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  الفصل ا�ول

  للصيادلة المتدربين في علم صيدلة المجتمع المختصر المفيد 

  مختصر يبين المھم في علم ا�دوية السريري

  ؟ّماھو الـدواء 
********************  

ّمادة يتناولھا ا9نسان المريض بناءا على نصيحة طبيـة لتحقيق أحد ا-غراض التالية  ً:  
  . الشفــاء من مرض معين -١

  . بواسطة البكتيريا (Infection)استعمال مضادات حيوية للشفاء من عدوى : مثل 
 . التخلص من أعراض معينة غير مريحة -٢

  . 9زالة الحموضة من المعدة (Hyper acidity)ضادات الحموضة استعمال م: مثل 
   .(Headache)أعراض الصداع : أو استعمال ا-دوية المسكنة ل[لم مثل 

  . التعويض من نقص معين في الجسم -٣
  )نقصھا في الجسم يسبب أمراض معينة ( الفيتامينات أو الھرمونات : مثل 

  ّمن أين يأتي الـدواء ؟
لصيد�ني للدواء قد يكون مركب من مادة واحدة أو عدة مواد ويقوم بعfج مرض أو خلل في المستحضر ا

النبات او ا�نسان او الحيوان   مصطلحـات :ّالجسم ، ويتم الحصول على المادة الفعالة من أحد المصادر التالية 
  :ّالدواء 

ّأي مادة أو مستحضر مسجل في دستور ا-د: ) Medicine(ّالـدواء   وية أو ا-غراض لmستعمال الداخلي أو ُ
  .الخارجي بھدف الوقاية أو العfج أو التشخيص في ا9نسان أو الحيوان من مرض معين 

  
 Logy وتعني الدواء والـ Pharmaconاشتقت ھذه الكلمة من الـ  : )Pharmacology(علم ا-دوية 

تبادل بين المركبات الكيميائية أو ا-جھزة ويبحث علم ا-دوية عن التداخل الم. وتعني مبحث عن الدواء 
  .البيولوجية 

ھوعلم يتعرف على ا-دوية وطرق تحضيرھا من مصادر الطبيعة : ) Pharmacogoncy(علم العقاقير  
ّ تعني التعرف (Cogency)   على الدواء وكلمة (Pharmaco)وتدل كلمة . النباتية أو الحيوانية أو المعدنية 

  عليه   
والمفھوم الجديد لعلم . ھو علم تحضير وتركيب وتسويق  وصرف ا-دوية  : )Pharmacy(لة علم الصيد

  .الصيدلة يشتمل على متابعة ومfحظة التأثيرات السريرية ل[دوية 
ھوعلم يتعرف على ا-دوية وطرق تحضيرھا من مصادر الطبيعة : ) Pharmacogoncy(علم العقاقير  

ّ تعني التعرف (Cogency)   على الدواء وكلمة (Pharmaco)وتدل كلمة . عدنية النباتية أو الحيوانية أو الم
  .عليه 

والمفھوم الجديد لعلم . ھو علم تحضير وتركيب وتسويق  وصرف ا-دوية  : )Pharmacy(علم الصيدلة 
  .الصيدلة يشتمل على متابعة ومfحظة التأثيرات السريرية ل[دوية 

  علـم ا-دويــة
  (Pharmacopeias) : ة دستور ا-دوي

ٍوھو المرجع الدوائي ل[دوية المسجلة لدولة ما ، ويحتوي على معلومات مھمة لدواء ما كتركيبه أو تفاعله أو 
 .جرعته وطرق الكشف عنه والتعرف عليه 

   :( Drug abuse)سوء استخدام الدواء 
 .جسم وھو اساءة استخدام الدواء -غراض غير طبية ويؤثر ذلك على أجھزة ال

  (Addiction) :ا9دمــان 
   :(WHO)حسب تعريف منظمة الصحة العالمية 

ُھو خدر أو سكر مزمن للفرد أو المجتمع وينجم عن تعاطي الفرد لغرض غير طبي -حد ا-دوية المؤثرة على 
  .الجھاز العصبي المركزي 

ُّالتـحمل  ّ(Tolerance):   
 الجرعات من الدواء ذاته والحاجة الى زيادة الجرعة لmبقاء ّھو تدني التجاوب الفسيولوجي مع تكرار تناول

  .على تأثير ثابت 
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  :ّوينقسم التحمـل إلى ثfثة أقسام 
ُّ أقسام التـحمل  ّ(Tolerance)  

  :) Metabolic Tolerance(ّالتحمل ا9ستقfبي  
  .تدني تأثيره على الجسم ھو زيادة نشاط استقfب الدواء داخل الجسم ويؤدي ذلك إلى سرعة تكسره وبالتالي 

   :)Cellular Tolerance(التحمل الخلوي 
ِھو تضاؤل تأثير الدواء نتيجة حساسيته على المستقبل وبالتالي تتضاءل قدرته على ا9ستجابة ، وتؤدي ھذه 

  .ّالظاھرة إلى تكيف خلوي غير معروف في آلية عمل الدماغ 
 :) Cross Tolerance(ّالتحمل المتصائب  

  .ّ يؤدي تناول دواء مثبط لوظيفة من وظائف الجھاز العصبي  بكثرة إلى ظھور تحمل لدواء مثبط آخر ھو أن
 

  (Dose) :الجرعـة 
  .ھي كمية الدواء الfزمة تغير وظيفة عضوية -جل عfج أو تشخيص أمر معين أو مرض معين 

   :(Dosage regimen)النظام العfجي 
  .مل الجرعة الدوائية وتكرار استعمالھا ومدة إعطائھا ھو استمرار استعمال الدواء ، ويش

   :(Average dose)الجرعة المتوسطة 
ھي الجرعة التي تسبب استجابة الشخص العادي و�تظھر عليه أعراض الحساسية المفرطة للدواء ويستعملھا 

 .معظم الناس 
  (Therapeutic dose) :الجرعة العfجية 

ِھي الجرعة التي تـحدث أفضل    ِّتجاوب بين الدواء المؤثر والجسم ُ
   :(Initial dose)الجرعة البدائية 

ًھي أول جرعة تـعطى مباشرة عند استعمال الدواء  ُ.  
  :من الحيوانات% ٥٠جرعة شفاء 

 .ُمن الحيوانات التي يجرى عليھا التجارب % ٥٠ھي الجرعة التي يؤدي استعمالھا الى شفاء 
  (Synergism) :ّالتــآزر 
ًندما يزيد دواء من فعالية دواء آخر ، بحيث يكون تأثيرھما معا أكبر من المجموع الحسابي لتأثير يحدث ع

ًالدوائين عندما يعطى كf منھما على حده  ُ.  
   :(Addition)ا9ضافـة 

ًيحدث عندما يضاف تأثير دواء لتأثير دواء آخر ويساوى التأثير ا9جمالي لتأثيرھما عندما يعطى كf منھما  ُ ُ
 .على حدة 

  (Side effects) :التأثيرات الجانبيـة 
ًھي التأثيرات الغير مرغوبة ، وتكون أعراض خفيفة محتملة �تترك أثرا خطيرا للدواء ، مثل  ً الصداع ، : ُ

ُوالغثيان ، والحكة وبعض البقع على الجلد و زغللة العينين ، وقد يكون التأثير خطيرا ومدمرا أحيانا اخرى  ً ً ًّ ُ.  
   :(Teratagenicity)ر المسـخ تأثي

ھو تأثير بعض ا-دوية في السيدات الحوامل ، ويحدث تشوھات ل[جنة نتيجة اضطرابات الحمض النووي 
َّوشدود الصبغيـات مثل  ِ اصابة الوجه والرأس والرقبة ، أواصابات داخلية مثل اصابة القلب ، ويطلق على : ّ

ّتشوھات ا-جنـة  ِ   .عيوب و�ديةّ
  (Chemotherapy) :الكيميـائي العfج 

ھو العfج الكيميائي ل[مراض الناجمة عن ا9صابة بالفيروسات ، والجراثيم ، والفطريات ، ويھدف ھذا العfج 
ِّالكيميائي للقضاء على الكائنات المـتطفـلة  ُ.  

  .على عfج مرض السرطـان ) العfج الكيميائي ( ُويطلق ا¥ن مصطلح 
  مكان التأثير ؟كيف يصل الدواء الى

يصل الدواء الى مكان التأثير بانتقاله من مكان إعطائه أو تناوله عبر القنوات المختلفة في الجسم ليصل للدورة 
ّالدموية ومنھا الى مكان التأثير ، ويعتمد انتقال الدواء عبر ھذه القنوات على قدرة نفاذيته عبر ا-غشية 

  :ّھا نفاذية الدواء الخلوية ، وھنالك عدة عوامل تعتمد علي
  . الوزن الجزيئي للدواء -١
  . درجة ذوبانه في الشحوم -٢
  .ّ درجة تأيـنه في الوسط الحيوي الذي يوجد فيه ھذا الدواء-٣
 : ا9نتشار المائي -١



 ٤

حيث ينتقل الدواء عبر الغشاء الحيوي خfل القنوات المملوءة بالماء ، ولكي يمر الدواء عبر القنوات �بد ان 
، وأن تكون له قابلية الذوبان في الماء ، وتوجد ھذه القنوات ) مول/جم١٥٠(ون ذو حجم جزيئي أقل من يك

  ٌبكثرة في ا-وعية الدموية الشعرية خارج الجھاز العصبي المركزي ، كما ان وجودھا محدود 
  ؟(Passive)ّماھو ا9نتشار السلبـي 

   استخدام الطاقة في عملية النقل يز أعلى إلى تركيز أدنى بدونھو استعمال الدواء عبر ا-غشية الحيوية من ترك
  ؟(Active)ّماھو ا9نتشار النـشط 

   .(Active diffusion)ھو انتقال الدواء من تركيز أدنى إلى تركيز أعلى باستخدام الطاقة في عملية النقل 
  :)Lipids(ّ ا9نتشار الدھنـي -٢

درجة ذوبان الدواء في الشحم ، : مي نفسه ، حيث يعتمد مروره على ّيمر الدواء عبر الغشاء الحيوي الشح
فكلما كان معامل الذائبية عالي كلما دل ذلك على أن الدواء ذائب في الشحوم ، ومن ثم مروره بيسر وسھولة 

  .عبر ا�غشية الحيوية 
   :(Degree of ionization)درجة التأين * 

 الحيوي ، ويكون الدواء في الوسط الحيوي للجسم إما على ھيئة ّيعبر عن درجة التأين للدواء في الوسط
  ) .غير حامل للشحنة(أو على ھيئة غير متأينة ) حامل للشحنة(متأينة 

ھو الذي يستطيع المرور عبر ا-غشية الخلوية ، -ن درجة ذوبانه ) الغير متأين(الجزء الغير حامل للشحنة * 
  .عالية في الشحوم 

   :(PH)ني للوسط الحيوي ا-س الھيدروجي* 
 على درجة تأين الدواء ، ففي الوسط القلوي تتأين ا-حماض الضعيفة وتقل بذلك فرصة مرورھا (PH)يؤثر الـ

عبر ا-غشية الخلوية ، ويحدث العكس للقواعد الضعيفة ، أما في الوسط الحمضي فيتم تأين القواعد الضعيفة 
 الخاصية في التخلص من بعض ا-دوية عند تناولھا بجرعات و�تتأين ا-حماض الضعيفة ، وتستعمل ھذه

ّسمية عالية  ُ.  
 : ا9نتشار الحـامل -٣

  .حيث توجد في ھذه الحالة بعض الخfيا على الغشاء ، وتقوم بحمل الدواء من جھة إلى جھة أخرى 
  : ا9متصاص الخلـوي -٤

ة في الغشاء الحيوي ، وھذه الحويصfت تنقل ُحيث تتم بلعمة جزيئيـة للدواء بواسطة حويصfت معينة موجود
  .ّالدواء إلى الجھة ا-خرى حيث يتم اخراجه ، وھذا النقل قليل ونادر الحدوث 

  :علم حركية الدواء 
ّإن علم حركية الدواء يعتني بما يفعله الجسم بالدواء ، أي كيفية حركة الدواء في الجسم وماذا يحدث له إلى أن 

  .ًذلك عن طريق امتصاصه ومن ثم توزيعه ، ثم استقfبه وأخيرا اخراجه ّيتم التخلص منه ، و
  : ا9متـصاص –ًأو� 

  :ويعتمد امتصاص الدواء على عدة عوامل نذكر منھا 
 : طريقة تناول الدواء -١

ٍّيتناول الدواء بغرض العfج بعدة طرق لكل منھا سلبياتھا وايجابياتھا ، حيث تؤثر طريقة التناول على درج ة ُ
  .ا9متصاص 

  :أھم طرق تناول الدواء * 
   :(Oral) عن طريق الفـم -)أ

ًمعظم ا-دوية يتم تناولھا عن طريق الفم ، ولذلك فإن لھا عدة مزايا فھي سھلة التناول وآمنة وأكثر اقتصادا في  ُ
  .التكلفة ، و�نحتاج لشخص متخصص 9عطاء الدواء 

 :ّسلبـياتھا 
ُدة وا-معاء فf تصل إلى مكان التأثير المطلوب ، وبعض ا-دوية �تـمتص بشكل -دوية تتكسر بالمعا بعض -١

َكاف ، وبعضھا تـستقلب نتيجة مرورھا عبر الكبد  ُ ٍ.  
٢-fء إن لم يكن االشخص الدواعطاء  الدواء،كما �يمكن صف بين ا-شخاص في درجة إمتصا ھنالك اخت

ُراغبا فيه، أوإذا كان في حالة غيبوبة، وتمت تذوب (ص ا-دوية عبرالجھاز الھضمي وھي في حالة غير متأينة ً
ُولذلك فمن المتوقع أن يتم امتصاص ا-دوية القلوية الضعيفة، فتمتص من ا-معاء -ن )في الشحوم بشكل جيد

  .ا-س الھيدروجيني في ا-معاء قلوي، وبذلك تكون ھذه ا-دوية غيرمتأينة
  :(Injection) عن طريق الحـقن - )ب
  :نالك عدة طرق لحقن الدواء ، منھا ھ
   .(Intravenous) الحقن الوريدي -
   .(Intramuscular) الحقن العضلي -
   .(Intracutaneous) الحقن تحت الجلد -



 ٥

  .ًوھي جميعا تشترك في عدة مزايا أھمھا أنه با9مكان إعطاؤھا للمريض وھو في حالة غيبوبة 
  :(Inhalation) عن طريق ا9ستنشاق - )جـ

ُيعطى الدواء عبر الجھاز التنفسي عن طريق الغازات أو السوائل المتطايرة مثل  ُالمبـنجات ، كما يعطى الدواء : ُ ِّ ُ
  .ّأدوية الربو : على ھيئة محلول رذاذي ، ومثال ذلك 

  : إعطاء الدواء على شكل موضعي -٢
ة، على ھيئة كريمات أو مراھم ، أو وذلك بتطبيقه على عدة أماكن في الجسم ، كالجلد أو ا-غشية المخاطي

  . ُيستعمل الدواء في أي جزء من الجسم 
ُتعتمد كمية الدواء الممتصة في ھذه الحالة على مساحة المنطقة الموجودة على الجسم ، وعلى درجة ذوبان * 

  .الدواء في الشحوم ، وعلى وجود التھاب في مكان وضع الدواء 
  :ُ صيغة المستحضر الصيد�ني -٣
ُجود الدواء في مستحضر مائي يسرع من إمتصاصه ، أما وجوده في مستحضر زيتي فإنه يبطيء من و ُُ

  .امتصاصه 
 يعتمد على سرعان ذوبان القرص في ا-معاء ، كما (Tablets)فدرجة امتصاص الدواء على الھيئة الصلبة 

  .ُيؤثر المستحضر الصيد�ني على درجة ا9متصاص 
 : مساحة ا9متصـاص -٤
ّلما كبرت مساحة ا9متصاص التي يتعرض اليھا الدواء ، كلما زادت الكمية الممتصة من الدواء ، لذلك ك ُ

ُفا-معاء والرئتين توفران مساحة واسعة لmمتصاص ، فحين أن ملتحمة العين لھا مساحة صغيرة لmمتصاص 
  .لذلك �يصل الدواء الى الدم بتركيز عالي 

ُّالكبرى والصغرى ؟مالفرق بين الدورة الدموية    )ابحث عن ا�جابه(ُ
ُكلما زاد جريان الدم الى العضو المعني 9متصاص الدواء ، كلما زادت نسبة الدواء الممتصة ، لذلك فإن *  َ

ّعملية تدليك المرھم على العضو تزيد من سرعة ا9متصاص ، -ن التدليك يوسع ا-وعية الدموية وبالتالي يزيد 
  .لك تزيد سرعة إمتصاص الدواء تدفق الدم فيھا ، لذ

والعكس عند انقباض ا-وعية الدموية ، عند البرد الشديد أو الخوف أو القلق أو نتيجة بعض ا-دوية ، فإن * 
  .امتصاص الدواء يقل

  : توزيـع الدواء –ًثانيا 
تين بfزما الدم ُعندما يصل الدواء إلى الدورة الدموية الكبرى عن طريق ا9متصاص ، يرتبط جزء منه مع برو

 ، ويعتمد ھذا الترابط على نوعية الدواء وعلى حدوث الترابط بنسبة (Albumin)) ا-لبيومين(وخاصة مادة 
  .عالية مع بروتين بfزما الدم 

  :عملية الترابط مع بfزما الدم ھي عملية معكوسة 
  ُدواء حر]+بروتين-مركب الدواء[بروتين بfزما الدم         +دواء

ُزء الحر من الدواء ھو الذي يتعرض الى ھذا التوزيع وا9فراغ وا9ستقfب ، أما الجزء المترابط مع الج*  ُ
ّبfزما الدم يبقى مخزنا ، ويقوم بإفراز الدواء ببطء ، ويتم توزيع الجزء الحر من الدواء الى الحيزات التي  ُ ً ّ ُ

 ..تحتوي على سوائل الجسم 
  :ّحيزات ، ھي نجد أن ماء الجسم مقسم الى أربع 

ّيكون :  حيز ماء البfزما -١   . من وزن الجسم (5%)ُ
  . من وزن الجسم (%16)ّيكون :  حيز الماء الخfلي -٢
  . من وزن الجسم (%35)ّيكون :  حيز الماء داخل الخfيا -٣
  . من وزن الجسم (%2.5)ّيكون :  حيز الماء خارج الخfيا -٤
ّ إما حرة أو مترابطة ، ويعتمد انتقال الدواء عبر حيزات الجسم على عدة ّتوجد جزيئات الدواء في الحيزات*  ّ ُ

درجة الذوبان (، و) الفرق في ا-س الھيدروجيني مابين الحيزات المختلفة(، و) درجة الترابط: (عوامل منھا 
 ) .في الشحوم

ّويعبر عن حركة الدواء مابين حيزات سوائل الجسم بـ*   Apparent Valium)) حجم التوزيع الظاھري(ُ
Distribution).  

  
ّفنجد أن الدواء ذو الترابط الشديد مع بروتين البfزما ، أو الدواء ذو الجزء الكبير ، �يستطيعان النفاذ عبر 
ّالبfزما الى الحيزات ا-خرى ، وكذلك ا-دوية ذات التـأين العالي تبقى في السائل خارج الخfيا و�تستطيع  ّ

  ّخل لقلة ذوبانھا في الشحوم المرور الى الدا
  

أما ا-دوية ذات الذوبان العالي في الشحوم فإنھا تمر عبر ا-غشية الى داخل الخلية ، ولذلك فإن المركبات 
  .الذائبة في الشحوم تقوم بالترابط مع شحوم الجسم وعضfتھا 
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َترويه دموية ، حيث يدخل من ناحية أخرى يمر الدواء من البfزما الى أعضاء الجسم التي تحتوي على *  ِ
الدواء لھذه ا-عضاء خfل دقائق من امتصاصه ودخوله الدورة الدموية ، عندھا يتم توزيع الدواء الى أنسجة 

 .الجلد ، وا-معاء الداخلية : الجسم ا-خرى التي تستقبل ترويه دموية أقـل مثل 
الدواء ) اخراج(خزن الدواء الى ان يتم افراز وفي النھاية ينتقل الدواء الى شحوم الجسم والعضfت والتي ت

  .منھا ببطء 
  :توزيع الدواء الى الدمـاغ * 

لم يجعل الخالق عز وجل لبطانة ا-وعية الدموية الشعرية أي قنوات مملوءة بالماء ، لذلك � يوجد أي انتشار 
ُ الدماغ ، ھذا التأثير سمي مائي ل[دوية الى داخل الدماغ ، ومن ثم �تدخل أي مادة موجودة في الدم الى

  ) .السائل الدموي الدماغي(بـ
  كيف تدخل ا-دوية الى الدماغ ؟* 

، فيدخل الى الدماغ ، وكلما ) غير متأين(بواسطة ا9نتشار الدھني ، أي أن الدواء ذا ذوبان عالي في الشحوم 
  .زادت درجة الذوبان في الشحوم ، زادت سرعة دخول الدواء الى الدماغ 

  :وزيع الدواء الى العظـام ت* 
ًتوزيع الدواء الى العظام مھم جدا ، وخاصة مع بعض ا-دوية والمواد السامة ، فالعظام مثf تقوم بتخزين 

الدماغ ، مما يسبب تلف بطيء : الرصاص وبعض المعادن ا-خرى ، ثم تفرزھا ببطء الى أعضاء الجسم مثل 
المضادات الحيوية ، لذلك �تستعمل ھذه ا-دوية دون سن : مثللتلك ا-عضاء ، كما تقوم بتخزين ا-دوية 

  .الثامنة من العمر 
  :توزيع الدواء الى الجنيـن * 

الجنين يتعرض الى جميع ا-دوية التي تتناولھا ا-م ، حيث تنتقل ھذه ا-دوية إليه عبر المشيمة ، ويعتمد تركيز 
الشحوم ، وبالتالي زيادة كمية الدواء التي تصل الى الجنين الدواء الذي يصل الى الجنين على درجة ذوبانه في 

  ..في رحم ا-م 
ُووصول الدواء الى الجنين في الشھور الثfثة ا-ولى يسبب تشوھات خلقية ، لذا من المستحسن ا�بتعاد عن 

  .ا-دوية خfل ا-شھر ا-ولى من الحمل 
   :)Metabolism( ا9ستقfب –ًثالثا 

ً أكثر تأينا (Metabolite)ُ ، وھو تحويل الدواء الى مستقلب (Biotransformation)وي ھو التحويل الحي
  .ًوأكثر ذوبانا بھدف تخلص الجسم منه بيسر وسھولة عن طريق ا9خراج 

  
ًتتم عملية ا9ستقfب بواسطة أنزيمات معينة موجودة أساسا في الكبد والكلى والجھاز الھضمي والرئتين * 

  ..، ويبقى الكبد ھو المكان ا-ساسي 9ستقfب وكذلك البfزما 
 

  :تتم عملية ا9ستقfب على مرحلتيـن 
  )الطور ا-ول لmستقfب(تسمى :  المرحلة ا-ولى -١
  )الطور الثاني لmستقfب( تسمى :  المرحلة الثانية -٢

  ..وسوف نختصر الحديث عن كf المرحلتين بشكل كبير 
  : إستقfب الطور ا-ول -)أ
وذلك ) جلكورونيد( باستطاعتھا الترابط مع (active group) نشطهتحول الدواء الى مركب ذو مجموعة ي

9ًنتاج مركب أكثر تأينا وأكثر ذوبانا في الماء ، وھذه العملية ينتج عنھا في الغالب فقدان فعالية  الدواء ) تأثير(ً
  : ويتم إستقfب الطور بواسطة ً، وأحيانا يتحول الدواء من مركب غير فعال الى مركب فعال ،

  . الحلمأة -٣ ا9ختزال         - ٢ ا-كسدة         -١
  :(Oxidation) ا-كسـدة -١

 Liver)) ّأنزيمات ا-جسام الصغائرية(ُتتم ا-كسدة في البfزما الداخلية الكبدية بواسطة أنزيمات تعرف بـ
micromole enzymes) وأھمھا أنزيم (Cytochrom P45)نوع ، كل منھا ١٠٠-٣٠يوجد منه  و 

  .مسؤول عن أكسدة مجموعة مختلفة من ا-دوية 
  :وتشتمل ا-كسدة على 

  . في المركبO و N من ذرتي (Dealkylation) نزع مجموعة ألكيل -١
  . الى السلسلة ا-ليفاتية أو ا-روماتية للمركب (Hydroxylation) اضافة مجموعة ھيدروكسيد -٢
   .(Hydrolysis) كما يحدث في مركب الحلمأة (Diminution)-مين  نزع مجموعة ا-٣
٢-   (Hydrolysis):  
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ّ�تحدث تفاعfت الحلمأة بواسطة ا-نزيمات الصغائرية في الكبد ، ولكن بواسطة انزيمات معينة موجودة 
 (Amide bonds)بأنسجة الجسم وسوائله المختلفة ، وتحدث الحلمأة للمركبات المحتوية على روابط أميدية 

   .(Esters bonds)أو 
   :(Reduction) ا9ختـزال -٣

  .ّبعض ا-دوية يتم استقfبھا با9ختزال ، وتستخدم تفاعfت ا9ختزال عن طريق ا-جسام الصغائرية في الكبد 
 : إستقfب الطور الثاني - )ب

 أكثر تأين وأكثر ذوبان في الماء تھدف المرحلة الثانية في استقfب الدواء إلى ربطه في مجموعة خاصة لجعله
  :، ومن ثم التخلص منه في البول ، ويحدث ترابط مستقلب الدواء مع إحدى المركبات التالية 

   .(Glucuronide) الترابط مع -١
   .(Acetic acid) الترابط مع -٢
   .(Glycine) الترابط مع -٣
   .(Sulfate) الترابط مع -٤
   :)Liver(حالة الكبـد * 

ؤثر مرض الكبد في بعض ا-حيان على استقfب بعض ا-دوية، وتأثير مرض الكبد على استقfب الدواء قد ي
ّيكون بشكل معقد،حيث يعتمد على نوع المرض الذي يصيب الكبد ، ففي إلتھاب الكبد الوبائي  ُ(Acute viral 

hepatitis)ب الدواء حتى تبقىfتغذية الكبد في الدم عالية ، أما  �يحدث تغير كبير في قدرة الكبد على إستق 
في بعض ا-مراض التي تسبب تلف الكبد فتنتج عن نقص تدفق الدم إلى الكبد ، وبالتالي نقص وظيفة الكبد مما 
ُيؤثر سلبا على إستقfب الدواء ، وفي معظم ا-حيان �نستطيع الجزم -ن الدواء الذي يستقلب في الكبد سيتأثر  ً

  .ا في الكبد سرعة استقfبه بمرض م
ومعظم ا-دوية يتم إستقfبھا بالطور ا-ول قبل أن تصل إلى الدورة الدموية ، وإذا كان ھنالك خلل ما في الكبد 

ُفإن معظم الجرعة سوف تنجو من استقfب الطور ا-ول وتصل إلى الدورة الدموية ، ومن الكبد الى مكان 
ّالتأثير بجرعة عالية مما ينتج عنه سميـة عال ّ ومن ا-مثلة المشھورة ل[دوية التي يزيد تركيزھا في الدم . يةُ

الذي يزيد تركيزه في الدم بمقدار النصف ، كما أن المرض الكبدي قد ) البارأسيتامول(نتيجة تلف الكبد دواء 
 في ُيؤثر على درجة ترابط الدواء مع بروتين بfزما الدم ، فھذا يؤثر على الكمية الحرة من الدواء المتوفرة

ّمكان التأثير مما يؤثر بدوره على التأثير العfجي المتوقع للدواء  ُ. 
  :العوامل المؤثرة على ا9ستقfب * 
  : الوراثة -١

ًتختلف سرعة ا9ستقfب مابين البشر، وذلك حسب سfلة ا9نسان فمثf نشاط ا9نزيمات المسؤولة عن ا-كسدة 
ًھمية إكلينيكية في الغالب ، ولكنه يصبح مھما في بعض تختلف من شخص ¥خر، وليس لھذا ا9ختfف أ

ّا-شخاص الذين يعانون من نقص نشاط ھذه ا9نزيمات ، إذ يتعرض المريض الى التأثيرات السميـة للدواء  ّ
  .الذي يعتمد استقfبه على نشاط إنزيمات ا-كسدة 

 : التداخل الدوائي -٢
ًاخf دوائيا مابين ھذين الدوائين ، وھذا التداخل قد يسبب إبطاء ًتناول دوائين معا في نفس الوقت قد يسبب تد ً

ًأو إسراع عملية إستقfب أيا من الدوائين ، وأشھر أنواع التداخfت الدوائية عند موضع ا9ستقfب في 
دة ا9نزيمات المسؤولة عن ا-كسدة ، إنزيمات ا-جسام المضادة في الكبد ، وھنالك من ا-دوية التي تسبب زيا

  .نشاط ا9نزيمات ، وبالتالي تزداد سرعة استقfبھا ، وھنالك أدوية عكس ذلك 
 : حالة الكبـد -٣

  ..   سبـق شرحـه 
  : (Age)ُ العمـر-٤

.. يؤثر العمر مباشرة على عملية ا9ستقfب ، فسرعة ا9ستقfب في ا-طفال الحديثي الو�دة تكون بطيئـة 
  )علل ؟(

سؤولة عن ا9ستقfب لم تكتمل ، كما أن سرعة إفراغ الدواء من الجسم وخاصة تلك وذلك -ن ا9نزيمات الم
من سرعة ا9فراغ عند % ٣٠ا-دوية التي تعتمد في إفراغھا على الكلية تكون بطيئة بنسبة قد تصل إلى 

ِالبالغين، ولھذا وجدت معايير الدواء أو جرعات دواء خاصة للمواليد حديثي الو�دة ، و� يحدث  تغيير كبير في ُ
حركة الدواء عندما يتقدم ا9نسان في العمر، ماعدا بعض النقص مع بروتين بfزما الدم مما يؤدي الى سرعة 

  .ا9ستقfب وا9فراغ 
   :)Excretion( ا9فراغ –ًرابعا 

ّصفراء أو ِيتم إخراج الدواء وھو في صورته المتأينة أو المترابطة أو الذائبة في الماء عبر الكلى أو في ال
  .الجلدي أو اللعابي أو حليب ا-م أو البرازي أو الرئتين 



 ٨

ِوتعد الكلى العضو ا-ساسي الذي يتحمل مسؤولية إفراغ ا-دوية ، حيث يتم ا9فراغ بالترشيح الكبيبـي أو  َ ُ
  .با9فراز ا-نبوبي 

  
ّالترشيح الكبيبي يخلص الجسم من  ا أو الداخلة الى الكلية ، أما من كمية الدواء الموجودة في البfزم% ٢٠ُ
  .من كمية الدواء في الدم % ٨٠ا9فراز ا-نبوبي فيتم التخلص من 

  .ادوية الجھاز الھضمي

  : antacids معلومات دوائية مبسطة عن ادوية 
  ھذه ا�دوية من ا�دوية المتوفرة والشائعة جدا في الصيدليات ممكن antacidsا�دوية المضاد للحامض-١

اخل مع امتصاص ا�دوية وتقلل من تاثيرھا بطريقة تكوين مركب معقد غير قابل لfمتصاص مثل ادوية ان تتد
 ساعة بين استعمال المضاد ٢- ١السبرودار والتتراسيكلين والحل ا�فضل لھذا التداخل ھو جعل فاصل 

  .الحموضة وا�دوية التي تتداخل معھا 
 داخل المعدة فتؤدي الى تحرر المواد الفعالة وا�دوية PHمن  تزيد antacidsا�دوية المضادة للحموضة-٢ 

تھا داخل  داخل المعدة وتؤدي الى تاثيراgranules او enteric coated tabletsالتي عملت على شكل 
  .المعدة غير المطلوبة 

غنيسيوم التي تحتوي على ا�لمنيوم تسبب ا�مساك بينما التي تحوي على المantacids مضادات الحموضة -٣
  .تسبب ا�سھال ولھذا ا�مركبات التي تحوي كل من ا�لمنيوم والمغنيسيوم تقلل من ھذين التاثيرين 

 التي تحوي على صوديوم بايكربونات يجب ان تتجنب و�تعطى للمرضى antacidsمضادات الحموضة-٤ 
  . وايضا الى حدا ما الحوامل قانياللذين ممنوع عليھم استعمال الصوديوم بكثرة مثل مرضى فشل القلب ا�حت

 a والتي تعمل simeticoneمثل antacids ھناك بعض ا�دوية التي تدمج مع مضادات الحموضة -٥ 
defoaming agentوايضا يدمج ،  لتقليل الغازات في المعدةalginates مع مضادات الحموضة والذي 

ت حامضية المعدة على جدران المريء  فوق سطح مكونات المعدة مما يقلل من تاثيراfoamيكون جل او 
  . ويحميھا منه   

افضل وقت �ستعمال ھذه ا�دوية ھو بعد ا�كل بساعة وذلك �ن تفريغ محتويات المعدة سوف يتاخر بوجود -٦
وتعمل لمدة ثfث .للحموضة الطعام وبالتالي تبقى ھذه ا�دوية فترة اطول في المعدة ويطول تاثيرھا المعادل 

  .ساعات 

 و�يؤثر على الطفل او ا�م الحامل ولكن يفضل تجنب مضادات الحموضة التي safeاستعمال ھذه ا�دوية -٧
  وزيادة الوزن وقد odemaتحتوي على صوديوم بايكربونات �نه سوف يزيد تركيز الصوديوم وبالتالي زيادة 

  .يسبب ارتفاع الضغط اذا كانت الحامل تعاني من ضغط الدم 
  Receptor Antagonists2-Histamine  

  :  من ا�دوية كثيرة ا�ستعمال جدا و  تتضمن ھذه ا�دوية كل من -١
Cimetidine  

  ranitidine   
  famotidine  

Nizatidine   
-gastro.  وdyspepsia تستعمل ھذه ا�دوية لعfج القرحة المعدية وقرحة ا�ثني عشري وايضا لعfج -٢

oesophageal reflux disease.   
 مما يؤدي الى عدة CYP450 isoenzymes ھو مثبط �نزيمات الكبد من نوع Cimetidine–عfج -٣

والحل ) e.g., theophylline, warfarin, and clopidogrel(تداخfت عfجية مع عدة ادوية مثل 
  .ا�فضل ھو تجنب اعطاء الدوائين معا او تقليل جرعة ھذه ا�دوية 

 famotidine and اقل تداخf مع ا�دوية من عfج السمتدين ،بينما العfجين Ranitidineبينما عfج -٤
nizatidineن مع ا�دويةfنھما �يثبطان انزيم الكبد  �يتدخ�  .  



 ٩

 gynaecomastia and يمتلك تاثير مضاد لfندروجين ضعيف ولذلك ربما يسبب Cimetidine–عfج -٥
impotence ج  ولكن يمكن التخلص من ھذينfالتاثيرين اذا تم قطع الع.  

 التي يسمح للصيدلي صرفھا حيث يسمح بصرف الفاموتدين OTC تعتبر ھذه ا�دوية من ادوية -٦
famotidine جfوالرانتدين ع Ranitidine لفترة قصيرة لمعالجة dyspepsia وايضا لمعالجة ارتفاع 

  . سنة ١٦حموظة المعدة للكبار وا�طفال فوق عمر 

 فانه OTCكعfج . gastro-oesophageal reflux diseaseتستعمل ھذه ا�دوية لمعالجة عندما -٧
يمكنھا استعمالھا عند حدوث ا�عراض اما اذا كان استعمالھا بسبب الحموضة التي حدثت بسبب تناول بعض 

  .ا�كfت فيجب ان تاخذ قبل ا�كل بساعة 

 فالفترة famotidine باسبوعين فقط بينما الفاموتدين يجب ان تحددzantac فترة استعمال عfج الزنتاك -٨
  . ايام فقط ٦الزمنية �ستعمالھا ھي 

 ملغم تعاد بعد ساعة اذا لم تختفي ا�عراض اما الجرعة ٧٥ ھي OTC كعfج zantac جرعة الزنتاك -٩
عند ظھور  ملغم ١٠ فيعطى بجرعة famotidineبينما عfج . ملغم ٣٠٠العضمى خfل اليوم الواحد فھي 

  . ملغم ٢٠واكبر جرعة باليوم الواحد ھي .ا�عراض تعاد بعد ساعة اذا لم تختفي ا�عراض 

  .ھذه ا�دوية امنة ا�ستعمال خfل الحمل وا�رضاع والكبار والصغار  -  ١٠

  Proton pump inhibitorادوية  معلومات مبسطة عن
 و lansoprazole و omeprazoleدة وتتضمن تعتبر اقوى ا�دوية المثبطة للخروج الحامض في المع-١

rabeprazole وpantoprazole .  
تستعمل في عfج قرحة المعدة وقرحة ا�ثني عشر وايضا تستعمل مع بعض المضادات الحيوية لعfج -٢

Helicobacter pylori جfالتي تعتبر السبب الرئيسي للقرحة ا�ن وتستعمل ايضا لع dyspepsia و
gastro-oesophageal reflux disease ووتستعمل ايضا لمنع حدوث القرحة التي قد تحدث بسبب 

   بجرعة كبيرة او لفترة طويلةNSAIDاستعمال ادوية 
 clarithromycin, and ھي Helicobacter pyloriالمضادات الحيوية التي تستعمل لعfج بكتريا -٣

either amoxicillin or metronidazole يوم ١٤-١٠ لمدة .  
 دقيقة ،الجرعة الواحدة تستعمل صباحا قبل الفطور اما اذا كان ٦٠- ٣٠تستعمل ھذه ا�دوية قبل ا�كل -٤ 

  . دقيقة ٦٠-٣٠الوصف مرتين يوميا فتفضل قبل الفطور والعشاء 
 enteric-coated granules contained inتوجد عدة انواع من المستحضرات لھذه ا�دوية مثل -٥

gelatin capsulesج  مfثل عomeprazole و lansoprazole وايضا توجد على شكل،delayed 
release enteric-coated tablets حيث ان ھذا التغليف يمنع، degradation ھذه ا�دوية في حامض 

  . المعدة

  . ھذه ا�دوية امنه خfل الحمل وا�رضاع للكبر وا�طفال -٦

  Laxativeادوية  
ء بتفريغ الغائط وتستعمل في عfج ا�مساك وايضا في تفريغ البطن قبل اجرا تسمح Laxativeالمسھfت -١

  . عملية ناظور للقناة الھضمية 
  انواع المسھfت عديدة ھي

 Stimulant laxatives   
  : من اھم المfحظات التي يجب على الصيدلي معرفتھا والتنويه عنھا ھي 

  .)Senna, Bisacodyl, Sodium picosulfate, and Glycerin (suppمن اھم امثلتھا ھي 
 ان ا�ستعمال المطول منھا يؤدي الى فقدان قوة ونشاط العضfت الملساء للقولون لذا ينصح باستعمالھا - او� 

  .لفترة قصيرة فقط 
لذلك يجب ان تبلع بصورة كاملة ؛ enteric-coated تكون على شكل Bisacodyl tabletوايضا - ثانيا

fل ساعة من استعمال ا�دوية المضادة للحموضة او الحليب �نه سوف يؤدي الى تفكك ويجب ان �تؤخذ خ
  .gastric irritationالغfف المحيط بالحباية وتحرر المادة الفعالة في المعدة وتسبب 

 ھي للكبار حبايتين Senna tab., Bisacodyl 5 mg tabوايضا الجرعة ا�عتيادية ھي للعfجين -ثالثا
 ساعة اذا تم استعمالھا عن ١٢-٦ليf لتنتج تاثيرھا في صباح اليوم حيث يظھر تاثيرھا خfل عادة تؤخذ 

  . طريق الفم بينما التحاميل تؤخذ صباحا ليظھر تاثيرھا بعد ساعة واحدة فقط 
 سوف يظھر تاثيرھا بسرعة خfل ساعة Glycerin suppositoriesوايضا يجب معرفة ان استعمال -رابعا

  . غم للكبار  ٤ غم لfطفال و٢غم للرضع و١د عدة احجام منھا ھي حجم واحدة وتوج
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  سوف يغير لون البول الى اصفر بني اذا كان البولSennaوايضا من المھم مfحظة ان استعمال -خامسا
  يحامضي واحمر اذا كان البول قاعد

ون ادوية مسھلة على شكل من النصائح المفيدة التي يجب على صيدلي ذكرھا للمرض اللذين يستعمل-سادسا
  :تحاميل ھي 

  يفضل غمس التحميله بالماء وتخرج مباشرة من اجل تسھيل دخولھا في المكان المخصص 
  :من ا�مور التي يجب تنيه المريض عنھا ھي -سابعا

فانھا تفرغ ا�معاء تفريغا كامf وھذا بدوره يؤدي : Stimulant laxativesان استعمال المسھfت من النوع 
الى عدم خروج البطن ليوم او يومين بعد استعماله وھذه حاله طبيعية ويجب تنبيه المريض �ن بعض المرضى 

يظن ان ا�مساك عاد اليه ثانية فيستعمله الدواء مرة اخرى وھكذا حتى تفقد ا�معاء قدرتھا على الحركة 
  .لدخfء في مھنة الصيدلةوبالتالي المزيد من ا�مساك وھذه حالة جدا شائعة في العراق لكثرة ا

 ومن اھم Lactulose- ومثال عليه ھو عfج Osmotic laxative::  من المسھfت ھو النوع الثاني
  : المfحظات التي يجب ان يعرفھا الصيد�ني المتدرب ھي عدة نقاط اھمھا 

  . ان تستعمل لجميع الفئات ا�طفال ،الكبار ،الحوامل ،الرضع -١
  .لو ولكنه يعتبر مع ذلك امن ا�ستعمال لمرضى السكرييمتاز بالطعم الح-٢
 مل مرتين يوميا ولfطفال من ٢.٥ مل مرتين يوميا ولfطفال اقل سنة ھي ١٥جرعة الكبار ا�عتيادية ھي -٣
  .  مل مرتين يوميا ١٠ سنة ھي ١٠-٥مل مرتين يوميا ولfطفال من عمر ٥ سنة ٥-١
 hepaticتي تنتج ا�مونيا ولذلك تستعمل في عfج حالة  للبكتريا ال�proliferationيشجع  -٤ 

encephalopathy.    
 ساعة من ا�ستعمال المتواصل لينتج ٧٢ �يتداخل ھذا العfج مع ا�دوية ا�خرى ولكنه يحتاج الى فترة  -٥ 

  .التاثير العfجي المطلوب 
وايضا قد يسبب ھذا الدواء بعض . يمكن مزج ھذا العfج مع العصير لتحسين طعمه غير المستساغ  -٦ 

  الغازات وا�ضطربات البسيطةمثل الم البطن وخصوصا خfل الفترة ا�ولى من ا�ستعمال 
  .لنوع من المسھfت نوعا ما غالي  يعتبر ھذا ا - ٧
  :Bulk-forming laxative من المسھfت ھو النوع الثالث 

  Methylcellulose, Bran , Sterculia: ومن اھم امثلتھا ھي 
and Ispaghula (Metamucil®(  

  :صيدلي المتدرب في الصيدليات ھي ومن المfحظات المھمة التي يجب ان يعرفھا ال
 يوم و�يوجد تداخل ٣- ١ھذا النوع من المسھfت يحتاج الى عدة ايام حتى يعطي المفعول العfجي من -١ 

عدة ايام من ا�ستعمال المتواصل حتى ى ج ال مرات باليوم وتحتا٣-١عfجي مع ا�دوية ا�خرى وتستعمل 
  .تعطي المفعول المطلوب

 يجب ان �تؤخذ بصورة قريبة من الذھاب الى Bulk-forming laxativeھذا النوع من المسھfت  -٢ 
  . النوم �نه احتمال يحدث انسداد للمريء اذا المريض خلد الى النوم بعد استعمالھا 

لنوع من المسھfت يجب على الصيدلي المتدرب ان ينصح المريض بشرب كمية عندما يصف الطبيب ھذا ا -٣ 
  . مل من الماء او العصائر مع ا�ستمرار بتناول الماء خfل فترة ا�ستعمال ٢٥٠كبيرة من السوائل 

  قد تسبب ھذه ا�دوية بعض الغازات وا�نتفاخ وخصوصا في الفترة ا�ولى من ا�ستعمال يعني ھذا التاثير-٤
  .مؤقت

ھذه ا�دوية �تمتص لذلك فليس لھا تاثير على اجھزة الجسم ا�خرى وايضا ھذه ا�دوية �تفضل عند - ٥
  .المرضى اللذين ممنوع عليھم تناول الماء بكثرة 

   :Liquid paraffin من المسھfت ھو  النوع الرابع
   .hours ٨-٦بية الخطرة ويظھر تاثيرھا خfلوقد قل استعماله الى درجة كبيرة ھذه ا�يام نتيجة تاثيراته الجان

  :مfحظات مھمة ھي 
   .Bulk-forming laxative, or Lactuloseا�نواع التي تستعمل للحامل ھي   

    Bulk-forming laxative:  ا�نواع التي تستعمل للمراء المرضع 
  .Glycerin(supp.) , Lactuloseا�طفال   

  ) .Bulk-forming laxative , Also Lactulose and Glycerin (suppكبار السن   
  Antidiarrhoealsا�دوية المضادة لfسھال 

الھدف من معالجة ا�سھال الحاد ھو تصحيح فقدان السوائل والمحاليل باعادة التروية من خfل الفم او  - ١
ة لfسھال بصورة عامة عن طريق التسريب الوريدي ،وھذا جدا مھم في الرضع وا�طفال ،وا�دوية المضاد

  .صي باستعمالھا في ھذه ا�عمار �تو
  ))::Loperamide (Diphenoxylate+Atropine( مثل Antimotility drugsادوية  -٢ 
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 في المملكة المتحدة young children ھذه ا�دوية �نوصي باستعمالھا لمعالجة ا�سھال الحاد في –او� 
diphenoxylate hydrochlorideج  وايfضا عloperamide غير منصوص استعمالھا لعمر اقل من 

  . �يوصى باستعماله �قل من عمر سنتين loperamide، عمر اربع سنوات بينما في امريكا 
 يعطى في البداية حبايتين بعد ذلك حباية واحدة بعد كل Loperamide:  جرعة البالغين ھي كالتالي –ثانيا 

 ٦ فجرعته ھي اربع حبايات في البداية بعد ذلك حباتين كل Diphenoxylate+Atropineخروج ،اما عfج 
  .ساعات 

 ١٢ التي يمكن للصيدلي صرفھا لfطفال اكبر من عمر OTC من ا�دوية loperamide يعتبر عfج –ثالثا 
  . سنة ١٦ للعمار اكبر من OTC يصرف كعfج diphenoxylate hydrochlorideسنة بينما 

  .امن لfستعمال خfل فترة الحمل  يعتبر loperamideعfج –رابعا 
  ):pectin +kaolin( مثل Adsorbents ادوية -٢ 

   .acute diarrhoeas.  �نوصي باستعمال ھذه ا�دوية خfل فترة ا�سھال الحاد–او� 
التالي تؤدي  ھذه ا�دوية تكون مركبات غير ذائبة وغير ممتصة مع بعض ا�دوية في القناة الھضمية وب–ثانيا 

الى تقليل امتصاص تلك ا�دوية ،لذا يجب على الصيدلي ا�نتباه لھذا التداخل وتنبيه المريض وذلك بتجنب 
  .استعمال ادوية من خfل الفم خfل فترة استعمال ھذا النوع من ا�دوية 

  :Oral rehydration solution (ORSالمحاليل الفموية - ٣
 �غيره من السوائل ويجب ان يسخن ھذا الماء الى درجة الغليان ثم يبرد قبل حل يجب فقط ان تحل بالماء–او� 

  .يستعمل لfطفال اقل من عمر سنة المحلول ا�وراء الفموي فيه عندما 
بعد حل محلول ا�وراء الفموي حسب الطريقه في النقطة ا�ولى يجب ان يتلف اذا لم يستعمل خfل –ثانيا 

  . ساعة ٢٤ المحلول بالثfجة فيبقى صالح لfستعمال خfل ساعة واحدة اما اذا حفظ
  .يتكون من الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكلوكوز والبيكربونات –ثالثا 

  . ھذا المحلول يستعمل للكابار اللذين يعانون من ا�سھال ولكن فعاليته غير مبرھن عليه او مثبته علميا –رابعا 
ان التقيوء ھو سبب يجعلھا تمتنع من ا�ستمرا ر باستعمال ھذا المحلول ،ولھذا  بعض ا�مھات تظن –خامسا 

يجب تنبيھا من قبل الصيدلي ان ھذا ا�مر خاطىء ويزيد من مضاعفات المرض ويمكن ان تستمر باعطاء 
  . دقيقتين الطفل العfج بجرعة صغيرة جدا على شكل ملعقة شاي او ملعقتين كل

   Antispasmodicsادوية 

 Hyoscine مثل عfج Antimuscarinicsمن ا�مثلة عليھا المتوفرة في الصيدليات ھي ادوية –او� 
butylbromide ج اعراض اضطربات القناة الھضمية التي تكون مصحوبة بتقلصfالذي يستعمل لع 

تات وھذه ا�دوية ممنوعة في مرض تضخم البروس.العضfت الملساء مثل تقلصات مرض اضطراب القولون 
    .prostatic enlargementالحميد 

ً تستخدم ا-دوية المضادة للمسكارين نظرا لقدرتھا على إرخاء العضfت الملساء في تخفيف التشنجات - ثانيا 
الھضمية وفي عfج متfزمة القولون  المتھيج    ، ولم يعد لتأثير ھذه ا-دوية المضاد لmفراز الحمضي أھمية 

ًلتأثيرات الجانبية الناجمة عن الجرعة الفعالة، وقد حلت محلھا مركبات أكثر نوعية وفعالية ًكبيرة نظرا لكثرة ا ً ّ
  . الھيستامينيةH2مثل غالقات    

 والذي يستعمل في mebeverine من ا�دوية المضادة للتقلص والمتوفرة بالصيدليات ايضا ھي عfج –ثالثا  
    irritable bowel Syndromeاب القولون الشائع عfج ا�لم والتقلص الذي يحدث في  مرض اضطر

 لمعالج اضطربات phenothiazine او benzodiazepineوقد تدمج ا�دوية المضادة للتقلص مع ادوية .
  )  ®stelabid(و ) ®librax(القناة الھضمية مع القلق كما في ادوية 

 ١٣٥مال في العراق يعطى بجرعة  شائع ا�ستعduspatalin يسمى تجاريا mebeverine عfج -رابعا 
 التي تصرف بدون وصفة طبية ،ليس له OTCملغم ثfث مرات باليوم قبل ا�كل بعشرين دقيقة من ادوية 

  .ى وله تاثيرات جانبيه جدا قليله تداخل مع ا�دوية ا�خر

 والمعروف تجاريا hyosine butyl bromide من   ا�دوية المضادة للتقلصات عfج –خامسا 
Buscopan يعتبر ايضا من ادوية otc باليوم قبل ا�كل له بعض التاثيرات ٤- ٣ ملغم ٢٠- ١٠ ويعطى بجرعة 

الجانبية مثل جفاف الفم واحتباس البول وا�مساك و�يوصف لمرض تضخم البروستات الحميد ومرضى 
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glaucoma ا�فضل تجنب استعماله مع ا�دوية التي تملك،  anticholinergic side effect مثل ا�دوية  
  .المضادة للھستامين 

 وھو من ا�دوية غير شائعة ا�ستعمال في بلدي العراق alverine ايضا من ھذه ا�دوية عfج –سادسا 
  . ملغم ثfث مرات يوميا قبل ا�كل ١٢٠- ٦٠جرعته ھي 

في تدبيره إلى  أشھر، ويلجأ ٤يشيع حدوث المغص لدى الرضع حتى سن : التشنجات لدى ا-طفال-سابعا 
 بشكل نقط فموية، ويمكن استخدام السيميتيكون hyosciamine sulphateاستخدام كبريتات الھيوسيامين 

simethicone بشكل نقط فموية إذ يفيد في تخفيف المغص المعوي وتطبل البطن وا�نزعاج البطني الناتج 
 بخواص طاردة للريح ومضادة dill oilعن الغازات، كما تمتاز المستحضرات الحاوية على زيت الشبث 

  .للتشنج 

   Antiemeticsا�دوية المضادة للتقيوء 

  وتستعمل Prochlorperazine, Metoclopramide   domperidone(- من ھذه ا�دوية ھي –او� 
  .لمنع وعfج التقيوء والغثيان 

 الذي يسبب motion sickness ويستعمل لمنع حدوث Cinnarizineومن ھذه ا�دوية ايضا عfج –ثانيا 
التقيوء او الغثيان خfل السفر حيث يستعمل ھذا العfج قبل السفر بساعتين وھو عfج مشھور جدا تحت اسم 

  .ستاجيرون 

 Prochlorperazine وعfج metoclopramide له افضلية على عfج Domperidoneعfج :ثالثا 
 �نه �يعبر dystonic reactionsه ھذين العfجين مثل حيث ان يسبب تاثيرات عصبية مركزية اقل مما يسبب

  .blood-brain barrierالحاجز الدماغي الدموي 

 لfشخاص اقل من عمر عشرين سنة فانه يجب ان تحدد Metoclopramide عند استعمال عfج –رايعا 
  .)mg/kg/dose ٠.١(الجرعة للمريض استنادا الى الوزن لمنع التاثيرات والتشنجات العصبية وبجرعة 

 ملغم قبل ا�كل ثfث مرات يوميا قبل ا�كل يسمى تجاريا ١٠ جرعته ھي Domperidone عfج -خامسا 
)Motilium ( وتوجد محاضرة خاصة عن ھذه ا�دوية  في المستقبل فتابعنا.  

