا وقد كانت   26. تمت متابعة المرضــــــى لمدة  الدواء الغفل  13,780و
في الدم وبالتالي   LDL- Cيقلل بشــــكل كبير من كوليســــترول    evolocumabأظهرت أن  واق ية  دراســــة 

 المراضة القلبية الوعائية والوفيات:   مناً أيض يقلل
a.  ــكتات الدمايية،  مكونات ــي )الوفيات القلبية الوعائية، حدور النوبات القلبية، الســـ ــاســـ الهدف األســـ

 .٪15التاجية( بنسبة  األوعيةاالستشفاء بسبب الذبحة الصدرية بير المستقرة، إعادة تكوين 
b.  20الهدف الثانوي )الوفيات القلبية الوعائية، حدور النوبات القلبية، السكتات الدمايية( بنسبة٪.  
c. زاد تأثير العالج مع طول فترة العالج. 
d. اً نكان العالج آم . 

ــار   ــة أن المزيــد من خف  الكوليســــــــــــــترول الضـــــــــــــ في الــدم عن طريق   LDL- Cلــذلــك أكــدت الــدراســـــــــــــ
evolocumab    يقلل بشــــــــــكل كبير من حدور األحدار القلبية الوعائية لدى المرضــــــــــى الذين يعانون من

قام األول لألفراد الذين يعانون من ارتفاع مخاطر اإلصــــــــــابة  مخاطر عالية. هذا العالج ضــــــــــروري في الم
  الدموية. األوعيةبأمراض القلب و 

. 
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Alirocumab 

وقد حصل على موافقة   Sanofi-Aventisمن قبل شركة    Praluentمسوق تحت اسم الدواء األصلي  
FDA    ُيستخدم عند المرضى الذين يعانون من  .   2018عامHeFH    أو عند المرضى الذين يمكن أن

 يحصل لديهم مضاعفات نتيجة ارتفاع الكوليسترول مثل النوبات القلبية والسكتات الدمايية. 

 
 Alirocumab الشكل التجاري من :9 الشكل

 حقنًا تحت الجلد. مع/ مل 300و 150و 75 جرعات يتواجد ب

% يحق قون  83-%57مرة كل أســــــبوعين حيي أن  بالبية المرضــــــى   مغ75الموصــــــى بها هي  جرعة البدء  
ولكن إذا كانت االســـتجابة بير كافية يمكن زيادة الجرعة    .مع هذه الجرعة LDL-C المســـتوى المرجو من

ــى جرعة وهي   ــبوعين مغ  150إلى أقصـ ــهريًا كل أربع   300mgكما يمكن أن ُتعطى جرعة    .كل أسـ مرة شـ
 في موقعي حقن مختلفين بشكل متتالي. 150mgأسابيع عبر أخذ حقنتين من عيار 

  
 Alirocumab : عيارات وفواصل إعطاء10الشكل 

سيحسن نتائج القلب    Alirocumabأجريت العديد من الدراسات السريرية منها دراسة لمعرفة ما إذا كان  
 ات.الستاتين مكثفًا ب اً ادة في المرضى الذين يتلقون عالجالدموية بعد متالزمة الشريان التاجي الح األوعيةو 
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  18924، شملت  (الوهمي  مضبوطة بالغفل )الدواءمتعددة المراكز، عشوائية، مزدوجة التعمية،    دراسة  كانت 
النتيجة   ماً شهر   12لتاجي الحادة قبل شهر إلى  يعانون من متالزمة الشريان ا  اً مريض ن الدراسة. كانت 

و انخفاض   القلب  أحدار  تكرار  اإلقفارية    األوعيةخطر  بـ الدموية  العالج  تلقوا  الذين  المرضى  لدى 
Alirocumab ( مقابل الغفلODYSSEY OUTCOMES.) 

 . Inclisiranسنتحدر عن  PCSK9أما بالنسبة لالستراتيجيات األخرى المتبعة في تثبيط 

Inclisiran : 
في خاليا الكبد، تستهدف الحم  النووي   PSCK9لتثبيط بروتين    آلية جديدة تماماً   Inclisiranيمثل  

 . PCSK9الريبي المرسال لـ 
siRNA   ــلة مضــــــاعفة من ــلســــ ــطر في   RNAعبارة عن ســــ ومنعه من    mRNAتعمل على إحدار شــــ

 cytoplasmic RNA [RISC]وتعمـل هـذه الجزيـئات من خالل دمج    إنـتاج البروتيـنات المســــــــــــــتهـدـفة.

induced silencing complex    معmRNA    ــبح المنشـــــطر بير    mRNAوتفعيل انشـــــطاره أي يصـــ
عن   siRNASيمكن تعــديــل  .  قــارد عن التعبير وترجمــة البروتين أي التقليــل من اصــــــــــــــطنــاع البروتينــات 

وهذا التعديل يلدي إلى امتصــــاص أفضــــل من    [Ga/Nac]ســــتيل بالكتوز أمين  أ  -طريق االقتران مع ن
 Asialoglycoprotcin.قبل الخاليا الكبدية وتوزيع أفضل من قبل مستقبالت 

Inclisiran  عبارة عن  RNA  ( صغير متداخلsiRNA  يثبط )  لبروتين  الترجمة الكبدية  حدورPCSK9  
 على خاليا الكبد. LDLمستقبالت  زيادة التعبير عن، وبالتالي الخاص به mRNAعن طريق تخريب 

واألجسام المضادة    ات أشهر، وهي ميزة أساسية على العالج بالستاتين   6إلى    3ضروري فقط كل    عطاءه إن إ 
 وحيدة النسيلة. 

