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  مقدمة

ارتفاع : يتناول هذا المقرر محاضرات عن األدوية المستعملة في معالجة األمراض القلبية الشائعة مثل

ضغط الدم، ارتفاع شحوم الدم، اضطرابات التخثر، قصور القلب، الذبحة الصدرية، احتشاء العضلة 

  .الداء السكري وتدبير األلمالقلبية، اضطرابات نظم القلب وقصور القلب، كذلك سنتحدث عن معالجة 

لوجيا المرضية لهذه األمراض وآليات عمل األدوية المستعملة في و هذا وسيتم تسليط الضوء على الفيزي

  .معالجتها وأهم آثارها الجانبية وجرعاتها
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  )1(خافضات ضغط الدم 

antihypertensive drugs  
األكثــر شــيوعًا ويقــود إلــى زيــادة معــدل حــدوث عــدد مــن ارتفــاع ضــغط الــدم هــو المــرض القلبــي الوعــائي 

  .األمراض الخطيرة والمهددة للحياة

من المرضى، في حين أنه في % 15-10ويمكن أن يحدد السبب النوعي الرتفاع ضغط الدم فقط عند 

معظم الحاالت يكون السبب غير معروف، ويسمى ارتفاع ضغط الدم الذي لم يعرف سببه بفرط ضـغط 

، وهنـاك عـدة عوامـل تسـاهم فـي حـدوث essential hypertension) المجهول السبب( ساسي الدم األ

وتطـــور ارتفـــاع ضـــغط الـــدم  مثـــل العوامـــل الجينيـــة، العوامـــل البيئيـــة والغذائيـــة، ويعتمـــد تشخيصـــه علـــى 

  .القياس المتكرر لضغط الدم

  :تنظيم ضغط الدم

 120اء الدموي، وتبلغ قيم ضـغط الـدم الطبيعيـة ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدار الوع

  .ملم زئبقي للضغط االنبساطي 80ملم زئبقي للضغط االنقباضي و

و المقاومــة الوعائيــة المحيطيـــة   cardiac output (CO)يــرتبط ضــغط الــدم بكــل مــن نتــاج القلــب 
peripheral vascular resistance(PVR)  

  .ائية المحيطيةالمقاومة الوع xنتاج القلب = ضغط الدم 
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ـــة ( ان زيـــادة عـــدد ضـــربات القلـــب والقلوصـــية القلبيـــة وضـــغط االمـــتالء القلبـــي ـــدم والمقوي زيـــادة حجـــم ال

تزيــد نتــاج القلــب، ويــتحكم فــي المقاومــة الوعائيــة المحيطيــة حجــم ) الوريديــة تزيــد ضــغط االمــتالء القلبــي

بـــدو العوامـــل المـــؤثرة علـــى هـــذين ، وت)توســـع االوعيـــة يخفـــف منهـــا وتقبضـــها يزيـــدها( األوعيـــة الدمويـــة

  :العاملين في الشكل التالي

يساهم في تنظيم ضغط الدم كـل مـن الجملـة العصـبية والكلـى، حيـث يوجـد مسـتقبالت تسـمى مسـتقبالت 

الضــغط فــي قــوس األبهــر والشــريان الســباتي، التــي تتحســس لتبــدالت ضــغط الــدم وترســل  نبضــات إلــى 

الموجـود فـي جـذع الـدماغ، وهـذا يحـوي عـدة منـاطق موسـعة ومقبضـة مايسمى المركـز المحـرك الوعـائي 

( لألوعية ومنبهة ومثبطة للقلب، وحسب قيم ضغط الدم تحدث استجابة هدفها تخفيض الضغط المرتفع 

ورفــع الضــغط ) تفعيــل التــأثيرات نظيــرة الوديــة علــى القلــب وتثبــيط التــأثيرات الوديــة علــى القلــب واألوعيــة

  ).تفعيل التأثيرات الودية على القلب واألوعية وتثبيط نظيرة الودية( ية المنخفض للقيم السو 

أما الكلية فتساهم في ذلك أيضًا وذلك من خالل جملة الـرينين أنجيوتنسـين، مـثًال عنـدما يقـل التـوتر فـي 

عمـل وهـذا يII جـدر الشـرينات الـواردة إلـى الكلـى يـتم إفـراز الـرينين فـي الـدم وبالتـالي تشـكل األنجيوتنسـين

كمقـــبض وعـــائي ، كمــــا ويعـــزز افــــراز االلدوســـتيرون مــــن قشـــر الكظـــر والــــذي يـــؤدي الــــى زيـــادة عــــودة 

  .امتصاص شوارد الصوديوم بالتالي رفع حجم الدم

هنـاك مقاربـات غيـر دوائيــة لمعالجـة ارتفـاع ضــغط الـدم مثـل خفـض الــوزن والحميـة منخفضـة الصــوديوم 

هناك تفاوت . ( ض عادة قليل وعادة يحتاج للمعالجة الدوائيةوممارسة الرياضة وغيرها، لكن التزام المري

  )في استجابة المرضى لنفس الدواء
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  األدوية المستعملة في معالجة ارتفاع ضغط الدم 

  )خافضات ضغط الدم( 

   :هناك عدة مجموعات تستعمل في عالج ارتفاع ضغط الدم وهي

 IIاألدوية التي تعاكس تأثيرات األنجيوتنسين  -3حاصرات مستقبالت بيتا     -2المدرات     -1

 حاصرات مستقبالت ألفا   -5حاصرات قنوات الكالسيوم     -4

 .....)كلونيدين، ألفا ميتيل دوبا(خافضات ضغط الدم المركزية  -5

 الموسعات الوعائية  -6

 ...)ريزربين، غوانيتيدين( أدوية أخرى  -7

 

  )diuretics( المدرات 

مــن الــدم إلــى الكليــة ويرتشــح مــن الشــعيرات الكبيــة فــي محفظــة بومــان، تحتــوي هــذه % 20يــدخل حــوالي 

 ...).كهارل، غلوكوز(الرشاحة عدد من المكونات البالزمية 

تنظم الكلية تركيـب وحجـم البـول مـن خـالل تفعيـل عـودة امتصـاص، إفـراز 

منــــاطق علــــى امتــــداد  5عبــــر  األيونــــات، وعــــودة امتصــــاص المــــاء وذلــــك

 :النفرون

النبيـــب القريـــب، القســـم النـــازل مـــن عـــروة هنلـــة، القســـم الصـــاعد مـــن عـــروة 

  .هنلة، النبيب البعيد، والقناة الجامعة

هــي أدويــة تســاهم فــي تخفــيض ضــغط الــدم مــن خــالل ) الملحيــة(المــدرات 

رى استنفاذ الصوديوم في الجسم وانقاص حجم الدم وربمـا أيضـًا بآليـات أخـ

  :، وكل مجموعة تؤثر على منطقة معينة من النفرون وهي تصنف إلى

مــدرات العــروة، المــدرات التيازيديــة، المــدرات الحافظــة للبوتاســيوم، مثبطــات 

  . الكربونيك انهيدراز والمدرات الحلولية
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يدة اعطاؤها لوحدها يساهم في معالجة ارتفاع ضـغط الـدم الخفيـف إلـى المتوسـط، أمـا فـي الحـاالت الشـد

  .فعادة تشرك مع خافضات أخرى لضغط الدم

 

 carbonic anhydrase inhibitorsمثبطات الكربونيك أنهيدراز  •

مــــن % 65يعــــاد امتصــــاص حــــوالي (تــــؤثر هــــذه المجموعــــة علــــى منطقــــة النبيــــب القريــــب فــــي النفــــرون 

  ).الصوديوم فيها

 يحــدث فــي الحالــة الطبيعيــة عــودة امتصــاص لبيكربونــات الصــوديوم فــي هــذه المنطقــة انطالقــًا مــن 

Na+/H+/exchanger)( حيث يعاد امتصاص الصوديوم بالتبادل مع البروتون الذي يرتبط مع شاردة ،

كربـون البيكربونات في لمعة النبيب وبالتالي يتشكل حمض كربـون المـاء الـذي يتفكـك إلـى ثـاني أكسـيد ال

والمــاء بتــأثير الكاربونيــك انهيــدراز، وهــذان يــدخالن الخليــة فــي النبيــب ويتحــوالن لحمــض الكربــون بتــأثير 

الكاربونيك انهيدراز أيضًا، وهـذا يتفكـك إلـى بروتـون وشـاردة البيكربونـات، شـاردة البيكربونـات تـدخل إلـى 

  .الدوران، والبروتون يعود ويتبادل مع الصوديوم



8 

 

  

الجزء من النفرون أنظمة افراز لألسس واألحماض العضوية وهي أنظمـة قابلـة لالشـباع وهنـا يحوي هذا 

المدرات التيازيديـة ( يحدث تنافس بين عدد من األحماض أواألسس الداخلية مع عدد من األدوية ومنها 

  .التي تفرز عبر هذه األنظمة)  ومدرات العروة مثالً 

تثـبط إنـزيم كاربونيـك أنهيـدراز، إذًا    acetzolamideت زوالميـد مثبطات الكاربونيك أنهيدراز مثـل أسـي

  :أسيتزوالميد يزيد إطراح

الصوديوم والبيكربونات، كما ويزداد اطراح البوتاسيوم بآلية ناجمة عن كون أن وصول كميات كبيرة من 

قة، كما أنـه يزيـد الصوديوم للقناة الجامعة يحرض افراز البوتاسيوم إلى داخل لمعة النبيب في هذه المنط

  . إطراح الفوسفات 

  :االستعماالت العالجية

، وفعلها محدود بسبب )التيازيدات ومدرات العروة( الخواص المدرة لها أقل بكثير من المدرات األخرى

  .الحماض الذي تسببه حيث ان الجسم يعاوض باقالل كمية البيكربونات المطروحة في البول

لــذلك تســتعمل لمعالجــة حــاالت أخــرى مثــل معالجــة الــزرق مفتــوح الزاويــة حيــث انهــا تقلــل انتــاج الخلــط  

ويوجــــد مثبطــــات للكربونيــــك انهيــــدراز  أخــــرى تطبــــق موضــــعيًا علــــى العــــين مثــــل ( المــــائي فــــي العــــين 

dorzolamide  وbrinzolamide( كما تستعمل في داء المرتفعات الجبلية ،mountain sickness 

، )خاصــة صــرع الحــيض( ، كمــا وتســتعمل فــي معالجــة الصــرع )وذلــك كونهــا تســبب تحــريض التــنفس (

  .والشلل الدوري العائلي  وفرط فوسفات الدم ولقلونة البول

،حمــاض )كونهــا مــن مجموعــة الســلفاميدات( تفــاعالت تحسســية وتثبــيط نقــي العظــام : اآلثــار الجانبيــة 

الـدوران وبالتـالي ال تعطـى لمرضـى االعـتالل الـدماغي الكبــدي وال يقـود لتـراكم األمونيــا فـي (  اسـتقالبي



9 

 

، نقـص )تعطى في تشمع الكبد، كما أنها تفاقم كل حاالت الحماض وال تعطى لمرضى الرئـة االنسـدادية

  .بوتاسيوم الدم،  تحريض تشكل حصيات كلسية، كما ويسبب االست زوالميد نمل وأرق

  ureticsiosmotic d المدرات الحلولية •

   .تؤثر على النبيب القريب والقسم النازل من عروة هنلة

  isosorbideوايزوســوربيد   Glycerinوالغليســيرين  mannitolالمــدرات الحلوليــة مثــل المـــانيتول 

هي عوامل محبة للماء ترتشح عبر الكبيبة الكلوية واليعاد امتصاصها لذلك فهي تسحب   ureaواليوريا 

الماء إلـى السـائل النبيبـي وبالتـالي تعـزز سـحب المـاء مـن داخـل الخاليـا الـى خارجهـا وتسـاهم فـي درجـة 

  .، وهناك فرضيات أخرى عن آلية عملها الدقيقة )ال تعطى لمرضى قصور القلب .( خفيفة من اإلدرار

االمتصاص الفموي للمانيتول واليوريا سيء لذا تعطـى حقنـًا وريـديًا فـي حـين يمكـن أن يعطـى الغليسـرين 

  .وااليزوسوربيد فموياً 

  :االستعماالت العالجية

وارتفاعـه داخـل ) الوذمـة الدماغيـة( تستعمل بشكل أساسي في معالجة ارتفـاع ضـغط الـدم داخـل القحـف 

طــى فــي حــاالت التبــدالت الســريعة لتراكيــز كهــارل الــدم التاليــة للتحــال العــين قبــل الجراحــات، كمــا وقــد تع

التحــال يســبب نقــص ســريع بتراكيــز الكهــارل الدمويــة ممــا يســبب دخــول المــاء لــداخل الخاليــا ( الــدموي 

  ) .وظهور أعراض عصبية وحدوث هبوط في ضغط الدم

  

  

  

  

  

  

  

  



10 

 

  

  

 )2(خافضات ضغط الدم 

 loop diureticsمدرات العروة  •

الجملـــة الناقلـــة  ).مـــن الصـــوديوم% 25يعـــاد امتصـــاص ( تـــؤثر علـــى القســـم الصـــاعد مـــن عـــروة هنلـــة 

، وٕان البوتاسيوم الذي يعـاد امتصاصـه يعـود وينتشـر فـي -Na+/K+/2clللصوديوم في هذا القسم تسمى 

  .لمعة األنبوب مما يحرض عودة امتصاص الكالسيوم والمغنزيوم

ت فعالية، وهي تمتاز بكون أن زيادة جرعتها تسبب زيادة في فعلها وتعد مدرات العروة أكثر المدرا

   :المدر ولذلك تسمى المدرات ذات السقف العالي وأهم أفرادها

: مثل السلفوناميد مركبات من مجموعة

furorsemide,torsemide, bumetanide 

  :ومركبـــات ال تحـــوي مجموعــــة ســـلفوناميد مثــــل
ethacrynic acid  

 -Na+/K+/2clهـــــــــذه األدويــــــــــة تثــــــــــبط نواقــــــــــل 

زيــــادة إطــــراح الصــــوديوم  وبالتــــالي فهــــي تســــبب

والكلـــور والبوتاســـيوم ، وزيـــادة إطـــراح المغنزيـــوم 

  .والكالسيوم 

كمــا وأنهــا تحــرض اصــطناع بروســتاغالندينات الكليــة وهــذا يســاهم أيضــًا فــي عملهــا المــدر وهــي تملــك 

هــذا التــأثير معــروف مــع ( تعــزز مــن تــدفق الــدم فــي الكليــة  باإلضــافة لخواصــها المــدرة تــأثيرات مباشــرة

، كمــا أنهــا تعــزز الوســاعة الوريديــة وبالتــالي تقلــل ضــغط االمــتالء البطينــي األيســر وبالتــالي )الفورســيميد

  .الوذمة الرئوية، وهي تفرز بالجملة المفرزة للحموض العضوية في النبيب البولي 
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  :االستعماالت السريرية 

، )المرافقــة لقصــور القلــب والكبــد واألمــراض الكلويــة( الرئويــة الحــادة والحــاالت الوذميــة األخــرى الوذمــة 

وتعطـــى حتـــى فـــي حـــاالت ( ارتفـــاع كالســـيوم الـــدم الحـــاد، فـــرط بوتاســـيوم الـــدم، قصـــور الكليـــة المـــزمن 

م بـالفلور ، كـذلك تعطـى فـي حـاالت التسـم)القصور الكلوي الحاد المترافقة مع انخفـاض التصـفية الكلويـة

  ).تقلل عود امتصاصها في القسم الصاعد من عروة هنلة( والبروم واليود ألنها تعزز اطراحها 

هي تقلل ضغط الدم ولكن المدرات التيازيدية أكثـر فعاليـة فـي تخفـيض ضـغط الـدم وأكثـر اسـتعماًال لهـذا 

  .االستطباب

  :اآلثار الجانبية 

نقـص صـوديوم الـدم، سـمية أذنيـة مرتبطـة بالجرعـة ولكنهـا  ،)قـالء اسـتقالبي( نقص البوتاسيوم في الـدم 

  .عكوسة غالبًا ، فرط حمض البول في الدم ،نقص مغنزيوم الدم

تســـبب األدويـــة الحاويـــة علـــى مجموعـــة ســـلفاميد تفـــاعالت تحسســـية وربمـــا تثبـــيط نقـــي العظـــام، ويبـــدي 

قــد تســبب  ).اصــة الســمية األذنيــةخ( ايتاكرينيــك أســيد آ ثــار جانبيــة أكثــر مــن بقيــة أفــراد هــذه المجموعــة 

لكـن هـذا التـأثير ( الدمويـة  HDLالدمويـة وتقلـل مسـتويات  TGو  LDLارتفاع سـكر الـدم ومسـتويات 

  .)أبرز مع المدرات التيازيدية

  

  thiazid diureticsالمدرات التيازيدية   •

، علــى النبيــب القريــبتــأثيرات قليلــة وتملــك ) القســم األول منــه( تــؤثر بشــكل أساســي علــى النبيــب البعيــد 

فقـط ، ويحـدث ذلـك بواسـطة نواقــل  % 8-5بنسـبة  Naclفـي النبيـب البعيـد يحـدث عـودة امتصــاص ل و 

Na+/ cl-.  

تعــد هــذه المجموعــة مــن المــدرات ذات الســقف المتــدني، أي ال تســبب زيــادة جرعتهــا زيــادة فعلهــا المــدر، 

  .وقد تعزز اصطناع البروستاغالندينات الكلوية
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  :يازيدية مركبات مشتقة من السلفوناميدات مثل المدرات الت

Chlorothiazide  و hydrochlorothiazide  

ـــاك مركبـــات تســـمى المـــدرات المشـــابهة للتيازيـــدات  تـــدرج تحـــت هـــذه ) تحـــوي مجموعـــة ســـلفوناميد( وهن

  : المجموعة وهي

Chlorthalidone, indapamide, 
metolazone  

 Na+/ cl  - نواقـل تثـبط هـذه األدويـة 

زيـادة إطـراح  تسـببو  في النبيـب البعيـد

ــــــــــادة إطــــــــــراح  كــــــــــذلكالصــــــــــوديوم،  زي

البوتاســيوم أيضـــًا بآليــة مرتبطـــة بكميـــة 

زيـــادة إطـــراح المغنزيـــوم بآليـــة غيـــر معروفـــة، ولكنهـــا تقلـــل إطـــراح  والصـــوديوم الـــواردة للقنـــاة الجامعـــة، 

  .الكالسيوم

ـــة المحيطيـــة ـــة المقاومـــة الوعائي ـــل هـــذه المجموعـــة الدوائي مـــن خـــالل إرخـــاء العضـــالت الملســـاء فـــي  تقل

، وتفـرز بالجملـة المفـرزة للحمـوض )بشـكل واضـح مـع انداباميـد( الشرايين وهـذا يحـدث قبـل فعلهـا المـدر 

  .العضوية في النبيب البولي

  :االستعماالت العالجية

فضل في األ( ، قصور القلب )يمكن أن تكون فعالة بإعطائها لوحدها ولعدة سنوات( ارتفاع ضغط الدم 

فــي حــال انخفــاض (، الوذمــات المرافقــة لقصــور الكبــد والكليــة المــزمن )الحــاالت الخفيفــة إلــى المتوســطة

التصفية الكلوية كما هو الحال فـي بعـض حـاالت القصـور الكلـوي يكـون فقـط ميتـوالزون وربمـا انداباميـد 

  ).كلية على طرح الماء فقطتقلل قدرة ال( ،الحصيات البولية الكلسية، البيلة التفهة الكلوية )فعالة

  :اآلثار الجانبية
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، نقص صوديوم الدم، فرط حمـض البـول فـي الـدم، هبـوط ضـغط )قالء استقالبي(نقصان بوتاسيوم الدم 

الدم، فرط كالسيوم الدم، فرط غلوكوز الدم، اضطرابات نعوظ، ارتفاع مستويات الكوليستيرول في الدم ، 

  ).ن نصف عمر طويليملك كلورتاليدو . (وارتكاسات تحسسية

  potassium sparing diureticsالمدرات الحافظة للبوتاسيوم  •

والقســم ( تــؤثر هــذه المجموعــة بشــكل أساســي علــى القنــاة الجامعــة 

، حيــث أنــه فــي الحالــة الطبيعيــة يــدخل ) األخيــر مــن النبيــب البعيــد

الصـــوديوم مـــن لمعــــة النبيـــب إلــــى القنـــاة الجامعــــة بواســـطة قنــــوات 

ثــــم ينقــــل الصــــوديوم إلــــى الــــدم بواســــطة مضــــخة  خاصــــة بــــه ومــــن

عود امتصاص ( بوتاسيوم ويفرز البوتاسيوم في البول  -الصوديوم

، ويوجد فيها مستقبالت لأللدوستيرون الـذي %)2الصوديوم بنسبة 

يعزز عودة امتصاص الصوديوم عبر هذه القنـوات وطـرح البوتاسـيوم ، كـذلك يوجـد مسـتقبالت للهرمـون 

  .الذي يحفز عودة امتصاص الماء  المضاد لإلبالة

المدرات الحافظة للبوتاسيوم تثبط عـود امتصـاص الصـوديوم وٕاطـراح البوتاسـيوم إمـا بتأثيرهـا علـى نواقـل 

كونهــــا تقلــــل افــــراز . ( الصــــوديوم وتثبيطهــــا أو بارتباطهــــا بمســــتقبالت األلدوســــتيرون ومحاصــــرة تأثيراتــــه

  )افراز شادردة البروتون للمعة واحداث حماضالبوتاسيوم للمعة النبيب فهذا يتبع بتقليل 

  spironolactone, eplerenone: التي ترتبط بمستقبالت األلدوستيرون: أهمها

 amiloride, triameterene : التي تحاصر قنوات الصوديوم

بالنســـــبة لحاصـــــرات مســـــتقبالت األلدوســـــتيرون مثـــــل ســـــبيرونوالكتون فهـــــي ســـــتيرويدات صـــــنعية تـــــرتبط 

إطـــراح الصـــوديوم، احتبـــاس البوتاســـيوم، ويتـــأخر بـــدء : لدوســـتيرون وبالتـــالي فهـــي تســـبببمســـتقبالت األ

  .تأثيرها كون أن مستقبالت األلدوسترون من النمط داخل الخلوي

ـــاس البوتاســـيوم ولكـــن  ـــد وتريـــامترين تحصـــر قنـــاة الصـــوديوم فـــي القنـــاة الجامعـــة، ويســـببان احتب أميلوري

  .تأثيراتها التعتمد على األلدوسترون
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  :االستعماالت العالجية

فعاليتها الطارحة للصوديوم قليلة بالمقارنة مـع المـدرات األخـرى، وهـي تشـرك عـادة مـع المـدرات األخـرى 

  .لتمنع استنفاذ البوتاسيوم الناجم عن هذه المدرات

) داء كـون(تستعمل المجموعات المعاكسة لتأثيرات األلدوسترون في عالج فـرط ألدوسـترون الـدم األولـي 

، ويســــتعمل ســــبيرونوالكتون فــــي معالجــــة قصــــور القلــــب )التشــــمع الكبــــدي واألمــــراض الكلويــــة(والثــــانوي 

  .ومعالجة الشعرانية كما سنرى الحقاً 

  :اآلثا ر الجانبية

مــع ) غثيــان، اقيــاء ، اســهال(، اضــطرابات هضــمية ) قــد تســبب حمــاض اســتقالبي( فــرط بوتاســيوم الــدم 

، فقـر دم عرطـل وتحسـس ضـيائي  وحصـيات )مـع سـبيرونوالكتون(  اميلوريد وتريامترين وقرحة هضمية

هذه ( كلوية مع تريامترين، ويسبب سبيرونوالكتون  تثدي عند الرجال واضطرابات في الدورة عند النساء 

  ).التأثيرات الهرمونية أقل مع ايبليرينون

  التداخالت الدوائية للمدرات

  سمية الديجوكسينتسبب المدرات الطارحة للبوتاسيوم تعزيز  •

  تقلل كل المدرات اطراح الليتيوم •

  فعالية المدرات بانقاص اصطناع البروستاغالندينات NSAIDsتقلل  •

 ACEisو  NSAIDsتعزز القشرانيات السكرية نقص بوتاسيوم الدم، وتعزز حاصرات بيتا و  •

 .رفع بوتاسيوم الدم
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  ملحق بجرعات أدوية هذه المجموعات
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  )3(خافضات ضغط الدم 

  :beta blockersحاصرات المستقبالت األدرينرجية بيتا  •

تخفض ضغط الدم بإنقاص نتاج القلب بشكل أساسي، كما أنها تثبط تحرر الرينين من الكلى وبالتالي 

كما وتبدي تأثيرات مركزية تتجلى بانقاص الفعالية . ( وٕافراز األلدوسترون IIتقلل تشكل األنجيوتنسين 

  )الودية مركزياً 

  

  ...وغيرها Propranolol, nadolol, carteolol: وهناك حاصرات غير انتقائية لمستقبالت بيتا وهي

 ,metoprolol, atenolol, betaxolol:  وهي 1وهناك حاصرات انتقائية لمستقبالت بيتا 

bisoprolol, .acebutolol, esmolol, nebivolol, celiprolol  ) نيبيفولول يعزز تحررNO(  



17 

 

 ,pindolol, acebutolol, carteolol, celiprolol:  وهناك شادات جزئية لمستقبالت بيتا وهي

labetalol, penbutolol  وهي قد تكون مفيدة عند المرضى الذين لديهم نظم قلبي بطيء أو أمرض

  .محيطيةوعائية 

  . فهي حاصرة لمستقبالت ألفا وبيتا carvedilolو  labetalolفي حين 

ويمكن ( البيتالول مناسب في حال اإلصابة  بالفيوكروموستوما والحاالت االسعافية الرتفاع ضغط الدم 

  ).أن يعطى في حال ارتفاع ضغط الدم عند الحوامل

يعطى تسريبًا وريديًا مستمرًا في معالجة ارتفاع ، )دقائق 10(يملك ايزمولول نصف عمره قصير جدًا 

  .ضغط الدم المرافق والتالي للجراحات والحاالت االسعافية

  :االستعماالت العالجية

اضطرابات النظم القلبية، ( معالجة ارتفاع ضغط الدم وخاصة المرافق ألمراض قلبية أخرى مثل  

مل في معالجة هذه األمراض القلبية ، صداع وهي تستع) احتشاء العضلة القلبية ، الذبحة الصدرية

الشقيقة، قصور القلب المزمن بالمشاركة مع أدوية أخرى، فرط نشاط الدرق والرعاش الناجم عن فرط 

  .الفعالية الودية 

قد تسبب بطء قلب، تأثيرات على الجملة العصبية المركزية تتجلى بأرق وتعب واكتئاب وأهالسات : ج.آ

، كما يمكن أن تسبب هبوط ضغط الدم، وقد تنقص الرغبة ) ية العالية في الدسمخاصة ذات االنحالل(

، ) صيغة سيئة لشحوم الدم( الجنسية وتسبب عنانة، وقد تسبب اضطرابات في استقالب الشحوم 

مثل (  2وتسبب الحاصرات غير االنتقائية لمستقبالت بيتا تأثيرات ناجمة عن حصر مستقبالت بيتا 

وبالتالي تحريض حدوث تشنج قصبي عند مرضى ) قصبات واألوعية والبنكرياسالموجودة في ال

ونقص غلوكوز ) مثل داء رينو( الربووتشنج وعائي محيطي عند مرضى عدم الكفاية الوعائية المحيطية

المعالجين باألنسولين مع تقنيع بعض أعراض نقص سكر 1الدم لدى مرضى الداء السكري من النمط 

  .الدم

  .الذبحة الصدرية التشنجية، داء رينو، االكتئاب، بطء القلب): ال تعطى في(ستطبابمضادات اال
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بسبب زيادة تنظيم (ولكن وقف هذه األدوية بشكل مفاجئ قد يسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم 

-10عادة يستمر السحب التدريجي ( ، لذلك يجب سحب هذه األدوية بشكل تدريجي )مستقبالت بيتا

  ).يوم 14

قد تسبب ( في الحمل  Dأو  Cفعاليتها أقل عند المسنين والسود، وتصنف افرادها ضمن المجموعة 

  ).اقالل في نمو الجنين داخل الرحم، ونقص سكر دم وبطء قلب عند األجنة

  : الجرعات

  )أو تقسم على جرعتين( مرة في اليوم / ملغ 100- 25: أتينولول

  )على جرعتين تقسم( اليوم / ملغ 480- 80: بروبرانولول

  )أو تقسم على جرعتين( مرة في اليوم / ملغ  400- 100: ميتوبرولول

  مرة في اليوم/ ملغ20 - 5: بيزوبرولول

  مرة في اليوم أو تقسم على جرعتين/ ملغ  25 - 12.5 :كارفيديلول

  مرة في اليوم/ ملغ 10- 2.5: نيبيفولول

 IIاألدوية التي تعاكس تأثيرات األنجيوتنسين •

 angiotensin converting: األدوية المثبطة لإلنزيم القالب لألنجيوتنسين

enzyme inhibitors )( ACEis  

 ,captopril, enalapril, lisinopril: أهم أفرادها

moexipril, perindopril,quinapril, ramipril, 

trandolapril, benazepril ,imidapril, 

fosinopril          

تثبط هذه األدوية اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين الذي 

المقبض  IIإلى األنجيوتنسين  Iيحول األنجيوتنسين 

الوعائي الشديد، ولكن هذا اإلنزيم مسؤول أيضًا عن 

تدرك البراديكينين، وبالتالي فإن فعلها الخافض لضغط 
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الموسع لألوعية الناجم عن زيادة والتأثير  IIالدم ناجم عن دورها في إنقاص مستويات األنجيوتنسين 

فهي تقلل من مستويات  IIمستويات البراديكينين، كما أنها بإنقاصها لمستويات االنجيوتنسين 

كون أن ( األلدوستيرون وبالتالي تقلل احتباس الصوديوم والماء، وتقلل من الفعالية العصبية الودية 

  ) يحفزتحرر النواقل العصبية الودية IIاألنجيوتنسين 

هذه المجموعة فعالة أيضًا في تدبير قصور القلب المزمن، وتعد األدوية المعيارية التي تطبق بعد 

وتقلل نسبة اإلصابة بالداء السكري ( احتشاء العضلة القلبية، وتقلل من االعتالل الكلوي السكري 

  .ء السكري، وهي المفضلة عند مرضى الدا)خاصة عند الذين لديهم عوامل خطورة  قلبية عالية

  

  

( ، طفح جلدي،حمى، تغيرات في التذوق، انخفاض ضغط الدم %)10(سعال جاف : اآلثار الجانبية

، فرط بوتاسيوم الدم، وذمة وعائية، نقصان ) يكون شديد عند مستنفذي الحجم ومع الجرعات األولى

  .وعة في الحملال تعطى هذه المجم، التصفية الكلوية عند من لديهم تقبض في الشرايين الكلوية

  .المسنون السود أ قل استجابة لها

  .معظمها طالئع دوائية باستثناء كابتوبريل وليزينوبريل

  