  ا�دوية المستعملة في امراض 

  القولون اللتھابية

  .ulcerative colitisمرض -١

  .Crohn’s diseaseمرض -٢

،بينما مرض rectum and colonيشمل المستقيم والقولون ) Ulcerative colitis (UCمرض –او� 
Crohn's disease (CD ( يصيب اي جزء من القناة الھضمية.  

A-Aminosalicylates (like Mesalamine, and Sulfasalazine(  

 والذي يتواجد في الصيدليات على Aminosalicylates من اھم ادوية ھذه المجموعة ھي عfج –ثانيا 
  .Sulfasalazine وايضا مثل Mesalamineاشكال مختلفة مثل 

 حيث sulfapyridine مع mesalamine يعطى عن طريق الفم وانھا تحتوي Sulfasalazine –ثالثا 
، يعتقد ان اغلب التاثيرات الجانية تاتي بسبب وجوده ومن المھم ان نذكر انه يمكن استعمال 

mesalamine وحده.  
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 أمينوساليسيليك مع السلفابيرين، حيث ٥ ھو عبارة عن توليفة لحمض sulfasalazineالسلفاسا�زين -رابعا 
  .يعمل ھذا ا-خير كحامل للدواء إلى موقع التأثير في القولون، مع ذلك فھو � يخلو من بعض التأثيرات الجانبية

 لعfج      suppository او تحاميل enemaمل موضعيا مثل  يمكن ان يستعMesalamine عfج –خامسا  
proctitis وايضا ممكن ان يعطى على شكلslow-release formulations التي تطرح mesalamine 

  .في ا�معاء الدقيقة والقولون 

)  أمينوساليسيليك٥وھو حمض  (mesalazineتمتاز ا-مينوساليسيfت الحديثة مثل الميسا�زين -سادسا 
بانعدام التأثيرات الجانبية المرتبطة بالسلفوناميد التي يبديھا السلفاسا�زين، مع ذلك يسبب الميسا�زين بعض 

  .ا¥ثار الجانبية تشمل ا�ضطرابات الدموية

 فانه يجب ان � granules او على شكل coated tablets ھو �oral mesalamineن عfج –سابعا  
crushed or chewedج  عكس عfsulfasalazine فانه امن ا�ستعمال لمن يعاني من التحسس 

  .sulfonamideلمجموعة 

 Enemas or-  يجب على الصيدلي ا�نتباه وتنبيه المريض الى ان ھذا العfج اذا كان على شكل –ثامنا  
suppositories عن طريق المستقيم fيجب ان يعطى لي rectally .  

يتلقون معالجة با-مينوساليسيfت بتسجيل أي حادثة لنزف غير مفسر، تكدم، ينصح المرضى الذين -تاسعا 
ًفرفرية، التھاب حلق، حمى أو توعك تظھر خfل المعالجة، ويوصى بإجراء تعداد دموي وإيقاف المعالجة فورا 

  .عند ا�شتباه بحدوث اعتfل دموي

  المستحضرات الموضعية المستعملة في

   anal and rectal disordersعfج 

في الشرج (ً يعاني المرضى المصابون بالبواسير، والتھاب المستقيم، والنواسير عادة من أعراض الحكة - او�
والتقرحات  ، وتعالج ھذه ا-عراض بشكل فعال بتطبيق المراھم أو التحاميل الملطفة، ) والمنطقة المحيطة به

ال العوامل التي تزيد من حجم الكتلة البرازية إلى جانب تعديل النظام الغذائي لتطرية البراز، واستعم
  . ، ويضاف إليھا الستيروئيدات القشرية أو السلفاسا�زين في عfج التھاب المستقيمbranكالنخالة

يمكن عند الضرورة استخدام المستحضرات الحاوية على المخدرات الموضعية أو الستيروئيدات القشرية - ثانيا 
والذي يعالج بإعطاء النيستاتين عن طريق الفم أو (ي المنطقة المحيطة بالشرج شريطة استبعاد وجود قfع ف

  .بالتطبيق الموضعي

  .anal fissure   وايضا لعfج haemorrhoids ھذه المستحضرات تستعمل بصورة رئيسية لعfج  – -ثالثا

  . ھذا اا�دوية تكون  اما على شكل تحاميل او دھون او كريمات –رابعا 

لدھون والكريمات تستعمل لعfج البواسير الداخلية والخارجية بينما التحاميل تستعمل لعfج البواسير ا–خامسا 
  . الداخلية فقط ،على اية حال كلتا المستحضرات تستعمل مرتين يوميا صباحا ومساءا وبعد كل خروج 

عمل بواسطة اداة خاصة  ،الدھون تستintrarectally عندما يستعمل بواسطة الشرج او المستقيم –سادسا  
ليتم ادخال العfج من خfل الى الشرج او بعض ا�حيان يقوم بعض المرضى بادخال العfج عن طريق ا�صبع 

فيجب تنبھم ان استعمال ا�داة التي مع العfج افضل �نھا نستطيع من خfلھا ايصال العfج الى اي مكان عكس 
  .ا�صبع �نستطيع ذلك 

يه المريض الى انه يجب دھن ا�داة المستعملة �يصال العfج الى داخل الجسم عن طريق  يجب تنب–سابعا  
  .الشرج بواسطة نفس العfج ليسھل دخولھا 



 ١٤

 bismuthتحتوي المستحضرات الملطفة على مواد مقبضة خفيفة التأثير مثل تحت غا�ت البزموت -ثامنا 
subgalate أوكسيد الزنك ،zinc oxideيس ، والھاماميلhamamelis وقد تحتوي على مواد مزلقة ،

ًومضيقات وعائية ومطھرات خفيفة، وتشارك مع المخدرات الموضعية أيضا لتخفيف ا-لم المرافق للبواسير 
  .ية والحكة الشرج

يمكن للمخدرات الموضعية أن تمتص عبر مخاطية الغشاء المخاطي للمستقيم لذلك يجب تجنب تطبيقھا -تاسعا 
-نھا ) ليس أكثر من بضعة أيام(ً خاصة لدى الرضع وا-طفال، ويجب استخدامھا لمدة قصيرة بصورة مفرطة

  .ي إلى زيادة التحسس في جلد الشرجتؤد

ًيندر حدوث البواسير لدى ا-طفال، وتعالج ھذه الحا�ت عادة بالتطبيق الموضعي لكريم مناسب لمدة - عاشرا 
ًوضعية قد تسبب حسا �سعا لدى بدء استخدامھا وقد يؤدي ذلك إلى قصيرة ويجب ا�نتباه إلى أن المخدرات الم ً

  .ازدياد خوف الطفل من التبرز

  القلب وا�وعية الدموية ا�دوية المستعملة في امراض

  :مجموعة ادوية 

 Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors(  

  :  وتتضمن ھذه ا�مجموعة ا�دوية التالية -١

 captopril،  

 enalapril،  

 lisinopril   

  ramipril..   

ھذه ا�دوية تعمل كموسع لfوعية الدموية وا�ستعمال ا�ساسي لھذه ا�دوية ھو عfج فشل القلب ،وارتفاع -٢
  myocardial infarctionضغط الدم ،والجلطة القلبية   

ا عند صرف احد ادوية ھذه المجموعة ھي من اھم المfحظات التي يجب على الصيدلي المتدرب مfحظتھ-٣
جنب ھذه الحالة يجب حالة انخفاض الضغط التي قد تحدث عند البدء باستعمالھا وخاصة اول جرعة ولذلك ولت

  :التنبيه الى 

  .اما ان يتم اخذ الجرعة ا�ولى من العfج عند الذھب الى النوم ليf –او� 

  . تزداد تدريجيا او يتم البدء بجرعة منخفضة جدا ثم–ثانيا 

 بشكل عام خالية من التأثيرات الجانبية ا�ستقfبية وذات تأثيرات قليلة على المعدل ACEتعد مثبطات  -٤
القلبي ومقاومة السبل الھوائية، وتفيد لدى المرضى المصابين بفشل القلب، والربو، والداء الرئوي الساد 

يعد السعال الجاف المزمن أكثر ا¥ثار الجانبية . يطيةالمزمن، والداء السكري، وا-مراض الوعائية المح
ًلمثبطات ا-نزيم المحول ل[نجيوتنسين شيوعا، ويمكن أن يتحسن ھذا العرض بإنقاص الجرعة، وقد تسبب 

ً طفحا جلديا وتغيرات في حس التذوق، ويجب تجنب استخدامھا لدى الحواملACEمثبطات  ً.  

  .ن السعال جاف مستمر  التاثيرات الجانبية ا�خرى تتضم-٤

  مجموعة ادوية



 ١٥

)angiotensin II receptor blockers(  

 Candesartan, telmisartan, losartan and تتضمن ادوية ھذه المجموعة ھي -١
valsartan)(sartans..(  

ھذه ا�دوية تعمل كموسع لfوعية الدموية وا�ستعمال ا�ساسي لھذه ا�دوية ھو عfج فشل القلب -٢ 
  myocardial infarctionرتفاع ضغط الدم ،والجلطة القلبية   ،وا

  اقل احتما� في حدوث السعال الجاف المستمر ولھذا تعتبر ACEIھذه ا�دوية وعكس ادوية مجموعة -٣
   .ACEIكبديل اذا حدث السعال عند استعمال ادوية 

ية اخرى مثل المدررات للسيطرة ھناك عدة مستحضرات من ادوية ھذه المجموعة في السوق  تدمج مع ادو-٤
على ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه باستعمال ھذه ا�دوية لوحدھا ،يجب على الصيدلي المتدرب معرفتھا 

  .ومعرفة تراكيزھا وجرعھا 

  )beta-blockers(ادوية مجموعة    

  وتتضمن ادوية ھذه المجموعة -١

 Atenolol  

 ،bisoprolol،  

 carvedilol،  

 metoprolol  ،  

 propranolol.   

والذبحة الصدرية المستقرة .ھذه ا�دوية تستعمل في عfج عدة اضطرابات وامراض مثل ارتفاع ضغط الدم -٢
وغير المستقرة وعدم انتظام دقات القلب والجلطة القلبية وبعض ادويتھا تستعمل في عfج فشل القلب مثل 

  ،bisoprolol. عfج 

ية لمعالجة اعراض بعض ا�دوية التي تحدث بسبب التفعيل الزائد للجھاز السمبثاوي  وايضا تعطى ھذه ا�دو-٣
  .مثل حا�ت القلق ،وزيادة نشاط الغدة الدرقية وللوقاية من مرض الشقيقة

 يستعمل على شكل قطرة لتقليل ارتفاع ضغط العين في timolol. بعض ادوية ھذه المجموعة مثل عfج -٤
  . glaucoma. مرض الكلوكوما  

 stable heart كما ذكرنا سابقا ھناك ادوية معينة من ھذه المجموعة تستعمل في عfج فشل القلب -٥
failure وھذه ا�دوية ھي  - Bisoprolol , carvedilol , metoprolol and nebivolol ا ما ا�دوية

  .الباقية من ھذه المجموعة فممنوعة في ھذا المرض 

ء بجرعة منخفض ثم  التي ذكرناھا في النقطة السابقة في عfج فشل القلب فيجب البد عند استعمال ا�دوية-٦
  .تزداد تدريجيا 

ادوية ھذه المجوعة ممكن ان تسبب تضيق في القصبات والقصيبات الھوائية وبالتالي ضيق في التنفس -٧
مجموعة التي تعمل  ولھذا يجب ان �تستعمل للمرضى الربويين ولكن يمكن استعمال ا�دوية من ھذه ال

selective beta bloker جfيمكن استعمالھا بجرعة منخفضة مثل ع  atenolol.   



 ١٦

 يجب تجنب قطع ھذه ا�دوية بصورة مفاجئة �ن ھذا سوف يؤدي الى حدوث زيادة في دقات القلب وارتفاع -٨
وقف عن استعمال ھذه ل التضغط الدم ولذلك يجب ان تخفض الجرعة تدريجيا لمدة اسبوع الى اسبوعين قب

  .ا�دوية

أقل ) metoprolol والميتوبرولول atenololمثل ا-تينولول (تعد حاصرات بيتا ا�نتقائية للعضلة القلبية -٩
 والبروبرانولول nadololمثل النادولول (ًإحداثا للتشنج القصبي من المركبات غير ا�نتقائية 

propranolol(ضى ذوي  عند استخدام ھذه المركبات لمعالجة المرً، مع ذلك يبقى توخي الحذر واجبا
  .السوابق المرضية التنفسية

أقل ) metoprolol والميتوبرولول atenololمثل ا-تينولول (تعد حاصرات بيتا ا�نتقائية للعضلة القلبية - ١٠
ول  والبروبرانولnadololمثل النادولول (ًإحداثا للتشنج القصبي من المركبات غير ا�نتقائية 

propranolol( مع ذلك يبقى توخي الحذر واجبا عند استخدام ھذه المركبات لمعالجة المرضى ذوي ،ً
  .السوابق المرضية التنفسية

فعالية مضادة للمستقبfت ألفا وبيتا في آن ) carvedilolمثل الكارفيديلول (تمارس الحاصرات المشتركة - ١١
لفعالية الحاصرة للمستقبfت ألفا لھذه المركبات في موازنة واحد، وعلى خfف حاصرات بيتا ا-خرى تفيد ا

ا�رتفاع في المقاومة الوعائية المحيطية والتأثرات الجانبية على نمط الشحوم في البfسما، ولكن � يوجد أدلة 
  .على أن ھذه ا-دوية تتفوق على حاصرات بيتا ا-خرى في معالجة فرط ضغط الدم

  مجموعة ادوية

nnel blockerscha-Calcium.  

  :تتضمن ادوية ھذه المجموعة نوعين اساسيين ھما -١

 وھذا النوع يكون تاثيره amlodipine, nifedipine وتضم ادوية Dihydropyridineمجموعة –ا�ول 
 اكثر من تاثيره على القلب ولھذا يكون فعله وتاثيره selectivity for vascular smooth muscleعلى 

  . لfوعية الدموية الرئيسي ھو موسع

 ويكن تاثيره diltiazem and verapamil وتشمل ادوية Non-Dihydropyridineمجموعة –الثاني 
  . على القلب اكثر من ا�وعية الدموية 

 verapamilا�ستعمال الرئيسي لھذه ا�دوية ھو عfج الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم وبعضھا مثل -٢
  .دقات القلب مل لعاج عدم انتظام يستع

 ankle تسبب Nifedipine مثل نيفدبين dihydropyridine CCBsھذه ا�دوية وخاصة ادوية   -٣
edema كتاثير جانبي يتم التخلص منھا ببعض ا�دوية اما المدررة او ادوية مجموعة ACEI مثل capoten   

ية جعله على اشكال صيد�نية  يعتب قصير التاثير  ولذلك تقوم شركات صناعة ا�دوNifedipine عfج -٤
   .sustained release formulationتتحرر ببطء مثل 

ھناك عدة مستحضرات صيد�نية من ھذه ا�دوية تدمج مع ادوية اخرى لتقليل عدة ا�قراص او الكبسو�ت -٥
   .التي ياخذھا المريض في اليوم متوفرة في الصيدليات ينبغي على الصيدلي المتدرب ا�طfع عليھا

  . قد يترافق مع اشتداد الذبحةca. channel blokerيجب ا�نتباه إلى أن السحب المفاجئ -٦

يمكن تفادي حدوث التأثيرات الجانبية الناتجة عن توسع ا-وعية مثل الصداع والوھيج ووذمة الكاحل بضبط -٧
  .ل ا-ملوديبينجرعة ھذه ا-دوية أو استخدام ا-دوية ذات التحرر البطيء والتأثير المديد مث



 ١٧

  Diureticsمجموعة ادوية 

ھذه ا�دوية تسمح بخروج الماء والمحاليل بواسطة الكلية من الجسم وتستعمل في عfج فشل القلب –او� 
    .odemaوارتفاع ضغط الدم وا�مراض ا�خرى عندما يؤدى احتباس الماء الى تكوين 

تعمل مرة واحدة يوميا وتسعتمل صباحا ومساءا اذا كانت ھذه ا�دوية يجب ان تؤخذ صباحا اذا كانت تس–ثانيا 
 . تستعمل مرتين يوميا لتقليل حالة التبول اثناء الليل 

بينما  hypokalemia ممكن ان تسبب نقص في البوتاسيوم Thiazide and loop diuretics ادوية-ثالثا
وم داخل الجسم لذلك يمكن الدمج ممكن ان تسبب زيادة في احتباس البوتاسي K-sparing diuretics ادوية

  . بينھما لتقليل حالة ا�ضطراب في مستويات البوتاسيوم

يمتلك تاثير مضاد لfندروجين ولھذا ربما يسبب كبر في ثدي الرجال وايضا  Spironolactone عfج-رابعا
اثير المضاد عقم في الرجال وايضا قد يستعمل في عfج بعض الحا�ت المرضية با�ستفادة من ھذا الت

 . لfندروجين مثل حالة حب الشباب التي تحدث في النساء

  مجموعة ادوية

Lipid-regulating drugs  

تستعمل ھذه ا�دوية لتقليل الدھون في الدم وعلى جدران ا�وعية الدموية لتقليل خطر حدوث وتضاعف –او� 
 .امراض القلب وا�وعية الدموية 

  : ن من ھذه ا�دوية ھماھناك مجموعتان اساسيتا–ثانيا 
  .atorvastatin, rosuvastatin, and simvastatin مثل Statins مجموعة ادوية -١
 ..  gemfibrozil مثل عfج Fibrates مجموعة ادوية -٢

 ھو لتقليل مستوى الكوليستول بينما التاثير الرئيسي �دوية مجموعة  statin التاثير الرئيسي لمجموعة–ثالثا 
fibrates ثيةfلتقليل مستوى الدھون الث triglycerides. 

الكوليسترول تكون بصورة كبير في بداية الصباح تقريبا الساعة الثالثة لذا تفضل ھذه ا�دوية   تكوين– رابعا
 . ان تؤخذ ليf وھذه المfحظة من ا�مور التي يجب على صيدلي توضيحھا للمريض

يجب ان يتجنوا استعمال او    simvastatin or atorvastatin المرضى اللذين يستعملون ادوية–خامسا 
�نه يسبب تثبيط �يض ھذه ا�دوية مما يؤدي الى زيادة تركيزھا وبالتالي زيادة  Grapefruit juice تناول

  . فعلھا وتاثيراتھا الجانبية الخطيرة مثل تحلل العضfت

  .بدي ناشط، وفي حا�ت الحمل وا9رضاعيجب تجنب استعمال الستاتينات عند وجود اعتfل ك-سادسا

ًيعد التھاب العضfت تأثيرا جانبيا نادرا لكنه مميز للمعالجة بالستاتينات، وقد سجلت حا�ت من ا-لم -سابعا ً ً
العضلي أو التھاب العضfت أو ا�عتfل العضلي نتيجة المعالجة بالستاتينات، لذا يوصى المرضى بإخبار 

أي ألم عضلي غير مفسر أو أي شعور با-لم أو الضعف، إذ إن ا�رتفاع الشديد لتركيز ًالطبيب فورا عن ظھور 
مع تشخيص اعتfل عضلي )  أضعاف الحد ا-على السوي١٠أكثر من  (creatine kinaseالكرياتين كيناز 

  .أو ا�شتباه به يستدعي إيقاف المعالجة بالدواء

م إعطاء الستاتين بالتزامن مع الفيبرات أو مع حمض النيكوتينيك يزداد حدوث ا�عتfل العضلي إذا ما ت-ثامنا 
، ويجب مراقبة الوظيفة ciclosporinبجرعات خافضة للشحوم، أو مع كابتات المناعة كالسيكلوسبورين 

  .لدى المرضى الذين يتناولون تلك ا-دوية) في حال وجود أعراض(الكبدية والكرياتين كيناز 



 ١٨

 بحدوث متfزمة شبيھة بالتھاب العضfت خاصة لدى fibrateركبات الفيبرات قد تتسبب جميع م-تاسعا 
خاصة انحfل (مرضى القصور الكلوي، وتزيد مشاركة الفيبرات مع الستاتينات من التأثيرات العضلية 

 .  ، ويوصى بتوخي الحذر لدى استخدام مثل ھذه المشاركة)ُّالربيدات
  Nitrates ادوية مجموعة

دوية تسبب تاثير موسع لfوعية الدموية التاجية المحيطية وتستعمل في عfج الذبحة الصدرية ھذه ا�–او� 
 .وفشل القلب والجلطة القلبية 

�زالة سريعة  aerosol spray تحت اللسان او على شكل glyceryl trinitrate يستعمل عfج–ثانيا 
تستعمل  glyceryl trinitrate  عfجمن transdermal patches �عراض الم الذبحة الصدرية بينما

 . للوقاية من ا�صابة بنوبات القلبية مثل الجلطة والذبحة القلبية

 وايضا عfج Isosorbide Dinitrate (ISDN) من ادوية ھذه المجموعة المتوفرة في العراق ھي-ثالثا
Isosorbide Mononitrate ك اشكال متوفرة التي تستعمل بصورة عامة عن طريق الفم وان كانت ھنا

 . اخرى مثل تحت اللسان او على شكل امبو�ت

ويمكن استعمال مرتين يوميا وھذه تعتبر ميزه له تجعله  ISDN ھو اطول تاثير من ISMN  عfج–رابعا 
    اكثر قبو� من المرضة او يستعمل مرة واحدة اذا كان على شكل

   sustained release products   

 ممكن ان تسب صداع قد يستمر عدة ايام يمكن للملريض ان يستعمل مسكن بسيط مل  ھذه ا�دوية–خامسا 
paracetamol زالة ھذا ا�لم�  .  

  :التوصيات الستة �ستعمال حبوب ا�نجسيد تحت اللسان -سادسا

  . فورا مع وضع الحبة تحت اللسانالجلوسيجب ---عند حدوث ا-لم في الصدر-١

 أخرى  دقائق٥و إذا لم يختف ا-لم بعد . تحت اللسان  ثانية فتوضع حبةدقائق ٥إذا لم يختف ا-لم بعد -٢
  .فيجب الذھاب فورا إلى المستشفى دقائق أخرى ٥ تحت اللسان وإذا لم يختف ا-لم بعد  ثالثةفتوضع حبة

  .وان كانت المصادر الحديثة توصي با�تصال با9سعاف عند عدم ذھاب ا-لم بعد تناول الحبة ا-ولى 

 للحبة في الفم  وھذا الصداع أو الدوار أو الخفقان أو الطعم الحادقد تشعر عند استخدامك للحبوب بشئ من -٣
  .شئ طبيعي نتيجة عمل الدواء الموسع للشرايين

 القيام بأي عمل قبل)   دقائق١٠ - ٥(   وذلك بأخذ حبة تحت اللسان  كوقايةمن الممكن أن يستخدم ا�نجسيد-٤
  .  أن يسبب ألما في الصدرمجھد يتوقع له

ولكن ليس في (ويحفظ في مكان بارد وجاف .  وليس خارجھاا-صلية يجب أن يحفظ الدواء في علبته -٥
  .كما يجب أن تغلق العلبة بإحكام بعد كل عملية استخدام.بعيدا عن الضوء والحرارة والرطوبة) الثfجة

  .من تاريخ فتح العلبة شھرينترمى الحبوب و� تستعمل أبدا بعد مضي فترة -٦

 حيث تقل فعالية الدواء toleranceھناك ظاھرة دوائية تحدث عند استعمال ھذه ا�دوية تسمى ظاھرة –سابعا 
 nitrate-free intervalعند ا�ستعمال المتواصل ولتفادي  ھذه المشكلة نعمل فترة استراحة يومية تسمى 

(NFI      (  

  :   بالطريقة ا¥تية 
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 المريض يتناول ثfث حبات في اليوم فان الجرعة ا-ولى يتناولھا عند استيقاظه صباحا والجرعة إذا كان-١
ويتناول )  ساعات كما ھو الحال مع المضادات الحيوية مث٨fوليس بعد ( ساعات ٦-٥الثانية يتناولھا بعد 

 الجرعة الثالثة

�ستخدام بين الصباح والمغرب وتبقى فترة  ساعات من الجرعة الثانية وھكذا فستنحصر فترة ا٦-٥أيضا بعد 
استراحة(الليل بدون دواء  ) . 

أما إذا كان المريض يتناول حبتين في اليوم فان الجرعة ا-ولى يتناولھا عند استيقاظه صباحا والجرعة -٢ 
ولنفس السبب أعfه)  ساعات١٢وليس بعد ( ساعات تقريبا ٨الثانية يتناولھا بعد  .  

 sildenafil   vardenafil  ساعة من استعمال عfجي٢٤وية يجب ان �تستعمل خfل فترة ھذه ا�د–ثامنا 
وذلك بسبب زيادة التاثير الخافض لضغط الدم الذي يحدث  tadalafil  ساعة من استعمال عfج٤٨وخfل 

  . بسبب دمجھما

 ا-وردة بتجمع الدم فيھا يتمثل الدور ا-ساسي للنترات بتوسيع ا-وعية الدموية، إذ يسمح توسيع-تاسعا 
وإنقاص عودته إلى العضلة القلبية وبالتالي انخفاض الحمولة السابقة والذي يقود بدوره إلى انخفاض الضغط 

في البطينين وإنقاص توتر الجدران وبالتالي إنقاص كمية ا-وكسجين المطلوبة، ويسمح توسيع الشرايين 
 .توجب على القلب القيام بهوانخفاض مقاومتھا بتقليل حجم العمل الذي ي

   Antiplatelet drugs مجموعة ادوية

 في thromboembolic eventsھذه ا�دوية تقلل من تجمع الصفيحات الدموية وتستعمل لمنع تكون –او� 
 .myocardial infarctionالمرضى اللذين لديھم خطر حدوث ذلك مثل المرضى اللذين يعانون من    

  وعfج   aspirin (at low dose) ئع في العراق من ادوية ھذه المجموعة ھو عfجاكثر دواء شا–ثانيا 
clopidogrelجfواقل شيوعا ھو ع dipyridamole. . 

يمكن ان يعطى كبديل لعfج ا�سبرين في حال كون ا�سبرين ممنوع اعطاءه  Clopidogril عfج–ثالثا 
 . لبعض المرضى

 ان يعطى مع ا�سبرين لبعض الحا�ت المرضية مثل مرضممكن  Clopidogril   عfج–رابعا 
myocardial infarction.   

لتقليل تاثيرھا على القناة enteric coated tabletعfج ا�سبرين يعمل على شكل حبوب مغلفه      –خامسا 
  . الھضمية 

  ادوية اخرى

بصورة رئيسية في عfج مرض  عfج الديجوكسين من ا�دوية المتوفرة في الصيدليات ويستعمل –او� 
ويستعمل ايضا في عfج مرض ). atrial fibrillation (AFعدم انتظام ضربات القلب وھو مرض 

  .فشل القلب 

 يستعمل بصورة رئيسية في عfج ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل لكونه امن Methyldopa عfج –ثانيا 
  .ت يوميا  مرا٣- ٢حمل ويعطى بجرعة ا�ستعمال خfل فترة ال

 ويستعمfن بصورة رئيسية في منع وعfج Tranexamic acid and aminocaproic acid -ثالثا
  .حا�ت النزف التي تحدث عند النساء وايضا في الرعاف 

  Anticoagulantsمجموعة ادوية 
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  .thromboembolic disorders وتستعمل في عfج والوقاية من –او� 

 والذي يستعمل عن طريق Warfarinرة في العراق من ادوية ھذه المجموعة ھو  من ا�دوية المتوف–ثانيا 
 unfractionatedويسمى Heparin- مثل  Parenteralالفم  وايضا يتوفر مضاد تخثر يستعمل من خfل 

heparin ج الھيبارين  يسمىfويوجد نوع اخر من ع Low-molecular-weight heparins جfمثل ع 
enoxaparinي يعد افضل من النوع ا�ول من الھيبارين لكون اطول بالفعل و�يحتاج الى مراقبة  والذ

  ..مختبرية مكثفة مثل النوع ا�ول  اي يسبب النزف كتاثير جانبي بنسبة اقل 

 كل من ادوية ھذه المجموعة تسبب النزف لذا يجب مراقبة ذلك مختبريا من خfل فحوص خاصة بكل -ثالثا 
تجنب حدوث النزف حيث ان الوارفرين يراقب مختبريا من خfل قياس مستوى واحد منھا    ا ل

international normalized ratio (INR .( ل متابعة وقياس مستوىfاما الھيبارين فيراقب من خ
activated  

  .      partial thromboplastin time (APTT.(  

  في الجھاز التنفسي   ا�دوية المستعملة 

  .::Bronchodilators and Anti-asthma Drugsموسعة للقصبات الھوائية والمضادة للربو ا�دوية ال

 تطÙرح المÙادة العfجيÙة مباشÙرة علÙى موقÙع the inhaled routeاعطاء ھÙذه ا�دويÙة بواسÙطة البخÙاخ –او� 
  .المطلوب وتقلل من توزيعھا على اجھزة الجسم ا�خرى وتقلل التاثيرات الجانبية لھا 

 ,inhalerا�شكال الصيد�نية المتوفرة من ھذه ا�دوية المستعملة بطريقة ا�ستنشاق ھي طÙريقتين ھمÙا -ثانيا
nebulizer, and turbohaler. 

  : Selective beta2 agonists      ادوية-ثالثا

بر  حيث تكون مدة فعل ھذه ا�دوية جدا سريعة وقصيرة ولھذا تعتsalbutamol or terbutalineمثل عfج 
                        . الخط العfجي ا�ول لمعالجة حا�ت ونوبات الربو الحادة وغيرھا من حالة انسداد المجارى الھوائية التنفسية 

  على شكل استنشاق تعطى عنÙد الحاجÙة  ولÙيس بÙصورة Selective beta2 agonistادوية مجموعة –رابعا 
 .منتظمة 

فھÙي تعطÙى  Formoterol and salmeterol مثÙل Long-acting beta2 agonists امÙا ادويÙه-خاسÙا
بÙصورة  chronic obstructive pulmonary disease (COPD) للوقايÙة مÙن الربÙو المÙزمن ومÙرض

                 . منتظمة

 .رخي لعضلة الرحم  للمراء الحامل  ممكن ان يصرف من قبل طبيبات النسائية كمSalbutamolعfج -سادسا

تÙستعمل بÙصورة  Beclomethasone Dipropionate مثÙل Inhaled corticosteroid دويÙةا-سÙابعا
 . منتضمة للوقاية من نوبات مرض الربو وايضا فعال في حا�ت الربو الحادة

وھÙي عبÙارة عÙن عÙدوى  oral candidiasis ممكÙن ان تÙسبب Inhaled corticosteroid  ادويÙة-ثامنÙا
الجÙÙانبي لھÙÙذه ا�دويÙÙة ممكÙÙن الÙÙتخلص مÙÙن ه بÙÙالغرغرة بالمÙÙاء بعÙÙد اسÙÙتعمال فطريÙÙة تÙÙصيب الفÙÙم  وھÙÙذا التÙÙاثير 

 . الجرعة من ھذه العfجات

    ھنÙاك بعÙض المنتجÙات الÙصيد�نية تحتÙوي علÙى عfجÙين مÙن مجمÙوعتين مختلفتÙين مÙن ا�دويÙة مثÙل-تاسÙعا
inhaled corticosteroid and long acting beta2 agonist ةÙمثال على ھذه ا�دوي . Symbicort 

® turbohaler (budesonide with formoterol)  . 
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تÙÙستعمل بواسÙÙطة  ipratropium مثÙÙل عfÙÙج Antimuscarinic bronchodilators ادويÙÙة-عاشÙÙرا
  . .chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ا�ستنشاق في معالجة الربو ومرض

 .ipratropiumول من عfج  يمتلك تاثير اطTiotropium عfج -الحادي عشر

موسÙع للقÙصبات الھوائيÙة  aminophylline والموجÙود علÙى شÙكل Theophylline عfÙج–الثÙاني عÙشر 
 .chronic obstructive pulmonary disease ويستعمل لعfج مرض الربو ومرض

حيÙث  as aminophylline علÙى شÙكل injection يعطÙى بواسÙطة Theophylline عfÙج–الثالÙث عÙشر 
يجÙب ا�نتبÙاه إلÙى ضÙرورة قيÙاس سÙويات  يجÙب ان تعطÙى بÙشكل بطÙيء جÙدا علÙى ا�قÙل خfÙل عÙشرين دقيقÙة و

بوتاسيوم الدم لدى مرضى الربو الشديد الذين يتلقون جرعات عالية مÙن الكزانتينÙات بÙسبب خطÙر حÙدوث نقÙص 
 .في بوتاسيوم الدم

ئÙة التحÙرر تعطÙى مÙرتين يوميÙا وھÙي يوجÙد علÙى شÙكل اقÙراص بطيaminophylline    عfÙج–الرابÙع عÙشر 
يعطÙى التيÙوفيلين بÙالطريق الحقنÙي بÙشكل  مفÙضله علÙى الÙشكل الÙذي يتحÙرر بÙسرعة وتعطÙى اربÙع مÙرات يوميÙا

 ٢٠ًوھو مزيج من التيوفيلين مع ا9يتيلين دي أمين، ويتميز بأنه أكثر انح�fÙ بÙـ aminophylline أمينوفيلين
Ùى بÙرده، ويعطÙيء مرة من التيوفيلين بمفÙدي البطÙل(الحقن الوريfÙل 20 خÙى ا-قÙة علÙا )دقيقÙستخدم حقنÙو� ي ،ً

  . جدا مؤلم ًعضليا -نه

 تكون مستحضرات التيوفيلين ذات التحرر المعدل قادرة على تأمين تراكيز بfسمية كافية لمدة ::مfحظة مھمة 
ليلÙي وا-زيÙز الÙصباحي المبكÙر،  ساعة، وتفيد عند إعطائھا بجرعة ليلية مفردة في ضبط الربÙو ال١٢تصل حتى 

بالمقابل فقد تراجع استعمال مستحضرات التيوفيلين ذات التحÙرر الÙسريع بÙسبب ارتفÙاع حÙوادث ا¥ثÙار الجانبيÙة 
 المترافقة مع ا�متصاص السريع للدواء 

       مثÙÙل عfجÙÙي Leukotriene receptor antagonists  ادويÙÙة مجموعÙÙة-الخÙÙامس عÙÙشر
(montelukast and zafirlukast)  تستعمل للوقاية من مرض ونوبات مرض  الربو .  

 حيÙث تكÙÙون بجرعÙÙة Chewable tablet علÙى شÙÙكل اقÙراص montelukastيوجÙد عfÙÙج –الÙسادس عÙÙشر 
  .صغيرة وتستعمل لfطفال فقط 

حيÙث  nasal allergies تÙستعمل فÙي عfÙج Antihistamines  ا�دوية المضادة للھستامين–السابعة عشر 
رشÙÙح والÙÙسيfن ا�نفÙÙي والعطÙÙاس وعÙÙادة مÙÙا تÙÙدمج مÙÙع ادويÙÙة اخÙÙرى لمعالجÙÙة الÙÙسعال وامÙÙراض البÙÙرد  مثÙÙل ال

 urticarial rashes, pruritus, and insect bites and stings وتستعمل ايضا فÙي عfÙج.ا�نفلونزا 
(1). 

  :  ا�دوية المضادة للھستامين  تقسم الى قسمين–الثامنة عشر 

 chlorphenamine(chlorpheniarmine)(ادة للھÙÙستامين التÙÙي تÙÙسبب النعÙÙاس مثÙÙل ا�دويÙÙة المÙÙض-١
maleate, clemastine, cyproheptadine, ketotifen, diphenhydramine,  and 

dimethindene maleate (  ضاÙÙÙÙÙك ايÙÙÙÙÙي تملÙÙÙÙÙوالتantimuscarinic effects ضاÙÙÙÙÙواي 
Drowsiness . 

 , cetirizine, levocetirizine , loratadine) تÙسبب النعÙاس مثÙلا�دوية المضادة للھستامين التÙي �2- 
desloratadine, fexofenadine) حيث تسبب ھذه ا�دوية drowsiness بصورة قليلة او معدومة . 

 antimuscarinic actions �ن ا�دوية المضادة الھستامين التÙي تÙسبب النعÙاس تملÙك تÙاثير-التاسعة عشر
 prostatic لبول فان ھذه ا�دوية يجب ان تستعمل بحذر للمرضى اللÙذين يعÙانون ايÙضاوالذي يسبب احتباس ل

hyperplasia بينما ھذا التاثير قليل او معدوم في ا�دوة المضادة للھستامين التي �تسبب النعاس .  
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يÙÙستعمل بÙÙصورة شÙÙائعة وكثيÙÙرة كعfÙÙج فÙÙاتح للÙÙشھية ولكنÙÙه وعنÙÙد  Cyproheptadine عfÙÙج–عÙÙشرون 
 . ماله بصورة مطولة �يحدث زيادة في الوزن لذلك �يفضل استعماله بصورة طويلة لغرض زيادة الوزناستع

يستعمل فÙي بعÙض ا�حيÙان لفتÙرة قÙصيرة  كمنÙوم  فÙي عfÙج  Diphenhydramine عfج–واحد  وعشرون 
 ينھÙÙÙدرامينا�رق ويوخÙÙÙذ قبÙÙÙل الÙÙÙذھاب الÙÙÙى النÙÙÙوم وايضاتÙÙÙستخدم مÙÙÙضادات الھيÙÙÙستامين المھدئÙÙÙة مثÙÙÙل الديف

diphenhydramine  ،ومÙة للعمÙة المباعÙسعال المركبÙضرات الÙن مستحÙد مÙي العديÙسعال فÙكمركبات كابتة لل
 . وقد يعود تأثيرھا إلى دورھا المھدئ، وقد تسبب النعاس

وھي على عدة اقÙسام منھÙا  Cough preparations ا�دوية المستعملة في عfج السعال–الثاني والعشرون 
تÙؤثر ھÙذه ا-دويÙة Codeine, and dextromethorphan للسعال تستعمل للسعال الجاف مثÙلتعمل كمثبط 

عن طريق إنقاص حساسية مركز السعال، وتستخدم لتخفيف ا-عراض المزعجة التي تسبب اضÙطراب النÙوم أو 
زمنÙة -نھÙا قÙد يجب تجنب استعمال ھÙذه المركبÙات فÙي ا¥فÙات الرئويÙة ا�نÙسدادية الم. عدم ا�رتياح أثناء العمل

  .تسبب احتباس القشع مما يسيء إلى حالة المرضى المصابين بالتھاب القصبات المزمن وتوسع القصبات

 ھي من المÙشتقات ا-فيونيÙة، وھÙي تÙسبب ا9مÙساك ويخÙشى مÙن إسÙاءة cough supressentمعظم :  تنويه 
يملÙك . ً أكثرھÙا اسÙتخداماdextrometorphane والديكÙستروميتورفان codeineاستخدامھا، ويعد الكÙودئين 

  .الديكستروميتورفان فعالية مثبطة للسعال مشابھة لفعالية الكودئين، لكنه � يسبب ا9مساك أو ا9دمان

ً� ينÙصح عÙادة باسÙتخدام المستحÙضرات الكابتÙة للÙسعال الحاويÙة علÙى الكÙودئين أو المÙسكنات : تنبيه صÙيد�ني 
  . ًيوصى بتجنب استخدامھا نھائيا ل[طفال دون السنةا-فيونية المشابھة لدى ا-طفال، و

 مثÙل Expectorants -ومن ا�دوية التي تستعمل في عfÙج الÙسعال ھÙي ا�دويÙة المقÙشعة–الثالثة والعشرون 
)e.g. Glyceryl guaiacolate (also called Guaifenesin (( اطÙÙÙه للمخÙÙÙة الحالÙÙÙضا ا�دويÙÙÙواي

Mucolytics مثل    .Bromohexineج السعال غير الجاف      اfلتي تستعمل في عwet cough. حيث ان
تزيد حجم المفرزات القصبية، لكنھا تنقص لزوجتھÙا وتÙسھل الÙتخلص منھÙا بينمÙا : expectorantsالمقشعات 
مستحضرات ملطفة تسكن السعال الجاف المخÙرش بفÙضل محتواھÙا مÙن الغليÙسرول : demulcentsالمطريات 

ًتوصÙف حÙا�ت المخÙاط أحيانÙا لتÙسھيل التقÙشع مÙن خfÙل : mucolyticsما حا�ت المخÙاط ا.أو الشراب البسيط
يفيÙÙد ا�سÙÙتخدام المنÙÙتظم لحÙÙا�ت المخÙÙاط . إنقÙÙاص لزوجÙÙة المفÙÙرزات القÙÙصبية بتحطÙÙيم بنيÙÙة القÙÙشع المتماسÙÙكة

  .عجةالفموية بصورة خاصة لدى مرضى الداء الرئوي ا�نسدادي المزمن الذين يعانون من اشتدادات مز
عادة ا�دوية المضادة للسعال تكون مدمجة مع ادوية مÙن مجموعÙات اخÙرى مثÙل مÙضادات –الرابعة والعشرون 

  .الھستامين والمقشعات ومزيfت ا�حتقان 

 . في عfج السعال وخاصة في النساء الحوامل Lozenges  قد يستعمل -خامسة والعشرون 

التÙي تÙستعمل بÙصورة فمويÙة عÙادة  nasal decongestants ان ا�دوية المزيلة لfحتق–السادسة والعشرون 
 pseudoephedrine and مثÙÙل sympathomimetics تكÙÙون مÙÙن مجمÙÙوعتين مثÙÙل احÙÙد ا�دويÙÙة

phenylphrine لتقليل nasal congestion لÙستامين مثÙضادة للھÙة مÙع ادويÙم   triprolidine لÙلنقلي   
rhinorrhoea and sneezing.ÙÙÙة يجÙÙÙذه ا�دويÙÙÙىوھÙÙÙذر لمرضÙÙÙى بحÙÙÙب ان تعط hypertension, 

hyperthyroidism, and ischaemic heart diseases..  

  
   امراض الجھاز العصبي ا�دوية التي تستعمل لعfج

   
  Hypnotics and anxiolytics-::ادوية 

  
 Hypnotics    



 ٢٣

  .anxiety تستعمل لعfج القلق anxiolyticsتستعمل لعfج ا�رق بينما  -١
دث  قد يحdependence and toleranceف ھذه ا�دوية جدا منتشر وواسع ولكن ادمان وتحمل وص -٢ 

  . عند ا�ستعمال لفترة طويلة 
  .لحا�ت الحادة من ا�رق والقلق ھذه ا�دوية يجب ان توصف لفترة قصيرة �زالة ا -٣ 

 واغلب anxiolytics and hypnotics تستعمل بصورة جدا شائعة كادوية Benzodiazepinesادوية  -٤
  :ادوية ھذه المجموعة الموصوفة ھي 

)Alprazolam, Chlordiazepoxide, Diazepam, and Lorazepam(  
  .schizophrenia المستعملة في عfج مرض انفصام الشخصية Antipsychotic drugsادوية مجموعة 

  
عضلي  تعطى عن طريق الmaintenance therapyا�دوية طويلة المفعول من ھذه المجموعة تستعمل  -١ 

  . اسبوع ٤-١بصورة عميقة كل 
    الشھيقة   intractable hiccup يستعمل في عfج chlorpromazineعfج : مfحظة 

  
 يستعمل في منع وعfج الغثيان والتقيوء وايضا في عfج اعراض prochlorperazineعfج :مfحظة 

   .vertigoمرض 
  

 والمتوفرة ا�ن في العراق ھي Antidepressant drugsملة لعfج الكئابه ا�دوية المستع:مfحظة  
tricyclic and related antidepressants (TCAs وايضا ادوية the selective serotonin re-

uptake inhibitors (SSRIs..(  
 ,Citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine ھي SSRIsادوية مجموعة :مfحظة  

and sertraline.  
 تعتبر الخط العfجي ا�ول في عfج مرض الكئابة �نھا امينه حتى في الجرعة العالية SSRIsادوية :مfحظة  

 anticholinergic, and cardiovascular adverse و fewer sedativeوتمتلك تاثيرات جانبية مثل 
effects اقل من ادوية the TCAsالوزن  حدوث زيادة  وايضا اقل احتما� في.  
 يوميا وا�فضل  ملغم٢٠ھي fluoxetineالجرعة التي يتم البدء بھا لعfج depressionفي عfج :مfحظة  

  .ان تعطى صباحا 
 و generalised anxiety disorder تستعمل كجزء في عfج SSRIsبعض ادوية مجموعة :مfحظة 

obsessive-compulsive disorder وpanic disorders.   
  .premenstrual syndrome يستعمل في عfج Fluoxetineعfج :مfحظة  
 ,GI complaints, insomnia, restlessnessاغلب التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي :مfحظة  

headache, and sexual dysfunction.  
 ,Amitriptyline تتضمن TCAs and related antidepressantsادوية مجموعة :مfحظة  

Clomipramine, and Imipramineعلھا  استعمالھا قد قل في ھذه السنوات لتوفر ادوية بديلة مثل ف
  .واقل منھا تاثيرات جانبية 

 α-adrenergicادوية ھذه المجموعة تمتلك عدة تاثيرات على مستقبfت اخرى فھي تعتبر :مfحظة   
blockade, antihistaminic effects, and anticholinergic effects, which lead to 

orthostasisد تؤدي الى تاثيرات على القلب  وھذه ق.  
 ,Neuropathic pain, migraine prophylaxisادوية ھذه المجموعة تستعمل في عfج :مfحظة   

anxiety disorders and in nocturnal enuresis in children.  
يوم لدى /دات ا�كتئاب ثfثية الحلقات بتناول ھذه ا-دوية مرة واحدة الطويل لمضاt1/2يسمح : مfحظة   

ام ا-شكال ذات التحرر ، ويكون من غير الضروري بالتالي استخدً)جرعة ليلية عادة(أغلب المرضى 
  ..المضبوط

، الكلوميبرامين amitriptylineا-ميتريبتيلين : تشمل مضادات ا�كتئاب ثfثية الحلقة: مfحظة   
clomipramine ا9يميبرامين ،imipramine النورتريبتيلين ،nortriptyline أما مضادات ا�كتئاب ،



 ٢٤

  ..trazodone والترازودون maprotilineالمابروتيلين : ذات البنية المشابھة فتضم
  :Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitorsادوية مجموعة 

  . Duloxetine ومن اھم امثلتھا ھو عfج depressionوتستعمل في عfج : مfحظة  
 of generalized anxiety disorder, treatment يستعمل في عfج Duloxetineعfج : مfحظة  

of diabetic peripheral neuropathic, and the treatment of moderate to severe 
stress urinary incontinence in women.  

  ::Anti-obesity drugs acting on the GIT لعfج السمنة ا�دوية التي تستعمل
اص  حيث يقلل من امتصa gastric and pancreatic lipase يثبط انزيم Orlistatعfج : مfحظة  

  .الدھون في الوجبات الغذائية 
ج ة في عf مع تقليل الوارد الغذائي واجراء بعض التمارين الرياضيOrlistatيستعمل عfج :مfحظة  

  .السمنة
 ملغم ثfث مرات يوميا بعد او خfل او بعد الى ساعة بعد ١٢٠ يستعمل بجرعة Orlistatعfج :مfحظة  

  . بعدھا Orlistatواذا كانت احد الوجبات خالية من الدھون فيجب عدم استعمال عfج .ا�كل 
  

ض رغم من وزن المري% ٥  يجب ان يتوقف المريض من استعماله اذا لم ينزلOrlistatعfج :مfحظة   
   اسبوع ١٢استعماله لمدة 

 تستعمل في عfج الغثيان والتقيوء ondansetron مثل ٥HT3-receptor antagonists ادوية     -١
  .عند المرضى اللذين يستعملون ا�دوية السرطانية وفي عfج الغثيان والتقيوء بعد اجراء العملية 

مضاد للقيء ويستعمل في عfج التقيوء الذي يحدث مع ا�دوية  يملك تاثير Dexamethasoneعfج -٢
 metoclopramide, prochlorperazine, lorazepam, or aالسرطانية ويستعمل اما وحده او مع 

5HT3 antagonist )٢(..  

 ,for vertigo tinnitus ھو احد ا�دوية المشابه للھستامين يستعمل في عfج Betahistine عfج -٣
and hearing loss associated with Me´nie`re’s disease. 

  . مسكن وخافض للحرارة وھو مسكن مناسب لfطفالParacetamolيعتبر عfج  4-

  hepatic damage   بصورة خاصة جدا خطرة وقد تتسبالجرعة العالية من البراسيتامول -  5

م كجرعة واحدة وايضا يجب ان  غ١يجب نصح المريض ان �يستعمل اكثر من قرصين براستول اي 6-
    غم باليوم٤ اقراص اي �٨يستعمل اكثر من 

تستعمل �زالة ا�لم المتوسط والشديد واعادة استعمالھا بكثرة تسبب  Opioid analgesics ادوية -٧ 
  . ا�دمان والتحمل

٨- Opioid analgesics مثلas codeine or dextropropoxyphene   جfتستعمل في ع less 
severe pain وغالبا تدمج مع ا�دوية non-opioid analgesics such as aspirin, other 

NSAIDs, or paracetamo.  

٩- More potent opioids مثل المورفين morphine ج ا�لم الشديد الحاد والمزمنfمثل . تستعمل في ع
  .الم السرطان 

 ا�خرى حيث potent opioidsلمقارنة مع ا�دوية  يمتلك تاثيرات جانبية اقل باTramadolعfج – ١٠
  .يكون اقل تثبيطا للجھاز التنفسي واقل حدوثا لfمساك واقل حدوثا لfدمان 

  . ھي الغثيان والتقيوء وا�مساك opioid اشيع التاثيرات الجانبية�دوية - ١١



 ٢٥

 في الجھاز التنفسي مثل  يجب ان تستعمل بحذر في مرضى اللذين يعانون من مشاكلOpioids ادوية - ١٢ 
  .الربو 

١٣ - Neuropathic pain   يحدث كنتيجة لتحطم النسيج العصبي neural tissue ويعالج بادوية a 
tricyclic antidepressant مثل a tricyclic antidepressant او بادوية antiepileptic مثل 

carbamazepine, Gabapentin, and pregabalinج بادوية     او ربما تستجيfب للعopioid 
analgesics.   