 .Novartisلشركة   Leqvioمسوق تحت االسم التجاري  
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 . Inclisiran: الشكل التجاري من 11الشكل 

 

 Inclisiran: آلية عمل 12 الشكل

  اً عشـوائي   اللواقحمن فرط كوليسـترول الدم العائلي متغاير   مريضـاً   482، تم اختيار  ORION-9  تجربةفي 
وتمــت ،  العالج الوهمي  ومجموعــة تلقــت  Inclisiranمغ    300  قســــــــــــــموا إلى مجموعتين، مجموعــة تلقــت 
 الدراســـةأظهرت  .أشـــهر إلجمالي أربع جرعات   6أشـــهر ثم كل   3وبعد معايرة الشـــحوم قبل البدء بالعالج  

 كما أجريت دراسـات أخرى على مرضـى (CVD) .اً شـهر   18  مدار  على  ٪44.3  بنسـبة LDL-C انخفاض 
النمط الثاني أو فرط داء الســكري أو مرضــى   (ORION-10) الدموية  األوعيةيعانون من أمراض القلب و 
ــحوم متغاير اللواقح ــ  .(ORION-11)  الشــــــ ــبة   LDL-C في  اً أظهرت كلتا التجربتين انخفاضــــــ ٪  50بنســــــ
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مقارنة بالدواء الوهمي.  Inclisiran لمجموعات   ٪50 بحوالي  الوقت بمتوســـــط   LDL-C خف  ومتوســـــط  
ــتويات  Inclisiran في جميع التجارب الثالر، خف   ــبة   PCSK9 مسـ دون   اً ٪ تقريب  80في البالزما بنسـ

 .أي إشارة إلى أن هذا االنخفاض قد تضاءل على مدار فترة التجارب 
ــترول الكلي وال Inclisiran عالوة على ذلك، خف   ــكل ملحوظ الكوليسـ ــميمبشـ ، B  Apo Bالشـــحمي صـ

 زادت مســــــــتويات . كما  LP (a)٪ في مســــــــتويات   25.6-18.6بانخفاض    اً والدهون الثالثية وكان مرتبط

HDL-C   في مجموعاتInclisiran   كانت األحدار الضــائرة في موقع و  جيد التحملبشــكل عام  . وكان
منهـا في مجموعـة  inclisiran في مجموعـة اً وعـالحقن )مـثل االحمرار أو الكـدمـات أو التورم( أكثر شــــــــــــــي

 .اً مستمر أو  اً ولم يكن أي منها شديد  اً ، ولكن معظمها كان خفيفالدواء الوهمي

Indisiran  
ــتقبالت    [Ga/NOC]المعدل مع   siRNAsناتج عن    دواءهو   ــتهدف مســـــ حيي أن   PCSK9والذي يســـــ

  %52.6بمعدل    LDL-Cخفضـــــت مســـــتويات    mg 300دراســـــة المرحلة الثانية أظهرت أن جرعتين منه 
، كمــا أن التعــديــل الكيميــائي على  90يوم بــاإلعطــاء حقن تحــت الجلــد في اليوم األول واليوم    180خالل  

 الجرعات وعدم تكرارها. العقار سمح بخف  
 
 

 Apo Bالخاص بـ   (ASOsقليالت النوكليوتيد المضادة التجاه النسخ ) .2

 : Apo B – 100الدور الحيوي لـ 

  VLDLالرئيســـــي لكل البروتينات الدهنية المســـــببة للعصـــــيدة الشـــــريانية    الصـــــميم البروتيني الشـــــحميهو  
ــ   مسلول عنوهو    LpaوIDL و  LDLو من   المرتفعة مستويات البالزما  .LDLالتفاعل مع مستقبل الـــــــــــ

Apo B100    مرتبطة مع خطر الـــــــــــــــــــCVD  . ضــــروريًا إلنتاج ودفراز جزيئات  يعدVLDL    إلى الدوران
ــتويات  تثبيطه يلدي إل  وبالتالي فإن في الدوران وجميع البروتينات الدهنية المتبقية    LDLى انخفاض مســـــــــ

IDL, LDL, Lpa . 



27 

 

 
 Apo B100: البروتينات الشمحية الحاوية على 13الشكل 

 :ASOsأساسيات العالج بـ 
من األحماض النووية التي    سلسةنظائر أحادية الوهي عبارة عن  نيوكليوتيد،    20  منً   عادة   ASOsتتكون  
يمنع الطول  حيي    mRNA استهدافها  يمكن الخلية.  إدخالها في  تكميلي بمجرد  ترتبط مباشرة بتسلسل 

بير المقصودة والتأثيرات خارج الهدف. بمجرد   RNA االرتباط بير المحدد بتسلسالت  ASOs القصير لـ
ويكون  .  الموافق  إلى البروتين mRNA ترجمة ASOs المستهدف، تمنع mRNA إلى تسلسل  ارتباطها

 .تلدي إلى تحلل الحم  النووي الريبي (RNAse H) تنشيط نوكليازات خلوية ذلك من خالل
ضد  مقاومةلتكون  اً التي تم تعديلها كيميائي و نوعية للغاية  ASOsتصميم من  ات الحديثةتقنياللقد مكنت 

 . ينزيماأل الهضم عن طريق التحلل المائي 

  Mipomersen آلية عمل
ــوديوم هو جيل ثاني من   ــين الصـ ــد المنطقة  و  طُ ،  antisense oligonucleotids (ASO)ميبومرسـ ر ضـ

ــ  لــل  الــمشـــــــــــــــفــره حــوالــي    ،الــبشـــــــــــــــري     mRNAفــي  Apo Bــــــــــــــــــــــــــ ــك  ــلـــــ ــد نــ  20يــمــت ــيـــــ ــيــوت -′5)    كــل

GCCTCAGTCTGCTTCGCACC-3′) ياً وهو ثابت كيميائ. 
وهو    apo B -100 mRNA  يعمل على تخريب   .النصـــفيل عمره  و طبي و نزيماألللتحلل   تهمقاومبز  يتمي

  US FDAت الموافقة عليه من قبل  متو   على البشر المجرب  Apo- Bالموجه ضد    ASOالوحيد من الـ 
 كمساعد للحمية )النظام الغذائي( والستاتينات. (HOFH)لالستخدام بالـ 
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 Mipomersen: آلية عمل 14الشكل 

 في الدراسات السريرية: Mipomersen دراسة فعالية
  وتحمل الميبوميرســـــــين، تم دراســـــــة فعالية  وآخرون   Kasteleinفي الطور األول الطليعي لدراســـــــة قام بها 