20 

 

  :الجرعات

  ملغ مقسمة على جرعتين في اليوم قبل الطعام بساعة 150-25: كابتوبريل

  .ملغ مرة في اليوم 40-5: ايناالبريل

  ملغ مرة في اليوم 80- 10: ليزينوبريل

  ملغ مرة في اليوم 10 - 1.25: راميبريل

  )angiotensin receptor blockers  )ARBsحاصرات مستقبالت األنجيوتنسين 

  losartan, valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan:  أهم أفرادها

هناك نمطان لمستقبالت (  AT1من النمط  IIتحاصر هذه األدوية مستقبالت األنجيوتنسين 

  )هو المسؤول عن تأثيراته الرافعة لضغط الدم AT1األنجيوتنسين والنمط 

، ولكن حدوث السعال والوذمة الوعائية ACEلهذه المجموعة نفس الفوائد العالجية لمجموعة مثبطات 

  .أقل احتماًال باستعمال هذه األدوية، ولكن يجب تجنب اعطائها في الحمل أيضاً 

  :عاتالجر 

  ملغ مرة في اليوم 100-25: لوزارتان

  ملغ مرة في اليوم 320- 40: فالزارتان

  ملغ مرة في اليوم 80-40: تيلميزارتان

  ملغ مرة في اليوم 32-8:كانديزارتان

  aliskiren ومثال عنها :مثبطات الرينين

 calcium channel blockersحاصرات قنوات الكالسيوم  •

الخلية دورًا هامًا في الحفاظ على مقوية العضالت الملساء وقلوصية تلعب تراكيز الكالسيوم داخل 

  .العضلة القلبية وكذلك لها دورًا هامًا في تنظيم عمل العقدة الجيبية و العقدة األذينية البطينية

حاصرات قنوات الكالسيوم تحصر دخول الكالسيوم إلى الخاليا بارتباطها مع قنوات الكالسيوم في القلب 

، مما يسبب إرخاء ) Lمن النمط ( ت الملساء في األوعية الدموية اإلكليلية والمحيطية والعضال
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وٕانقاص تقلص العضلة القلبية، وتثبيط عمل العقد المولدة ) بشكل خاص الشرايين( العضالت الملساء 

  ).بعض أفرادها(لنبضات القلب 

( االنتقائية في تأثيرتها على األوعية مجموعات حسب تركيبها الكيماوي ، وهي تختلف في  3تقسم إلى 

  )مثبطة لقلوصيته ومثبطة للعقد الجيبة واألذينية البطينية ( والقلب) موسعة

وهو يؤثر على القلب بشكل  verapamilممثلها  phenylalkylamineمجموعة الفنيل ألكيل أمين 

فموي وحقن . (األوعية الدموية ويوسع) يثبط تقلصه و يثبط العقدة الجيبية واألذينية البطينية( بارز 

  )وريدي

وهو يؤثر على القلب واألوعية ، لكن  diltiazemممثلها  benzothiazepineمجموعة البنزوتيازيبين 

  ).فموي وحقن وريدي(تأثيراته على القلب أقل بالمقارنة مع فيراباميل 

: والجيل الحديث nifedipine: الجيل القديم: dihydropyridinesومركبات مجموعة ديهيدروبيريدين 
amlodipine, felodipine, isradipine, nicardipine, nisoldipine, Clevidipine   و

nimodipine  ) .كلها فمويًا باستثناء كليفيديبين حقن وريدي(  

وهي بشكل عام أكثر انتقائية في تأثيراتها على األوعية الدموية وٕاعطاؤها يحافظ على نتاج القلب أو قد 

  ).األشكال معدلة التحرر منها أقل احداثًا  لتسرع القلب(ده يزي

يملك نيكارديبين ألفة عالية لقنوات الكالسيوم في األوعية الدموية االكليلية، أما ايزاراديبين فهم يملك 

الخصائص التقليدية الموسعة لألوعية لهذه المجموعة ويختلف عنها فقط بكونه مثبط للعقدة الجيبية 

حصرًا، أما نيموديبين فهو يخترق الجملة العصبية المركزية ويبدي تأثيراته  الموسعة لألوعية األذينية 

على األوعية الدموية الدماغية،و كليفيديبين فهو متواجد بشكل حقن وريدي فقط  عمره النصفي قصير 

  .ويعطى تسريبًا وريدياً ) دقائق(جدًا 

وذمة كاحل بشكل خاص مع النيفيديبين  (، وذمة محيطية %)10(إمساك:  اآلثار الجانبية

مع األفراد التي تؤثر على القلب ( ،  دوار، توهج جلدي، صداع، تأثيرات مثبطة للقلب )والفيراباميل

، شعور بالتعب بسبب انخفاض ضغط الدم، قد تفاقم االرتجاع المعدي المريئي، وقد تسبب )بشكل بارز

  .احتباس بولي نادراً 



22 

 

المسؤول عن ترسب   pيثبط الغليكوبروتين( تزيد التراكيز البالزمية للديجوكسين بعضها مثل فيراباميل 

  ).الديجوكسين في الكلى والكبد

ال تعطى حاصرات بيتا مع الفيراباميل والديلتيازيم ألن ذلك يفاقم حصار نواظم الخطا ويعزز تثبيط 

  .قلوصية البطين، لكنها تشرك مع مشتقات دي هيدروبيريدين

خاصة التشنجية وذبحة الجهد أما غير المستقرة ( ه األدوية في معالجة الذبحة الصدرية تستعمل هذ

، كذلك يعطى )واالحتشاء فهي لم تحقق فائدة أعلى من األدوية األخرى التي سنتكلم عنها الحقا

ديلتيازيم ومشتقات الدي هيدروبيريدين في معالجة داء رينو، كذلك تستعمل اليقاف المخاض المبكر، 

  .ويستعمل فيراباميل للوقاية من الشقيقة

تصنف ، و تالي تسبب تداخالت دوائية عديدةوبال P450تستقلب هذه األدوية بأنزيمات السيتوكروم 

قد تقلل تدفق الدم للرحم وتسبب نقص أكسجة عند  ( Cفي الحمل ضمن المجموعة  FDAحسب ال 

  )األجنة

  ملغ مرة يومياً  10-5:  أملوديبين     :الجرعات

  ملغ في اليوم 360مرات والجرعة العظمى  3ملغ مرتان أو  60: ديلتيازيم

      ملغ مرتان يوميا 40-10: نيفيديبين

  مرات يومياً  3ملغ مرتين  أو  160 -80: فيراباميل
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  )4(خافضات ضغط الدم 

   alpha  receptor blockers حاصرات مستقبالت ألفا •

وتامسولوسين الذي ينتمي لهذه المجموعة لكنه (برازوسين، تيرازوسين، دوكسازوسين و ألفوزوسين 

  ).اليخفض ضغط الدم

فتستعمل في ) 2بنسبة أعلى بكثير من ألفا( بشكل انتقائي  1هذه األدوية تحصرمستقبالت ألفا 

في  1حصر ألفا ( ات الحميدة معالجة ارتفاع ضغط الدم الخفيف الى المتوسط وضخامة البروست

كلها باستثناء تامسولوسين تخفض التقبض الوعائي في الشرايين ). مصرات المثانة والبروستات

  .واألوردة

،  وعادة تشرك مع )لكن أقل من الحاصرات غير االنتقائية أللفا(وهي تسبب تسرع قلب انعكاسي  

ب تحفيز انتاج الرينين ومنه االحتباس حاصرات مستقبالت بيتا  وهنا تخفض جرعتها، كما و تسب

الصودي المائي لذا فهي تشرك عادة مع المدرات ، كما وتسبب هبوط ضغط انتصابي قد يسبب 

ويحدث تحمل ) حصر ألفا في األوردة( دقيقة  90-30الغشي خاصة بعد الجرعة األولى خالل 

ع الجرعة أو ثلثها  ويفضل على هذا التأثير مع االستعمال الالحق،  لذا تعطى في البداية رب

اعطائها قبل النوم لتفادي ذلك، وتسبب أيضًا حدوث احتقان أنفي واضطرابات في الوظائف 

والشحوم  LDLخفض ( وتسبب هذه األدوية تأثيرات ايجابية على صيغة شحوم الدم . الجنسية

  )HDLالثالثية ورفع 

  : الجرعات

  ملغ مرة في اليوم 16- 1: دوكسازوسين 

  .جرعات 3- 2ملغ مقسمة على  20 - 1.5 : نبرازوسي

  ملغ مرة يومياً  10-2: تيرازوسين

 و phentolamineمثل ) 2و 1- ألفا( وهناك أدوية تحصر مستقبالت ألفا بشكل غير انتقائي 

phenoxybenzamine .  

  :فينوكسي بنزامين
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 48- 24تأثيراته ، واالرتباط بمستقبالت ألفا غير عكوس ، وتستمر )2و1( حاصر  لمستقبالت ألفا

  .ساعة بعد جرعة واحدة

إن حصره لمستقبالت ألفا يسمح بمعاكسة الفعل المقبض الوعائي للكاتيكوالمينات الداخلية، وهذا النقص 

فهي بالنتيجة   2في المقاومة الوعائية يسبب تسرع قلب انعكاسي، كما كونها تحصر مستقبالت ألفا

وبالتالي  يزداد تسرع القلب ونتاجه، وبالتالي فهو غير فعال في ضبط ستزيد كمية النورابنفرين المتحررة 

  .ارتفاع ضغط الدم ولم يعد يستعمل لهذا الغرض

إال أن هذا الدواء يعاكس تأثيرات االبينفرين على مستوى مستقبالت ألفا بنمطيها وال يؤثر على فعله 

، لذلك فهو يستعمل في معالجة ورم  2الموسع لألوعية الناجم عن تفعيل االبينفرين لمستقبالت بيتا

   phyochromocytomaالقواتم 

. ( ، وهو يعطى قبل إزالة الورم جراحيًا  لتفادي حدوث نوبة ارتفاع ضغط شديد )ورم في لب الكظر( 

  )وتعطى أيضًا حاصرات بيتا

  .هبوط ضغط انتصابي، تسرع قلب انعكاسي وال يعطى في حالة األمراض االكليلية: ج.آ

ساعات، وتأثيراته  4، يستمر تأثيره حوالي 2و 1حاصر تنافسي وعكوس لمستقبالت ألفا : والمينفينت

مثل السابق ويمكن أن يكون فعال أيضًا في معالجة ورم القواتم، لكن كون تأثيراته عكوسة فيفضل 

  .استعمال السابق أكثر حيث تستمر تأثيراته فترة أطول

 ية مركزيااألدوية المؤثرة على الفعالية الود •

centrally acting adrenergic drugs  

  المركزية  2وهي شادات لمستقبالت ألفا: clonidine , guanafacine,  guanabenz: ومنها

وبالتالي تقلل من التدفق الودي من الجملة العصبية المركزية، كذلك )  في المركز المحرك الوعائي( 

المشبكية في النهايات العصبية الودية وبالتالي تقلل بالمحصلة قبل  2تبدي فعالية شادة لمستقبالت ألفا

  .تحرر النورابينفرين منها

تستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المعتدل، وهي بالجرعات العالية قد ترتبط بمستقبالت 

لدم وصداع بعد المشبكية الوعائية وتسبب تقبض وعائي، قد يسبب وقفها المفاجئ ارتفاع ضغط ا 2ألفا 

  .وتعرق وآالم بطنية وتسرع قلب
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  .، جفاف الفم، هبوط ضغط انتصابي واضطرابات نعوظsedationالتهدئة : أهم آثارها الجانبية

مثال يستعمل في معالجة أعراض السحب عند ( للكلونيدين استعماالت عديدة أخرى ستمر معنا الحقًا 

  ).المدمنين على األفيونات

methyldopa-α :يتيل دوبا هو طليعة دواء يتحول الى ميتيل دوبامين ثم الى ميتيل نورابنفرين ألفا م

ويخزن في حويصالت العصبونات الودية بدل النورابنفرين ويتحرر عوضًا عنه، و ميتيل نورابينفرين له 

في المركز المحرك الوعائي وبالتالي يسبب نفس مايسبب الكلونيدين  2خواص شادة لمستقبالت ألفا 

  .بهاتهومشا

  .يعطى ميتيل دوبا لمعالجة ارتفاع الضغط عند الحوامل بسبب أمانه 

  .ملغ مرة أو مرتان يوميا 250الجرعة 

يسبب تهدئة، جفاف فم، ضعف الشهوة الجنسية وأعراض باركنسونية واكتئاب وفرط بروالكتين الدم 

  .وبطء قلبي

 األدوية الحاصرة للعصبونات الودية •

adrenergic neuron-blocking agents  

تخفض هذه األدوية ضغط الدم من خالل تثبيط التحرر الطبيعي للنورابينفرين من العصبونات الودية 

 reserpineو  guanethidine, guandrel: بعد العقد ومنها

Guanethidine, Guanadrel  : نادرة االستعمال حاليًا، تنتقل عبر الغشاء العصبي الودي بواسطة

NET  تتراكم في الحويصالت التي تخزن النورابينفرين وتحل محلها أي تسبب استنفاذه من مخازنهو ) .

  )هناك عدد من األدوية تحاصر تأثيراتها مرت معنا سابقاً 

Reserpine : مستخلص نباتي، ويستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط، وهو يثبط

وبالتالي ) NE, DA(الت التخزين للنواقل العصبية الودية الحامل الذي يتوضع على جدران حويص

يملك تأثيرات ( يحصر قدرة هذه العصبونات على أن تختزن هذه النواقل العصبية مسببًا استنفاذها 

  ).مركزية ومحيطية

هبوط ضغط الدم، تهدئة وصعوبة في التركيز،  ويمكن أن يسبب سيطرة الجملة نظيرة الودية : ج.آ

  .، اكتئاب، أعراض باركنسونية)اسهاالت، زيادة افراز الحامض المعدي( تأثيراتها المعروفةوبالتالي 
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 vasodilatorsالموسعات الوعائية  •

البطانة : من ثالث طبقات هي من الداخل إلى الخارج) الشرايين واألوردة( تتألف األوعية الدموية 

الملساء، والطبقة الخارجية، والموسعات  الوعائية، الطبقة الوسطى الحاوية على الخاليا العضلية

الوعائية هي أدوية ترخي العضالت الملساء الوعائية في هذه األوعية وبالتالية تنقص المقاومة الوعائية 

  ).وبعضها يوسع األوردة و بالتالي يقلل العود الوريدي أيضاً ( المحيطية  في الشرايين 

في معالجة ارتفاع ضغط الدم، وتسبب الموسعات الوعائية التستعمل الموسعات الوعائية كأدوية أساسية 

تحرض ( الشريانية تنبيه انعكاسي للقلب وبالتالي تسرع القلب وزيادة استهالك األوكسجين في القلب 

، كما أنها تزيد مستويات الرينين في البالزما وبالتالي )حدوث الذبحة الصدرية واحتشاء العضلة القلبية

  .لماء، لذلك فهي عادة تشرك مع حاصرات بيتا والمدراتاحتباس الصوديوم وا

   Dihydralazineو  hydralazine, minoxidilمنها ما يعطى فمويًا مثل 

   sodium nitroprusside, diazoxide, fenoldopamومنها مايعطى حقنًا مثل 

  .ردة أيضاً وهي جميعًا ترخي الشرايين فقط، باستثناء نتروبروسيد  الصوديوم الذي يرخي األو 

  :   Dihydralazineو دي هيدراالزين hydralazineهيدراالزين 

ربما يسبب نقصان تراكيز الكالسيوم داخل الخاليا ( تسبب توسع وعائي مباشربآلية غير محددة بدقة

، تؤثر بشكل أساسي على الشرايين، وبالتالي فهي )العضلية الملساء أو تعزيز خروج البوتاسيوم منها

  تقلل المقاومة الوعائية المحيطية 

، وتستخدم )غية والكلوية وقليل في األوعية الجلديةيبدو ذلك واضح في األوعية االكليلية، الدما( 

لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الشديد، وتعطى عادة بالمشاركة مع المدرات وحاصرات بيتا،و لمعالجة 

  .ارتفاع ضغط الدم عند الحوامل

صداع، غثيان، خفقان، توهج، وقد تسبب تفاعالت مناعية خطيرة مشابهة للذئبة الحمامية غالبا : ج.آ

، والتهاب كبب كلوية وفقر دم )أشهر من المعالجة 6غالبا تظهربعد ( وسة بعد وقف الدواء عك

انحاللي، كما أنها بجرعات عالية نسبيا يمكن أن تريبط مع البيروكسيدين وتلغي فعاليته وبالتالي قد 

  .تسبب حدوث اعتالل عصبي 
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  )بعض اآلخرالتي تكون سريعة عند البعض وبطيئة عند ال( تستقلب باألستلة 

  .ملغ مرتان يومياً  100-25: جرعة هيدراالزين

  :sodium nitroprussideنتروبروسيد الصوديوم 

  )بدء تأثيره سريع( يعطى حقنًا وريديًا، ويستعمل في الحاالت االسعافية من ارتفاع ضغط الدم 

وبالتالي   NOعبر تحرير  guanylyl cyclaseيوسع الشرايين واألوردة وتنجم تأثيراته عن تفعيل 

الذي يرخي العضالت الملساء الوعائية، يستقلب خالل دقائق لذلك يعطى تسريبًا وريديًا  cGMPزيادة 

 NOهناك عوامل تتحرر من خاليا البطانة الوعائية تساهم بتوسع األوعية مثل : مالحظة. ( مستمراً 

  )والذي يقل انتاجه عند مرضى ارتفاع ضغط الدم

يترافق استقالبه مع انتاج السيانيد  الذي يستقلب في الجسم ويتحول لمركب أقل سمية هو التيوسيانات، 

الذي  sodium thiosulfateوعندما يسرب بنسبة عالية قد يسبب تراكم السيانيد، وتعالج بتسريب  

كوباالمين األقل سمية و الذي يطرح في الكلى، كذلك بإعطاء هيدروكسي  thiocyanateيشكل معه 

  . الذي يرتبط بالسيانيد و يشكل مركب غير سام

  :minoxidilمينوكسيديل 

 minoxidil-N-O(هو طليعة دوائية يتحول في الكبد الى الشكل الفعال 

sulfate . (  ،ينجم تأثيره عن فتح قنوات البوتاسيوم في أغشية خاليا العضالت الملساء الشريانية

فرط (تبقي الغشاء في حالة كمون الراحة )  خروجه إلى خارج الخلية(وزيادة نفوذية البوتاسيوم 

  ويجعل التقلص أقل احتماًال ) االستقطاب

  ).والهضمية والقلبية وقليل على الدماغية يكون فعله بارز في األوعية الجلدية والعضلية الهيكلية( 

يستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الشديد المقاوم لألدوية األخرى مثل الهيدراالزين، كذلك يشرك مع 

  .المدرات وحاصرات بيتا

، عدم تحمل غلوكوز، ارتكاسات )يطبق موضعيًا لمعالجة الصلع( خفقان،صداع، وشعرانية : ج.آ

  .تحسسية ومناعية

  .ملغ مرة في اليوم أو مقسمة على جرعتين 40 - 1,25: رعةالج
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   diazoxide: ديازوكسيد

يوسع الشرايين عبر فتح قنوات البوتاسيوم مثل السابق، يعطى حقنًا ويستعمل لعالج الحاالت االسعافية 

  من ارتفاع ضغط الدم

يستعمل لمعالجة نقص غلوكوز ( يثبط تحرر األنسولين من البنكرياس وبالتالي يسبب فرط غلوكوز الدم

  )الدم التالي لفرط األنسولين

  :fenoldopamفينول دوبام 

  .موسع وعائي للشرايين، يستعمل في حاالت ارتفاع ضغط الدم االسعافية

و قد ( المحيطية في الشرايين، وبالتالي يوسع الشرايين المحيطية  D1وهو شاد لمستقبالت الدوبامين 

، يستقلب بسرعة خالل دقائق لذلك يعطى تسريبًا وريديًا، ويسبب تسرع )لوييزيد الصبيب الدموي الك

  .قلب وصداع وتوهج

  خافضات ضغط الدم والحمل

حسب  Bيختلف أمان هذه األدوية من فرد آلخر ويدرج ميتيل دوبا و هيدروكلورتيازيد ضمن المجموعة 

  .Dأو  Cأما بقية األدوية فمعظمها يدرج في مجموعة  FDAال 

،  ميتيل دوبا والبيتالول: الرغم من ذلك فإن األدوية التي تعد خطوط أولى للمعالجة هي بالترتيب  وعلى

نيفيديبين، فيراباميل، كلونيدين، هيدراالزين، و هيدروكلورتيازيد : ويأتي في الخط الثاني بالترتيب كل من

: وبالخط الثالث، )رحميةعلمًا أنه يفضل تجنب المدرات خالل الحمل كونها تسبب نقص التروية ال(

  .أتينولول، ديازوكسيد، برازوسين، نتروبروسيد الصوديوم

مثبطات االنزيم القالب لألنجيوتنسين، حاصرات مستقبالت : والمجموعة التي يجب تفاديها هي

مكن أن يعطى في رضاعاإلأما في . )Dتصنيفها (األنجيوتنسين، مثبطات الرينين وسبيرونوالكتون 

  ....تيل دوبا، البيتالول، نيفيديبين وفيراباميل،هيدراالزين وأخرىمي:بعضها مثل
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  )1(خافضات شحوم الدم 

antihyperlipidemic drugs 

إن النتائج السريرية األكثرأهمية الناجمة عن فرط شحوم الدم هو التصلب العصيدي 

atherosclerosis  والذي يعد من أهم األسباب المؤدية إلى العديد من األمراض القلبية الوعائية

  .الخطيرة والمهددة للحياة، والتهاب البنكرياس

  : البروتينات الشحمية

lipoproteins  

ُ◌تحمل الشحوم الموجودة في 

البالزما في معقدات كبيرة الوزن 

الجزيئي تسمى البروتينات 

  .lipoproteinsالشحمية 

  : بنية البروتينات الشحمية 

البروتينات الشحمية هي معقدات 

وبروتينات ) ثالثيات الغليسيريد، وشحميات فوسفورية،كوليسترول(جزيئية مكونة من الشحوم 

 ).أبوليبوبروتينات(

تملك البروتينات الشحمية جميعها البنية األساسية ذاتها، 

كارهة  ثالثيات الغليسيريد وكوليسترول مؤستر تشكل نواة

للماء وتحاط بطبقة من الشحميات الفوسفورية 

والبروتينات، ويوجد جزء صغير من الكوليسترول بشكل 

  .غير مؤستر ويتوضع على سطح البروتينات الشحمية 

  :تصنف البروتينات الشحمية إلى

   chylomicrons ) الكيلوميكرونات(الدقائق الكيلوسية 
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   ) very low density lipoproteins )VLDLالبروتينات الشحمية خفيضة الكثافةجدًا 

  intermediate density lipoproteins (IDL) البروتينات الشحمية متوسطة الكثافة

  low density lipoproteins  (LDL)البروتينات الشحمية خفيضة الكثافة 

   high density lipoproteins (HDL)البروتينات الشحمية رفيعة الكثافة 

  ).والبالسمينوجين LDLمشابه ل ( )a(البروتين الشحمي و 

   cholesterol:الكولسترول 

  إن الخطوة التي تحدد نسبة اصطناع الكولسترول هي انقالب مركب

A 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme  إلى مركبmevalonate  والذيُ يحفز

  hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (HMGCoA reductase)بواسطة إنزيم 

ويعد الكبد هو العضو المسؤول عن معظم االصطناع الجديد للكولسترول، ويعد الكولسترول طليعة 

وفيتامين د ) هرمونات قشر الكظر والهرمونات الجنسية( الصطناع الهرمونات الستيروئيدية 

   .واألحماض الصفراوية

  .لذكر أن اصطناع الكولسترول حيويًا يحدث ليالً من الجدير با

 

   Triglycerides:ثالثيات الغليسيريد  

تعد ثالثيات الغليسيريد المادة الدسمة األهم في وجبة اإلنسان، وتتألف من جزيء غليسيرول الذي 

  .يتأستر مع ثالثة أحماض دسمة

 : apolipoproteinsاألبوليبوبروتينات 

البروتينات الشحمية بتركيب خاص، و تلعب دورًا رابطًا لمستقبالت خاصة، هي العنصر الذي يزود 

  .كما أنها تلعب دورًا كمفعلة أو مثبطة إلنزيمات معينة تساهم في استقالب البروتينات الشحمية

  الوظيفة  األبوليبوبروتين

Apo A-I, A-مكون بنائي أساسي في جزيءHDL ويساهم بارتباطه مع مستقبالته  
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  استقالب البروتينات الشحمية

  :الطريق الخارجي 

األمعاء، تصنع خاليا األمعاء بعد أن يدخل الكولسترول وثالثيات الغليسيريد الموجود في الطعام 

والذي يشكل مع الشحميات الفوسفورية الطبقة السطحية لجزيئات الدقائق  apoB-48  األبوليبوبروتين

  .الكيلوسية

يعمل اإلنزيم المسمى ليبوبروتين وهنا  تدخل الدقائق الكيلوسية الجديدة المتشكلة إلى الدوران،

على حلمهة ثالثيات الغليسيريد الموجودة في لب الدقائق الكيلوسية، وبالتالي فإن ) LPL(ليباز

األحماض الدسمة المتحررة يمكن ان ُتستعمل مصدرًا للطاقة أو تعاد أسترتها وتختزن في النسيج 

الشحمي على شكل ثالثيات الغليسيريد، عندما تسبب عملية الحلمهة هذه إقالل في حجم لب الدقائق 

II   

Apo B-100 
  ،VLDL,IDL,LDLمكون بنائي في جزيئات 

  مع مستقبالته LDLرابط لجزيء 

Apo B-48  بنائي في جزيئات الدقائق الكيلوسيةمكون.  

Apo C-II  الليبوبروتين ليبازعامل مساعد هام في تفعيل. 

Apo C-III 

  يثبط الليبوبروتين ليباز،

بمستقبالتها في  VLDLيخفف ارتباط بقايا الدقائق الكيلوسية وبقايا 

  .الكبد

Apo E  رابط لعدد من البروتينات الشحمية بمستقبالتLDL   

Apo (a)  يخفف من انحالل الخثرات ومن ارتباطLDL مع مستقبالته  
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وسية، سيؤدي ذلك إلى نقصان كتلتها، وهكذا تتشكل بقايا الدقائق الكيلوسية التي تكون حاوية على الكيل

  .الكولسترول، حيث تُقبط بقايا الدقائق الكيلوسية من قبل الكبد

يمكن أن ُيستعمل الكولسترول المنقول إلى الكبد بواسطة بقايا الدقائق الكيلوسية الصطناع األحماض 

  .فيتم تدركه  apo B-48، أما VLDLصطناع األغشية الخلوية، أو ُيفرز مع جزيئات الصفراوية أو ال

 : الطريق الداخلي 

يتم إفراز ثالثيات الغليسيريد مع الكولسترول القادم من بقايا الدقائق الكيلوسية أو المصطنع حديثًا، مع 

  .ي الدوران ومن ثم يلقى ف VLDLكجزيء وليد من   apo B-100الشحميات الفوسفورية و

بعدها يتعرض هذا الجزيء لعملية حلمهة للدسم متواسطة بالليبوبروتين ليباز كما هو الحال في الدقائق 

 IDL، يملك ) VLDLأو بقايا  IDL( الكيلوسية، وبالنتيجة تتشكل مركبات غنية بالكولسترول 

  .   LDLي يتشكليزال بواسطة الكبد أو أنه يخضع لحلمهة إضافية وبالتالإما أن ُ : مصيرين

أو أكثر من % 70هو البروتين الشحمي األغنى بالكولسترول في البالزما وهو يحمل حوالي  LDLإن

  . كوليسترول البالزما

تتم  LDLمن آلية قبط % 50في الكبد وفي النسج المحيطية، إن حوالي  LDLتتواجد مستقبالت 

  .بواسطة الكبد

  .الوظيفية LDLالبالزمية هو عدد مستقبالت   LDLإن العامل األساسي الذي يحدد تراكيز

يدخل   )مستقبل- بروتين شحمي(بمجرد أن يرتبط البروتين الشحمي مع المستقبل، فإن المعقد الناتج 

  جسيمات الحالة ، و يخضع البروتين الشحمي لتدرك بواسطة ال endocytosisبواسطة االلتقام الخلوي 

  HDLالبروتين الشحمي رفيع الكثافة 

تعود إلى قدرتها على إزالة الكولسترول من الخاليا التي يتراكم فيها،  HDLاألهمية الكبرى لجزيئات  إن

 .وٕاعادته إلى الكبد، هذه العملية تسمى النقل العكسي للكولسترول

لهذا فائدة كبرى خاصة في األوعية الدموية، وذلك بإنقاص كمية الكولسترول في الفضاء تحت 

المسؤولة كما سنرى الحقًا عن حدوث التصلب )  foam cells(تتواجد الخاليا الرغوية البطاني، حيث 

  .العصيدي
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 تصنيف فرط شحوم الدم

  :تصنف كالتالي) فريدريكسون( وحسب: اضطرابات شحوم الدم األولية

  : ضطرابات شحوم الدم الثانويةا

قصور الدرق الذي يسبب فرط (يترافق حدوث هذا االضطراب الثانوي مع عدد من األمراض األخرى 

، أو تناول الطعام غير الصحي، )في الدم TGكولسترول الدم، الداء السكري والحمل التي تسبب فرط 

جة االيدز، المدرات التيازيدية، مثبطات البروتياز المستعملة في معال( أو كأثر جانبي لبعض األدوية 

، يمكن عالج ....) ايزوتريتنوين، ميرتازابين، سيكلوسبورين، سيروليموس، حاصرات بيتا، االستروجينات

  .هذا النمط من اضطراب الشحوم بعالج الحالة المسببة له

  

  

  

  السبب  التغيرات في شحوم الدم  اسم االضطراب النمط

I 
فرط الدقائق الكيلوسية 

  العائلي

زيادة ثالثيات الغليسيريد 

(TG)  
 apoCIIعوز ليبوبروتين ليباز أو عوز 

II 

A  فرط كوليسترول الدم

  العائلي

وبالتالي  LDLزيادة 

  )C(الكوليسترول

بحيث  LDLخلل في اصطناع وانتاج مستقبالت 

 LDLيقل تدرك 

B  فرط شحوم الدم المشترك

  العائلي

وبالتالي  LDLو VLDLزيادة 

TG وC 

  في الكبد VLDLفرط انتاج 

 LDLوخلل في مستقبالت 

III 
اضطراب بيتا ليبوبروتين 

  الدم العائلي
 IDLوبالتالي تدرك  apo Eخلل في  IDLزيادة 

IV 
فرط ثالثيات الغليسيريد في 

  الدم العائلي

زيادة وبالتالي  VLDL زيادة 

TG  
 VLDLفرط انتاج و خلل في استقالب 

V 
 فرط ثالثيات الغليسريد

  المشترك العائلي

والدقائق  VLDLزيادة 

 TGالكيلوسية وبالتالي 

والدقائق  VLDLزيادة انتاج ونقصان تصفية 

  الكيلوسية
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  معالجة فرط شحوم الدم