 يفضل ان تكون على aspirin, paracetamolا�دوية المسكنة التي تستعمل في عfج داء الشقيقة مثل - ١٤
  .a soluble or dispersible formشكل 

 cyclizine in.   يجب ايضا يعطى عfج مضاد للتقيوء مع العfج المسكن في مرض الشقيقة مثل عfج - ١٥
migril ®حيث ان نوبة الشقيقة تكون مصحوبة بالغثيان والتقيوء.  

 اذا لم نسيطر على نوبة الشقيقة بواسطة ا�دوية المسكنة ومضادات التقيوء يجب ان نستعمل ادوية – ١٦ 
  .sumatriptan مثل عfج ٥HT1-receptor agonistاخرى مثل ادوية 

استعمالھا في عfج الشقيقة بسبب تاثيراتھا الجانبية غير قد قل  ergotamine قيمة ادوية مجموعة17- 
  . المرغوب بھا

 ischemic heart ھي ممنوعة في امراض القلب Triptans and ergotamineادوية مجموعتي - ١٨
disease.  

 فيجب ان نعطي عfجي وقائي لمنع تكرر migraine attacks عندما تتكرر نوبات مرض الشقيقة - ١٩
 valproicوغيرھا من ا�دوية مثل Propranolol. مثل عfج beta-blockersدوية       حدوثھا مثل ا

acid, and gabapentin.  

 يمتلك قيمة عfجية محدودة في عfج داء الشقيقة وايضا يسبب زيادة في الوزن �نه Pizotifen عfج - ٢٠
  .يسبب زيادة في الشھية وھو كثير ا�ستعمال في العراق لھذا الغرض 

  معلومات صيد�نية منوعة

 الذي يسبب hypersensitivity تتضمن عدة ادوية واھم تاثير جانبي لھا penicillins ادوية –او� 
rashes and anaphylaxis والذي ربما يكون قاتل .   

  :Chlorhexidineثfث معلومات عن 
 antisepticفم وا�سنان فيعتبر ھو عبارة عن غسول للفم متوفر في الصيدليات يستعمل لتنظيف ال:ا�ولى 

  .plaque formation on the teethويمتلك فائدة منع تكوين طبقة بfك على ا�سنان 
  . مل غرغرة لمدة دقيقة واحدة مرتين يوميا ١٠يستعمل بجرعة :الثانية 
  .ربما يسبب ھذا الغسول صبغ باللون بني لfسنان ولكنه قابل لfزالة :الثالثة 

اسمه التجاري ھو ) orabase) oral paste موجود في Triamcinolone acetonideج ان عf-رابعا
)Kenalog in orabase® ( ج قرحة الفم يطبقfمرات يوميا يوميا بعد ا�كل ٤-٢يستعمل لع .  

 اسرع تاثير ويغطي sprays سنوات �ن ٦ يفضل للكبار وا�طفال فوق عمر Nasal spraysان -خامسا
 their nostrils يفضل لfطفال اصغر من عمر ست سنوات �ن Nasal dropsوسع بينما مساحة سطحية ا

  .spraysصغير و�توجد مساحة سطحية واسعة لكي تاخذ كمية اوسع من العfج اذا استعمل 
 جدا قليلة و�نھا تؤثر على القناة الھضمية bisphosphonates �دوية �bioavailabilityن - سادسا

او القھوه او العصائر وايضا كما !!!!! ذ مع قدح كبير من ماء الحنفية وليس المياه المعدنية فيجب ان تؤخ
  .ان تؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة تعرفون يجب 



 ٢٦

 يجب ان يعطيا بعد الطعام وان عfج Itraconazole and ketoconazoleان عfجي -سابعا
Fluconazole جة  ملغم لمعال١٥٠ يعطى بجرعة واحدة قدرھاvaginal candidiasis.  

 ربما �يتطايق مع بعض مكونات في معجون Chlorhexidine gluconateان غسول الفم المعروف -ثامنا
 لذا يفضل ان ينصح الصيدلي الشخص الذي يستعمل معجون ا�سنان وغسول الفم بان toothpasteا�سنان 

   .ف ساعة بينھما عند ا�ستعماليترك فترة زمنية مقدارھا نص
 oropharyngeal fungal infections الذي يستعمل لعfج Nystatinان جرعة عfج -تاسعا

thrush( (     ھي نفسھا للكبار وا�طفال ومقدارھا)١ml of the drop ( اربع مرات يوميا بعد ا�كل لمدة
  .سبعة ايام 

 الموضعية corticosteroidان ا�طفال وخاصة الرضع يظھر عليھم التاثيرات الجانبية لfدوية - عاشرا
 hydrocortisone%1  مثل A mild corticosteroidبصورة جدا سريعة لذلك يفضل استعمال 

ointment او cream جfلمعالجة التھاب الحفاظ لدى ا�طفال وايضا لع atopic eczema in 
childhood جfبينما الستيرويدات الموضعية المتوسطة والقوية تستعمل لع  atopic eczema on severe
the limbs اسبوع فقط بعد ذلك تحول الى ا�قل قوة ٢- ١ لمدة A mild corticosteroid.  
 �ن after bathing بعد topical steroidsيفضل تطبيق ا�دوية الموضعية الستيرويدية -الحادي عشر

Hydrationجي افfج وينتج مفعول عfضل  الذي يحدث للجلد سوف يزيد امتصاص الع.  
انه يجب على المراءة ا�نتظار ستة اسابيع بعد الو�دة حتى تستعمل الحبوب المانعة ا للحمل -الثاني عشر

المركبة من ھرمون ا�ستروجين والبروجستيرون بغض النظر عن حالة ا�رضاع وذلك لمنع حدوث 
thrombosisبينما .ن كمية ونوعية الحليب  التي يزداد حدوثھا في ھذه الفترة وايضا �ن ھذه ا�دوية تقلل م

 يمكنھا استعماله بعد الو�دة only contraceptive-a progestinاذا كانت تستعمل مانع الحمل من نوع 
ع مباشرة اذا كانت �ترضع طفلھا بينما تتنظر ثfث اسابيع اذا كانت رضاعتھا بصورة جزئية وتنتظر ستة اسابي

  اذا كانت رضاعتھا بصورة كاملة 
 a ويعالج بادوية neural tissue يحدث كنتيجة لتحطم النسيج العصبي Neuropathic pain-لث عشر الثا

tricyclic antidepressant او بادوية   antiepileptic مثل , Gabapentin, carbamazepine
and pregabalin ج بادويةfاو ربما تستجيب للع opioid analgesics.   

 All internalستحضرات الصيد�نيه التي تستعمل لfستعمال الداخليان جميع الم-  الرابع عشر 
preparationsfمثل التحاميل النسائية يجب ان تعطى لي at night عند الذھاب الى النوم وذلك لكي تاخذ 

  . خروج العfج بسبب حركة المريض الوقت الكافي لfمتصاص ولكي نقلل من امكانية
 التي تستعمل لعfج Oral Liquid preparationsديد على شكل شرابان مستحضرات الح-الخامس عشر

 discoloration ofفقر الدم يجب ان تخفف بكمية من الماء قبل استعمالھا لكي نمنع تغير في لون ا�سنان 
the teeth.   

ذا  الذي يستعمل ا�ن لمرض السمنةيجب ان يتوقف المريض عن استعماله اOrlistatان عfج -السادس عشر
  . اسبوع من استعماله ١٢من وزنه خfل % ٥لم يفقدالمريض 

  - المعلومة السابعة عشر 
   وھي gastrointestinal التي تحدث على NSAIDاربع طرق للتخلص او لتقليل التاثيرات الجانبية �دوية 

  . استعمل ھذه ا�دوية بعد ا�كل او مع ا�كل -١ 
 مثل or, antagonists-2e Hhistamin proton pump inhibitorsاستعمل احد ادوية مجموعتي -٢

omeprazole عند استعمالك لھذه ا�دوية .  
  .coated formulations-entericاستعمل ھذه ا�دوية عندما تكون على شكل -٣
 فانھا اقل تاثيرا celecoxibمثل .inhibitors2-selective COX استعمل النوع الثاني الذي يعمل على -٤
.  

 عندما يتم اعطاءھما وريدي يجب على ا�قل ان and ceftriaxone, Cefotaximeعfجي -منة عشرالثا
 التي تحدث عندما يتم ا�عطاء السريع وقد arrhythmiasوذلك لتجنب حالة . دقيقة ٥-٣يتم ذلك خfل 

  .ن سجلت العديد من حا�ت الوفيات في العراق نتيجة ا9عطاء الوريدي السريع لھذين العfجي



 ٢٧

 يسبب الغثيان ومن المعلوم bromocriptineمن المعلوم لدى الزمfء الصيادلة ان عfج - التاسعة عشر
 ولكن غير المعلوم ا� عند القليل ان domperidoneايضا ان الغثيان يتم عfجه في ھذه الحالة بعfج 

   .ebromocriptin يجب ان يعطى على ا�قل بساعة قبل استعمال domperidoneعfج
 ھو عfج غالي نوعا ما وأحيانا يضطر المريض إلى شراء الدواء مفردا cabergolineان عfج -  العشرون 

مما يضطر الصيدلي إلى إخراج الدواء من العلبة ا-صلية ووضعه في كيس من الورق أو ) أي حبة أو أكثر(
  .ط الحباية في العلبة ا�صلية  حفالنايلون وھو ما � مما �تسمح به المصادر العلمية اذ تؤكد على وجوب

توجد حبوب تحتوي على الحديد فقط بدون استروجين وبرجستيرون في حبوب منع الحمل - الواحد والعشرون 
 حبة تحتوي ٢١( يوم ٢٨المركبة  وعددھا سبعة فقط  وذلك إن تناول المرأة لحبوب منع الحمل يوميا لمدة 

   )حديد عادة تحتوي على ال( حبات بfسيبو ٧الدواء و
 استئناف  حبة ثم التوقف لمدة أسبوع ومن ثم٢١يكون أسھل واقل احتما� لحدوث ا�لتباس من تناول المرأة لـ 

   .تناول الحبوب ثانية
 الذي يستعمل في عfج التھاب المجاري البولية السفلى امن Nitrofurantoinان عfج -الثانية والعشرون 

الطعام او الحليب وانه اذا استعمل للوقاية من التھابات المجاري البولية يجب خfل الحمل ويجب ان يؤخذ مع 
  .انه يغير لون البول الى البني ان يؤخذ ليf و

مل مرتين ١عند تطبيق ووضع عfج المينوكسديل على الشعر الجاف وفرة الراس بجرعة - الثالثة والعشرون 
 ساعات قبل يغسل ٤ي بعض المصاد تقول يجب ان يترك يوميا يجب ان يترك لمدة ساعة كاملة حتى يغسل وف

 ٣- ٢ولكن يجب غسل اليد مباشرة بعد ا�نتھاء وضع الغسول على الراس ،وان الشعر الجديد سوف يسقط بعد 
  .شھر من التوقف من ھذا العfج 

ھو ب  المستعمل في عfج حب الشباRetin A مثل Topical retinoids: ان عfج -   الرابعة والعشرون 
  .ممنوع على المراءة الحامل 

 يجب ان يؤخذ قبل الطعام بثfثين الى ستين دقيقة وانه يغير Rifampicinان عfج -  الخامسة والعشرون 
  . الى لون احمر برتقالي لون البول والعرق والدموع

  . يجب ان يؤخذ على معدة فارغة Norfloxacinعfج - السادسة والعشرون 
ان عfج ا�زثرومايسين المضاد الحيوي المعروف اذا كان على شكل كبسول يجب ان -  السابعة والعشرون

ذ بغض النظر عن  فيؤخtabletيوخذ اما قبل ا�كل بساعة او بعد ا�كل بساعتين اما اذا كان على شكل اقراص 
  .وجبات الطعام 

 والمتوفر في الصيدليات creenSunsان العfج الذي يستعمل للوقاية من اشعة الشمس - السابعة والعشرون  
يجب ان يطبق على جميع المواقع التي تتعرض �شعة الشمس من الجسم وجب ان يعاد تطبيقه على الجسم كل 

-١٥ ساعة عند التعرض المستمر �شعة الشمس وانه يجب ان يطبق قبل التعرض �شعة الشمس بفترة ٣-٢
  .يقة ويجب تجنب وضعه على العين  دق٣٠

 ٦ - ٣ الذي يستعمل �حد انواع تساقط الشعر يستعمل لفترة من Finasterideان عfج - لعشرون  الثامنة وا
  . ملغم يوميا ١ع وبجرعة  شھر حتى يقط١٢شھر حتى ينتج مفعولة ونستمر باستعمالة لمدة 

اق  الذي يستعمل موضعيا لعfج تساقط الشعر يوجد منه في ا�سوMinoxidilان عfج - التاسعة والعشرون 
،يقوم بتحفيز محدود لنمو الشعر ويمكن للرجال ان يستعمل اي تركيز  lotion5%and % ٢تركيزين ھما 

�نه يسبب لھن نمو للشعر في % ٥و�يسمح بتركيز % ٢من التركيزين بينما مسموح للنساء فقط تركيز 
  .خرى مثل الوجة والصدر والظھر مناطق ا

ي يستعمل لعfج التھاب المجاري البولية السفلي يجب ان �يعطى  الذNalidixic acidان عfج -الثfثون 
  .fطفال اقل من عمر ثfث اشھر ل

 من مجموعة الكينولون ھما فقط من Ciprofloxacin and Norfloxacinان عfجي -  الواحد والثfثون 
  .ويقل امتصاصھما بوجود الطعام يتداخل مع ا�كل 

 Rashes and ھي carbimazoleلتاثيرات الجانبية لعfج ان من اشيع ا-  الثاني والثfثون 
pruritusجfويمكن معالجتھا با�دوية المضادة للھستامين بدون الحاجة لقطع الع  
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يزداد من القناة الھضمية عندما  يعطى بعد الوجبة griseofulviان امتصاص عfج   -الثالثة والثfثون  
  ..a fatty mealالغذائية الغنية بالدھون 

  : ھي griseofulvinان طول فترة الكورس العfجي لعfج - الرابعة والثfثون 
  . اسبوع لعfج العدوى الفطرية في الجلد والشعر ٨-٢من 

  .fingernails اشھر لعfج العدوى الفطرية في ٦وحتى 
  .toenails شھر لعfج العدوى الفطرية ١٢وحتى 

 دقيقة وان كانت بعض ٦٠يجب ان يستعمل قبل الفطور بساعة ان عfج الثايروكسين -الخامسة والثfثون 
  . دقيقة من الفطور صباحا ٣٠قبل المصادر تقبل باخذه 
ان جميع ادوية السكر التي تستعمل عن طريق الفم تؤخذ اما مع ا�كل او بعده ماعدا - السادسة والثfثون 

  .ا�كل بثfثين دقيقة  تعطى قبل Nateglinide مثل عfج Meglitinidesمجموعة ادوية 
 يستعمل استعمال خاطىء وھذا ا�ستعمال يطلق عليه محليا Progestogensان عfج -السابعة والثfثون 

  .تسمية مثبت لمنع حا�ت ا�سقاط التلقائي عند الحوامل ولكنه �يوجد اي دليل علمي يؤيد ھذا ا�ستعمال

نوع على المراءة الحامل وايضا يجب على المراءة التي  ھو ممGriseofulvin ان عfج-الثامنة والثfثون 
تستعمله ان تتجنب حدوث حمل بعد خfل وبعد شھر من استعماله ويجب على الرجل الذي يستعمله ان � يسبب 

  .جة لمدة ستة اشھر بعد استعماله الحمل لدى الزو

لقناة الھضمية من عfج  ھو افضل واكثر امتصاص من اClindamycin ان عfج -التاسعة والثfثون 
lincomycin جينfوان كل من ھذين الع penetrate جfفي ع fالى العظام بصورة جيدة لذا فانھما يستعم 

   .osteomyelitisمرض 

 Capsules عندما يؤخذ على شكل and Doxycycline, Tetracycline ان كل من عfجي -ا�ربعون 
لسوائل ويكون المريض اما جالسا او واقفا لتجنب تخدش المريء يجب ان تبلع كاملة مع كمية كبيرة من ا

oesophageal irritation.  

  :والضعف الجنسي  ا�دوية المستعملة في عfج فقر الدم

 التي تستعمل لعfج فقر الدم يفضل ان تؤخذ على معدة Oral ironان مستحضرات الحديد الفموية - او� 
،ولكن بعض المرضى % ٥٠- ٤٠ يقلل امتصاص بنسبة y productsdairفارغة وذلك �ن الطعام وخاصة 

  .جنب ھذه التاثيرات  يستعملونه بعد ا�كل لتgastrointestinalونتيجة لتاثيراته على 
عند المرضى المعالجين بمستحضرات الحديد %١ يحدث بنسبة Anaphylactoid reactionsان -  ثانيا

 والذي يحدث بصورة شائعة في arenteral iron therapypالتي تستعمل عن طريق العضلة او الوريد 
iron dextran ا كثر منiron sucrose.  

 قبل واثناء الحمل يقلل من حدوث خلل في ا�نبوب Folic acid supplementsان اعطاء عfج -ثالثا
  .neural tube defectsالعصبي 

ية قبل اعطائه للمريض وذلك �ن حدوث  �يحتاج لجرعة اختبار الحساسIron sucroseان عfج - رابعا 
serious anaphylactoid reactions نادر جدا .  

 يعطى وريدي فقط ويمكن ان يعطى بدون تخفيف على شكل وريدي يطيء Iron sucroseان عfج -خامسا 
 100maximum of  mL of ويخفف على شكل an IV infusion ملغم بالدقيقة او على شكل ٢٠بمعدل 

Cl Na0.9%ل ١٠٠معدل  ويسرب بfدقيقة ١٥ ملغم خ .  
 يعطى وريدي فقط ويمكن ان يعطى بدون تخفيف على شكل وريدي يطيء Iron sucroseان عfج - سادسا 
 mL of 100maximum of  ويخفف على شكل an IV infusion ملغم بالدقيقة او على شكل ٢٠بمعدل 

 NaCl0.9%ل ١٠٠معدل  ويسرب بfدقيقة١٥ ملغم خ .   
لfطفال اقل من وزن )mg ١٠( ھي iron dextranان مقدار جرعة ا�ختبار من مستحضرات الحديد -سابعا 

   .للبالغين ) mg ٢٥( كغم وجرعة ٢٠- ١٠لfطفال اللذين يترواح وزنھم من ) mg ١٥( كغم وجرعة ١٠
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 iron لھم عfج انه من المقترح ان يتم اعطاء جرعة اختبار لجميع المرضى اللذين يتم وصف-ثامنا 
dextran injection ويجب ا�نتظار لمدة ساعة واحدة ففي حالة وجود اعراض مثل الم الصدر وانخفاض 

 فبا�مكان اعطاء ھذا الضغط فھذا يعني ان المريض عنده تحسس من ھذا العfج اما اذا لم تحدث ھذه ا�عراض
  .العfج 
 urolithiasisصاة التي تكون في المجاري البولية يستعمل �زالة الح) ®Rowatinex(ان عfج -تاسعا

  .ويؤخذ قبل ا�كل بنصف ساعة 
مستحضرات الحديد الفموية يجب ان تحفظ في مكان امين وبعيد عن متناول ا�طفال وذلك �ن ا�طفال - عاشرا 

  .عواقب خطيرة جدا عند ا�طفال  اقراص سوف تؤدي الى ٤-٣اذا اخذ حتى لو كمية قليلة 
 gastrointestinalان ادوية الحديد التي تستعمل عن طريق الفم بعض ا�حيان تؤدي الى -ي عشر الحاد

irritation والم بالبطن مع غثيان وتقيوء وھذه التاثيرات يمكن تقليلھا بواسطة استعمال ھذه ا�دوية اما بعد 
  رعة منخفضة وزيادتھا بالتدريج ا�كل او البدء بج

 يستعمfن لجعل وسط otassium Citrate and sodium bicarbonatePان عfجي -الثاني عشر 
 الذي يحدث في التھاب المثانة عند ا�صابة بالتھاب المجاري discomfortالبول وسط قاعدي وذلك �زالة 

  .uric acid stonesالبولية السفلى وايضا لمنع تكوين 
 acne غير منع الحمل وھي معالجة حب الشباب ان لحبوب منع الحمل المركبة الفموية فوائد-الثالثة عشر 

 وتنظيم premenstrual syndrome واضطربات ما قبل الدورة الشھرية hirsutismونمو الشعر الزائد 
   menstrual cycle regulationالدورة الشھرية 

 ھذا �يحدث مع  يتاخر اذا استعمل مع ا�كل ولكنsildenafilان بدء المفعول العfجي لعfج - الرابعة عشر 
  .tadalafil or vardenafilعfجي 

 يجب قبل بدء معالجة فقر الدم تحديد نوع فقر الدم الذي يعاني منه المريض، إذ إن إعطاء -الخامسة عشر 
  .ًأمfح الحديد إلى مرضى مصابين بفقر الدم بغير عوز الحديد قد يكون ضارا وقد ينتج عنه تحميل مفرط للحديد

 تستخدم أمfح الحديد لمعالجة فقر الدم بعوز الحديد والوقاية منه، ويجب قبل بدء المعالجة - السادسة عشر 
  ).مثل التھيج المعدي، والسرطانة القولونية(بالحديد استبعاد أي سبب مستبطن خطير لحدوث فقر الدم 

يوم، / ملغ٢٠٠ـ١٠٠بـ وتقدر جرعة الحديد العنصري الفموية المستعملة لمعالجة حالة العوز -  السابعة عشر 
يوم لمعالجة حا�ت نقص  الحديد الخفيفة أو للوقاية من نقص  الحديد / مرات٣ـ٢ ملغ ٦٥بينما تعطى جرعة 

، )مثل النظام الغذائي الفقير بالحديد(لدى النساء الحوامل اللواتي لديھن عوامل خطورة أخرى لنقص الحديد 
  .ى المواليد ذوي الوزن المنخفض، وفي حا�ت غزارة الطمثوبعد ا�ستئصال الكلي أو الجزئي للمعدة، ولد

 تراقب استجابة المريض للمعالجة من خfل قياس ھيموكلوبين  الدم، إذ يجب أن يزداد تركيز -الثامنة عشر 
  . أسابيع٤ـ٣خfل ) لتر/ غ٢٠أو (يوم /لتر/ غ٢ـ١الھيموكلوبين  بمعدل 

ض فقر الدم بمستحضرات الحديد  بعد عودة الھيموكلوبين إلى يجب ا�ستمرار بالمعالجة لمر-  التاسعة عشر 
  . أشھر إضافية 9عادة ملء مخازن الحديد في الجسم٣مجاله الطبيعي لمدة 

 تتحسن نتيجة المعالجة التغيرات النسيجية الظھارية الناتجة عن العوز كالتھاب اللسان الضموري - العشرون 
  .ذه ا�ستجابة بطيئةًوتقعر ا-ظافر، ولكن غالبا ما تكون ھ

ًتتسبب الخواص القابضة لمركبات الحديد أحيانا بحدوث تخريش ھضمي، وألم بطني ، - الواحدة والعشرون 
وغثيان، وقياء، واضطراب في عادات التغوط، وتكون ھذه ا¥ثار الجانبية عائدة إلى الحديد العنصري أكثر منھا 

  .إلى الملح المستخدم 
وليس على ( تخفيف ھذه ا¥ثار الجانبية إما بتناول مركبات الحديد مع الطعام أو بعده يمكن-  الثاني والعشرون 

، أو ببدء المعالجة بجرعات صغيرة من الحديد ثم زيادة تلك الجرعات بصورة تدريجية، أو بتغيير )معدة فارغة
  .ملح الحديد المستخدم إلى ملح أقل محتوى من الحديد، إذ يؤدي ذلك إلى تحسين التحمل

ًيعتقد أن المركبات وا-مfح ذات التحرر المديد تملك آثارا جانبية أقل شدة ووضوحا، -  الثالثة والعشرون  ًً
ويعود ذلك إلى أن ھذه المستحضرات تحرر الحديد بصورة تدريجية وتسمح بتواجد كمية ضئيلة فقط من الحديد 

قد تحمل الحديد إلى منطقة من ا-معاء يضعف إ� أن ھذه المستحضرات . في السبيل المعدي المعوي في كل مرة
  .فيھا امتصاص الحديد
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ًيقوم اختيار مستحضر الحديد عادة على ا¥ثار الجانبية والكلفة -ن معدل إعادة توليد - الرابعة والعشرون 
  .الھيموكلوبين  � يتأثر إ� بشكل طفيف بنوع الملح المستخدم بشرط أن تكون كمية الحديد المقدمة كافية

ًتعطى أمfح الحديد عادة عن طريق الفم إ� إذا كان ھناك أسباب قوية تستدعي ا�ستعمال - الخامس والعشرون 
  .بالطريق الحقني

 في زيادة امتصاص الحديد، و� يوجد ما يبرر Cتفيد مشاركة الحديد مع الفيتامين - السادسة والعشرون 
باستثناء ( المركبة Bًا مثل مجموعة الفيتامينات مشاركة الحديد مع العناصر ا-خرى الفعالة عfجي

  ).المستحضرات الحاوية على حمض الفوليك والتي تستخدم من قبل النساء الحوامل
 الفيتامينات والمعادن ومعلومات اخرى 

 المتوفرة في الصيدليات ھي  على شكل steroid eye dropsان اغلب قطرات العين �دوية الستيرويد -  او� 
     as a   suspension معلقات

بصورة عامة فان ا�شخاص ا�صحاء الذين يتناولون غذائھم بصورة طبيعية فانھم �يحتاجون لصرف - ثانيا
 التي تباع Multivitamin preparationsالمكمfت الغذائية التي تحتوي على فيتامينات متعددة ومعادن 

نقص ھذه المكمfت مثل المراء الحامل والمرضع بالصيدليات ويجب حصر صرفھا لمن ھم في خطر التعرض ل
pregnant and lactating women فانھا في خطر لنقص الحديد وفولك  اسد والكالسيوم calcium, 

folic acid, and iron وكذلك الكبار في العمر the elderlyر  قد يحتاجون الكالسيوم وبعض العناص
  .المھمة خاصة فاقدوا الشھية 

قطرة (( ا يصف الطبيب قطرتين من قطرات العين المختلفة والمتوفرة في الصيدليات مثلعند م-ثالثا
وصادف استعمالھاما في وقت واحد فيجب على الصيد�ني نصح المريض بترك ))بايكلوكاربين وقطرة تيمولول 
  .ة  دقائق بين استعمال القطرة ا�ولى واستعمال القطرة الثاني٥فترة  زمنية قدرھا على ا�قل 

 blood clotting factors ضروري جدا في انتاج عوامل تخثر الدم Vitamin Kيعتبر فيتامين -رابعا 
 و�ن ھذا الفيتامين ذائب بالدھون فان vitamin Kويستعمل في عfج ومنع النزف المصحوب بنقص 

ا في امراض  فانه سوف يعاني من نقص ھذا الفيتامين كمfat malabsorptionالمريض الذي يعاني من 
  .الكبد وانسداد المرارة 

ا ذا Colchicineاو بعfج NSAIDs تعالج بجرعة عالية من ادوية Acute attacks of gout ان -خامسا
.  ممنوعة على المريض اما الوقاية من نوبات مرض النقرس ومعالجته فنستعمل عfج NSAIDsكانت ادوية 

Allopurinol الذي يقلل مستوي serum uric acid concentration. .  
بصورة عامة ان ا�شخاص ا�صحاء الذين يتناولون غذائھم بصورة طبيعية فانھم �يحتاجون لصرف -سادسا

 التي تباع Multivitamin preparationsالمكمfت الغذائية التي تحتوي على فيتامينات متعددة ومعادن 
  .بالصيدليات 

 synthetic ھو الشكل الصيد�ني من فيتامين Menadiol sodium phosphateان عfج -سابعا
vitamin K الذائب بالماء الذي يمكن ان يعطى عن طريق الفم لمنع نقص vitamin K عند المرضى اللذين

  يعانون من سوء امتصاص 
malabsorption syndromes.  

الفوسفات من  يعطى عن طريق الفم لتقليل امتصاص Calcium carbonate or acetateان عfج -ثامنا
القناة الھضمية حيث يرتبط معه ويشكل مركب معقد غير قابل لfمتصاص ويستعمل في معالجة حالة 

hyperphosphataemia وھذا جدا مھم لمن يعاني من الفشل الكلوي المزمن chronic renal failure.  
) calcium gluconate( على شكل Intravenous calciumيعطى الكالسيوم عن طريق الوريد - تاسعا

 severeلمعالجة التاثير السمي على عضلة القلب بسبب زيادة البوتاسيوم في الحا�ت الطارئة لمعالجة 
hyperkalaemia.  

 يمكن ان تستعمل ايضا كعfج مساعد في مرض تخلخل العظام Oral calcium supplementsان - عاشرا
management of osteoporosis.  

 في عfج انخفاض مستوى الكالسيوم Calcium saltsامfح الكالسيوم تستعمل - الحادي عشر
hypocalcaemia وفي حالة نقص نقص الكالسيوم calcium deficiency states الناتجة من نقصه في 

  .ا�كل او بسبب التقدم في العمر 
المكمfت  تعتبران من chondroitin sulfate وعfج glucosamine sulfateان عfج - الثاني عشر
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 the formation ofالغذائية وھما موجودان بشكل طبيعي في الجسم وجدا مھمان في تكوين الغضاريف
cartilage حيث ان )glucosamine ( يحفز على تكوين الغضروف بينما)chondroitin ( يمنع تحطيمة.  
 قبل استعمالھا shake well فيجب على المريض suspensionاذا استعلمت قطرة على شكل -  الثالث عشر

 فيجب ان تستعمل القطرة التي على شكل معلق بعد another dosage form،واذا استعمل معھا قطرة من 
  .طرة �نھا تبقى لفترة اطول ھذه الق

 blood clotting ضروري جدا في انتاج عوامل تخثر الدم Vitamin Kيعتبر فيتامين - الرابع عشر 
factorsج ومنعfالنزف المصحوب بنقص  ويستعمل في ع vitamin K و�ن ھذا الفيتامين ذائب بالدھون 

 فانه سوف يعاني من نقص ھذا الفيتامين كما في fat malabsorptionفان المريض الذي يعاني من 
  راض الكبد وانسداد المرارة ام

 في عfج ومنع  من الفيتامينات الذائبة في الدھون التي تستعملVitamin Aيعتبر فيتامين -الخامس عشر
 والصدفية acne وايضا يستعمل في بعض امراض الجلد مثل حب الشباب Vitamin Aنقص فيتامين 

psoriasis. ئية في الجلد ومھم جدا في النظرfويعد ھذا الفيتامين اساسي في نمو الطبقة الط.  
  

الحاد عند ا�طفال وقد  تبين انھا تقلل من حدوث وشدة وفترة ا�سھال Zinc supplements- السادس عشر 
 ٢٠ اشھر وجرعة ٦ ملغم للرضع اقل من عمر ١٠اوصت منضمة الصحة العالمية باعطائھا لfطفال بجرعة 

  . يوم ١٤ الى ١٠ اشھر لفترة من ٦ملغم لfطفال اكبر من عمر 
  حيث ان يقوم بمنع امتصاص النحاسWilson’s diseaseان الزنك يستعمل في عfج مرض - السابع عشر

copper ج حالةfويستعمل ايضا في ع zinc deficiency  

 قبل استعمالھا shake well فيجب على المريض suspensionاذا استعلمت قطرة على شكل - الثامن عشر 
 فيجب ان تستعمل القطرة التي على شكل معلق بعد another dosage form،واذا استعمل معھا قطرة من 

  .ة اطول ھذه القطرة �نھا تبقى لفتر

  : عشرون معلومة صيد�نية عملية

 لن يظھر بصورة سريعة وربما -  فان التاثير العfجي beta blokerعندما تستعمل ادوية حاصرات بيتا : او� 
يعاني الرجال نوع من الضعف الجنسي وضيق بالتنفس وبرودة ا�طراف ويجب ان �يتوقف المريض عن 

 ويجب ان يتوقف المريض عن استعمال ھذه ا�دوية اذا كانت ضربات استعمال ھذه ا�دوية بصورة مفاجئة
   ضربة بالدقيقة ٥٠القلب اقل من 

 وثfث اسابيع حتى full analgesic effect تستعمل لمدة اسبوع حتى تعطي NSAIDsان ادوية :ثانيا  
يجب استعمال رة ف وعند عدم حصول ا�ستجابة بعد ھذه الفتthe full anti-inflammatory effectتنتج 

  .ا�دوية البديلة 

 sulfapyridine مرتبط بعfج aminosalicylic acid-٥ ھو عبارة عن Sulfasalazineان عfج :ثالثا  
 aminosalicylic acid-٥ من عfج two joined molecules ھو عبارة عن olsalazineبينما عfج 

-٥ الى gut flora بالقولون بواسطة  يتأيضprodrug فھو عبارة عن balsalazideاما عfج 
aminosalicylic acid جfواخيرا ع mesalazine جf٥ فھو عبارة عن شكل مغلف من ع-
aminosalicylic acid.  

عندما تستعمل المدررات فان افضل وقت �ستعمالھا ھو في الصباح وليس في اخر اليوم وعندما : رابعا  
عمالھما في السابعة صباحا والواحدة ظھرا وعندما تتعرض الى اسھال تستعمل المدرر مرتين يوميا يفضل است

وتقيوء فيجب التوقف عن استعمالھا ويجب عليك وضع المواد الواقية من الشمس لمنع التحسس الضوئي 
  .ي قد يحدث خfل فترة ا�ستعمال الذ

  خامسا 

 irritable bowel syndrem   
غذاء صحي مناسب يتضمن محتوى قليل بالدھون مع وفرة من  يجب على المرضى تناول –ا�ولى :نصائح 

  .السوائل والتمارين الرياضية
 lactose in و caffeineاستبعاد المواد والعوامل التي تھيج القولون مثل تجنب ا�كثار من شرب –الثانية 
milk.  
  ....بل الطعام بعشرين دقيقةأ خذه قMebeverine يجب عند استعماله عfج –الثالثة 
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 ACEان الكرياتينين واليوريا ترتفع بصورة قليلة بعد البدء باستعمال ا�دوية المدررة وادوية :سادسا  
inhibitor وھذا قد يتطلب تقليل جرع ھذه ا�دوية وايضا تركيز الكرياتينين واليوريا يجب ان يفحص بعد 

  .�دوية اسبوعين وبعد كل تغيير في جرع ھذه ا

  )Renal function (creatinineظيفة الكلية والكرياتينين يجب مراقبة و: سابعا 
 �نه ربما يقل خfل التقدم glomerular filtration rateقبل البدء بالعfج لتحديد معدل الترشيخ الكلوي 

بالعمر وخfل بعض ا�مراض مثل فشل القلب ا�حتقاني وھذا ا�مر جدا مھم �ن بعض ا�دوية مثل المدررات 
 تكون غير فعالة في الفشل الكلوي الشديد والمتوسط وايضا �ن بعض ا�دوية مثل thiazidesية الثيازيد

 يخرج بصورة رئيسية من خfل الكلية ويجب ان تقلل جرعة ھذا العfج في حالة ھبوط digoxinالديجوكسين 
 ھي ممنوعة ACE inhibitors وايضا ادوية digitoxinفي وظيفة الكلى او استتبداله بعfج اليجتوكسين 

   .disease renovascularفي حالة 

 mild(( تستعمل لعfج الحا�ت البسيطة والمتوسطة من مرض حب الشباب Topical tretinoinان ثامنا  
to moderate acne (( حظةfج على مfويجب على الصيدلي توعية وتنبيه المريض الذي يستعمل ھذا الع

للوجة وتقشر في بشرة الوجة في بداية ا�ستعمال ولكنه يزول ويھدىء مع مھمة وھي انه قد يحدث احمرار 
  .الوقت وا�ستمرار بالعfج

 weightعندما تستعمل عfج الھيدر�زين فيجب على المريض مfحظة واخبار عن اي فقدان بالوزن    :تاسعا
loss والم بالمفاصل او التھاب للمفاصل arthritisله �حتمال ا�صابة بمرض  او تغير بالحالة الصحية 

systemic  
lupus erythematosus جي كتاثير جانبيfل فترة استعمال ھذا العfالذي قد يحدث خ .  

 فان العfج في ھذه الحالة ھو محلول ٨٠/٦٠اذا كان المريض يعاني من انخفاض في الضغط اقل من :عاشرا  
NACL0.9 %  مع امبولdexamethasoneولكن يجب .انع او محذور من استعمالھا  اذ لم يكن ھناك م

  .سبب اذا كان انخفاض الضغط مزمن عليه بعد ذلك مراجعة طبيب اختصاص لمعرفة ال
  : معلومة  لمرضـــــــــــى النقــــــــرس  الحادي عشر

  
  . مثل اللحم والسمك purinesينصح المريض تقليل تناول الطعام الذي يحتوي على - ١ 

  ....beer مثل alcoholic beveragesتجنب نصح المريض ب- ٢
  .the joints في uric acid crystals لتر من الماء يوميا �ن ھذا يمنع تكوين ٢ينصح المريض بتناول - ٣
ة والتمارين عن طريق الحمية الغذائي) )٢٥<BMI نصح المريض وتشجيعه على تقليل وزنه الى - ٤

  .الرياضية وا�دوية 
  .ب التمارين العنيفة جدا وتجن)السباحة (مل تمارين رياضية منتظمة ينصح المريض بع- ٥

 ساعات او اذا كان ناتج بسبب عضة حيوا ن وانما ٦ھل تعلم ان الجرح �يخيط اذا مرت عليه :الثانية عشر 
   .فقط يغسل بالماء والصابون فقط

ج ا�ن اما باعطاء عfج الكابوتين ھل تعلم ان مريض ارتفاع الضغط في ردھة الطوارىء يعال  :  الثالثة عشر
 دقيقة او باعطاء امبول �زكس وريدي ثم يقاس الضغط بعد ٣٠- ١٥ ملغم فانه ينزل الضغط خfل ٢٥بجرعة 

 cerebral تحت اللسان وان كان ا�ن غير مرغوب به �نه قد يسبب epilat 10mg ساعة او اعطاء ٢
edema. المصاحبة للمريض بار ا�مراض ولكن مع ا�خذ بنظر ا�عت.  

 ويدخل الى ردھة الطوارىء يتم تدبير urine retentionھل تعلم ان المريض الذي يعاني من : الرابعة عشر
 وفي NACL0.9%حالته حسب عمره فان كان ليس كبير في العمر فان طبيب الطوارىء يعطيه محلول 

العمر ففي الغالب يكون المريض يعاني من ا ما اذا كان المريض كبير في lasixبعض ا�حيان يضيف له امبول 
  . يتم وضعھا ببطء لتجنب النزف تضخم البروستات ويتم عمل قسطرة

 retinoidsمع benzoyl peroxide تعالج با�دوية الموضعية مثل Mild acneان : الخامسة عشر
ضاف لھا المضادات  تعالج با�ضافة الى ما سبق ويModerate acne بينما antibacterialsبا�ضافة الى 

-erythromycin, and co او Tetracycline, doxycyclineالحيوية عن طريق الفم مثل 
trimoxazole كبدائل اذا كان ھناك مانع من استعمال tetracyclines اما Severe acne جfفتعالج بع 

oral isotretinoin.  
 oralللذين يرغبون تجنب استعمال  تستعمل للمرضى اTopical antibacterialsان  السادسة عشر 

antibacterials ج حب الشبابfاو الذين �يتحملون استعماله في ع .  
  : ھي كالتالي minoxidilان ا�ستجابة الى عfج المينوكسديل :    السابعة عشر 

 fine المرضى الذين يستعملون يرجع عندھم نمو الشعر بصورة طبيعية ،وثلثھم منھم ينمو عندھم ١/٣ثلث
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hair ج نھائيا و�يحدث اي تحسن في نمو الشعر ،وان تساقط الشعرfفقط ،والثلث ا�خير �يستجيبون للع 
 الرابع تبدأ ا�ستجابة يستمر عند اللذين يستعملونه في اول اسبوعين من البدء با�ستعمال ولكن من ا�سبوع

  .للعfج 
 lowerالبدء باستعمال : acne لعfج topical preparationsيجب عند استعمال :الثامنة عشر   

strength جfمن ع benzoyl peroxide وتزداد بعد ذلك تدريجيا وذلك لتقليل skin irritation.  

 خfل Topical retinoidsقد يكون ليس من المعلوم بصورة اكيدة عن مدى امان استعمال :التاسعة عشر 
-Topical retinoids are contra ان BNFھا كتاب فترة الحمل ولكن المعلومة المؤكدة التي يذكر

indicated in pregnancy.  

 يجب نصح المريض بعد وضع قطرة العين وغلق العين بتسليط ضغط بواسطة ا9صبع ولمدة دقيقة  العشرون
طة للعين وذلك للتقليل من تسرب الدواء إلى ا-نف بواس) المجاورة لfنف (على ا-قل على الزاوية الداخلية 

  .القناة الموجودة ھناك
 مرتبط بعfج aminosalicylic acid-٥ ھو عبارة عن Sulfasalazineان عfج  :الواحدة والعشرون   

sulfapyridine جfبينما ع olsalazine ھو عبارة عن two joined molecules جf٥ من ع-
aminosalicylic acid جfاما ع balsalazide فھو عبارة عن prodrugتأيض بالقولون بواسطة  يgut 

flora ٥ الى-aminosalicylic acid جfواخيرا ع mesalazineجfفھو عبارة عن شكل مغلف من ع  .
٥-aminosalicylic acid.  

  . نصائح لكيفية نجاح معالجة قشرة الراس 
فروة الشعر يجب ان نضع في بالنا الھدف ھو عfج فروة الشعر وليش الشعر بمعنى ان يصل العfج الى   -

  .وليس الشعر
  . دقائق ع الفروة قبل غسلھا٥-٣ يجب ان يبقى العfج  -
  .يجب ان يعلم المريض ان العfج ليس نھائيا وممكن ان ترجع القشرة ونرجع للعfج مرة اخرى  -
  . التحسن ممكن ان �  يظھر في ا�يام ا�ولى من العfج -
    antifungal. من عfجنا ف بالتالي يجب ان يتضfungal السبب ھو  -

  .ملح لمرضى ارتفاع الضغط 
 الى الصيدلية ويطلب ملح الخاص بامراض  heart failure and hypertensionياتي  المريض المصاب 

  الضغط وھو بوتاسيوم كلورايد
ني او ھناك بعض الصيدليات تكتب لدينا ملح خاص لمرضا الضغط فيصرف له ھذا الملح ونسيه ان ھذا الملح غ

 spirolactone or others potasium sparingبمادة البوتاسيوم با�ضافة اذا كان المريض ياخذ دواء 
diuretics ف يسبب ارتفاع البوتاسيوم وبالتالي يدخل في مشكلة خطره وھي ارتفاع البوتاسيوم فا لرجاء 

  . ا�دوية القاتلها�نتباه رغم انه احد ما من غير ا�ختصاص يقول ھو ملح لكنه فعf بخطورة
  loop diuretic استعمال   

  : ھماloop diureticھذه معلومتان بسيطتان لدواء شائع لدينا ھو 
  : السبب في ذلك ھوshort acting فانه � يفضل استخدامه مرتين رغم انه loop diureticبخصوص   -

kidney is refractory for 6-8 hours after an effective dose  
 second dose after 12 hours: ساعة من الجرعة ا�ولى وجوابه١٢سالنا لماذا � نعطي اذا بعد واذا 

cause a dieresis overnight  
 hypertrophy of cells in والسبب ھو resistance to drugالمعلومة الثانية ممكن حصول  --- 

distal nephron  
  .وعfج المشكلة ھو زيادة الجرعة فقط

  hyperlipidemia معالجة  

 يجي المريض وخصوصا الفقير ومعه الفحص وايضا  بدأ hyperlipidemiaفي الفترة اا�خيرة ھناك مشكلة 
  عند بعض الصيدليات بصرف الدواء ولو ھي ليست من صfحيته ولكن اذا كنت متمكن من الموضوع فf باس

الصحيح ھناك معايير لذلك وكذلك ھناك اربعة لكن الخطأ ھو مباشرة يصرف له دواء عندما  يشاھد ا�رتفاع و
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  ارتفاع الدھن بالدم. الضغط . السكري . اشياء خطره على الوعاء الدموي وھي التدخين 
�توجد ضروره من ) التدخين . الضغط. السكري( لھذا الصحيح انه في حالة عدم وجود مشكلة مع بقية الثfثه 

 لتجنب تاثيرات الجانية nondrug therapy for 3 monthsصرف الدواء ع العكس ضع المريض ع 
  .للدواء ع المريض

  captoprilتاثيرات لعfج   

  : كلنا يعلم ھذا الدواء بالتفصيل ولكن حبيت اضيف عليه اشياء مھمه يجب ا�نتباه عليھاcaptopril دواء 
 لسانه وھو يمتلك مريض اخذ كابوتين وجاء بعدھا الى الصيدلية يسال عن طفح جلدي وتغير المذاق في

  حساسية السلفا
   ؟ACEIsما ھو السبب ولماذا وھل ممكن اخذ دواء اخر من نفس الكروب

 ھي المسؤوله عن ھذا الطفح ولھذا ومن sulph group in the structure of drugالسبب ھو وجود 
  الضروري ايضا ان يسال المريض ھل لدية حساسية من السلفا؟

 وبالتالي ھي المسؤوله ايضا بجعل الدواء sulph group which result disulphالشيء الثاني وجود 
short-acting  

   .disadvantages اھمية في ماشاھدنا انھا كل sulphhydrylھل لھذه : واذا سال شخص ما 
ل نعم لھا فائدة ب بدون ھذه المجوعة � فائدة او فعالية لھذا الدواء فھي المسؤولة عن توقيف عم: الجواب 

   ACEIانزيم 
 Suchاما السؤال ا�خير ھل يمكن استبداء الدواء بدواء اخر من نفس المجموعة بعد حدوث ھذه الحساسية 

as  
enalapril.   نعم يمكن استبداله.  