ــحوم معتدل  يعانون من اضـــطراب أشـــخاص على   ــبوعية)  ةكجرع  . عند اعطائهشـ  إلى  50بمقادير من    (أسـ
ــينأســـــابيع، كان    4  لمدة  غم  400 على الجرعة   معتمدةو   كبيرةانخفاضـــــات  قادرًا على احدار    الميبوميرســـ

 كل ممايلي:في البالزما ل
- apoB  47% بنسبة 
- LDL- C  40% بنسبة 
 41%الكوليسترول الكلي بنسبة  -
- TG  مع الجرعة األعلى   63%بنسبة(400 mg/weed) 

 كانت نسب االنخفاضات كالتالي : mg/ week 200: أما جرعة 
- apoB  42% بنسبة 
- LDL- C  27% بنسبة 
 34%الكوليسترول الكلي بنسبة  -
- TG  27%بنسبة 
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 .أشهر من آخر جرعة 3استمر لمدة  LDL- Cو  apo Bحيي أن انخفاض مستويات البالزما من 
 

  50)بجرعة    تحت الجلد   المعطى  بوميرسينلميتم دراسة فعالية ا  Akdimفي الطور الثاني لدراسة قام بها  
ــبوع    13تم تقييمها على مدى    (mg/ wk 400 حيي  الشــــــــــحوم رتفاع  ا رضــــــــــىمن فترة العالج في مأســــــــ

 على الجرعة وطويلة األمد: معتمدةأشارت النتائج إلى فعالية . الخفيف إلى المعتدل
 46- 61 %بنسبة  apo  Bانخفاض بـ  -
 45 – 81 % بنسبة LDL – Cانخفاض بـ  -

ــابهة   ــات مشـــ ــى في دراســـ ــتاتينات المعالجين    HeFHلمرضـــ ــين    بالســـ  mg/week)بجرعة من الميبوميرســـ

 كانت النتائج كالتالي:   (50 -300
 23 -33 %بنسبة  apo  Bانخفاض بـ  -
 21 -33 %بنسبة  LDL – Cانخفاض بـ  -
 .دة على الجرعةمالتأثيرات معتوكانت 

أســـبوع من    26أظهرت أن   ،وآخرون   Raalدراســـات المرحلة الثالثة التي قام بها   تم دعم النتائج من خالل
 ارتبطت بـ HoFHفي  (mg/wk 100)المعالجة بالميبوميرسين بجرعة 

 27%بنسبة  apo  Bانخفاض بـ  -
 25%بنسبة  LDL – Cانخفاض بـ  -
 31%بنسبة  Lpaانخفاض بـ  -
 %15بشكل عام ارتفع بنسبة  HDL – Cبينما  -

  13لمدة   200mg/weekبأن العالج بالميبوميرســــــــين بجرعة  بينت   وآخرون Visser في دراســــــــة قام بها  
 أدى الى انخفاض: HePHأسبوع في مرض 

 20%بنسبة  apo  Bانخفاض بـ  -
 22%بنسبة  LDL – Cانخفاض بـ  -
 20%بنسبة  Lpaانخفاض بـ  -

 .HDL-Cولكن هذه الدراسات األخيرة فشلت في تحديد أي تأثير بارز أو مهم للميبوميرسين على 
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أو ارتفاع شـحوم   HeFHو  CADفي الطورين التاليين المنشـورين ملخرًا فإن عالج المرضـى الذين لديهم 
 :سبب بهذا الدواء   حاد 
 26 – 86 %بنسبة  apo  Bانخفاض بـ  -
 28 – 36 %بنسبة  LDL – Cانخفاض بـ  -
 13 -28 % بنسبة الكوليسترول الكليانخفاض  -
للكبد، إسهال م  خمما يلدي إلى تنكس دهني وتض  TGتراكم كبدي كبير للـ  وجد  ناحية أخرى، من -

  ، ونقص في البروتينات المنحلة في الدهون )الدسم(.ةالكبدي ات نزيمدهني، وارتفاع مستويات األ
 .CYP450السيتوكروم ات أنزيمال يستقلب ب

 بشكل عام ض يفة إلى معتدلة وتتضمن: وكانت على الجرعة التأثيرات الجانبية معتمدة كانت 
 %.100، ألم، حكة( بنسبة ىتفاعالت في موضع الحقن )حمام ➢
 %.50 -% 30أمراض مشابهة لالنفلونزا بنسبة  ➢
% ولكن ارتفاع  20  -15أمينوترانســـــــــــفيراز( بنســـــــــــبة  نين  الات الكبد )خاصـــــــــــة األأنزيمارتفاع في  ➢

ائف الكـبد حســــــــــــــب تقييم مســــــــــــــتوـيات البيلروبين  ظـات الكـبد لم يكن مصــــــــــــــحوـبًا بخـلل في و أنزيمـ
 واأللبومين أو زمن البروترومبين.

ــينالخطر األكثر أهمية المترافق مع المي ➢ ــبب انخفاض إفراز   بوميرســـ ــحوم الكبدية بســـ هو تراكم الشـــ
VLDL. 

ــى الذين لديهم نقص   ــطة طفرة   عائلي aفي بيتا ليبوبروتين  تمت مالحظة أن المرضــــــــــ في المحدر بواســــــــــ
Apo B من  5أقل من   بالزميةتراكيز    مع %  LDL-C   لديهم متوسططع ر أ ولو وتراكم كبير للدهون ،

 النتاج القلبي الوعائي ونادرًا ما يطورون مضاعفات كبدية.اضطرابات ونقص تكرار 

 MTTP  (Microsomal TG Transfer protein)مثبطات   .3
 :MTTPالدور الحيوي لـ 

 بــــالشــــــــــــــبكــــة  بروتين مرتبط  عبــــارة عن  MTTPالبروتين الميكروزومي النــــاقــــل لثالثيــــات الغليســــــــــــــيريــــد  
نقــل الليبيــدات   MTTP، يتم التعبير عنــه في الخاليــا الكبــديــة والخاليــا المعويــة، يتوســــــــــــــط  ةنــدوبالزميــاإل
  Apo B -48و  Apo B 100كولســــــــترول( إلى عديدات الببتيد  أســــــــترات  ة )ثالثيات الغليســــــــريد و معتدلال