  : تطبيق الحمية الغذائية وممارسة الرياضة •

الدم البد من االنتباه إلى العديد من العوامل التي تسبب تفاقم قبل البدء بإعطاء أدوية خافضة لشحوم 

هذه المشكلة ونصح المريض باالبتعاد عنها مثل، التدخين، البدانة، عدم ممارسة الرياضة، كما 

ويجب االنتباه إلى وجود اضطرابات أخرى مثل الداء السكري وقصور الدرق، حيث يجب عالج هذه 

  .االضطرابات أوالً 

الخطوة األولى في عالج اضطرابات شحوم الدم الخفيفة إلى المعتدلة هي نصح المريض  كذلك فإن

بتطبيق حمية غذائية فقيرة بالشحوم والكولسترول، وممارسة التمارين الرياضية، ُوتطّبق الحمية الغذائية 

وم أشهرعلى األقل، في حال عدم تحقيق مستويات مضبوطة لقيم شح 6- 3والتمارين الرياضية لمدة 

الدم بواسطة الحمية والرياضة وتغيير نمط الحياة، فعندها البد من إعطاء األدوية الخافضة لشحوم 

  .الدم مع االستمرار بالحمية والرياضة 

  .أما في الحاالت الشديدة فالبد من إعطاء األدوية مباشرة مع نصح المريض بالحمية و الرياضة

  التصلب العصيدي

  : ب العصيدي الذي يعد من أهم اختالطات فرط شحوم الدمسوف نتكلم قليًال عن التصل

يسبب تضيق في لمعة الوعاء الدموي وبالتالي نقصان تدفق الدم ، و )عقود(يتطور هذا المرض ببطء 

  .فيه، وأهم اختالطاته أمراض القلب االقفارية والسكتة وهي مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات سنوياً 

بشكل أساسي إلى الطبقة البطانية الوعائية   LDLهي تسرب جزيئات  الخطوة األولى في هذا المرض

، وٕان تعرض هذه الجزيئات )نتيجة حدوث خلل في هذه الطبقة(واحتباسها في المنطقة تحت البطانية 

لتعديل كيماوي مثل األكسدة أو اضافة الغلوكوز لها، يعزز تحرر بعض الوسائط االلتهابية الجاذبة 

، وبعدها تقبط هذه الجزيئات المعدلة من قبل البالعات الكبيرة بآلية تعتمد NOتاج للوحيدات ويثبط ان

وهذه المستقبالت تستمر في  scavenger receptorsعلى مستقبالت تسمى المستقبالت الكانسة 

قبط هذه الجزيئات مهما زادت كميتها مما يعطي هذه البالعات مظهرًا رغويًا وتسمى الخاليا الرغوية 

foam cells إن تشكل الخاليا الرغوية  ينبه تكاثر خاليا العضالت الملساء الوعائية والتي تتحرك ،

باتجاه الطبقة البطانية، وتتجمع هذه الخاليا وتحاط بغطاء ليفي لتشكل مايسمى اللويحة العصيدية التي 
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روتيناز التي تعمل تبرز داخل لمعة الوعاء وتسبب تضيقه، ويمكن للبالعات أن تفرز انزيمات الميتالوب

يملك خواص  HDLمن الجدير بالذكر أن . ( على ترقق غطاء اللويحة  وهذا يؤهب لحدوث خثارات

  )مضادة لألكسدة
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  )2(خافضات شحوم الدم 

  : المعالجة الدوائية لفرط شحوم الدم •

الستاتينات، النياسين، : وهي هناك عدد من المجموعات الدوائية المستعملة في معالجة فرط شحوم الدم 

ومثبطات ) المبادالت الشاردية( مشتقات حمض الفيبريك، الراتنجات الرابطة لألحماض الصفراوية 

  .3امتصاص الكولسترول ومركبات األوميغا

 A  CoA -HMGمثبطات اإلنزيم المختزل لهيدروكسي ميتيل غلوتاريل تميم اإلنزيم 

reductase)الستاتينات:(  

 ,atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin, fluvastatin, pravastatin: دهاأهم أفرا

simvastatin  

- hydroxy-3- methylglutaryl -3هي مركبات مماكبة ل  إن أفراد هذه المجموعة الدوائية

CoA ، بسبب ولعها الشديد لإلنزيم وHMG-CoA reductase  فهي تتنافس بشكل فعال معHMG-

CoA تثبط اإلنزيم المختزل له، وهي الخطوة األولى المحددة الصطناع الكولسترول ، حيث أنها

ممايحرض هذه  وبالتالي فهي تثبط االصطناع الجديد  للكولسترول، وهكذا تنفذ مخازنه داخل الخاليا،

الجائل في الدوران وبالتالي  LDLالنوعية والتي ترتبط ب  LDLالخاليا كي تزيد من عدد مستقبالت 

من خالل انقاص انتاج ن كميته في البالزما، كما  أنها تخفف من تراكيز ثالثيات الغليسريد تخفف م

VLDL.  

،وتختلف هذه النسبة بين أفراد هذه المجموعة وكذلك %55-20بنسة  LDLتخفض الستاتينات قيم 

  .حسب جرعات هذه األدوية

بزيادة ( ا عند بعض المرضى في البالزم HDLإن أدوية هذه المجموعة ممكن أن تزيد من مستويات 

  .وبالتالي فهذا يزيد من فعلها الواقي من حدوث األمراض الوعائية) apo A-Iانتاج 

تساهم الستاتينات في استقرار اللويحة المتشكلة في الوعاء الدموي وذلك بعدة آليات ومنها، تثبيط 

روتيناز المسؤولة عن تدرك اللويحة، ارتشاح الوحيدات إلى جدار الشريان وتثبيط انتاج إنزيمات الميتالوب

كما و تعزز الستاتينات من انتاج أكسيد النتريك كذلك تثبط الستاتينات تكاثر خاليا العضالت الملساء، 
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NO  تثبط عملية تحوصب الصفيحات، ولها فعالية مضادة الموسع لألوعية الدموية، كذلك فهي

  .كسدةلأل LDLكما أنها تقلل من قابلية جزيئات  لاللتهاب

  

  

  

  

  

  

  

  

المرتفعة، مما يؤدي إلى انخفاض فعلي في نسبة  LDLإن هذه المجموعة تخفض من قيم  كولسترول 

  .حدوث األمراض الوعائية

بنسبة  LDLإن المرضى المصابين بفرط كولسترول الدم العائلي متماثل الزيجوت يفتقدون لمستقبالت 

وهو الدواء األكثر فعالية Atorvastatin كبيرة وبالتالي يستفيدون بنسبة أقل من هذه األدوية، يعطى 

مغ يوميًا ، إن فعله الخافض 80-10في هذه المجموعة لعالج فرط كولسترول الدم الشديد بجرعة 

لثالثيات الغليسيريد أيضًا أكثر من بقية أدوية هذه المجموعة، جاعًال منه مناسبًا لعالج حاالت ارتفاع 

وهو يملك فعل ممائل لألتورفاستاتين  pitavastatinواء جديد هناك د.( ثالثيات الغليسيريد المعتدل 

-Atorva  الدواء

statin 

Fluva-

statin 

Lova-

statin  

Prava-

statin  

Rosuva-

statin 

Simva- 

statin 

  LDL (%)  50  24  34  34  50  41انخفاض قيم 

  TG(%) 29  10  16  24  18  18انخفاض قيم 

  HDL (%)  6  8  9  12  8  12ارتفاع قيم 

  2-1  19  2-1  2  2-1  14  نصف العمر  مقدرًا بالساعة
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، تعطى عادة  ليًال ويمكن عدم التقيد بذلك )HDLوهو االفضل في رفع مستويات  LDLفي خفض 

  ).جميعها تعطى مرة واحدة في اليوم( عند األفراد ذات نصف العمر الطويل 

      .ة بالتصلب العصيدييمكن أن تعطى وقائيا عند ذوي الخطورة العالية لالصاب

، اعتالل عضلي )تزداد نسبة الحدوث بزيادة جرعة الدواء(سمية كبدية وهي مرتبطة بالجرعة : ج.آ

  .وانحالل العضالت المخططة

أو وبنسبة أعلى ) مرتبط بالجرعة(يمكن أن يحدث اعتالل عضلي نتيجة العالج بهذه األدوية وحدها 

وجود قصور كلوي أو كبدي، كما قد تسبب اضطرابات هضمية نتيجة المشاركة مع أدوية أخرى، أو 

  ).عدسة العين(ونادرًا اعتالالت بصرية 

كذلك قد تسبب اضطرابات نوم، صداع، اكتئاب، اعتالل عصبي محيطي، اضطرابات جنسية، 

  .ارتكاسات تحسسية

تعطى هذه ال  سنوات، و 10سنوات، وأتورفاستاتين فوق  8عطى برافاستاتين لألطفال فوق عمري 

األدوية للحوامل ألنها مشوهة لألجنة، ويجب أن تؤخذ موانع الحمل خالل المعالجة بها ، كذلك ال 

  .تعطى معظمها للمرضعات

وهذا  P450تعطى جميعها فمويًا، وتستقلب في الكبد عبر مجموعات مختلفة من انزيمات السيتوكروم 

  )ين وسيمفاستاتين من فعالية الوارفارين يعزز فلوفاستات( يؤهل لحدوث تداخالت دوائية ومنها 

  .سيمفاستاتين ولوفاستاتين هي طالئع دوائية

  :   Niacin(nicotinic acid)النياسين أو حمض النيكوتيك 

يثّبط النياسين انحالل الدسم في النسيج الشحمي وبالتالي يثبط 

ض الدسمة التي يستعملها الكبد كطليعة الصطناع حماتحرر األ

ثالثيات الغليسيريد وبالتالي فإن النياسين ينقص من اصطناع الكبد 

 LDL، وبما أن VLDLلثالثيات الغليسيريد الضروريةإلنتاج 

، فإن النياسين سينقص أيضًا من  VLDLيتشكل بعد حلمهة 

في (ريد  ، وبالتالي فإن كل من ثالثيات الغليسيLDLتراكيز 

VLDL ( والكولسترول في )LDL,VLDL  ( ستنخفض قيمها ) .
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)                                                                VLDLوهناك آليات أخرى مقترحة تؤكد أنه يثبط مراحل أخرى في اصطناع  

في  apo A-Iوذلك عن طريق إنقاص نسبة تصفية  HDLيزيد النياسين أيضًا من قيم كولسترول  

 .HDLجزيء 

، و % 45- 35يخفض مستوى ثالثيات الغليسيريد بنسبة  ،% 40- 30بنسبة  HDLيزيد النياسين (

، وهناك تأثيرات أخرى له LPa، كما أنه يقلل مستويات % ) 20-10بنسبة  LDLيخفض مستويات 

  ).ويقلل الفيبرينوجين( فهو يزيد افراز مفعل البالسمينوجين النسيجي

الناجم  cutaneous flushيترافق إعطاء النياسين مع آثار جانبية عديدة وأهمها التوهج الجلدي : ج.آ

ويقل احتمال ذلك اذا اعطي ) يعطى مسبقًا أسبرين أو ايبوبروفن( عن توسع وعائي والحكة والطفح 

الحاوية كافئين وكحول، كما ويخفف من ذلك بعد الطعام لكنه يزداد اذا اعطي بالتزامن مع المشروبات 

اعطائه بجرعات منخفضة في البداية وزيادتها تدريجيًا، مشاكل هضمية مزعجة تحد من استعماله في 

اضطرابات في مستويات خمائر ( حال وجود قرحة هضمية، وجفاف الجلد، كما أنه يسبب سمية كبدية 

  .نقص في تعداد الصفيحات و اعتالل عضلي خفيف ، )تسرع قلب(  واضطرابات في نظم القلب) الكبد

 .يثبط النياسين اإلفراز النبيبي لحمض البول وبالتالي يمكن أن يسبب فرط حمض البول في الدم ونقرس

كما ويسبب حدوث فرط في مستوى سكر الدم، حيث ينقص الحساسية لألنسولين، كذلك يفضل تجنب 

  ).ن أمان استعماله عند الحوامل والمرضعاتال يوجد دراسات كافية ع( اعطائه للحوامل 

، ولكن الجرعات الالزمة لفعله الخافض للشحوم B3يتحول لمركب أخر يبدي فعالية فيتامين : مالحظة

  أعلى بكثير من تلك الالزمة ليبدي فعله كفيتامين 

  .الطعامبعد ) جرعات 3- 2أومقسمة على ( غ  مرة واحدة في اليوم  6 - 2يعطى فمويًا بجرعة 

  : fibric acid derivativesمشتقات  حمض الفيبريك  

 ,ciprofibrate: ، الجيل الثانيgemfibrozilالجيل األول (: أهم أدوية هذه المجموعة

fenofibrate,bezafibrate,clofibrate.(  

: يؤدي إعطاء مشتقات حمض الفيبريك إلى إنقاص مستويات ثالثيات الغليسيريد في الدم من خالل

وٕانقاص تراكيز ، وزيادة أكسدة األحماض الدسمة زيادة فعالية الليبوبروتين ليباز في األوعية الدموية
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 peroxisome proliferators activated، وذلك من خالل ارتباطها بمستقبالتC-IIIاألبوبروتين

receptors-α (PPARs α).   

 سوف يزيد من حلمهة  ثالثيات LPLإن زيادة فعالية 

في البروتينات الشحمية الحاوية عليه مثل الغليسيريد 

، وٕان إنقاص اصطناع  VLDLالدقائق الكيلوسية و 

apoC-III  والذي يثبط عملية التصفية المتواسطة

عدد من بالمستقبالت سوف تزيد بالمحصلة من تصفية 

    البروتينات الشحمية

بنسبة  TGتُنقص (  apoA-I,A-IIبيرعن في الدم وذلك بزيادة التع HDL كما أنها تزيد مستويات

، وهي  ) %10بنسب منخفضة تقريبًا  LDLوينخفض  %15بنسبة  HDL، ، ترفع قيم 50%- 30

  .تعزز انحالل الفيبرين

  تعطى فمويًا وامتصاصها الفموي جيد                                                                             

يترافق إعطاؤها مع حدوث اضطرابات معدية معوية، اعتالل عضلي وانحالل عضالت مخططة، : ج.آ

اضطرابات نظم القلب مع (واضطراب في وظائف الكبد، وقد تزيد خطر حدوث الحصيات المرارية 

  ).جيمفبروزيل

   .يفضل تجنب اعطائها للحوامل والمرضعات

  .قبل الفطور والعشاء بنصف ساعة ملغ مرتان في اليوم 600يعطى جمفبروزيل بجرعة 

ملغ في اليوم مع  200-67 بجرعة فينوفيبرات، و غ مرتان يوميًا مع الطعام1يعطى كلوفيبرات بجرعة 

  الطعام
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bile acid-  الراتنجات الرابطة لألحماض الصفراوية

binding resins :  

 ,cholestyramine, colestipolأهم أفراد هذه المجموعة  

colesevelam . 

ترتبط مع ) تسمى أيضًا المبادالت الشاردية(إن هذه المركبات 

األحماض الصفراويةً وأمالحها في األمعاء الدقيقة، ونظرًا 

لكبر حجمها فهي الُتمتص من األمعاء، بلُ يطرح المعقد 

الناتج في البرازوبالتالي يمنع األحماض الصفراوية من العودة 

تراكيز األحماض الصفراوية في الكبد إلى الكبد، إن انخفاض 

يحرض الخاليا الكبدية على تحويل الكولسترول إلى أحماض 

صفراوية وبالتالي تنخفض تراكيز الكولسترول داخل الخاليا الكبدية، مما يحرض الكبد على زيادة 

ك بزيادة وذل(في البالزما LDLالحاوية على الكولسترول، وبالتالي تنقص تراكيز  LDLالتقاط جزيئات 

 ).على سطح الخاليا الكبدية LDLمستقبالت 

  %)HDL )4 -5ُلوحظ عند بعد المرضى ارتفاع متوسط في مستويات  

  %.25- 10بنسبة  LDL تنقص أدوية هذه المجموعة مستويات 

يمكن أن تسبب أدوية هذه المجموعة زيادة في مستويات ثالثيات الغليسيريد في الدم، كما تسبب هذه 

يمكن أن تعطى بحذر للحوامل . (لدوائية اضطرابات هضمية مثل اإلمساك، الغثيان والنفخةالمجموعة ا

  )والمرضعات

يمكن أن تستعمل في معالجة الحكة الناجمة عن تراكم األحماض الصفراوية الناجمة عن االنسداد 

  .الصفراوي الجزئي

  . A,D,E,Kفي الجرعات العالية منها يمكن أن يقل امتصاص الفيتامينات الذوابة في الدسم 

  :مثل) تعيق امتصاصها(ويمكن أن تتداخل مع امتصاص بعض األدوية 

 tetracycline,Phenobarbital,digoxine,warfarin,pravastatin,fluvastatin,aspirin, 
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folic acid,ascorbic acid,iron salts, thyroxine, thiazid diuretics  

ساعات من تعاطي أدوية هذه  6- 4 لذلك يجب أن تؤخذ هذه األدوية قبل بساعة أو ساعتين، أو بعد

  . المجموعة

يمكن االستفادة من هذه الخاصية في التخفيف من معدل امتصاص الديجوكسين في حاالت التسمم به 

  .اذا كان قد تم ابتالعه خالل فترة قريبة

  ) ليستيبول وكوليسترامين تتوافر بشكل مساحيق، وكوليسيفيالم بشكل حبوبكو ( 

  .قبل الطعام مباشرة) غ في اليوم 32الجرعة القصوى ( مرات يوميًا  3غ 8يعطى كوليسترامين بجرعة 

  قبل الطعام مباشرة) غ في اليوم 30القصوى ( غ مرتان في اليوم  10يعطى كوليستيبول بجرعة 

  مع الوجبات) غ في اليوم 4.375القصوى ( غ مرتان في اليوم  1.875م بجرعة يعطى كوليسيفيال

  

  : cholesterol absorption inhibitorsمثبطات امتصاص الكولسترول 

بشكل انتقائي امتصاص األمعاء للكولسترول وذلك في األمعاء الدقيقة من خالل   Ezetimibeيثبط 

  تثبيط نواقل الكولسترول 

 ) Neimann-Pick-C1 like-1-Protien NPC1L1( مما ينقص من كمية الكولسترول ،

المنقولة من األمعاء إلى الكبد، وهذا يسبب إنقاص مخازن الكولسترول في الكبد وزيادة تصفيته من 

 . البالزما 

  . %1.3بنسبة  HDLويزيد %  6وثالثيات الغليسريد بنسبة % 17بنسبة  LDLإنه ينقص 

يترافق إعطاء هذا الدواء مع حدوث اضطرابات هضمية، آالم عضلية وضعف عضلي، صداع وشعور 

ساعة ويخضع لحلقة معوية  22يستقلب كبديًا ونصف عمره حوالي . (تفاعالت تحسسيةبالتعب، 

  )ملغ يوميًا في أي وقت مع أو بدون الطعام10: كبدية، الجرعة

  ). ال يوجد دراسات كافية( اع كذلك يفضل تجنب اعطائه في الحمل واالرض

  



43 

 

  : omega-3مركبات ال 

  و تعد طليعة ألحماض دسمة غير مشبعة  يستحصل عليها من زيت السمكمنها مركبات 

 )eicosapentaenoic acidm docosahexaenoic acid ( ومنها مركبات تحوي االسترات ،

  .3- االيتيلية لحمض األوميغا

ولكنها جميعًا تبدي فعالية في تخفيض مستويات ثالثيات الغليسيريد في الدم و ال تبدي فعالية في 

معالجة فرط كولسترول الدم، ولكنها تعطى للوقاية من األمراض القلبية الوعائية ألنها تبدي فعل مضاد 

من انتاج جزيئات  تقلل(للتخثر بشكل أساسي وفعل خافض لثالثيات الغليسيريد في الدم بشكل ثانوي 

ربما من خالل أن االحماض الدسمة فيها تثبط فعالية االنزيمات المشمولة في اصطناع  VLDLال 

  .ثالثيات الغليسيريد 

قد تسبب حدوث اضطرابات هضمية ونزف،  قد تسبب تفاعالت تحسسية وارتفاع في سكر الدم وزيادة 

  .في تعداد الكريات البيض وجفاف أنف وهبوط ضغط

  .ى فموياً تعط 

  مشاركة الستاتينات مع األدوية األخرى الخافضة لشحوم الدم

هذه المشاركة فعالة في عالج فرط كولسترول الدم : مع الراتنجات الرابطة لألحماض الصفراوية 

عند بعض المرضى المصابين بفرط شحوم الدم  VLDLولكنها قد التضبط قيم ، ) IIa(العائلي 

ساعات من إعطاء الراتنجات  4ويجب أن تعطى الستاتينات قبل بساعة أو بعد ) IIb(المشترك العائلي 

  .الرابطة لألحماض الصفراوية 

إن هذه المشاركة تبدو أكثر فعالية من إعطاء أي من هذه األدوية على حدا في عالج : مع النياسين

في عالج فرط شحوم  فرط كولسترول الدم العائلي، وتعتبر هذه المشاركة من أكثر المشاركات فعالية

  ).لكنها قد تزيد االعتالل العضلي.( الدم المشترك العائلي

الينصح بهذه المشاركة، ألنها يمكن أن تسبب حدوث اعتالل عضلي : مع مشتقات حمض الفيبريك 

  .شديد خاصة مع جيمفبروزيل 

  :تاتينات المشاركة الثالثية بين الراتنجات الرابطة لألحماض الصفراوية والنياسين و السس
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إن هذه المشاركة تخفف من قيم كولسترول البالزما بشدة عند المرضى المصابين باضطرابات شديدة 

  % )70بنسبة  LDLتخفض قيم (، LDLمترافقة مع زيادة قيم 

   .ولكن قد تزداد نسبة حدوث االعتالل العضلي

بنسبة  LDL، يمكن أن تخفض قيم ezetimibeمع   simvastatinإن مشاركة : ezetimibeمع  

كما يمكن لهذه  HDLو TG، ولكن ليس لهذه المشاركة أي تأثير أفضل على مستويات %  60

  . المشاركة أن تسبب حدوث اعتالل عضلي أيضاً 
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  )1(األدوية المستعملة في اضطرابات التخثر

Drugs used in disorders of coagulation  

يستطيع الجسم في الحالة الطبيعية أن يعاكس نزف الدم الناجم عن األذيات الوعائية وهذا هام لحياة  

اإلنسان ويكون ذلك بتحفيز عملية التقبض الوعائي وتفعيل الصفيحات وعوامل التخثر لتشكيل سدادة 

  .تمنع فقدان الدم وبالتالي تحافظ على حياة اإلنسان) خثرة(

تمزق : (لخثرة أو السدادة في األوعية الدموية بوجود عوامل مؤهبة لذلك مثلولكن عندما تتشكل ا

اللويحة في التصلب العصيدي أو تآكلها، الركود الدموي في األوردة بسبب قلة الحركة، التحال الدموي، 

، هنا يمثل تشكل الخثرات حالة مرضية يكون لها عواقب )بعد الجراحات، الحمل، الرجفان األذيني

  . قد تكون مميتة خطيرة

هذا ويوجد في جسم اإلنسان عدد من العوامل التي تؤثر على تخثر الدم، بعضها ينشط عملية التخثر 

  .وبعضها يعاكسها، وٕان كل من زيادة نزف الدم أو زيادة تخثره حالة مرضية يجب معالجتها

  :فيزيولوجيا التخثر 

مل التخثر، لذلك البد من إلقاء الضوء يساهم في تشكل الخثرات كل من الصفيحات الدموية وعوا

  .عليهما

  :عوامل التخثر

هناك عدد من العوامل التي  تساهم في تخثرالدم وتسمى عوامل التخثر وقد تم ترقيمها باألرقام 

  .الرومانية 

فيبرينوجين وشكله الفعال الفيبرين، والثاني البروترومبين وشكله ( نكتفي حاليًا بحفظ اسم العامل األول 

  )الفعال الترومبين

 Von Willebrandتلعب عوامل أخرى أدوارًا هامة في التخثر مثل عامل فون ويلبراند : مالحظة( 

وهو يلعب دورًا هامًا في ربط الصفيحات مع مكان حدوث األذية، كذلك يساهم في منع تخرب العامل 

  )الثامن
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، كما )II, VII, IX, X) (2 ،7،9 ،10(وهي : K بعض هذه العوامل  يعتمد اصطناعها على فيتامين 

يلغى تفعيلها بما ) II, X(ويوجد في الجسم مواد تلغي عمل عوامل التخثر بشكل طبيعي فمثًال العوامل 

والتي  thrombomodulin، وهناك مادة تسمى ترومبوموديولين antithrombinيسمى أنتي ترومبين 

 ,Vيعمل على إلغاء فعالية العوامل  Sمع البروتين وهذ بدوره بالتآزر  Cتفعل بروتينًا يسمى البروتين 

VIII  )5،8.(  

بوجود عوامل محرضة للتخثر تتضافر عوامل التخثر لتساهم في النهاية بتشكل الفيبرين وهذا يتم عبر  

  :طريقين

وهذا بدوره يفعل العامل  11الذي يفعل العامل  12يبدأ الطريق الداخلي من العامل : الطريق الداخلي

  .سع الذي يفعل العامل العاشرالتا

تفعيل العامل العاشر يقود في النهاية لتفعيل العامل الثاني وبالتالي تشكل الترومبين الذي يفعل العامل 

  .ويسمح بتحوله للفيبرين الذي يساهم في تثبيت السدادة الخثرية المتشكلة) فيبرينوجين( األول 

ايسمى بالعامل النسيجي أو الترومبوبالستين النسيجي يبدأ الطريق الخارجي من م: والطريق الخارجي 

، الذي بدوره يفعل العامل السابع وهذا بدوره وبوجود الكالسيوم يفعل العامل العاشر وهنا نتابع )الثالث( 

  .كما في الطريق الداخلي

من يساهم الكالسيوم وتساهم الشحوم الفوسفورية على الصفيحات في تفعيل شالل التخثر في عدد ( 

  )المراحل

 :plateletsالصفيحات الدموية 

أيام  9- 5أقراص دائرية أو بيضوية تتشكل في نقي العظام، وهي خاليا غير منواة وفترة حياتها  

وال تستطيع التكاثر، لكنها تحتوي على خيوط األكتين والميوزين، المتقدرات، و تحتوي على حبيبات 

، العامل  adinosine diphosphate (ADP)ات تختزن الكاسيوم، األدينوزين ثنائي الفوسف

 .المفعل للصفيحات، السيروتونين، والترومبين وعوامل أخرى

تمنع التصاقها على البطانة ) glycoproteins)GPكما ويحتوي غشاؤها الخلوي بروتينات سكرية 

بعضها يساهم الوعائية السوية ، في حين تسمح لها بااللتصاق على المناطق المتأذية في األوعية، و 
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في ارتباط الصفيحات مع بعضها، كما ويحتوي هذا الغشاء على شحوم فوسفورية لها دورًا هامًا في 

  .مكل/ألف صفيحة 400- 150عملية التخثر، وتتراوح تراكيزها السوية في الدم مابين 

  :آلية تخثر الدم 

البطانية في األوعية الدموية ويساهم في الحالة الطبيعية ال تلتصق الصفيحات وعوامل التخثر بالطبقة 

الذي ) PGI2(في ذلك عدد من العوامل التي تنتجها الخاليا البطانية الوعائية مثل البروستاسيكلين 

في الصفيحات وهذا يقود إلى تثبيط تفعيل الصفيحات و  cAMPيسبب زيادة  التراكيز داخل الخلوية ل 

داخل الصفيحات، ولكن إذا حدث أذية  cGMPز في ذلك من خالل زيادة تراكي NOكذلك يساهم 

للوعاء الدموي فإن الطبقة البطانية الوعائية المتأذية سيقل انتاجها من هذه العوامل، كما و يسبب ذلك 

تعرض البروتينات تحت الطبقة البطانية مثل الكوالجين للدم وبالتالي تلتصق الصفيحات بالوعاء الدموي 

فيها وٕافرازها لعدد من العوامل  التي تحرض تراكم الصفيحات و  ويلي ذلك حدوث تبدالت شكلية

  .التقبض الوعائي

  :إذًا هناك عدة مراحل لتشكل السدادة وهي

بمساهمة عامل (ترتبط البروتينات السكرية على سطح الصفيحات مع الكوالجين : مرحلة االدمصاص

  )فون ويليبراند

سبب تفعيلها و حدوث تبدالت شكلية فيها، وتتحرر إن عملية التصاق الصفيحات ت:  مرحلة اإلفراز

والوسائط األخرى التي بدورها تفعل صفيحات أخرى في حالة ADP المواد الموجودة في الحبيبات مثل

  .الراحة وتفعل تكدسها 

ان هذه العوامل المتحررة تفعل تكدس الصفيحات، و تسبب زيادة الكالسيوم ونقصان : مرحلة التكدس

cAMP فيحات  وهذا يقود إلى المزيد من التحرر لهذه الوسائط ، وتحفيز اصطناع داخل الص

الذي يفعل أيضًا تكدس الصفيحات والتقبض الوعائي، وتفعيل مستقبالت  TXA2الصفيحات ل 

التي ترتبط مع الفيبرينوجين الذي يربطها بصفيحات أخرى،  IIb/ IIIa(GP(الغليكوبروتين من النمط 

، وهذا يترافق مع )platelet plug(حات وتشكل مايسمى السدادة الصفيحية مما يسبب تحوصب الصفي

تفعيل شالل التخثر الذي يسبب في النهاية تشكل الترومبين  الذي يحول الفيبرينوجين إلى فيبرين 

  ).يمكن للكريات الحمر والبيض أن تحتجزفي السدادة.(وبالتالي يثبت السدادة الصفيحية
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تشكل السدادة الصفيحية ، تتحرر بعض العوامل الداخلية مثل العوامل المفعلة  في الحالة الطبيعية بعد

التي تفعل البالزمينوجين  tissue plasminogen activators( t-PA)للبالزمينوجين النسيجي 

plasminogen الذي يتحول إلى البالزمين plasmin  والذي يعمل على حل شبكة الفيبرين ويحد نمو

  .ككهاالخثرة ويسهل تف

  : مالحظة

انطالقًا من حمض األراشيدونيك بتأثير إنزيم األوكسيجيناز الحلقي TX A2 يصطنع الترومبكسان  - 

COX  

قد تتشكل الخثرات في الشرايين أو في األوردة، وعندما يتحرك جزء من الخثرة أو كامل الخثرة إلى - 

  .مكان آخر تسمى عندها الصمة الخثارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخثارات المستعملة في معالجةاألدوية 

  األدوية المثبطة لتكدس الصفيحات، مضادات التخثر، واألدوية الحالة للخثرة : وتشمل

  platelet aggregation inhibitorsاألدوية المثبطة لتكدس الصفيحات  

تقلل هذه األدوية من فعالية العوامل التي تحرض تكدس الصفيحات، وتعمل أدوية هذه المجموعة 