  ) C+ calcium(اقراص الفوار

  تقريبا كلنا يعرف فوائدھم) calcium + C(كثيرا ما نسمع ونشاھد اقراص الفوار
   ؟ ؟ ؟Combinationذا لكن لماذا وضع ھ

  :الجواب ھو ثfثة اسباب
وفعf شاھدنا بعض المرضى وھم يشتكون من بعض مشاكل (  الكالسيوم يعمل على تغير حموضة المعدة -١ 

 يعمل على  المحافظة على  حموضه المعده Cفبوجود فيتامين ) المعدةعندما  يستخدموا الكالسيوم لوحده
  معدهوبالتالي التقليل من مشاكل ال

   يساعد على  امتصاص الكالسيومC كلنا يعرف وھو ان فيتامين -٢ 
  )Soft tissue(  من ان الكالسيوم يترسب فيCيمنع فيتامين   -٣ 

  .stones as in a kidneyوبالتالي يمنع تكوين 

  laxativeنظرة على ادوية 
laxative م نتكلم عن اھم استخدامھا وھوfقبل الك  constipation  

   :رف الدواء يجب ان ننصح المريض بامور منھا قبل ص
  شرب كميات كبيرة من السوائل-١
  ممارسة الرياضة بصورة منتظمة-٢
  ا�كثار من تناول ا�لياف-٣

  ثم نقدم بعض النصائح  المھمة للمريض عن ھذه ا�دوية   

  .صاص الطبيب ننصح باستخدام دواء يبدا بسرعة فعله وا�بتعاد عن الدواء البطيء �نه من اخت
  شرب كميات كبيره من السوائل اثناء اخذ ھذه ا�دوية 
  عدم استخدام الدواء اكثر من اسبوع وفي حالة عدم الشعور بالتحسن خfل اسبوع مراجعة الطبيب ضروري 
  عدم اخذ ھذه ا�دوية لفترة طويله �ن ھذا يؤدي الى شيئين مھمين 
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  tolerance that result overdose and severe- constipation or diarrhea: ا�ول 
  التعب الشديد وفقدان الفيتامينات والعناصر المھمة واھما البوتاسيوم-الثاني 

  .biscodylعدم اخذھا مع مضادات الحموضة وبالتحديد   

  montelukastعfج 

صيدلية ويطلب  بعض ا�حيان  ياتي المريض الى الasthma الدواء المستخدم في عfج   motelukastوھو 
  :الدواء ونحن   كصيادلة وواجبنا ان نقدم له معلومتين مھمتين

اخذ ھذا الدواء ليf قبل النوم والسبب في ذلك ان ھذا الدواء يصل اعلى فعالية له في منتصف الليل : ا�ولى 
  .حيث ھناك اعراض الربو التي تبدأ في اواخر الليل وحتى الصباح

ا�كل بساعة واذا يشكو من مشاكل سوء اللھضم ياخذه بعد ا�كل بساعتين وا�نتباه اخذ الدواء قبل : الثانية 
  .rifampicnالى التداخل الدوائي مع 

   antacidsنصائح عند استعمال 

  antacids نصائح جميلة بخصوص اخذ ادوية مضادات الحموضة 
  :فننصح المريض

  . بأن الشراب افضل من الحبوب-١ 
  .ا�كل بساعة واخذ الدواء بعد -٢ 
وذالك من اجل المساعدة في الذوبانية وانتشار الدواء في chewable واخذ قدح ماء كامل بعد عملية -٣ 

  (.بدون شرب الماءchewableا�خطاء الشائعة ان المريض يقوم بعملية( المعدة بصورة كاملة
  . اسابيع٦ وا� يزيد مدة استخدامه عن -٤ 
  .وية التي يأخذھا لكي نتجنب التداخل الدوائي ا� انتباه على بقية ا�د-٥ 

  antibioticنصائح عند صرف 

   : يجب نصح او متابعة المريض وھذا دورنا كصيادلة   antibiotic   عند صرف اي دواء 
  infection �ن ارتفاع عددھا يدل على  وجود  white blood cell count متابعة -١ 
  : وھي ا�تيinfectionوى  متابعة العfمات السريرية للعد-٢ 
)pyrexia, pulse and respiratory rate, occurrence of urinary urgency when 

urinary tract infection is suspected(  
 gastrointestinal effects or signs of sensitivityمثل ( متابعة ا�عراض الجانية المھمه الشائعه -٣

reactions   

  الدمفحوصات مرض فقر 
    ما ھي الفحوصات التي تنصح المريض  بعملھا من اجل التأكد من وجود او عدم وجود فقر الدم  ؟

  :ھو التالي: وجوابه 
Full blood count (FBC(  

Red blood cell count  
Red blood cell indices  

Haemoglobin  
White blood cell count  

Platelet counT  

  INH مع دواء  6Bاعطاء فيتامين 
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 Peripheral neuropathy only حيث الكل يعلم انه يمنع حدوث INH مع دواء B 6  اعطاء فيتامين 
  :والصحيح انه ليس فقط ھذا بل ايضا جميع

complications which include insomnia , restlessness, muscle twitching, urinary 
retention, convulsions, and psychosis  

  conjunctivitisمعالجة  

  conjunctivitisمن الضرورري ا�نتباه في حالة صرف دواء لعfج  
  وليس فقط المصابه �ن ھناك ) both eyes(انه يجب عfج العينين ا�ثنين 

cross infection is common  

  Bromocriptineدواء 
 والسبب في PMS(premenstrual syndromeاحيانا نfحظ يكتب لمرضى Bromocriptine  دواء 

ولكن ونحن   كصيادلة ما ھي  ) breast pain . mood change(ھو معالجه الحا�ت التاليه : ذلك 
   :قدمھا لھذا المريض النصائح التي ن

    اخذ الدواء مع ا�كل لتجنب مشاكل المعده -
    وافضل وقت �خذه ليf ويبقى لساعات متمدد لتجنب تخلل الضغط وكمان يسبب نعاس ايضا -
   يفضل ان يقيس  الضغط قبل اخذ الدواء وخfل اخذه وا� ينھض او يقوم من الجلوس بسرعه لتجنب -

postural hypotensive   
  .نصيحه مھمه ايضا عدم قطع الدواء فجأة  -
  erythromycinواخيرا ا�نتباه على التداخل الدوائي خصوصا مع - 

  والسكريBromocriptineدواء 

  ھل ھذا الدواء يستخدم لعfج مرض السكري
diabetes mellitus type 2؟    

  FDA approved for this use in combination with other drugsنعم حيث انه : الجواب 
  hypthalamusاما طريقة العمل فھو من خfل اعصاب 

through neural activity in hypothalamus to reset abnormal increase of blood 
glucose and also. triglyceride and free fatty acid  

  antidepression drugsادوية 

   :  معلومه ذات اھمية للطبيب والصيدلي وھي 
    يجب ا�نتباه على ا�تيantidepression drugsتتعلق بأدوية 

اسابيع والنصيحه الثانية اذا تحسن  ) ٦-٢( ننصح المريض بأن الفائده المطلوبه من العfج � تظھر ا� بعد 
اشھر ومن ثم توقيف الدواء بصورة  ) ٦-٤(لمدة   يستمر على  العfجdepressionوتخلص المريض من 

  .تدريجيه

  طعام مريض السكري في رمضان 

  بخصوص الطعام لمريض السكري في شھر رمضان و-نه من ا-مور المھمة في شھر رمضان يجب علي 
  :كر عمل مراعاة بعض ا�مور وتشملمريض الس

  .عام الدھني والغني بالكربھيدرات تنظيم طعامه وعدم ا9فراط طبعا وتجنب الط-١
ضمينه الطعام الغني با-لياف مثل الخضروات والفواكه والغني  تأخير السحور ¥خر الوقت وت-٢

  .ي تظل في الجسم أكبر فترة ممكنةبالكربوھيدرات المركبة صعبة الھضم مثل ا-رز وخبز الشعير حت
  .ير محfة علي مدار ساعات الفطار تناول كميات مناسبة من الماء والسوائل الغ-٣
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ن يحافظ مريض السكر علي معد�ت معتدلة من التمشي او الرياضة قد يفيد ا:التمارين والتمشي : رابعا 
  الخفيفة خاصة بعد الفطار وعليه ان يتجنبھا قبيل الفطار -نھا قد تؤدي �نخفاض حاد في الجلوكوز

  isotretinoinعfج 

 باختصار شديد ھناك معلومتين من الضرورة ارشاد isotretinoin for treating of acne دواء ھو 
  :مريض عليھا �ن ممكن الطبيب ما ينبه المريض عليھا نتيجة ا�زدحام مثf وھيال
  شھر) ٣-١( ارشاد المريض �جراء الفحوصات التالية كل  -

 ) bllod count, lipid , liver enzymes and monitor of pregnancy testوھي 
teratogenic(  

ل واھم دوائين شائعين وممكن ان يخط احد في صرفھم معه  عدم اخذ ھذا الدواء مع  ا�دوية التي له تداخ -
  وھما

tetracyclines and vitamin D.  

  irritable bowel syndromeمرض  
 �duspatalineنتكلم عن اسباب واعرض ولكن باختصار نتكلم عن دواء مھم يستخدم في ھذه الحالة وھو 

 دقيقة لمدة اسبوع والمفروض المريض يfحظ ٢٠ب باختصار ھذا الدواء ياخذ ثfث مرات يوميا قبل ا�كل 
    ايام من استخدام الدواء٣-٢تحسن بعد 

   والمھم تنبيه المريض على العوامل التي تفاقم الحالة وھي
stress. Caffeine. Milk. Chocolate.onion  and garlic  

  obesityمرض 

  :ي تنفع الصيدلي باعطائھا للمريض باختصار نتكلم عن اھم ا�شياء التobesityحالة شائعه بالمجتمع وھي 
   ايام با�سبوع٥ دقيقة لمدة ٣٠ممارسة الرياضة بمعدل -١
  التقليل من ا�عمال التي غير فعالة ك الجلوس للتلفاز وممارسة ا�لعاب بالحاسبة لفترة طويلة-٢
   ھناك كfم كثير ولكن باختصار التقليل من الدھون والسكرياتdietوبخصوص -٣
  .kg/week ١–٠.٥قطة مھمه نرجو ا�نتباه وھي ان معدل نقصان الوزن الطبيعي يكون ن-٤

  عfج السمنة
orlistat -weight reducing agent اھم النصائح التي نقدمھا للمريض   

  )rich fat meal(انه اخذ ھذا الدواء اما قبل او اثناء او بعد ا�كل بمعدل ساعة من الوجبة الغنية بالدھون-١
  ي حالة عدم تناول الوجبة الدھنية فf داعي من اخذ الدواءف-٢
  )MAX dose 360mg per day(اعلى جرعه ممكن الوصل اليھا -٣

  steatorrheaممكن يعاني المريض من حالة 
  lipid soluble vitamins thatنتيجة قلة امتصاص الدھون ف ممكن يسبب نقص امتصاص  -٤

  ORLISTATمين ا�كثر شيوعا للنقص في حالة دواء  الفيتاvitamin Dننصح لذلك باخذ 
  ).orlistat(  يفضل اخذھا بساعتين بعد اخذ الدواء multivitaminsوفي حالة اخذ -٥

flagyl( metronidazloe(   

  metronidazloe( flagyl (  الكل يعرفه ويعرف جميع معلوماته ولكن حبينا نضيف معلومات ننصح
  ة الصحيحةالمرضى   �ستخدامه بالطرق

  )G.I.T upset(اخذ ھذا الدواء بعد ا�كل بساعتين او مع ا�كل بسبب مشاكل المعده التي ممكن يسببھا -
وخصوصا لمن يستخدمه �ول مره فممكن ننصح المريض باخذ )headache( ممكن يسبب الصداع  -

  .باراستول
في الفم والمشكلتنين ) metallic taste(او طعم معدني ) darken of urine( ممكن يسبب تلون ا�درار  -



 ٣٨

  شائعه
 وممكن liver enzymes ايام ينصح المرض وخصوصا كبار السن بقياس ١٠ عند استخدامه �كثر من  -

  .يؤثر ع حتى ع مستوى الدھن بالدم

  نصائح لعfجي 
     rocef(ceftriaxone (  

  claforan(cefotaxime (  
   وھما من نفس الجيل والكروباغلبنا يعلم كثرة استخدام الدوائيين

  . ونفس الشكل الصيد�ني ونوع البكتريا ولھذا � نتكلم عن ھذاdose strengthونفس 
وانما اتكلم عن نقطة مھمه وجوھرية وھي الفرق بينھما والفائدة من معرفة ھذا الفرق تلك مضمون ھذه 

  .المعلومة
  )excretion(الفرق المھم ھو في طرح الدواء من الجسم 

  ceftriaxone by hepaticف 
claforan by renalف بالتالي المھم من معرفة ھذا الفرق ھو شيئيين مھمين   

 او مشكلة في احد العضويين نتجنب اعطاء ذلك الدواء فمثf مريض لديه defectفي حالة وجود : ا�ول 
hepatic failure فوران ونبتعد عنfنفضل اعطاءه ك ceftriaxone لتجنب toxicity by ceftriaxone 

  والعكس صح
  urinary في احد العضويين ف مثf مريض لديه infectionفي حالة وجود : الثاني 

tract infection فوران �ن الدواء يركز فيfنفضل اعطائه ك urine ف بالتالي وقت اطول يكون مع 
 fالبكتريا وھو المطلوب والعكس صح في حالة وجود مثstone in gallbladder associated with 

infection نفضل اعطائه ceftriaxone ولھذا gallstone يفضل اطبائنا بصرف ceftriaxone ھذا ھو 
  .السبب

  نالسفترياكسو

بشكل غير % ٥٠-٤٠بشكل غير متغير في الكلى و%٦٠-٥٠ يتم انطراح سفترياكسون لدى الكبار بنسبة 
ولدى المرضى الذين % ٧٠دة يبلغ ا�نطراح الكلوي حوالي ولدى حديثي الو�)كبد(متغير عن طريق الصفراء

يعانون من قصور في وظيفة الكلى او اضطراب في وظيفة الكبد فان ھنالك تغير طفيف في نشاط سفترياكسون 
بالجسم كما ان مدة نصف ا�طراح ترتفع قليf اما اذا كان ھناك قصور في وظيفة الكبد فترتفع مدة عمر 

اء اما اذا وظيفة الكبد وحدھا مضطربة فان ا�نطراح يرتفع عن طريق  ، في قصور كلوي اطراحه مع الصفر
بس ازا تلف بلكبد نخفض الجرعة وازا في خلل بلكبد والكلى ....مع بقاء وظيفة الكبد سليمة مابنغير الجرعة 

  .يعاير تركيزه بلمصل في فترات  

polycystic ovary syndrome  
polycystic ovary syndrome من ا�دوية التي تستخدم واغلبنا على علم بيه وھو  metformin ونعلم 

 بالتالي  انه زيادة تتحسس المستقبfت ا�نسولين يعمل على POSاھمية بتخفيف الوزن وبالتالي تاثيره ع 
  . وھي فائده مھمه في عfجTestosterone level and increase ovulationتقليل 

ckacute migraine atta  
فf اتكلم عن ا�دوية �ن الغالبية يعلمھا ولكن اتكلم عن شيء مھم في صرف ھذه ا�دوية وھو   يفضل صرفھا 

 والسبب في ذلك انه في حالة        effervيكون اما سائل او فوار) dosage form(ع شكل صيد�ني
attack فان peristalsisلدواء وبالنھاية تقل فائدة الدواء اي حركة المعده تقل فيقل معدل وكفأة امتصاص ا.  

Furosemide .  lasix.   
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ھناك بعض المfحظات مھمه لكل ) furosemide) . lasix  بخصوص دواء مھم جدا لكثرة استخدامه وھو 
  :ا�طباء والصيادلة ومن خfلھم للمرضى 

  تضعف منgut odema فان ھناك ايضا peripheral odemaفي حالة  : odema بخصوص ١-
  bumetanide وفي ھذه حالة نفضل oralامتصاص الدواء ك 

 ايام بعد ا�عطاء وعند استقرار ٤-٣يفضل قياسھم قبل اعطاء  الدواء     : electrolytes بخصوص ٢-
   اشھر٦المريض يكون كل 

  .  sulfa تجنب اعطائه لمريض لديه حساسية من ٣-

Amikacin  

      Amikacinان ھذا الدواء يحتوي : معلومات المھمة الكثير غفل عنھاوھي  ومن الضروري معرفة ھذه ال
 وبالتالي ا�نتباه وتنبيه ا�طباء على ھذه المعلومة بخصوص مرض الذين excipients  ك sulfateعلى 

  .لديھم حساسية من السلفا
 ringerعمل وھو  مثf محلول كثير ا�ستkclانه ھذا الدواء � يستعمل مع محلول يحتوي : والمعلومة الثانية

or ringer lactate  .  

Combine oral contraceptive  
 Combine oral contraceptive      لكن اقتصر صرفنا لھذه ا�دوية BY HAND من دون تعليم 

المريض ولو المعلومات القليلة التي ممكن ا�ستفادة منھا اثناء صرفھا وبالمقابل اعfم بالمريض بقدرة 
  .وھذه معلومات بسيطة وسھله. قة المريص بالصيدلي الصيادلة وكسب ث

  . ا�كثر حدوثاnauseaاخذ ھذا الدواء مع ا�كل او عند النوم لتقليل من  -
اخذ ھذا الدواء بفس الوقت كل يوم وا�نتباه في حالة نسيان الجرعة ممكن اخذھا حال ما يتذكر ع ان تكون  -

  . ساعة١٢اقل من 
  .وعيا �ن ممكن يزداد الوزن نتيجة فعل الدواءمراعاة الوزن ويفضل اسب -

may cause fluid retention and odema  
   .blood pressure وكذلك متابعة clottingا�بتعاد عن التدخين الذي ممكن يزيد من خطورة   -

aspirin  
  aspirinوكثره استخدامة اثناء الحمل   

  لھذا المعلومة ستكون ھو عن سبب استخدامه
  :الجرعه المستخدمه ھي اقل جرعه والفائدة ، تكلم قبل ال

  thrombosis الوقائية من -
  pre -eclampsia منع حدوث -
  abortion ايضا فعال في منع -
  phospholipid والمضاعفات الحمل ا�خرى ومنھا منع -

antibodies as in systemic lupus erythematosu  

antifungal(amizol(  

 flucanazoleمثل ) amizol(antifungal او الطبيب لمريض ياخذ دواء من مجموعة     نصيحة الصيدلي
   باختصار

اخذ الدواء مع ا�كل لتجنب مشاكل المعدة ا�بتعاد عن ادوية مضادات الحموضة واخيرا وھو ا�ھم جدا نصح 
ب التوقف عن  ويصبح اصفر شاحstoolالمريض بانه اي تغير بلون ا�درار مثل ان يصبح اسود او تغير 

  .الدواء مباشرة ومراجعة الطبيب او الصيدلي

  استعمال الحديد لفقر الدم
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   فيجب parenteral وفكرنا نضيف oral  معلومة عامة بخصوص اعطاء الحديد اذا المريض ياخذ الدواء 
  injection ساعة قبل اعطاء ٢٤ مدة oral او� يوقف ا�عطاء -
  injection خمسة ايام من اعطاء  ا� بعدorally وثانيا � يعطى -

 fungal infectionفي الجلد    

    قاعد دوائية علمية بخصوص عfج
 fungal infection ج يجبfللجلد وخصوصا قرب ا�ظافير واقدام الرياضيين او مرضا السكري انه فترة الع

  .ان ا� تكون اقل من اسبوعين او با�حرى من اسبوعين الى ستة اسابيع

emigrain  

  : ھناك معلومات مختصرة ومھمة migraine  المعلومة تتكلم عن حالة مرضية شائعه وھي 
  :  له فائدتين مھمتينmetoclopramideبخصوص صرف دواء بfسيل ١ -

  nausea and vomitingمنع والتقليل : ا�ولى
ي حالة  �ن فparacetamol and aspirin or other NSAIDsيزيد من سرعة امتصاص : الثانية 

attack يقل لدينا حركة المعده وا�معاء وبالتالي تقل سرعه التخفيف من ا�زمة حيث سرعه التخفيف ا�لم 
  .تكون مھمة وضرورية

 severe attack more than one للمريض الذي يتعرض ل prophylaxis اعطاء ادوية الوقائية  -٢
per month.  

fluoxetine  

  يقدمھا الصيد�ني للمريض تتضمن اخذ الدواء نصيحتين fluoxetine  دواء 
   اخذ ھذا الدواء مع ا�كل للتقليل من مشاكل المعدة -
 insomnia ساعات لتجنب ٦افضل وقت �خذ الدواء ھو صباحا او ظھر او بعيدا عن النوم ما �يقل عن   -

  .التي يسببھا

  propranoloدواء ا�نديرال 

 با�ضافة الى استخدامه في اعراض thyroid في propranolol  دواء ا�نديرال 
tachycardia,sweating or tremorل مشاكل الغدة والي اغلبنا يعلمھا ھو ايضا يستفاد منه نتيجةfخ   

prevent peripheral convert of T4 to T3  

  الوقائية من من ا�عراض الجانبية

  :ت الي ممكن ا�نتباه عليھا للتقليل من ا�عراض فھناك بعض المfحظا_   الوقائية من من ا�عراض الجانبية 
ممكن تكون حامل وعليه نتجنب : عدم صرف الدواء ا� بعد معرفة كافة المعلومات عن المريض مثال   -

  ا�دوية التي ممكن ان تضر الجنين
  الحساسية ومشاكلھا من اھم اسباب ا�ثار الجانبية وعليه يجب سؤال المريض عنھا -
   مر المريض وحالة الكبد والكلى �نھا تؤثر ع الدوز وع ايضا معرفة ع -

metabolism or excretion of the drug  
  ن فيما كان المريض يأخذ ادوية اخرى لتنجب التداخل الدوائي وبالتالي ا�عراض الجانبيةاالسؤال   -
ناوله وتنبيه المريض فيما اذا تعليم المريض معلومات قليلة وسھله عن كيفية اخذ الدواء وافضل الوقت لت  -

  .ظھرت اعراض غربية بعد اخذه فعليه توقف الدواء

  colonoscopyتحضيرات  
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 ما ھي التحضيرات؟   الجواب ھو   ثfث معلومات colonoscopy    ياتي المريض للصيدلية ويسأل لدي     
  :بسيطه وسھله

  ل الناظور ب يوم قبل عمbowel cleansing preparation اخذ محلول  -
   وفقط سوائل ب يوم قبل الناظورsolid foodsتجنب تناول   -
 ٨ الى ٦ او السوائل وبمعنى اخر صوم كامل ب solid foods واخيرا تجنب تناول سواءا ا�كل العادي أي  -

  .ساعات قبل عمل الناظور

  metformin and dipyridamole,thyroxineادوية 

   ، وانما يسال المريض thyroxine,metformin and  dipyridamole  مريض لديه ثfث ادوية 
  . ثايروكسين صباحا قبل الفطور افضل وقت خfل النھار اخذھم بخصوص

  to avoid G.I.T problemsميتفورمين مع ا�كل او بعد ا�كل
  . ثfث مرات قبل ا�كل �ن امتصاصه يتاثر وغير كامل بوجد الطعامdipyridamoleواما 
دة اكثر يطرح السؤال لماذا ثايروكسين صباحا وليس بغير وقت اخر؟-ن الثايروكسن يجب أخذه قبل وللفائ

الفطور على ا-قل بنصف ساعة وخاصة الفطور الحاوي على الحليب ومشتقاته -نه يحصل تداخfت دوائية 
  .ل  ًغذائية وكذلك -ن الغدة نشاطھا يكون صباحا أعلى وھي تحتاج لھذا الدواء لكي تعم

  حفظ ا�دوية

  ٨----- ٢  ھل تعلم ان الثfجة في الصيدلية المستعمله لحفظ بعض ا�دوية يجب ان تحفظ في درجة حرارة 

  metforminفوائد 

 polycyctic با�ضافة تخفيف الوزن وتقليل من مقاومة مستقبfت ا�نسولين في metforminمن فوائد 
ovary syndromeحمل  ھو التقليل من مضاعفات ال،  

  miscarriage in the late pregnancy التقليل من -
   pre- eclampsia التقليل من -

   Gestational diabeticواخيرا ايضا التقليل من 
ھذه المعلومة الھدف منھا تطمين بعض المرض الذين يتسألون كثيرا للصيدلي في الصيدلية عند شراء ھذا 

  . بالمستقبل لما نصبح حواملالدواء ممكن استخدامه او كثرته تؤذينا

xylometazoline  

 ليست المعلومة عن استخدام وفائدتھا xylometazoline ا لدواء كثير ا�ستخدم في الصيدلية وھي قطرة 
  :�ن الجميع يعرفھا لكن ھي عن اعلى جرعة للبالغين 

The maximum adult dose recom-  
mended is two drops into each nostril three times daily  

 smotion sicknes   

عن عfجه ھو  واغلبنا يعلمه ويعلم عfجه ومن المعلومة الجميله motion sickness  كثيرا نسمع عن 
   عند صرفه ھناك بعض المعلومات التي يجب ان نقدمھاhyoscine وھو anticholinergicدواء 

  اخذ الدواء قبل السفر بعشرين دقيقة  -
   قصير المدى للفعل وبالتالي ينصح بيه للسفر القصير زمنيا -
   سنوات٣يستخدم ا�عمال اقل من  � -
   الفم اخذ بعض الحلويات الي لتجنب جفاف -
  .anti cholinergicونتذكر ا�عراض الجانبية   -
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  الھيبارين

    بخصوص دواء كثير ا�ستعمال في المستشفى وھو الھيبارين
 وعليه ماھي العfمات التي thrombocytopeniaالمعلومة تتعلق بمشكلة ممكن تحصل مع ھذا الدواء وھو 
  يجب متابعتھا اثناء اعطاء الدواء بخصوص ھذه المشكله

- ٥٠ %reduction of platelets  
  thrombosis وثانيا -
  .skin allergy وثالثا -

  nasogastric tube for feeding and treatment  

 nasogastric tube for  بخصوص المرضا الراقدين سواءا بالمشفى او احيانا بالبيت وتوضع لھم 
feeding and treatmentا�دوية في ھذه الحالة فھذه بعض النصائح  احيانا نسأل   كصيادلة كيف تعطى 

  التي نقدمھا للمريض فھذا من واجبنا ك صيادلة
  liquid preparations يفضل اعطاء الدواء ك -
 ١ وفي حالة عدم توفره ع شكل مستحضر سائل نقوم بكسر الحبوب وطحنھا او تفريغ الكبسوله وخلطھا مع -
   من ملعقة الكوب٢-
  ،enteric - coatن ا�دوية التي في حالة كسرھا تكون مؤذيه مثل  مع مراعاة السؤال ع-

long-acting  
  . يجب الفصل بين ا�دوية في حالة وجود اكثر من دواء-
  . بالماء قبل وبعد اعطاء الدواءtube يجب غسل -

DRUG INTERACTION  

  ين كثيرا ا�ستعمالوھناك تداخل بين دوائ،  من احدى واجبات الصيد�ني مراقبة التداخل الدوائي 
 لدى مرضى السكري وھذا التداخل مھم لدى platelet حيث يقل عدد metformin and ketotifenوھو 

 fمرضى الذين يعانون من مشاكل الدم والصفيحات او يستعملون ادوية مثanticoagulant  
ر الصيدلي بصرف طريقة حدوث التداخل غير معروفه ولكن التداخل مھم وخصوصا بالصيدليات لما يفك

  كيتوفين عليه ا�نتباه لبقية ا�دوية وحالة المري

  الرجل والمرأه من ناحية تاثير الدواء

 ھذه المعلومه مھمة �ن يجب علينا نحن ا�ھتمام بيھا وھي فرق بين الرجل والمرأه من ناحية تاثير الدواء 
لى امتصاص الدواء بصورة عامه منھا واتكلم بخصوص امتصاص الدواء واغلبنا يعلم ھناك عوامل تؤثر  ع

ph or gastric emptying time،  انه المرأه تمتلك: وبالتالي من الفروقات ھي  
- high gastric pH  
  slow gastric emptying time وايضا -
   وكذلك-

have different levels of  
gastrointestinal enzyme activity  

Captopril    جfع 

 قبل ا�كل لو بعد ام مع captoprilلتي ممكن ان نسال عليھا عن دواء شائع ا�ستخدام ھو       من ا�سئلة ا
  ا�كل

   يأخذ قبل ا�كل ب ساعة او بعد ا�كل ب ساعتين �ن الطعام يقلل من ا�متصاص -
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  dry cough ايضا �ننسنا حدوث  -
  . �نه ممكن ان يرتفعserum potassium وايضا قياس  -

  عضلي والوريديالحقن ال

وان اعلى مقدار ممكن )S.C( اسرع من اعطاء الدواء تحت الجلد  ) I.M(   امتصاص الدواء من العضلة 
  .مل٢ مل   بينما تحت الجلد ھو اقل من ٥اعطائه من خfل العضلة ھو

ACEIs and NSAIDs  

  :متين ھما محصلة ھذا التداخل نقطتين مھACEIs and NSAIDs  ھناك تداخل دوائي مھم بين  
    renal failure     
    hyperkalemia   

  .ACEIs �دوية  antihypertensionوايضا �ننسى انه يضعف الفعل الدوائي كتاثير  

ampicillin decrease effect of atenolol     

   من ا�دوية الشائعة ا�ستخدام والتي فيھا تداخل دوائي
ampicillin decrease effect of atenolol  

  :وعfج ھذه المشكلة 
   اعطاء فترة زمنية بين الدوائين -١
   مراقبة ضغط الدم -٢
   زيادة جرعة التينورمين اذا كان ضروريا -٣

amikacin and gentamicin  

ن   ممكamikacin and gentamicin معلومة مھمة عن دوائيين مھمين �نھما كثيرا ا�ستخدام وھما 
   نسال او نتعلم ما الفرق المھم بينھما من ناحية ا�فضلية

  amikacinحيث ان 
  more effect than gentamicin for pseudomonas او� -
  .more effect in serious infection that are resistant to gentamicin وثانيا -

  ا�خطاء الدوائية الشائعه

  استخداممن ا�خطاء الدوائية الشائعه ھو 
 nitrofurantoin for UTI   مع المواد التي تعمل ع تغير الوسط الحامضي الى قاعدي   urine في 

 pH = 5وننسى ان ھذا الدواء �يعمل في الوسط القاعدي بل يكون فعال عندما تكون . محاولة لقتل البكتريا 
OR less.  

  antacidمضادات الحموضة 

 antacidعن شيء يخالف الفكرة التي تعلمناھا بخصوص مضادات الحموضة   المعلومة متميزة �نھا تتكلم 
( بين لكن المعلومة عن تداخل ن ا�دويةحيث تعلمنا ان ھذه ا�دوية تؤثر على امتصاص الكثير م

Glibenclamide and maalus(magnesium and aluminium hydroxides وكذلك مع 
ranitidine حيث يزداد فعل ھذا الدواء daonilبنسبة الثلث الى النصف بالمئه من فعله لوحده .  

  

dexamethasone for cerebral edema  
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ف المعلومة dexamethasone for cerebral edemaكثيرا ما نfحظھا في المستشفيات وھي صرف 
  ھي لماذا نفضل ديكادرون ؟

   والسبب ھو ثfث مميزات
  blood brain barrierوھي  عبوره    : ا�ولى 

   cerebrospinal fluids and tissuesوصوله الى  اعلى تركيز في : والثانية 
  .sodium and water – retaining propertiesانه يمتلك اقل تاثير من ناحية : والثالثه 

beta agonist and steroids inhaler for asthma  

      المعلومة تتعلق بتداخل دوائي مھم �نه شائع ا�ستخدام
 اغلبنا يعلم فائدة كل دواء في عfج beta agonist and steroids inhaler for asthmaداخل بين الت

    يزيد منsteroidمرضا الربو وبالتالي المعلومة الصيد�نية التي تھمنا ك صيادلة ھي انه وجود 
- number of beta receptors   
  .increase responsiveness to beta adrenergic bronchodilators ايضا -

  12Bعfج 

    شكللى  ھذا الدواء متوفر عB12بخصوص فيتامين وھو  : 
 Hydroxocobalamin and cynocobalamin نفضل hydroxoxcobalaminوالسبب �نه   .  

long duration  

HELLP syndrome  

    المصطلح الشائع ا�ستخدام في ا�مراض النسائية
  صر  وھو مخت ، HELLP syndromeوھو 

H : Haemolysis  
E : Elevated liver enzymes  

L: Low platelets  
  . التي تحدث خfل فترة الحملpre-eclampsiaوھذه احدى اعراض 

General Information  

General Information :the use of an antihistamine  
is not appropriate for the control of blood transfusion  

reactions caused by ABO incompatibility  

  من ا�دوية التي يجب تجنبھا: معلومة صيد�نية 
   ھيDementia or Alzheimer's diseaseخfل 

- anticholinergics and antidepressant  
- benzodiazepines, particularly long acting  
- opioid analgesics  

long-acting sulphonylureas  

)trateglyceryl ni(  

بكتابة تاريخ الفتح ) glyceryl nitrate(�تنس ان تنصح المريض الذي يقوم بشراء علبة حب ا�نجسيد 
  .للعلبة �نه تنتھي فعالية الدواء بعد شھرين
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 simvastatin  

   وسأل متى استطيعsimvastatin or any drug of statin groupمريض اخذ دواء : معلومة صيد�نية 
    بعد اخذ الدواءlipid profileقياس 

   اسابيع من اخذ الدواء٤ اسبوع واقل فترة ممكن قياسھا ع ا�قل ١٢ الى ٦الفترة ھي 
fو�ننس ان الدواء يأخذ لي.  

  antidepressantادوية 

انه   نصيحة تقدم للمريض او الطبيب اذا استشار الصيدليantidepressant  المعلومة بخصوص ادوية 
 اشھر بعد اختفاء ٦ – ٤ اسابيع ويستمر ع العfج ٦-٢ المرصية عادة �تfحظ ا� بعد مرور التحسن بالحالة

  .الكأبه من المريض

careldopa-co  

 )co-careldopa(  وھو دواء  Parkinsonالمعلومة بخصوص دواء يستخدم لعfج : معلومة صيد�نية 
levodopa and  carbidopaفالمعلومة ھي فائدة ھذا التركيب    

    بنسبة اربعة الى خمسة اضعافlevodopa التقليل من جرعة  -
    ومنھاlevodopaوعليه سوف تقل التاثيرات الجانبية الناتجة من   -

nausea and vomiting  
   hallucinationوايضا 

لجرعة  يأخذ ھذا الدواء ثfث مرات ويبدأ بجرعة قليلة ومن ثم تزداد الجرعة بعد اسبوعين ع ان يتم تقييم ا- 
  .كل ستة الى ثمانية اسابيع بخصوص فعالية الدواء وتأثيره الجانبي

  anginaمريض 

 من استخدام nitate يفضل استخدام دلتيازيم او فيراباميل مع angina   خfل عfج مريض 
dihydropyridine derivative مع nitrate  والسبب �ن ھذا)combination between nitrate 

and dihydropyridine derivative(  
   يسبب

reflex tachycardia  
- headache  

hypotension  

  respiratory infectionالمصاب   

   ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل وذلك من اجلrespiratory infection  مريض المصاب   
   منع الجفاف نتيجة الحرارة-
  نفسي وممكن ايضا التقليل من لزوجة افرازات الجھاز الت-

antacid  
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   يكون كا-تيduration يكون مباشرة لكن onset حيث antacid  بخصوص ادويةكثيرة ا�ستخدام وھي 
 اذا اخذا بدون الطعام او اكثر من ساعة من تناول الطعام يستمر فعل الدواء نصف ساعة اكثر او اقل عشرة ١-

  دقائق
   ساعات٣___١طعام فأنه يستمر فعل الدواء  اما اذا اخذا مع الطعام او خfل ساعة من تناول ال٢-

  .ولھذا ينصح بتناول الدواء بعد الطعام مباشرة

gentamicin  

 وعليه اذا كان المريض يأخد vitamin K بأنه يقلل من استجابة ل gentamicinمعلومة مھمة بخصوص  
  another antibiotic فعليه استخدام Kفيتامين 

  Enalaprilدواء 

  

 والمعلومة تخص طب ا�سنان حيث انه ھناك تأثيران جانبيان في Enalaprilدث عن دواء   المعلومة تتح
  ھذا ا�ختصاص وھو انه يسبب

- Enalapril-induced xerostomia increases the risk of   
fungal infections (candidiasis) and caries, especially root caries.   

   المريض للطبيب ويشتكي من نزف اللثه فعليه ان يعمل له والثانية انه في حالة مراجعة-
 )full haematological investigation(.  

  methotrexateفولك اسد مع 

 حيث انه �يكون فعال و� فائدة من اعطاء فولك اسد من اجل methotrexateبخصوص فولك اسد مع 
 يوقفھا folinicعملية تحول الفولك اسد الى  �ن methotrexateالوقائية من نقص الفولك اسد الذي يسببه 

 ك وقائية او لمنع نقص الفولك اسد وليس اعطاء الفولك folinic وعليه ممكن اعطاء methotrexateدواء 
  اسد

nitrate drugs  

 ھناك بعض المرض يعتبر استخدام ھذه nitrate drugs  من ا�دوية ا�دوية المھمة الشائعة ا�ستخدام  
  :لنسبة لھم في اعلى الخطورة وھما�دوية با

- patients who are hypovolaemic  
  hypertrophic cardiomyopathy مرضا لديھم امراض قلبية ومن اھمھم -
   )cerebral haemorrhage(  وافضل مثال bleeding مرضا لديھم -

penicillin  

 ومن side effects of penicillinم عن  المعلومة تتكلpenicillin  من ا�دوية الشائعه ا�ستخدام وھو   
   حيث انهcholestatic jaundiceا�ثار الجانبية ھو 

اكثر من بقية  ) flucloxacillin and formulations containing clavulanic acid(  يحدث مع-
  ادوية الكروب

   عامل خطر بالنسبة لھم المرضا كبار السن وھو�ء الذين يستخدمون الدواء اكثر من اسبوعين ايضا يعتبر-

carbamazepine  
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 المشھور بأسم تكريتول � اتكلم ع carbamazepineالمعلومة بخصوص دواء شائع ا�ستخدام وھو 
  استخدامه او مشاكله �ن اغلبنا يعلمھا وانما ماھي النصائح التي نقدمھا للمريض الذي بدأ باستخدام ھذا الدواء

  شاكل المعدة التي ممكن ان تحدث اخذ الدواء مع الطعام تجنبا لم-
   عدم اخذ اي دواء ا� بعد ا�ستشارة لتجنب تداخل ھذا الدواء مع بقية ا�دوية-
  CBC and platelet counts قياس -
  liver function tests عمل وظائف -
  . ممكن يسبب النعاس والدوخه وخصوصا بالبداية واخيرا عدم ترك الدواء فجأة-

laxatives drugs  

 اغلبنا يعلم الكثير castor oil ومنھا دواء اسمه laxatives drugs   ھناك ادوية شائعة ا�ستخدام وھي 
  عنه وعليه حبيت انزل طريقة عمله بصورة مختصرة جدا

castor oil : metabolized in the intestine to ricinoleate, a surfactant which 
decreases water and electrolyte absorption and increase motility  

  pentoxifyllineدواء 

 ولھذا اذكر لكم trental والمعروف بأسمه التجاري pentoxifylline من ا�دوية المستخدمة حاليا دواء 
   معلومتين مھمتين عن ھذا الدواء

  /طريقة عمله : ا�ولى 
   ) reduce blood viscosity and reduce RBC deformity( حيث يعمل 

  والثانية ماھي النصيحة التي تقدمھا للمريض كصيدلي عند استخدامه
   ننصح بأخذ الدواء مع الطعام-
   التقليل من الجرعة في حالة حدوث مشاكل للمعدة-
    اسابيع لمfحظة تأثير الدواء٨ اسابيع واقصى حد ٤ - ٢ تنبيه المريض بان مفعول الدواء يأخذ فترة -
  راء اي عملية او حدوث قرحة المعدة استشارة الطبيب عند اج-
   عند وجودة خطورة للنزف او اخذ دواء يزيد من خطورة النزفPT and haemoglobin واخيرا متابعة -

oral iron  

  parenteral iron ضمن خمسة ايام من اعطاء من oral iron  يجب ان �نعطي 

calcium channel blockers  

 وسأذكر بأختصار ا�ستخدام calcium channel blockersھي   بخصوص ادوية شائعة ا�ستخدام و
  الرئيسي والدواء او الكروب المھم في ھذا ا�ستخدام بثfث جمل مختصرة

  verapamil ومن اھمھم antidysrhyemic ا�ستخدام ا�ول -
  diltiazem واھم كروب يستخدم ھو angina والثاني -
  dihydropyridinesستخدم في ھذا المجال ھو  والثالث ارتفاع ضغط الدم واھم كروب ي-

  عند ا�طفال....الفوتوثيربي واليرقان 
تعرض الطفل المصاب باليرقان الى العfج وunconjugated يستعمل لنوع اليرقان من النوع غير المرتبط 

 الى حالة ط تبويؤدي الى تحويل البليروبين غير المر..الضوئي يؤدي الى تقليل مصل البليروبين غير المرتبط 
  :::وا�ستعمال الرئيسي للفوتوثيربي في  ....bileيكون قادر على الخروج من الجسم عبر البول او 

  .بعد تبديل الدم لدى الظفل المصاب باليرقان لتقليل عدد مرات تبديل الدم لديه  - ١
على مستوى من  مع وجود عfمات سريرية على وجود اليرقان للسيطرة prematureفي ا�طفال   -٢ 

  ...البليروبين اقل من المستوى الحرج 
لى مستوى  اللذين لديھم يرقان فيزيزلوجي او نتيجة تحلل الدم وتجمع البليروبين للسيطرة عinfantفي  -٣ 
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 ساعة مه تغيير مستمر لموقع الطفل ٢٤والتعرض للفوتوثيربي يجب ان يستمر  ..مناسب من البليروبين 
ا�ستجابة ....غلب جسمه للضوء باستثناء العين والمناطق الجنسية يجب ان تغطى وتقليبه حتى يتعرض ا

 ٢-١ ساعة من التعرض للفوتوثيربي حيث سوف ينزل مستوى البليروبين الى ١٢ا�ولية سوف تظھر بعد 
 ساعة الى ان نصل الى المستوى المطلوب الذي �يتوقع منه ٢٤ الى ١٢ولذلك يجب القياس كل .....ملغم 

 ملغم ممكن ان نتوقف عن الفوتوثيربي ١٢وعندما يصل الى اقل من .....لوصول مرة ثانية للمستوى الحرج ا
.....  

 )migraine (  

 حيث ان بعض ھذه ا�دوية تحتوي ع triptan groupsوھي  ) migraine(  بخصوص ادوية الشقيقة
sulfonamide component ومن ھذه ا�دوية ا�كثر استخداما ھو almotriptan وكذلك 

sumatriptan and naratriptan ف بالتالي تجنب اعطائھم ل مريض لديه حساسية من 
sulfonamide  

اغلب ا�حيان يكون وجود ادوية مضادات الحموضة تقلل من امتصاص ا�دوية لكن ھذه معلومة : معلومة 
  alendronateمھمة عن دواء زادة استخدامه بالفترة ا�خيرة وھو 

  وھي
When administered with ranitidine, alendronate  

bioavailability is increased  

  يدوائتداخل 

    ھناك تداخل دوائي شائع وخطير ويجب ا�نتباه وھو
Aluminium hydroxide + Citrates or Vitamin C (Ascorbic acid  

 وايضا ھناك ايضا encephalopathyحيث يحدث ھذا التداخل لدى مرضا الفشل الكلوي خfله يؤدي الي 
   البعض يحذر من حدوث ھذا التداخل لدى ا�شخاص الذين ليس لھم فشل كلوي

  citrateحيث يجب ا�نتباه ع ا�دوية التي تكون ع شكل فورات �ن تحتوي ع 

  warfarin ھذا لون وجرعة  
٠.٥ mg tablets are white  

١ mg tablets are brown  
٣ mg tablets are blue  
٥ mg tablets are pink  

  

furosemide  

  : � يفضل اعطاء الدواء مرتين يوميا والسبب furosemide  معلومة بخصوص دواء مھم جدا وھو 
   ساعات بعد الجرعة ا�ولى الفعالة٨ - ٦ لمدة refractory حيث ان الكلية تكون -
  overnightل الليل  خdiuresisf ساعة سوف تسبب ١٢ واذا اعطية الجرعة الثانية بعد -

  amiodaroneدواء  

   ھناك بعض النصائح بخصوص استخدام ھذا الدواء تقدم للمريضamiodarone دواء  
   اخذ ھذا الدواء مع ا�كل وخصوصا لمن لديھم مشاكل بالمعده-
   كل ستة اشھرthyroid function متعابة عمل -
   متابعة وظائف الرئه قبل وخfل فترة العfج-
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   %٣٠- ١٠ وبنسبة photosensitivityام واقي الشمس �ن يسبب  استخد-
   ا�نتباه ومراجعة طبيب العيون عند ظھور اي مشكلة بخصوص النظر-
 long عدم اخذ اي دواء ا� بعد ا�ستشارة لتجنب التداخل الدواء حتى بعد توقف العfج �ن ھذا الدواء -

duration of action  

spironolactone  

  : اغلبنا يعلم فائدة واھمية ھذا الدواء ومن احد ا�ستخدامات المھمة ھو استخدامه spironolactoneدواء 
Spironolactone is used in treatment of hirsutism in women  

  حيث ان
   يوم/ ملغم ١٠٠- ٥٠ الجرعه لھذا الدواء -
   التاثير يfحظ عادة بعد شھرين-
    اعلى تأثير يfحظ بعد ستة اشھر-

  وقطر ومعدل نمو الشعر لدى النساءحيث يعمل على تقليل كثافة 

  ceftriaxoneدواء 

   وھي انهceftriaxone  بخصوص دواء 
   يعطى بنصف الى ساعتين قبل اجراء العملية عندما يعطى كوقائي -
   دقائق٥ -٣ خfل I.V يعطى -
   ساعة٧٢ – ٤٨ يجب ان يتم تغير الوريد المعطى به الدواء كل -
  .اخيرا �يعطى مع  الكالسيوم او محلول يحتوي على الكالسيوم  و-

  minoxidilدواء 

 ومن اھم استخدامه ھو كمستحضر موضعي minoxidil  معلومة بخصوص دواء شائع ا�ستخدام وھو دواء 
   لنمو الشعر ومن المعلومات المھمه التي تقدم للمريض كصيادلة

  لى المنطقةمل مرتين صباحا ومساءا ع١ انه يستخدم -
   في حالة عدم نمو الشعر بعد اربعة اشھر يتوقف عن استخدامه-
    يحتاج   استحدام لفترة طويله   لنمو الشعر-
  . عدم توقف الدواء فجاة عند مfحظة بدأ نمو الشعر-

  معلومة طبية

  . ساعة قبل اجراء القياس١٢ ننصح المريض بعدم تناول اللحول GFRعند قياس 

d diltiazemsimvastatin an  

    معلومة في غاية ا�ھمية �نھا عن تداخل دوائي مھم وشائع وھو صرف دواء
simvastatin and diltiazem  

or simvastatin and verapamil  
 لدى المرض ولھذا ھناك نصيحتين للتقليل او منع حدوث rhabdomyolysisحيث تزداد خطورة ا�صابه ب 

  ھذه مشكلة وھما
 والى اعلى verapamil    كأعلى جرعة مع ٢٠mg تتضمن التقليل من جرعة ا�ستاتين الى :ا�ولى للطبيب 

   مع دلتيازيم   ملغم ٤٠ جرعة ھي
  وھي بمتابعة اي الم بالعضfت: والنصيحة الثانية ھي للمريض 
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  الھيبارين

عنھا كثيرا وھي  المعلومة في غاية ا�ھمية �نھا تتحدث عن دواء مھم يسبب احيانا مشكلة مھمه نغفل 
     فالمعلومة ثfث عباراتhyperkalaemiaالھيبارين وتسببه في 

   مما يؤدي الى زيادة البوتاسيومaldosteroneان الھيبارين يعمل على ايقاف افراز : السبب 
 علما ان ا�رتفاع مؤقت او   بعد سبعة ايام من ا�ستخدامserum potassiumيفضل قياس : النصيحة 

  د توقف الھيبارينينخفض بمجر
  .fludrocortisonesافضل عfج لھذا ا�رتفاع في ظل ا�ستمرار في عfج الھيارين ھو دواء : العfج 

   Erythromycin عfج 

 ::سؤال   
 جانبية عند استعماله لfطفال لمعالجة العدوى  يسبب تاثيراتErythromycinمن المعروف ان عfج 

مما يجعل ا�ھل في بعض ا�حيان  .nausea ،vomiting, and diarrhoeaالخفيقة الى المتوسطة ،مثل 
  يتوقفون عن ا�ستمرار باخذ العfج ،فماھي نصائحك كصيدلي للطبيب لتجنب ھذه التاثيرات ؟؟

  
  ::الجواب 

 من خfل طريقتين ،اما تقليل BNFمايذكر كتاب دستور ا�دوية البريطانية يمكن تجنب ھذه التاثيرات حسب 
ا ھو الصحيح وليس ثfث الجرعة الى اقل جرعة ممكنة او تقسيم الجرعة اليومية الى اربع مرات يوميا كم

  .مرات 

    سؤال وجواب صيد�ني
 -)metronidazole (Flagyl  في ا�معاء بعfجtrophozoite من نوع amebiasisلماذا يتم عند معالجة 

لمدة ) second-line agent diloxanide furoate (Furamideيجب ان يتبع العfج باعطاء عfج 
  عشرة ايام كما يذكر كتاب ديفيدسون ؟؟

  
من المرضى % ٦٠-٤٠ في حوالي the intestine تستمر بوجدھا في Parasitesوذلك �ن ھذه ::الجواب 

 diloxanide furoate لذا يجب ان يتبع بكوررس عfجي من عfج luminal cystالمعالجين على شكل 
(Furamide.( ايام ١٠ ساعات لمدة ٨ ملغم كل ٥٠٠بجرعة .  

  مستحضرات الحديد الصيد�نية

عند استعمال مستحضرات الحديد الصيد�نية التي تعطى عن طريق الوريد او  ::سؤال وجواب صيد�ني 
دة في تركيز الھيموكلوبين اسرع من لو تم استعمال مستحضر حديد عن طريق الفم العضلة فانه لن تحدث زيا

  ،لماذا ؟؟
  :الجواب 

 ،because the rate-limiting factor is the capacity of the bone marrow to produce 
red cells.  

  اطباء ا�سنان

 يحتوي على ا�سبرين كمسكن بعد combination ينصح اطباء ا�سنان بعدم صرف دواء ا�سبرين او اي 
  prothrombin timeقلع ا�سنان او ا�ضراس وذلك �نه يؤثر على 

levothyroxine  
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 يعطى صباحا وع معدة فارغة وذلك �ن اعلى فعاليات الجسم ستكون عند levothyroxine بخصوص دواء 
  ت النوم عند الليلساعات منتصف النھار تزامنا  مع عمل المريض وتجنبا لتداخله مع ساعا

   ergotamineمجموعة 

 حيث ان ergotamine ھو مجموعة migraine  من ا�دوية المستخدمة في عfج المريض الذي لديه 
duration of action اطول بصورة عامة من triptan groupولھذا نفضل استخدامه في حالتين مھمتين   

  triptan متكررة بعد استخدام  يحدث بصورةheadache attack المريض الذي لديه -
   يحدث بصورة تستغرف فترة زمنية طويلهheadache attack المريض الذي -

   bacterial meningitisأربعة معلومات صيد�نية مھمة عن عfج مرض

  
 ملغم عن طريق الوريد ويتم ا�عطاء ١٠ في ھذا المرض بجرعة dexamethasoneيستعمل عfج : ا�ولى 

  . ساعات لمدة اربعة ايام ٦ تعاد كل antimicrobial agentقيقة من اول جرعة من  د٢٠-١٥قبل 
 ويقلل التاثير CSF في vancomycin لعfج penetration ربما يقلل dexamethasoneعfج :الثانية 

 antibiotic of ھو vancomycinالعfجي للفانكومايسين لذا يجب اعتبار ذلك وا�نتباه له عند يكون 
choice . لھذا المرض.  