 على التوالي.  ،والدقائق الكيلوسية VLDLوبالتالي تعزيز تجمع 
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ــ    ، فإنVLDLاز  بسبب دوره المحوري في تجميع ودفر  لها دور استراتيجي وهام في   MTTPمثبطات الــــــــــ
 .اضطرابات الشحومعالج 
وهو    betalipoprotenemiaلمرضــــــــــــى الذين يعانون  عن اتقارير  بواســــــــــــطة    MTTPمثبطات    تم تقييم

ــبغي جســـدي متنحي هلالء المرضـــى لديهم   ،MTTPنادر يتميز بعيب بير وظيفي بنشـــاط    اضـــطراب صـ
وذلك بسـبب يياب إفراز  APO- B  البروتينات الشـحمية الحاوية على  منخفضـة جدًا من  دورانية  مسـتويات 
VLDL    ثالثيات الغليسـيريد خرى تراكم كبدي لأوتقريبًا حماية كاملة ضـد تصـلب الشـرايين ولكن من ناحية

الكبدي ونقص في البروتينات    نزيموارتفاع مســتويات األ  دهني،إســهال  كبد،مما يلدي إلى تشــحم وتضــخم  
 .في الدهون  ةالمنحل

  :في الدراسات التجريبية Lomitapideدراسة فعالية 
ــتق من    MTTPأكثر مثبطات   فعال فمويًا لدى كل ،  H-  Fluronce- Carboxamidcدراســـة وهو مشـ

كدواء يتيم )وحيد( لخف  عليه    FDAمن البشر وحيوانات التجربة. تمت الموافقة والترخيص من قبل الـــــــ  
LDL- C  في مرضHoFH. 

 
 lomitapide: آلية عمل  15الشكل 



32 

 

 
ــببة  فعاليته  الدراســـات التجريبية األولى أثبتت   ــلب لفي تعديل التراكيز الدورانية للبروتينات الدهنية المسـ لتصـ
ــ   الشرياني. ــ kg/mg 1-6)بجرعة    lomitapideفي دراسة مبكرة تم عالج الهامستر بالـــــ حيي أيام    7( لـــــ

  %TG% و 90 إلى%  80بنســــبة تتراوح بين    LDLو  VLDLعلى الجرعة لكل من   معتمد نتج تخفي   
 .خاصة مع جرعة أعلى HDL-Cمعالجة لالنخفاض بمستويات ال دت أ .%49 إلى 8من 
ــ حققت    مرتفعة الصــــيغة الشــــحمية  نب افي األر   lomitapide (WHHL)الدراســــة نفســــها في فعالية الــــــــــــــــ
ــارت    .HoFHلــــــــــــــــــ  كنموذج ل لمدة    mg/ kg 10بجرعة    lomitapideــــــــــــــــــ أن المعالجة ب إلىالنتائج  أشـ
 .apo- B الحاوية على ةشحميالبروتينات الأدت إلى تسوية مستويات  ،أسبوعين
 والسكر ومشحضطراب الكنموذج جيني ال  Zucker fatty ratsعلى     lomitapideفعالية الـ   تم اختبار

 .يةاالستقالبمتالزمة الو 
  الدم بنسبةفي   TGانخفاض بالــــــ أدت إلى   Lomitapideإعطاء جرعة واحدة من الــــــ  النتائج أن  أظهرت  

 على التوالي.  mg/kg 1-0.3% بجرعة 47% و35
واألحماض الدهنية    TG (%87 - %71)الجرعات المتعددة أيضــــــًا نتائج انخفاض كبير بالـــــــــــــــــــــ    أظهرت 

ــبط توازن كان له تأثير مفيد    .د على الجرعةعتموكلها تLDL-C  %(29-  26  )و   (40% - 33%) بضـــ
ــدة وتجلى ذلك   ــاد أكســــــــ ــد/مضــــــــ ــتويات  ملكســــــــ ــاط    lipid peroxidationبانخفاض مســــــــ ــن نشــــــــ وتحســــــــ

superoxide dismutase. 

 السريرية: في الدراسات Lomitapideدراسة فعالية 
ــى يعانون من    lomitapide فعالية  تم التحقق من ــتة مرضـــــ ــريريًا على ســـــ في هذه   .HoFHألول مرة ســـــ
ــة ــبوع  16 لمدة(  mg/kg  0.3  –  0.10بجرعات معايرة )تمت المعالجة الفموية  الدراســــ أظهرت حيي   ،أســــ
 :نتائجال

  (%58 - %29.8) الكلي سترولانخفاض ملحوظ في الكول -
 TG (24.7% - 50.9%)انخفاض في  -
 %LDL-C (65.2 %- 34.1 ) انخفاض في -
  apo B (%55.6 - %14.7)انخفاض في و  -
 .Lp(a)و apoA- Iو  HDL- Cهناك تغيرات هامة في لم يكن  لكن -
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أسبوع من المعالجة   12 خالل  MTTPتثبيط الــــــ  الخاف  للشحوم الناتج عن  تأثير  الدراسة أخرى  تناولت  
 :لىإمما أدى  mg 10وحتى  5بجرعات متزايدة من  ء الدواءتم إعطا لدى مرضى ارتفاع الكوليسترول.