  .بآليات مختلفة لذلك تحقق المشاركة ما بينها تأثيرات تآزرية 
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تفيد في الوقاية من األمراض الخثارية وكعوامل مساعدة لمضادات التخثر أو حاالت الخثرة في احتشاء 

  .العضلة القلبية

تساهم الصفيحات في تشكل الخثرات الشريانية بشكل بارز لذلك تستعمل مثبطات تكدس : مالحظة

  .ات بشكل واضح في حاالت االقفارات القلبية والدماغيةالصفيح

  :aspirinاألسبرين  •

إن تفعيل الصفيحات يحرض تفعيل الفوسفوليباز في الصفيحات الذي يسبب تحرر حمض األراشيدونيك  

بتأثير إنزيم  H2من الفوسفوليبيدات الغشائية، حمض األراشيدونيك يتحول إلى البروستاغالندين 

 A2، وهذا البروستاغالندين ينتج الترومبكسان )cycloxygenase: COX(األوكسيجيناز الحلقي 

  .الذي يفعل تكدس الصفيحات والتقبض الوعائي

من خالل األستلة غير العكوسة إلنزيم األوكسيجيناز  A2يثبط األسبرين اصطناع الترومبكسان 

  .اة الصفيحاتالحلقي، ويستمر تأثيره طيلة فترة حي

اليوم للوقاية من حدوث الخثارات خاصة المرافقة الحتشاء العضلة / ملغ 325 -81يعطى فمويًا بجرعة

  .القلبية، وللوقاية من السكتات الخثارية ، يعطى عادة مع كلوبيدوغريل والهيبارين

مية والنزف النزف، اضطرابات هضمية تتراوح من عسر الهضم إلى القرحات الهض: اآلثار الجانبية 

  .الهضمي

سنة، مرضى االضطرابات النزفية، وجود  16القرحة الهضمية، األعمار أقل من : مضادات االستطباب

  .حالة تحسس سابقة على االسبرين ومشابهاته

  .G6PDو يعطى بحذر لمرضى الربو، ارتفاع ضغط الدم غير المضبوط، عوز خميرة ال 

وكذلك ) ورة أعلى في الثلث األخير من الحملوتكون الخط( يجب تجنب اعطائه في الحمل 

  .للمرضعات

بشكل  COXمضادات االلتهاب الالستيرويدية األخرى تتنافس مع األسبرين على الموقع الفعال لل  

مؤقت لذلك إعطائها قبل بساعتين مثًال أو مع األسبرين سيعيق وصوله إلى هذا الموقع لتثبيطه 

ساعات من إعطاء  8سبرين قبل نصف ساعة على االقل أو بعد يعطى األ(وبالتالي تعاكس تأثيراته 

  )ايبوبروفين
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  clopidogrel , ticlopidine, prasugrel: كلوبيدوغريل وتيكلوبيدين وبراسغريل •

وبالتالي ( في الصفيحات  ADPتحصر بشكل غير عكوس مستقبالت األدينوزين ثنائي الفوسفات 

احتشاء ( ، وهي فعالة في الوقاية من الحوادث الخثارية )كذلك يستمر تأثيرها طيلة فترة حياة الصفيحات

  ).العضلة القلبية والسكتات الخثارية

اضطرابات هضمية، فرفرية نقص الصفيحات : يترافق استعمال تيكلوبيدين مع آثار جانبية خطيرة

، لذلك فهو ال يعد من األدوية )نقص تعداد الكريات البيض بشكل بارز( الالتنسجي  الخثارية، فقر الدم

  .المرغوبة 

( يبدي كلوبيدوغريل تأثيرات أفضل من تيكلوبيدين من حيث الفعالية السريرية ، وآثاره الجانبية أقل  

راسغريل أكثر ، ، وان ب)يسبب اضطرابات هضمية و قد تحدث فرفرية نقص الصفيحات الخثارية نادراً 

فعالية من كلوبيدوغريل، وجميع هذه األدوية قد تسبب النزف ويجب تجنب اعطائها في الحاالت 

  . المترافقة مع نزوف خطيرة

وبالتالي قد يحدث تداخل مع عدة  P 450وهذه األدوية طالئع دوائية، تستقلب بإنزيمات السيتوكروم 

األميبرازول الذي يقلل فعالية الكلوبيدوغريل من  بشكل واضح مع الكلوبيدوغريل مثل تداخل(أدوية 

الالزمة لتحويل الكلوبيدوغريل لشكله  P450خالل تثبيط األوميبرازول ألحد أنزيمات السيتوكروم 

  . اليوم عادة/ ملغ 75، ويعطى كلوبيدوغريل فمويًا وقائيًا بجرعة )الفعال

  .ملغ يومياً  10-5يعطى براسغريل فمويًا وقائيًا بجرعة 

  :في الصفيحات IIb/IIIaحاصرات مستقبالت الغليكوبروتين  •

  .tirofibanوتيروفيبان  eptifibatide، ابتيفيباتايد abciximabأبسيكسيماب : وهي

في الصفيحات التي ترتبط بالفيبرينوجين والتي تساهم في  ارتباطها  IIb/IIIa GPتحصر مستقبالت 

  .مع صفيحات أخرى

أضداد ترتبط بهذه المستقبالت  وبالتالي تعيق ارتباط الفيبرينوجين بهذه وهو عبارة عن : أبسيكسيماب

حادة المستقبالت، يستعمل في الحاالت الخطيرة مثل الخثارات المرافقة ألمراض األوعية اإلكليلية ال

  .ثمنهيعطى حقنًا وريديًا مع األسبرين والهيبارين، وأهم مشاكله النزف وغالء ، وعند اجراء القثطرة القلبية
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ابتيفيباتايد وتيروفيبان هي مضاهئات للفيبرينوجين تعيق ارتباطه بمستقبالته، ولها نفس استطبابات 

  .وأهم مشاكلها النزف) ال تعطى فموياً ( ابسيكسيماب، وكذلك تعطى حقنًا وريديًا 

  dipyridamole: ديبيريدامول •

، يقلل cGMPو  cAMPل الخلوية ل  يثبط خميرة الفوسفودي استيراز وهذا يسبب زيادة التراكيز داخ

، )cGMPيزيد التراكيز داخل الخلوية من ( قبط األدينوزين من قبل الصفيحات، وهو موسع وعائي 

وله فعالية في الوقاية من التخثر عند ( ويعمل بآليات أخرى ويعطى عادة مع االسبرين أو الوارفارين  

اله مع حدوث نزف، صداع، اضطرابات هضمية، ، يترافق استعم)مرضى الصمامات القلبية الصناعية

، وارتكاسات تحسسية، وقد يسبب )مفاقمة الذبحة أحياناً ( آالم عضلية، هبوط ضغط الدم وآالم صدرية 

  .تفاقم المرض عند المصابين بالوهن العضلي الوخيم

  .يعطى فمويًا وحقنًا وريديًا، ويوجد منه مستحضرات فموية يشرك فيها مع االسبرين

  .جرعات 4- 3ملغ يوميًا موزعة على  600-300: رعة الفمويةالج

  .وهو مثبط للفوسفو دي استراز cilostazolوهناك مثبط لتكدس الصفيحات يسمى 
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  )2(األدوية المستعملة في اضطرابات التخثر

  anticoagulants: مضادات التخثر •

الهيبارين ومشتقاته ودانابارويد  إما بشكل غير مباشر مثل(إما أن تثبط تأثيرات عوامل التخثر

فوندابارينوكس، أو بشكل مباشر مثل آرغاتروبان وكسيميالغاتران وليبيرودين وبيفاليرودين 

  )وارفارين( ، أو تتداخل مع اصطناع عوامل التخثر )وريفاروكسابان ودابيغاتران

  :مضادات التخثر غير المباشرة 

  )unfractionatedالهيبارين غير المجزأ (  heparinالهيبارين  

هو عديد سكاريد مخاطي يملك وزن جزيئي كبير يستخلص من 

مخاطية أمعاء الخنزير ورئة األبقار ويسمى الهيبارين غير المجزأ 

Unfractionated heparin (UFH)  يرتبط بقوة مع مضاد ،

ء ، وهذا االرتباط يجعل الجز antithrombin(III) الترومبين 

الفعال من مضاد الترومبين يتداخل بسرعة أكبر مع عوامل 

، والعاشر IIaخاصة العامل الثاني الترومبين ( التخثر الفعالة 

Xa) (a :أي أن العامل فعال.(  

تظهر ( يتميز ببدء تأثير سريع ويعطى الهيبارين حقنًا وريديًا 

أوتعطى جرعات وقائية منخفضة حقنًا ) تأثيراته خالل دقائق

  ).ال يعطى حقنًا عضلياً (ت الجلد تح

صمات رئوية،خثارات وريدية، احتشاء العضلة (يستعمل في معالجة العديد من االضطرابات التخثرية 

، ويعطى وقائيًا للوقاية من الخثارات الوريدية والصمات الرئوية التي قد تحدث بعد الجراحة )القلبية

بدينين ومرضى األورام والذين لديهم سوابق لمشاكل خاصة عند ذوي الخطورة العالية مثل المرضى ال

كذلك يعطى للوقاية ، استبدال مفصل الورك ومفصل الركبةتخثرية، والجراحات العظمية مثل عمليات 

  .من الخثارات عند الخاضعين للتحال الدموي

، )كونه يثبط افراز األلدوسترون( النزف، حساسية للدواء، ، فرط بوتاسيوم الدم : أهم آثاره الجانبية

، وهناك )heparin-induced thrombocytopenia( ونقص الصفيحات بالدم المحرضة بالهيبارين 
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ثير وهي ناجمة عن التأ) أيام 4- 1(نمطان لنقص الصفيحات في الدم ، النمط األول يحدث خالل 

، والنمط الثاني وهو )وهو عابر ومعتدل( المباشر للهيبارين على الصفيحات الذي يحرض تكدسها 

األخطر ناجم عن آلية مناعية تتواسطها تشكل أضداد ترتبط مع الصفيحات وتسبب تفعيلها وبالتالي 

قص عدد ين(، وبالنتيجة قد يقود ذلك لزيادة احتمال تشكل الخثرات ) أيام5يحدث بعد (تكدسها 

  .، وقد يسبب االستعمال المديد له تخلخل عظام%)50الصفيحات بنسبة 

وحدة قبل ساعتين من العمل الجراحي وبعد الجراحة  5000الجرعة الوقائية للهيبارين حقنًا تحت الجلد 

  .أيام 10-7ساعة لمدة  12-8وحدة كل  5000يعطى 

وحدة ثم يعطى تسريب وريدي بجرعة   10000-5000يعطى وريديًا بجرعة أولية : الجرعة العالجية 

  .ساعة/ كغ/وحدة 18

وحدة كل  15000أو يعطى لمعالجة بعض الحاالت مثل الخثارات الوريدية حقنًا تحت الجلد بجرعة 

  .ساعة 12

االضطرابات النزفية، ارتفاع ضغط الدم الشديد، القرحة الهضمية، عمل جراحي : مضادات االستطباب

  .لقلب الجرثوميحديث، التهاب شغاف ا

 low weightويستخدم في معالجة الخثار أيضًا أشكاًال منخفضة الوزن الجزيئي من الهيبارين 

molecular heparins (LWMH)  تعطى حقنًا تحت الجلد ومنها:  

Enoxaparin, dalteparin, tinzaparin, bemiparin وهي تملك نفس فعالية الهيبارين ،

ولكن توافرها الحيوي أفضل بعد حقنها تحت الجلد، وقد ) شرأكثر من الثانيتعاكس فعالية العامل العا(

  .يكون من الكافي إعطاءها مرة يوميًا، واحتمال حدوث النزف معها أقل

لها نفس استطبابات ومضادات استطباب الهيبارين، وتأثيراتها الجانبية مشابهة  للهيبارين ولكن بمعدل  

  .أقل وشدة

األشكال منخفضة الوزن . ( المشيمة، ويمكن أن يعطى للحوامل عند الضرورةالهيبارين ال يخترق 

، ويمكن )الجزيئي اختراقيتها ضعيفة ولكن البعض يفضل اعطاء الهيبارين  في الثلث األول من الحمل

  .أن يعطى الهيبارين وبعض المشتقات منخفضة الوزن الجزيئي للمرضعات
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 protamin sulfateرين بوقف الدواء، وٕاذا حدث نزف يعطى  يمكن معاكسة التأثيرات المفرطة للهيبا

املغ بروتامين سلفات لكل (الذي يرتبط مع الهيبارين ويشكل معه معقد يلغي فعاليته ) حقنًا وريدياً (

  .، وهو يعدل من فعالية األشكال منخفضة الوزن الجزيئي بشكل جزئي)وحدة هيبارين 100

  .، ويعطى حقنًا وريديًا وتحت الجلد LMWHمجموعة ينتمي ل  danaparaoid كذلك الدواء

أيضًا يرتبط مع االنتي ترومبين بنوعية عالية ويلغي تفعيل عامل fondaparinux هناك دواء   

، يعطى مرة يوميًا حقنًا تحت الجلد أو وريديًا، يعطى للوقاية من الخثارات الوريدية  Xالتخثر العاشر 

وكذلك في معالجة احتشاء العضلة القلبية، كما يعطى بديل للمرضى الذين سيخضعون للجراحة 

  .للهيبارينات كونه اليسبب مشكلة نقص الصفيحات المحرضة بالهيبارين، وأهم آثاره الجانبية النزف

  المثبطات المباشرة

  :بعضها تبدي تأثيراتها من خالل ارتباطها المباشر مع الموقع الفعال للترومبين وتثبيط تأثيراته ومنها

• Lepirudin : وهو مشابه ل ( هو شكل محضر بتقنية التأشيبhirudin  الذي يستخلص من

، وكل حزيء ليبيرودين يرتبط بجزيء ترومبين ويشكل معه معقد يلغي تأثيراته، )لعاب العلق

  . يعطى حقنًا وريديًا، يطرح كلوياً 

ء من دون أن تلغي من متعاطيه تشكل أضداد تتوجه ضد ا لدوا% 50يمكن أن يحدث عند حوالي 

خواصه المضادة للتخثر ولكنها تطرح من الكلى ببطء شديد، أي أنها تعزز التأثيرات المضادة للتخثر 

  .للدواء

• Bivalirudin  : وهو مركب مضاهئ للهيرودين ويبدي نفس آلية عمل الليبيرودين ويعطى

  .حقنًا وريدياً 

• Argatroban : ًويستقلب في الكبد ويطرح في  يعمل بنفس آلية ليبيرودين ويعطى وريديا ،

  .البراز والتعتمد تصفيته على الكلى

• Dabigatran :يعمل بنفس آلية ليبيرودين ويعطى فمويًا، بدء تأثيره سريع . 

• Ximelagatran : ًيعمل بنفس آلية ليبيرودين ويعطى فمويا  
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 rivaroxabanمن خالل تثبيط فعالية العامل العاشر بشكل مباشر ومنها   تأثيراتهاوبعضها تبدي 

  .الذي يعطى فموياً 

  .أهم آثارها الجانبية النزف

وجميعها يجب أن ال تعطى في االضطرابات النزفية وارتفاع ضعط الدم الشديد والتهاب شغاف 

  .القلب الجرثومي

  

  )مارينيةمضادات التخثر الكو ( خثرمثبطات اصطناع عوامل الت

يوجد أدوية أخرى أقل أهمية مثل .(warfarin وارفارينالدواء الذي يمثل هذه المجموعة هو 

acenocoumarol, phenindione(  

تحصر عملية إضافة مجموعة كربوكسيل : آلية عملها

للعديد من ثماالت الغلوتامات في بعض عوامل 

وبالتالي تسبب تشكل ) II, VII, IX, Xالعامل (التخثر 

عوامل تخثر غير كاملة وفعاليتها ضعيفة، وٕان تفاعل 

 Kإضافة الكربوكسيل هذا مقترن بوجود فيتامين 

خالل هذه  Kبالشكل المرجع حيث تتم  أكسدة فيتامين 

ليعاد  kالعملية، وبعدها يجب أن يرجع فيتامين 

تفعيله، يمنع الوارفارين االستقالب االرجاعي 

الغير فعال، أي يمنع تحوله إلى  Kفيتامين  إليبوكسيد

  .شكله الفعال

  .ساعة 72- 48يتأخر بدء تأثيره بشكل كامل حتى  

  يعطى فمويُا ويستعمل للوقاية من حدوث الخثارات الوريدية أو الصمات الخثارية 

، )لوارفارينيعطى مع الهيبارين كون تأثيراته تتأخر بالظهور وبعدها يوقف الهيبارين ونستمر باعطاء ا( 

  .ويعطى وقائيًا عند مرضى الصمامات القلبية الصنعية والرجفان األذيني
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وتداخالته الدوائية  P450يملك مشعرًا عالجيًا ضيقًا ، يستقلب في الكبد بواسطة إنزيمات السيتوكروم  

خرى وفرط نشاط ميترونيدازول والسلفاميدات  والكلورامفنكول واألسبرين وفينيل بوتازون وأدوية أ( عديدة 

، كذلك يجب )الدرق والقصور الكبدي تزيد فعاليته، وهناك أدوية وحاالت مرضية تقلل من فعاليته

  ).Kاالغذية الغنية بفيتامين ( االنتباه للتداخالت الغذائية مع هذا الدواء 

، Kطاء فيتامين أهمها النزف والذي يمكن معاكسته إما بإيقاف الدواء، أو إع: اآلثار الجانبية للوارفارين

المحضرة بالهندسة ) VIIأو العامل  II(او نقل البالزما الحديثة أو مركزات من معقدات عوامل التخثر 

  .الوراثية

جلدية وتنخرات، ارتكاسات تحسسية، اضطرابات ) خثرات(كذلك قد يترافق استعماله مع حدوث آفات 

بع وراحة القدم بلون أزرق خفيف هضمية، صلع، انخفاض في مستويات الهيماتوكريت، تلون أصا

  .، التهاب بنكرياس)متالزمة أصبع القدم االرجواني( تترافق مع ألم 

والثلث ) X( هذا الدواء يخترق المشيمة و مشوه لألجنة وال يعطى أبدًا للحوامل خاصة في الثلث األول 

ادة يعطى بجرعات ، ولكنه آمن بالنسبة للمرضعات، ع)يسبب نزف عند الجنين( األخير من الحمل 

  ).عادة مرة في اليوم( ملغ في اليوم  10- 2تتراوح مابين 

  .ارتفاع ضغط الدم الشديد، القرحة الهضمية، أي حالة مؤهبة لحدوث نزف: مضادات االستطباب

   :international normalized ratio INRف ئه اجراء فحوص متعلقة بزمن النز يجب عند اعطا

  .التداخالت الدوائية للوارفارينيظهر الشكالن بعض 
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  thrombolytic drugsاألدوية الحالة للخثرات 

تحل هذه األدوية الخثرات من خالل تحريض تشكل البالزمين اعتبارًا من البالزمينوجين، والبالزمين 

مضادات يحل الفيبرين وبالتالي الخثرة، ويجب اإلسراع بإعطائها ما أمكن، ويفضل مشاركتها مع 

  .التخثر مثل الهيبارين أو مضادات تكدس الصفيحات

  :تعطى هذه األدوية حقنًا وريديًا لمعالجة

الصمات والخثارات ، وأهم استعمال لها هو احتشاء العضلة القلبية وتكون الفائدة عظمى كلما طبقت 

ساعة بعد  12 قد تكون فعالة اذا اعطيت خالل)( ساعات من بدء أعراض النوبة 6- 1خالل ( مبكراً 

  )ظهور أعراض النوبة

،  يفضل تجنب اعطائها للحامل، وال )يشمل أيضًا نزف هضمي ودماغي(النزف : أهم آثارها الجانبية

تعطى في حال وجود  نزف حيث أوجروح أو قصة سابقة لحوادث وعائية دماغية نازفة أو في التهاب 

  .شغاف القلب الجرثومي 

  .اء حمض أمينو كابرويك أو حمض ترانيكساميكيعاكس النزف الناجم عنها بإعط

  urokinase streptokinase, alteplase, reteplase,, tenecteplase ,: أهم أفرادها

  :streptokinaseستريبتوكيناز 

  .بروتين يصطنع من المكورات العقدية يرتبط مع البالزمينوجين ويسرع تحوله إلى بالزمين فعال

نه قد يسبب فرط حساسية كونه بروتين غريب، و من يكون لديهم إصابة ومن الهام التأكيد على أ  

  ن تعدل من فعالية ستريبتوكيناز ، يمكن لهذه األضداد أ)لديهم أضداد تجاهها( حديثة بالمكورات العقدية 

   :alteplaseألتيبالز 

) Reteplase  وtenecteplase  تشبهalteplase  ًبأنها اشكال مؤشبة أيضا(  

 tissue plasminogenيوجد في الجسم  مايسمى بالعامل المفعل للبالزمينوجين النسيجي 

activator (t-PA) وقد تم تصنيع هذا العامل بتقنية التأشيب باسم ،alteplase  وهو أفضل من

  ) أقصر من الستريبتوكيناز( ستريبتوكيناز في حل الخثرات األقدم عمرًا، نصف عمره قصير
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ستربتوكيناز ال يعطى في هذه الحالة ( ،)ساعات 3خالل (لمعالجة السكتة االقفارية  ويستعمل أيضاً 

  )ألنه يسبب نزف

وهو أنزيم بشري يصطنع في الكلية يحول مباشرة البالزمينوجين الى : urokinaseيوروكيناز 

  .بالزمين

  

  األدوية المستعملة في معالجة النزف

، أو بشكل تالي )IXو VIIIعوز عوامل التخثر (عور قد يحدث النزف بسبب حالة مرضية مثل النا

لبعض الجراحات مثل الجراحات الهضمية أو استئصال البروستات، وكذلك إعطاء األدوية المضادة 

  .للتخثر

يعالج الناعور بإعطاء مستحضرات مركزة لعوامل التخثر وأيضًا تعطى أدوية أخرى، سوف نذكر بعض 

  :نزفاألدوية المستعملة في معالجة ال

• Aminocaproic acid and tranexamic acid:  

  .تثبط بشكل تنافسي تفعيل البالزمينوجين وبالتالي تثبط انحالل الفيبرين، تعطى فمويًا ووريدياً 

تستعمل في معالجة  النزف الناجم عن حاالت الفيبرين، النزوف التالية للجراحات الهضمية واستئصال 

  .المترافق مع نزف، قد تسبب خثار داخل األوعيةالبروستات، بعد قلع األسنان 

• Protamine sulfate: 

يعاكس تأثيرات الهيبارين، يستحصل عليه من السمك يتداخل مع الهيبارين ويشكل معه معقد ثابت، 

  ).يعطى حقنًا وريدياً ( التحسس، توهج، انخفاض ضغط الدم إذا أعطي بسرعة : آثاره الجانبية

  :Kفيتامين  •

ساعة حتى  24تحتاج ل ( عالجة النزف الناجم عن الكومارينات، االستجابة له بطيئة يستعمل في م

إذا كان هناك حاجة لمعالجة النزف بسرعة يجب نقل البالزما المجمدة ) ( تبدأ تأثيراته بالظهور

  ).بسرعة

  .يعطى فمويًا وحقناً 
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ي العناية المشددة  بسبب يحدث عوز هذا الفيتامين بشكل خاص عند المرضى المقيمين في المشافي ف

الغذاء الفقير، المعالجة المتعددة بالصادات الحيوية، ويحدث بشكل شائع عند الولدان وهنا يعطى 

  .للولدان للوقاية من النزف الناجم عن عوزه

• Desmopressin acetate:  

فعالية العامل ،  يساهم في زيادة تحرر عامل فون ويليبراند وبالتالي يزيد )ADH(يشبه الفازوبريسين  

VIII يستعمل  في معالجة الناعور النمط ،A  داء فون ويليبراند، و قد يستعمل في الجراحات الخفيفة ،

  .مثل قلع األسنان، يعطى داخل األنف وحقنًا وريديًا وفموياً 
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  )فشل القلب(قصور القلب 

Heart failure  

ضعفًا في قدرة البطينات على أن تمتلئ أو أن قصور القلب  هو مرض مترقي ناجم عن خلل يسبب 

تقذف الدم، وبالتالي يصبح القلب غير قادر أن يقذف الدم بالكمية الكافية لتلبية حاجات الجسم، يسبب 

  %. 50-  40هذا المرض الموت المفاجئ بنسبة 

  .يسبب قصور البطين األيسر وذمة رئوية، وقصور البطين األيمن وذمة وعائية جهازية

ان قدرة القلب على التقلص وقدرته على قذف الدم، يسمى بالقصور االنقباضي، وكذلك هناك نقص 

مايسمى بالقصور االنبساطي وهذا ناجم عن عدم قدرة البطين على االسترخاء وبالتالي أن يتلقى كمية 

  ).يقل االمتالء(كافية من الدم 

  .ط الدم واألمراض الوعائية االكليلية وهناك عدد من األمراض التي تؤهب لحدوثه وأهمها ارتفاع ضغ

قد يكون بدء المرض حادًا كما هو الحال بعد احتشاء العضلة القلبية، أو قد يتطور ببطء كما هو الحال 

  .عند وجود ارتفاع في ضغط الدم

بما ان هذا المرض يسبب نقصًا في نتاج القلب فإن ذلك يحرض حدوث منعكسات في الجسم ، وهذه 

كون في البداية مفيدة وتحسن من نتاج القلب لكنها في النهاية تسيء للحالة،  وتشمل هذه اآلليات قد ت

  :اآلليات

تفعيل المنعكسات التي تسبب زيادة الفعالية الودية التي تساهم في تسرع القلب وزيادة قلوصيته،  .1

ة وبالتالي وٕان التقبض الوعائي الناجم عنها يزيد العود الوريدي والمقاومة الوعائية المحيطي

  .، وهذا يقود إلجهاد القلب أكثر afterloadوالحمل البعدي  preload يزداد الحمل القبلي 

أنجيوتنسين وبالتالي زيادة احتباس السوائل وزيادة حجم الدم داخل  - تفعيل جملة الرينين .2

لتقبض زيادة ا AgII، و يسبب )زيادة الحمل القبلي( األوعية، ويزداد حجم الدم العائد للقلب 

  .الذي يسيء أيضًا لعمل القلب ويزيد اجهاده) زيادة الحمل البعدي( الوعائي المحيطي 

خاصة في ( حدوث تبدالت في حجم وشكل وتركيب الخاليا العضلية القلبية ومايحيط بها  .3

، وتبدالت في هندسة ventricular remodelingوهذا يسمى إعادة نمذجة البطين ) البطين
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كثر كروية وهذا يؤثر سلبًا على وظيفته، كما ويحدث زيادة في الكتلة القلب حيث يصبح أ

البطينية بسبب زيادة تكاثر النسج االتصالية وزيادة تليف البطين وترسب الكوالجين فيه  وهذا 

وٕان هذه اآللية مسؤولة عن ترقي  . (ventricular hypertrophyيسمى تضخم البطين 

 )المرض بنسبة هامة

كذلك يزداد افراز هرمون الفازوبريسين، وتنتج األذينات ببتيدات تسمى الببتيدات المدرة للصوديوم 

natriuretic peptides (NP)  من النمطA وB  )BNP, ANP( كرد فعل على الزيادة في ،

حجم الدم الناجمة عن تفعيل جملة الرينين، وتسبب هذه الببتيدات فعًال مدرًا وتعاكس تأثيرات 

  . لدوستيرون، توسع األوعية وتقلل التضخم القلبي وتقلل الفعالية الوديةاأل

، ألدوستيرون، فازوبريسين وعوامل أخرى تساهم في IIنور ابينفربن، أنجيوتنسين : ولقد وجد أن كًال من 

  .يقلل من حدوث إعادة النمذجة NOحدوث إعادة النمذجة والتضخم البطيني، وأن 

  :قصور القلب الالمعاوض 

إذا استطاعت اآلليات السابقة أن تعيد نتاج القلب للحالة الطبيعية،  فهذا يسمى قصور قلب معاوض، 

وهذه اآلليات تزيد العبء على القلب  وبالتالي تقلل أداءه، وقد تصل لمرحلة ال يستطيع فيها القلب أن 

  .يعاوض ويحافظ على نتاج القلب وهذا يسمى القصور الالمعاوض

  :أعراض المرض 

  .التعب وعسر التنفس، عدم القدرة على تحمل الرياضة، الوذمة الوعائية والرئوية،  تسرع القلب

  :تصنيف قصور القلب

I : ال تظهر األعراض إال عندما تتجاوز الفعاليات الفيزيائية الحدود العادية، وبالتالي ال تحد الفعاليات

  العادية

II : تحد الفعاليات العادية)تعب وخفقان( تظهر بعض األعراض بالفعاليات العادية ،  

III : تظهر األعراض بالفعاليات الفيزيائية البسيطة األقل من عادية  

IV :تظهر األعراض في حالة الراحة.  