 يجب على meningococcal meningitisفي حالة كون ا�صابة البكتيرية المسببة ھي من نوع :: الثالثة 
 ١٠ ملغم للكبار وبجرعة ٦٠٠ بجرعة rifampin ان يتلقوا عfج وقائي وھو عfج close contactsجميع 
ين ،اما المراءة الحامل فتعالج اما باعطاء  ساعة لمدة يوم١٢كغم لfطفال فوق عمر سنة واحدة كل /ملغم 

 ملغم او جرعة واحدة عضلية من السفترياكسون ٥٠٠المضاد الحيوي أزثرومايسين بجرعة واحدة مقدارھا 
  . ملغم ٢٥٠
 فيجب ان يستمر الكورس العfجي سبعة ايام ،اما اذا meningococcusاذا كانت البكتريا المسببة ::رابعا 

 يوم ،اما اذا كانت ١٤ ھي فيجب ان يستمر الكورس العfجي لمدة pneumococcusسببه كانت البكتريا الم
   . يوم ٢١ فيجب ان تستمر gram-negativeالبكتريا ھي 

  : مسكن الم
. من الجيل الجديد) NSAIDs(الى مجموعة مضادات ا�لتھاب الfستيرويدية ) Nimesulide(نيميسوليد 

تسكين ا�لم الناجم عن ا�لتھاب، مثf، في حا�ت الفصال العظمي يستعمل ھذا الدواء، با�ساس، ل
)Osteoarthritis(ت او في ا�وتار، وا��م الحادة الناجمة عن اسباب اخرىfكما . ، ا�لتھاب في العض

يبدو، يسبب ھذا الدواء تاثيرات جانبية اقل في الجھاز الھضمي مقارنة بمضادات التھاب � ستيرويدية من 
لمضادات ا�لتھاب الfستيرويدية ) Allergy -ارجية (يجب على ا�شخاص الذين لديھم حساسية . ل القديمالجي

توخي ) Asthma(ا�متناع عن تناول ھذا الدواء، كما يجب على مرضى الربو ) Aspirin(او لfسبيرين 
  الحذر عند استعماله

  .قد تمر عدة ايام قبل ا�حساس بالتاثير الكامل للدواء
  دة الفعاليةم

   ساعة١٢
  :نسيان الجرعة

يجب تناول وجبة ، اذا تبقت ست ساعات حتى موعد تناول وجبة الدواء التالية. يجب تناولھا فورا عند التذكر
  .واحدة في الحال واھمال الوجبة التالية

  
  :وقف الدواء

بل التوقف عن تناول يجب استشارة الطبيب ق، اذا وصف الطبيب النيميسوليد لحالة تستلزم عfجا مطو�
  .في الحا�ت ا�خرى يمكن التوقف عن تناول الدواء بامان عند انتھاء الحاجة اليه. الدواء
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   .تداخل دوائي

  معلومة عن تداخل دوائي ممكن ماينتبه عليه
 aluminium and magnesium تأثير الجنينيت يقل بوجود alginateھناك مضادات حموضة تحتوي ع 

ions  
  .calcium بوجود alginateد قوة بينما تزدا

  معلومة عن عfج مرض باركنسون

   ھماparkinson  ھناك دوائيين يستعملون لعfج 
bromocriptine and pergolide حيث يتميز دواء pergolide عن دواء bromocriptine  

  :انه 
longer duration of action  

and effective in some clients unresponsive to bromocriptine  

Pharmacologic Doses glucocorticoids  
 in Pharmacologicماھي الحا�ت المرضية التي يجب اخذھا بنظر ا�عتبار قبل وصف احد ادوية مجموعة 

Doses glucocorticoids؟؟   
  ::الجواب 

   اھم الحا�ت التي يجب ان تؤخذ بنظر ا�عتبار صيد�نيا ھي
  . او اي عدوى بكتيرية او فايروسية مزمنة tuberculosisوجود مرض  - 
  .وجود د�ئل على عدم تحمل الكلوكوز بالجسم او وجود تاريخ لحدوث مرض السكر في فترة حمل سابقا  - 
  .preexisting osteoporosisوجود مرض  - 
  .وجود تاريخ مرض لحدوث مرض القرحة او التھاب المريء سابقا  - 
  .دم او احد ا�مراض القلبية ا�خرى وجود مرض ارتفاع ضغط ال - 
  .وجود اضطراب او احد ا�مراض النفسية سابقا  - 

  جرعة المورفين
 ھي تثبيط الجھاز التنفسي morphineكثيرا منا يعرف ان احد التاثيرات الجانبية للمورفين ::سؤال 

respiratory depression. ؟؟؟؟؟..ير ھا المورفين ذلك التاث،فما ھي الجرعة التي يسبب ب  
  ::الجواب 

   الجرعة/ملغم ١٠جرعة المورفين التي تسبب تثبيط الجھاز التنفسيھي التي تتجاوز 

   طريقة أستخدام مصل ضد العقرب
  

يجب ا�ستخدام بأسرع وقت ممكن وكلما كان ا�ستعمال في وقت مبكر زادت فعاليته وينصح بأعطاء جرعه 
    مل اي عشر امبو�ت١٠

 ملل ٥٠ ملل في ١٠ ((١/٥ويمكن تخفيف المحلول الى %٠- ٩ن محلول نورمل سfين  ملل م٥٠تخفيففي 
  ٠ حسب حجم المحلول الدي أن يتقبله المريض وتتحمله ١/١٠ الى ١/٤ويمكن تعديله من )) نورمل سfين 

بالنسبه لfطفال فلھم نفس جرعة الكبار بغض النضر عن العمر والوزن تؤخد ا�مبوله بالسرعه وتحقن 
" نورمل سfين ويجب اعطائھا للمريض عن طريق عن طريق الوريد بدا% ٩لحجم الناسب من محلول با

وتحت مfحظه طبيه في مركز طبي مجھز لتفادي )) ملل بالساعه٥٠قطره بالدقيقه أو /نقطه ١٧((بمعدل بطيئ 
في حالة وجود  مل بالساعه ٢٥٠أي أعراض للحساسيه المفرطه ويجب زيادة معدل ا�عطاء بالتدريج في 

    ويجب أبطاء معدل التقطير أو أيقافه عند٠حساسيه 
واجراءات العنايه المركزه تحت التصرف الفوري ))ا�درنالين معده با�سرنجه((الحاجه ويجب توفر عfج 
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 ساعه ا�ولى التي تلي ا�عطاء ا�ولي بينما تكون ١٢ويمكن أعادة الجرعه ا�وليه كل أربع ساعات في خfل 
  ٠راض التسمم مستمرهأع

   Ca blokerادوية 
  Constipation مثل املودبين ھو ا�مساك Ca blokerمن التاثيرات الجانبية الشائعة �دوية 

  ::لذا يجب نصح المريض الذي يستعمل ھذه ا�دوية بامرين 
   ا�كثار من شرب الماء:ا�ول 

  .تناول اغذية عنية با�لياف :الثاني... 

dehydratioN  

التي تحدث في التھاب ا�معاء dehydrationكيف يتم التعامل مع حالة نقص السوائل ::ؤال الس
gastroenteritisالغير مصحوب بالمضاعفات والتي يعالج خارج المستشفى  عند ا�طفال بسبب ا�سھال ؟    

ا�ھداف العfجية في التھاب ا�معاء الحاد عادة يشفى تلقائيا بدون عfج ،ومنع الجفاف ھو من اھم ::الجواب 
مرض التھاب ا�معاء عند ا�طفال ،ويتم باعطاء السوائل الباردة بكميات صغيرة متعددة لتعويض نقص 

 والسوائل التي تعطى ھي مثل عصير التفاح والليمون water and electrolyteالسوائل والمحاليل المھمة 
 يجب ان تعطى ا�طفال محلول water diarrheaي وماء الرز ،ولكن في الحا�ت الشديدة من ا�سھال المائ

 مل من الماء البارد المغلي سابقا ،والجرعة ٢٠٠ا�رواء الفموي حيث تضاف محتويات الكيس الواحد الى 
 ٤٨-٢٤كغم ،ويجب ان يتم ا�ستمرار باعطاء محلول ا�وراء الفموي لمدة / مل ١٥٠التي تعطى يوميا ھي 

جيا الى التغذية اما عن طريق الرضاعة بنوعيھا الطبيعية او ا�صطناعية او ساعة بعدھا يتم العودة تدري
  .التغذية عن طريق الغذاء الطبيعي 

    dysmenorrheaالم الدورة الشھرية عند النساء  
  

من النساء ،يكون شديد عادة وموقعة اسفل البطن ،يحدث قبل او خfل فترة الدورة  % ٧٥وھو الم يحدث عند 
كون مصحوب بعدة اعراض منھا التعرق والصداع وسرعة دقات القلب وغثيان وتقيوء وعادة الشھرية وي

اسھال ،ويوجد نوعين منه ا�ول يسمى الم الدورة ا�ولي والثاني يسمى الم الدورة الثانوي ويحدث عادة نتيجة 
ة اما بالمسكنات  ويحدث غالبا بعد عمر الثfثين ،ويعالج الم الدورendometriosisوجود مرض اخر مثل 

 ملغم ثfث مرات يوميا وفي بعض ا�حيان يعالج با�دوية ٥٠٠-٢٥٠ بجرعة mefenamic acidمثل 
  .لحمل المركبة او يعالج جراحيا المانعة ل

  

gastroenteritis  

   فھل يجب gastroenteritisاذا كان الطفل او الرضيع  يعاني من التھاب ا�معاء  ::سؤا ل وجواب صيد�ني 
  حدوث تغيير في التغذية والرضاعة ؟؟

  ::يعتمد ھذا التغيير في الدرجة ا�ساس على شدة ا�سھال  ::الجواب 

  .    فfيحتاج اي تغيير في التغذية والرضاعة وتستمر بصورة طبيعية٦-٣فاذا كان عدد مرات الخروج ھو من -١

ان يحدث تغيير في النمط الغذائي او  مرات باليوم  فيجب ١٠- ٦اما اذا كان عدد مرات الخروج ھو من -٢
الرضاعة حيث في الرضع اما يتم اعطاء الحليب من ا�م بصورة جزئية وليس رضعة كاملة لمدة عدة ايام قليلة 

ويكون التغيير اما بتقليل عدد مرات الرضعات اليومية او تقليل الفترة الزمنية للرضعات اما اللذين يستعملون 
 يخفف الحليب الى الثلث او النصف لعدة ايام مع العودة التدريجية عما كان عليھا الحليب الصناعي فيجب ان
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قبل المرض ،اما ا�طفال الذين فطموا من الرضاعة فيجب اعطاءھم ا�غذية شبة الصلبة وليس الصلبة والعودة 
  .التدريجية الى ماكان عليه قبل المرض 

  THROMBOCYTOPENIAاربع معلومات   قصيرة عن مرض 

  . الف صفيحة دموية ٣٥٠ الف الى ١٥٠عدد الصفيحات الدموية الطبيعي ھو من ::ا�ولى 

 الف صفيحة ١٠٠ھي نقصان عدد صفيحات الدموية اقل من THROMBOCYTOPENIA:: الثانية 
  .دموية 

ن يزداد زمن النزيف وتتاثر وظائف الصفيحات الدموية في حالة اصبح عدد الصفيحات الدموية اقل م::ثالثا 
  . الف صفيحة دموية حيث ان الجرح او الجراحة تشجع النزيف ويطول فترة تخثر الدم  ١٠٠

 الف صفيحة دموية بينما يحدث نزيف ٢٠يحدث نزيف تلقائي اذا قلت عدد الصفيحات الدموية عن ::رابعا 
  . ا�ف صفيحة دموية ١٠الدموية عن خطر ومھدد للحياة اذا قل عدد الصفيحات 

  

allstonesG ::::  مات وطرق تشخيص حصوة المرارةfماھي اعراض وعgallstones حسب مايذكرھا   
  ؟؟:  Harrison manual of medicineكتاب الطب الشھير  

 بدون اعراض اي تكون موجودة ولكن بدون ان تظھر اي اعراض gallstonesعادة تكون ::او�  ::الجواب 
  على المريض المصاب 

 علما ان حصوة pigment stones و cholesterolمن نوعين رئيسيين ھما غالبا تتكون ::ثانيا  
من % ٢٠تحتوي على pigment stones بينما cholesterolمن % ٥٠الكوليسترول تحتوي على نسبة 

cholesterol والباقي  composed primarily of calcium bilirubinate حيث ان في الو�يات  
    .cholesterolھي % ٨٠ ونسبة pigment stonesالحصوات تكون من % ٢٠المتحدة  ا�مريكية 

  obstruction او انسداد inflammation التھاب stonesا�عراض تظھر  عندما تسبب الحصاة ::  ثالثا 
  في المرارة او قناتھا

نطقة  في الجھة العلوية من البطن او المbiliary colicمن اھم اعراضھا ھي المغص المراري ::  خامسا
 دقيقة ٩٠- ٣٠اليمنى العلوية من البطن ويكون عادة شديد جدا وقد ينتقل الى الكتف ا�يمن وعادة يظھر بعد 

  بعد تناول الطعام وخاصة الغنية بالدھون وتمتد لمدة عدة ساعات

ة يعاني المريض ايضا من غثيان وتقيوء والم عند لمس منطقة الجھة اليمنى من البطن او المنطق:: سادسا 
  .العلوية المتوسطة من البطن 

 وھذا اضافة الى mg/dL ٥ يصل الى bilirubinايضا يظھر عند الفحص المختبري ارتفاع في :: سابعا 
  .ا�عراض مفيد جدا في التشخيص ھذا المرض 

  .الغرض من ھذه ا�سئلة ھو لزيادة الثقافة الصيد�نية عن ا�مراض وطرق تشخيصھا ::ثامنا 

IBS(EL SYNDROME IRRITABLE BOW(  

كما يذكرھا كتاب الطب ) IRRITABLE BOWEL SYNDROME (IBSماھي اعراض مرض 
  ؟؟:Harrison manual of medicineالشھير 
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اعراض ھذا المرض التي يجب ان تكون للصيدلي معرفة بھا �ن عfج ھذه الحالة ھي من ::او�  :الجواب 
   .OTCتعملة ھي من ادوية ا�مور المسموح بھا �ن اغلب ا�دوية المس

   .١:٢ سنة ونسبة حدوثه في النساء اكثر من الرجال بنسبة ٣٠غالبا يبدأ ھذا المرض قبل سن ::ثانيا 

 bowel  ويزول ھذا ا�لم عند الخروج  Abdominal painواھم اعراضه ھي ا�لم البطني ::ثالثا 
movement وقد ينتقل ھذا ا�لم للضھر backpain.   

يعني المريض يعاني من فترة يومين او ثfث قبض بعد ذلك يومين او ثfث ((وتغير في عادة الخروج ::رابعا 
يعني المريض يحس (( مصحوبة با�لم مع الشعور بعدم كفاية الخروج stoolاسھال مع زيادة في عدد مرات 

  ))....  )).بطنه مطالعه كلھا 

قد يؤدي الى تكرار مرات ،  abdominal distentionوايضا يعاني من توسع او انتفاخ بالبطن ::خامسا
  .التبول اكثر من الطبيعي بسبب ضغط البطن 

وقد يعاني المريض من الخفقان والذي يكون شائع عند مرضى ھذا المرض �ن المرض نفسه يسبب :: سادسا 
ن التعب والخمول ي المريض ايضا م،ويعان))libraxخفقان وا�دوية المستعمله تسبب ايضا خفقان مثل عfج 

.  

  ماھي اسباب التبول الدموي ؟
.  
 .   

ا�لتھاب البكتيري ويكثر عند النساء اكثر من الرجال ويتميز بالتبول المؤلم وزيادة عدد مرات التبول –او� 
  . بالتبول والرائحة القوية للبول والرغبة

 في النقطة ا�ولى مع الم ويتميز بنفس ا�عراض) Pyelonephritis(التھاب حوض الكلية    –ثانيا 
  .بالخاصرة وارتفاع درجة الحرارة 

  .تكون الحصاة في المسالك البولية وتتميز بالم قوي –ثالثا 

  . تضخم البروستات عند منتصف العمر ويتميز بانسداد مجرى البول وصعوبة ورغبة بالتبول –رابعا 
  . سرطان الكلى والمثانة والبروستات – خامسا 

  .مال بعض ا�دوية مثل الھيبارين والبنسلين وا�سبرين  استع–سادسا 

  . التمارين الرياضية العنيفة –سابعا 

  . يمكن لسرطانات الكلى والمثانة والبروستاتة، ان تؤدي الى نزيف في المسالك البولية: السرطان-ثامنا 

  عسر البلع

  : وھو صعوبة في البلع   تحدث بسببين 

عضfت الفم او البلعوم وتظھر في بعض ا�مراض العصبية مثل السكته اضطراب في اعصاب او – او� 
  .الدماغية وشلل ا�طفال ومرض باركنسون 

اضطراب في المريء نتيجة ورم او تضيق في المريء او خلل في حركية المريء ويحدث في امراض –ثانيا 
ان ا�كل عالق في ، ويحس المرضى ب)Gastroesophageal reflux disease(السكر ومرض المريء 

  .المريء و�ينزل الى المعدة 
  anaphylaxis استعمال ا�درينالين   
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يعطى عن الطريق العضلي ويعاد كل عشر دقائق استنادا الى وضعية ضغط الدم والتنفس وذلك �نه يؤثر على 
beta 1 and alpha 1لى  اللذان يساھمان في رفع الضغط ويساعد  على تحسن التنفس بتاثيره عbeta 

 non-selectiveحيث يوسع المجاري التنفسية ولكن يجب ان تضع في بالك انه اذا كان المريض يستعمل    2
�blockers  جي سوف يقل  ويجب اعطاءه مع ا�درينالين في ھذه الحالةfمثل ا�نديرال  فان مفعوله الع

salbutamol عن طريق الوريد .  
   
  بو ؟ مراحل التدرج في عfج  مرض الر 

  
   .  salbutamol    مثلshort acting B2يعطى المريض  احيانا موسع قصبات من نوع  –المرحلة ا�ولى 

  
     مع   salbutamol    مثل   short acting B2يعطى المريض موسع قصبات –المرحلة الثانية 

inhaled steroid  بصورة منتظمة مثل beclometasone    ،.  
  

  مثل  long acting b2 agonistموسع قصبات طويل المدى  + المرحلة الثانية –المرحلة الثالثة 
salmetrol.    

     .inhaled steroidزيادة جرعة + المرحلة الثالثة –المرحلة الرابعة 
  

  . مثل برزلون oral steroidاعطاء   + المرحلة الرابعة –المرحلة الخامسة 
   

  :سؤال وجواب صيد�ني 

 ،ولكن كم الفترة؟وكم Osteoporosis تسبب مرض corticosteroidsن   استعمال ادوية اغلبنا يعلم ا
  .الجرعة ؟ التي يستعمل المريض ھذه ا�دوية وتسبب ھذا المرض 

 ملغم من عfج ٧.٥تستعمل ھذه ا�دوية لمدة اكثر من ثfث اشھر متواصلة وبجرعة تعادل  :الجواب 
prednisolone.   

  .ــــــــــــــــــــــــد�ني تنبه صيـــــــــ  

 كاحد ا�دوية التي تستعمل في عfج مرض ا�كزيما يجب Paraffin-based emollientsعند استعمال  
على الصيد�ني نصح المريض بتجنب التدخين خfل استعمال كمية كبيرة من ھذا العfج خوفا من خطر 

  .ا�حتراق الذي يحدث 

  ــــــــــــــم ؟ھل تعلـــــــــــــــــــ
  

 اسابيع ٤ لمدة اقصاھا over-the-counter كعfج omperazoleانه من الممكن اعطاء عfج ا�مبرزوال 
  . ملغم يوميا ٢٠متتالية بجرعة 

  
  :المستعمل في عfج القرحة يعمل على Bismuth chelateھل تعلم ان عfج      معلومة   ؟

  .H. pyloriقتل بكتريا   -١
  .جدار القرحة ويغطيھا من تاثير الحامض المعدي  يغلف -٢
  .absorbs pepsinيمتص الببسين -٣
  .increases prostaglandin productionيزيد انتاج واراز البروستوكfندين الحامي لجدار المعدة -٤
  .bicarbonate secretionيزيد من افراز البيكربونات المعادلة لحموضة المعدة -٥
   

  :يد�ني  سؤال وجواب ص
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 والمضادات الحيوية في PPIs وادوية H2-receptor antagonistsمتى يجب التوقف عن استعمال ادوية 
 المسببة H. PYLORI الذي يساعد على تشخيص بكتريا  breath ([13C]urea) testsحالة عمل تحليل 

  .للقرحة 

  .اسبوعين من عمل ھذا التحليل يتم التوقف عن استعمال ھذه ا�دوية جميعا قبل على ا�قل :الجواب 

  الخطوط العfجيــــــــــــــــــة
مراعاة التدرج بالخطوط العfجية من ا�بسط الى ا�شد ھي من واجبات الصيدلي السريري التي يجب مراجعتھا  

ط في أي خطة عfجية ويجب عليه تذكرة الطبيب اذا خالفھا من اجل التصحيح وھذا مثال يوضح التدرج بالخطو
  :العfجية  وھو عن عfج مرض ا�رتجاع المعدي المرئي 

  Gastro-oesophageal reflux diseaseكيفية معالجة   
  

 يتضمن توصيات غير دوائية مثل تقليل ا�كل وتخفيف الوزن وتقليل اكل الدھون وقطع –الخط العfجي ا�ول 
 . التدخين والكحول وعدم ارتداء المfبس الضيقة
   

 H2  مع مضادات الھستامين   antacid drug ويتضمن استعمال مضادات الحموضة –عfجي الثاني الخط ال
antagonist جي ا�ول وكانت ا�عراض خفيفة او متوسطة الشدةfفي حالة لم ينفع الخط الع  .  

   
وط العfجية وننتقل اليه اذا استمرت ا�عراض وزادت شدة المرض رغم استعمال الخط–الخط العfجي الثالث 

 اسابيع ٤ونستمر به الى مدة   proton pump inhibitor  ا�ول والثاني ونعطى المريض في ھذه الحالة
  . بعد ذلك نقلل الجرعة الى ادنى جرعة ممكنه

  
 يتم اعطاء المريض عfج belching nausea and   في حالة وجود غثيان وتحشوء:مfحظة 

domperidone  ث ١٠بجرعةfمرات يوميا ملغم ث .  
  مfحظتان  عن مرض القرحة  

  
  بواسطة الكورس العfجي الثfثي لمدة سبعة ايام يفضل H. pyloriبعد القضاء على بكتريا :ا�ولى 

 اسابيع لنسمح بمزيد من الشفاء للقرحة ٨-٤  لمدة proton pump inhibitorا�ستمرار على احد ادوية 
   .NSAIFDSرة او كانت مصحوبة باستعمال ادوية خاصة اذا كان ھناك نزف او قرحة كبي

وليس بتحليل ؛ breath test   يتم بواسطة اعادة تحليل H. pyloriالتاكيد من القضاء بكتريا :الثانية 
serology ن� antibodies to H. pylori زماfربما تبقى موجودة بالب   .  

  
  سؤال وجواب صيد�ني   

  :السؤال 
fج لماذا قل استعمال عMisoprostol في مرض القرحة الناتجة من استعمال ادوية  NSAIDS؟    

  
  :الجواب  

 مرات يوميا  بينما توجد ادوية بديلة تستعمل مرة واحدة فقط ٤-�٢نه اقل تقبf للمريض بسبب استعمال من 
ساء اللواتي ، وايضا غير مرغوب لدى الن،diarrhoeaاو مرتين فقط ،وايضا �نه يسبب اسھال لدى المرضى 

    .abortionفي سن الحمل بسبب تاثيرات على عضلة الرحم �نه يسبب ا�سقاط
  :المصادر 

١-  Martindale  
٢-  BNF 61.  
٣-   Applied Therapeutics.  
٤- .   Handbook of Nonprescription   
٥-   disease management.  

  

  



 ٥٨

  الفصل الثاني

  تطبيقات صيدلة سريرية

  .ية التدبير السريري �كثر من ثfثين حالة مرضية شائعة مختصر يبين كيف

   .امراض الجھاز  الھضمي 
  كيفية معالجة 

 peptic ulcer و duodenal ulcer    
 ،السمنة ،ا�كfت smoking  ، alcoholا�متناع او السيطرة على العوامل المھيجة للقرحة مثل     -١ 

  .الحارة والتوابل   
   تقطع ھذه ا�دوية ان امكن او تحول الى aspirin مثل NSAID  ا�دوية المسكنة cerulاذا كان سبب  -٢

 protonوتعالج القرحة بادوية ٢- Selective NSAID more COXالنوع ا�قل تاثيرا على المعدة مثل 
pump inhibitor جfمثل ع omperazole ج fوعند الشفاء وا�ستمرار بالع NSAID يعطى معه احد 

  . للوقاية من رجوع القرحةproton pump inhibitorة ادوي
 فيجب في ھذه الحالة اعطاء كورس عfجي pylori.H ھو ا�صابة ببكتريا ulcerاما اذا كان سبب  - ٣

للتخلص من ھذه البكتريا التي تعتبر سبب رئيسي لfصابة بالقرحة ،وھناك عدة كورسات مثل اعطاء    
omperazole  ميا مع  ملغم مرتين يو٢٠clarthromycin ساعة ١٢ ملغم كل ٥٠٠ بجرعة 

  .  ساعة لمدة سبعة ايام ١٢ غم كل ١بجرعة amoxilو
في حالة الفشل في الخط العfجي ا�ول للقضاء على البكتريا نجرب خط عfجي ثاني وھو نفس الكورس -  ٤

  ::ج يكون مخير بين حالتين في الخط العfجي الثالث وفي حالة فشل الخط العfجي الثاني فان االمعال
  ::العfج بخط عfجي ثالث يتكون من اربعة ادوية :ا�ولى 

 omperazole مرتين يوميا ٢٠ .  
    ساعات٦ ملغم كل ١٢٠بزموث ستريت 
tetracycline اربع مرات يوميا٥٠٠    

flagyl ث مرات يوميا٥٠٠fملغم ث    
  

 على تقليل خروج الحامض من المعدة مثل osemaintanince dا�ستمرار بجرعة ::الحالة الثانية 
omperazole ٢٠ بجرعة fملغم لي .  

�نحتاج بعد ذلك الى ا�ستمرار بجرعة بادوية .في حالة القضاء على البكتريا باحد الخطوط العfجية اعfه -  ٥
  ::ا � في ھذين الحالتين omperazoleالمثبطة لخروج الحامض مثل 

  .يرة جدا اذا كانت القرحة كب- ١
  .haemorrhage or perforation حدوث احد مضاعفات القرحة مثل - ٢

  .ففي ھذين الحالتين نستمر با�دوية المثبطة للحامض لمدة ثfث اسابيع 

  أھم أعراض ومميزات أمراض الكبـــــــــــــــــــــــــد  
  

العدوى البكتيرية او الفايروسية او ربما ينتج بسبب  الخلل  الذي يحدث في الكبــــــــــــــــــــد يكون اما بسبب 
استعمال ا�دوية التي تؤثر على الكبــــــــــــد او بسبب ا�ستعمال المزمن للكحول وامراض الكبد قد تكون حادة 

تي وامراض الكبد قد تتميز بمايا. الى فشل الكبـــــــــــــــــــد hepatic impairmentاو مزمنة وتتراوح من  
:  

.    
 اليرقان وھو اعاقة خروج البليروبين الى المرارة بواسطة الكبـــــــــــــــــــــــد وبالتالي يؤدي الى زيادة -١

  .البليروبين وينتج تلون الجلد وصلبة  العين باللون ا�صفــــــــــــــــــــــــــــر 
  



 ٥٩

ـــــــــــــــــــد على انتاج البروتينات المھمة مثل بروتينات قلة انتاج البروتينات حيث تقل قابلية الكبــــــــ- ٢
  . تخثر الدم

  
  نقص التخثر بسبب عدم قدرة الكبد على انتاج بروتينات تخثر الدم المھمة وھذا قد يؤدي الى سھولة النزف-٣ 

بد وخاصة في تجويف البطن وذلك بسبب قلة انتاج البروتينات من قبل الك Ascites تجمع السوائل- ٤
  . ا�لبومين واحتباس الصوديوم بسبب زيادة ا�لدوستيرون

   وتحدث بسبب زيادة البليروبين والذي يؤدي الى حدوث حكة في الجلد Pruritus الحكة- ٥
   . الغثيان - ٦
 وھذا يحدث بسب فشل الكبد المزمن بسبب تليف Portal hypertension ارتفاع الضغط الكبدي البوابي -٧

  .والذي قد يؤدي الى نزف في المريء الكبد 

  . ويحدث بسبب نقص في ايض ا�ستروجين Gynaecomastia تضخم الثدي -٨

  . ھبوط السكر في الدم وذلك بسبب قلة خروج السكر المخزون في الكبد على شكل كfيكوجين -٩

  .Encephalopathy حدوث   - ١٠

      ؟Ascitesنظرة صيد�نية مبسطة لعfج 
  

 الى سحب السوائل بواسطة الطريق الجراحي يجب على المريض تقليل تناول ملح الصوديوم ليساعد با�ضافة
على التقليل من احتباس الماء والصوديوم داخل التجويف البطني الذي يحدث بسبب قلة البروتين ا�لبومين 

 ولكن قد يسبب ھذا spironolactoneوزيادة ا�لدستيرون وتعالج زيادة ا�لدستيرون بواسطة اعطاء عfج 
 والذي يحدث ايضا بسبب مرض الكبد لذا يفضل استبداله بمجموعة اخرى من gynaecomastiaالعfج 

،با�ضافة الى ذلك نزيد من amiloride مثل عfج   potassium-sparing diureticا�دوية المدررة مثل 
،وايضا ا�دوية التي loop diureticsدوية عملية ا�درار بواسطة استعمال ا�دوية المدررة القوية مثل ا

يجب ان يتم ) NSAIDs( وادوية corticosteroidsتسبب زيادة في احتباس الماء والصوديوم مثل ادوية 
  .تجنبھا ،وفي حالة حدوث عدوى بكتيرية وھي متوقعة نستعمل احد المضادات الحيوية المناسبة 

   disease managementكتاب : المصدر
  Hepatic encephalopathyنية مبسطة نظرة صيد�

 يجب على المريض تقليل كمية البروتين في الغذاء ولتقليل انتاج nitrogenous productsلتقليل انتاج  
 يجب ان تزال ويتخلص منھا بواسطة المضادات الحيوية مثل gut floraالسموم يجب القضاء على  بكتريا   

  neomycinعfجي 
or metronidazole. دويةا The osmotic laxative    مثل lactulose يستعمل بجرعة عالية وفعاليته 

  alterationsالمفيده تاتي بسبب تنظيفه لfمعاء من السموم وايضا 
in the environment for the gut flora.  

   في امراض الكبدpruritusنظرة صيد�نية مبسطة لعfج 
 في امراض الكبد ھي زيادة مستوى البليروبين داخل الجسم pruritusمن المعروف ان احد اسباب الحكة 

ومن ا�دوية ا�خرى التي قد تستعمل ھو  الكريم المائي لمادة colestyramineويعالج باعطاء دواء   
 تعطى ايضا لمعالجة antihistamine  oral وايضا   pruritusالمنثول التي تبرد الجسم وتقلل الحكة 

بدية لمرض الكبد من النوع الخفيف ،مضادات الھستامين من النوع المھدىء او المنوم  الكpruritusالحكة 
Sedating antihistamines تستعمل ايضا ولكن بحذر خصوصا لمن يعاني الحكة pruritus في الليل 

 antagonistويضطرب عنده النوم مع العلم ان مضادات الھستامين غير منومة مفيدة ايضا وفعالة  ادوية   
٥HT٣-receptor مثل ondansetron ايضا لھا دور في معالجة الحكة pruritus في الكبد  مع اليرقان .  

  disease managementكتاب :المصدر 
  :في امراض الكبد Gastric bleeding معالجة

  ولذلك ا�دويةliver impairment جدا شائعة في gastric bleedingزيادة الميل لحدوث النزف وخاصة 
 ربما توصف ranitidine مثل عfج antisecretory agentsالتي تقلل من افراز الحامض المعدي 

  ..gastric acidلمرضى الكبد لتقليل خروج 
   . الذي يحدث في امراض الكبدBleeding oesophageal varicesمعالجة  



 ٦٠

 النزف بواسطة اعطاء عfج  يعتبر حالة طارئة تعالج لتقليلoesophageal varicesالنزف الذي يحدث من 
vasopressin عن طريق infused جfوتسبب تضيق في ا�وعية الدموية وتقلل من النزف ،ع 
Octreotide ، الذي يعتبرa somatostatin analogue ھو ايضا شائع ا�ستعمال لعاج ھذه الحالة وايضا 

  .portal pressureقليلھا ايضا تستعمل للوقاية من ھذه الحالة وذلك بتB  blockerادوية    
   في مرض الكبدImpaired clottingنظرة صيد�نية لتدبير 

الخلل  في عملية التخثر التي تحدث في مرض الكبد تحدث نتيجة قلة صناعة البروتينات بسبب الخلل الذي 
وعلى  vitamin Kيحدث في عمل الكبد وخاصة البروتينات المسئولة عن التخثر وتعالج باعطاء فيتامين 

 وا�دوية التي )anticoagulants, antiplatelet drugs(المريض تجنب ا�دوية التي تعيق عملية التخثر مثل 
  .).NSAIDs(تسبب النزف مثل 

   عند ا�طفال acute hepatic failure     كيفية معالجة
  
لوريد تتكون من      اذا كان المريض فاقد للوعي او كان يعاني من النزف يعطى سوائل عن طرق ا-١

G\Wمع %)): ١٠NACLحتياج اليومي مع       ١:٤بنسبة               % ٠.٩fويعطى بكمية مساوية ل
مع اضافة ((  CEREBRAL odema. ،اذا كان المريض يعاني من   ٣٠% تقليل نسبة السوائل بنسبة 

pot.chlorideمل من المحاليل المعطاء  ١٠٠ مل لكل ١.٧٥بجرعة % ١٥ G\Wمع% ١٠ ))  .
NACLوتتغير الجرعة �حقة مع تغير مستوى وتركيز   %   ٠.٩K , Na داخل الجسم ،وايضا يتم اعطاء 

 water solubleالكالسيوم والمغنيسيوم في حالة ا�ستمرار با�عطاء للسوائل عن طريق الوريد لعدة ايام ، 
vitamineلfيجب ان تعطى ايضا اما من خ   NG tubeيعطى ايضا  او الوريد ،وalbumineفي % ٢٠

 ،وفي حالة السيطرة على النزيف ينبغي التوقف عن ا�عطاء الوريدي albumineحالة وجود نقص كبيرفي 
و يتكون الطعام بصورة اساسية  oral feeding  اوNG tubeللسوائل والتدرج با�عطاء ا�كل اما من خfل 

  . ريجيا افة البروتين والدھون تدمن الكاربوھيدرات مع اظ
 وذلك باعطاء hepatic encephalopathyفي حالة وجود: بالدم ammonia القياس لتقليل تركيز     - ٢

lactulose ساعات وتعدل الجرعة للحفاظ على عدد محدود من مرات الخروج في اليوم ٦ مل كل ١٠ بجرعة 
    bowel.   لتطھيرNG tubeاليوم عن طريق /كغم / ملغم ١٠٠-٥٠ بجرعة لfطفال neomycinمع اعطاء

 ٣- control on bleeding - ويجب ان يسحبblood لfمن خ   tube NG ويعطى المريض antiacid 
 Vit.K ويعطى ايضا bloker.H٢ ساعات او احد ادوية ٦ مل كل ١٠ بجرعة N.G.tubeعن طريق 

،اما الدم يعطى في كغم / مل ١٠ بجرعة fresh frozen plasma ملغم يوميا ويعطى ايضا ١٠-٥بجرعة 
  .كغم لfطفال / مل ٢٠حالة حدوث نزف شديد ويعطى بجرعة 

 ampicillin السيطرة على العدوى البكتيرية وعfجھا با�دوية المناسبة وفي بعض ا�حيان يعطى  - ٤
  .اليوم للوقاية /كغم/ ملغم ١٠٠بجرعة 

 بتركيز O٢ الحا�ت الخفيفة نكتفي  وتعالجة حسب شدة الحالة حيث انه فيcerebral odemaمعالجة - ٥
كغم / مل ١٠-٥بجرعة % ٢٠ Manitolوتقليل كمية السوائل اما في الحا�ت المتوسطة فيعطى% ٥٠- ٤٠

كغم وريدي كل / ملغم ٠.٥بجرعة dexamethazone ساعات لمدة يومين مع٦ دقيقة كل ٣٠وريدي خfل 
  . ساعة لمدة يومين ايضا فقط ١٢

 spironolactone مثلdiuretic drugsوذلك بتقليل اخذ السوائل وثانيا باعطاء   :ascitesمعالجة - ٦ 
مع العلم انه يفضل عدم استعمال ا�نواع ا�خرى من ((اليوم مقسمة على مرتين يوميا /كغم /ملغم ٥بجرعة 

diuretics drugs((    جfاو استعمال ا�جراءات الجراحية في حالة عدم الفائدة من الع .  
معالجة ھذا المرض للكبار ھي بنفس الخطوات ولكن مع اختfف جرع ا�دوية ،وايضا من المھم ان : ة مfحظ

اذكر انني اتناول الجانب العfجي فقط وعندما اصل الى الجانب الجراحي فf اتحدث عنه �نه ليس من 
  .اختصاصنا 

  :امراض القلب وا�وعية الدموية 

  Hypertension                                      
تغيير بعض ا�نماط الحياتية مثل تقليل الوزن ، ترك التدخين ،ترك الكحول ،تقليل تناول الملح ،زيادة  - ١

التمارين الرياضية توفير جو نفسي مfئم خالي من الشدة النفسية للمريض ،زيادة تناول الخضروات والفواكه 
   .fish oil،تناول السمك 

   سباب الثانوية التي ادت الى ارتفاع ضغط الدم مثل معالجة ا� -٢  
)coarctation of the aorta, Cushing’s disease, renal artery stenosis.(  
 سنة فان ا�عfج ا�مثل له بصورة ٥٥اذا كان مريض ارتفاع ضغط الدم من الشباب  او اقل من عمر -  ٣

  :عامة ھو



 ٦١

 مرتين يوميا او عfج ٧٥-  ٢٥ بجرعة captopril. مثل عfج  ACE inhibitorsأما احد ادوية مجموعة 
enalpril ملغم يوميا او ١٠ بجرعة rampril ملغم يوميا ١٠- ٥ بجرعة .  

 ACE اذا كان المريض ممنوع عليه استعمال مجموعة ادوية Beta blockersأو احد ادوية مجموعة 
inhibitors جfمثل ع  .atenolol ج  ملغم يوميا١٠٠_٥٠بجرعةfاو ع metoprolol ١٠٠ بجرعة-

  . ملغم يوميا ١٠-٥ بجرعة bisoprololملغم يوميا او عfج ٢٠٠
  :اذا كان مريض ارتفاع ضغط الدم من المرضى المسنين فان العfج ا�مثل وا�فضل لھم ھو -  ٤  

يوميا او  ملغم ٢،٥ بجرعة bendrofluazide.  مثل عfج Thiazide diureticsاما احد ادوية مجموعة 
  . ملغم يوميا ٠،٥ بجرعة CYCLOPENTHIAZIDEعfج 

 ملغم ٩٠ -٣٠ بجرعة nifedipine.  مثل عfج Calcium channel blockersاو احد ادوية مجموعة 
  . ملغم يوميا ١٠-٥يوميا او ا�ملودبين بجرعة 

 ACEوية مجموعة اذا لم تتم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم با�دوية السابقة يتم دمج احد اد- ٥
inhibitors جfمثل ع  .captopril مع احد ادوية مجموعةCalcium channel blockersاو  .
diuretics.  

اذا لم تتم السيطرة على ضغط الدم بالخط العfجي السابق يتم اعطاء عfج من كل مجموعة من ھذه - ٦
  :المجاميع 

١-) ACE inhibitors) captopril. g.e.  
٢- . nifedipine. g.e( channel blockersCalcium(  
٣- bendrofluazide. g.e.. (Thiazide diuretics(  

ويمكن اضافة ادوية من مجاميع اخرى في حالة عدم السيطرة بھذه ا�دوية وايضا ا�خذ بنظر ا�عتبار -٧
  .بة التي قد تكون عند المريض  ا�مراض المصاح

Stable  angina                                             
انصح المريض بالتوقف والسيطرة على عوامل التي تزيد من خطورة المرض مثل التوقف عن التدخين -١

،تقليل الوزن ،اجراء تمارين رياضية مناسبة مع اعراض المرض ،تنظيم طعام المريض والتقليل من الوجبات 
  الثقيلة 

مثل ،ارتفاع  تكون عند المريض وتزيد من خطورة المرضمعالجة والسيطرة على بعض ا�مراض التي قد - ٢
  ارتفاع الدھون بالدم ،مرض السكر ضغط الدم ،

 تحت اللسان او بخاخ tablet or skin patch/sublingual GTN sprayالبدء باعطاء المريض   -  ٣
 ملغم تحت اللسان او ٠.٥او لصقة للسيطرة على الھجمات الحادة او قبل اجراء فعل قد يؤدي الى نوبة بجرعة 

  . مايكروغرام على شكل بخة ٤٠٠
اليوم  وبصورة منتظمة ودائمة واذا كان المريض / ملغم ١٥٠-٧٥   بجرعة aspirinاعطاء المريض   -٤

  .اليوم  / ملغم ٧٥بجرعة .  clopidogrel  او يتحسس منه يعطى �aspirinيتحمل 
  .اليوم / ملغم ١٠٠-٥٠،بجرعة lolateno مثل bloker.Bاعطاء المريض احد ادوية - -٥
 amlodipine مثل bloker.Caاذا بقت ا�عراض ولم يتم السيطرة على المرض يضاف له احد ادوية -  ٦ 

 مثل long acting oral nitrate ملغم يوميا او احد ادوية ١٠ الى ٢.٥بجرعة تتراوح بين 
))isosorbide mononitrate or isosorbide dinitrate((  
  ))beta(اذا لم يحدث تحسن نستعمل المجاميع الثfث اعfه - ٧

acting-calcium channel blocker and a long, blocker ((  
 ولكن يجب ا�نتباه الى انه توجد موانع �ستعمال بعض ھذه ا�دوية يجب ان يضعھا الصيدلي بعين ا�عتبار -٨ 

  .وعة دوائية واخرى لكي يتنقل بالخيارات العfجية بين عfج واخر ومجم

Unstable angina  

 hypoxic or at بتركيز عالي للمرضى اللذين يعانون من   O٢الراحة في السرير واعطاء المريض   ً:  او�
risk of hypoxia   

مايكروغرام كل خمس دقائق ٠،٤ بجرعة sublingual glyceryl trinitrateاعطاء المريض    :ثانيا 
الدقيقة وتزداد الجرعة / مايكروغرام ١٠ وريديا بجرعة glyceryl trinitrateعطى   ثfث جرع ثم بعد ذلك ي

الدقيقة الى ازالة ا�لم او السيطرة على ارتفاع الضغط او ضھور / مايكروغرام ١٠٠- ٧٥تدريجيا الى جرعة 
  . ساعة بعد ازالة ا�لم ٢٤ا�عراض الجانية وتستمر ھذه المعالجة بھذا العfج الى 

 ملغم ١٠ بجرعة morphine نقوم باعطاء المريض Nitratesاذا لم تتم السيطرة على ا�لم بواسطة   : ثالثا
  . ملغم وريدي ١٠ بجرعة metoclopramideوريدي لتسكين ا�لم مع اعطاء مضاد تقيوء مثل 

ملغ يوميا ٣٢٥-٧٥ بجرعة aspirin مثل drugs   Antiplateletاعطاء  المريض :رابعا 



 ٦٢

 ٧٥ بجرعة aspirin ملغم مع   ٧٥ً ملغ يوميا بعد ذلك يستمر بجرعة ٣٠٠ بجرعة idogrelClopوعfج
  . شھر ١٢ملغم لمدة 

 مثل oral beta blocker  عن طريق الوريد متبوعة ب beta blockerاعطاء المريض     :خامسا 
atenolol ملغ يوميا او ١٠٠-٥٠ بجرعة ًmetoprolol ساعة١٢ ملغ كل ١٠٠-٥٠ بجرعة .  

 ١٠-٥بجرعة  .amlodipine مثل عfج oral calcium channel blockerاعطاء المريض   :سادسا 
  .ملغم يوميا 

ً وريديا بمعدل يضبط حسب قيمة زمن الثرومبين او اعطاء  unfractionated heparin‘تسريب :سابعا 
molecular weight heparin–subcutaneous low  جfمثل ع enaxoparin كغ كل / ملغ١ بجرعة

  . ساعة ١٢
 glycerylبالساعة او ))/    ملغ Isosorbide dinitrate ))١-٢اذا رجع عندھا يمكن تدبيره   : ثامنا 

trinitrate GTN الساعة ولكن عند مثل ھذا المريض يجب التفكير بأعادة التروية /ملغ ١،٢-٠،٦ بجرعة.  
 capoten مثل عfج ACEIلنوبة احد ادوية مجموعة يعطى المريض كعfج دائم بعد السيطرة على ا::تاسعا 

.  

  كيفية عfج فشل القلب المزمن
heart failure  

معالجة السبب ا�ولي او ا�ساسي الذي ادى الى مرض فشل القلب مثل ،ارتفاع ضغط الدم ،امراض - ١
  .ات القلب ،امراض القلب التاجية صمام

ثل ،قطع التدخين ،تقليل الوزن واجراء تمارين بسيطة ضمن تقليل استعمال الملح وتغيير نمط الحياة م- ٢
   .حدود ا�عراض وقطع شرب الكحول

  :  مثل diuretics drugاذا بقت اعراض مرض فشل القلب نبدء باحد - ٣ 
. g.e(thiazide diuretic can be added ; )bumetanide, furosemide.g.e(a loop diuretic 

onebendrofluazide or metaloz . جfقد نضطر في الحا�ت الشديدة  باعطاء عfurosemide على 
  .على ا�عراض في الحا�ت الحادة  للسيطرة V infusion.Iشكل 

 ملغم كل ٢،٥بجرعة  ،Rampril مثل عfج ACEIاذا بقت اعراض المرض نضيف احد ادوية مجموعة - ٤
  . ساعة ١٢ ملغم كل ١٠ ساعة الى اقصى جرعة ١٢

  oral digoxin. اعراض المرض ولم يحدث ھناك تحسن نضيف عfج  اذا بقت -٥
can ) carvedilol, bisoprolol, metoprolol( مثل bloker.Bيمكن استعمال احد ادوية مجموعة - ٦ 

also be used حيث انھا ممكن ان تمنع الموت المفاجىء وا�ضرار التي تحدث بسبب التفعيل للجھاز الودي 
 وتعطى stable heart failureنتظام دقات القلب الذي ربما يحدث ، ولكن يجب ان يكون وتمنع ايضا عدم ا

ملغم يوميا ونستمر بزيادة ١.٢٥ بجرعة bisoprololبالبداية بجرعة صغيرة وترفع تدريجيا مثل البدء بعfج 
  . ملغم باليوم ١٠ الجرعة القصوى  اسبوع حتى الوصول الى١٢الجرعة تدريجيا خfل 

 chronic  �نه وجدت له فائدة لدى استعمال في عfج مرض spironolactoneفضل اضافة عfج وا�- ٧
heart failure جfولكن يجب الحذر من ارتفاع البوتاسيوم الذي يسببه ھذا الع .  

 مع مرض فشل AF اذا كان المريض يعاني ايضا من مرض warfarinويتم ايضا البدء باعطاء عfج - ٨
  .thromboembolic eventsدوث القلب لمنع ح

  .واخيرا ينصح المريض باعطاء لقاح ضد ا�نفلونزا -٩

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

 Acute Coronary بعد التعرض لمرض  )  plavix (Clopidogrilماھي فترة استعمال عfج 
Syndrome (ACS.(     

 فتوجد STEMIما اذا كان من نوع  اشھر ،ا٩ فيؤخذ على ا�قل لمدة NSTEMIاذا كان من نوع   :الجواب 
  :حالتين ھما 

 ١٤لمدة على ا�قل من )   plavix (Clopidogril فيعطى البfفكس PCIاذا كان المريض لم يعمل :ا�ولى 
  . يوم ٢٨ –

) plavix  فيعطى البfفكس  a PCI with stent implantationاما اذا كان المريض عمل :الثانية 
Clopidogril  (شھر ١٢فترة قد تصل الى لفترة ل .  
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  معالجة ارتفاع الدھون في  الدم 
  .نصيحة المريض بتقليل وزنه وقطع شرب الكحول -١
تقليل الدھون في الغذاء واستبدلھا بالمواد الغذائية الغنية با�لياف والخضروات وتقليل اكل اللحوم الحمراء - ٢

  .ل السمك واللحوم البيضاء بدلھا والتشجيع على اك
 ومرض السكري hypothyroidismمعالجة ا�سباب التي قد تكون ادت الى ارتفاع الدھون بالدم مثل  - ٣ 

   :وكثرة استعمال الكحول وا�دوية مثل
)beta blockers, thiazide diuretics. g.e(  
لستيرول  اذا كان مستوى الكوSimvastatin مثل statin بادوية LDL وcholestrolمعالجة ارتفاع   -٤

  .لتر / ملي مول ٥.٥اكثر 
يؤخذ قبل ) ) LOPID مثل عfج fibrateفي حالة ارتفاع الدھون الثfثية يستعمل عfج من مجموعة - ٥

  .ا�كل بنصف ساعة 
  لمريض واحد �نه يؤدي الى زيادة التاثيرات fibrate و �statinيوصي بدمج استعمال المجموعتين - ٦

  . تحلله  ا� في ظروف خاصة وتحت اشراف طبيب وصيدلي مختص الجانبية على العضfت ويؤدي الى

Pulmonary embolism  
 arterialلكل المرضى ناقصي ا�كسجة �عادة اشباع %.١٠٠- %٦٠ بتركيز عالي من O٢اعطاء  -١ 

oxygen ٩٠ فوق.%  
  .pleuritic pain لمعالجة   NSAIDاعطاء   - ٢
g.e .( مع عfج مضاد للتقيء مثل IV morphine   اذا استمر ا�لم ولم يتحسن نعطي عfج- ٣ 

metoclopramide ( ولكن يجب استعمالmorphine بحذر في المريض منخفض الضغط  .  
(  على شكل   heparinمتبوعة باعطاء  )loading dose( بالطريق الوريدي heparinيعطى المريض - ٤ 

V.I infusion( ايام ايام ٥على ا�قل لمدة .  
 يوم من قطع الھيبارين ٣-٢ او قبل heparin للمريض في نفس وقت اعطاء  warfarin باعطاء  البدء- ٥

 أشھرأو ٦ يوم حتى يظھر التاثير العfجي للوارفرين  وا�ستمرار به فترة تتراوح الى ٣-�٢نه قد يحتاج الى 
  .اكثر او اقل حسب الحالة 

 كبيرة وحادة او ھناك اضطراب PE في حالة ان ealteplas مثل Thrombolysis  يعطى المريض ادوية- ٦
  .    hypotensionفي وظيفة البطين ا�يمن او دليل  على وجود   

  امراض الجھاز التنفسي

  .  لfطفالthreatening acute asthma-Severe or lifeكيفية عfج 
  
  O.high conc٢ ردھة الطوارىء واعطاء المريض  – ادخال المريض الى المستشفى - ١
% ٠.٩ NACLمل من   ٣ تضاف الى mg ٢.٥ nebulised salbutamol اعطاء المريض - ٢

.   دقيقة عند الضرورة ٢٠-١٠وتعاد الجرعة كل . سنوات ٥وتضاعف الجرعة اذا كان عمر المريض اكثر من 
 ١٠  ثانية الى ان تصل الى اعلى عدد٣٠- ١٥ كل puff ١ ويعطى بجرعة dose inhalerاو يعطى على شكل 

puff قيقة عند الحاجة  د٢٠-١٠ وتعاد بعد.  
- ٢٠ مايكروغرام كل ٢٥٠ nebulised ipratropium bromideاذا لم تحدث استجابة للعfج يعطى - ٣

  . مرات ا�عطاء عند تحسن المريض  دقيقة خfل اول ساعتين بعد ذلك يقلل عدد٣٠
كغم  مرة واحدة يوميا / ملغم٢-١ سنة ١٢ بواسطة الفم بجرعة لfطفال اقل منprednisoloneاعطاء - ٤

اذاكان . يوم ٥ ملغم يوميا لمدة ٥٠- ٤٠ سنة يعطى بجرعة ١٨-١٢ يوم اما ا�طفال من عمر ٥-٣لمدة 
 ٤- ٣كغم كل / ملغم ٤ بجرعة intravenous hydrocortisoneا�ستعمال عن طريق الفم غير ممكن يعطى 

  .مرات يوميا 
 ١٥-٥ وريدي بجرعة salbutamol.  ويعالج باعطاء U.C.Iل المريض الى  اذا لم تحدث استجابة ينق- ٥

 سنة ٢الطفل فوق عمر . دقيقة ٢٠كغم خfل / ملغم ٥ وريدي بجرعة aminophyllineكغم او /مايكروغرام 
 intravenous infusion of magnesiumومصاب بنوبة ربو شديدة ممكن ان يعالج بواسطة   

sulphate ا ((كغم  / ملغم٤٠ بجرعةmax .٢ g (( لfالفائدة محدودة من ھذا  دقيقة ولكن تبقى د�ئل ٢٠خ
  .العfج 

   ANAPHYLACTIC SHOCK     
 M.I بطريقة  ١٠٠٠:١ بتركيز adrenalineمل من .،٥( ملغم ٠،٥ adrenaline  يعطى المريض  -١
  (( كحالة غياب النبض V.Iوفي الحا�ت الشديدة يعطى بطريق ((
  . بتركيز عالي O٢المريض يعطى - ٢
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  .فتح خط وريدي للمريض - ٣
  V.Iعن طريق antihistamine ملغم من ١٠اعطاء - ٤
)chlorpheniramine. g.e(  
   .V.I عن طريق hydrocortisone ملغم من عfج ٢٠٠- ١٠٠اعطاء - ٥
nebuliser salbutamol ((في حالة استمرار حالة ضيق القصبات والتنفس ضع في ا�عتبار استعمال - ٦

and IV aminophylline((  
   اذا كان مطلوب لرفع ضغط الدم  %))). ٠.٩ NACL( اعطاء المريض محلول- ٧
                      .    كل خمس دقائق في حالة عدم حدوث تحسن M adrenaline.Iاعد اعطاء - ٨

infectious disease   

))nasophyaryngitis((common cold ((   
 FLUھذا المرض من ا�مراض الشائعة جدا عند الكبار وا�طفال وھو مرض فايروسي ويتميز عن  يعتبر  -١
  .نه اعراضه تدريجيه وليس فجائيه با
معالجة اعراض المرض �ن ا�ساس العfجي ھو العfجي العرضي �ن المرض فايروسي ، على الرغم من  -٢

  .fل اسبوع الى اسبوعين ا�عراض تختفي خ... ھذا المرض يشفى تلقائيا واغلب
 الذي FLU ونادر عكس COMMON COLD معالجة ارتفاع درجة الحرارة والذي يكون بسيط في  -٣

والصداع )) بصورة شائعة وھذه النقطة ايضا من النقاط التي تميز المرضين عن بعضھما feverيحدث فيھا 
كل /كغم / ملغم ١٥ بجرعة paracetamolالذي يحدث خfل ا�صابة بواسطة ا�دوية الخافظة الحرارة مثل 

اليوم لfطفال /كغم / ملغم ٣٠ بجرعة ibuprofenاو . ساعات ٦غم كل ١- ٥٠٠ ساعات وللكبار بجرعة ٦-٤
و�يعطى ا�سبرين لھذا الغرض ويفضل ان يكون المسكن مع         . ساعة ٨- ٦ ملغم كل ٤٠٠-٢٠٠وللكبار بجرعة 

antihistamine chlorphenarmine  مثلflu out لتقليل runny nose و sneezing الذي يحدث 
  . خfل المرض 

  الذي dry cough لمعالجة cough suppressants  مثل cough drugاعطاء المريض المصاب  -  ٤
اليوم عن طريق الفم /كغم / ملغم ٢-١ بجرعة dextromethorphanيحدث خfل اول ايام من ا�صابة ،مثل 

 فانه يعطى احد ا�دوية مثل wet coughمل ثfث مرات يوميا اما اذا كان السعال ١٠وللكبار بجرعة 
solvodin syrup or sediler syrup .   