%  34  % عـند اســــــــــــــتخـدامـه كعالج وحـيد وبنســـــــــــــــبة23بنســـــــــــــــبة    البالزمـا  LDL-Cفي  انخـفاض  -
 .ezetimibe 10 mg/dبالمشاركة مع 

 %( 37و% 24) بنسبة ApoBانخفاض بـ  -
 %( 16% و17) Lp(a) انخفاض بـو  -
 .TGتغيرات كبيرة بالـ هنالك لم يكن  -

ــ أما بالنسبة ل   78خالل   (mg/dl 560)بجرعة تتراوح    lomitapideنتائج المرحلة الثالثة من المعالجة بال
%( في األسابيع  38% و 50  ،%44)  LDL-Cبالـــــــــــــــ  انخفاض كبير   لوحم  HoFHأسبوع لدى مرضى 

%(  43% و45% و49)  apoB%( والــــــــــــ  31% و29% و45)  TG( على التوالي والــــــــــــ  78،  56،  26)
 .(56و  26% في األسابيع 19% و15) Lpaو

الكبد ولكن هذا االرتفاع كان خفيف   ات أنزيموعلى الربم من وجود دليل الرتفاع دهون الكبد ومســــــــــتويات  
 لم تفوق فوائد لوميتابيد في هلالء المرضى.إلى معتدل ويبدو أنها 

 في أوروبا.Lojuxta في الواليات المتحدة األمريكية و Juxtapideيتواجد اللوميتابيد باالسم التجاري 

 

 
 lomitapide: أشكال وعيارات 16الشكل 
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 ANGpTL3األدوية التي تستهدف  .4

Angiopoietin-like 3    مشــــــــــــابه للألنجيوبويتين يتواجد في الكبد، تتمثل إحدى أدواره عبارة عن بروتين
 يســــتهدف. أي أنه  endothelial lipaseالليباز البطاني    و  LPL  الليبوبروتين ليباز  تثبيطالبيولوجية في 
 وينظم مستويات الليبيدات في البالزما. TGاستقالب 
وبالتالي يمكن أن   TGو  HDLو  LDLانخفاض في إلى الوظيفية  فقدان  إلى  تلديالتي  الطفرات تســبب  
 .combined Hyper-lpidemia المشتركفي عالج ارتفاع شحوم الدم  البروتين هدفًا جذاباً يكون هذا 

التي تحدثنا عن آلية عملها في الســـــــابق ومن   ASOsيمكن اســـــــتهداف هذا البروتين من خالل اســـــــتخدام  
 وكذلك األضداد. siRNAخالل 

IONIS- AnGPTL3-LRX  أوVupanorsen: 
 أن اســـــتخدامالمرحلة األولى في التجارب الســـــريرية أظهرت  .  ANGPTL-3يســـــتهدف   ASOعبارة عن  

بنسـبة  LDL و  %63.1 -33.2بنســبة    TG خفضــت   IONIS- AnGPTL3-LRXجرعات متكررة من  
 عند مرضى فرط شحوم الدم الثالثية. %60 -27.9بنسبة VLDL و 32.9% – 1.3

 .NAPLDsوالسكري  TG ارتفاع مرضى المرحلة الثانية في التجارب السريرية على ى تجر 

ARO-ANG3 
مري  ارتفاع كوليســـترول دم   17تمت دراســـته على   .ANGPTL-3يســـتهدف   siRNAوهو عبارة عن  
 مع. 300و 200و 100عائلي بجرعات 

  16٪ في األســـــبوع  92-62بين    ANGPTL3بشـــــكل كبير متوســـــط مســـــتويات    ARO-ANG3خف  
٪( باســـــــــــــتمرار في جميع  25-43)  TG٪( و23-37)  LDL-Cبطريقة تعتمد على الجرعة. تم تخفي   

  الجرعات 
Evinacumab  
بنسبة أكثر من   LDL- Cحيي يخف  من    ANGPTL-3عن ضد وحيد النسيلة معاكس لــــ  وهو عبارة  

 .% في الجرعات العالية وله آثار جانبية قليلة50
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 Evinacumab: آلية عمل  17الشكل 

 
عن طريق إعطـاء اـلدواء حقـنًا   وآخرون   Resenson ـقام بهـا  تمـت تقييم فعـالـية وأمـان اـلدواء في دراســــــــــــــات 

ــحوم الدم المعند على العالج التقليدي مثل   اً وريديًا وحقن تحت الجلد عند مرضــــــى ارتفاع الكولســــــترول وشــــ
مع أو بدون وجود   PCSK9 inhibitorsمشـــــــــــــاركة مع  الالســـــــــــــتاتينات على الربم من جرعاتها العالية ب

Ezetimibe   272دولة مختلفة حيي تم تسـجيل    80لــــــــــــــــ   منطقة تابعة  85حيي تمت هذه الدراسـات في  
 %.70مثلوا  HeFHحيي أن مرض  CVDومشخص لديهم  HoFHأو  HeFHمري  إما بـ 

تلقي العالج كـان إمـا بشــــــــــــــكـل حقن تحـت الجلـد أو حقن ورـيدي وبجرعـات مختلفـة حيـي أن الورـيدي كـان 
 جرعة.أسابيع أما تحت الجلد كل أسبوع أو أسبوعين مع اختالف في ال 4يعطى كل 

 300أســــــــبوعيًا    mg  – 300 450  الجلد   تحت   حقناً   الدواء  أعطي  ،16من بداية العالج وحتى األســــــــبوع  

mg   5كـل أســــــــــــــبوعين أمـا الورـيديmg    15و mg   حتى ظهر االختالف في مســــــــــــــتوـياتLDL   خالل
ــد إعطـــاء   ــا عنـ ــل الليبوبروتينـــات انخف  مســــــــــــــتواهـ ــدراســـــــــــــــــات لوحم أن كـ ــدا   evinacumabالـ ــا عـ مـ

Lipoprotein (a)   حيي أنه خف  بشـــكل واضـــحLDL-C    عند مرضـــى ارتفاع  50بنســـبة أكثر من %
 الكولسترول و الشحوم المعند على الستاتينات مع وجود آثار جانبية قليلة.

ألم ،  Placebo% مع 3% و6تفاعالت في موقع الحقن تحت الجلد بنســـــــبة  :  التأثيرات الجانبيتضـــــــمنت  
 أما في الحقن الوريدي:. placebo% مع 5% و5عضلي بنسبة 
 % 6ألم بطني بنسبة  -1
 %7وهن عام  -2
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 %7بثيان بنسبة  -3
 اآلثار الجانبية التي تطلبت إيقاف الدواء لوحظت فقط مع الجرعات العالية منه.