  :وهناك تصنيف أحدث كالتالي
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A : وجود أمراض قد تؤهب لحدوث قصور القلب في المستقبل من دون وجود خلل بنيوي أو وظيفي في

  وجود أعراض القلب ومن دون

B :وجود أمراض قلبية تسبب حدوث تبدالت في بنية القلب من دون وجود أعراض  

C : وجود أمراض قلبية تسبب حدوث تبدالت في بنية القلب مع ظهور أعراض  

D : على الرغم من تناول أدوية المراحل السابقة تستمر ( قصور قلب معند يحتاج لتدابير خاصة

ة، وهؤالء يحتاجون لدخول المشفى واتخاذ تدابير عالجية دوائية األعراض حتى في وقت الراح

  )وغيردوائية

  المعالجة الدوائية

  :تهدف المعالجة إلى

  .تحسين األعراض،التخفيف من ترقي المرض، واإلقالل من نسبة الوفيات

ن ويكون ذلك من خالل  تخفيف الحمل على العضلة القلبية، تقليل حجم السائل خارج الخلوي، تحسي

قلوصية العضلة القلبية واإلقالل من إعادة النمذجة البطينية، وحسب حالة المريض يمكن أن يعطى 

  .دواء أو أكثر

  :أهم المجموعات الدوائية المستعملة في معالجة هذا المرض

و حاصرات مستقبالت األنجيوتنسين ) ACEis(األدوية المثبطة لإلنزيم المحول لألنجيوتنسين  .1

)ARBs(  

  بيتاحاصرات  .2

  المدرات .3

الغليكوزيدات القلبية، مثبطات الفوسفو دي استراز، ( األدوية التي تزيد قوة تقلص القلب  .4

 )الدوبامين والدوباتامين

  حاصرات مستقبالت األلدوسترون .5

  )هيدراالزين والمشتقات النترية( الموسعات الوعائية  .6
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  )ACEis(األدوية المثبطة لإلنزيم المحول لألنجيوتنسين  - 1

، فمن خالل إنقاص إنتاج AGENTS OF CHOICEد حجر األساس في معالجة هذا المرض  تع

إعادة النمذجة والتضخم البطينية، التقبض الوعائي المحيطي واحتباس : فهي تقلل من IIاألنجيوتنسين 

  . الصوديوم والماء، و الفعالية الودية

، ويفضل إعطاءها في وقت مبكر، )األولىبشكل خاص الثالثة ( تستطب في كل مراحل قصور القلب 

ويجب البدء بها مباشرة بعد احتشاء العضلة القلبية الذي يعد من أهم األمراض المسببة لقصور القلب، 

  .وتقلل من نسبة الوفيات

  )ARBs( حاصرات مستقبالت األنجيوتنسين - 2

  .رتان بشكل خاص في هذا المرضتستعمل كبديلة للسابقة لمن ال يتحملونها، يعطى فالزارتان أو كانديزا

  حاصرات بيتا - 3

قد يبدو من غير المنطقي إعطاؤها، لكن  أثبتت الدراسات السريرية قدرتها على تحسين قدرة القلب على 

  .قذف الدم و تعديل إعادة النمذجة

   .قد  تحسن أعراض المرض أو قد ال تعدل منها، لكنها تقلل من نسبة ترقي المرض ومن نسبة الوفيات

آلية عملها هنا غير واضحة، لكنها قد تعزى لخواصها المضادة الضطراب النظم التي عادة ماتترافق 

اإلقالل من التبدالت التي تطرأ على الخاليا القلبية بتأثير (مع هذا المرض، تعديل إعادة النمذجة 

  .و تثبيط تحرر الرينين) الكاتيكوألمينات

التعطى في الحاالت الخطيرة الحادة من المرض، ويجب عند إعطائها البدء بجرعات منخفضة جدًا  

منها مع معايرة الجرعات المعطاة،  ولقد أثبت كل من كارفيديلول وميتوبرولول فعالية خاصة في هذا 

  .المرض

  المدرات- 4

  .مرضتستعمل كل من المدرات التيازيدية ومدرات العروة في معالجة هذا ال
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تقلل العود الوريدي وبالتالي ( وهي تقلل من الوذمة الرئوية والمحيطية من خالل إنقاص حجم البالزما  

، لها تأثير سريع في تخفيف األعراض، وتزيد القدرة )الحمل القبلي ويجب عدم اعطائها بجرعات عالية

  .على تحمل التمارين، وهي ال تعدل من ترقي المرض

  ةالموسعات الوعائي - 5

  .مشاركة ايزو سوربيد دي نترات وهيدراالزين

Isosorbide dinitrate  يوسع األوردة بشكل أساسي، وهيدراالزين يوسع بشكل مباشر الشرايين، ولقد

  .وجد أن هذه المشاركة تقلل من ترقي قصور القلب

ة والشديدة هناك من ينصح أن تكون هذه المشاركة جزء من المعالجة التقليدية للحاالت متوسطة الشد

وحاصرات بيتا أو هناك مضاد  ACEisعند المرضى الذين لم تخف عندهم األعراض بعد تناول 

  .استطباب لها

  حاصرات مستقبالت األلدوستيرون - 6

سبيرونوالكتون وايبليرينون تثبط ترسب الكوالجين في القلب وتخفف من إعادة نمذجته، إضافة لفعلها 

  .المدر الخفيف

  ).التأثيرات الهرمونية معه أقل( تأثيرات جانبية أقل  ايبليرينون يملك

. ( تعطى في الحاالت الشديدة، وكذلك لمن لديهم سوء في وظيفة البطين بعد احتشاء العضلة القلبية

يفضل إعطاؤها لمرضى يحتاجون لمدعمات بوتاسية، وليس من الضروري استعمالها في المراحل 

  )األولى والثانية

  

 inotropic agentsتزيد قلوصية العضلة القلبية  األدوية التي - 7

  : فيزيولوجيا التقلص العضلي القلبي

إن زيادة تراكيز الكالسيوم الحر داخل الخلية تزيد تقلص الخاليا العضلية القلبية، والكالسيوم الحر له 

  :مصدران

  .المتحرر من الشبكة الهيولية العضلية ، والقادم من خارج الخلية
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  :إن هذه الزيادة المستمرة تجعل العضلة في حالة تقلص مستمر،  لذلك فهناك آليات إلزالة ذلك  

التبدالت في (كالسيوم  التي تحفز خروج الكالسيوم مقابل دخول الصوديوم  - إما عبرمبادلة صوديوم

لشبكة الهيولية ، أوعبرقبط الكالسيوم من ا)تراكيز الصوديوم داخل الخلية تؤثر على تراكيز الكالسيوم

  .العضلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )digoxin, digitoxin: (الغليكوزيدات القلبية •

  .و أهمها الديجوكسين والديجيتوكسن، والديجوكسين هو األكثر استعماالً 

يطرح الديجوكسن  بنسبة عالية كلويًا من دون أن يطرأ على قسم كبير منه أي تبدل، في حين يملك (

  ).أطول ويستقلب كبديا بنسبة عاليةديجيتوكسين نصف عمر 

  :آلية عملها

التي تساهم بإخراج الصوديوم خارج الخلية  Na+/ K+/ ATPaseتثبط الغليكوزيدات القلبية مضخة  

  )  .يرتبط بنفس المكان الذي ترتبط فيها شوارد البوتاسيوم بهذه المضخة(عكس مدروج التراكيز
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من المعروف أنه في نهاية االنقباض العضلي يجب أن تصبح تراكيز الكالسيوم الحر داخل الخلوية 

التي  Na+/ Ca+/ exchangerمنخفضة كي تسترخي العضلة، ويساهم في ذلك كل من مايسمى 

تطرح الكالسيوم خارج الخلية بالتبادل مع الصوديوم ويتحكم بذلك مدروج التراكيز لهذه الشوارد على 

  .طرفي الغشاء الخلوي

، سيسبب زيادة تراكيز الصوديوم داخل Na+/ K+/ ATPaseإن تثبيط الغلوكوزيدات القلبية لمضخة 

  .، حيث تقل قدرتها على ضخ الكالسيوم خارج الخلية+Ca ++/ Na الخلية، مما ينعكس على مضخة 

. القلبية وبالتالي زيادة قوة تقلصهاوالنتيجة النهائية هي زيادة  تراكيز الكالسيوم داخل الخلية العضلية 

زيادةمخزون الشبكة الهيولية العضلية من الكالسيوم الذي سيسمح بتحرر كمية أكبر من الكالسيوم منها (

  ).عند التنبيه التالي

كونها تزيد نتاج القلب هذا يخفف من المنعكسات ( كما وتقلل الغليكوزيدات القلبية من الفعالية الودية  

كذلك تقلل من ( وبالتالي تقلل المقاومة الوعائية المحيطية،) تي كانت ناجمة عن نقص نتاجهالودية ال

) المبهمية(، وتزيد الفعالية نظيرة الودية )افراز الرينين  وكأنها تملك فعًال مدرًا لكنها بالفعل ليست كذلك

  .ذينيولهذا دور في فعاليتها في معالجة التسرعات فوق البطينية مثل الرجفان األ

( فعالية خاصة في قصور القلب المترافق مع تسرع قلب فوق بطيني مثل الرجفان األذيني  لذلك فلها

  ).وهنا يجب أن تعطى مبكراً 

يحسن الديجوكسين الوظيفة التقلصية للبطين ويزيد من معدل قذف الدم، ويساهم في زيادة القدرة على  

، )مرة يومياً / مكغ 125 - 62.5وكسين هنا بجرعة يعطى الديج. ( تحمل التمارين، وتحسين األعراض

( ونظراأ لعمره النصفي الطويل فهويعطى بجرعة تحميل تتلى بجرعة صيانة  موضحة في الجدول 

  ).كانت سابقا جرعة التحميل كبيرة وتسبب سمية
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  .و المدرات وحاصرات بيتا  ACEisب يستطب في حال قصور تقلص البطين أليسر الشديد بعد البدء 

  .ال تعطى الغليكوزيدات القلبية إذا كان هناك قصور قلب انبساطي 

تؤثر على القناة الهضمية والجملة العصبية :  تاثيرات الغليكوزيدات القلبية  على األعضاء األخرى

  .المركزية

كون ناجمة عن تأثيرات غثيان، إقياء وٕاسهال، وقد ت:  تأثيراتها الهضمية هي األكثر شيوعًا وتشمل

أهالسات ، : فهي تشمل CNS، أما تأثيراتها على CNSمباشرة على القناة الهضمية أو على 

  .اضطرابات رؤية وعدم تمييز األلوان، صداع وتعب

 /+Naيقلل ارتفاع البوتاسيوم في الدم ارتباطها بمضخة  : التداخل مابين الغليكوزيدات القلبية والكهارل

K+/ ATPase ، وان انخفاض البوتاسيوم  وكذلك انخفاض المغنزيوم في الدم تعززمن تأثيراتها، وٕان

  .زيادة الكالسيوم في الدم تعزز من تأثيراتها

لها تأثيرات على نقل اإلشارة  ومراحل كمون العمل للنبضة القلبية، منها مايكون مفيد :  التأثيرات القلبية

  .اضطرابات نظم خطيرةعالجيًا ولكن في كثير من األحيان تسبب 

  :معالجة سمية الديجوكسين

من الهام جدًا التأكيد على أن الديجوكسين يملك مشعرًا عالجيًا ضيقًا، ويجب االنتباه من أي عامل قد  

  .يزيد من تراكيزه في الدم أو يعزز تأثيراته
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الكلوي والتي قد تزيد  هناك عدد كبير من األدوية التي تتداخل مع ارتباطه ببروتينات البالزما واطراحه

  . تراكيزه الدموية، كما وأن القصور الكلوي يزيد من سميته

إذا ظهرت أعراض اضطرابات رؤية واضطرابات هضمية نكتفي بتخفيف الجرعة، لكن إذا حدثت ال 

  :نظميات قلبية يجب مراقبة تراكيزه في الدم وضبطها، وفي حاالت االنسمام الشديد يجب

التي ) digoxin immune FAB( سيوم في الدم، وٕاعطاء أضداد الديجوكسينرفع مستويات البوتا

  .ترتبط معه وتلغي تفعيله ، وزرع ناظم خطا جراحياً 

  :مثبطات الفوسفو دي استراز •

 enoximoneوmilrinone و ميلرينون  amrinoneأهم أفرادها أمرينون 

تخرب األدينوزين أحادي الفوسفات المسؤولة عن  IIIوتثبط هذه األدوية خميرة الفوسفودي استراز 

، وهذا يسبب زيادة تراكيز الكالسيوم داخل الخلية، وبالتالي زيادة  cAMPالحلقي، ممايقود لزيادة تراكيز 

  .القلوصية القلبية

الالنظميات القلبية، انخفاض ضغط الدم، : استعمال هذه األدوية يترافق مع عدد من اآلثار الجانبية

، وٕان )في الزجاج فقط( وتثبيط تحوصبها ) تقليل فترة حياة الصفيحات( الدموية نقص الصفيحات 

استعمال هذه األدوية يترافق مع زيادة معدل الوفيات، لكن استعمالها لفترة قصيرة ال يسبب ذلك، وهي 

  .تخفف من األعراض في الحاالت المعندة

  .لقد قل استعمال ميلرينون ألنه يسبب نقص الصفيحات بشدة

  وبامين ودوبوتاميند •

 cAMPفي القلب، ممايفعل األدينيل سيكالز وبالتالي زيادة  1تملك فعالية شادة للمستقبالت بيتا 

أنصاف عمرها . ( D1الخلوي ومنه الكالسيوم والتقلص، ويملك الدوبامين فعالية شادة لمستقبالت 

  )قصيرة جدًا تتجلى ببضعة دقائق لذا تعطى تسريبًا وريدياً 
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يتواجد الديجوكسين على شكل مستحضرات فموية وحقنية، أما العوامل األخرى التي تزيد : ( اتمالحظ

  )القلوصية فهي توجد بأشكال حقنية فقط

  . يعطى في قصور القلب الالمعاوض أيضًا نتروغليسيرين ونتروبروسيد الصوديوم

أجريت عليه دراسات للتحقق ، nesiritideيسمى ) محضر جينياً (  BNPيوجد حاليًا شكًال مؤشبًا من 

من فعاليته وأمانه في قصور القلب الالمعاوض، ولقد أبدت أحد الدراسات السريرية الضخمة أنه لم 

  .يقلل من معدل الوفيات

  .وهو حاصر لمستقبالت الفازوبريسين في معالجة هذا المرض tolvaptanكما ويمكن أن يعطى دواء 
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  الذبحة الصدرية

Angina pectoris 

تحدث الذبحة الصدرية نتيجة عدم التوازن مابين متطلبات القلب من األكسجين ومابين األكسجين الوارد 

له عبر األوعية اإلكليلية، وقد يكون ذلك ناجمًا عن عدة أسباب، مثل وجود لويحات ناجمة عن 

ن التدفق الدموي فيها، و التصلب العصيدي في هذه األوعية اإلكليلية تقلل من قطرها وبالتالي تقلل م

  .إن وجود الخثارات على اللويحات يجعل الوضع أكثر خطورة ، أو بسبب تشنج هذه األوعية االكليلية

، زيادة قوته التقلصية، زيادة ضغط الدم، أو زيادة حجم )عدد ضرباته( إن كل من زيادة معدل القلب 

تتمدد تطيع األوعية االكليلية السليمة  أن الدم في البطين تزيد من حاجة القلب لألكسجين، وهنا تس

) بطانتها( اجة المتزايدة من األكسجين للقلب، ولكن في حال وجود أذية في هذه األوعية حلتأمين ال

ألم ( يكون ذلك صعبًا وبالتالي تقل كمية األكسجين الواردة للقلب وهذا يسبب أعراض الذبحة الصدرية 

، حيث تنجم هذه األعراض عن نواتج االقفار القلبي )وأسفل الفك صدري شديد مفاجئ يمتد حتى الذراع

  .التي تنبه المستقبالت األلمية

  :أنواع الذبحة

السبب الرئيسي هو التصلب العصيدي، وتسمى : stable anginaالذبحة الصدرية المستقرة  •

 أيضًا ذبحة الجهد 

حاجة القلب لألكسجين وتزول ، حيث تظهر أعراضها عندما يبذل جهد ما وتزداد )التقليدية( 

  األعراض بالراحة

وتعد جزء هام من مايسمى المتالزمة : unstable anginaالذبحة الصدرية غير المستقرة  •

، تظهر أعراضها عندما يبذل الجسم جهودًا acute coronary syndromeاالكليلية الحادة 

ات على اللويحات العصيدية، بسيطة أو أحيانًا في وقت الراحة وعادة السبب هو وجود الخثار 

تتميز بأنها تتكرر وتكون فترتها أطول بالمقارنة مع نوبة الذبحة المستقرة وهي أكثر خطورة 

  وتؤهب لحدوث احتشاءات وتسمى ذبحة ماقبل االحتشاء
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تظهر : prinzmetal's angina (variant)الذبحة الصدرية التشنجية أو ذبحة برنزمتال   •

 ، وعادة يكون السبب تشنج في األوعية االكليلية)غالبًا ليالً ( ة األعراض في وقت الراح

يحدث احتشاء العضلة القلبية عندما تنغلق أحد الشرايين االكليلية بشكل كامل بفعل الخثرات، وتسبب 

فقدان التروية للمنطقة التي تغذيها وبالتالي خلل في عمل الخاليا القلبية في هذه المنطقة وتنخر 

  . ه الخاليا وهذا يؤهب ألخطار أخرى مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلبواستماتة هذ

  :المجموعات الدوائية المستعملة في معالجة الذبحة

 isosorbide، ايزوسوربيد دي نترات nitroglycerinنتروغليسيرين : مركبات النترات العضوية

dinitrate ايزوسوربيد مونونترات ،isosorbide mononitrate 

حاصرات بيتا، حاصرات قنوات الكالسيوم، وأدوية أخرى مثل نيكورانديل، رانوالزين، ايفابرادين 

  .وتريميتازيدين

  :مركبات النترات العضوية

ويتم ذلك بفعل انزيمات  NOوتبدي فعلها من خالل تحرر النتريت الحرمن هذه المركبات وهذا يعطي  

داخل  cGMPالغوانيل سيكالز وبالتالي تزداد مستويات  NOحاوية على مجموعة سلفهدريل، يفعل 

  .الخاليا العضلية الملساء وبالتالي يحدث االرخاء العضلي

ترخي األوردة والشرايين، لكن تستجيب لها األوردة بشكل أكبر حتى لو أعطيت بجرعات منخفضة في 

تزيد تدفق الدم فيها، ويعزى حين تحتاج الشرايين لجرعات أعلى قليًال، وتوسع األوعية االكليلية و 

  )وله تأثيرات مثبطة للقلب.( تأثيرها بشكل أساسي لفعلها الموسع لألوردة

يستعمل نتروغليسيرين وايزوسوربيد دي نترات في معالجة الذبحة والوقاية منها، ويستعمل ايزوسوربيد 

  .مونونترات في الوقاية منها

للسان، بخاخ، مضغوطات مديدة التأثير، أشكال يتواجد نتروغليسيرين على شكل أقراص مص تحت ا

حقنية، لصاقات جلدية، ويتواجد ايزوسوربيد دي نترات على شكل مضغوطات ذات تأثير قصير وأخرى 

مديدة التأثير، بخاخ، وأشكال حقنية، ويتواجد ايزوسوربيد مونو نترات على شكل مضغوطات مديدة 

  .التأثير
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، يعطى نتروغليسيرين في الحاالت االسعافية حيث يملك بدء تستعمل في معالجة كل أنواع الذبحة

 5، وكذلك ايزوسوربيد دي نترات ولكن هذا يبدي تأثيره بعد حوالي )دقائق 3- 1(تأثير سريع جدًا 

  .دقائق

صداع، توهج، انخفاض ضغط الدم االنتصابي وقد يحدث عند بعض المرضى تسرع قلب : ج.آ

دد ضربات القلب، ويجب أن تعطى بفواصل بسبب حدوث تحمل انعكاسي وبعضهم األخر تباطؤ في ع

عليها ناجم عن اشباع االنزيمات الحاوية على مجموعات السلفهدريل المشمولة في آلية عملها وآليات 

  .أخرى

 ���ظ�: 

وهذا يتحول في الدم  طليعة دواء يتحول في الكبد الى مركب آخر هو Molsidominھ�ك دواء  

بتواسط األكسجين  NO، وهذا األخير يكون قادرا على تحرير ال NOلمركب آخر حامل لمجموعة 

  .NOواليحتاج لألنزيمات الحاملة لمجموعات السلفهدريل ليحرر ال 

منه  يترافق مع تحرر جذور أكسجينية حرة ، هذا يجعل  NOبدء تأثيره بطيء، كما أن تحرر ال

، وينصح البعض باستعماله كجسر ) سبب حدوث أورام عند حيوانات التجربة(محبذ به  استعماله غير

  .دوائي أثناء قطع النترات

   :حاصرات بيتا

 لقلب وانقاص قوة تقلصه، فعالة بشكتقلل حاجة القلب لألكسجين من خالل انقاص عدد ضربات ال

خاص في ذبحة الجهد ويمكن أن تعطى هنا بالمشاركة مع مركبات النترات العضوية ، وهي فعالة في 

  .الذبحة غير المستقرة من خالل انقاص استهالك القلب لألكسجين وقت الراحة

  :حاصرات قنوات الكالسيوم

محيطية وترخي بعض أفرادها تقلل عدد ضربات القلب وقوته التقلصية وتقلل المقاومة الوعائية ال 

األوعية اإلكليلية، وهذه األفراد التي تملك كل هذه التأثيرات تستعمل في معالجة الذبحة ، ولكن عادة 

  .تترك كخيار ثان بعد حاصرات بيتا

وهنا يعطى على شكل مستحضرات ) بشكل خاص التشنجية( نيفيديبين يملك فعالية في معالجة الذبحة 

  .ريعة التحرر التقليدية تسبب حدوث تسرع قلب انعكاسيبطيئة التحرر ألن المستحضرات س
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  :nicorandilنيكورانديل 

 NOمن خالل تحرير ) األوردة بشكل أساسي،الشرينات واألوعية االكليلية(يوسع األوعية الدموية 

  .وتفعيل فتح قنوات البوتاسيوم في أغشية خاليا العضالت الملساء لألوعية  الدموية

  :تستعمل في معالجة الذبحة مثلوهناك أدوية حديثة 

  :ranolazineرانوالزين 

يثبط قنوات الصوديوم في خاليا العقدة األذينية الجيبية في القلب ويقلل مستويات الصوديوم فيها 

وبالتالي يقلل دخول الكالسيوم الى داخلها وهذا يقلل من عدد ضربات القلب في النهاية،  وهو يثبط 

، وهو من خالل fatty acid oxidation pathway ( pFOX)ض الدسمة جزئيًا طريق أكسدة األحما

تثبيط أكسدة األحماض الدسمة في القلب يقلل حاجة القلب لألكسجين كون أن هذا الطريق يجعل القلب 

  ).يزداد تفعيل هذا الطريق بفعل االقفار.( يستهلك أكسجين أكثر من طريق أكسدة الغلوكوز

  .pFOXمثبط ل :  etrimetazidinتريميتازيدين 

يثبط  قنوات الصوديوم في العقدة الجيبية األذينية في القلب وبالتالي يقلل  :ivabradineايفابرادين 

  .عدد ضربات القلب

بشكل خاص ( وال بد من التأكيد على أن استعمال خافضات ضغط الدم و خافضات شحوم الدم 

معالجة الذبحة الصدرية ومنع تكرار حدوثها  ومثبطات تكدس الصفيحات تمثل جزء هام في) الستاتينات

  .وترقيها

  معالجة احتشاء العضلة القلبية

  :هدف المعالجة هو الوقاية من حدوث أذية مترقية غير عكوسة ونعطي

  حاالت الخثرة ومثبطات تكدس الصفيحات وذلك لفتح الشريان المغلق ومنع عودة انغالقه •

  األكسجين •

  والتقليل من فرط الفعالية الوديةاألفيونات لتخفيف األلم  •

  حاصرات بيتا •

  مثبطات االنزيم القالب لألنجيوتنسين •
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  ملحق بجرعات أدوية هذه المجوعة الدوائية
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  ر� ���وس. د                                                       ا�����رة ا���د�� ��ر           

  )1(ا�طرا��ت ا�
ظم ا����� 

Cardiac arrhythmias 

 ���25!�)#� �#دوث ا�!�#�ء '#& ا�$�#�� ا�����#�، و��$#دل % 80!�دث ا�طرا��ت ظم ا���ب � %

##د ا��$##��)�ن ���+��*وز�##دات �

�����  .ا�

إط#�ق (�!م ��*ل ط��$& ��ء 

ا���#ب  '&أو ا���� ا/��رة ) 

أو  ا�$�##دة ا�)���##� اط�2##�ً �##ن

 �########�!�########�5 ا�)���########� ا4ذ�

sinoatrial node (SA) 

 ،'!�#� ا�ور�#د ا4)#وف ا�$�#وي '#& ا4ذ�#ن ا��4#ن أ�#7لوا�!#& !!و�#6 ، ) ا4و�#& �ظم �ط5 ا���#ب(

�##�!�##ر ا���##� ا�����##� �##ن ا�$�##دة ا�)���##� ��##ر ا4�##)� ا�$�##��� ا4ذ�!   �##��!:##ل إ�##5 ا�$�##دة ا��ط�

�� أ��#�فو �#ن >#م  ،�!م ا;!��ر �$د ذ�ك ��ر �ز�� ھ�س ،)aterioventricular node )AV ا4ذ�

&(  .، و�= ������ ا�$���� ا��ط����ور *

��دث !��Bر '& �رور ا�د'$� �ن ا4ذ��ن إ�5 ا��ط��ن ���A �@ذ��ت أن !!��ص �2ل ا��ط��ت �!�< 

  .ا�دم ���ط��ت �2ل أن !!��ص ا��ط��ت

 أو�& '& إ�#داث ا���#�ت ��#دث �#دھ� إط#�ق ا/�#�رة �#دءاً �د�� !�7ل ا�$�دة ا�)���� *�ظم �ط5 

��#�  100-60 (�#ن  ا�$�#دة ا4ذ��#� ا��ط��#� و �*#ن �!*#رار أ2#ل  / &#' �#� 50-45'#& �#�ن  SAد�2

 &' ���AV (وي*ذ�ك إذا '��ت ا�$�دة ا4ذ��� ا��ط��� '& إ�داث ا/>�رة �!م . �!�*ل �ظم �ط5 >�

  ).25-15(و �*ن �!*رار �طC )دا س وأ���ف �ور*)&�ز�� ھ��ء ا/��رة '& 

!د�5 ا�7!رة ��ن �دء �#ر�� ���2#� و�#دء ا��#ر�� ا�!���#� ���#دورة ا�����#�، و!�#دأ *#ل دورة �*�#ون ��#ل 

��  ) '!رة *�ون ا�$�ل ھ& ا�7�:ل ا�ز�& ��ن �ر�!�ن �!!���!�ن( .�!و�د �7و��ً '& ا�$�دة ا�)���� ا4ذ�

�ء '& ا ���م *�ون ا�$�ل<!��� �����  :أطوار 4إ�SA, AV(  5(����� ا�$���� ا�
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��#ر  ��>ل زع ا�!�ط�ب �ر�6 ��+��ء ا���وي، و�!را'ق �6 !د'ق �ر�6 ��وارد ا�:ود�وم: 0ا�طور 

  .إ�5 دا�ل ا����� 2وات ا�:ود�وم ا�7و�!�)��

ا�+##�ء !7$�##ل 2##وات ا�:##ود�وم وا7!##�ح  �##دء �7!##رة 2:##�رة �##ن �##ود ا;�##!�ط�ب ##�)م �##ن: 1ا�ط##ور 

وات ا��و!���وم �  )�روج �وارد ا��و!���وم(وا+�ق �ر�6 �

ا�##ذي �$##دل �##ن  �ر��##� !�>##ل !##�Bر '##& �##ودة ا;�##!�ط�ب ��##�ب د�##ول �##وارد ا�*���##�وم: 2ا�ط##ور 

  �روج ا��و!���وم

���#�وم وا7!#�ح 2#وات ا+#�ق 2#وات ا�* �ر��� >��� �ن �ود ا�!�ط�ب �ر�6 �)�#� �#ن:  3ا�طور 

  ).�روج �ر�6 ���و!���وم (ا��و!���وم 

  . وھو ا��ر��� ا�!���� �$ودة ا;�!�ط�ب ا�!& !ؤھب ��دء *�ون ��ل )د�د: 4ا�طور 

��#�ت ��#!)�ب !; ( ��ل '!رة �دوث *�ون ا�$�ل !*ون ا�$�#�� ا�����#� '#& ���#� �:#��ن �ط�#ق�

J��� �ر��� ا�!��ص !*ون ا����#� ا�$�#���  ،��ر���'J& ; !�دث !��ص )د�د '& ھذه ا) ا�4رى  &'

 &��إن ��:#�� ، )وھ� ��*ن  ��!��= ا��وي ��*ل *�ف أن ��دث #زع ا�#!�ط�ب( '& ���� �:��ن 

  .�ر�6 ����J�تا�!$�2ب ا�ا�$:��ن ھذه !��& ا���ب �ن ا�!��ص ا���!�ر ا�!)��� ��5 

ا4ذ��##� ا��ط��##� ��##�ھم د�##ول ا�*���##�وم ��##ر 2##وات  '##& ا�$�##دة ا�)���##� ا4ذ��##� وا�$�##دة: ���ظ##�

ا�*����وم ا�7و�!�)�� '& �وء *�ون ا�$�ل، و���ھم د�ول �دد �ن ا��وارد �>ل ا�:ود�وم وا�*����وم 

�ص �روج ا��و!���وم  '& ا�طور !��5 �ر*� ا��وارد ('& �دوث ا�زع ا�!در�)& ���!�ط�ب  4و

 ��دء *�ون ��ل )د�د،  و!�>ل ا�:#ورھ� *�#ون ا�$�#ل '#& ا����#� وا����ح � )funny currentsھ

��  .ا�$���� ا��ط�
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  :ا�طرا��ت ا�
ظم

&���!K ا��ظ���ت ا������ ��دة �ن وا�د أو أ*>ر �ن ا��ذوذات ا�!���� '& )J�ز ا�ظم ا�!:  

  ) ا�ظم ا�)���� ا���ذة( �ذوذ '& ظ��� �ظم ا��ط5  -1

!�:##ر ا�د'$##� اL!�##� �##ن ##واظم ا��ط##� (ا�##ظم ا��##�ذة ا��!)##� �##ن ا�:##�ر !و:##�ل ا�د'$##�    -2

ا������ ���ب ا;72�رات �>�ُ ��� ��#�ب ز��#�ن ا��ظ�#� ا�����#� �#ن ا�$�#دة ا�)��#� ا4ذ��#� إ�5# 

 )ا�24�م ا�4رى �ن ا���ب

  .��� ا������ظ�ھرة �ودة ا�د�ول ��د'$� ا������ '& ا�و2ت �Nر ا����ب إ�5 ا�� -3
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  :ا�ظم ا�)���� ا���ذة

  و!!)�5 إ�� �!�رع ا���ب أو!��طؤ ا���ب

 O��#ن ا����'#&  د�2�#�/�#ر�� 100!�دث �ن !�رع ا���ب �د�� �!)�وز �دد �ر��ت ا���ب �دى ا/

*ون أ��م ���� �طء �2ب �د�� �*ون �دد ا��ر��ت أ2ل �ن ، ���� ا�را�� �����ر�� ���د��60 �2.  

  ،و ا�!��= ا�ودي)�ر��ت �*ل در)� 10(ار!7�ع در)� ا��رارة : ا�ر����P �!�رع ا���ب ا��4�ب

، )��##�ب *�##ر �)##م ا��##ر�� �##د�Jم( �##د ا�ر���##��ن : !�##�طؤ ا���##ب

&�Jا��� =��  .وا�!

###د�� !�###�ر ا���###� ا�����###� ��###ر ا�طر�###ق : ظ###�ھرة �###ودة  ا�###د�ول�

ا���##ب �##دء إ�##�رة  ا��و:##وف �##����ً 'J##& '##& ا�J��##� !!��##5، و�!ظ##ر

�>72Q#�ر ()د�دة '#& ا�$�#دة ا�)���#�، و�*#ن '#& �#�;ت �$�#�  �ر�#�� 

، ��*ن ����� أن !:ل إ�5# �#�طق '#& ا���#ب 2#د �ر)#ت �#ن ) ا���ب

 �JJ��  .'!رة ا�$:��ن و���!��& !