 الذي يحدث خfل decongestant drug، اعطاء المريض المصاب احد ا�دوية  المزيلة لfحتقان  -٥
 قطرة في كل ٣- ٢ بجرعة naphazoline dropالمرض ويعيق ا�كل والنوم خاصة عند ا�طفال مثل عfج 

 ساعة للكبار قبل الطعام بعشر دقائق بعد تنظيف فتحة ا�نف ٦- ٤ مرات يوميا لfطفال وكل ٣- ٢فتحة انف 
  . ايام فقط ٥-٤طن لمدة �تتحاوز بالق

 ويجب soft diet يجب ان يتناول المريض كمية كافية من السوائل خfل المرض ويجب ان يكون غذاءه -٦ 
 �يجبر ا�ھل الطفل المصاب على ا�كل خfل فترة ا�صابة بل يترك بالتدريج الى ان تتحسن شھيته �نه ان

anorexia ل فترة ا�صابة بالمرض ويخلد المصاب للراحة اثناء المرض ،ھناك اعتقاد قديمfستحدث عنده خ 
يح وغير علمي ،ويجب ان �يقلقوا ان الطفل المصاب بھذا المرض يمنع من اكل البيض ،ھذا ا�عتقاد غير صح

 في ربع مرض two weekا�ھل في حالة استمرار ا�عراض فانه من المحتمل ان تستمر الى فترة 
COMMON COLD.   

المضادات الحيوية �تعطى للطفل المصاب ا� في حالة حدوث التھاب بكتيري ثانوي مثل التھاب ا�ذن -٧
 الحالة توصف للطفل المصاب المضادات الحيوية المناسبة التي تحدثنا الوسطى او التھاب ذات الرئة ففي ھذه

  .ھا في ھدايا رمضانية سابقة عن
  :من ا�مور التي يجب ان تؤخذ بنظر ا�عتبار في ھذا المرض ھي : مfحظة 

  . من امراض اخرى nasal discharghاستبعاد ان يكون -١
 تؤخذ العناية اكثر بالمرض �نه يزيد من نوبات ضيق  حتىasthmaھل المريض عنده اصابة بمرض الربو -٢

  .التنفس 
 مثل التھاب الرئة البكتيري common coldمتابعة ا�لتھابات الثانوية التي قد تحدث خfل او بعد المرض -٣

                             acute bronchiolitisاو التھاب القصيبات 
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      whooping cough السعال الديكي  
 اشھر يجب ان يتم ادخالھم الى المستشفى لتتم تدبير توقف التنفس والزرقة ٦ الرضع اقل من عمر -١ 

cyanosis ونقص ا�كسجة وصعوبة ا�رضاع .  
 بكورس عfجي كامل والمضادات الحيوية المستعملة ھي antibiotic drug يعطى الطفل المصاب - ٢

erythromycin طفال لمدة عشرة ايام وبعض المصادر تقول اليوم /كغم / ملغم ٥٠ بجرعةfيوم او ١٤ل 
clarithromycin اليوم او /كغم /ملغم ١٥ بجرعةazthromycin اليوم /كغم /ملغم ٢٠- ١٠ بجرعة.   

كغم / ملغم ٢-١ بجرعة dextromethorphanمثل عfج ،::suppressant cough اعطاء المريض -٣ 
بوع ، حيث ا�فضل ان تكون الجرعة ا�كبر خfل الليل ، ويفضل ا�جتناب اليوم في اول ايام ا�لتھاب ولمدة اس/

     لتجنب حدوث ا�دمانCodeineعن ا�دوية التي تحتوي 
 ساعات، او   ٦/كغم / ملغم ١٥- ١٠ بجرعة paracetamolاعطاء المريض خافض حرارة مثل   -٤

Ibuprofen رتفاع درجة الحرارة في ھذا المرض جدا  ساعات ، مع العلم ان ا٦/كغم / ملغم ١٥-١٠ بجرعة
   .بسيط

  :ينصح اھل الطفل بماياتي -٥
ھذا المرض يستمر لفترة قد تطول و�يوجد أي عfج يقصر فترة المرض وخاصة السعال :النصيحة ا�ولى 

  .الذي قد يستمر عدة اسابيع
  بعد نوبات السعال الشديدةتقليل وجبات التغذية المعطاة للطفل لتجنب حدوث القيء : النصيحة الثانية 
الوقاية من ا�صابة بالتھابات الجھاز التنفسي �نھا تؤدي الى زيادة تدھور ھذا المرض :النصيحة الثالثة 

  .وطول فترة المرض 
 ٤-٣ھذا المرض من ا�مراض المعدية التي تعرض ا�خرين للعدوى لمدة قد تصل الى :النصيحة الرابعة 

 فتكون فترة العدوى ھي اسبوع واحد فقط erythromycinبالمضادات الحيوية مثل اسابيع ،اما مع المعالجة 
.  

  
 مع close contactالرضع غير الملقحين باللقاح ضد ھذا المرض واللذين في تماس :النصيحة الخامسة 

 يجب ان ياخذوا عfج وقائي من المضاد الحيوي vaccinated siblingالمريض المصاب وا�خوة الملقحين 
erythromycin ايام ويجب ان يتم تلقيحھم ١٠ لمدة .  

 فيجب ان يتم pneumonia من اھم مضاعفات المرض التي قد تحدث ھي ا�صابة بالتھاب ذات الرئة-٦
  .معالجة ھذا ا�لتھاب وقد ذكرناه تفصيf   سابقا 

  .  Bacterial dysenteryنظرة مبسطة لمرض والعfج 
 من ٧- ١ بين اليوم mild diarrhoea، قد يسبب اسھال خفيف  Shigella وتحدث بسبب ا�صابة ببكتريا

وايضا مغص والم .  من المرض٤-٣التعرض للبكتريا ،مصحوب بارتفاع درجة الحرارة  ،يختفي في اليوم 
وايضا يكون ا�سھال . tenesmus  مع حالة من الشعور بالحاجة للتبرز Abdominal crampsبالبطن 

   مع او بدون غثيان وتقيوء  ، العfج قد يكون bloody diarrheaخير يصبح دموي مائي ولكن في ا�
باعطاء السوائل لتعويض المحاليل المفقودة بسبب ا�سھال وتصرف ايضا المضادات الحيوية في الحا�ت 

ادة اما ا�دوية  المض .co-trimoxazole ملغم مرتين يوميا او ٥٠٠  بجرعة ciprofloxacinالشديدة مثل 
  .   �نھا تطيل فترة بقاء العدوى loperamide مثل  عfج antimotility agentللحركة المعدية  

  .Amoebic dysenteryنظرة صيد�نية مبسطة  لمعالجة 
  

 و الھدف من المعالجة ھو تعويض السوائل Entamoeba histolytica وتحدث بسبب ا�صابة بطفيلي  
 acute-invasive intestinal القضاء على بكتريا المسببة ،العfج في حالة المفقودة خfل فترة ا�سھال و

amoebiasis ھو  metronidazole ث مرات يوميا لمدة ٨٠٠ عن طريق الفم بجرعةfيوم ١٠- ٥ ملغم ث 
 يوم ويجب ان تتبع ھذه المعالجة ٣- ٢غم لمدة ٢ بجرعة Tinidazoleوايضا ممكن ان نعطي كبديل عfج 

fج باعطاء عdiloxanide furoate ث مرات يوميا لمدة ٥٠٠ بجرعةfايام لتحطيم ١٠ ملغم ث gut cyst 
 ھو العfج ا�فضل لمعالجة المرضى الfعرضيين المصابون بالشكل Diloxanide furoate، ويعتبر عfج 

 .Eجة  فغير فعالين لمعالtinidazole وعfج metronidazoleاما .E. histolyticaالكيسي من طفيلي 
histolytica cysts.  

  acute medicine كتاب –المصدر 
  ؟ Giardia عfج مرض 
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 الذي يتميز با�سھال المائي المصحوب برائحة قوية وارتفاع جدا بسيط في درجة Giardia ان عfج مرض 
 ملغم ثfث مرات يوميا لمدة ٥٠٠-٢٥٠ عن طريق الفم بجرعة Metronidazoleحرارة الجسم ھو دواء 

   orally.اليوم عن طريق الفم /كغم / ملغم ٢٥عشرة ايام للكبار بينما يعطى بجرعة 

  Measlesمعالجة مرض الحصبة 

   بصورة مبسطة
مع وجود الحمfت الوطنية التي تحدث في جميع دول العالم قل حدوث مرض الحصبة واصبح من ا�مراض -١

 تلقوا اللقاح ولكن بدرجة خفيفة والعاملون في غير الشائعة ولكنه مع ذلك يحدث حتى مع ا�شخاص الذين
  .يعلمون بذلك... تشاريات ا�طفالردھات ا�طفال او اس

معالجة اعراض المرض �ن ا�ساس العfجي ھو العfجي العرضي على الرغم من ھذا المرض يشفى -٢
  . ايام ١٠تلقائيا واغلب ا�عراض تختفي خfل 

ي يحدث خfل ا�صابة بواسطة ا�دوية الخافظة الحرارة مثل معالجة ارتفاع درجة الحرارة الذ-٣
paracetamol او . ساعات ٦-٤كل /كغم / ملغم ١٥ بجرعةibuprofen اليوم /كغم / ملغم ٣٠ بجرعة

 الذي يظھر خfل rash سيزول بعد يومين من اختفاء feverعلما ان . لھذا الغرض aspirinو�يعطى.
  .الحصبة 

 الذي يحدث خfل اول ايام cough لمعالجة  cough suppressantsب ادوية السعال اعطاء الطفل المصا-٤
 orallyاليوم عن طريق الفم /كغم / ملغم ٢-١ بجرعة dextromethorphanمن ا�صابة بالحصبة ،مثل 

   يدل على ان المرض coughومن المfحظ ان السعال ھو من ا�عراض الثابتة في مرض الحصبة ،وغياب .
  .صبة حليس 

 الذي يحدث خfل مرض decongestant drugاعطاء الطفل المصاب احد ا�دوية المزيلة لfحتقان -٥
  . مرات يوميا ٣-٢في كل فتحة انف  قطرة ٣-٢ بجرعة naphazoline dropالحصبة مثل عfج 

ان  ويجب one week ويخلد الى الراحة لمدة اسبوع واحد warm roomيجب ان يجلس المريض في - ٦
 ويجب ان �يجبر soft dietيتناول المريض كمية كافية من السوائل خfل المرض ويجب ان يكون غذاءه 

  .ك بالتدريج الى ان تتحسن شھيته ا�ھل الطفل المصاب على ا�كل خfل فترة ا�صابة بل يتر
  او otitis mediaثل المضادات الحيوية �تعطى للطفل المصاب ا� في حالة حدوث التھاب بكتيري ثانوي م-٧

  .ب المضادات الحيوية المناسبة   التھاب ذات الرئة ففي ھذه الحالة توصف للطفل المصا
ھذا المرض من ا�مراض المعدية التي يجب تجنب المصاب قدر ا�مكان من اول يوم للظھور ا�عراض -٨

ائدة �ن العدوى تبدء حتى في فترة  ولكن مع ذلك يبقى ھذه الوقاية قليلة الفrash ايام بعد اختفاء ٤وحتى 
         .اح الموجود ضد الحصبة للوقاية ويجب ان يتلقوا احوة الطفل المصاب لق.حضانة المرض 

chicken pox     

  الجدري المائي  
 حيث تعتبر العرض الرئيسي الشائع با�ضافة الى ithing... اعطاء الطفل المصاب عfج للسيطرة على  - ١

فاتھا بعدة ادوية واجراءات  ويتم عfحھا والسيطرة عليھا وتجنب مضاعrashة اخرى مثل اعراض رئيسي
  :وھي 
اليوم او /كغم / ملغم ٠.٠٥ بجرعة clemastin مثل عfج antihistamine oral drug:ا�ول 
  . ايام ٧-٥اليوم وتستعمل لمدة /كغم /ملغم ١ بجرعة Chlorpheniramine maleateعfج

 يطبق مرتين يوميا calamine lotion مثل soothing agentيق الموضعي للمواد الملطفة التطب:الثاني 
  .على الجلد 

قص اظافر الطفل المصاب حتى نمنع تخدش جلد المصاب الذي يحدث نتيجة حكه بصورة قوية وقد :الثالث 
  . ا�صابة بالتھاب بكتيري ثانوي يؤدي الى

 ساعات ٦-٤كغم كل / ملغم ١٥ بجرعة paracetamolارة مثل اعطاء المريض ا�دوية الخافضة للحر-٢ 
  .تفاع بسيط جدا في درجة الحرارة ،ولكن من المfحظ ان اغلب ا�صابات بھذا النوع من العدى يصاحبه ار

 اعطاء المريض مضاد حيوي مناسب ولكن من المھم ان نذكر ان ھذا المرض ھو فايروسي ويتم اعطاء -٣
 عن طريق الفم erythromycinة حدوث التھاب بكتيري ثانوية فقط ويعطى المريض المضاد الحيوي في حال

  . ايام فقط ٧-٥اليوم لمدة /كغم / ملغم ٥٠ بجرعة cefalexinاليوم او يعطى المريض/كغم / ملغم ٥٠بجرعة 
 ايام او اكثر ويجب ان يحصل الطفل المصاب على ٦ ھذا المرض معدي جدا ويجب تجنب المريض لمدة -٤

  . ايام ١٠-٧اجازة من المدرسة لمدة 
  :مfحظة 

 التي يستطيع الصيدلي صرفھا بدون OTCعلما ان ھذه ا�دوية جميع ماعدا المضادات الحيوية من ادوية 
  . .cyclovirحاجة الرجوع للطبيب وقد يضيف بعض ا�طباء عfج 
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  tonsillitisالتھاب الوزتين 
قضاء على البكتريا المسببه لfلتھاب ولمنع ا�لتھابات الثانوية مناسب للAntibioticsاعطاء مضاد حيوي -١

 ايام وتوجد ثfث خيارات ١٠حيث يعطى كورس عن طريق الفم لمدة rheumatic feverالتي تحدث مثل 
  :مھمة من ا�دوية وھي 

يعطى م على اربع مرات يوميا او ...اليوم تقس/كغم / ملغم ٥٠ بجرعة Erythromycin: : الخيار ا�ول
Clarithromycin اليوم تعطى مرتين باليوم او /كغم / ملغم ١٥ بجرعةazithromycin ٢٠-١٠بجرعة 

   أيام٣اليوم لمدة /كغم /ملغم 
كغم / ملغم ٥٠بجرعة ،cefalexin مثل عfج first generation cephalosporinsادوية ::الخيار الثاني 

  .penicillin و Macrolides افضل واكثر فعالية من ادوية اليوم حيث ان ھذه ا�دوية من المحتمل ان تكون/
  ::الخيار الثالث 

Oral penicillinV جfمثل ع Phenoxymethylpenicillin اليوم ،من /كغم / وحده ٥٠.٠٠٠ بجرعة
 ليست ا�ختيار ا�فضل �ن amoxicillin وا Ampicillinالمھم ان نذكر ان 

Phenoxymethylpenicillinة بعشرة مرات منھما  اكثر فعالي.  
 ٦- ٤كغم كل / ملغم ١٥ بجرعة paracetamol اعطاء المريض ادوية مسكن وخافضة للحرارة مثل -٢ 

اليوم علما ان ارتفاع الحرارة الطفل سيزول في اول ايام /كغم / ملغم ٣٠بجرعة ibuprofenساعات او 
  . ايام ٥ي بعض ا�حيان الى فترة العدوى ولكن قد يستمر ف

 ويجب ان يستمر وا feverحة لfھل ان �يتوقفوا عن ا�ستمرار بالمضاد الحيوي بمجرد ذھاب نصي-٣
 rheumatic feverبا�عطاء الى نھاية الكورس العfجي لمنع عودة العدوى او حدوث ا�لتھاب الثانوية مثل

�ھل على تناول ھذه وكذلك بعض ا�طفال يجدون صعوبة في تناول ا�غذية الصلبة فيجب ان �يجبروا من ا.
   .soft dietا�غذية ويتناولوا 

rheumatic fever acute  
ومتابعة سير يجب ادخال المريض الى المستشفى ولو �ول اسبوعين لعمل التحاليل وا�شعة الfزمة له -١

  .الخطة العfجية له 
ويجب ان يتوقف كليا عن  اسابيع ٨-  ٤ لمدة تترواح بين bed restيجب ان يبقى المريض في فترة راحة -٢

  . لحياتية ا�عتيادية ...العمل في ھذه الفترة ثم يرجع تدريجيا الى ممارسة ا�عمال ا
  
 عضلي بجرعة procaine penicillinاعطاء المضاد الحيوي للعfج والوقاية حيث يتم اعطاء عfج -٣

 million units of benzyl penicillin ١.٢اليوم عضلي لfطفال او /كغم /وحدة ٠٠٠ .٥٠ ٢٥.٠٠٠
بجرعة . benzathine penicillin i.mللكبار يوميا لمدة عشرة ايام متبوعة باستعمال وقائي من عfج 

١.٢ million units اما المريض المصاب ب.  سنوات على ا�قل٥ اسابيع لمدة ٤-٣ كلchronic 
rheumatic heart disease ج الوقائي حتى عمرfطفال ولمدة ٢٥-٢٠ فانه يستمر بالعfسنة ٢٠ سنة ل 

 ٢٠٠٠٠٠ بجرعة phenoxymethylpenicillinوفي حالة عدم تحمل ا�عطاء العضلي يعطى .عند الكبار 
  .erythromycinوحدة مرتين يوميا وفي حالة التحسس من البنسلين يعطى المريض 

 يعطى بجرعة فموي بجرعة oral aspirinاعطاء المريض احد ا�دوية المسكنه والمضادة لfلتھاب مثل   -٤
 اسبوع ٦-٤اليوم لمدة /كغم / ملغم ٧٥اليوم بعد ا�كل لمدة اول اسبوعين متبوعة بجرعة /كغم / ملغم ١٠٠

 للكبار اذا كان المريض مصاب oral aspirin ساعات من ٦ملغم كل ٣٢٥لfطفال وبجرعة ثfث اقراص من 
 ينخفض الى المستوى الطبيعي ثم ESRستعمال الى ان  ونستمر بھذا ا�arthritis without carditisب 

   .oral aspirinيقطع 

   اما اذا كان المريض يعاني 
with or without arthritis ((  (carditis اليوم لمدة /كغم / ملغم ٢  فانه يعطى برزلون فموي بجرعة

 oral aspirinاليوم من   /كغم / ملغم ٧٥اول اسبوعين ثم تقطع تدريجيا في اسبوعين ثم نستمر بجرعة 
 مثل proton pump inhibitor  مع وصف احد ادوية prednisolonاثناء القطع التدريجي 

omperazole  للوقاية من التاثيرات الجانبية oral aspirin .    

  التھاب ا�ذن الوسطى

diaotitis me   
 جدا شائعة خاصة في ا�عمار بين  بعد التشخيص الدقيق من قبل الطبيب ا�ختصاص حيث ان ھذه العدوى-١
   شھر ٢٤ – ٦
ينصح اھل المرضى ا�طفال بان يبقى المريض الطفل بوضعية عمودية لتخفيف الم ا�ذن ووضع وسادة -٢

   .عالية للنوم عليھا وكمادات للتخفيف ا�لم 
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با تكون بسبب العدوى  يوم في حالة كانت العدوى بكتيرية �نھا غال٧-١٠المعالجة بالمضادات الحيوية لمدة -٣
الباقية فتكون بسبب العدوى الفايروسية ، ويجب ان تكون المضادات % ٢٠اما %٨٠البكتيرية بنسبة 

  : للسيطرة والقضاء على البكتريا مثل spectrum-A broadالحيوية واسعة الطيف
Amoxicillin طفال وبجرعة /كغم / ملغم ١٠٠ بجرعةfلكبار  مرات يوميا ل٣ ملغم ٥٠٠اليوم ل.   

 مرات يوميا للكبار وھو ٣-٢ملغم ٦٢٥اليوم لfطفال وبجرعة /كغم / ملغم ١٠٠ بجرعة amoxiclav-Coاو 
  .اقوى وافضل 

   . ملغم مرتين يوميا للكبار ٥٠٠اليوم لfطفال وبجرعة /كغم / ملغم ١٥ بجرعة clarithromycinاو 
 ملغم مرة واحدة يوميا للكبار ٥٠٠وبجرعة اليوم لfطفال /كغم / ملغم ٢٠-١٠ بجرعة azthromycinاو 

  .ايام ٣لمدة
  .اليوم /كغم / ملغم ٤٠-٢٠ بجرعة cefuroximeاو 
  .اليوم/كغم / ملغم ٤٠-٢٠ بجرعة cefprozilاو 

  .وفي بعض الحا�ت يتم اعطاء جرعة واحدة من عfج السفترياكسون 
 nasal لتخلص من orallyلفم  يوم عن طريق ا٤-٣ لمدة nasal decongestantsاعطاء المريض -٤

discharge ج لتقليل احتقان قناة اوستاكيfوالع eustachian والسيطرة على nasopharyngitis الذي 
  .يكون عادة مصاحب لfصابة بالتھاب ا�ذن الوسطى 

Pseudoephedrine اليوم /كغم / ملغم ٤ بجرعة.  
Xylomeyazoline مرات في فتحة انف٣-٢ قطرة ٢-١ بجرعة .   

   and antipyretic, analgesicاعطاء المريض احد ا�دوية - ٥
  :مثل earach وايضا للتقليل من   feverللسيطرة على ارتفاع درجة الحرارة 

   paracetamol طفال وبجرعة ٦كل /كغم / ملغم ١٥ بجرعةfمرات يوميا٤ ملغم ٥٠٠ ساعات ل    
  . ملغم ثfث مرات يوميا للكبار٤٠٠- ٢٠٠ وبجرعة اليوم لfطفال/كغم / ملغم ٥٠- ibuprofen٣٠او   

   ؟Pseudomembranous colitisنظرة مبسطة لمر ض 
 necrolytic toxins يحدث بسبب    Pseudomembranous colitis  مرض التھاب القولون الكاذب 

(A and B( التي تنتج بواسطةClostridium d   ifficileادات     يحدث عادة بعد فترة تعاطي المض
الحيوية ويظھر حتى بعد اربع اسابيع من قطع المضادات الحيوية غالبا يتميز اسھال غزير وكثير جدا ويكون 

  مع صfبة في abdominal crampsمن المصابين و بحدوث مغص بطني % ٥مائي ولكن قد تجد الدم في 
 تشخص elevated white cell countالبطن وارتفاع بدرجة الحرارة وارتفاع بنسبة كريات الدم البيضاء 

بوجود سموم ھذا البكتريا في الخروج  يعالج بواسطة اعطاء السوائل المفقودة والمحاليل وعادة تعالج الحالة 
 ملغم ثfث مرات يوميا وايضا ممكن ٥٠٠ بجرعة metronidazoleالخفيفة من ھذا المرض باعطاء عfج  

 يوم اما الحالة الشديدة من ١٤-٧اربع مرات يوميا  ٢٥٠mg Oral vancomycinان نعطي كبديل عfج 
  .المرض فتعالج با�عطاء الوريدي من ھذه ا�دوية 

   acute medicine كتاب –المصدر 
  كيفية معالجة مرض 

 scabiesبصورة مبسطة   
  

وھذا يمكن وصفه للكبار وا�طفال وللحوامل والرضع  ) permethrin (Nixمعالجة الجرب تكون بواسطة 
  وھذا يمكن وصفه لfطفال يتم تطبيقه على شكل طبقة رقيقة فوق —)crotamiton (Eurax عfج او

يتم تركه Permethrin. المنطقة المصابة من الجلد  وبعض المصادر توصي بتطبيقه على الجسم كله ،عfج 
 ٢٤بعد  يطبق ليf لمدة يومين متاليين ويغسل —)crotamiton (Eurax ساعة بينما عfج ١٢-٨من 

ساعة من اخر تطبيق له ولكن في الحا�ت الشديدة يطبق ھذا العfج مرة ثالثة وتوجد عfجات موضعية اخرى 
  malathion, and sulfur in petrolatumْ وعfج benzyl benzoateللجرب ھي كل من عfج 

 وايضا بواسطة antipruritic emollient or topical steroidوايضا تعطى ا�دوية المضادة للحكة 
او ) ) hydroxyzineAtaraxاو عfج  .diphenhydramineاعطاء مضادات الھستامين مثل عfج    

 ايضا لعfج الجرب وھو غير امن  لfطفال Lindaneويمكن وصف عfج ، )cetirizine) Zyrtecعfج 
  .بو اقل من عمر سنتين  والحوامل والرضع وقليلوا المناعة وموجود على شكل غسول وشام

 :المصدر 
Lipincott  guide to  infectious disease    

  : Trichomoniasisكيفية معالجة  
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  تعالج بواسطة اعطاء عfج protozoan Trichomonas vaginalisوالذي يحدث بسبب 
antiprotozoal agent مثل Metronidazole (Flagyl( ، ج ا�فضلfيؤخذ عن طريق الفم ويعتبر ا�ع

 كعfج بديل ويفضل اعطاء العfج tinidazole (Tindamax( رض وايضا ممكن اعطاء عfجلھذا الم
 ملغم مرتين يوميا لمدة اسبوع ٥٠٠ ولكن يمكن اعطاءه بجرعة metronidazole غم من عfج ٢بجرعة 

-povidoneوعfج ، )clotrimazole) Mycelexواحد فقط وايضا ممكن اعطاء العfجات الموضعية مثل 
iodine ،      جfوعmetronidazole جية عندما يؤخذ عن طريق الفمfولكن ليس بنفس الفعالية الع

وايضا ينصح المريض بعدم شرب الكحول خfل فترة الكورس العfجي مع تناول عfج   .
metronidazole ج   ٤٨حتىfساعة من اخر قرص من ع metronidazole ل انه يؤدي الى تاثيرات منھا

الغثيان والصداع والم البطن بصورة جدا شديدة وايضا نصح المريض بترك المعاشرة الزوجية خfل التقيوء و
  .فترة المعالجة 

  sPyelonephritiحوض الكلية  مبادىء صيد�نية لعfج  التھاب

توصف المضادات الحيوية حسب البكتريا المسببة  لfلتھاب والتي تظھر بالزرع ولكن مع ذلك يمكن البدء 
   نعطيuncomplicated pyelonephritisطاء المضادات الحيوية حسب شدة المرض ففي  باع

trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX(او    Cefixime  طفال   وفي حالة وجودfل
resistance نعطي للكبار  fluoroquinolone antimicrobials مثلlevofloxacin and gatifloxacin 

 فيحتاج الى عfج عن طريق الوريد في المستشفى با�ضافة الى complicated pyelonephritis ، اما نوع 
واعطاء مسكن الم مناسب، وا�عراض والعfمات  قد تختفي بعد عدة ايام من بدء المعالجة ويصبح .المتابعة 

ادات حتى  ساعة من العfج ولكن مع ذلك يجب ا�ستمرار بالمض٧٢-٤٨مريض خالي منھا بعد urineبول 
 يوم للقضاء نھائيا على البكتريا ويعاد زرع البول بعد اسبوع من اكمال العfج وايضا يجب اعطاء المريض ١٤

 .  لتر في اليوم ٣-٢خافض حرارة من اجل تخفيضھا وتشجيع على شرب كمية كبيرة من الماء تصل الى 
  ؟prostatitisالبروستات   كيفية معالجة التھاب

  
 مثل fluoroquinolones باعطاء اما   acute prostatitisلبروستات الحاد يعالج التھاب ا

ciprofloxacin-- و  ofloxacin و --gatifloxacin-moxifloxacin   او trimethoprim-
sulfamethoxazole اوو ا�مبسلين مع الكرمايسين ampicillin with gentamicin   وايضا نعطي 

Alpha-blocker     مثل terazosin لتحسين مجرى البول  من ا�نسداد improve outflow 
obstruction بسبب التضخم نتيجة ا�لتھاب اما في حالة التھاب البروستات المزمن chronic bacterial 

prostatitis   فيعالج باعطاء trimethoprim-sulfamethoxazole   او fluoroquinolones يعطى 
 وتناول سوائل بكمية كافية  bed restلى ذلك ينصح المريض بالراحة بالفراش  اسابيع با�ضافة ا٦-٤لمدة 

adequate hydration  واعطاء المسكنات analgesics وخافض للحرارة  ،antipyretics تfومسھ 
stool softeners نه قد يعاني من ا�مساك ويتجنب ا�دوية التي تزيد من ا�عراض مثل بعض ا�دوية مثل�  

  .،Anticholinergicsة ادوي
 

  ؟gingivitis كيفية معالجة
  

  بواسطة ازالة العوامل المخدشة والمسببة مثل الطبقة الصفراء على gingivitisمعالجة التھاب اللثة   
ا�سنان وا�سنان الني فيھا اضرار وا�عتناء بنظافة الفم باستعمال الخيط والغرغرة مثل الكلوروھكسدين 

غرغرة باستعمال المحلول الملحي ويمكن استعمال ا�دوية المسكنة لتخفيف ا�لم في اللثة وايضا قد تفيد ال
وا�سنان وايضا يمكن استعمال وسائل التخدير الموضعية مثل البخاخ قبل التنظيف بالفرشاة لتقليل ا�لم ومن 

صفر على ا�سنان وايضا المھم ان نقول ان الفحص المتكرر والتنظيف يساعد على تقليل من تكون البfك ا�
  . لھذا ا�لتھاب penicillin and erythromycinنستعمل بعض المضادات الحيوية مثل 

  

  ؟في عfج الكوليرا  استعمال المضادات الحيوية 

المضاد الحيوي الفعال يقلل من حجم ا�سھال وشدنه وبالتالي يقلل فترة ا�صابة بالكوليرا وايضا يوقف 
اعة من البدء بالمضاد الحيوي وبالتالي يقلل فترة البقاء بالمستشفى ،تعطى المضادات  س٤٨ا�سھال خfل 

 سنة نبدا بالمضاد الحيوي بعد اعادة تصحيح السوائل ٢الحيوية في حالة الجفاف الشديد للذين اكبر من عمر 
يق الوريدي او  ساعة وتوقف التقيوء وليس ھناك افضلية �عطاء المضادات الحيوية بالطر٦-٤عادة خfل 
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 single-dose يوم ولكن على اية حال ٥-٣العضلي وعادة يتم ا�ستمرار باعطاء المضاد الحيوي لمدة 
therapy  باحد  ادوية tetracycline او doxycycline او  ،furazolidone اوciprofloxacin ھي 

  .فعالة في  في تقليل فترة وحجم ا�سھال 

    ،كيف يعالج ؟Tetanyھو   من اھم مضاعفات مرض الكساح

عن طريق الوريد بصورة بطيئة جدا خfل % ١٠ calcium gloconateيعالج باعطاء كالسيوم كلوكونيت 
 spasm and  خfل اعطاء العfج واذا استمر heart rateكغم مع مراقبة / ملغم ١٠٠ دقائق بجرعة ١٠-٥

convulsion جfنعيد الجرعة مرة ثانية ونعطي ع  phenobarbitol اما عن طريق الوريد او العضلة  
 ،بعد السيطرة على الحالة convulsionكغم وايضا يعطى المريض ا�وكسجين خfل النوبة / ملغم ٥بجرعة 

  .يجب اعطاء عfج لمرض الكساح كما ذكرت في منشور موجود في ھذا الكروب 

   بصورة مبسطة  ؟ معالجة الكساح عند ا�طفـــــــــــــــال

 سنة ويحدث نتيجة ا�رضاع ٢ اشھر الى ٦  وھو جدا شائع في ا�عمار بين Dدث بسبب نقص فيتامين يح
 وايضا يحدث نتيجة Dلفترة طويلة من الحليب الطبيعي بدون اعطاء للطفل مكمfت غذائية غنية بفتامين 

عن طريق الفم بجرعة  or D٣ D٢حدوث ا�سھال عند ا�طفال بصورة متكررة ويعالج باعطاء الطفل فيتامين 
 عن or D٣ D٢ اسابيع وكبديل يعطى الطفل حقنه واحدة من فيتامين ٤-٣ وحدة يوميا لمدة ٥٠٠٠-٣٠٠٠

 اسابيع ٤الطريق العضلي حيث تبدا عfمات الشفاء بعد اسبوعين من البدء بالعfج وتصبح كاملة بعد 
تامينات والكالسيوم مثل صفار البيض واللحوم با�ضافة الى ذلك نصح ا�ھل باستعمال ا�غذية الغنية بالفي.

  .الحمراء والتعرض الكافي �شعة الشمس 

  .  عند ا�طفال ؟kنقص فيتامين 

 وا�ستعمال المطول للمضادات الحيوية وعدم التغذية لمدة طويلة كما في salicylate poisoningينتج من    
  ويتميز prolong malabsorptionص المزمن  وسوء ا�متصاgastroenteritis  severالتھاب ا�معاء
 حيث يكون اكثر فعاليه وسريع التاثير وطويل K١  ويكون عfجه باعطاء فيتامين bleedingبحدوث النزف 

 ملغم عضلي او وريدي او ١٠- ٥ وجرعته لfطفال ھي kالتاثير العfجي من المستحضرات ا�خرى لفيتامين 
  .من خfل الفم 

   ا�نفية عند ا�طفال ض التھاب الجيوب كيفية معالجة مر
acute sinusitis                                                       

  .يه شيء من الصعوبة عند ا�طفال بعد التشخيص الدقيق من قبل الطبيب المختص والذي يكون عادة ف-١
عدوى بكتيرية �نھا غالبا تكون بسبب  يوم في حالة كانت ال١٤-١٠المعالجة بالمضادات الحيوية لمدة -٢

غالبا تكون بكتيرية حسب ما يذكر كتاب   فانه١٠-٧العدوى الفايروسية عند الكبار ولكن اذا استمرت فترة 
 للسيطرة والقضاء على spectrum-A broadديفيدسون ويجب ان تكون المضادات الحيوية واسعة الطيف

  :البكتريا مثل 
  Ampicillin او llinAmoxici اليوم/كغم / ملغم ١٠٠ بجرعة   

  .اليوم وھو اقوى وافضل /كغم / ملغم ١٠٠ بجرعة amoxiclav-Coاو 
   اليوم/كغم / ملغم ١٥ بجرعة clarithromycinاو 
  . ايام ٧اليوم لمدة /كغم / ملغم ٢٠-١٠ بجرعة azthromycinاو 
  .اليوم /كغم / ملغم ٤٠-٢٠ بجرعة cefuroximeاو 
  .اليوم/كغم / ملغم ٤٠-٢٠رعة  بجcefprozilاو 
 purulent nasal لتخلص من orally عن طريق الفم nasal decongestantsاعطاء المريض -٣

discharge ج لتقليل احتقان الجيوب ا�نفية مثل ٥- ٤ في اولfيوم من ا�صابة والع :  
Pseudoephedrine اليوم /غم ك/ ملغم ٤ بجرعة.  

   and antipyretic, analgesicة اعطاء المريض احد ا�دوي - ٤
  :مثل 

  paracetamol ج       ساعات٦كل /كغم / ملغم ١٥ بجرعةfاو عibuprofen بجرعة   
  .اليوم /كغم /  ملغم ٥٠- ٣٠

  :Pneumoniaعند ا�طفال  كيفية معالجة مرض ذات الرئة
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يرية والعدوى الفايروسية بعد التشخيص الدقيق من قبل الطبيب المختص والتفريق بين العدوى البكت - ١

 وقياس مستوى الغازات في Ray,Xو  WBC count و P.R.Cبواسطة ادوات التشخيص والتفريق مثل 
 اذا كانت اقل من PaO٢ حيث ان hypoxemia في الدم O٢الدم الشرياني لتحديد درجة ا�وكسجين

نحتاج الى قياس مستوى  وrespiratory failureملمتر زئبقي فان ھذا يدل على على فشل تنفسي ٥٠
 فوق Paco٢ فاذا كان severe bronchopneumonia المصابين infantالغازات عدة مرات خاصة عند 

٦٠ mmHg فاننا نحتاج mechanical ventilation.  
  
 ٦٠- ٤٠ بتركيز يترواح بين O٢ ويعطى respiratory distress اذا كان يعاني من O٢اعطاء المريض -٢

  -: الذي يعطى للمريض يعتمد على عاملين ھما O٢يقة تركيز وان كان في الحق%

  . respiratory distressدرجة من 

  . في الدم الشريانيPaO٢مستوى -

 يجب ان Pneumonia المناسبة حيث ان كل حا�ت ذات الرئة الشديدة antibioticsاعطاء المريض -٣ 
  :وھي كالتالي   ولمدة عشرة ايام antibioticsنضع في ا�عتبار اعطاءھا 

بجرعة )ampiclox( اليوم او /كغم / ملغم ١٠٠ بجرعة Combination ampicillinيعطي المريض 
  اليوم وريدي/كغم / ملغم ٦ بجرعة gentamicinاليوم مع /كغم / ملغم ٢٠٠

  .اليوم /كغم / ملغم ١٥٠-٧٥ بجرعة cefuroximeاو 
 مثل cephalosporinحد ادوية الجيل الثالث من في حالة الحالة ا�كثر شدة وتدھورا ممكن ان نعطى ا

cefotaxime اليوم /كغم / ملغم ٢٠٠-١٠٠ بجرعة.  
وعلى اية حال اختيار المضاد الحيوي يعتمد بالدرجة ا�ساس على ا�ستجابة السريرية للعfج وعلى نتيجة 

suptum culture..   
  . كان ا�عطاء العضلي ايضا فعال ة وانا�عطاء الوريدي للعfج ھو المفضل في مرض التھاب ذات الرئ

المتوسط او الشديد جدا خطرة على المريض distress للرضيع المصاب ب oral feedingالتغذية عن - ٤
 يوم ،واذا بقت ٣-٢ قد نعطي للمريض خfل اول V fluid.I لذكك serious aspirationوربما تؤدي الى 

 وفي حالة تحسن حالة المريض يتم astric tube feedingnasogحالة المريض ھكذا فيجب التحويل الى 
   .oral feeding. الرجوع الى

    حمى التايفوئيد

typhoid fever  
 بواسطة العfمات وا�عراض السريرية للمريض typhoid feverبعد التشخيص الدقيق لھذا المرض -١

  .والزرع البكتيري 
٢-fطفال  استعمال احد ھذه المضادات الحيوية وھي ل:  

Azithromycin اليوم /كغم /  ملغم٢٠- ١٠ بجرعة.  
amoxicillin اليوم /كغم /ملغم ١٠٠بجرعة.  
ceftriaxone اليوم /كغم / ملغم ٨٠ يجرعة.  
ceftazidime اليوم /كغم / ملغم ١٠٠بجرعة.  

  .من انخفاض درجة الحرارة المريض  يوم او يعد خمسة ايام ١٤ -  -١وتستمر فترة العfج من 
  :ا الكبار فحسب كتاب ديفيدسون فتتم المعالجة باحد المضادات الحيوية التالية ام

ciprofloxacin ساعة ١٢ ملغم كل ٥٠٠بجرعة .  
Azithromycin ملغم يوميا ٥٠٠بجرعة .  

ceftriaxone غرام يوميا ٣-٢بجرعة .  
Cefotaxime ساعات ١٢- ٨ غم كل ١بجرعة.  

 Azithromycin ايام بعد انخفاض درجة الحرارة ماعدا عfج ٥مدة  يوم او ل١٤- ١٠تستمر المعالجة لمدة 
  . يوم فقط  ٧فالفترة اقل تكون في الغلب 

مثل antipyretic والخافضة للحرارة analgesicsاعطاء المريض احد ا�دوية المسكنة لfلم- ٣
paracetamol طفا٦-٤كل /كغم / ملغم ١٥ بجرعةfساعة ٦ ملغم كل ٥٠٠ل او بجرعة  ساعة ل .  

  :في حالتين corticosteroids قد يعطى المرضى ا�طفال احد ا�دوية -٤ 
Prolong fever ، toxemia جfمثل ع Dexamethasone اليوم عن طريق الفم /كغم / ملغم ٠.٢ بجرعة

  . يوم ٥-٣ لمدة steroidولكن بعد العfج بالمضاد الحيوي المناسب لفترة معينة ونستمر .
 وعندما تتحسن شھيته يتناول ا�غذية soft diet بتناول كميات كافية من السوائل وتناول ينصح المريض-٥
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  .ا�عتيادية 
  B and cينصح ا�طفال بتناول مجموعة من الفيتامينات الذائبة بالماء مثل فيتامين -٦
  
  عfج حمى مالطا  

brucellosis  

  
ختص والمختبر يكون العfج المناسب مختلف بين بعد التشخيص الدقيق لحمى مالطا من قبل الطبيب الم - ١

   .الكبار وا�طفال
 ملغم ٢٠ بجرعة rifampicin سنوات فان العfج المناسب له ھو ٨ اذا كان عمر المريض طفل اقل من  -٢ 
 ملغم ٨( بجرعة trimoxazole-coاليوم مقسمة مرتين يوميا ويعطى معه عfج /كغم /

 اسابيع ٦ مقسمة مرتين يوميا لمدة sulphamethoxazole(يوم منال/كغم /ملغ٤٠وTrimethoprimمن
.  

كغم / ملغم ٤٠بجرعة tetracycline سنوات يعطى ٨ اذا كان عمر الطفل المصاب بحمى مالطا اكبر من  - ٣
 اسابيع مع ٦اليوم لمدة /كغم / ملغم ٤-٢ بجرعة doxycyclineاليوم مقسمة اربع مرات يوميا او عfج /

   اسابيع ٦ا لمدة اليوم مقسمة مرتين يوميا وايض/كغم / ملغم ٢٠- ١٥ بجرعة picinrifamاضافة 
 اسابيع ٦ ساعة لمدة ١٢ ملغم كل ١٠٠ يجرعة doxycyclineاما المرضى الكبار فيتم العfج باعطاء - ٤

ء او يتم اعطا % .٩٥ غم فيال لمدة اسبوعين وھذه العfج نسبة الشفاء ھي ١ streptomycinمع اضافة 
 ١٢ ملغم كل ١٠٠ بجرعة doxycyclineعfج ثاني في حالة عدم ا�ستطاعة من الخيار ا�ول والعfج ھو 

  . اسابيع ٦يوم مرتين يوميا لمدة ال/كغم / ملغم ١٥ rifampicinساعة مع 
كغم / ملغم ١٥بجرعة rifampicin ھو safe اما اذا كان المصاب ھو امراءه حامل فان العfج ا�فضل و-٥ 
 اسابيع ھذا ٦لمدة .مع ا�ستمرار باخذ فولك اسد حب . اقراص مرتين يوميا ٢اليوم مع المثبريم بجرعة /

 فيعتبر ان BNF للحامل اما كتاب safeھو trimoxazole-coالكfم حسب راي كتاب ديفيدسون الذي يعتبر 
trimoxazole-Teratogenic agent co ج ا�فضل ھوfفيكون الع rifampicin فقط.                      

  كيفية معالجة مرض

Acute bronchitis  
�تصرف لكل مريض يعاني من التھاب القصبات �ن اغلب الحا�ت تحدث بالفايروسات : المضادات الحيوية - ١

 وتفريق ا�لتھاب الفاسروسي من ا�لتھاب البكتيري وخاصة في اول اشھر bicateria،ولكن قد تكون بسبب
ل او في الطفل الذي يعاني من سوء تغذية او المريض الذي يعاني من ارتفاع كبير في درجات من عمر الطف

 ھو من مھام Sinusitis والجيوب ا�نفية Otitis mediaالحرارة او لديه مضاعفات كالتھاب ا�ذن الوسطى 
  :المضادات الحيوية المستعملة ھي الطبيب ا�ختصاص ،و

-   Ampicillin  ، او llinAmoxici اليوم/كغم / ملغم ١٠٠-٥٠ بجرعة   
-  Cephalexin   ، او cefadroxilاليوم /كغم / ملغم ٥٠ – ٢٥جرعة  ب.  

 ٧- ٥  لfلتھاب البسيط غير ضروري، وتستمر با�عطاء من antibioticsعلما ان ا�ستعمال الوريدي لھذه  
 قد تستمر Otitis mediaا�ذن الوسطى  ،او Sinusitisيوم وفي حالة حدوث التھاب ثانوي للجيوب ا�نفية 

fج اطول من الفترة السابقة فترة الع.  
اليوم /كغم / ملغم ٢-١ بجرعة codeineمثل ::suppressant cough اعطاء المريض -٢ 
،dextromethorphan اليوم في اول ايام ا�لتھاب وخاصة في الليل ،وعندما /كغم / ملغم ٢-١ بجرعة

مثل   Expectorants ھذه ا�دوية تصبح ممنوعة وتعطى بعض ادوية coughproductive يتحول الى 
bromohexin ايام ٧-٥اليوم لمدة /كغم /لغم  م١- ٠،٥بجرعة .  

 ساعات، او   ٦/كغم / ملغم ١٥- ١٠ بجرعة paracetamol اعطاء المريض خافض حرارة مثل   -٣
Ibuprofen حتقان مثل قطرة    ساعات ،واعطاءه ايض٦/كغم / ملغم ١٥-١٠ بجرعةfا قطرة انف مزيلة ل

naphazoline باليوم اذا كان يعاني من ذلك ٤- في كل فتحة ٣ قطرة ٢- ١بجرعة .  
ينصح اھل الطفل بضرورة ان يتناول الطفل كمية سوائل كثيرة فانھا تعتبر مقشع جيد، وتقليل كمية التغدية   -٤

ية فfيجبر على ا�كل بالقوة ،ويجب ان يخبر ا�ھل بان الى وجبات صغيرة، وقد يعاني الطفل من فقدان للشھ
السعال قد يستمر لفترة اسبوعين ،اما اذا ازدات عن ھذه الفترة فيجب ان يراجع بالطفل مرة �حد المراكز 

  .الصحية 
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  امراض السكري والغدة الدرقية

    النوع الثاني كيفية عfج مرض السكري
المعقدة ،تقليل تناول قليل تناول الدھون ،زيادة تناول الكاربوھيدرات تعديل النظام الغذائي من خfل ت-١ 

  .السكريات 
من % ٥٠ممارسة التمارين الرياضية حيث انھا لھا دور كبير في تخفيض مستوى سكر الدم حيث ان -٢

  .رياضية كما يذكر كتاب ديفيدسون المرضى يمكن ان يسيطروا على المرض بالحمية الغذائية والتمارين ال
البدء باستعمال ا�دوية الفموية الخافضة للسكر عندما يفشل تغيير النمط الغذائي في السيطرة على - ٣

  :fث اشھر من المحاولة وكالتالي مستويات طبيعية للسكر في الدم بعد ث
  كخط عfجي اول بجرعة معينة تزداد تدريجيا الى الوصول الىmetforminاستعمال عfج   :الحالة ا�ولى 

   .٢م/ كغم ٢٠>BMIالجرعة العظمى او السيطرة على السكر اذا كان المريض   يعاني من زيادة الوزن يعني 
 ملغم ٥بجرعة Glibenclamideمثل   Sulphonylureasاستعمال احد ادوية مجموعة   :الحالة الثانية 

مريض �يعاني من زيادة  ملغم يوميا ،اذا كان ال٨٠- ٤٠بجرعة gliclazideصباحا وتزداد تدريجيا او   
   .٢م/ كغم ٢٠<BMIالوزن الوزن يعني 

او ادوية   ، metforminاذا لم تتم السيطرة على سكر الدم من خfل استعمال عfج   -٤
Sulphonylureas جي التالي ھوfيكون الخط الع ::  

حد ادوية    مع اmetforminاما ا�ستمرار بالحمية الغذائية واعطاء كل من   :الحالة ا�ولى 
Sulphonylureas.  

  :مع احد ا�دوية من المجاميع التالية ، metforminاو اا�ستمرار بالحمية الغذائية مع عfج   :الحالة الثانية 
١-  thiazolidinediones جfمثل عpioglitazone ملغم يوميا ٣٠-  ١٥ بجرعة .  
٢-  GLP -١ agonist جfمثل عExenatide مرتين يوميا تحت الجلد مايكروغرام ٥بجرعة  

    او 
   DPP -٤ inhibitor جfمثل ع     sitagliptin ملغم يوميا ٥ بجرعة .  
  
مع احد ادوية ، metforminاذا لم تتم السيطرة على سكر الدم بالخط العfجي السابق نستعمل عfج   - ٥

  .pioglitazone مع عfج Sulphonylureasمجموعة   
 الى ٠،٥ بجرعة INSULINمع   ، metforminبالخط العfجي السابق نستعمل   اذا لم تتم السيطرة - ٦

  .ام او حسب قياسات اخرى للجرعة  وحدة لكل كيلوغر٠،٧وحدة 

  ). DKA(Diabetic ketoacidosisتشخيص حالة 
  .الى الصيادلة السريريين  العاملين في ردھات الطوارى 

 
او يكون تركيز   7.30 اقل او يساوي  arterial pH ونيكون عندما يك  DKA ھل تعلم  ان تشخيص مرض

وا�ھم ھو وجود نتيجة موجبة  , 15mmol/Lھو اقل او يساوي serum bicarbonate  البيكربونات
 ليس فقط موجود في Ketones  ومن المھم ان اذكر ان  plasma او في urine الكيتون في   لتحليل

urine  وني السكري وانما يظھر ايضا في ا�شخاص الطبيبعين بعد فترةلمن يعاني من مرض الحماض الكيت  
 star vationويظھر تظھر نتيجة التحليل بصورة  خطأ  test for urinary ketones false positive 

  .other sulphydr yl dr ugs وادوية captopr il للمرضى الذين يستعملون دواء
  

   acute medicine كتاب –المصدر 
  . بصورة مبسطة جدا Diabetic ketoacidosis عويض سوائل مريضكيفية ت

  
 لتعويض السوائل المقودة من الجسم والمعدل الذي يفقد من saline%) ٠.٩ (normal نستعمل محلول -١

 cardiac مع ا�خذ بنظر ا�عتبار وجود ا�مراض القلبية ١٠٠mL/kgالسوائل في مثل ھذه الحالة ھو 
disease.  

 خfل 500mL 0.9% saline IV يعطى المريض hypotensive   ة وجود انخفاض بالضغطفي حال 2- 
بشرط ان �نتجاوز ثfث  100mmHg دقيقة  وتعاد الجرعة الى ان يصل الضغط ا�نقباضي اعلى من 15-20

  . جرع كحد اعلى
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 1Lثم يتم اعطاءخfل ساعتين وتكرر ھذه الحالة ثfث مرات  1L 0.9% saline بعد ذلك يتم اعطاء 3- 
0.9% saline ث مرات فقطfث ساعات وتكرر الحالة ايضا ثfل ثfلتر من  6 يعني تقريبا الى ھنا اعطينا) خ

  .( normal saline محلول
  
 او اذا كان مستوى البوتاسيوم normal saline اما البوتاسيوم فيجب ان �يعطى في اول لتر من محلول -٤

ب ان يعطى في بعد اول لتر مع كل مغذي مالم يكون خروج البول اقل من  ولكن يج٥.٥mmol/Lاكبر من 
٣٠mL/h او كانت نسبة البوتاسيوم عالية .  