المرتبطة بإحدار تصــــلب الشــــرايين    TGيخف  من   Evinacumabالنتيجة األخيرة للدراســــات كانت أن 
ــًا من   Apo Bويخف  من تراكيز   ال تخف     PCSK9في حين أن مثبطات   HDL- Cويخف  أيضــــــ
 .TGمن مستويات 
 قيود الدراسة:

 حجم الجرعة .1
 مجموعات صغيرة من األشخاص. .2
 عدم التنوع العرقي. .3
 Ezetimibeفقط ثلي المرضى كانوا معالجين بـ  .4
 قصيرة المدى. .5
 يقدم بيانات كافية من النتائج.لم  .6
 LDL-Cأطباء القلب كانوا يحتاجون إلى عوامل إضافية من األدوية لعالج االرتفاع الشديد في  .7

 

 Apo-C IIIاألدوية التي تستهدف  .5
ــحميةالكبد واألمعاء الدقيقة، ويوجد في البروتينات  من   Apo-C III  يفرز الغنية بالدهون الثالثية مثل  الشـ

chylomicrons وVLDL. 
للجزيئـــات الغنيـــة    يالكبـــد   القبطُيعتقـــد أنـــه يمنع    ،ليبـــاز والليبـــاز الكبـــديالليبوبروتين    Apo-C III  يثبط

إلى حدور زيادة شــــــــحوم الدم. تشــــــــير األدلة   Apo C-IIIبالدهون الثالثية. تلدي الزيادة في مســــــــتويات 
  ثالثيات الغنية ب  VLDLداخل الخاليا في تعزيز تجميع ودفراز جســـــــــــــيمات   Apo-CIIIالحديثة إلى دور 

 من الخاليا الكبدية.  الغليسيريد 
ــاهم اإلفراط في التعبير عن ــرايين Apo-C III يسـ ــلب الشـ ــابة بتصـ ــابة  مما ي  في اإلصـ زيد من خطر اإلصـ

تقوي  الجزيئات الغنية بالدهون   Apo-C III يلخر  .اً لتاجية بمقدار ثالثة أضــــعاف تقريببأمراض القلب ا
ــاـبة ـبأمراض القـلب الـتاجـية   Apo-C III التي تحمـل  HDLالثالثـية. ترتبط جزيـئات  بزـيادة خطر اإلصــــــــــــ

 .وليس انخفاضها
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 من االستراتيجيات الخافضة لشحوم الدم. Apo-C IIIلذلك يعد استهداف 

Volanesorsen :  
عند مرضى   TGوبالتالي يقلل من مستويات    mRNAوتسلسل    Apo-C IIIيستهدف    ASOعبارة عن  

ــحوم الدم عائد إلى نقص في   فرط كوليســــــــترول الدم العائلي ــديد في شــــــ وهذا المرض عبارة عن ارتفاع شــــــ
Lipoprotein Lipase   أو طفرات في البروتينات التي تعزز نشاطLPL. 

فرط كوليســــترول    لمرضــــى  mg 300لد  تحت الج  Volanesorsen  دراســــات المرحلة الثالثة تم إعطاءفي 
 % دون آثار جانبية.77بنسبة  TGلوحم انخفاض في  الثالي عشرسبوع األوفي  الدم العائلي

  Akcea Therapeutics من قبل شركة   ®Waylivraالدواء مسوق في أوروبا تحت اسم 

 
 Volanesorsen: الشكل التجاري من 18الشكل 

 قيد الدراسة. Apo-C IIIوهناك أضداد موجهة ضد 
 

6. Bempedoic acid  
ــارك في الم  نزيماأل  ATP citrate lyaseيًا ليعطي مركب يثبط  أنزيميتفعل    هو عبارة عن طليعة دواء شــــــ

 .2020في شباط  FDA. حصل على موافقة الحيوي للكوليسترول في الكبد  صطناعاال
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 Bempedoic acid: آلية عمل  19الشكل 

 

 .ESPERIONمن قبل شركة  NEXLETOLالدواء مسوق باالسم التجاري 
ــتخدم   ــاعد لليســـــــ ــى جرعة قابلة للتحمل من عالجالو حمية  كعامل مســـــــ ــتاتين ب بأقصـــــــ لعالج البالغين    ات الســـــــ

الدموية التي   األوعيةأمراض القلب و مرضــــــى أو    اللواقحالمصــــــابين بفرط كوليســــــترول الدم العائلي متغاير  
 .LDL-C لـ اً إضافي اً تتطلب خفض

 
 . Bempedoic acid: الشكل التجاري المسوق من 20 الشكل

 

 العالجات الجينية .7
 على تنظيم االستنسا  والتعديل الجيني. CRIsPR/casوتقنية العالج الجيني الفيروسي  عتمد ي

 :Viral vector mediated gene therapyالعالج الجيني بوساطة نواقل فيروسية . 1.7

جين عالجي لعالج األمراض ل  دد حم  نووي ج الجيني الفيروســـــــــــي توصـــــــــــيل ترميز حم  يتضـــــــــــمن العال
 الكامنة.
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هي واحدة من    Adeno- associated viruses (AAVs) يةالغد الفيروســات  الفيروســات المرتبطة بتعد 
الخاليا الجســدية  دخولاألكثر انتشــارًا وتســتخدم كنواقل فيروســية وذلك بســبب كفاءتها العالية وقدرتها على  

  .قسمةنقسمة وبير المنالم
مغلفة تفتقر إلى القدرة على التكاثر  بير   ملشــــــــــــــبة AAV هي جســــــــــــــيمات  AAV نواقل العالج الجيني

وبنيتها البســـــــيطة   تركيبها الحيوي ل  اً نظر  .كيلو بايت من المادة الوراثية  5ويمكنها اســـــــتيعاب ما يصـــــــل إلى 
ــ AAVs بير مرتبطـة ـبأي مرض معروف، تعتبر AAVs وحقيـقة أن الـيب العالج واحـدة من أكثر أســــــــــــ

 .اً الجيني جاذبية وأمان

Alipogenic tiaparvovec (Glybera): 
في الدوران البالزمي   TGعالجي مصــمم بشــكل فعال لتقليل مســتويات    AAVهو نوع مصــلي من نواقل 
وهو    LPLعوز الــــــــــــــــ  وظيفي إلى الجسـم وقبل تسـويقه لم يكن هناك عالج ل  LPLعن طريق إدخال جين  

شـــــــــحوم الدم، الورم اضـــــــــطراب صـــــــــبغي جســـــــــدي متنحي نادر جدًا ولكنه مدمر يهي  المرضـــــــــى الرتفاع  
ــاعفات التي تهدد الحياة مثل التهاب البنكرياا ــفراوي والمضـ ويعتبر األليبوجين هو أول عالج جيني    .الصـ

الشــركة قررت    ،2012طرحه في الســوق عام  من ســنوات   5مقبول من وكالة األدوية األوروبية ولكن وبعد 
  الغالي جدًا المحطم لألرقام القياسـيةعر المصــنعة عدم متابعة تجديد ترخيص الســوق في أوروبا بســبب الســ

 مقارنة بالنتائج العالجية والفائدة.