 ): ا���ذة( ا��ر��ت ا��!�ذة 

 وھو !��#ص ا���#ب �2#ل ا�#ز�ن ا��#وي ا�#ذي �!و2#6 '�#= �#دوث ا�#!��ص

  .SAا�ط��$&، وھ& !)م �ن و)ود �ؤر �و�دة �����ت �Nر 

�##�ھ##& ا�!�##ر��ت ا�!##& ; �*##ون ��##ؤھ� : !�##ر��ت ا���##ب '##وق ا��ط�

  ا��ط�ن وھ& !��ل

 �##�و!�##ك ا���##�P '##& ا�$�##دة ا4ذ��##� ) أو �##ؤر �!�##ذة '##& ا4ذ�##�ت �SA##واء �##ن (ا�!�##ر��ت ا4ذ�

��  . ا��ط�

&أواع  ا��ظ���ت وإذا �م �$��K '#وراً 'J#و ���#ت 4ن ا���#ب �$)#ز �#ن وھو أ�طر : ا�ر)7�ن ا��ط�

وھ� ��*ن �دوث ���ت �د�دة '& ��طق �د�دة �ن ا��ط�ن ��*ل �Nر �!��ق .( ا�!��ص ��ذف ا�دم

  )!��ب !��ص ا���ب وا�!ر��P= ��*ل �Nر �!ظم

&��#��= ��ر)7#�ن ) ا4ذ�#�ت !�رع �Nر �!ظم '#& ا4ذ�#�ت ��#�ب '�#ل '#& !��#ص:  (ا�ر)7�ن ا4ذ�

 �#����ا��ط�& �*ن ��دث '& ا4ذ��ت، وأھم أ����= ا������ ا4ذ��� ا��!)� �ن أ�راض ا�:����ت ا�
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 ��#��#ل إ�#5 ا��ط#�ن �!�#ن دون ا���)#� % 70و 2:ور ا���ب وھو أ2ل �طورة 4ن ا�#دم ��*#ن أن �

  .AVھذه ا����ت ا��!$ددة إ�5 �!��ص ا4ذ��ت، �*= 2د ���ب !�ر��ت �ط��� ���ب و:ول 

�##���##���J ��ر)7##�ن ا;ذ�##& �*##ن ا���##�ت '##& ا4ذ�!##�ن !*##ون أ2##ل 'و�##و�� �##= '##& : ا�ر'ر'##� ا4ذ�

&  .ا�ر)7�ن ا4ذ�

وات ا���رد�� ا�7و�!�)�� !��ك أ�*�;ً ��!��7 ��ل �را�ل *�#ون ا�$�#ل �#>�ً ��)ب ا�!B*�د ��5 أن ا�

�ة  �0+��� ، و�د �دا�� ا�طور  0ا�� ا�طور !*ون 2وات ا�:ود�وم �2ل �د�'A!7! &J و!��5 �دھ� ا�

!:��N Aر �7$��  و!$ود ��و�6 ا��+�ق �#د�� �$#ود *�#ون ا�را�#� ���#�م  1ا��7$�� و�$دھ� '& ا�طور 

  )اظر ا��*ل. ( ا��و�� �=
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  :ا�دو�� ا�������� �� ������ ا�طرا��ت ا�
ظم

  :Iا��)�و��  •

 �##J�* 0!$##�*س ا�##د�ول ا��##ر�6 ��:##ود�وم �##�ل ا�ط##ور ،

وات ا�:ود�وم ا�7و�!�)�� ��:� '& ��ن ��ل �:رھ� �

ا����##� �زو�##� ا;�##!�ط�ب، و�*##ون ار!��طJ##� أ�##Jل �6## 

##وات �7!و�##� أو �N##ر �##وات �##د�� !*##ون ھ##ذه ا��ھ##ذه ا�

�7$��، و�ن ا�)د�ر ���ذ*ر أ= '& ا��K ا��و�#دة ��ظ��#�ت 

5�وات '& ا����� ا��7!و�� و�N#ر ا��7$�#�  ا���ذة !��ھذه ا�

�و2##ت أط##ول ������ر##� �##6 ا��##K ا�ط��$�##� �##ذ�ك �*##ون 

  :ا��:ر أو�A '& ا��K ا���ذة، وھذه !��م إ�5

IA : وات (��/��'� ��$�*�� د�ول ا�:#ود�وم#�!�:#ر ا�

'J& !>�ط !��ر ا��و!���وم ا��#ر�6 ا��$�#د ) �در)� �!و�ط�

�ط�ب، وھ###& !ط�###!###����###Jل '!###رة *�###ون ا�$�###ل وأھ� :

�د�ن، د�زو��را��د و�رو*��Pن أ��د �*.  

IB : ص '!#رة�!�:ر 2#وات ا�:#ود�وم �در)#� ��#7�7، !#

*�ون ا�$�ل ��ث أJ� !$زز �روج ا��و!���وم '& ا�ط#ور 

�#J��#دو*��Pن و'�!#و�Pن و��*�#��!�ن : ا��ر�6 ��رو)#= و�

�د�P�*و!و.  

IC  : �###(وات ا�:###ود�وم �در###�###د، !�:###ر 2�P�*��' �###J*��###رة، و; !�###دل '!###رة *�###ون ا�$�###ل، و�

  و�رو��'�ون

 �#�!#ؤ>ر ��#5 ا��#K ( *ل أ'راد ا��)�و�� ا4و�5 '$��� �#���ً !)#�ه ا��ظ��#�ت ا��ط��#� و'#وق ا��ط�

��  �Nر  IB، و�*ن ا��)�و�� )ا4ذ��� وا��ط�

 ��  ).ا��ط�& !ؤ>ر '�ط ��5 ا���K( '$��� !)�ه ا��ظ���ت 'وق ا��ط�
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  )��:رات ��!�: ( IIا��)�و��  •

 ��P��  .  و!�& �ن ا����ت ا��!�ذة ا���7زة ود��ً ) 4ا�طور ( !��ل ا�7$���� ا�ود�� '& ا���ب و ا/>�رة ا�!�

  :IIIا��)�و��  •

!ط�ل '!رة *�ون ا�$�ل و!ز�د '!رةا�$:��ن �ن دون ا�!B>�ر ��5 2�ة ا�:ود�وم، ��ث أJ� !>#�ط !�#�ر 

أ��#ودارون، �ر�!���#وم، دو'�!���#د و�#و!��ول، و!��#ل �#ن ا;�#طرا��ت : و�J#�) 3ا�طور ( �وم ا��و!��

  .ا��)�� �ن �ودة د�ول ا����ت

  )��:رات 2وات ا�*����وم: (IVا��)�و��  •

!>�ط د�ول ا�*����وم �ن ��ل �:ر 2وات ا�*����وم ا�7و�!�)�#�  و!ط�#ل '!#رة ا�$:#��ن ��:#� '#& 

AV  وSA.  

  ا�+��*وز�دات ا������، أد�وز�ن : أدو�� أ�رى •

  :ھذا ا�!:�ف ; ��+& أن �$�J� ���ك �واص �)�و��ت أ�رى

�##د�ن ���##ك �##واص �د�##دة �##ن ا��)�و�##� ا�>��>##�، �رو�راو�##ول ���##ك �$##ض �##واص ا��)�و�##� �*

�*#ن �#�دة ا4و�5، �و!��ول ���ك �واص ا��)�و�� ا�>���، أ��ودارون ���ك �واص *ل ا��)�و��ت 

  .�3درج ��ن ا��)�و�� 

أ�Nب ���دات ا�طراب ا�ظم !�رض �دوث ; ظ���ت، و�$د ����#�ً ا�#!$��ل ا4دوات : ���ظ�( 

  )ا��ز��� ;�طرا��ت ا�ظم ا��+رو�� أ'�ل أواع ا��$��)�
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  ر� ���وس. د        ا�����رة ا�>��� ��ر                                                             

  )2(ا�طرا��ت ا�
ظم ا����� 

Cardiac arrhythmias  


وات ا��ود�وم( ا����و�� ا�و�� ��رات ��(  

  :IAا�:ف 

  )2ل ا�!$���=: (*��د�ن •

 6#وات ا�:ود�وم و��'$�= ا�����ر �*ون �ن ��ل ار!��ط= �

!##د'ق ا�:##ود�وم ، و�*##= ���##ك �##��!را*�ز ا�:##+�رة �##واص 

  ). ��:ر �و�*�ر�&( ���دة �@�!�ل *و��ن 

وھ###و '$###�ل '###& !>�###�ط ا��ظ��###�ت ا4ذ��###� �>###ل ا�ر'ر'###� 

وا�ر)7##�ن ا4ذ�##& وا��ط��##�  و�*##ن ��##�ب �وا:##= ا���##�دة 

'��7ل إ�ط�ء ا�د�)و*�#�ن ��2#= '#& �$��)#� ا�ر)7#�ن ��*و��ن 

&  .ا4ذ�

ار!7�ع !را*�ز ا��و!���وم ��رج ا����� !ز�د '$���!= ا��>�ط#� ��!�#�رات ا��#�رد�� ��#ر ا�+�#�ء ا���#وي، 

  .و���ب ا�7�ض !را*�ز ا��و!���وم  ��رج ا����� �*س ذ�ك

'#&  1ر ا���ب،*�#� أ#= �>#�ط ��#!���ت أ�7#� إن ھذا ا�دواء ���ل �ن �2و:�� ا���ب و���!#��& �7#�2م 2:#و

  ا4و��� ا�د�و�� و���!��& ���ب ھ�وط '& �+ط ا�دم

�##ص :��7�ت،�:##�ر : ج.أ، AVإ�##J�;ت ��##�� �����،ا�##طرا��ت ھ�##��� ��و�##�، :##داع، 

 &#���ص �2و:�� ا���ب، و���ب ���)ر��ت ا�$���� !�#�م *��!)�#5 ���#�*ل (!�ر��ت �ط��� وإ

  ).ط�ن، :داع، N>��ن، ا�طرا��ت رؤ��، أھ���تأذ�� �>ل ا�

، ا�7#�ض �#+ط ا�#دم، وھ#و �ز�#د ا�!را*�#ز ا���ز��#� 2AV:ور �2ب، �:#�ر : ���دات ا;�!ط��ب

 .��د�)و*��ن، و2د 2ل ا�!$���= ���ب ���!=، و��ت ���= ا�$د�د �ن ا4دو��
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���#د و د�زو��را��#د •�P�*د�ن ، و2#د : �رو##�7#س آ��##� ��#ل ا�*� �##J� ،د##����P�*2##ل ا�#!$��ل �رو

  . و���ب د�زو��را��د

���د ، *�� أ= ���ك �واص �P�*د�ن و�رو�2:ور �2ب ���ب إ�$�ف �2و:�� ا���ب أ*>ر �ن ا�*�

 .ھ��� ��:رة ���!���ت ا��و�*�ر�ن

  : IBا�:ف 

ھ###�م '###& �$��)###� ا��ظ��###�ت ا��ط��###� :  ��###دو*��Pن •

،&##���; �$ط##5  ��:##� !�##ك ا��)�##� �##ن ا;�!�##�ء ا�

و��####!$�ل '�####ط ��$��)####� )��####!��ب ��####دة( '�و�####�ً 

ا��ظ���ت ا���دة، و�$د ا����ر ا4ول ��$��)� ا�!��م 

  .ا����& ���د�)و*��ن

�$ط5 ور�د��ً و أ����ً �����ً وھو ;���ل �#ن !��#ص ا�$�#�� 

�����  .ا�

�د •�P�*ن، و�*ن !$ط5 '�و��ً : ��*����!�ن و!و�P�*دو�� =��!. 

�ن ��##!$�ل '##& �$��)##� ا�!�##�م ���د�)و*�##�ن، و)را�##� ا���##ب ا��7!##وح وإ)##راء *##: '�!##و�Pن •

�����  .ا��>طرة ا�

  .IA!��ب ;ظ���ت �*ن ���� أ2ل �ن ا�:ف 

2#وات :  ICا�:ف  �#J�' ��� ��(�!وات ا�:ود�وم ا�7و�!>�ط  2

و���!��& !�دي !B>�رات ھ��#� �!#5 ��#5 ) ا��+���(*�ون ا�را�� 

ط5 '�ط ��!�#ر��ت ا��ط��#� ا��$#دة وھ#�ك ا�ظم ا�ط��$& و!$

�J  .)دل *��ر �ول أ��

�##د •�P�*��'  : ،دة##��##!$�ل '##& ا��ظ��##�ت ا��ط��##� ا��$

  .و���ل 2وة !��ص ا���ب

��/�##�'� ��:##ر 2##وات ا�:##ود�وم 'J##و : �رو�##�'�ون •

 و2##وات ا�*���##�وم،) !$##�دل ا�)ر�##�ت ا����7##� �##ن �رو�راو�##ول( ��:##ر ��##!���ت ��!##� 

  .، وھو ���ل �ن !��ص ا���بAVو  SAوھو �>�ط '$���� 

 .وإن أدو�� ھذا ا�:ف 2د !ز�د �$دل ا�و'��ت 
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 �  �و!�##& �##ن ا���##�ت ) 4ا�ط##ور ( !��##ل ا�7$���##� ا�ود�##� '##& ا���##ب و ا/>##�رة ا�!���II:  �##�Pا����و

'#& ا���#ب ��#�ب '#& ا�J��#� �#ن �#�ل !7$�#ل  1ا��!�ذة ا���7زة ود��ً، ��ث أن !��= ا���!���ت ��!#� 

���P#� و�#دء ا4د�ل ��*�ز إ�5 ز��دة د�#ول ا�*���#�وم �����#� ا�����#�  و���!#��& 'J#& !�#�ب ز�#�دة  ا��!

  .*�ون ��ل

!$�*س ا��ظ���ت ا��)�� �ن ا�*�!�*و;���ت �#ن �#�ل �$�*�#� !B>�را!J#� ا���#�$7 ���#!���ت ��!#�، 

  .وھذا ��& �ن ا�!�رع ا��)م �ن �ودة ا�د�ول '& ذ�ك ا��*�ن AV*�� أJ� !ز�د ز�ن ا�$:��ن '& 

، أ�� �#و!��ول '���#ك �Iواص ا��)�و�� ) �رو�راو�ول، أ���و!و�ول( !��ك ا�$د�د �ن ��:رات ��!� 

أي أ#= �ط�#ل '!#رة ا�$:#��ن، *�#� و��#!$�ل إ�ز�و�#ول ذو ا�!#B>�ر ا��:#�ر '#&  �IIIواص ا��)�و�#� 

  .�$��)� ا��ظ���ت ا���دة

 ��، )��#� '�J#� ا�ر'ر'#� وا�ر)7#�ن ا4ذ�#&(إن ��:رات ��!� '$��� �د �دد �ن ا��ظ���ت 'وق ا��ط�

و��##�6 ا�##!$��ل �$##ض أ'رادھ##� ��و2��##� �##ن �##دوث ا�##طرا��ت ا�##ظم �##د �ر�##5 ا�!�##�ء ا�$�##�� 

�����  .ا�

وا�7#�ض �#+ط  AVإ�ط�ؤھ� �6 ��:رات 2وات ا�*����وم �ز�د �ط#ورة !�#�طؤ ا���#ب أو �:#�ر 

  .ا�دم

 �  �2##وات ا��و!��##�وم '##& ط##ور ا��##روج ا��##ر�6 ا�!##& !ط�##ل '!##رة ا�$:##��ن ��:##�ر   :IIIا����و

  .���و!���وم

  :أ��ودارون •

ھو أ*>ر ���دات ا�#طراب ا�#ظم ا�#!$��;ً  '#& ا��$��)#� وا�و2��#� 

�ن ا��ظ���ت ا��ط��� وا4ذ��� ��5 ا�#رNم �#ن أن ا�#!$���= �7!#رة 

2:�رة 2د ���ب ���� ھ��� و2د �*ون ھ�ك ���و�� ;�#!�دا�=، وھ#و 

�:##ر 2##وات ا��و!��##�وم، �:##ر ( *##ل ا����و�##�ت ���##ك �##واص 

، �#= �##واص )2#وات ا�:#ود�وم وا�*���#�وم، ��:##ر ���#!���ت ��!#�

�و�###$� �@و��####� و��:###� ا/*����####�،  و �ط�###ل أ��####ودارون '!####رة 

  .و ا����� ا�$���� ا������ وا�طرق ا���ذة  AVا�$:��ن '& 

�ن ا4ذ�##&، 'J##و ��ط##C ا;�##!)��� ا��ط��##�، ��##!$�ل '##& ا�##طرا��ت ا�##ظم ا��ط��##� ا��ز�##� وا�ر)##7

�ً ور�د��ً، :ف ��ره طو�ل �  )�دة أ����6(و�$ط5 '�و��ً و�
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; �#ؤ>ر ( !��طؤ �2ب، !��7#ز ا��ظ��#�ت ا��ط��#�، ا�#طرا��ت ھ�#���، !ر�#��ت '#& ا��ر�#�، : ج.آ

و��*#ن أن ��#�ب 2:#ور ، ��!وي ا��4ودارون ��5 ا��ود )��5 ا��:ر و�*ن إذا !7��2ت �و2ف ا�دواء

، !7#���ت ����##�� �##و��P و2#د !*##ون �##د�دة، 2##د )!را2##ب وظ�7#� ا�+##دة ا�در�2##�(أو '#رط �##�ط درق،

، *ذ�ك 2د ��دث ذات )�*و�� �و2ف ا�دواء(���ب !:�+�ت )�د�� زر2�ء '& ��طق ا�!$رض ���وء 

، �$ف ا�وظ��7 )و���J�:ور �$���� ���ط� �2ل ا��دء ����$��)� ( ر�P و!��ف رPوي 2د �*ون ���!�ً 

ا�*�د�� وا�!J�ب *�د أ����ً �*ون �ر�6 ا��#دوث و2#د �*#ون 2#�!�ً، وا�#!�ل �:#�& ���ط#& وا�#!�ل 

  ).�*وس(���& 

 . وھو أ���ً �ن ��:رات ��!� ��!$�ل '& �$��)� ا��ظ���ت ا��را'�� ���!��ء: �و!��ول •

، وھ#و *��#�د )��#��= ��+وا�!�#د�ن( دم *�ن ��!$�ل �����ً ��$��)� ار!7�ع �+ط ا�: �ر�!���وم •

�#�ص ;�طراب ا�ظم ���ك !B>�رات ����رة ��5 !��ر ا��و!���وم و�Nر ����رة �#ن �#�ل إ

ا�7$���� ا�ود��، و;�$د ���ر أول �*ن 2د ��!$�ل '& �$��)� ا�!�ر��ت ا��ط��� ا��Jددة �����ة 

 .��:� إذا �م ���ق ��دو*��Pن و�رو*��Pن أ��د '$����

!B>�را!= ا����دة ��!�ر��ت !�#دو أ*>#ر و�#و��ً '#& ا4ذ�#�ت، و�#ذا 'Jو��#!$�ل '#& :دو'�!���د •

 .ا�ر)7�ن ا4ذ�& وا�ر'ر'� ا4ذ���، 2د ���ب ا�طرا��ت ظم

  

 ��
وات ا�!����وم: IVا����و��رات �� :  

،  AVو  SA، �ط�#ل '�را����#ل ود��!�#�ز�م '!#رة ا�$:#��ن '#&  AVو SA!>�ط 2وات ا�*����وم  '& 

و��##!$�ل '�را����##ل ��$��)##� ا�!�##ر��ت '##وق ا��ط��##� ا��)�##� �##ن �##ودة ا�##د�ول، و��##�ط ا�##!)��� 

��  .   ا��ط�ن '& ا�ر)7�ن وا�ر'ر'� ا4ذ�

  :���دات ا�طراب ا�
ظم ا�#رى

 :د�)و*��ن  •

:#ود�وم �ؤ>ر ��5 ا���ب ��*ل ����ر و�Nر ����ر، و�)م  ا�!B>�ر ا�����ر �ن ��ل !>��ط ��#��  

�و!��#�وم أ!�##�ز و ز�##�دة ��##زون ا����#� �##ن ا�*���##�وم، أ�##� !B>�را!##= �N#ر ا�����##رة 'J##& �##ن �##�ل –

  :!$ز�ز ا�!��= ا����J& و���!��& 'Jو ���ب

  )�ن ��ل ��طرة ا�!B>�ر ا�����ر) ( ا���*��*�� ا�!�����P( ز��دة ا���و:�� ا������ وا��Jو)�� ا���و�� 



86 

 

��ل �وء ا����ت '& �SA  وAV  )&#�Jر ا����<B#!ن �#�ل �#�طرة ا�#�( &#�Jا��� =#��، ��#ث أن ا�!

�ود إ�5 !7$�ل 2وات ا��و!���وم ا������ �@�!�ل *و��ن ��� �$زز اJ��!7� و���!��& ز��دة ا;�!�ط�ب �

  .و:$و�� ا��دء �*�ون ��ل 4'& ا�طور 

�#ل ��#ر و�#ن ھ#� !�#رز '�Pد!#= ا�$�)�#� *��#�د ;�#طراب  AVو���5 ا�!B>�ر ا4ھم �= ھو إ�ط#�ء ا�

#= ���)ر�#�ت ا��#��� ��#�ب *� ،&#ا�ظم ، ��ث أ= ��!$�ل ���ط ا�!)��� ا��ط�ن '& ا�ر)7#�ن ا4ذ�

ا�!$���= �$د 2ل .( ���ت �!�ذة و!�ر��ت ور)7�ن �ط�&، وھ� !*ون ا��$��)� ���دو*��Pن و'!و�Pن

  )د�ول ��:رات 2وات ا�*����وم

  :أد�وز�ن •

 �SAو)ود '& ا�)�م ��*ل ط��$&، و�$ط5 ھ� �)ر��ت ����� و�= ��!���ت '& ا�$��� ا4ذ��� و 

#وات ا�*���#�وم '#& ):ف ��ره 2:�ر )داً ( AV و� AV، وار!��ط= �$J� ���ب '& ا�J��� !>��ط  �

2وات ا��و!���وم ا� A!'و !$ز�ز ،�J�' ط�ب������ �@�!�ل *و��ن ، و���!��&  إ�ط�ء �دوث زع ا;�!

�ل '& ��ص �دوث ا�!�ر��ت ا��)�� �ن �#ود ا�#د�ول ��#ر AVإذاً 'Jو ���ب إ�ط�ء ��، و���!��& إ

AV ل '##& �$��)##� ا�!�##ر��ت '##وق�##$'  ً�##�� =##P�و�)##ب أن �$ط##5 !�##ر���ً ور�##د��ً ��##ر��، وإ�ط ،

  . AVا��ط��� ��5 ��!وى 

2د ���ب  !وھK ا�و)=، !�K 2:��ت، ; ظ���ت �ؤ2!#� وأ�#م :#دري،; �$ط#5 ���ر�#5 ا�ر�#و���ن 

  . AVو; ��ن �د�Jم �:�ر '& 

  

  ).*�ن �����ً ��!$�ل إ�زو�ر����ن(��!$�ل ا4در����ن و ا4!رو��ن : ������ ���طؤ ا���ب
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  ر� ���وس. د                                      ا�����رة ا�>��>� ��ر                               

 ��
  opioidsا���!
�ت ا���و

  ��ز�و�و��� ا��م

ا�4م ھو ا�!)��� ����رة ��دوث أذ�� ��)��، و�)ب ا�!���ز ��ن �*و�ن ���ھ��ن '& آ��� �دوث 

  :ا�4م وھ��

) @�م�ا���!���� (ا���L ا����ط�� ا�!& !!�>ل '& ا�$:�و�ت ا�واردة ا���!���� �@ذ��  •

nociceptive afferent neurons  ؤذي� =�  ا�!& !7$ل ��

  ا���L ا��ر*ز�� ا�!& !��ھم '�J� ا�د'��ت ا�واردة '& !�*�ل ا;���س ���4م •

� '& ا��K ا����ط�� و!7$ل ���J�ت �ن �دة !��ك ا�$:�و�ت ا�واردة ا���!���� �@ذ�� J���ت ���

�Nر �+�دة �+�د ( ، و!*ون أ���ف ھذه ا�$:�و�ت �ن �ط�ن )��*��*��، �رار��، *���و��( أ��ط 

�ل(  C ا�����ن !��5 ا��4�ف �لAδ  )أو أ���ف �+�دة !��5 ( �ط��P ا�، و!!و�6 )�ر�$� ا�

  .'& ا���ع ا��و*&   dorsal hornا�ظJرا& ا4)��م ا���و�� �Jذه ا�$:�و�ت '& ا��رن 

�ل أ��ط �ن ا�4م �!���� '& ا��دة ��ث !�ول ا���= ا����ب �@ذ�� !$�ل ھذه ا�J���ت ا����� ��5 

�ل ��5 طول ���ورھ� إ�5 ا���ع ا��و*& وھذا �$!�د ��5 در)� !$��رھ� !إ�5 *�ون ��ل ا�ذي �

وات ا���رد��7وذة ��:ود�وم و ا�*����وم ( � �ن ��!���ت �ن �ط ا�(  

!!���ك ھذه ا�$:�و�ت ا�واردة ا���!���� �@ذ�� �6 �:�و�ت ا��رن ا�ظJرا& وا��2ل ا�$:�&  

ا�4��& ا�ذي �!�رر '& ا�����ك ھو ا�+�و!���ت، و�ن ا�وا2ل ا�$:��� ا�4رى ا�!& !!�رر '& 

���!J� و !!وا�ط �دوث ھذه ا�وا2ل !ر!�ط  و ،)substance P (ا�J���ت ا��ر*ز�� ھذه ھ& !�� 6�

6 ��طق 'وق ا���ع '& )ذع � &*�ون ��ل �$د ���*& ��ط ، و!!���ك �:�و�ت ا��رن ا�ظJرا

  . ا�د��غ �روراً �$دة ��طق '& ا�د��غ و!:ل إ�5 �2ر ا�د��غ ��ث �)ز �دھ� ا��$ور ���4م

��ً �7$ل ا�$:�و�ت ا��ز�� ا��>�ط� ا�!& !�B �ن ھذه ا�!��J�ت ا�!& و:�ت ����ع ا��و*& !$دل ;�

��ع ا��و*& وأھم ا�وا2ل ا�$:��� �Jذه �� &�طق 'وق ا���ع ا��و*& و!!J& '& ا��رن ا�ظJرا�

ا���رو!و�ن ا�!& !$�ل ��5 !>��ط ا�$:�و�ت ��*ل أ���& و  ا�$:�و�ت ا��ز�� ھ& ا�ورأدر����ن

 ��( '& ھذه ا��ط!� ��2�  ).��= ا4ذ�� ا�
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ا�ذي �!�رر '& ا���ع ا��و*& �>�ط !�رر ا�وا2ل  GABAو�ن ا�J�م ا�!B*�د ��5 أن ا��2ل ا�$:�& 

�ن ا�J���ت ا�$:��� ا�واردة ا���!���� �@ذ�� ا4و��� '& ا��رن ا�ظJرا& و*ذ�ك ا4'�و�ت ا�دا���� 

  .!��ب ذ�ك

  : ا�و��'ط ا�����

<� ��P�ت '�ز��J�ل ا��رارة، أو ��*��*�� �>ل ا��+ط  وا��ط6 ،أو ��J�ت *���و�� �>ل 2د !*ون ا��

�وارد ا��Jدرو)ن وا��و!���وم، ا��راد�*��ن،  :ا4ذ�� ا���و�� و�J� ا�و��Pط  ا�!& !)م �ن

د��ت، ا���دة �N�!ا��رو�Pن�  .، ا���J!���ن وا���رو!و

�ز�ن �د�د ���5 ا�4م ا�$:�& ا���B  ا�4راض ا�$:��� ا�!& !:�ب ا�طرق ا����� 2د !��ب أ�م

neuropathic pain   =، و�م !J7م �!5 اLن ا���L ا��ر��� �Jذه ا���;ت ��*ل وا�A �*ن �$!�د أ

��دث '$���� !�����P '& ا�$:�و�ت ا����� ا��!Bذ�� �)�� �ن 'رط ا�!$��ر �ن 2وات ا�:ود�وم 

  ا�7و�!�)�� ر��� *�Bد ا�$وا�ل

!�)� ا�!�رار !��= ا�$:�و�ت ) �$د ا�ر�وح وا�)را��ت: �>�ل(��داً  2د �*ون ا�4م ً�أو �ز�

  )ا�!J�ب ا��7�:ل ا�ر>��&:�>�ل(ا���!���� �@ذ�� 

��;!= أو �7$ل ا�!B>�رات : وھ�ك أ�م ���5 ا�4م ا��!را'ق �6 ا��رط�ن!وا�ذي �)م �ن �و ا�ورم أو ا

��Pا����� ���$��)� ا��$���� وا�دوا.  

��
  :opioids ا���!
�ت ا���و

!��ل �واد ط��$�� و:$�� !ر!�ط �6 ��!���ت ��:� �J� !��5 ا���!���ت  opioidsان *��� 

) و*ذ�ك '& ا�)��� ا�$:��� ا����ط��( ا4'�و�� �و)ودة '& ا�)��� ا�$:��� ا��ر*ز�� ��*ل أ���& 

�ود �7$ل ��*ن �@�م، ھذه ا���!� �J� ًط ا��ر!�ط ����رو!�ن و!�دي '$�ً ��دا����ت �ن ا�G  �J3و� 

 ����Pط ر��  ) :ھ�ك أ��ط أ�رى وأ��ط 'ر��� ���ذ*ورة ھ� �ن !طرق �J�(أ

Opioid-δ  )OPRD1 ( �J$� ط ا�دا���� ا�!& !ر!�طP�و ا�ر�dynorphin   

- opioidκ  )OPRK1 ( �J$� ط ا�دا���� ا�!& !ر!�طP�وا�ر�enkaphalin   

μ-opioid  )OPRM1 ( �J$� ط ا�دا���� ا�!& !ر!�طP�وا�ر�β-endorphin  ذهJ� ط��وھ�ك !�ت أ

  .ا���!���ت
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�ود �!>��ط ا4د�ل ��*�ز، وھذا � �J!���!�دي '$�J� ا���*ن �ر*ز��ً، ��ث ان ار!��ط ا4'�و�ت ���!

2وات ا��و!���وم '&  إ�5 ��ود '& ا�J��� ��5 ��!وى ا���ع ا��و*& A!' ل�J�! ت �$د���Jا�

2وات ا�*����وم ا�7و�!�)�� '& ا�J���ت �2ل ا����*��  A!' ط�ب و!>��ط�ا����*�� و!��ب 'رط ا�!

��ص ) �NPو!���ت وا���دة (و���!��& !>�ط !�رر ا�وا2ل �ن ھذه ا�J���ت ��� ���ب '& ا�J��� ا

��ص !�رر ا�وا2ل ا�$:��� ا����4  .ا;�!>�ر�� ا�$:��� وا

!�ر ��!���ت ا4'�و�ت ��*ل وا�6 '& ا�د��غ  'J& !�دي !B>�را!J� ��5 ا���طق �ن ا�د��غ *�� و!

J� ا�طرق ا��ز�� ا��>�ط� ا��!)�J إ�5 ا��رن ا�ظJرا&، وھ& !7$ل ھذا ا�طر�ق �ن ��ل � B�ا�!& !