 
% ٠.٩ مع محلول IV glucose يتم اعطاء محلول ١٥mmol/L عندما يصل مستوى السكر في الدم الى -٥

saline.     
 و يعطى ١٥mmol/L-٧كر الى  ساعات عندما يصل مستوى الس٨ خfل glucose% ٥ ١L يعطى -٦

٥٠٠mL ١٠ %glucose لf٧ ساعات عندما يصل مستوى سكر الدم الى اقل من ٤ خmmol/L.  
   acute medicine كتاب –المصدر 

HYPERTHYROIDISM   

  
 bloker.Bالسيطرة على اعراض ارتفاع ھرمونات الغدة الدرقية باعطاء المريض احد ادوية مجموعة - ١

  .ولكن ليس كمعالجة طويلة ا�مد) propranolol. g.e(مثل عfج   
 ملغم ٢٠ – ١٠  بجرعة an antithyroid agent       carbimazoleاعطاء المريض احد ا�دوية      -٢

 يوما ،وبعد استعمال الجرعة الكاملة من ھذا ٢٠ – ١٠ ساعات الفائدة السريرية �تضھر للعfج ا� بعد ٨كل 
  . ملغم يوميا ٥ شھرا الى جرعة ١٨ – ١٢ التخفيف فيما بعد من الجرعة وخfل  شھر يتم٣-٢العfج لمدة 

ضع في ا�عتبار نصيحة الطبيب برفع الغدة الدرقية في حا�ت خاصة اذا كان المريض ينزعج من الشكل -٣
  .تخطط ان تكون حامل في المستقبل غير محبب جماليا له ،او اذا كانت المراءه 

حيث ان بعض ا�طباء يفضل عملية ا�حصار والتعويض أي اعطاء ((لجين با�دوية غالبا المرضى المعا-٤
 شھرلتثبيط الغدة الدرقية بشكل كامل مع ١٨اليوم لمدة / ملغم ٤٥- ٣٠ carbimazoleالجرعة الكاملة من 

 او العملية الجراحية لرفع الدرقية يصبحون يعانون من نقص في))تعويضھا فيما بعد بالھرمون الدرقي 
 thyroxine replacementھرمون الدرقية ،لذلك يحتاجون فيما بعد الى العfج بھرمون الغدة الدرقية 

therapy.  

  يامراض الجھاز العصب

  كيفية عfج الحالة الصرعية

 Status  

 epilepticus:  
   face mask خfل O٢يجب اعطاء   -١
 الوريدي في حالة ا�دمان الكحولي او  دقائق عن الطريق١٠ ملغم خfل ٢٥٠ بجرعة thiamineيعطى -٢

  .كانت التغذية سيئة 
  .  اذا كان مستوى السكر في الدم منخفضdextrose%٥٠ مل من ٥٠يعطى -٣
 دقيقة او ١٥ملغم عن الطريق الوريدي او عن طريق الشرج وتكر ارھا مرة واحدة بعد ١٠ valiumاعطاء -٤

 ملغم بالدقيقة ،في ا�طفال ممكن ان يعطى عن طريق ٢ ملغم وريديا بمعدل ٤ بجرعة lorazepamاعطاء 
  .دم القدرة على ا�عطاء الوريدي فتحة الشرج في حالة عدم ع

 دقيقة يعطى المريض ا�دوية التالية بالتسريب الوريدي مع ٣٠اذا لم تحصل استجابة وتحسن بعد فترة -٥
  :مراقبة القلب 
phyntoin بالدقيقة مع محلول / لغم م٥٠كغم وريدي بسرعة /ملغم ١٥ بجرعةNACLويخفف %٠.٩

 ملغم ٣٠ دقيقة تقريبا وتعطى جرعات اضافية الى ان نصل الى جرعة ٢٠مل خfل ١ ملغم لكل ١٠بتركيز 
  .كغم /

 ملغم بالدقيقة ١٠٠كغم وريديا بسرعة / ملغم ١٠ بجرعة phenobarbitalاذا لم تحصل استجابة يعطى -٦
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  . المعندة  ساعات في بعض الحا�ت٨وتكرركل 
 دقيقة يعالج بالتنبيب والتھوية والتخدير العام باستخدام احد ادوية التخدير ٦٠-٣٠اذا استمرت الحالة بعد -٧ 

   .thiopentalمثل 

    كيفية معالجة

 acute attacksلمرض الشقيقة     
   .paracetamol or soluble aspirinيعطى المريض احد ا�دوية المسكنة مثل   -١
لعfج الغثيان او التقيوء وزيادة امتصاص ا�دوية domperidone او Metoclopramideا يعطى -٢

ة فيقل امتصاص المسكنة �ن الحركة التمعجية او الدودية لfمعاء تقل خfل ا�صابة بنوبة الشقيقة الحاد
  .ا�دوية المسكنة 

 على النوبة وھذه ا�دوية مكن ان  اذا فشلت ا�دوية اعfه في عدم السيطرةsumatriptanيعطى المريض -٣
 ملغم عن طريق الفم تعاد الجرعة بعد ساعتين ٥٠تعطى فمويا او بخاخ عن طريق ا�نف او تحت الجلد بجرعة 

  . ساعة ٢٤لغم عن طريق الفم خfل  م٣٠٠على ا�قل اذا رجعت نوبة الشقيقة والجرعة القصوى لھا ھي 
 التي يستطيع صرفھا بدون طبيب يعني ھذا ان ھذه الحالة OTCوية جميع ھذه ا�دوية ھي من اد... ((مfحظة

  ((من ا�مراض التي يستطيع الصيد�ني عfجھا

-١ قليل ا�ستعمال ولكن يعطى في حالة عدم ا�ستجابة لfدوية اعfه بجرعة Ergotamineا�رغوتامين -٤
بع ايام بعد ھذه الجرعة اد لمدة ار ساعة و�يع٢٤ ملغم خfل ٤ ملغم عند النوبة والجرعة القصوى ھي ٢

  .القصوى 
  Prophylaxis migrainالمعالجة الوقائية 

اما الوقاية من المرض من النوبة التي تاتي لمريض الشقيقة اكثر من مرة واحدة في الشھر فيجب اعطاء -٥
  :معالجة وقائية وكالتالي 

النفسية ،بعض ا�غذية مثل ا�جبان الشدة ((يجب على المريض تجنب العوامل المھيجة للمرض مثل -١
  )).والشوكو�ته ،الكحول ،نقص النوم ،الحبوب المانعة للحمل 

  : اعطاء المريض احد ا�دوية التالية -٢
 - ١  oral propranolol من المستحضرات بطيء التحرير ١٦٠- ٨٠ بجرعة تتراوح .  

٢ -  oral pizotifen ملغم يوميا٣- ١.٥ بجرعة .  
٣ -  tylineamitrip ٥٠- ١٠بجرعة fملغم عند النوم لي .  
٤-   Sodium valproate ه ٦٠٠ -٣٠٠ بجرعةfملغم يوميا في حالة فشل المعالجة با�دوية السابقة اع.                                

  مامراض الد

  بنقص الحديد عند ا�طفال  كيفية معالجة فقر الدم
اليوم /كغم /ملغم ٦لفموية جدا فعال في اغلب الحا�ت ويعطى بجرعة  العfج باحد مستحضرات الحديد ا١- 

تقسم الجرعة الى مرتين الى ثfث مرات باليوم بين ا�كل او بعد ا�كل لتجنب التاثيرات الجانبية للحديد على 
 ثfث اشھر لتعويض الكامل لعنصر الحديد في ٣-٢القناة الھضمية ،ويجب ان تستمر العfج من 

 ساعة ،وفي اليوم الرابع يبدا الھيموكلوبين با�رتفاع ٢٤ستجابة عادة تكون سريعة للعfج وخfل الجسم،ا�
  :،وفي حالة فشل ا�ستجابة للمعالجة يمكن ان يكون بسبب 

  .سوء ا�متصاص *
  .استمرار سبب فقدان الدم او نقص الحديد *
  .تشخيص خاطئ لفقر الدم *

والجرعة .) iron dextran amp(حديد عن الطريق العضلي مثل وفي حالة سوء امتصاص مزمن يعطى ال
موكلوبين  امبو�ت حيث ان كل جرعة سوف تزيد الھي٤-٣الجرعة تعطى بين يوم واخر لمدة /كغم / ملغم ٤ھي 

  .ديسلتر /ملغم ١بمقدار 
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   packed red cell transfusion - ويتم الجوء الى ھذه الحالة عندما يكون مستوى ٢HB من  اقل
٥dl/gm ل المرة الواحد يجب ان �تكون اعلى منfويجب مراقبة عدد .كغم /مل ٥ والكمية التي تعطى خ

ضربات القلب خfل تسريب الدم ،مرة او مرتين من ھذه الكمية سوف تكون كافية لرفع مستوى الھيموكلوبين 
  . المطلوب الى المستوى

ون فقير بعنصر الحديد فيحتاج الى ادخال عنصر الحديد الى معالجة سبب فقر الدم مثf عادة حليب ا�م يك- ٣
  .غذاء الطفل واذا كان السبب من ا�سھال او غيره يجب معالجته لتجنب فقر الدم 

  
ليس كل نقص في الھيموكلوبين ھو فقر دم بنقص الحديد فيجب تحري السبب وليس اللجوء مباشرة : مfحظة 

  د الى اعطاء الطفل احد مستحضرات الحدي

  renal diseaseامراض الكلية 

   عند ا�طفال  nephritic syndromالخطة العfجية الكاملة لمرض  
اغلب الحا�ت يمكن ان تعالج وبنجاح في البيت بدون الحاجة للدخول للمستشفى ولكن بعض ا�حيان في 

  :ي الحfت الشديدة والتي تنكس يحتاج الى عfج داخل المستشفى والعfج يكون كالتال
 على المرض بواسطة اعطاء احد ادوية الستيرويدات induction of remission  يمكن السيطرة- او� 

steroid مثل البزولون prednisolone مرات يوميا ٤-٣اليوم عن طريق الفم مقسمة /كغم / ملغم ٢بجرعة 
ة تظھر ا�ستجابة للعfج بعد  حيث عادurineوتستمر المعالجة الى اسبوع واحد بعد اختفاء البروتين من البول

 اسبوع من البدء بالمعالجة اما اذا لم تظھر ا�ستجابة للعfج بعد فترة شھر من ا�ستعمال اليومي للعfج ٤-٢
   .renal biopsyفيجب عمل 

  
 ::  maintenance of remission ج حيث تعطىfاما اذا حدثت ا�ستجابة فيجب ا�ستمرار باعطاء الع 

بس مو واحد سھران على الفيس ((بين ييوم واخر صباحا بعد الفطور /كغم /ملغم ٢وصوفة سابقا الجرعة الم
ونستمر (( بوك ويكعد الساعة الثانية ظھرا ھھھھه ويتناول العfج اقصد صباحا ا�فضل السادسة صباحا 

لرجوع باعطاء  شھر ،وفي حالة رجوع المرض اثناء اعطاء جرعة الصيانة فيجب ا٦-٣باعطاء العfج لمدة 
 ١٢-٦العfج يوميا الى ان تتم السيطرة على المرض من جديد ومن ثم نعطي العfج بين يوم واخر لمدة اطول 

  .شھر 
 فيعالجون بواسطة عfج frequent relapses    اما في ا�طفال الذي يحدث عندھم 

cyclophosamide اسابيع مع ا�ستمرار بجرعة  ٨اليوم لجرعة واحدة يوميا لمدة /كغم / ملغم ٣- ٢بجرعة
 بين يوم واخر �طالة فترة السيطرة على المرض مع قياس عدد كريات الدم البيضاء prednisoloneالبزولون

   ..cyclophosamide كرية يقطع عfج ٥٠٠٠اسبوعيا وعندما تنخفض عن 

كافية لعfجھا ،اما اذا كانت  جدا steroid واستعمال ادوية salt فتقليل تناول mild odema اذا كانت - ثانيا 
moderate odema فتعالج بواسطة اعطاء furosemide كغم / ملغم ٢ يعطى عن طريق الفم بجرعة

اليوم وايضا تناول ا�غذية التي تحتوي على كمية ملح قليلة وتقليل تناول السوائل لمدة اسبوع ايضا قد تساعد /
 مع نقص في ا�لبومين في الجسم بصورة marked odemaفي حالة . عfج اتمام العfج بصورة افضل 

كغم عن / ملغم ٥عن طريق الوريد بجرعة  %٢٠ بتركيز albumineشديدة فيجب في ھذه الحالة اعطاء 
كغم عن طريق الوريد وبعد ذلك /ملغم ٢ بجرعة furosemideطريق الوريد خfل ساعتين متبوعة باعطاء 

  .ول الى ا�عطاء الفموي للمدررات يتح

 ويجب ان تكون ا�غذية التي urineالغذاء يجب ان يكون غني بالبروتين لتعويض البروتين المفقود في –ثالثا 
ا ما السوائل odemaيتناولھا المريض  خالية من الملح لمدة اسبوع او اسبوعين الى ان تتم السيطرة على 

  . متوسطة او شديدة odemaفيجب ان تقلل اذا كانت 
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  التي ربما تحدث اثناء المرض نتيجة قلة مناعة المريض ويتم التاكد من ذلك infectionعلى السيطرة –رابعا 
من خfل ارتفاع درجة الحرارة وزرع الدم وبعض ا�طباء يصف بعض المضادات الحيوية مثل ا�مبسلين 

   .infectionكعfجة وقائي من حدوث 

  
  ا�طفال             كيفية معالجة الفشل الكلوي الحاد في 

acute renal failure  
١- treatment of oliguria or anuria وھي خطوة مھمة لمعرفة اذا كان سبب الفشل الكلوي من   

prerenal او intrinsic renal حيث ان dehydration او blood loss او hypotension يدل على 
   :ات التالية  وتتم المعالجة حسب الخطوprerenalان سبب الفشل الكلوي ھو من 

     ::correction of hypovolemic by volum expanderالخطوة ا�ولى  

 او فقدان الدم او انخفاض ضغط الدم ،بواسطة اعطاء dehydrationوتتم العمل بھذه الخطوة في حالة 
 دقيقة ،اذا لم يحدث ٣٠كغم خfل / مل ٢٠بجرعة  ) RINGER lactate(او محلول % S\N٠.٩محلول 

  . ونطبق الخطوة التالية intrinsic renalار للمريض خfل ساعتين يدل على ان سبب الفشل الكلوي ھو ادر

 ويعطى furosemid بواسطة استعمال ا�دوية المدررة مثل induction of dieresis:الخطوة الثانية 
 ملغم ١٠عfج بمقدار كغم واذا لم تحدث استجابة خfل ساعة يتم اعطاء جرعة ثانية من ال/ ملغم ٢بجرعة 

  . دقيقة ٣٠كغم خfل / مل ٥قد ستعمل في ھذه الخطوة بجرعة % ٢٠ manitolكغم ، /
 يستطيع ا�درار والتبول يسھل oliguria nonاذا تمت ا�ستجابة للعfج في ھذه الخطوة وتحول المريض 

  .ي  التي تحدث عند مريض العجز الكلوhyper kalemia و over loadعلينا معالجة 
كغم /مايكروغرام ٥ بجرعة dopamineفي حالة عدم وجود ارتفاع في ضغط الدم عند المريض يت استعمال 

  .ن وزيادة مرور الدم الى الكلية  وذلك لتحسيv infusion.iالدقيقة عن طريق /
 ان تم  بعدurinationتقليل السوائل المعطاة الى المريض عند المريض الذي عنده فشل في :الخطوة الثالثة 

اعطاء المحاليل الوريدية في الخطوة ا�ولى وا�قتصار فقط على تعويض السوائل بطرق غير المحسوسة 
 في اليوم السابق لكي تعطى urineاليوم واظافة لھا مقدارمن السوائل بمقدار / مل ٣٠٠كالتعرق وھي بمقدار 

مع حجم واحد من % S\N٠.٩ اي اربعة احجام ١:٤بنسبة % W\G٥مع % S\N٠.٩للمريض على شكل 
W\G٥. %  

  % .W\G٥ ١٠٠وتعطى % S\N٠.٩ مل ٤٠٠ مل من السوائل تعطى ٥٠٠: مثال 
   : وھي كالتالي Acid base and electrolyte disturbanceمعالجة - ٢ 

  :الخطوة ا�ولى 
Metabolic acidosis وتعالج بعد تحديد درجة ا�ضطراب بواسطة التحاليل المختبرية حيث ان   severe 

acidosis تحدث عندما يكون PH وعندما يكون ٧.١٥ اقل من bicarbonate ١٠ اقل منliter\meq 
 دقائق عن طريق الوريد ويت ١٠كغم خfل / مل ٤بجرعة % sodium bicarbonate٥بواسطة اعطاء 

عند % sodium bicarbonate٥ دقيقة حيث يمكن اعادة الجرعة من ٣٠تحليل غازات الدم الشرياني بعد 
  .كافية للمعالجة بالجرعة ا�ولى الضرورة وعدم ا�ستجابة ال

 ٦liter\mEqعندما يكون مستوى تركيز البوتاسيوم فوق  : hyper kalemiaمعالجة :الخطوة الثانية 
يكون خطر وربما يؤدي الى عدم انتظام بضربات القلب وربما الوفاة ،ويجب تجنب ا�غذية وا�دوية والسؤائل 

،اما اذا اصبح مستوى البوتاسيوم . بصورة كافية urine flowيد من البوتاسيوم في الجسم الى ان تتم التي تز
  : فيجب المعالجة الطارئة بواسطة ٧فوق 

  calcium gluconate ل / مل ٠.٥بجرعة ١-%  ١٠fدقائق حيث ان الكالسيوم سوف ١٠كغم وريدي خ 
  .ساعة واحدة فقط % ١٠ calcium gluconateفترة عمل .يعاكس فعل البوتاسيوم على القلب 

  sodium bicarbonateل /مل٤ بجرعة ٢ -%٥fدقائق وريدي حيث ان ١٠كغم خ bicarbonate يقلل 
 ،فترة intracellular وتقوم بنقل البوتاسيوم الى داخل الخfيا acidosisمستوى البوتاسيوم خfل تصحيح 

  .ط ھي ساعتين فق% sodium bicarbonate٥عمل 
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 glucose and insulin infusion - ٢٠   حيث يعطى ٣ %glucose كغم مع /مل ٢ بجرعةregular 
insulinوحدة واحدة من ا�نسولين (((  بجرعةregular insulin ٢٠ مل من ٢٠ لكل %glucose ((((

يله في البfزما حيث يؤدي ھذا الخليط الى ادخال البوتاسيوم الى داخل الخfيا وتقل.تعطى خfل ساعة واحدة 
   . ھي اربع ساعات glucose and insulin infusion -وفترة فعل 

  
  :الخطوة الثالثة 
 diazepam الذي ربما يحدث لfطفال ويعالج بواسطة اعطاء المريض convlusion::         معالجة 

ثل نقص  مconvlusionكغم ،مع تصحيح نقص العوامل المسببة لل / ملغم ٠.٥- ٠.٣وريدي بجرعة 
  .الكالسيوم او الصوديوم اوغيره 

  
حيث ان ثلث مرضى فشل الكلوي الحاد تحدث بسبب   : infectionالسيطرة على :الخطوة الرابعة 

infection جه بمضاد حيوي مناسب والسيطرة عليھا مع ا�خذ بنظر ا�عتبار عدم وصف مضادfلذا يجب ع 
 aminoglycoside او يؤثر على الكلية مثل ادوية حيوي يكون استخراجه الرئيسي عن طريق الكلية

 وا�ھتمام بامرين متابعة الجرعة وعدد مرات liverوا�فضل استعمال ا�دوية التي يكون خروجھا عن طريق 
  .ا�عطاء استنادا الى عمل الكلية ودرجة الفشل 

  
 ٧dl\gm اقل من HB كون  فقر الدم الذي يحدث اثناء الفشل الكلوي الحاد وتعويض الدم في حالة- ٥  

  .كغم /مل ٥بجرعة 
   .احد الطرق المناسبة للتغذية تصحيح ارتفاع ضغط الدم في حالة ارتفاعه واعطاء التغذية المناسبة ب- ٦ 
   

  ::نظرة صيد�نية لمرض الفشل الكلوي المزمن وعfجه 
  -او� 

Chronic kidney disease:::  ھو وجودkidney damageالترشيح الكلوي  او قلة في معدل 
glomerular filtration rate (GFR ( ث اشھر او اكثر وبصورة عامة يعرف على انه نقصfلمدة ث

   في وظيفة الكلية والذي يحدث في فترة تتجاوز عدة اشھر الى سنةa progressive declineمتقدم 
  

   اسباب الفشل الكلوي المزمن - ثانيا
  .ارتفاع ضغط الدم -١
  .وية المؤذية للكلية التعرض لfد-٢
٣- Diabetic nephropathy.-.  
  .Polycystic kidneyمرض - 
 - Glomerulonephritis  
  renal calculi. حصاة الكلى - 
  )renal artery stenosis(تضيق الشريان الكلوي - 

  
  ا�ختبارات الدموية التي تساعد على تشخيص الفشل الكلوي المزمن -ثالثا 

  
  .BUN وتركيز creatinineالكرياتينين ارتفاع تركيز -١ 

  .metabolic acidosis الدم ومستوى البكربونات وحدوث PH انخفاض -٢
  .انخفاض مستوى الكالسيوم -٣
  . زيادة تركيز مستوى البوتاسيوم والفوسفات -٤
  .Normochromic, normocytic anemia حدوث فقر دم من نوع -٥
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 the hormoneمن ھرمون ا�ريثروبويتين % ٩٠الكلية تنتج ::المزمن فقر الدم في الفشل الكلوي -رابعا 

erythropoietin الذي يحفز على انتاج كريات الدم الحمراء red blood cell والنقص في، nephron 
mass يسبب في قلة انتاج ھرمون ا�رثروبويتين the hormone erythropoietin والذي يؤدي الى 

 وقصر lethargy والنحول pallor الكلوي المزمن واھم اعرضه ھي الشحوب حدوث فقر الدم في الفشل
  .breathlessness on exerciseالتنفس عند اجراء التمارين 

  
 nitrogenous toxinsتحدث بسبب تجمع اليوريا و :: في الفشل الكلوي المزمن Uraemia ٠-خامسا

 الھضمية مزعجة وجدا عسيرة ربما تكون مسؤلة ا�خرى ،ومن المعروف ان اليوريا تسبب اعراض في القناة
 التي تشاھد في الفشل الكلوي المزمن واليوريميا ايضا تسبب capillary fragility and purpuraعن 

اما اعراضھا فھي النحول والتعب ) uremic bleeding(تحطم للصفيحات الدموية وتسبب الميل للنزيف 
fatigue والضعف العام في الجسم weakness وقصر التنفس shortness of breath والغثيان nausea 
  .mental confusion و anorexia وفقدان الشھيةbleedingوالنزف ،vomitingوالتقيوء 

  
 Sodiumالصوديوم والماء ::  في الفشل الكلوي المزمنFluid and electrolyte imbalance -سادسا

and waterالكليتان وحدوث خلل في النفرون  ينظم بواسطة بصورة اولية بواسطة nephron mass يؤدي 
 للماء والصوديوم reabsorption واعادة ا�متصاص glomerular filtrationالى قلة الترشيح الكلوي 

  .pulmonary oedema, and heart failure مسببه في حدوث edemaويؤدي الى حدوث 
  

في الفشل Cardiovascular diseaseو hyperkalemiaو metabolic acidosisحدوث -سابعا 
 tubular secretion of يقلل من Reduction in nephron massحدوث :: الكلوي المزمن 

potassium وھذا يؤدي الى حدوث زيادة في تركيز عنصر البوتاسيوم hyperkalemia وھذه الزيادة 
ا الخلل الذي يحدث في وظيفة الكلية تسبب عدة تاثيرات غير مرغوبه على القلب وباقي اجھزة الجسم وايض

 hydrogen نتيجة قلة استخراج metabolic acidosisاثناء الفشل الكلوي المزمن يؤدي الى حدوث 
 وعدم fluid retention بسبب احتباس الماء والصوديوم Hypertensionوايضا يحدث ارتفاع ضغط الدم 

 وامراض القلب التاجية heart failureشل القلبي خروجه من الجسم وھذا يؤدي الى زيادة حدوث مرض الف
IHD مثل الذبحة والجلطة القلبية يساعدھم في ذلك ا�ضطراب في تركيز الدھون Dyslipidaemia.  

  
   الذي يحدث في الفشل الكلوي المزمن renal osteodystrophy ماھو -ثامنا 

 وبالتالي قلة D vitamin Dيق تفعيل فيتامين التدھور الذي يحدث في الكلية نتيجة الفشل الكلوي المزمن يع
 من القناة الھضمية يؤدي الى قلة تركيز الكالسيوم وھذا يؤدي الى تفعيل calciumامتصاص الكالسيوم 
وعند تدھور مرض الفشل الكلوي فانه �يتم ). .parathyroid hormone (PTHھرمون جار الدرقية 

 وھذا يؤدي الى تكوين ما يسمى bone resorptionحرره من العظام السيطرة على تركيز الكالسيوم ا� عند ت
  .renal osteodystrophyبالحثل العظمي كلوي المنشأ 

  
   عfج الفشل الكلوي المزمن -تاسعا ا

يتضمن عfج الفشل الكلوي المزمن العfجي الدوائي وغير الدوائي والھدف من العfج ھو منع تدھور المرض 
او شدة المضاعفات التي تحدث في المرض مثل فقر الدم والتاثيرات العظمية وغيرھا اكثر وتقليل تطور 

ويتضمن العfج غير الدوائي تقليل تناول البروتين والملح والسوائل والسيطرة على سكر الدم وضغط الدم 
fجية وتقليل تناول ا�غذية الغنية بالبوتاسيوم با�ضافة الى العfج الدوائي باتباع النصائح غير الع  

  
   Chronic kidney disease في مرضى Hypertension معالجة - عاشرا 

   .mm Hg ١٣٠/٨٠ضغط الدم المطلوب ھو اقل من -١ 
  .fluid intakeوايضا تقليل ) g/day ٣ to ٢(يتم التقليل من استعمال الملح الى -٢
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لنحصل على الضغط المطلوب وھذه اغلب المرض يحتاجون الى اكثر من ثfث ادوية من ادوية ضغط الدم -٣ 
 dihydropyridine calcium channel او ARBs،  او ACEIsا�دوية ھي اما من مجموعة 

blockers حيث تكون ھذه ا�دوية ھي المفضلة في مرض الفشل الكلوي المزمن  .  
.  

لفشل في اMetabolic acidosisو Hyperlipidemiaو Fluid abnormalitiesمعالجة -الحادي عشر 
 ربما يكون long- term dialysis،  او غسيل الدم diureticsاستعمال ا�دوية المدررة ::الكلوي المزمن 

 التي تحدث في الفشل الكلوي edemaواعfج . blood pressureضروري للسيطرة على ضغط الدم 
المستمر  وخاصة عندما تستعمل عن طريق التسريب الوريدي Loop diureticsالمزمن واستعمال 

continuous infusion تزيد من urine volume و renal sodium excretion . وبالتالي تقلل من
edema اما ا�ضطراب الذي يحدث في زيادة الدھون Hyperlipidemia فيعالج بواسطة ادوية Statins 

 عن طريق sodium bicarbonate فتعالج باعطاء دواء Metabolic acidosisواما حالة حموظة الدم 
  .الوريد البطيء 

  
من اھم مضاعفات الفشل الكلوي :: معالجة فقر الدم وزيادة الفوسفات في الفشل الكلوي المزمن -الثاني عشر 

 ويعالج باعطاء المريض اما anaemia of erythropoietin (EPO) deficiencyالمزمن ھو فقر الدم 
erythropoietin-alpha or –beta او the longer-acting darbopoietin-alpha ويعطى ايضا 

 erythropoietin كي يحسن ا�ستاجة العfجية لعfج ا�ريثروبويتين iron therapy Parenteralمعه 
 ويعالج بتقليل تناول ا�غذية Hyperphosphataemiaوايضا من مضاعفات الفشل الكلوي المزمن ھي 

 عن طريق الفم الذي يرتبط مع calcium carbonate واعطاء عfج phosphateالغنية بالفوسفات 
 ضمن calcum ويمنع امتصاصه ويجب المحافظة على كون تركيز الكالسيوم phosphateالفوسفات 

 ١α-colecalcifero synthetic vitamin D analogue such asالمستوى الطبيعي خfل اعطاء عfج 
  . يحدث في الفشل الكلوي المزمن  الذيrenal osteodystrophyلمعالجة الحثل العظمي 

  
   end-stage renal diseaseثالث عشر ؛؛ 

 end-stage renal disease الى مرحلة chronic renal failureعندما يصل الفشل الكلوي المزمن 
وعدم ا�ستجابة المطولة للطرق العfجية للسيطرة على ا�عراض والمضاعفات التي تحدث يتم التحول الى اما 

 ،long- term dialysis او renal transplantation وتوجد . �طالة عمر وحياة المريض بھذا المرض
 acuteويفضل للمرضى الذين يعانون من ) Hemodialysis (HDنوعان من الغسيل الكلوي ا�ول ھو 

hyperkalemia جية واھم مضاعفاته ھيfغير مستجيب للطرق الع hypotension و Muscle 
crampsو  thrombosis و infection اما النوع الثاني من الغسيل الكلوي فھو ، Peritoneal 

dialysis (PD ( ويفضل للمرضى اللذين يعانون منbleeding disorders و cardiovascular 
disease . واھم مضاعفاتهhyperglycemia ، وinflammation or infection at the catheter 

site و this method carries a high risk of peritonitis. والطريقة الثانية ھي زرع الكلية وھذه
   ..  عملية جراحية تسمح للمريض للعيش بصورة طبيعية ولمدة طويلة ومعالجة    زيادة البوتاسيوم  

   بصورة مبسطة  ؟Nephrotic syndromeعfج 

 normal protein الملح وتناول  بصورة عامة يتضمن تقليل تناولNephrotic syndromeان عfج 
 مع او بدون اضافة ٢٤h PO/٢٥٠mg- ٨٠ furosemide مثل عfج   diureticsوفي البالغين يستعمل   

metolazone or spironolactone  مع مراقبة كل من اليوريا والمحاليل urea and electrolyte 
 chronic nephrotic syndrome    كغم  من وزن المريض ، وفي حالة١بحيث نفقد كل يوم تقريبا 

وايضا . slow progression of renal impairment و proteinuria لتقليل  ACE iنستعمل ادوية 
 Prophylactic التي قد تحدث خfل المرض بسبب قلة المناعة واعطاء ھيبارين وقائي infectionsتعالج 

heparinحدوث  اذا كانت ھناك انعدام او قلة بالحركة لتجنب Thromboembolism التي تحدث بسبب 
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 clotting factors & plateletزيادة عوامل التخثر واخلل في الصفيحات الدموية 
abnormalities. وايضا معالجة ارتفاع ضغط الدمTreat hypertension باحد ادوية مجموعة  .ACE-i 

or ARBs وايضا معالجة hyperlipidaemiaل المرضfنتيجة زيادة تصنيع   التي تحدث خ hepatic 
lipoprotein بادوية statins  

  acute cholecystitsالتھاب المرارة الحادة  
  المعالجة  ...التشخيص .. ا�عراض 

من الحا�ت وفي بعض % ٩٠يحدث بعد انحشار الحصاة في القناة الصفراوية او في عنق المرارة  في :: او� 
من الحfت وھو مايسمى بالتھاب % ١٠ادة دون وجود حصيات بنسبة ا�حيان يحدث التھاب المرارة الح

   .acalcu lous cholecystitsالمرارة الfحصوي       
  

اھم اعراض المرض ھو مغص مراري وخfل بضعة ساعات تتطور الحالة الى الم شديد في الربع :: ثانيا 
 عند اللمس المنطقة عند الفحص ويزداد ا�لم العلوي ا�يمن من البطن يترافع مع ارتفاع درجة الحرارة والم

   . murphys sign وھو مايسمى بعfمة مورفي  cough او السعال deep inspirationعند الشھيق
  

  وايضا  يعاني المريض من غثيان وتقيوء وفقدان للشھية :: ثالثا 
 serum bilirubin الكبد  مثل يضھر تعداد كريات الدم البيضاء ارتفاعا وقد يحدث ارتفاع قليل   في وظائف

  AST. و ، alkaline phosphataseو
  .يشخص المرض  با�ضافة الى العfمات وا�عراض وبواسطة السونار:: رابعا 

  : يتم تدبير المرض بنوعين:: خامسا 
سكين تحفظي لمعالجة ا�عراض الحادة  ويتضمن الحمية المطلقة  عن طريق الفم ،السوائل الوريدية ،ت:: ا�ول

،واعطاء المضادات الحيوية NSAIDS او ادوية meperidineا�لم  بواسطة ا�دوية مثل استعمال البثدين 
   . Cefotaxime مثل السيفوتاكسيم

  . ساعة من الھجمة الحادة ٤٨جراحي حيث يتم استئصال المرارة خfل ::  الثاني
     cholangitsالتھاب الطرق الصفراوية الحاد 

  
  المعالجة   . لتشخيص ا. ا�عراض 

وھو حدوث عدوى بالبكتريا في الشجرة الصفراوية وقد يكون ناتج من عدة جراثيم ويعد تشكل الحصاة ::او� 
في القناة الجامعة اشيع اسباب التھاب الطرق الصفراوية الحادة اما ا�سباب ا�خرى فتشمل التضيقات 

  .اوية او تلك المترافقة مع التھاب البنكرياس المزمن الصفراوية السليمة بعد التداخfت الجراحية الصفر
  

من اھم اعراض التھاب الرق الصفراوية ھو ارتفاع درجة الحرارة واليرقان وا�لم في الربع ا�يمن ::ثانيا 
و�يكون موجود في جميع الحا�ت )) charcots triadثfثي شاركو ((العلوي وھذه ا�عراض الثfث تسمى 

.  
  

 منشا اليرقان في ھذه الحالة ھو الركودة للمادة الصفراء وبالتالي فان البول يكون قاتما والبراز ان::ثالثا 
شاحبا والجلد حاكا وقد يراجع المرضى الكبار المسنون باعراض غير نوعية مثل التخليط الذھني والضعف 

  .العام 
الدم البيضاء والنتيجة ا�يجابية لزرع يتم التشخيص من خfل امور منھا ا�رتفاع الحاصل في كريات ::رابعا 

  ومن خfل السونار يضھر للطبيب alkaline phosphataseالدم لمعرفة البكتريا وارتفاع البليروبين و 
توسع توسع بالقناة الجامعة وتوجد اجرارت اخرى عن طريق ا�جھزة الطبية من مھمة الطبيب الجراح 

  .ا�ختصاص 
  

من خfل انعاش المريض وتعويض السوائل في حالة الصدمة وتسكين ا�لم ويتم تدبير المرض ::خامسا 
وفي cefotaximeومعالجة العدوى بالمضادات الحيوية الوريدية حيث تشمل اعطاء كل من السيفوتاكسيم 

 اما المعالجة البديل فتشمل metronidazole مع الفfجيل ciprofloxacinحالة التحسس يعطى السبرودار
 ،واجراء تداخل metronidazole وفfجيل gentamycin مع الجنتمايسين  amoxicillinا�موكسيل 

  .  لتحقيق التصريف الصفراوي ERCPبواسطة 
  نظرة صيد�نية مبسطة لعfج
Chronic pancreatitis   
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تصاص في حالة التھاب البنكرياس المزمن يتم التركيز بالعfج على حالتين ھما نوبة ا�لم وسوء ا�م::او� 
  .نوبة ا�لم تعالج باعطاء مسكنات ا�لم مثل البثدين امبول مع اعطاء السوائل عن طريق الوريدي

 a low-fatوسوء ا�متصاص يعالج باعطاء المريض غذاء يحتوي على نسبة جدا قليلة من الدھون :: ثانيا 
diet وتعويض انزيمات البنكرياس   pancreatic enzyme replacementل اقراص متوفرة   على شك

بالصيدليات عن طريق الفم ،و�ن انزيمات البنكرياس تكون غير فعالة وتفقد فعليتھا بوجود حامض المعدة 
HCL فيجب اعطاء ادوية تقلل من الحامض في المعدة مثل omeprazole    جfاو ع sodium 

bicarbonateتعطى انزيمات البنكرياس على   حيث تحسن من فعالية وكفاءة عمل ا�نزيمات البنكرياسية او 
  .  وتعطى بعد ا�كلenteric-coated tabletsشكل 

  
 للسيطرة على ارتفاع Insulinوايضا من ا�دوية التي تعطى في التھاب البنكرياس المزمن ا�نسولين ::ثالثا  .

  .السكر الحاصل بسبب ھذا المرض 
با�ضافة الى ما ذكرت اعfه قد يكون . ة بالدھون ايضا يجب تجنب الكحول والوجبات الكبيرة الغني::رابعا 

  .العfج الجراحي ھي احد الخيارات التي يقررھا الطبيب الجراح في حا�ت معينة 
  التھاب البنكرياس الحاد

ACUTE PANCREATITIS   
ويزداد يشكل الم  في الجھة العليا من البطن والذي ينتشر الى الضھر العرض النموذجي لھذا المرض  :: او� 

  ھذا ا�لم عند النوم على الضھر
 supine position.  

 عادة مع انخفاض للضغط الدم vomiting مع التقيوءnauseaايضا يشاھد الغثيان:: ثانيا 
hypotensionوسرعة ضربات القلبtachycardia وارتفاع بسيط لدرجة الحرارة low-grade 

fever يحدث قصور متعدد لبعض ا�عضاء مثل التنفس او البول ،وفي حالة التھاب البنكرياس الحاد الشديد.  
اعلى (ويضھر عند الفحص السريري يوجد ايfم ودفع عن مكان ا�لم وصfبة في مكان ا�لم ايضا ::ثالثا 

،ويشير التكدم الذي يضھر على الجلد في الخاصرتين او حول السرة الى حدوث التھاب بنكرياس حاد )البطن 
   .necroticوشديد ومن النوع 

ويتم التشخيص عادة من خfل العfمات وا�عراض والفحص السريري وايضا من خfل ارتفاع انزيم :: رابعا 
وايضا يتم فحص نسبة الدم حيث يfحظ عادة ارتفاع Serum lipase والليباز Serum amylaseا�ميfز

دم الشرياني وكالسيوم  الف كرية دم  وغازات ال١٥ فوق Leukocytosisبكريات الدم البيضاء
Hypocalcemia حظ انخفاض فيه بنسبةfمن المرض  وايضا ارتفاع سكر  % ٢٥حيث ي

 يعد شائعا في ھذا المرض  كوسيلة لتحديد شدة التھاب البنكرياس وايضا يتم Hyperglycemiaالدم
  .التشخيص بمساعدة الدراسة ا�شعاعية 

كان من النوع الخفيف يعطى فقط مسكنات ا�لم مثل البثدين ويتم تدبير المرض بحسب درجته فان :::خامسا 
meperidine او الترامادول و�يعطى المورفين �نه يؤدي الى تفاقم التھاب البنكرياس والحمية المطلقة عن

طريق الفم لعدة اسابيع يتم اعطاء التغذية عن طريق ا�نبوب  الى جزء ا�معاء الدقيقة المسمى بالصائم 
مريض السوائل الوريدية المناسبة وفي ا�لتھاب الشديد يضاف الى العfج مضادات حيوية مثل عfج ،ويعطى ال

imipenemcilastatin ث مرات يوميا لمدة اسبوعين ٥٠٠   يعطى بجرعةfملغم ث.  
 ساعة في حالة  التھاب البنكرياس الحصوي او التھاب الطرق ٤٨     خfل ERCPويتم عمل ::   سادسا 

   .cholangitisاوية الصفر
   

  كيفية معالجة  
DI(Diabetes insipidus (  
  
-١ اما بجرعة تحت الجلد  DDAVP(desmopressin(  يعالج باعطاء Pituitary DIاذاكان من نوع - ١
 مايكروغرام مرتين الى ٢٠-١٠ بجرعة nasal spray مايكروغرام مرة الى مرتين يوميا ،او بواسطة ٢

  . مايكروغرام مرتين الى ثfث مرات يوميا ٤٠٠-١٠٠ بجرعة orallyيعطى ثfث مرات يوميا او 
  
 مع تقليل الصوديوم في amilorideاو / مع thiazide diuretic تعالج nephrogenic DIاعراض -٢

   .indomethacin مثل prostaglandin synthesis inhibitorsا�كل او تعالج باعطاء 
  

  )  SIADH(ppropriate Antidiuretic Hormone Syndrome of Inaكيفية معالجة 
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  .urinary output مل اقل من ٥٠٠ يجب تقليل تناول السوائل الى -ا
 بتسريب وريدي saline%)٣ (hypertonicفي حالة وجود اعراض شديدة او عfمات يتم اعطاء محلول -٢

 ١٣٠ يصل مستوى الصوديوم كغم بالدقيقة مع قياس مستوى الصوديوم كل ساعة الى ان/ مل ٠.٠٥بمعدل 
mmol/L.   

 ساعة وتم تصحيح ھذا ٤٨- ٢٤مع مfحظة انه في حالة وجود انخفاض بمستوى الصوديوم لمدة -٣
  .pontine myelinolysis centralا�نخفاض بصورة سريعة فانه يؤدي الى 

 Demeclocycline -ج ٣٠٠- ١٥٠ بجرعة ٤fث مرات يوميا او يعطى عfملغم ث fludrocortisones 
 chronic ملغم عن طريق الفم مرتين يوميا قد يحتاج اعطاءھا للمريض لمعالجة ٠.٢-٠.٠٥بجرعة 

SIADH.  

  كيفية معالجة مرض  
 hypothyroidism  

  
   سنة وليس لدية امراض قلب يعطى عfج   ٦٠اذا كان عمر المريض اقل من -١
 )levothyroxine (Tا قبل ا�كل مايكروغرام يوميا صباح١٠٠-٥٠ بجرعة ٤.  
  coronary ولديھم احد امراض elderly في المرضى -٢

artery disease يعالج ايضا )levothyroxine (Tمايكروغرام وتزداد ٢٥-١٢.٥ ونبدء بجرعة ٤ 
 الى ان نصل الى مستواه TSH levels مايكروغرام استنادا لقياس ٢٥- ١٢.٥ اسبوع بمقدار ٨-٦تدريجيا كل 

  .TSH levelsالطبيعي 
  
  
 �ن الجرعة عادة تحتاج الى TSH levelالمراءه الحامل المصابة بھذا المرض يجب ان تفحص ھرمون -٣

  .من الجرعة قبل الحمل % ٥٠-٣٠زيادة بنسبة 
  

  كيفية معالجة مرض
addison,s disease  

 ملغم تقسم الجرعة الى  ثلثين صباحا وثلث ٣٠- ٢٠ بجرعة Hydrocortisoneيعطى المريض عfج -١
الجرعة مساءا ،بعض المرضى يستفادون من ا�عطاء ثfث مرات يوميا ويمكن استعمال بافي ادوية 

glucocorticoids.   
 primary adrenal insufficiency في حالة وجود   Mineralocorticoidيعطى عfج من نوع -٢

ظة على مع المحافmg ٠.١–٠.٠٥ عن طريق الفم بجرعة    fludrocortisonesويعطى عfج 
adequate Na intake ويجب ان تنظم الجرعة بحيث نحصل على مستوى طبيعي لمستوى الصوديوم، 
  .والبوتاسيوم وضغط الدم 

 يجب ان تضاعف ،وايضا خfل hydrocortisone جرعة عfج intercurrent illness خfل فترة -٣
adrenal crisis جرعة hydrocortisoneث مرات يوميا ١٠٠عطى  يجب ان تكون عالية بحيث يfملغم ث

  .  ايضا normal salineعن طريق الوريدي مباشر  مع اعطاء محلول  
  سؤال وجواب صيد9ني يشرح

  طريقة معالجة السكر النوع ا9ول باختصار   
  

من المعلوم لدى الزمfء الصيادلة الكرام ان عfج مرض السكري النوع ا�ول يتضمن تعديل النظام الغذائي 
يير النمط الحياتي بشكل يناسب مريض السكري مثل اجراء بعض التمارين الرياضية واستعمال ا�دوية وتغ

المناسبة لخفظ سكر الدم ،والعfج المستعمل لھذا النوع من السكري لجعل مستوى سكر الدم بالمستوى 
  مرة تعطى يوميا ؟؟الطبيعي او المقبول ھو عfج ا�نسولين ،فكم ھي جرعة ا�نسولين المستعملة ؟وكم 

 بجرعة     insulinبصورة عامة يعالج مريض السكر من النوع ا�ول باعطاءه دواء ا�نسولين  :الجواب 
اليوم  وعدة انواع من مستحضرات ا�نسولين تستعمل ولكن بصورة عامة يعطى /كغم / وحدة ١.٠–٠.٥

 بنسبة مختلفة على ا�غلب ھي short-acting insulin مع intermediate insulinمرتين يوميا بدمج 
 قبل الفطور وقبل العشاء intermediate insulinمن  % ٧٠ونسبة short-acting insulinمن % ٣٠

  . وبعد ذلك تتابع بتغيير الجرعة حسب التغيرات والمؤثرات على سكر الدم زيادة ونقيصة 
  

  باختصارanemiaكيفية معالجة ثمانية انواع من انواع فقر الدم  
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 وذلك بايجاد ومعالجة سبب فقدان الدم ويعالج باعطاء المريض Iron deficiencyعfج فقرالدم من نوع -١
oral iron مثل FeSO٣٠٠ ٤ mg tid .  

ملغم يوميا او ١   عن طريق الفم بجرعة folic acidعfج فقر الدم بسبب نقص فولك  اسد ويعالج باعطاء -٢
  .ان المريض يعاني ايضا من سوء امتصاص  ملغم من فولك  اسد اذا ك٥يعطى 

  
 عن طريق العضلة  ويعالج باعطاء ھذا الفيتامين Vitamin B١٢  عfج فقر الدم بسبب نقص فيتامين -٣

مايكروغرام عن الطريق العضلي كل ١٠٠٠-١٠٠ مايكروغرام لمدة سبعة ايام بعد ذلك يعطة ١٠٠بجرعة 
  . باليوم B١٢ملغم عن طريق الفم من فيتامين ٢شھر او 

 ويعالج بمعالجة السب او� مثل الفشل الكلوي Anemia of chronic diseaseعfج فقر الدم من نوع -٤ 
كغم ثfث مرات / وحدة ١٥٠-٥٠ بجرعة recombinant human erythropoietinويتم اعطاء 

  .اسبوعيا 
  
اليوم عن /كغم / ملغم ٣٠-١٠ بجرعة hydroxyureaويعالج باعطاء عfج :عfج فقر الدم المنجلي -٥ 

 �نه كثير التعرض لھذه العدوى infections ومعالجة  folic acidطريق الفم مع اعطاء المريض ايضا 
 ومسكن الم oxygenباعطاء المريض painful crisesلھبوط مستوى المناعة عند المريض ،ومعالجة        

  . واعطاء السوائل ونقل الدم pethidinغير البثدين 
  
، )g/dL ٩( بنقل الدم للمحافظة على مستوى للھيموكلوبين فوق Thalassemia يعالج فقر الدم من نوع -٦

؛ deferoximine chelation ومنع تراكم الحديد بالجسم باعطاء عfج folic acidواعطاء المريض ايضا 
ستئصال الطحال وزرع نخاع الذي يعمل على ا�رتباط مع الحديد ويخرجة من الجسم ،وقد يلجأ ا�طباء الى ا

  .العظم اذا لم تتم السيطرة على المرض 
  
  
 باعطاء مثبطات المناعة مثل ادوية مجموعة Autoimmune hemolysis معالجة فقر الدم من نوع -٧

glucocorticoids وغيرھا من ا�دوية المثبطة للمناعة .  
  
العوامل التي تحرض على تحلل الدم مثل  وتعالج بتجنب G٦PD deficiencyمعالجة فقر الدم من نوع -٨

  .بعض ا�دوية وا�غذية مثل عfج  السبرودار والمثبريم والدابسون والباقfء 
   

  
  كيفية معالجة

VIRAL MENINGITIS   
  
  
  
 معالجة اعراض المرض من ارتفاع درجة الحرارة وا�لم بواسطة ا�دوية المسكنة لfلم والخافظة للحرارة -١
.  