  لديهم عيوب   (HoFH)  اللواقحبما أن الغالبية العظمى من مرضــــــى فرط كولســــــترول الدم العائلي متماثل  
األمثل لدى مرضـــــــى  الحل   LDL-Rالــــــــــــــــــــــ  بجينات    جعل العالج الجيني ،LDL Rفي مســــــــتقبل    جينية

HoFH 
ــتقبالت    AAV8.TBG.hLDLR  (RGXSO1, Regenxeio)يقوم الناقل  ــال جين مســـــ   LDLبايصـــــ

 إلى المرضى الذين لديهم خلل في كال األليلين المرمزين للمستقبالت.
على نطاق واســـــــــــــع على الفئران والكائنات األخرى بير البشـــــــــــــرية حيي أنه في  ة هذا الناقلتمت دراســـــــــــــ

حقن وريدي )حقنة واحدة( في   LDL-Rئران التي لديها نقص في الدراســـــــــات قبل الســـــــــريرية تم إعطاء الف
ــة أو كبيرة    الفأري   LDL-Rالذيل إما لجين   ــطة أو منخفضـــــــ ــري   LDL-Rجين  أو بجرعات متوســـــــ البشـــــــ
 بجرعة عالية.
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انخفاضــًا ملحوظًا في مســتويات الكوليســترول في البالزما وال   AAVأظهرت جميع الفئران المعالجة بـــــــــــــــــ 
% في مجموعة  80للجرعات تم تسـجليها حيي أن الكولسـترول انخف  بنسـبة تزيد عن  توجد سـمية محددة  

 الجرعة المتوسطة وهي أعلى جرعة مقترحة للتجربة السريرية.
من المعالجة الســــــــــــريرية مفتوحة التســــــــــــمية  األول والثاني  في الطور   AAV8. TBG. HLDLR يدرا

(NCT02651675) .والنتائج متوقعة أن تظهر قريبًا 

 :النواقل الفيروسية األخرى المستخدمة في العالج الجيني
(LV) Lentiviruses  ة مزودًا نقســـــــم)الفيروســـــــات البطيئة( قادرة على االندماج في هذه الخاليا بير الم

ارًا هامًا نظرًا ألن ســــــــــعة يوهذه النواقل تعتبر اختعن الجين المنقول  إياها بتعبير جيني ثابت وطويل األمد 
 .كيلو بايت وتحفز فقط استجابة مناعية معتدلة 8إلى  تصل حميلهات

ــة حديثة بينت أن  ــحوم الدم  LDL-Rالتي تحمل    LVفي دراسـ  حقنت في أرانب  ،كعالج جيني الرتفاع شـ
أظهرت  .وظيفي  LDL-Rشـــــــحوم دم وراثي والتي تفتقر بشـــــــكل طبيعي إلى فرط  تعاني منالتي واتاناب  

ــبة   إلى كبد   LV-LDLRالنتائج أن نقل جين   ــترول الكلي بنســـــــ ــتويات الكولســـــــ أرانب واتاناب خف  مســـــــ
ــابيع من نقل الجين و18 على أول عالج    الغذاء والدواءوافقت إدارة   .% بعد عام واحد 47% بعد أربعة أسـ
لعالج األورام اللمـفاوـية الحـادة اللوكيمـيا ممـا   2017في عـام    LV  tisagenlecleucelمحمـل على   جيني

 يمكن أن توفر أداة فعالة أيضًا لعالج اضطرابات الدهون. LVيشير إلى أن 

 في الدراسات قبل السريرية: CRISPR/ Cas9فريدة المعتمدة على العالجات الجينية ال. 2.7
إحدى تقنيات الهندســـــــــة الوراثية في البيولوجيا الجزيئية التي يمكن  هي    CRISPRالجيني بطريقة   التعديل

ــاد    من خاللها تعديل جينومات الكائنات الحية. ــطة من نظام الدفاع البكتيري المضـ ــخة مبسـ يعتمد على نسـ
ــات  ــيل نوكليازCRISPR-Cas9 للفيروســـــ ــناعيدليل    RNA  تبط معالمر  Cas9 . من خالل توصـــــ  صـــــ

(gRNA)  ع جينوم الخلية في الموقع المطلوب، مما يسـمح بإزالة الجينات الموجودة في الخلية، يمكن قط
 .و / أو إضافة الجينات الجديدة في الجسم الحي
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 CRISPR/ Cas9: تقنية 21 الشكل

 
CRISPR .)وهي عبارة عن مكررات قصيرة متجمعة ومتباعدة بانتظام ومتناظرة( 

  ANGPTL3و  Apoc-IIIو  PCSK9تحـــدر بشــــــــــــــكـــل طبيعي في  التي  الطفرات المعطلـــة  حيـــي أن  
الظــاهريــة بمســــــــــــــــاعــدة تقنيــة  تقليــد هــذه األنمــاط  يعتبر  صــــــــــــــلــب الشــــــــــــــرايين،  أظهرت بــأنهــا واقيــة من ت

CRISPR/Cas9 .عالج جديد واعد لفرط شحوم الدم وتصلب الشرايين 
  S.pyogencs cas9  باســتخدام  PCSK9حيي أن الدراســات التي أجريت على الفئران أظهرت أن تثبيط  