  .!>��ط !�رر ا�$:�و�ت ا��>�ط� �Jذا ا�طر�ق

!$د ���ع ا��و*& و�$�J� !!وزع '& أ��*ن أ�رى، و*ل ھذه ا���!���ت �و)ودة ��5 ��!وى ا

!>��ط ( ��ؤو�� �ن �$ظم ا�7$ل ا���*ن �@'�و�ت و��$ض ا�!B>�رات ا�)���� ا�μ  ���Jا���!���ت 

���7$ل ا���*ن ��5 ��!وى ا���ع ا��و*&  κ، و!��ھم ا���!���ت ) !7س، ��ق، !Jد�P، وا�!��د

   .dysphoriaو2د !��ب !Jد�P واز��ج 

��*ن أن ���ب ار!��ط ا4'�و�ت ا���ر)�� ���!���!J� !�رر ا;'�و�ت ا�دا���� ا�!& !!دا�ل �6 

�Jط��  .ا���!���ت �*ل أ

د�� ا�!& !ؤ*د أن ا4'�و�ت ر��� !>�ط !��= ا�J���ت ا�$:��� ا�واردة ا���!���� �د�>�ً !و)د �$ض ا4

� ا�!$��ر �ن ��!���!J� '& ا�$:�و�ت ا������@ذ��  ��:� '& ��;ت ا;�!J�ب ��ث �زداد ھ )

 ً�وھذا ��وض ا;�!��د ا����ق ) ��ن ا��ور'�ن '& �7:ل ا�ر*�� �$د )را�� ا��7:ل ��دي '$�ً ��*

  .أن ا4'�و�ت !��ك '$�ً �ر*ز��ً �:راً 

*وJ� ( ���4ما�7$ل ا���*ن �J� �ز�K �ن '$�J� ا����ق �B! 6>�را!J� ��5 ا�)�ب ا�$�ط7& �ن ا��$ور 

  .)!ؤ>ر ��5 �2ر ا�د��غ و!��ب ا���ق وا�!Jد�P وا�!B>�رات ا����� ����ق وا;�!ر��ء

  :أھم أ'رادھ�

��   :ا���دات ا4'�و

Morphine, diamorphine , codeine, oxycodone, oxymorphone, hydrocodone, 

hydromrphone, dextropropoxyphene, methadone, meperidine, fentanyl, 
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alfentanil, remifentanil, sulfentanil, pentazocine, buprenorphinen, 

butorphanol, nalbuphine,nalorphine,tramadol, tapentadol   

��   .naloxone, naltrexone: و ا���:رات ����!���ت ا4'�و

  :ا��()�رات ا���
��� �*��و
�ت وا��()�رات ا�#رى

��دث !>��ط ا�!7س  *ون أن ا;'�و�ت !��ل ������ �ر*ز ا�!7س �7رط : !7سا�!>��ط  •

�ص ا4*�)�، 2د ��دث  و�د �ر�5 ا�)J�ز ا�!�7&  وھ� �)ب أ�ذ ا��ذر*ر�ون ا�دم و

  . ���)ر��ت ا�$�)�� و�*ن ��دث ��دة '& ��;ت 'رط ا�)ر��

ا;'�و�ت، وھ& �)�� �ن !B>�رھ� ��5 ��دث ا�+>��ن وا;�2�ء ���� ����� �N : 6>��ن وا�2�ء  •

 ��ط�CTZ  ز ا�دھ��زي�J(ووظ��7 ا� ����Jة ا���  .'& ا��:�� أو �ن ��ل !B>�رھ� ��5 ا�

�ط�� ���� ���زة ��!��م: !��ض �د�2 •ذ�ك �!وا�ط ا�)��� ظ�رة  و��دث �J� !$د ا��د�2 ا�

  .ا�ود��

 .!>�ط �ر*ز ا��$�ل و�ذ�ك أھ��� ��)��  •

• ���ل ا��ر*�� ا�!�$)�� '& �دة : �ة ا�5������J ا�! ،����Jة ا���'��� �!$�ق �!B>�را!J� ��5 ا�

�ة ا�����J �>ل ا�4$�ء ا�+��ظ� ��� ���دوث ا;���ك، وھ& !��ب ز��دة ��ب أ�2�م �ن ا�

��ص �$��ت ! �J<ة ا�:7راو�� ���ب ا�دا����رارة ا�����ء و!��ض ا��:رة اا��+ط '& ا�

�ذا ; !$ط5 ���ر�5 ا�ذ�ن ��*ون �ن �+ص :7راوي ��ث ھ� �زداد ا�4م  ا�:7راو��  

�ص  .�دل أن �

!$زز �ود ا�!:�ص ( !��ل ا�!د'ق ا�د�وي ��*�5 و�J� �واص ���دة ��درار: ��5 ا�*�5 •

، و!ز�د ��و�� ا����ب وا��>�� و!ز�د ��و�� ا��:رة )ADH و!$زز !�ررا�:ود�وم 

 .ا�!��س �و�&���)ر��ت ا�$�)�� و2د !��ب 

ز��دة !�رر ا���J!���ن �ن ��ل !$ز�ز !�رره �ن ا�����  !��ب �$�J� �>ل ا��ور'�ن •

�  )!و�6 و��P& )�دي و!وھK ا�و)= وا�ر��2 و�*�(   ا��د�

!��طؤ '& �دد ا��ور'�ن و�دة �ر*��ت أ�رى !��ب �دوث  : وا4و��� ا�د�و�� ��5 ا���ب •

�ص ا��$*��ت ا�و����P ا�ود�� ���P& ���ط& و!و�6 و، و���ب ا��ور'�ن  �ر��ت ا���ب 

د �2:& ا��)م� Aر وا��<B! ود ��دوث ھ�وط '& �+ط ا�دم و�*ون �ذ�ك�  .وھذا �

  .و2د ���ب ا��$ض ا�$*س )!��Bر ا�و;دة(2د !��ب ار��ء ا�ر�م �$ظم أ'رادھ�  •

• �PدJ!ر*�ن �د�د(  ا�! ( 



91 

 

 dysphoriaا;ز��ج  ، و)و��ط�$ور ��زاج ��!�ز و�$�دة و�euphoria ) �7ا���ق   •

  )ھ�ك !���ن ����ن ا;'رادھ� '& �دة ا�دا>J� �ذ�ك( )'!ور و!���ل(

  : ا�!��ل وا;�!��د •

ا�ط�ء )ر��ت ����7 �6 'وا:ل ( ،أ����6 3-�2ر�ر��ُ �$د و�!ظ�ھر ��دث ا�!��ل ��ل أ��م 

  .��دوث ا�!��ل، ، و*ل �ن !��ض ا��د�2 وا;���ك أ2ل �ر�� )���ل �ن ذ�ك طو���

'رط ، 'رط �رارة ،�رواءات،���ن أف ود��ع ، ا�J�ل، ر��ش ( أ�راض ا���ب �د ا���ر 

  ).ا�2�ء،  �2ق و�دا��P و!!���ن �د!J�،أ;م �����  ،!و�6 �دJ! ،�2و��

 ��2لو�*ون ا;د��ن  )��!�ر ا�!وق �J� �$د !و2ف أ�راض ا���ب ��دة أ�Jر(وھ& !��ب اد��ن 

  .ا���د، وا�!��ل �دو>= �!���ن '& ا��دة ���!�ف ا4'راد �!$�ل ���ط ا�4ما��دوث �د�� !

  :ا,�����,ت ا��+���

و�*J� ��*ن ( وا�4م �Nر ا��رط�& ا��ز�ن،  أ�م ا��رط�ن�>ل ا��د�د ا�>��ت  ا��!و�ط و ا�4م •

  )ا�:7راوي�م ا4أن !��ب ز��دة 

 وو��ب '$���!J� ھ� ھو '$�J� ا���ل ����ق  ا�ذي �7�2م 2:ر ا�!7س : ا�وذ�� ا�رPو�� ا���دة •

��ل ا���و�� ! �J  .ا�و����P  *و

ا���د و2:ور ا���ب  ا����&ا;�ط�ء ا�ور�دي ���ور'�ن 2د �*ون ��7داً ��ر�5 ا;�!��ء  •

  .وا���ل ا��$دي�& و��7ف ا���ل ا���) ا���ق( ���ل ا�7$���� ا�ود��  =ا��4ر *و

• �  )*ود�Pن ود�*�!رو��!ور'�ن( '& �$��)� ا��$�ل �)ر��ت أ2ل �ن ا�)ر��ت ا���*

  )د��7و*���ت و�و��را��د( '& �$��)� ا;�J�ل •

�ل و�Nره(ا�!�د�ر '& !�!$�ل  •�!'( .  

��ع ا��و*& 'J& '& او*وJ� !��ك !B>�رات ����رة ��5 ا�$:�و�ت   •�� &�رن ا�ظJرا�

 ً�����ل(، )!$ط5 'وق ا�)�'�� أو !�ت ا�+��ء ا�$*�و!&(!�*ن ا�4م �!  )�ور'�ن و'

  : ���دات ا,��ط��ب

�ن �د�Jم �$ف '& � ، ; !$ط5ار!7�ع ا��+ط دا�ل  ا���ف �دوث7�2م ! :; !$ط5 '& أذ��ت ا�رأس

  .ا��د�د*�وي ا��:ور ا�*�دي وا��:ور ، ; !$ط5 '& ا� !��ب '�ل رPوي ��د*وJ�  ا�وظ��7 ا�رPو��

�J��7& �د ا�)�ن ا�!و��د أ>�ء �)ب !) �*ن 2د ��!$�ل، *وJ� !��ب !��Bر ا�و;دة و!>��ط !

�7& �د ا�)�ن و*و= ;�ؤ�ر ا�و;دة �داث أJ�2� ا�!��;ً /*و= ����ر�د�ن   .!>��ط !
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، و�)ب !)ب �!�ز�� ��بو�داJن ��*ل �ز�ن 2د ��دث �د ا��وا�ل ا��!& �!$�طون ا;'�و�ت 

  .!�م ا���د ���ل '$���� ا�)زP& ا���د ا�ط�ء ��د !�م �6 )زP& *ون أن ا�

• ��
  ا�-�دات ا���و

���ت ��د ��*ل أ���& : morphineا��ور'�ن  !���μ ت : أ2ل ��*��� ود�!�(و�ھ� �$زز !�رر أ'�و

  ).دا���� ��دة �Jذه ا���!���ت

ا�!:�:= �ط&ء و�K�J و��!��ب ( و�$د ا��$��ر �����ر� ��ن أ'راد ھذه ا��)�و��، �$ط5 '�و��ً  

�ً �����ً وور�د��ً ) ���� ����� �ذا !$ط5 )ر��ت ����� �= '�و��ً �و�$ط5 ����;ت ا��ز��، و�

�ر)��ً، و'& ا�7راغ 'وق ا�)�'�� أو '& ا���Pل ا�د��N& ا��و*&، '!رة '$�= �$ط5 وا�)�د *��  و!�ت

��ب ��;2!ران '& ا�*�د �6 ��ض ا�+�و*ورو�ك �$دة ��!����ت  )����ت 6- 3( ا���*ن �@�م !�� ،

*7�ءة وھو أ*>ر  ���μك '$���� ��دة ����!���ت  morphine-6-glucuronideوأ�د ��!����!= �>ل 

وھذا ���ب ا�!>�ر�� �����morphin 3 glucoronide  Kن ا��ور'�ن ، *ذ�ك �!�*ل ��!��ب آ�ر 

، ; �$ط5 ��و�دان )�$ف ا�وظ��7 ا�*�و�� !��ب !را*�J�( ا�$:�& ، !طرح ا���!����ت '& ا��ول 

  .ا��د�>�ن

  .أ*>ر أ���ً  meperidine; �$ط5 ا��ور'�ن و���P!= *��*ن ��ل ا����ض و�$د 

   :diamorphine ( heroin))  ھ�رو�Pن( د���ور'�ن 

أ*>ر .(�!�ول ��ل دP�2ق إ�5 �ور'�ن و��!��ب آ�ر  ��!رق ا���)ز ا�د�وي ا�د��N& ��ر�� و 

  )*7�ءة �ن ا��ور'�ن

  .ر'�ن وN>��ن وا�2�ء أ2ل وو�$!�د أ= ���ب ��ق أ*>ر �ن ا��  وأ�7�ً،  و�$ط5 ور�د��ً  �$ط5 '�و��ً 

  

  :codeine*ود�Pن 

%) 10( ���ك أ��7 ��7�$ ���!���ت ا��ور'�ن و�$ظم '$�= ا���*ن �)م �ن ا�!���= إ�5 �ور'�ن 

ز���ت ��P450 ذه ا��)�و��ا�*�د��J� 6 ا4'راد ا�4رى� �  .، '$�= ا���*ن ��7ف ������ر
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��ت أ2ل �ن �)ر(ا�!$���= ا�4��& ��$��)� ا�4م ا���7ف إ�5 ا��$!دل، �$��)� ا��$�ل ا���!�ر

���!$�ل '& �$��)� .)و���ط ا;�J�ل ا�$ر�& ا���د ا���7ف �7!رة 2:�رة  (ا�)ر��ت ا���*

  )ا��$�ل أ���ً ھ�درو*ودون

، )�رات �و���ً  O��4  30أ*>ر �ن (ا�!$���= ا��د�د �!را'ق �6 ا���ك ��:� �6 ا�)ر��ت ا�$���� 

  .وھو ��رك ��دة �6 ��را��!��ول أو ا;��ر�ن

  ����= )داً ��*ود�Pن: ھ�درو*ود�Pندي 

  :oxycodoneأو*�& *ودون 

*7�ء!= أ��5 �ن ا��ور'�ن ��$دل ا��$ف ��!$�ل ��$��)� أ�م ا��رط�ن و�Nر ا��رط�& ا��ز�ن، 

  .ر'�ن و���ك 7س ���*ل ا��

  :��methadone!�دون 

وأ�راض �!�ز�� ا���ب ر'�ن و�*ن أھم ��زا!= أن '!رة !B>�ره أطول، و'$�= ا��Jدئ أ2ل، و����= ���

  .أ2ل 

ا��ور'�ن وا��Jرو�Pن  *ون أن و72= ا��C(�7 ���ب أ�راض  أ�راض ��ب��!$�ل ��دة ��$��)� 

��!$�ل *ذ�ك '& !د��ر ا�4م ا��رط�& و�Nر ا��رط�& و��ب ��7�7 و�و أJ� !�!�ر �7!رة أطول ، 

  .ا��ز�ن

 <B!ت  �وھو ��د طو�ل ا����و��:ر �$ود �2ط ا�وا2ل  NMDA، وھو ��:ر ���!���ت  μر ����!

  )2د ���ب ; ظ���ت ����2(ا��4�� و'$�= ا���*ن أ'�ل �ن ا��ور'�ن 

  .وأدو�� أ�رى ��buprenorphine!$�ل '& �$��)� أ�راض ��ب ا��ور'�ن وا��Jرو�ن أ���ً 

�ل �!'fentanyl:  

، و�و)د �= �:�2�ت و�دء !B>�را!= أ�رع �رة 100 ��!$�ل '& ا�!�د�ر وھو أ*>ر *7�ءة �ن ا��ور'�ن

  .)�د�� !�!$�ل ��$��)� ا�4م ا��رط�& و�Nر ا��رط�& ا��ز�ن

!�زو��ن �pentazocin :  
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���ت �  ��د!��κ  و&Pت) ��:ر �$�ف( ��د )ز���!��� μ =�$' ،  ���ا���*ن أ2ل �ن ا���دات ا�

���ت !���μ  ،���  .از��ج أ*>ر ���ب �ور'�ن  �*نأ2ل �ن ا� !B>�را!= ا�)�

  .اL;م ا��!و�ط� ا�5 ا��د�دة ن�!$�ل �!�*��

ط ا��ر��& و�)ب !)�= '& ا�!��ء ا�$��� +ا���دد �ر��ت ا���ب و ا��!�زو��ن  �ز�د

�����  ).�$زز !�رر ا�ورا��7ر�ن (ا�

  )meperidine)pethidine ����ر�د�ن

���ك  2د �ز�د !��:�ت ا�ر�م، ���)ر��ت ا�����7 �*ن��5 �*س ا��ور'�ن 'Jو ;�ؤ�ر ا�و;دة 

   .����ر�د�ن �واص ��:رة �و�*�ر��� و���!��& 'Jو ���ب !�رع ا���ب

 =��ب ( !��ب أ�د ��!����!= ا�!�)�ت وأھ���ت وا�ذي ��دو وا���ً ���)ر��ت ا�$���� �!�� ;

  . ا;���ك  �$= أ2ل �ن ا��ور'�ن ، و'$�= ا��>�ط ���$�ل و�دوث)��;2!ران ���ض ا�+�و*ورو�ك 

  : !را��دول

و�$زز !�رر ا���رو!و�ن، و�ن ��ل  NEا��ور'��� و�>�ط �ود �2ط  �μ�د �$�ف ���!���ت 

  ھذ�ن ا�!B>�ر�ن 'Jو ��دي '$�= ا���*ن �@�م

 ���ة ا�����J، و��دي أ�د ��!����!= '$���� ��دة ����!���ت ا4'�و��$طμ) . 5ا�!:�:= �ر�6 �ن ا�

 ً��  )'�و��ً و�

'$���!= ا���*� �@�م �$د ا�$�ل ا�)را�& �����P �7$���� ��!$�ل ��$��)� ا�4م ا��!و�ط إ�5 ا��د�د، و

ا�دا>= ��!>��ط ا�!�7& وا;���ك أ2ل �ن ا4'�و�ت �*ن ���ب ���� ����� N>��ن ودو�� ، وا���!�د�ن

  .و2د ���ب �دراً ا�!�)�ت

�م �$د �:A �= (��!$�ل ��$��)� اL;م ا���7�7 وا��!و�ط�  ، μد ���!���ت ��:د*�!رو�رو�*���7ن

د�� �$ط5 �6 ا��JدP�ت وا�*�ول و���!=   )CNS!>��ط ( ���ب ���!=� �:�������، ��;��'� ا�

، و�ز�د '$���� �$ض ا4دو�� �>ل );�!��ل �دوث ���� *�د�� �د ا����ر*� �6 ��را��!��ول

  .���ز���نا�وار'�ر�ن و*�ر�
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��
�رات ا������+ت ا���و��:  

��و*�ون naloxone : و��!ط�6 أن �$�*س '$ل �دد ����:ر!�'�& �*ل أ��ط ا���!���ت ا4'�و

��  د�2�� ��20دي !B>�رات �ر�$� �����ن ا�ور�دي ��ل دP�2ق !�!�ر ، و�ن ا���*�ت ا4'�و

��!ر�*�ون naltrexone : ره أطول ��!�ر�<B!1-3 وم�  

  :ا�#رى .�ر ا�
�ط��ا���!
�ت 

��ور!ر�!��ن و��:ل '$�J� ا���*ن �)ر�� و ا����را��ا��!ر��!���ن،   : ���دات ا;*!P�ب >�>�� ا���

  )�نأ��و� أ2ل �ن (أ2ل �ن ا�7$ل ا����د ��*!P�ب و��ل '!رة أ2:ر 

�ً أ���ً  دو�و*��!�ن2د ���ك *�� ً�$'.  

(  '& �$��)� ا�4م ا�$:�& ا���B �>ل أ�م �>�ث ا�!واPم *�ر����ز���ن��!$�ل : ���دات ا�:رع

!�ن ، *�� و)و*ذ�ك '�!و�Pن����N آ;م �:��� أ�رى  )و�ر�+����ن(��!$�ل �(��$� &'.  

  :capsaicinا�*������ن 

ت �دا�ل ا�)�د وھو ا���دة ا��و)ودة '& ا���7��7 ا���رة وھ& !�= ��دة ا�J���ت ا����� ا����4 اذا �

���ت �!م !�� 6� �Jن ��ل ار!��ط� �J!را�<B! و !�دي ��أو ط��ت ��5 �ط�� ����� �>ل ا��ر

  . ا�!$��ر �J� �ن �2ل ا�$:�و�ت ا�واردة ا���!���� �@ذ�� !��= ��!���ت ا4ذ��

J�$'� Jم �ن !�ر��(� !*ون �د�ول ا�*����وم �*���ت *��رة ��J���ت ا�$:���  �در) �ا���*ن  �

���ت !�+( *�'�� ;�داث !*س ��J���ت ا�$:��� 2د ��!�ج �4�م أو أ����6 ��!$�'5 !�� ������ &

���وا�ت ا�!)ر�� �د�>� ا�و;دة ���ب '�د ���!���ت  �و��د و)د !)ر����ً ان ا�ط�JP) ا4ذ�� ����J�ت

ر ھذه ا���وا�ت !*ون و�د�� !*� ھذه ا����� ا�$:���ا4ذ��  ��*ل �Nر �*وس ��ث !!�وت 

�J�ت ا�4م أ2ل�� �J!��(!ا�  

وھو  �NMDA�:ر ���!���ت وھو �ن ا4دو�� ا���!$��� '& ا�!�د�ر، : ketamine *�!���ن

  ���)ر��ت ا�����7 ���ب ذ�ك �ن دون !B>�رات )���� �:��� و���ھم '& !��7ف )ر�� ا4'�و�ت 

ن و��!��!= وا��ر*��ت ا���!��:� �ن ا���ر�+وا� !�دي ا�درا��ت ا��د�>� أن ا��*و!�: ���ظ�

)tetrahydrocannabinol (م�@� �  .، 2د !��ك '$���� ��*
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  ر�� ����س. دا
�ا��� ��                                                                           ا
	����ة


 ا�	اء ا����ي ����  

diabetes mellitus treatment  

 Insulinا������� 

��� ��
������� )$	# أ��!  51 (������  ا%�%& �� '
(�1���� 0!�/�  ا
.���- ,�,�+�ن، ��.  

 ��2�  3 ��
����ا
@ ا
?��2 >;ر :��9ھ��7 ,<�= .(3  >;ر :��9ھ��7 3  ا
�!.���س 5�β+!4 ا

α ن�A�B�%9
�  ,�Dز ا
��,�� ،أ
�D ا&�,����
�  ,�Dز ا
�� ا

�� و د�����  ,�Dز ا
�� ا��(  

��
����  :آ
�� ,���� ا

 @% �0F	
��� �B�%Aز ا
�م ا
���G ا�&�&  ا��


��اJ+!�ع و ,���� ����  . ا

 GKز ���2 :��9ھ��7 �� �2ل ��ا�B�%9
���G ا

 GKا�� @ ��GLUT2و,�!�� ,�

 ) (GLUcose Transporters23 ، ز�B�%9
�<�م ا


�ى د��
N �;��دة &���ت ATP  3 دة��;
، إن ھQه ا

�	�ة /,T�ATP S&���ت  �	
,K U%9!�ات ا
��,�&��م ا

@%ATP  ع;� @
�	� �Fدي إ

���م  depolarizationا&�<+�ب
�.
��X د��ل ا� Y�$ م���
�.
3�K Z!�ات ا  
��
 ا
9��ء و ��


��,���# إ�3از ����  .ا
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�;�D
�)��0ات ا

��ا���\
 ��<�
�:  

%@ ا&�<2ب ا
.���ھ��رات - 1 ��
����  :,)��0 ا

 ��<�.�%9

�� ,�%G ا����) اJ+!�ع ا
�B�%9ز �� ��5در ��A &.���(و ا&���اث ا
�B�%9ز �T�S ا

�<�.�%9

�� �� K��3،�  S	� �S�! اJ+!�ع ا�����^ ا
�B�%9ز و �;�� ا!
إ
@ دا�G ا
?�J�� ��2 ا

  . ا
��	�� وا
.�� و ا
�_2ت

2 - =&�
%@ ا&�<2ب ا ��
����  :,)��0 ا

 ��;���
����!� ز��دة ا
�ارد �� ا
�B�%9ز ( �� اJ+!�ع ا
�	�ض ا
�&	� 3  ا
.��  ا �J�� (

� ط��U إ
�9ء ��3  /;< G.�� م���
��^ ا
��	 ، و�T�G%�, S ا!

�� ا�;�	�ت و��;ز ,?;�!�b 3  ا

 	��
��^ ا!
��س 
%���bن 3  ا�
  .  ا
%���ز ا

%@ ا&�<2ب ا
��و,�� - 3 ��
���� :,)��0 ا

 S�!� ��
����K�S ا
�	�ض ا���!�� إ
@ ا
�_2ت و �!<d أ�_�ً �� ھ�م ا
��و,��، B	� أ�N �;�� �� ا

  .اJ+!�ع ا
��و,�!�ت 


�� دوراً ھ���ً 3  ����
X�%� e اQB

 �	!
�fزر �4 ھ���ن ا
!	�( ا�.(  

 ��
����  :آ
�� ,)��0 ا

 S�,�� ���<�2ت ���	� ��
����ا

��ا>� %@ &+Z ا
?��2 ا
�bف، ,

 -�, �� G�>��	

' ھQا ا(��

، ���  βو ,�- و$�,��  αو$�,�� 

��- ا
�$�ات أ
h3 �Dن � Nط��ار,

���وز�� �B!�ز 
��G��D, X ا� e
ذ

 -��
��Dة ا
Qا,�� D
ا
Qي �<�م ��

 G	�, ه ��ورھ�Qوھ ��ا
�$�ات ��

��X $�وث ,)��0ات , �>$: G$ا�� @

�� وھQا �<�د إ�����<�2ت ا�3��Dة ����	@ ���Bزة � @%

���دة 	

�� ا����   .ا
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 ا�	اء ا����ي

Diabetes Mellitus 

  ��
�����ت �B�%Aز د���� �	� ;�	�� ً�!�;� ً���2>��.�ي ا�+�ا��ً ا&
��ى (����� ا
�اء ا��.�ن �

  ) .دل/�k 110≥ ا
���ى ا
���5   ا
�B�%9ز

��� إ�دة ا:���5ص��ى ا
�B�%9ز ا
���ي ����ى �� ���!ا
.%�ي �	�  �	� ا
�B�%9ز إ
@ ا
��ل 

!N إدرار ,!���    ^���D1ف و ا
�+m و ز��دة ا
��ب ) ,��د ��2ت( �!
( و ا
Qي ��وره �Fدي إ
@ ا

Nا���ز ). وھQان �� أھ= أ X�����
����ا
!��ل ���d>� �1 اJ+!�ع و &�� ھ�م ا
��و,��  ا

 =&�
�.�ي $�
�ً ) G.�� n�%�1 وا�Z 3  ا
!	S ( و�<d ,?;�� ا
���  ا�.
، و ����� ا
�	�ض ا


��ا&����3ً ,�+�ر �����A �1ب ����
  إ���ج ��B��ت ,��X  ا��
��رع ھ�م ا
���م و��, @
�	� �Fدي إ

  .ا
�	�ض

  أ���ط ا�	اء ا����ي

� أ&��ب أ��ى دوا/�� و����� : 3) (4و 3( و�	+�ن �3��ن )  2و  1(ھ!�ك �	+�ن أ&�&��ن  =<��

  .�� ا
��:ت% 90$�ا
   2، و �� ��� ھQه ا
!	�ذج ��.G ا
!	�ذج )$	% : 2T�4ً و

%@  :type Iا
!	S ا�ول  �	��	
�.�ي ا

��ا
	��وف &��<�ً ��
�اء ا����  ا

 )Insulin dependent  Diabetes Mellitus   (IDDM  و��;ى  ����
�.�ي ا
أو ا

 �� ً��
�Aو �b���?,و ��2ت �!��� ذا,�� ,�1ه ���2 ���D, و$�وث ���!	
:�+�ا��ت 3  ا
1	%� ا

�	�م 
�� % �bq,90 ا:�اض !� ,��ب (���ض $�وث ذ
e ��# ا��	�ج ا
��Dو&�� أو��# ا

��2?
  ).ا

%
�ر>� �م ا
	<�رة  ���� ��
�����زا @K��
�� إط�K2ً، �� ھ!� h3ن إ+�ء وھ!� �����@ إ���ج ا

N!
�� أ�� ��A �	.� ا:&�9!�ء ����  .ا

 ��T
%@  : type IIا
!	S ا �	��	
�.�ي ��A ا

�� ا
	��وف &��<�ً ��
�اء ا���� Noninsulinا

Dependent  Diabetes Mellitus  (NIDDM)   ي�.�
 ) ا
Qي ���أ ��� ا
�%�غ( ا
.b% أو ا

;�	�
��  و�����
�� و���اd>�  4� U3 >;/  3  إ�3از ا�����)��0ات ا
ا���ج ( ���وث �<�و�� 


�� �B ��Aف����  ). ا

 ��
����
�� أو �%G>�  3 G إ�sرة ا�����<�2ت ا��د � d>� X��
�� إ�� ����t
,��ث ا
	<�و�� 

 ً2T�.  
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 S	!
  . �K G.��1ي �!��� أ%@ �� ا
!	S  2إن ا
��ا�G ا
�را��0 ��	�
� 3  ا

  S	!
�ة 
��وث ا��� أو ���� Gا���2ز�� ا:&�<���2  2وھ!�ك 	
�G و ا.

e اQB ،ا����
( �GT ا

�2ز�� 	
  ).  Xا

 S	!
�!��N  ���2ث 3  ا

�� ��� ا
+��م و���ھ= 3  ذ
e ا�?�Dض ا�����<�5ً وا���ً 3  ,��ر ا

��b
�� ا ��
�����	@ ھ�����ت ا:�.����� �3uاز ا��� �b	وأھ ��	_b
و�!���incretin  �� �bت ا

 @	�� (GLP-1) glucagon like peptide   3 م��+
وھQا ��Dز �� ا����ء ��� أن ��= �;ج ا


�� ، B	� أ�T� N�S إ�3از ا
�A�B�%9ن  و��+v ز�� ) �2ل دU/�K( ا����ء����و���X ,���# إ�3از ا

  .�;ز ا
���ر ��
��4ا�3uاغ ا
	��ي، و�

Y
�T
� �%G 3  وظ��D ا
�!.���س : ا
!	S ا =<�� ��A م�
ر�	� ���X ,!�ول ( !	� �.�ن ار,�Dع &.� ا

  ).أدو�� ���!� أو ا���Ju �)��اض أ��ى ,��X �3ط �B�%Aز ا
�م

�.�ي ا
�	% : (ا
!	S ا
�ا�4
  ) ا
�اء ا

& S�� ول ��ة��= و � ���!  %	�
�.�ي ا
� ا =%.�� G���
!� ا
	�أة ا 4D,�� �..  

 N0و�$ ����1 -3 %Gا���
��ء ا!

�ى ا.  

  ا���ط�ت ا�	اء ا����ي

 ��A���
�/�� ا�
�/�� وا�

  ا���اض ا
<%��� ا��
�X%5 ا
���5ي و��
ا��2ط�ت %@ ا�و�� ( ا

�2:ت ا
��.�� وا
.%��  )ا
.���ة�2ل و) ا��2ط�ت ,X�5 ا�و�� ا
����� ا
��95ة( ، اا

�5ب�  .ا

��ج ا�	اء ا����ي  

���������  :ا��ج 

�?�م ��.G أ&�& ��:  

1 -  S	!
�.�ي �� ا

�2ج اI.  

2 -  S	!
�.�ي �� ا

�2ج اII  ���	D
�.� ا
�)��ة (��
	��ر�B �4 ��3_�ت ا	
و ذ
e 3  ا
	�ا$G ا

  ).�� ا
	�ض

3 -  %	�
�.�ي ا
  .3  ا
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4-  ����.
3  ���
�1 $�:ت ا
�	�ض ا  

��
����  :��5در ا


�� ا
�<�ي و$	# وا$� !�  ��3>� ا��2ف 3  ( �<�ي، �!;��ي، ����أ$	�ض أ��!�� !� ا


�� ا
���ي����!� ا N!
�� ا
?!;��ي ����  )ا

�<!�� ,)X�s ا
ـ� ^�!	

�� ا
���ي ا����
e اQBوDNA  �>���
��_�ات ا�	
  .ا
Qي $G�� G ا


�� 3  ا
�b1ز ������+= ا� ً�Kأن ��+@ زر X1� e
Q
  	_b
، و �دةً �� ��+@ ,�- ا
B ،�%1	� أ�N ا


��ً (�� ا
		.� أن �	�d ر/���ً ��:&�!��ق �$ ��
����B	� ,�>� ا
���� ). و ھ  أ$�ث ط��<� uد��ل ا


	��و
� إ+�/N �+�ق أ��ى  
��
  .�� ا
+�ق ا
��5:��� ا���ى 3  ا
�K- ا

��_�ات ھ!�ك �	
�%' �3	� ���bq� �b!ر ��ء ,)��0ھ� و3��ة ,)��0ھ� و,5!' إ
@ ا
���� �� ا?,  �
  :ا

� ��0(�
  و �!��5K :�bة ا

1-   ��q!

�� ا����  ):��5K )Short-acting Insulin ا��� )  Regular(ا

  ��q� ��
��� و  1 - �0.5��أ ,)��0ه ��� .و����� ا��TB ا&�?�ا��ً،) : ,���9 3  �!��N(و ھ� أ��&

0(, �	��� @��ت  ��8ه  $�&) ��� N,ذروة ,)��0ا �bq,2 ��&(  

���و -2�
 ��
�����) Lispro(ا��
 :��5K U/�3Ultrafast/ultra short-acting ا��� / U/�3 ا

 N���� و ھ� ��
���t
����G ��+@ ,)��0ه 
ا
!��q  >�ى , N�3����K�� G  $	_�� أ��!��� و �Qbا ا

��Bأ ���3��ة (&�� ��bq ,)��0ه �2ل ر�4 . � �.
و ھ� أ&�ع ,)��0اً �� GB ا���اع ا���ى و 

 ��q!

�� ا�����	� ,)��0ه �	7 &��ت ) ,)��0 أ�5K �� ا�و,�bq ذروة ,)��0ا,N ��� (و �

 ��&(  

 ��
�������و  aspartو   glulisineوھ!�ك ����	@ ا�
 ��
���%' �, )  3�N 3  $�ا/.�b أ�?,

! ��!����G ا�$	�ض ا%�,N.(  

  ��q!

�� ا����، أ�� ا
��b3  K  أs.�ل �sF�� ��_�ة )��5ره �<�ي، أو �!;��ي، أو �XsF( ا

�  .ورا��0ً وھQه ,�+@ �دة K�G ا
�>��ت ���4 &�


�� ا
!��q  ��+@ ور����ً �������و �b%B ) #��  3 ,�+@ $<!�ً ,�- ا
1%�، وS>3 ا�
 e
QBو

_%��ً أ)ا
	�ا>4  ��q!
  .�_�َ ، و�K ��+@ ا
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� ��0(�
��_�ات ���&+� ا�	
   Intermediate-acting insulin: ا

�b	1%� وأھ
  :,�+@ $<!�ً ,�- ا


�� إ�;و�3ن   ����  )(Neutral protamine Hagedorn NPHو��	@  isophane insulinا

��ل ا
��ھ�ء، �� S&و,���� 3  و��
���ي ھ� ا��� ��� 4� e�;

�� وا����وار,��طN �4 وھ� �;�^ �� ا

�	� ,)��0ه �
�bqر ��� ) &�� 18- 13(ا
��و,���� ���F ا��NJ�5 و ��� N,أ ,)��0ا��2-1و,  ��& .  

  +�

�� ا������_� ����N :�;و�3ن 3  ��ء 3��ة ,)��0ه ��	@ ا�,)��0ه ) (Lente(و��>� أ�_�ً �

  )أط�ل �<%�G �� ا:�;و�3ن

� ��0(�
��_�ات ����ة ا�	
  :ا

 �b	1%� وأھ

�� 2Aر>�� ,�+@ $<!�ُ ,�- ا�����)Insulin glargine(  :X�s(ا
�<!�� ا� �_�� 

�	� ,)��0ه 
	�ة �
K N	� و � 7�
 ،����)��0 ���أ ,)��0ه ��� &�
%@ ا�GK،  و  24وھ� �+�ل ا ��&

�دة وK- ا
!�م Q�F� ) .��_��$ G�
���  3 �_�� :pH=4 (4 أ�� N<;	� Z	�	�ط وھQا :�

��0(�

�� ��5Kة ا����  . ا

 ��
��3��ة ,)��0 ط��%� أ�_�ً �GT ا
29ر>��  detimirوھ!�ك ����	@ أ� e%	� يQ
  .ا


�� U/�3 ا
�Sء ������# ا
	�ا>�BQ, 4 أن ,)��0ه (  ultralente insulinوھ!�ك ����	@ أ�_�ً ا

�	� ر�	� ��ة ��24 -36 ��&(  

 K���:ا ��
�����)��0 �.�ن %@ : أ�� ا
5' &��( G.s ��درة وھ� &��4 ا� �� GKأ ( �	��و�

  
�ت 7- 6,)��0ه $�ا�& . 

�X ���!� �� أ�bsھ� !� �b_�� 4� ل�.s���_�ات ,��ك �b�3 ��# ھQه ا�
�>�د � N��!�
و�X1 ا

 ���!�  ��q!

�� ا�;�3ن �4 ا���G   )30/ 70أو  50/50( ���ر�B ا:�%��
��  

��
 ��
����Dو,�أو ���ر�B ا:�� X�
�� ا�;و�3ن �!��  ��و أو أ&��رت �4 ا:�

 ،Q?D
�= ا����  �� ا>
�= 3  ا
�+�، أ%@ ا
Qراع �� ا
!�$�� ا
���bq، ا� ��
���t
 �%1
ا
�<� ,�- ا

)��
�= ا
�%�ي �� ا:>

��، )وأ$����ً 3  ا���:�� ً�>��
2Ktم ,.�ن �	%�ءة � �b���� و ھ!�ك أدوات ،

� @	�
��وھ!�ك �� ������	�ار ا&�� |_,  �

�� ا��  ._?� ا:�
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 ��
���t
 ��+&�
�1� ا

��ً ( 3  ا
��م  to 1 units/kg 0.2: ا�A0.6 و$�ة /kB /م��
��ج ) ا�� �Kو

����5 ��
��ا��	
�ت أ%@ �GT ا�< @��	
  .��# ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��
����  أ�q	� ا
�2ج ��

 G	���, ً��

�2ج ���@ ا
!	S ا�ول  $� ��/��

��، 3)$� ا��q	� ا����ا
���� �� أ�q	� ا
�2ج ��

 ���%@ ا
�<� ا
		;و>� ���<�ً ��� ��5K ا��� و ���&S ا �	���,�� 3  ا
��م K�G ا
D+�ر و  ��

��ء	
  . K�G و>�� ا


�� ��5K ا��� �2ل�����.�ر 	

��  أ�� ��qم ا
�2ج ا
	.��3 'ّT	G ا
�<� ا��ا
�>��ت و أ�

G�%
  .�+�ل ا��� 3  ا

  �����1
�)��0ات ا

ا��
���t  

�.�ي  :  Hypoglycemiaھ��ط &.� ا
�م  �
!� ���@ ا �J�� Type I X��و�	.� أن �

 Nا��,��ق، ��sر ��
�1ع، ر>�Dن، �D<�ن ��s ،X%Kر ( أذ��ً د����Aً إذا �Bن ���sاً وأ

 ،;�B��

�� و ..)دو����
<%����J ،U 3  ا������ 'T.	
� ا
�2ج ا 4/�s G.�� ^�، و �!

3  $�ل (أوا
�B�B�%9ن _%��ً )  �sاب &.�ي أو K+�� $%�ى(�.�ن ا
�2ج �)�Q ا
�B�%9ز 

 �
� ا #��	
  ).��Aب ا
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��^ ا
��	    lipodystrophy ا
�GT ا
�ھ!  �!
�1%@ �;��دة 3  ا� �Kو ،�>�
���ث �.�ن ا

 �K أو ،�>�
��^ ا
��	  �.�ن ا
�<� �.�ن ا!
��_�ات ( ���ث �	�ر 3  ا�	
�.�Tة �4 ا

 .)�G_D ,���9 �.�ن ا
�<�(  وھQا �<%G �� ا���5ص ا
�واء �.�ن ا
�<� ،)ا
���ا���

 ز��دة وزن  �

��� ,.�ن أ��ز �4 ا
	�5در ا
���ا��� ��  ار,.�&�ت ,�

��ا�2ت ا
�وا/�� 
� :ا
�.� ا
�م و��

�� و�!�b ھ!�ك �د �� ا�دو�� را��3 ����
  ,<%G ,)��0ات ا�

 �T���
���، ��# ا
	�رات، �_�دات ا
Qھ�ن اBد��زو ،���.�
أو:�;ا��� (ا:��!���D، ا
<��ا���ت ا

���م، �_�دات ��3وس ا:��ز �� �1	�� �T�+�ت ا
��و,��ز )وB%�زا���
�.
، $��Jات K!�ات ا

  ...وأ��ى

����ت &.� ا
�م ��J�$ GTات �!� ���@  ßوھ!�ك أدو�� ,��X �<�5ن 3  � �J�� ��/�>��2
ا

�اض ا
	�ا�D?�: �>3ض &.� ا
�م(ا
!	S ا�ول ���X ار,�Dع &.� ) و,<�م ��<!�4 ا
���� �� ا, �Kو

 ���!,��1�t

�t( ا
�م !� ���@ ا
!	S ا
T� ، ��T�+�ت ا:�;�= ا
	��ل  ��&��1

��,�;ز ا��( ،

�2ت و��Aھ� �
��
  .ا:�����ل وا

 ��
���t
 �<��
ھ!�ك . ...)أ�	�ج، ر��ض، �sة( B	� و�X1 ا:����ه �ن ��# ا
��:ت �K ,;�� ا


�� ا
D	�ي������_�� ا
 �
��_�� ��J G.s:�  ���ي ��
�	�� : ���و� e
%@ $	��� و ذ G	��

��	_b
�)��0ات 3  ا
<!�ة ا

�� �� ا����  .ا

��
� Oral antihyperglycemic drugs ! �ت ا���� ا����

�D%��.� ا
D	��� ��G. أ&�&  وU3 20ث آ
��ت �?
  :,�	G ��3_�ت ا

o ��
����  :,���# إ�3از ا

• Sulfonylureas ،Repaglinide ،Nateglinide.  

o ��
���t
 ��2?
  :ز��دة $��&�� ا

• Biguanides ،Thiazolidinedione.  

o ز�B�%9
  :3  ا����ء ,T��S ا���5ص ا

• Acarbose ،Miglitol. 

o  از���  �T�+�ت دي �����ل ��

sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin                                  
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o  ز�B�%9
 T� )sodium glucose co-transporter 2�+�ت ��اGK ا
�5د��م وا

inhibitors( 

   dapagliflozin, canagliflozin and empagliflozin       

�.� ا
�م ,�+@ $<!�ً 
  exenatide: ،pramlintide: وھ!�ك ��3_�ت 

  �%�$�ت إ!�از ا������� 

1.  ��  :��Sulfonylureas*(�ت ا��)����' ��ر

 ��2� �� ��
����
β  �1,�;ز,��ر ا��	
�?�م �����ت ا
�A�B�%9ن ، ,�� d>!, �bأ� �	B ،��&���.!�
ا

 S	!
  .2ا

  :آ
�� ,)��0ھ�

 ��
����%@ ز��دة ,���� ا G	�,

 @%��ر,��ط�b �	�ا4K ���دة 

�	�ة %@  +KK!�ات �	
ATP   3ا

 ��2?
�	� �T�S ھQه ا
<!�ات  ����ا

 ��%?
G5��3 �;ع ا&�<+�ب 3  ا

���م �	� �Fدي و,�!�K S!�ات 
�.
ا

 ��
��������� ا
 ) 7�
ر�	� و

��BF أ�N أ�_�َ ,<%G ا���ج ا
�B�%9ز 

 ��&���
�� ا
.�� و,;�� ا

 ً��+��� ��
���t
(  

  :ا
��ا/e ا
�وا/��

�b	وأھ ، ���	D
�1� ا
�d ھQه ا
	�B��ت ��.G >�� و &��4 ��� ا	,:  

  :Tolazamide,   Tolbutamide,   Chlorpropamideا
G�1 ا�ول •

•  ��T
 gliclazide, Glipizide,   Glyburide (glibenclamide)  : ا
G�1 ا

•   Glimepiride )Y
 )>�G ��0  أو �0

  

  



105 

 

�����1
  :ا~�0ر ا

��X ز��دة 3  ا
�زن، ا�+�ا��ت ھ_	��، �%G 3  وظ�/' , �Kو ��b�
ھ��ط &.� ا
�م ، ز��دة 3  ا

��� ���J �2ل ��د �� ا�دو�� 8-6ا
.��، وار,.�&�ت ,� 4� Gا���  . أ&���4 ا�و
@، وھ  ,


Y �� ا
�	G و3 ( :,�+@ 3  ا
�	G وا:ر��ع �T
 �K ��+@ ا
9%�!.���2 3  ا
��T%T ا
��T  وا

  )ا:ر��ع

�1�ت
  :ا

 ���2.!��%A)ت��&�%A :( ��/��
�1� ا
�X  5- 2.5ا$ ��1
�%k �4 ا
D+�ر أو ����sة ���ه، و,;داد ا

�م ,�1وز  X1� �.
  �%k 3  ا
��م 20ا:&����1 و

�1� ا
��/�� ): أدا��.�ون، د����.�ون، ����.�ون( A%�.2ز�� 
�%k 3  ا
��م �4 ا
D+�ر  80-40ا

���( �%k 3  ا
��م  320أ�5Kھ� �< @% @+�, �K �!ر ) ھ���
  )�%k 30(و��>� �!N أs.�ل ���
� ا

��Dر��� �4 ا
9%��!.���2 أو ا
9%�.2ز���	%
 �Bات ,��ي ���ر�_���  و��>� �

������	�%A )Gر��	�%A ،7Bأ��ر��م، أ��را :( ��/��
�1� ا
�%k ��ة 3  ا
��م �4 ا
+��م أو  1 - 0.5ا

5@ >�� K�� N%���sة K8وأ k%�.  

 ��;���%A )ب����!�� ،-����B�%A :( ��/��
�1� ا
�%K k�G ا
D+�ر أو ا
�9اء �!5' &��،  5 -2.5ا

���( �%k  40أ�5Kھ� �< @% ��
��
�1�ت ا
  )�K ,�زع ا

2-	�+���(,�� 
�����  :meglitinide analogs 

• Repaglinide   

�%G���D ��ر�� 
�<�ت ا�� ��0(, ��
~ ���B �$ @
  .آ
�� ,)��0ھ� �+��<� إ

�%G���D ��ر��
!�b  أN!� GK �<�ر�� �� =<�!
  . و,�	�; ���ء ,)��0&��4، و ھ��ط &.� ا
�م ا

%@ &.� ا
�م ��� ا
�>��ت، و,K Q�F�G ا
+��م Zوا� G.�� �b,ي ,)��0ا��, e
Q
3��ة ,)��0ھ� ��5Kة .  

�1� @+�� �0.5 – 1  ��< @5Kت وأ��<�
  �%k 3  ا
��م K k%�16�G ا

• Nateglinide : ��!�%A��ر� ��<�ت دي G�!�3 آ:���(�?�%' �B	�و��ً ��( ��
، ��	7D!� G آ

U���
  .ا
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 ��1� @+��60  k%�3  ��< @5Kت وأ��<�
  ��ات 3  ا
��م k%�3  ��180ات 3  ا
��م K�G ا


 ا�-��.��/ 	�
 ا��01 2��� �������5 ا�دو  

 

  : ��Biguanides*(�ت ا�ـ(�,�ا��	   .1

� ھ� ����Dر���  �	1	
���<� $�:ت ���sة  metforminأھ= ��B��ت ھQه ا
، و
<� &��- ا��3اد ا

 4� N�Bر��� X!1, X1� �.
�� ,�	_� ا
�م ��	# ا
%��، أ�� ����Dر��� �b3 ��دراً �� ���X ذ
e و 

e
���K N ���ث ذ ��0(�

Qbا ا �0��	
  .ا�دو�� ا

��0(�
  :آ
�� ا

%9
��Dر��� ,�ا�B; ا
�B�%9ز 3  ا
�م �� �2ل إ�<�ص إ���ج ا�	
�T��B� ) G%�, Sز 3  ا
.�� �!<d ا

�.�
��� )ا
9%�.�>�� وا&���اث ا�, �� e
QB ، ��	_b
، ا�<�ص ا���5ص ا
�B�%9ز �� ا
<!�ة ا

 �+��	
��1 ا��
�� �b�3( ا&�?�ام ا
�B�%9ز 3  ا��������ت ) ��;ز ,)��0ات ا�� �� G%>� �	و ر� ،

  .ا
�A�B�%9ن

��X �<�5ن � �Kو ��b�%
 ً2%>� ً2�3 e%	زنو��
�X اB  3 .  

�.�ي %@ ا�و�� ا
����� ا
.���ة 
,��ي ا
�را&�ت أن ھQا ا
�واء �<%G �� ا��2ط�ت ا
�اء ا

  .وا
��95ة

�1� أو ا�?�Dض اuط�اح ا
.%�ي ,��ض ھQه 
�^ إ�� � ز��دة ا!,  �
�	�� و ا
��ا�B; ا
!� ا S>3

 ��%
  ا
	�دة  ,�.G $	# ا

  . ، وھ!�ك أ��اض ,�G.�, Gb $	# ا
%�� )ز��دة ,<��# ا
�B�%9ز : ھ�ا/��ً ( 

���+�  :�تا:&

 S	!
�%G���D ��ر��  ��II+@ 3  ا
  .، وھ� : ���X ھ��ط &.� ا
�م B ���s	� ھ� ا
��ل B��  3��ت ا

�%9����� 3  ا
�م �	��ل 
����ت ��020ت ا�� #D?�20%  


���	.� أن ��+@ و$�ه أو ���ك �4 �������زو
���!�����ت ، وا
�%G���D ��ر��، ا
  .��# ��B��ت ا

��ت : ا&�?�ا��,N ا���ى��.
���د ا� #��	
3  ��2ز�� اpolycystic ovary syndrome  �>3ا��	
ا

��
���t
  .�4 �<�و�� 
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�����1
  :ا~�0ر ا

,��ث �!��� ) وbK=ا&�bل، آ:م �+!��، ��TAن، ط�= ����  ( ���ث ��.�s G/4  ا�+�ا��ت ھ_	�� 


e 3  $�:ت %  20QB ،اع ، دوار�J ، م��+
�1� ,�ر���1ً وأ�Qه �4 ا
و�	.� ا:2Kل �!�b �;��دة ا

 �����
�N ا���5ص (���Dدة ا�+�ا��ت 3  �!�ء ا
.���ت اK����1 إ� Gط�و$	#  3Vit.B12<� دم 

e�
�D
  )ا

	����1 : ��+@ 3  ا
<�5ر ا
.��ي وا
.%�ي و3  $�ل ا&�ءة ا&B��ل ا
.��ل، �5Kر ا
<%d>� ،X ا

�;داد ا$�	�ل ,�.G ( ا
�/��� وو>�د &��<� 
��وث $	�ض 
�! ، و�X1 وK NDK�G ا
�	G ا
�1ا$  

  ).$	# ا
%�� GB  3 �� ھQه ا
��:ت

@%.
  .�+�ح دون أن �+�أ %�N ,��ل 3  ا

��1
500
	�ة أ&��ع k%�  =0 �4 ا
���ء k%�500 �4 ا
D+�ر 
	�ة أ&��ع ,�%@ �����3  500: ا  k%�3 

�1� ا
<�5ى 
  غ 3  ا
��م ��2ات �4 ا
+��م وا

 �  .�%k ��,�ن 3  ا
��م �4 ا
+��م أو ���ه 850و��+@ ��1

����ت  . 2	+�  : (TZD) (Thiazolidinediones( ��*(�ت �1�زو��	

 ���زون( و,�	@ أ�_�ً �1	��%A (Glitazone  

�<�2ت �� G��D, 2ل� �� G	�, ���	D
�.� ا
  :�� ا
!	PPAR  ���A Sھ  �1	�� �� �_�دات ا

γ  peroxisomal proliferator activated receptor (PPARγ) 

 ���%?
�<�2ت دا�G ا�	%
  	�� >�!�ت ��	�
� 3  ا&�<2ب ا
�&= ( و ھQه ,!  !�1
����� ا
,�;ز ا

 G>� ;�;�, GT� ت���.�

��وا������&�� ) إ�sرة ا�
� ا
�وا/�� 3  ا
!���b ز��دة ا�	1	
و,��X ھQه ا

  3 ������%9
����ت ��020ت ا���^ ا
��	 ، ا
�_2ت وا
.��، و ,��X ا�?�Dض �!

�� 3  ا���t


  .ا
�م،  و,��:ت أ��ى ��s �9�J  3م ا
�م

��.
  .ر�	� ھ  أ�_�ً ,<%G ا���ج ا
�B�%9ز �� ا

�	
�.�ي �� ا
!	S وھ  �!�&�� 

�1 ا
�اء ا�II  )�bs�9ق أ��� �K 2ج أ$�دي أو ) ��ء ,)��0ھ� �+ ء�B

  .���ر�B �4 �_�دات &.� 3	��� أ��ى

�%9��زون 
� ا�	1	
  	�!�pioglitazon  وrosiglitazon .  
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�����1
��ا/G : أھ= ا~�0ر ا
!� ���@ ا
<�5ر ا
<%� ( ا$���س ا �b�!1, X1� (و ز��دة وزن.  

�>
  ��Kا�	� Z5!� e
Q
�N ا
.���� ا
����ة، �	& X����زون �� ا�&�اق ��%Aأ$� أ�3ادھ� وھ� ,�و X�&

�b
�	��
�ى ا& ��.
  .وظ�/' ا

��زون ��;ز ا&�<2ب ��ا�4 ا
�	G ا
D	��� ا
��و�� %@ ا:&��و>�� �%A��� ا>4 أن�	
  .و,�BQ ��# ا

 ���زون ��1�%A��� @+��15-30 ;, م��
��1وز �%k ��ة 3  ا, : Y��� م 45داد��
  .�%k 3  ا

  

  )α- glucosidase inhibitors( �:(9�ت أ�0�8 أ��� 7)���ز�	از 

 (Acarbose, Miglitol)  

 @
�د �� أ�;�	�ت ا
<!�ة ا
_b	�� �GT أ
�B�%A �Dز��از و��Aھ� إ ��0(��.�ر�� �
���ل ���ات ا,

��	_b
�2��5ص �� ا
<!�ة ا
 �%��K ت أ$�د�����.&.  

3���ً إ�;�= �!, S�T, ت��B��  ل ھ����.G أ&�& ، وإ�;�	�ت أ��ى  α-glucosidaseأ�Bر��ز و ���%9

����ت &.� ا
�م ��� ا
�>��ت، و,Q�F ھQه ا�دو�� 3  ��ا�� ا
�>��ت�� �� G%>,  b3   
��
  .أ�_�ً، و��

��b �4 ��3_�ت &.� ا
�م ا���ىBى ���ر�
��3
�� وا���  U>�, دة�  .و

  3 @+�, S	!

�b  أو  2ا @��	
���<�  أو �م ,�	G ا
�ت ا�	1	
إذا 
= �_�S &.� ا
�م ��&��	�ل ا

�b
�	��  .�Bن ھ!�ك �_�د ا&�+��ب :&

 ���25+@ ���%9��ل ��1  k%�3  �$ @
��ات k%�3   3  ��100ات 3  ا
��م �4 ا
�>��ت و,;داد ا

  .ا
��م

�����1
  :ا~�0ر ا

:�b&زات، ا�A، �+�
�?�D' ھQه ا~�0ر ��A ا
	�D� ���A?� 3  ا� Z	���ر>� ,	
�1� ا
ت، و إن ا

  ��.G وا�Z >�اً 

�  ,.�ن ���ا3<� �4 ا�+�ا��ت 3  ا
b_= و ا���ج زا/� 

��b= أ��اض ����� �;�!� ا �	
 @+�, :


%�9زات.  

  



109 

 

  

  

�(��	از  '�	��)��  �4:(9�ت دي 

  �b!و�sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin  ) ً���	3 @+�,( 

 S	!
���از �� ا��� G����وھQا ا:�;�=  T,4   (DPP IV) dipeptidyl peptidase-4�S ا�;�= دي ��

  ����Fول � ,�+�= ھ�����ت  ا:�.���incretin   3 @+�, ة����	
ا
Qي ذ�B &��<�ً 3  ھQه ا

  S	!
  ).���ر�B �4 ا�دو�� ا���ى( 2ا

���(ج .آ �%A���&  :( G5D� ب�b�
��� ا
�%��، اD!�
ا�+�ا��ت ھ_	��، وذ�� ���+��، أ�	�ج 3  ا
<!�ة ا

��bب �!.���س 
��� و ا�2ت ,��D, ، �.!,.   

  

  �:(9�ت ��ا<' ا�=�د��م وا�,)�*�ز

 )sodium glucose co-transporter 2 inhibitors(  

راً 3  �د ا���5ص ا
�B�%9ز �� 
	�� ا
!�Dون ا
@ ,%�X ��اGK ا
�5د��م وا
�B�%9ز 3  ا
.%@ دو

 GKا�!
� �SGLT2 ( GT(ا
�م، و,T��S ھQه ا�	1	
 ,G�D�)dapagliflozin أدو�� ھQه ا

canagliflozin and empagliflozin (م�
����,N 3  ا�� G%>ل و���
  .�;�� �� ط�ح ا
�B�%9ز 3  ا

 GT� أ�3ادھ� #��canagliflozin Kأ�_�ً ��ا S�T� GSGLT1   3 =ھ��,  �
ا
	�>�دة 3  ا����ء وا


  �%�X ھQا ا
�Dد دوراً آ�� ��1%@ ���<�ص ��
ا��<�ل ا
�B�%9ز �� ا
<!�ة ا
b_	�� ا
@ ا
�م و��

��
��1�ت � N/�+!� ا �Jء و������  .ا���5ص ا
�B�%9ز �� ا

�!�&%��، ,��د ا
��2ت، �S9� #D ا
�م : ج.آ

�� وا��
��� ��D�Dأ�	�ج ا
<!�ة ا!�.  

�2ف أ�3ادھ�( �K ,��ي ,)��0ات ا�����1 أو &%��� %@ ��s �9�Jم ا
�م ���.(  

     

�.�ي ,�+@ $<!�ً وھ 
�?�م 3  ���
�1 ا
�اء ا�، :exenatideوھ!�ك �1	��ت أ��ى أ�_�ً ,

pramlintide.  
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  Exenatideإ*��+��1	  

 N���� واء�
��� و����3u #���, Xاز  GLP-1% ھQا ا��
�<�2ت ھQا ا�� 4� S�,�� �b3  
��
و��


%+��م ��b�

�� ، B	� أ�T� N�S إ�3از ا
�A�B�%9ن  و��+v ز�� ا�3uاغ ا
	��ي، و�<%G ا����  .ا

 S	!

��b= &.� ا
�م ��&��	�ل ��B��ت &%G���D ��ر�� أو  2�دة ��+@ 
%	��@ �� ا S�_� =
 ��Q
وا

��Dر���، �����<�
  .�+@ $<!�ً ,�- ا
K �%1�G ا

  

  

��ا�)�+��	 pramlintide:  

%1@ ��T��S ا���5ص �
���bن ا���%�� ا
Qي ��Dز ��  ا
�!.���س، و���X ,)��0ات , G0�	� وھ�

 @% =b>� ��0(, N

T, e��S إ�3از ا
�A�B�%9ن وإ�+�ء ا�3uاغ ا
	��ي، وQB ،ء����ا
�B�%9ز �� ا

 ���5�
��ى ا
1	%� ا����;B�	
  .  ا

 S	!
����ت &.� ا
�م ��� ا
�>��ت 3  ا�� 'D?� ، م��+
، 2و ��1+@ $<!�ً ,�- ا
K �%1�G ,!�ول ا

  .و���X ا�+�ا��ت ھ_	��

  



111 

 

 S	!
2ج ا  32  �
�!�و	
%@ ا
�	�� ا
Q9ا/�� و ا
�����، $�Y أن ا�<�ص  ا
����ات ا ��B(�
�X1 ا


��، B	� أظ�bت ا
�را&�ت ���t
 ��2?
�	�ر�� ا
������ �Fدي إ
@ ز��دة $��&�ّ� ا
و�	�ر&� ا

 ّ�	�
�.�ي ��.G ��3ل أ�TB ��  30ن 
	�ة ا
����T أن ا
دG%>�ً ����� �>�K �� �?�ط� ھQا ا
!	S �� ا

  .ا
�2ج ا
�وا/ 

  

  :ا�,)�*��7ن

 ��2?
�� >;ر :��9 ھ��7، و
N ,)��0ات ����دة %@  αا
�A�B�%9ن B	� &�U ذ�Bه ���.G 3  ا

����ت ا
�B�%9ز 3  ا
�م ���ع ,�%G ( ا&�<2ب ا
���م وا
�B�%9ز وھ� ���X 3  ا
!���b ز��دة ��

.�
�<�G��D, N,2 )�ا
G%>� ،��<�.�%9 اJ+!�ع ا
9%�.�>��، و�;�� ا&���اث ا�	� Nط��ار, ��� X��، و�

 ;�B2ز وز��دة ,�ا.�& G�!د��
�  cAMPا�	�	
دا�G ا
?��2  وھQا ��;ز ,)��0 �د �� ا:�;�	�ت ا

�)��0ات ا���ى
  .G%�, ;�D�,  3 ا
9%�.�>�� وا

��<2�
  :ا:&�?�ا��ت ا

�	= ����Jات �
�?�م 3  $�:ت ا��ا � ا&�?�ا�N 3  $�:ت ا�?�Dض &.� ا
�م،  �ß 

���%>
  .ا�در�!��>�� ���X ,)��0ه ا
�ا43 
��د و�Kة ,<%�5ت ا
�_%� ا

���5�
��ء 
%<!�ة ا
b_	�� و��+@ K�G ا>�اءات ا%	
��	G :$�اث ار��ء 3  ا
�_2ت ا�  .و�
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