نتج عنه   ،  AAVفي ناقل   م بأأصـــــــغر    S.aureus Cas9وكذلك    AVم بأ في ناقل   دليل  RNA مع
ــ90بنســـبة    PCSK9إنقاص تركيز البروتين   تويات الكولســـترول في البالزما بشـــكل ملحوظ % وخف  مسـ
 .دون أثار جانبية ملحوظة

الكبد البشـــــــــــري   ة بخالياوالذي تم تحقيقه في فئران التجربة المزروع  PCSK9كان تثبيط    ،واألهم من ذلك
 في خاليا وأنسجة البشر.  9كاا  /مما يشير إلى إمكانية استخدام تقنية كريسبر

الفعال   ANGPTL3خف  تنظيم    CRISPR/Cas9لــــــــــــــــ    متباينة  AVاســتخدام  وأظهرت الدراســات أن  
ــترول مما ــتركة بطرق  وخف  الدهون الثالثية والكوليســـ ــحوم الدم المشـــ ــير إلى إمكانية عالج ارتفاع شـــ يشـــ

 أخرى.
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 CRISPR/ Cas9: آلية وعمل تقنية 22 الشكل

 

 Non-Coding RNA Therapyغير مشفر  RNAباستخدام  العالج. 3.7

ــر  ــع انتشـــــــــ ــفر كأداة عالجية على نطاق واســـــــــ ــتخدام حم  نووي ريبي بير مشـــــــــ   Micro RNAsاســـــــــ
(miRNAs)    حوالي طولب  السـلسـلةد وحيالرنا الريبي الدقيق أو الصـغير هو عبارة عن رنا داخلي المنشـأ 

 نكليوتيد ووظيفته تنظيم التعبير الجيني بعد النسخ. 22
وأظهرت دراسة حديثة قدرتهم   شحومالعديد من الجينات الرئيسية المتعلقة باستقالب ال  miRNAs  الــــ  تنظم

ــ    Lentivirusa (LV)عن طريق حقن   ،العالجية ــ  ال  miR-98بــــــــــــــــ وحدور    (SREBp-2)منظم للــــــــــــــــ
 كبدية. سمية الكبد لدى الفئران من دون تحري  كبير في مستويات الكوليسترول في الدم و انخفاض 

 الطويل غير المرمز  RNAباستخدام الـ  العالج. 4.7
ــ   استخدام  ضطراب الدهون المن الطرق األخرى العالجية  تألف من  ي  ذيالطويل وال رمزبير الم  RNAالــــ

ذيـــل لـــدى للـــ  يير الجيني بطرق متعـــددة، حيـــي أن حقن وريـــد عبنكليوتيـــد أو أكثر وتنظم عمليـــة الت  200
  AAVS (AAV8. hTBG- Lexis)الموضوعة في ناقل   long non- coding RNA lexisالفئران  

مع انخفاض تصلب الشرايين لدى الفئران وحاليًا يتم    TGأدى إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الكلي و
 الدهون.لعالج اضطرابات  المشفرةالطويلة بير  RNAsتسليط الضوء على اإلمكانات العالجية للـ 
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 :Alternative targetsأهداف بديلة . 5.7
وســطاء جدد الســتقالب الشــحوم باســتمرار إلنشــاء طرق أكثر انتقائية لتشــخيص ومنع تطور    يتم اســتكشــاف

 .CVDاألمراض القلبية الوعائية 
المرتبط به نظرة هامة ألهداف جديدة فعالة من خالل دراسات تحديد المتغيرات    exomeالجينوم والــ  وفر ي

 الجينية.
ــ  الدم بشـــــكل متكرر بشـــــحوم    اضـــــطراب مواقع جديدة مرتبطة مع وجود  وجدت   المشـــــفر   RNAعلى الـــــــــــــــــ
ــفر  RNAبروتينات والـــــــــــــــــــ  لل ــات االرتباط بالجنيوم طرقًا وظيفية مميزة  ومع ذلك ال توفر  .بير المشــ دراســ

ي( وذلك من أجل ح)اي في الجســم ال  in vivoوبالتالي يتم إجراء الدراســات التقليدية  للمواضــع المســتهدفة  
وروابطه  VEGFR3على ســبيل المثال   الشــحوم واضــطرابات العثور على ارتباطات وظيفية بين الجينات  

VEGF-C    وVEGF-A    الــدمويــة واللمفــاويــة لكنهــا أظهرت   األوعيــةهي من العوامــل المعروفــة لتوليــد
دات )الدهون( والتعبير  يعن طريق تعديل امتصـــــاص الليب  شـــــحميةنها تنظم اســـــتقالب البروتينات الأملخرًا 
ــتويات بير طبي ية من  ع ــتقبالت الكبدية ولوحم وجود مســـ في البالزما   VEGF-Dو  VEGF-Cن المســـ

)األمراض القلبية الوعائية( قد أثبتت أنها تنبأ بارتفاع معدل الوفيات إلى جانب فشــــــــــــل   CVD لمرضــــــــــــى
 .CVDمايية مما يوحي بأهمية عوامل النمو في أمراض الـ القلب والرجفان األذيني والسكتة الد 

الدم هو عامل  اضـطراب شـحوم وال تزال األمراض القلبية الوعائية السـبب الرئيسـي للوفاة في العالم الغربي و 
الخطر رقم واحد وتطوير العالجات الجديدة القائمة على الحم  النووي الريبي والعالج الجيني الفيروسـي  

  شــــــحميةالضــــــطرابات المعقدة واالضــــــطرابات الاأكثر انتقائية وتحديد وفعالية في التعامل مع    يوفر عالجاً 
المدمرة. وتوفر عالجًا هامًا للمرضى الذين لم يستفيدوا من العالجات التقليدية وبالتالي التخفيف من عبء 

ــة    CVDاألمراض القلبيــة الوعــائيــة   ــة  إلى المر   1والعــديــد من هــذه األدويــة بين المرحل من التطوير    3حل
ــم ال ــافه في الجســـــــ ــتكشـــــــ ــتخدام    (in vivo) حيوالعديد منها يتم اســـــــ ويتوقع اعتماد البع  منها في االســـــــ

   السريري.
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