  
  
  .يحتاج ادخال المريض الى المستشفى ا� في المرض الكبار وقليلوا المناعة عادة �-٢
  
  
كغم /ملغم ١٠ بجرعة IV acyclovirيعالج باعطاء المريض اذا كانت العدوى الفايروسية شديدة بعfج -٣
  . ساعات لمدة سبعة أيام فقط ٨كل /

 oral اسبوع واحد من عfج  فيجب ان يعطى كورس عfجي لمدةfor mildly affected ptsاما -٤
acyclovir ج ٨٠٠ بجرعةfملغم خمس مرات يوميا او عvalacyclovir ملغم كل ثمان ١٠٠٠ بجرعة

  . ساعات ٨ملغم كل ٥٠٠ بجرعة famciclovirساعات او عfج 
  

  كيفية معالجة اسھال المسافرين
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Traveler’s Diarrhea   
و افريقيا يتعرضون الى الم بطني شديد ومفاجيء مع من المسافرين الى دول في اسيا ا% ٥٠- ٢٠نسبة -١

 يوم من الوصول ويحدث بسبب ٥-٣،وعادة يبدا في اول watery diarrheaفقدان للشھية واسھال مائي 
 enterotoxigenicويحدث بسسبب  . أيام٥-١تناول ا�غذية او المياة الملوثة ،ويستمر لمدة 

Escherichia coli.  
 السوائل لتعويض السوائل  المفقودة   بسبب ا�سھال ويمكن ان يعطى كورس عfجي   ا�كثار من تناول-٢

 ٥٠٠ بجرعة ciprofloxacin مثل عfج fluoroquinolone يوم من احد ادوية مجموعة ٣-١قصير من 
 اليوم /كغم / ملغم ٢٠-١٠ بجرعة azithromycinملغم مرتين يوميا للكبار اما ا�طفال فيمكن ان تعطى عfج 

  . ساعة ٣٦-٢٤حيث ممكن ان تقلل فترة ا�سھال الى 
 loperamide  للسيطرة على ا�سھال مثل عfج Antimotility agentsاعطاء المريض احد ادوية -٣

  . ساعة ٢٤ ملغم في ١٦ملغم بعد كل خروج حتى ٢ ملغم في البداية ثم بعد ذلك ٤بجرعة 

  سؤال وجواب للعاملين

  في ردھات ا�طفال 
 وھي gastroenteritisھناك ثfث اعراض رئيسية عند ا�طفال اللذين يعانون من التھاب ا�معاء  ::السؤال

   ،كيف يتم معالجتھم ؟؟feverوارتفاع درجة الحرارة diarrheaوا�سھال vomitingالتقيوء 
  ::الجواب 

معاء حيث ان التقيوء السيطرة على ھذه ا�عراض مھمة جدا �نھا تؤدي الى زيادة مضاعفات مرض التھاب ا�
يؤدي الى زيادة فقدان السوائل والجفاف لدى ا�طفال ويعالج بواسطة اعطاء السوائل الباردة وادوية التقيوء 

 ١بجرعة domperidoneاليوم او الدومبيريدون /كغم / ملغم ٠.٥ بجرعة metoclopromideمثل البfسيل
بثfثين دقيقة عن طرق الفم اما في حالة التقيء الشديد فيعطى اليوم ثfث مرات باليوم قبل التغذية /كغم /ملغم 

 عن طريق العضلة في جرعتين يوميا وفي الحا�ت ا�كثر شدة يجب ادخال metoclopromideالبfسيل ا 
  .المريض الى المستشفى ويعوض السوائل عن طريق الوريد وا�دوية المضادة للتقيوء عن طريق الوريد 

لحرارة فيعالج باعطاء السوائل الباردة بكثرة وايضا قد نحتاج الى اعطاء ا�دوية الخافضة اما ارتفاع درجة ا
 ساعات او يعطى البروفين ٦/كغم / ملم ١٥ بجرعة paracetamolللحرارة مثل البارسيتول 

ibuprofen ث مرات يوميا مع عمل كمادات باردة للطفل /كغم / ملغم ٥٠- ٣٠بجرعةfاليوم مقسمة على ث
  ما التحاميل فتكون ممنوعة في حالة ا�سھال الشديد،ا

اما ا�سھال فيعالج بمعالجة السبب فان كان بكتيري فتعالج باعطاء المضادات الحيوية واذا كان طفيلي فتعالج 
  .با�دوية المضادة للطفيليات 

  في التھاب ا�معاء عند ا�طفال سؤال حول استعمال المضادات الحيوية
 عند ا�طفال ؟؟وماھي المضادات gastroenteritisل المضادات الحيوية في التھاب ا�معاء متى يتم استعما

  الحيوية المفضلة ؟؟
  

يتم وصف المضادات الحيوية اذا كان ھناك شك او توقع بنسبة كبيرة ان ھناك وجود التھاب بكتيري ::الجواب 
ع وجود اسھال دموي او وجود اسھال او طفيلي كما لو استمرت حرارة المريض با�رتفاع لمدة اطول م

  :مخاطي شديد او اسھال مصحوب برائحة كريھه جدا ،وا�دوية المفضلة ھي 
  اليوم عن طريق الفم/كغم / ملغم ١٠٠-٥٠بجرعة amoxicillinا�موكسيل 

  اليوم /كغم / ملغم ٢٠+٤بجرعة co-trimoxal او المثبريم 
  .اليوم /كغم  / ملغم٨بجرعة furazolidonاو الفيروزوليديون 

  باحد ا�دوية التالية  .I.M اما في الحا�ت الشديدة فيعطى العfج عن طريق العضلة
  .اليوم /كغم / ملغم ١٠٠-٥٠بجرعة ampicilln اما ا�مبسلين 
  .اليوم /كغم / ملغم ١٠٠-٥٠بجرعة cefotaximeاو الكfفوران 

  .اليوم /كغم / ملغم ٥جرعة gentamycinاو الجنتاميسين ب
  :فيعالجamoebiasisاو ا�ميبيا giardiasisاما اذا كانت ا�صابة بالجيارديا 

  .giardiasisاليوم لمدة سبعة ايام اذا كانت جيارديا /كغم / ملغم ٢٥ بجرعة metroniadazole بالفfجيل 
  .amoebiasis ايام اذا كانت اميبيا ١٠اليوم لمدة /كغم/ ملغم ٥٠بجرعة 

   حسب كتابShigellosisكيفية معالجة مرض 
Harrison manual of medicine  

 antimotilityتتم المعالجة بتعويض نقص السوائل الت يتحدث نتيجة ا�سھال ويمنع استعمال ادوية 
agents ج فيfفي ھذا المرض �نھا تطيل فترة ارتفاع الحرارة ويجت اعطاء المضادات الحيوية المناسبة للع 
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 مثل Fluoroquinolones حيث يقلل من فترة المرض   مثل  ادوية مجموعة الحا�ت الشديدة من المرض
 ملغم مرتين يوميا بعد ا�كل بساعة لمدة ثfث ايام فقط او اعطاء عfج ٥٠٠ بجرعة ciprofloxacinعfج 

TMP-SMX ايام فقط ٥- ٣ بجرعة قرصين مرتين يوميا لمدة .  
  حمى التايفوئيد في كتاب

Harrison manual of medicine.  
 Harrisonحسب مايذكره كتاب الطب الشھير : Typhoid feverكيفية معالجة مرض حمى التايفوئيد 

manual of medicine.  
 ciprofloxacin، . مثل عfج fluoroquinoloneتتم المعالجة باعطاء احد ادوية مجموعة ::الجواب 
باليوم عن / غم ٢-١ بجرعة ceftriaxoneج  ملغم مرتين يوميا بعد ا�كل او يعالج باعطاء ع٥٠٠fبجرعة 

 ھو اقوى Ofloxacin يوم ،ومن المھم ان نذكر ان عfج ١٤- ١٠طريق العضلة او الوريد لمدة من 
 a يوم مع مfحظة ان ٣-٢تاثيروفعالية  على بكتريا التايفوئيد ويعطى ايضا لفترة قصيرة لمدة 

fluoroquinolone     ھي اكثر فعالية من مجموعة B_lactam ج حمى التايفوئيد با�ضافة الىfفي ع 
  .ا�دوية المسكنة والخافضة للحرارة لمعالجة ا�عراض المصاحبة 

  اھم مضاعفات اعطاء السوائل في المستشفيات

 تتسبب في عدة اخطاء infusionمن المؤسف ان نقول ان اعطاء السوائل بطريقة التسريب الوريدي 
  : بواسطة مايأتي لكن يمكن تجنبھاومضاعفات و

  ....التقييم المناسب للمرض والمريض ونوع السوائل التي تعطى - او� 
  .وبواسطة الجرعة المضبوطة التي تعطى للمريض - ثانيا 
  :ھذه المضاعفات ھي واھم .وبواسطة طريقة ا�عطاء المناسب -ثالثا 

 nutritional deficienieies ھي  fluid من اھم مضاعفات ا�عطاء غير الصحيح والمناسب للسوائل - او�
 nutritionalحيث ان ا�عطاء المطول لفترة اكثر من ثfثة الى خمسة ايام  حيث يؤدي ھذا الى   

deficienieies ولذلك اذا كان اعطاء السوائل ضروري لعدة ايام قليلة فيجب التفكير بوضع nasogastric 
tube feeding او التفكير بالتغذية عن طريق   total parentral nutrion.   

  
 بسرعة غير ماھو منصوص عليه I.V infusion اذا تم اعطاء السوائل عن طريق التسريب الوريدي-  ثانيا

في الكتب المعتبرة وھو ما يحدث كثيرا في ردھات الطوارى في المستشفيات نتيجة عدم تأني ا�خوة 
 بالطريقة الصحيحة فھذا قد يؤدي الى عدة مضاعفات الممرضين او الزمfء ا�طباء او عدم معرفتھم العلمية

 acute وايضا قد يؤدي الى عجز القلب ا�حتقاني الحاد volume over loadخطرة جدا على المريض منھا 
congestive heart failure اما في المرضى الذين عندھم جفاف، dehydration وزيادة في مستوى 

ثل مرض التھاب ا�معاء ويعطون السوائل بطريقة سريعة فسوف  في الجسم مhypernatremiaالصوديوم
   .convulsion مع تغير في درجة الوعي وتشنجات عصبية cerebral odemaيؤدي ھذا الى 

  .نصيحتي ا�ستعانة بالصيدلي السريري المتواجد في الردھة لتجنب ھذه المشكلة

طاءھا للمريض قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة على   احتساب جرعة غير دقيقة وزائدة من السوائل واع-ثالثا 
المريض وھذا الخطأ يقع فيه الكثير وقد �حظته في اغلب الردھات وخاصة ردھة الحروق نتيجة عدم 

 puffiness مع overhydrationا�ستئناس براي الصيدلي السريري خبير ا�دوية ويؤدي ھذا الخطأ الى 
of eyelids وايضا يؤدي الى hardening of skin وايضا تسبب generalized odema وھذا 

 او يعاني acute renal failureالخطأايضا يحدث مع ا�ستعمال بالجرعة المناسبة ولكن لمريض يعاني من 
  .من زيادة في افراز الھرمون المضاد لfدرار 

  .نصيحتي ھي ضرورة حساب جرعة السوائل بطريقة دقيقة با�ستعانة بالصيدلي السريري 

  electrolyte disturbance.... من مضاعفات اعطاء السوائل -رابعا 
 ومن اھم ا�ضطربات التي تحدث ھي fluidنعم قد يحدث ھذا نتيجة ا�عطاء غير الصحيح والمناسب للسوائل 

:  
 ويحدث نتيجة اعطاء محاليل بكمية وجرعة زائدة خالية من الصوديوم او تحتوي hyponatremia–او� 

  %.glucose water٥بتركيز قليل مثل صوديوم 
 ويحدث نتيجة زيادة اعطاء كمية كبيرة وجرعة زائدة من محلول صوديوم hypernatremia–ثانيا 
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  .بيكربونات عن طريق الوريد 
  .... ويحدث نتيجة اعطاء محاليل بجرعة زائدة تحتوي على بوتاسيوم قليل hypokal emia–ثالثا 

نتيجة اعطاء سوائل تحتوي على البوتاسيوم لمريض يعاني من مرض ويحدث :hyperkalemia:رابعا 
acute renal failure.   
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  الفصل الثالث
  

  مختصر علم ا�دوية السريري
  

  يا�دوية التي تعمل على الجھاز الھضم
   

  Proton pump inhibitorsمجموعة ادوية 
*******************************  

 ,Omeprazole, lansoprazole التي تضم كل من Proton pump inhibitorsان مجموعة ادوية 
esomeprazole, pantoprazole.  

  .من حامض المعدة % ٩٠تعمل على منع افراز تقريبا  
  :وبالتالي تبطل مفعول الببسين ايضا عن طريق تثبيط اخر مرحلة �فراز حامض المعدة وتستعمل في 
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-Gastro معالجة القرحة المعدية وا�ثني عشري بفعالية عالية جدا وتستعمل ايضا في معالجة 
oesophageal reflux disease.  

 التي عبارة عن ورم يفرز حامض بصورة غير طبيعية واكثر Zollinger-Ellison syndromeي  وايضا ف
  .من الطبيعي

   .Acid-related dyspepsia وايضا تستعمل في معالجة عسر الھضم بسبب افراز الحامض 
 Prevention and treatment ofوتستعمل ايضا في معالجة ومنع القرحة بسبب ا�دوية المسكنة 

NSAID-associated ulcers.  
    

  :ھيProton pump inhibitorsوان من اھم التاثيرات الجانبية �دوية 
  . الم البطن
  . والغثيان 
  .والتقيوء 
  .abdominal pain, nausea, vomiting, diarrheaوا�سھال 

ھر من العدوى  نتيجة نقص افراز الحامض الذي من فوائده انه مطgastric infectionsوزيادة خطر حدوث 
  .والجراثيم

لذا فھي اكثر فعالية في معالجة القرحة من  % ٩٠ كما ان ھذه ا�دوية  تقلل افراز الحامض بنسبة اكثر من 
  % .٦٠ التي تقلل افراز الحامض بنسبة اقل من H2 receptor antagonistsادوية 

  .acute upper GI bleedsومن ا�ستعما�ت المھمة لھذه ا�دوية ھي معالجة النزيف في 
   . normal saline وذلك عن طريق ا�عطاء الوريدي البطيء عن طريق المحاليل مثل 

  .وتتايض ھذه ا�دوية في الكبد 
   .biliary routesوتخرج عن طريق الكلية و 

  .وھي متوفرة على شكل كبسول وحقن في اغلب الصيدليات 
  .وتعطى قبل تناول الطعام 

  
   .Histamine type 2 receptor antagonistsمجموعة ادوية 

********************************************  
   .Histamine type 2 receptor antagonists  مجموعة دوائية مھمة وھي 

  :ومن اھم افراد ھذه المجموعة ھو
   .Ranitidine دواء 

   .cimetidineو دواء 
 وبالتالي ھذا يؤدي الى all histamine type 2 receptorsوتعمل ھذه ا�دوية احبائي عن طريق غلق 

  . في المعدة parietal cellsمنع خروج حامض المعدة الذي يفرز عن طريق 
ومن اھم استعما�ت ھذه ا�دوية ھي معالجة مرض القرحة الذي يحدث في المعدة وا�ثني عشري حيث يحدث 

  . وسائط الحماية او نتيجة زيادة افراز الحامض تقرح في جدار المعدة او ا�ثني عشري اما نتيجة قلة
 الذي يحدث بسبب ضعف في الفتحة Gastro-oesophageal refluxوايضا تستعمل في معالجة مرض 

  .الفؤداية مما يؤدي الى رجوع الحامض المعدي الى المريء وحدوث اعراض المرض 
-NSAIDوية المضادة لfلتھاب وايضا يستعمل في معالجة ومنع حدوث التقرح بسبب استعمال ا�د

associated ulcers.   
   .diarrheaومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي تاثيره على القناة الھضمية واھمھا حدوث 

 وخاصة عند استعمال دواء Gynaecomastiaوايضا قد تسبب ھذه ا�دوية زيادة في حجم الثدي عند الرجال 
(cimetidine).   

  . ساعة فقط ٣-٢خرج ھذه ا�دوية عن طريق البول والنصف العمري لھا ھي من احبائي وت
 Cytochrome  الذي يثبط   Cimetidineومن اھم التداخfت الدوائية لھذه المجموعة ھو تداخل دواء 

P450 activity في الكبد مما يزيد من تاثير بعض ا�دوية التي تتايض بواسطة ھذا ا�نزيم مثل دواء 
warfarin, phenytoin and theophylline.   

 aspiration يستعمل قبل اجراء التخدير العام لمنع عملية Ranitidineومن المھم ان نذكر ان دواء 
  .للحامض اثناء التخدير 

  .Antimuscarinicsادوية 
**********************  

   .Atropine, hyoscine, procyclidine تشمل عدة ادوية اھمھا ھي Antimuscarinicsان ادوية 
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 وتؤدي منع تقلص العضfت الملساء blocking specific muscarinic receptorsوتقوم بغلق 
   .postganglionic cholinergic neuronsوا�نسجة الغدية التي تغذي بــ

  .(atropine)وتستعمل لمعالجة قلة ضربات القلب 
   .(hyoscine)والتقلصات في القناة الھضمية

   .,Oxybutyninيطرة على سلس البولوالس
  .(procyclidine)ومرض باركنسون 

  .وممنوع في مرض الوھن العضلي
  . وتضخم البروستات 

وتسبب القبض واحتباس البول وجفاف  الفم وضطراب الرؤية وايضا تنفع في تقليل خروج افرازات التنفس 
  .اثناء التخدير

   .hyoscine given with alcohol وايضا يزيد نعاس اذا تم اعطاء 
  .وتتايض ھذه ا�دوية في الكبد الى شكل غير فعال 

   .Paralytic ileus و� في Pyloric stenosisو�تعطى في حالة
  .وھذا تلخيص بسيط عن عfج ا�تروبين 
*************************  

  : يسبب  Atropineان دواء 
  .muscarinicغلق مستقبل 
  .gastric acid و منع افراز 

  . و وتقليل الحركة التمعجية للقناة الھضمية
  . ويستعمل في معالجة متfزمة تھيج القولون

  . ومساعد لعfج القرحة 
  .وايضا يعمل مضاد تسمم لبعض ا�دوية

  : ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي
   xerostomia, و photophobia,.    

  . وزيادة ضربات القلب  
   .–امساك – وقبض 

  .س البولواحتبا
  . وايضا تعتبر الجرعة التي تسبب جفاف الفم تسبب قلة بافراز حامض المعدة 

  Dopamine antagonist anti-emeticsادوية 
************************************  

  : تضم كل منDopamine antagonist anti-emeticsان مجموعة ادوية 
 Domperidone, metoclopramide.   

   .Nausea and vomitingمعالجة الغثيان والتقيوء تستعمل في 
   .Phaeochromocytoma و Hyperprolactinaemiaوممنوع في حالة 

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي
 Drowsiness.   

   .Confusionو 
   .Tardive dyskinesiaو 
   .Hyperprolactinaemiaو 
   .Extra-pyramidal symptomsو 

  . عن طريق الكبد وتتايض ھذه ا�دوية
  .وتعطى ثfث مرات يوميا 

  :وتتوفر على شكل 
  . اقراص 
  .وحبوب 

  .وحقن 
  .وتعطى قبل تناول الطعام 

  .ومفيدة لfطفال والكبار والرجال والنساء 
   .ciclosporin and NSAIDsتزيد من تركيز البfزمي لكل من Metoclopramideو  دواء 
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 اذا اعطي مع arrhythmias يزيد من حدوث Ketoconazole ومن المھم القول ان دواء 
Domperidone.   

  .ومن المھم من ناحية مرضية يجب عدم ا�كتفاء بمعالجة الغثيان والتقيوء بدون معرفة سببھما 
  : جدا نافع في معالجة الغثيان والتقيوء الذي يحدث بسببDomperidoneوعfج 

 chemotherapy و radiotherapy.  
  .elderly patients   وخاصة في severe extra-pyramidal side-effects  وايضا يسبب

  Laxativesمجموعة ادوية 
********************  

 الذي يضم Bulk laxativesھو :  تشمل عدة انواع من ا�دوية ا�ول منھا Laxativesان مجموعة ادوية 
   . ispaghula huskادوية كثيرة اھمھا 

 bowel  حيث تزيد ھذه ا�دوية من حجم الماء في ,lactulose مثل Osmotic laxatives:  والثاني منھا
lumen.  

 تعمل من خfل زيادة تقلص العضfت docusate sodium مثل Stimulant laxatives: والثالث منھا
 smooth muscle contraction and increasedالملساء وزيادة الحركة التمعجية الدودية لfمعاء 

peristalsis  
 حيث تسمح بدخول الى الماء الى الخروج الصلب arachis oil مثل Faecal softeners: والرابع منھا

  . ويسھل خروجه .soften faecesلتجعلة 
   .Constipationوتستعمل ھذه ا�دوية جميعا في معالجة ا�مساك 

نه يقلل من انتاج  �Hepatic encephalopathy فيستعمل في معالجة  lactuloseاما عfج 
ammonia-producing organisms وبالتالي يقلل تدھور ھذا المرض .  

  :ويجب تجنب استعمال ھذه ا�دوية في
   .Bowel obstruction حالة انسداد ا�معاء 

   .Galactosaemia في lactuloseويجب تجنب دواء 
  :وايضا يجب عدم استعمال ھذه ا�دوية في

 Acute inflammatory bowel disease.  
   .Severe dehydration وايضا في 

  :واھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي
  .Flatulence  انتفاخ البطن والغازات

   .Diarrhoea وا�سھال 
  .Abdominal cramps والم البطنوالشعور بالتقلص وعدم ا�رتياح 

   .Electrolyte disturbances واضطراب في 
  . يمكن ان يزيد من فعل عfج الوارفارين في حالة وجود مرض كبدي شديد Lactuloseكما ان دواء 

 تحتاج الى  osmotic or bulking laxativesكما يجب التوضيح للمريض ان ا�دوية المسھلة من نوع 
  . يوم حتى تعطى التاثير العfجي الكامل لھا ٣-٢

 عن سبب ا�مساك الرئيسي و�يصح ا�كتفاء من ناحية سريرية قبل وصف ا�دوية المسھلة يجب البحث
  .بالمعالجة العرضية للدواء 

  
  Antihistamine anti-emeticsادوية 

****************************  
   .Cyclizine, promethazine التي تضم كل من Antihistamine anti-emeticsان مجموعة ادوية 

   .CTZ in the medullaلتي تثبط مباشرة  اH1 receptor antagonistsتعمل عن طريق غلق 
   .anticholinergic and anti-emetic propertiesوھذا التاثير يجعلھا تمتلك 

 التي تقع اسفل المريء وبداية المعدة وايضا oesophageal sphincter يزيد قوة Cyclizineوايضا عfج 
   .labyrinthine apparatusيقلل من تحسس 

  . بصورة عامة Nausea and vomitingية في معالجة الغثيان والتقيوء  وتستعمل ھذه ا�دو
   .Hyperemesis in pregnancyوفي الحمل 

   .labyrinthine disordersوفي 
   .motion sicknessوايضا الغثيان والتقيوء الذي يكون مصاحب لحالة 

  :وھذه ا�دوية ممنوعة في حالتين ھما 
  . جدا Severe prostatic hypertrophy حالة تضخم البروستات الشديدة
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   .closed-angle glaucoma وايضا في المرضى اللذين يكون معرضون بخطر شديد لfصابة بـ
  :ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية 

   .Drowsinessھي 
   .Headacheوالصداع  

   .Tachycardiaوزيادة ضربات القلب  
  . جفاف الفم والقبض وتشوش الرؤية  مثلAntimuscarinic effectsو 

   .Psychomotor impairment و 
   .inactive metaboliteتتايض ھذه ا�دوية في الكبد الى 

  . ساعة ٢٠ ھو cyclizineوالعمر النصفي لدواء 
   .sedative فانه يزيد opiatesوعند استعمال ھذه ا�دوية مع 

 ا�دوية لمن يعاني امراض في الكبد �نه يقل ا�يض في ھذه  يزداد عند استعمال ھذهSedativeوان التاثير 
  .الحالة وتبقى فعالة 

  . تعتبر امنة ا�ستعمال خfل فترة الحمل Cyclizine and promethazineوكل من عfجي 
ومن ناحية سريرية يجب ان تتم معرفة سبب الغثيان والتقيوء قبل وصف ھذه ا�دوية و�يكون العfج ھو 

  .عرضية فقط معالجة 
  HT3 antagonists-5مجموعة ادوية 

**************************  
   .Ondansetron, granisetron التي تضم كل من HT3 antagonists-5ان مجموعة ادوية 

تستعمل في معالجة الغثيان والتقيوء الذي يحدث بسبب المعالجة السرطانية با�دوية الكيمائية وا�شعاعية 
Nausea and vomiting associated with cytotoxic drugs.   

 Post-operative nausea and وايضا تستعمل في معالجة الغثيان والتقيوء بعد العملية الجراحية 
vomiting.   

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي
   .Headache الصداع 

   .Flushingو 
   .increased large bowel transit time الذي يحدث بسبب constipationوا�مساك 

  .وتتايض ھذه ا�دوية بواسطة الكبد 
  . ساعات تقريبا ٥والعمر النصفي �دوية ھذه المجموعة ھو 

   .phenytoin, carbamazepine, rifampicinويقل تاثير ادوية ھذه المجموعة عند استعمالھا مع 
   .HT3 antagonists-5 فتزيد من ايضا  ادوية �induce liver enzymesنھا 

  .ويقل تاثيرھا الفعال 
 لذا يجب الحذر عند استعمالھا مع prolong the QT intervalومن الممكن ايضا ان تسبب ھذه ا�دوية 

  . ايضا prolong the QT intervalادوية اخرى تسبب 
  .كما يجب معرفة سبب الغثيان والتقيوء قبل المعالجة وعدم ا�كتفاء بالمعالجة العرضية فقط 

 Prolonged QT interval and cardiacذه ا�دوية ممنوعة ا�ستعمال لمن يعاني من وھ
conduction defects.   

  . لھذه ا�دوية Hypersensitivityوايضا ممنوعة لمن يعاني من التحسس 
  

  Aminosalicylic acid compoundsادوية 
*******************************  

   .(ASAs) التي يرمز لھا اختصارا Aminosalicylic acid compounds ان مجموعة ادوية 
  .تستعمل في معالجة 

   .Ulcerative colitisمرض تقرح القولون 
   .Rheumatoid arthritisو مرض 
   .Crohn's diseaseومرض 

  :وھي ممنوعة ا�ستعمال في
 Salicylate hypersensitivity.   

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي .G6PD deficiency (sulfasalazine)وايضا ممنوعة في 
  .Headache الصداع 

   .Hepatitisوالتھاب الكبد 
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  .Pancreatitisوالتھاب البنكرياس 
  .مثل الغثيان وا�سھال  GI disturbanceواضطرابات في الجھاز الھضمي 

   .Myocarditis/pericarditisوكذلك قد تسبب 
  :و قد تسبب بعض اضطرابات الدم مثل

 (aplastic anaemia, leucopenia, thrombocytopenia).    
 azathioprine and  عندما تعطى ھذه ا�دوية معleucopeniaويزداد خطر حدوث 

mercaptopurine.  
ويجب على الطبيب والصيدلي توضيح بعض العfمات وا�عراض التي تشير الى حدوث اضطراب في الدم 

  ليراجع fevers, sore throat, malaise or unexplained bruisingنتيجة استعمال ا�دوية مثل  
  .المريض عند حدوثھا 

كما يجب عمل تحليل لحساب اعداد خfيا الدم واليوريا والكيراتنين ووظائف الكبد قبل البدء بالمعالجة وكل 
 risk of haematological, renal and hepatic شھر في اول ثfث اشھر من استعمالھا لتجنب

toxicity.   
 enemas or suppositoriesوھذه ا�دوية يمكن ان تعطى عن طريق الفم وكذلك ممكن ان تعطى على شكل 

for distal bowel disease.   
   .liver and intestinal mucosaوتتايض ھذه ا�دوية في الكبد ومخاطية ا�معاء 

 immunomodulatoryمعدل مناعي وanti-inflammatoryوتعمل ھذه ا�دوية كمضاد لfلتھاب 
effect عن طريق تثبيط تكوين كل منprostaglandin and leukotriene.   

  .كيفية تشخيص سبب ا�سھال 
*********************  

  .اذا كان مصحوب بارتفاع درجة حرارة وتقيوء فانه قد يكون بسبب التھاب ا�معاء diarrhea ان ا�سھال
  .ب بانتفاخ وغازات ومتبوع با�مساك فقد يكون بسبب تھيج القولون مصحوdiarrhea  واذا كان
   .Dietary induced مصحوب بتغيير نوع الحليب فقد يكون بسبب diarrheaواذا كان 
مصحوب برغبة بالتغوط ولكن �يحدث وخروج قليل والم عند الخروج والخروج برائحه  diarrheaواذا كان 

   .dysenteryري كريھه فان قد يشير الى الدزنت
  .حدث مع بداية تناول ا�دوية فقد يكون بسبب ھذه ا�دويةdiarrheaواذا كان 

 .  بسبب التھاب المجاري التنفسية العليا diarrhea  وقد يكون
  كيفية تشخيص سبب التقيوء
******************  

 ون بسبب التھاب ا�معاءاذا كان مصحوب بارتفاع درجة الحرارة والتقيوء فقد يكvomitingان التقيوء 
Gastroenteritis او الزائدة الدوديةappendicitis 

 Drug induced واذا كان التقيوء حصل مع بداية تناول ادوية معينه فقد يكون بسبب تناول ھذه ا�دوية
vomiting.  

   .Motion sicknessواذا حصل اثناء السفر لفترة طويلة فقد يكون بسبب 
  .جب صرف مضاد تقيوء وفي جميع ا�حوال ي

  : و ان من اھم اسباب حدوث التقيوء ھي
  . الحمل

  . وتناول بعض ا�دوية
  . metabolic endocrine disorders و 

  : ومشاكل الجھاز الھضمي مثل
  . القرحة المعدية وا�ثني عشري 

  . والتھاب المعدة وا�معاء
  . ويضا مشاكل الجھاز العصبي 

  .ةوالتھابات المجاري البولي
 . وامراض الكلية 

   
  .كيفية تشخيص الم البطن 

*********************  
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اذا كان في اعلى البطن فربما يكون بسبب التھاب المعدة او بسبب مشاكل Abdominal painان ا�لم البطني 
  .في المرارة 

ذا قد يشير الى اما ينتقل الى الظھر مع مشاكل في البول مثل الحرقة والتقطع فھAbdominal painواذا كان 
  . مثل التھاب حوض الكلية  حصوة الكلية او التھاب الكلية البكتيري

مصحوب بارتفاع حرارة وتقيوء فقط فقد يشير الى التھاب ا�معاء Abdominal pain واذا كان ا�لم البطني
  .او زائدة دودية وخاصة اذا كان ا�لم في الجھة اليمنى السفلى 

قبل موعد الدورة عند النساء بايام قليلة او معھا فقد يكون بسبب Abdominal pain نيواذا كان ا�لم البط
Menstrual pain.   
مصحوب بانتفاخ وغازات وتقلصات متقطعة وراحة عند التغوط Abdominal painواذا كان ا�لم البطني 

  . بقليلفقد يشير الى تھيج القولون وخاصة اذا كان في المنطقة اليسرى السفلى او اعلى
 . فقط تشنج أي متقطع فقد يكون بسبب تشنج بسيط  Abdominal pain  واذا كان ا�لم

   
  ا�دوية التي تعمل على القلب وا�وعية الدموية

  .Diureticsا�دوية المدررة 
*******************  

ية المدررة من ا�دوية المھمة والشائعة ا�ستعمال جدا في المؤسسات الصحيةوالصيدليات ھي ا�دو
Diuretics.  

  . لذلك اليوم حبيت انقل لكم معلومات شاملة عن ھذه المجموعة من مصدر دوائي حديث جدا 
  .٢٠١٤ ومن اخر طبعا تحديد وھي لعام  BNF67وھو كتاب 

 وھو المصدر الذي يعلم زمfئنا الصيادلة ھو المصدر الرئيسي للمعلومات الدوائية كما صرحت بذلك وزارة 
  .سوف انقل لكم الكfم عنھا في جزئين ھذا ھو ا�ول .لعراقية الصحة ا

 الذي يستعمل بصورة Thiazidesھذه المجموعة الدوائية تضم أنواع متعددة ومن انواع ھذا المجموعة نوع 
 chronic heart وخاصة التي تحدث في مرض الفشل القلبي المزمن relieve oedemaرئيسية لمعالجة 

failure.   
  . ايضا بجرعة اقل منھا لمعالجة ارتفاع ضغط الدموتستعمل

 حيث يستعمل ھذا النوع في معالجة Loop diuretics والنوع الثاني من ا�دوية المدررة ھي 
pulmonary odema الذي يحدث في فشل البطين ا�يسر left ventricular failure الذي يقوم بضخ 

 في مرض  pulmonary odema ا�بھر  وايضا التي تحدث الدم الى جميع اجزاء الجسم عن طريق الشريان
  . الفشل القلبي المزمن 

احبائي بعض ا�حيان يتم الدمج بين ھذين النوعين من ا�دوية لمعالجة الحا�ت المرضية التي تقاوم استعمال 
ن كتاثير كل واحد منھما ولكن قد يحدث انخفاض شديد في ضغط الدم نتيجة ھذا ا�ستعمال في بعض ا�حيا

  .جانبي ولكنه ليس شائع الحدوث وايضا قد تسبب انخفاض سريع في تركيز بfزما الدم وھو امر غير غوب به 
 وھي Elderly ومن المfحظات التي يجب ان تؤخذ بنظر ا�عتبار عند استعمال ھذه ا�دوية عند كبار السن 

 لھذه ا�دوية التي تظھر سريعا عند كبار السن يجب البدء باقل جرعة ممكنة وذلك لتجنب التاثيرات الجانبية
  .ويجب ان ينظم استعمالھا مع وظيفة الكلية 

 ھي انخفاض تركيز thiazide and loop diureticsومن التاثيرات المھمة التي تحدث مع استعمال 
وھو يحدث  وھذا تاثير يزداد مع قوة الدواء المستمل وجرعته وفترة استعماله Hypokalaemiaالبوتاسيوم 

   .loop diuretic من thiazidesبصورة اكبر في 
 وخطر انخفاض البوتاسيوم يزداد بصورة اكثر خطورة في المرضى المصابين بامراض القلب والذين ايضا 

يتناولون ادوية الديجتاليس مثل الديجوكسين وننصح في مثل ھذه الحالة تناول المدررات التي تزيد من تركيز 
  .بتعاد عن المكمfت التي تحتوي تسبة عالية من البوتاسيوم البوتاسيوم وا�

 انخفاض البوتاسيوم بسبب ھذه ا�دوية قد يؤدي الى حدوث hepatic failureاحبائي في مرضى 
encephalopathy وخاصة في مرض التشمع الكبدي بسبب تناول الكحول alcoholic cirrhosis.   

 مما يؤدي الى حدوث تاثير alcoholic cirrhosisنيسيوم في مرضى وايضا تسبب ھذه ا�دوية انخفاض المغ
   . arrhythmiasعلى نظام التوصيل في القلب ويسبب عدم انتظام في ضربات القلب او ما يعرف 

 a وھو يعتبر من نوع Spironolactoneاحبائي الكرام يوجد دواء من ا�دوية المدررة يسمى 
potassium-sparing diureticدوية التي تزيد من تركيز البوتاسيوم وھو شائع ا�ستعمال جدا في  أي ا�

   .alcoholic cirrhosis التي تحدث عند مرضى oedemaمعالجة 
Thiazides and related compounds.   

******************************  
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 Thiazides and related compounds   
 حصول ا�درار وانتاجه للفعل الدوائي المطلوب وھذه ا�دوية والذي يعتبر متوسط القوة وليس قوي جدا في

  .تثبط اعادة امتصاص الصوديوم وتسمح بخروجة وبالتالي يخرج الماء معه ايضا 
  . �نه كما يقال ان ارتباط الماء مع الصوديوم ھو ارتباط وزواج كاثوليكي � طfق و� افتراق فيه 

   .distal convoluted tubuleوم  يقع في منطقة وھذا التثبيط �عادة ا�متصاص الصودي
 ساعة من ا�عطاء عن طريق الفم ٢- ١علما ايھا الزمfء الكرام ان الفعل الدوائي لنوع الثيازايد يحدث بعد 

  . ساعة ٢٤- ١٢ويستمر ھذا الفعل الدوائي لفترة تتراوح من 
دوية صباحا حتى � تتداخل مع النوم وتسبب ويجب التنبيه اعزائي الصيادلة على المرضى ان يستعملوا ھذه ا�

  .اضطرابه مما قد يؤدي الى ان يتخذ المريض بترك الدواء 
 لمعالجة ارتفاع ضغط الدم تؤدي الى خفض ضغط thiazideزمfئنا الكرام ان استعمال جرعة قليلة من ادوية 

لى حدوث اثار جانبية كثيرة لھذه الدم الى اقل قيمة ممكنةاما استعمال جرعة اعلى فانه �ينفع بل يؤدي ا
  .ا�دوية دون انتاج فعل دوائي  كبير 

ومن اھم التاثيرات التي تسببھا ھي تاثيرة على تركيز الصوديوم والبوتاسيوم والكلوكوز واليورك وايضا 
 Chlortalidone andوا�دوية المفضلة من نوع الثيازيد لمعالجة ارتفاع ضغط الدم ھما عfجين .الدھون 

indapamide.   
 فيمكن استعمالة في معالجة مرض فشل القلب البسيط الى المتوسط الشدة Bendroflumethiazideأم عfج

وايضا من الممكن استعماله في معالجة ارتفاع ضغط الدم ولكن �ينصح باستعماله كخط عfجي اول للفترة 
  .طويلة 

ذا النوع من ا�دوية المدررة ولكنھا تحسب عليھا مثل وكما قلنا في بداية المنشور ان ھناك ادوية ليست من ھ
Chlortalidone, جي اطول من باقي ادويةfالذي يمتاز بكونه طويل المفعول الع thiazides بحيث يمكن 

   .oedemaاستعماله بين يوم واخر وليس يوميا للسيطرة على 
 وھو يمتاز عنه Xipamideدواء  ھو ,Chlortalidoneومن العfجات من ھذا النوع والذي تشبه دواء 

 نتيجة ارتفاع diabetes mellitus بكونه اقل تاثيرا على الكلوكوز بحيث اقل تاثيرا في تدھور وتحريض 
  .السكر الذي يحدث بواسطة ا�نواع ا�خرى 

 مع  والذي ھو ھو يعطى فعالية اذا تم دمجهMetolazoneالعfج ا�خر في ھذه النوع من ا�دوية المدررة ھو 
loop diuretic مما يؤدي الى حدوث ادرار بصورة قوية مما يستدعي عند استعمالة احبائي مراقبة 

  .لfضطرابات المتوقعة من استعمال ا�دوية المدرر كا التغير في تركيز المحاليل كالصوديوم والبوتاسيوم 
 و hydrochlorothiazideھا مثل اما باقي ادوية الثيازايد فھي �تختلف كثيرا في فعليتھا عن الذي ذكرنا

benzthiazide.   
 نتيجة تسببھا في زيادة ,diabetes, goutيجب الحذر زمfئنا الكرام عند استعمال ھذه ا�دوية من حدوث 

 مثل الصوديوم وانخفاض Electrolytes  وايضا ممكن ان تسبب زيادة بعض Uric acidالسكر  و 
  :البوتاسيوم وخاصة عند 

  .ة عالية من ھذه ا�دوية استعمال جرع - - - - ١١١١
 .استعمال ھذه ا�دوية لفترة طويلة  - - - - ٢٢٢٢
  . Renal impairmentفي حالة وجود  - - - - ٣٣٣٣
  

   .nephrotic syndromeويجب ان تستعمل ھذه ا�دوية بحذر في مرض 
  ھذه ا�دوية ممنوعة في حا�ت 

   .refractory hypokalaemiaمنھا 
   .hypercalcaemiaوايضا 

  . uric acidوايضا في ارتفاع 
  . الذي يتميز بانخفاض مستوى الكورتزون في الجسمAddison’s disease وايضا ممنوع في مرض 

  . وايضا ممنوعه ھذه ا�دوية لمن يعاني انخفاض في مستوى الصوديوم 
احبائي ھذا النوع من ا�دوية يجب ان يعطى بحذر في مرض فشل الكبد البسيط الى المتوسط ويجب ان 

 ويمكن حل ھذا  coma �نه قد يسبب انخفاض بالبوتاسيوم الذي قد يؤدي الى  Severن �تعطى اذا كا
 ا� انه ايضا قد يسبب انخفاض بالمغنيسوم وخاصة a potassium-sparing diureticالخلل باعطاء 

  .  alcoholic cirrhosisفي مرض 
 eGFR is less لكلية في حالة كما تعرفون زمfئنا الكرام ان ھذه ا�دوية تكون ممنوع على مريض ا

than 30 mL/minute جfا� ع  metolazone    فانه يبقى فعال ولكن نحذر فقط منa risk of 
excessive diuresis.   
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  :اما في حالة الحمل فانه ممنوع استعمال ھذه ا�دوية وذلك �نھا تسبب 
   .neonatal thrombocytopeniaحالة  - - - - ١١١١
  . bone marrow suppressionوايضا تسبب  - - - - ٢٢٢٢
 .اليرقان  - - - - ٣٣٣٣
 .electrolyte disturbancesوايضا تسبب  - - - - ٤٤٤٤
 .انخفاض السكر في الدم  - - - - ٥٥٥٥
  .placental perfusionوايضا تسبب نقص في  - - - - ٦٦٦٦
 . عند استعمالھا في الحمل Stimulation of labour, uterine inertiaوايضا تم مfحظة  - - - - ٧٧٧٧

لية فانه يمكن ان يسبب تثبيط �نتاج الحليب عند اما استعمال ھذه ا�دوية في فترة ا�رضاع بالجرعة العا
  .ا�م المرضع لذا فيجب وضع ھذا التاثير في البال عند استعمال ھذه ا�دوية لfم المرضع 

ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي انخفاض البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم وضغط الدم 
لكلوكوز مما قد يؤدي كما تعرفون الى حدوث او تدھور مرض وارتفاع الكالسيوم وحامض اليورك وا

السكر وحدوث مرض النقرس وايضا من التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي حدوث الغثيان والتقيوء 
 وايضا قد تسبب ھذ ا�دوية  Lipidوايضا حدوث التحسس الضوئي واضطراب في الدھون 

impotence وتؤثر على الدم وتسبب agranulocytosis, leucopenia وايضا تسبب نقص في عدد 
  .الصفيحات الدموية   

   .Loop diureticsادوية 
*********************  

  .وھي مجموعة من ا�دوية المدررة التي �تخلو صيدلية من وجود احد افرادھا
اء  الذي ينتج بسبب فشل البطين ا�يسر وا�عطpulmonary oedema حيث تستعمل في معالجة 

 بصورة breathlessness and reduces pre-loadالوريدي لھذه ا�دوية زمfئنا ا�عزاء يقلل من 
  .اسرع من حدوث ا�درار

   .chronic heart failure وايضا تستعمل ھذه ا�دوية في معالجة 
 عدا  ماDiuretic-resistant oedemaوتعالج ايضا ھذه ا�دوية الوذمة التي تقاوم باقي المدررات 

lymphoedema وايضا Odema  التي تحدث بسبب حالتين ھما :  
   .calcium-channel blockersبسبب استعمال ادوية  - - - - ١١١١
  . peripheral venous stasisوالتي تحدث بسبب  - - - - ٢٢٢٢
  

 loop diuretic combined with a  باستعمال Diuretic-resistant oedemaوتعالج 
thiazide.   

ة الضرورة نضيف ھذه ا�دوية الى ا�دوية الخافظة للضغط للوصول الى اعزائي الصيادلة وفي حال
  :المستوى المطلوب من ضغط الدم وذلك في عدة حا�ت منھا 

  .resistant hypertensionحالة  -١
  .impaired renal functionوحالة  -٢
  ..heart failureوفي حالة  -٣

 loop of Henle´ in the renal tubuleوھذه ا�دوية احبائي تثبط اعادة امتصاص التي تحصل في  
  حيث تعتبر منطقة اعادة امتصاص لنسبة كبيرة من السوائل والمحاليل  ascending limpوخاصة في  

مثل الصوديوم والماء لذلك فمنع ھذا الفعل يؤدي الى ادرار نسبة كبيرة من الماء والصوديوم وينتج فعل 
   .ادراي كبير ولھذا تعد ھذه ا�دوية قوية

 وھما Furosemide and bumetanideمن اھم ادوية ھذه المجموعة صيادلتنا ا�عزاء ھما دوائين 
متشابھين من حيث الفعالية وتعطي التاثير الدوائي بعد ساعة من استعمالھم عن طريق الفم ويستمر لمدة 

  . ساعات لذا يفضل اعطاءھما مرتين يوميا٦
فان الفعل الدوائي لھا ينتج بعد نصف ساعة ويزداد الفعل الدوائي  اما اذا تم ا�عطاء عن طريق الوريد 

  .بزيادة الجرعة أي يعتمد على الجرعة  
 والذي يشبة الدوائين Torasemide اما الدواء ا�خر زمfئنا الكرام من ھذه المجموعة ھو دواء 

  . وارتفاع ضغط الدم oedemaالسابقين ويستعمل لمعالجة 
ة التي يجب ا�نتباه لھا قبل وصف ھذه ا�دوية ھي ضرورة تصحيح أي نقص في ومن المfحظات المھم

ضغط الدم وايضا قلة السوائل �ن استعمال ھذه ا�دوية سوف يفاقم الحالة وربما يسبب الجفاف وانخفاض 
  .شديد في ضغط الدم 
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ر ھو اقل من تاثير وايضا ھذه ا�دوية تسبب ارتفاع السكر وحدوث مرض النقرس ولكن تاثيرھا على السك
ومن المھم صيادلتنا الكرام ان نذكر وھي ايضا حالة شائعة في ردھات الطوارىء ھي في .ا�دوية الثيازايد 

حالة وجود تضخم في البروستات فانه ممكن ان يحصل احتباس بالبول عند استعمال ھذه ا�دوية ولكن ھذا 
  :التاثير يقل اذا 

  .دوية استعملنا جرعة قليلة من ھذه ا� - - - - ١١١١
  . loop diureticاستعملنا نوع من المدررات اقل من ھذه المجموعة  - - - - ٢٢٢٢

زمfئنا ا�عزاء ھذه ا�دوية ممنوعة اطfقا في حالة وجود نقص شديد في البوتاسيوم ونقص شديد في 
 liver cirrhosisالصوديوم وايضا في حالة كان المريض يعاني ا�غماء او قريب ا�غماء بسبب مرض 

.  
 nephrotoxic drug ممنوعة اطfقا اعزائي في مرض الفشل الكلوي الذي حدث بسبب استعمال وايضا

   ..hepatotoxic drugs او بسبب 
   

 فان ھذه ا�دوية تسبب انخفاض في البوتاسيوم الذي قد Hepatic impairmentاما في حالة وجود 
تخلص من ھذا التاثير واستعمال ھذه  وبالتالي ا�غماء ويمكن الhepatic encephalopathyيؤدي الى 

 حيث تمنع potassium-sparing diureticsا�دوية بامان في مرض الكبد وذلك عن طريق وصف 
  .حدوث انخفاض بالبوتاسيوم

احبائي يجب ان تعلموا ان ا�عطاء الوريدي السريع لھذه ا�دوية او اعطاءھا بجرعة كبيرة في مريض 
 لذا يجب tinnitus and deafness ممكن ان تؤدي الى حدوث  renal impairmentيعاني من 

 – الممرض – ويعطيء بطيء الثاني - الطبيب -الحذر ونصح الطبيب والممرض بان يقلل الجرعة ا�ول
   renal impairment في المرضى الذين يعانون من bumetanideاما الجرعة العالية من دواء 

   .pain musculoskeletalفممكن ان يسبب  
تfحظون ھذه المfحظات كلھا يجب ان تكون معلومة لدى الصيدلي السريري حتى يضعھا بخدمة الكادر 

  .الطبي والصحي لتجنب ھذه التاثيرات الجانبية الخطرة 
 في معالجة Furosemide and bumetanideاما زمfئنا الكرام عن الحمل فيجب ان �نستعمل دوائي 

   لماذا ؟gestational hypertensionارتفاع ضغط الحامل 
   .�maternal hypovolaemiaنھا تسبب :الجواب 

  .ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية قد تسبب ارتفاع الكوليستيرول والدھون الثfثية
   .,pancreatitis وايضا من الممكن ان تسبب التھاب البنكرياس 

يوم والمغنيسيوم وعلى كعس الثيازايد ايضا تسبب وايضا تسبب انخفاض كل من الصوديوم والبوتاس
  .ويمكن ان تسبب تشوش في الرؤوية . uric acidانخفاض الكالسيوم وتسبب ارتفاع الكلوكوز واليورك 

   .bone-marrow depression و leucopenia وايضا تسبب نقص الضفيحات الدموية وايضا 
  وايضا زمfئنا الكرام تسبب ھذه ا�دويةpruritus و rashويمكن ان تسبب تحسس ضوئي يتضمن 

postural hypotension .   
   . lasix ھو Furosemideوللعلم ان ا�سم التجاري لدواء 

Aldosterone antagonists  
***********************  

من المجموعات الدوائية الشائعة ا�ستعمال جدا والتي تستعمل في حا�ت مرضية جدا خطيره ھي 
Aldosterone antagonists.   

   .Spironolactoneواھم افراد ھذه المجموعة اعزائي الصيادلة ھو دواء 
  .thiazide or loop diureticsوالذي يقوم بتقوية  الفعل الدوائي �دوية 

  : �نه يقوم بفعلين مفيدين جدا
سم فعندما يقوم ھذا  الذي يسبب احتباس الماء والصوديوم في الجaldosterone ا�ول ھو معاكسة لفعل 

والفعل الدوائي الثاني  المھم لھذا العfج ھو .الدواء بمعاكسة فعله فانه يسبب خروج الماء والصوديوم 
 thiazide orاحتباس البوتاسيوم بالجسم وبالتالي يعوض النقص الحاصل بالبوتاسيوم نتيجة استعمال   

loop diuretics.    
  . الذي يحدث بسبب تشمع الكبد oedema and ascitesلجة ولھذا الدواء اھمية كبيرة في معا

وايضا زمfئنا الكرام وكما ھو معروف ان جرعة قليلة من ھذا الدواء تنفع في معالجة الفشل القلبي المتوسط 
  .الى الشديد 

  .ويستعمل ايضا وكخط عfجي ثالث في معالجة ارتفاع ضغط الدم الذي �يستجيب لfدوية ا�خرى 
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  Conn’s syndromeحبائي يعطى ھذا الدواء لمعالجة زيادة ا�لدستيرون التي تحدث في مرض وايضا ا
حيث يعطى ايھا ا�حبة اما قبل العملية الجراحية او  عندما تكون العملية الجراحية غير مناسبة في اقل جرعة 

  .ممكنة تعطي فعل عfجي مفيد لھذا المرض 
 Eplerenoneي والذي يجب ان نكون لدينا معرفة مفصلة عنه ھو دواء الدواء الثاني من ھذه المجموعة احبت

 left ventricular systolic الذي يكون مصحوب chronic mild heart failureحيث يستعمل في 
dysfunction .   

اء كما قلنا فان ھذا المجموعة من ا�دوية تسبب زيادة بتركيز البوتاسيوم فfيجوز خfل تناولھا ان يتم اعط
  .المكمfت التي تحتوي البوتاسيوم بتراكيز عالية 

ايھا الزمfء و� باس بنصح الطبيب بقياس تركيز البوتاسيوم عند البدء بمعالجة ھذه ا�دوية وعند تغيير 
  .الجرعة للتاكد من عدم وجود ارتفاع فيه 

  . والتقيوء وا�سھال اما التاثيرا الجانبية �دوية ھذه المجموعة فھي كثيرة ولكن اھمھا الغثيان
   .changes in libidoواضطرابات في الدورة الشھرية وايضا حدوث 

  .ويجب في الفشل الكلوي متابعة تركيز البوتاسيوم بصورة جدا شديدة لتجنب خطر ارتفاعه 
 وايضا نقص hyperuricaemia, leucopenia, agranulocytosisومن الممكن ان تسبب ھذه ا�دوية 

  .فيحات الدموية في عدد الص
   .alopecia, rash  الصلع وطفح جلدي  spironolactoneوايضا قد تسبب ھذه ا�دوية وخاصة دواء 
 gynaecomastia, benign breast   ھي  spironolactoneومن التاثيرات الجانبية الشائعة جدا لدواء 

tumour, breast pain.   
  .ھما مرة واحدة يوميا وھذين الدوائين في ھذه المجموعة يتم اعطاء

 ملغم ٥٠ اسابيع الى ٤ ملغم مرة واحدة باليوم يمكن ان تزداد بعد ٢٥ ھي EPLERENONEوجرعة دواء 
  .اليوم /
. Calcium channel blockers  

************************  
  :   مجموعة دوائية جدا شائعة ا�ستعمال ومھمة وھي 

Calcium channel blockersه المجموعة عدد كبير من ا�دوية ومن امثلتھا  حيث تضم ھذ:  
Nifedipineحيث يكون اغلب عمل ھذا الدواء على توسيع ا�وعية الدموية الشرايين والى حد قليل ا�وردة .  

  . واكثر عمل ھذا الدواء على القلب حيث بقلل من عدد ضرباته وقوة تقلصهVerapamil والمثال الثاني 
  . وھو يعمل على كل من ا�وعية الدموية والقلب Diltiazem والمثال الثالث 

وھذه المجموعة الدوائية تقوم بعدة تاثيرات مفيدة في معالجات حا�ت مرضية خطرة تحدث على القلب 
وا�وعية الدموية وھذه الفائدة تاتي من كيفية عمل ھذه المجموعة الدوائية حيث تقوم بمنع دخول الكالسيوم 

 منع حدوث تقلص في العضلة ولذا فھي تقلل من قوة تقلص عضلة القلب �نھا تمنع دخول الى الخلية وبالتالي
الكالسيوم اليھا وھذا يفيد في تقليل استھfك ا�وكسجين بواسطة عضلة القلب وھذا الفعل يفيد ويقلل من 

  .مراضة الذبحة الصدرية 
لقلب كالتاج وتغذية عضلته عن طريق منع وايضا تقوم ھذه ا�دوية بتوسيع الشرايين التاجية التي تحيط با

  .دخول الكلسيوم وبالتالي منع حدوث تقلص فيھا وھذا ينفع كثيرا في مرضى الذبحة الصدرية والجلطة القلبية 
  :احبائي كما تعرفون ان لھذه ا�دوية مجموعة من التاثيرات الجانبية والتي بعضھا مزعج جدا ومن امثلتھا ھي

  .مريض بتناول السوائل وا�لياف والحركة وايضا تسبب بطء بضربات القلب  ا�مساك لذا ننصح ال
   .edemaوتسبب ھذه ا�دوية ايضا 

   .orthostatic hypotensionومن التاثيرات الجانبية ايضا ھي 
  : وھذه ا�دوية تستعمل في
  . معالجة ارتفاع ضغط الدم 

   . anginaوايضا معالجة 
  .ربو و�تؤثر عليھما وھي امنه في مرضى السكري وال

  .وتعطى بحذر مع دواء الديجوكسين �نھا تزيد من تركيزه في الدم
  . وا�دوية المدررة  ACEI و�تسبب ھذه ا�دوية انخفاض او ارتفاع في البوتاسيوم كما في ادوية مجموعة 

   . Beta. Blockerو�تسبب ھذه ا�دوية برودة ا�طراف كما في ادوية مجموعة 
 يجب تجنبھا في مرضى الفشل القلب �نھا تسبب diltiazem و Verapamilن المھم ان نذكر ان وايضا م

depress cardiac function وبالتالي تدھور اعراضة بصورة اكثر أي تزيد من عملية فشلة وعدم نھوظة 
.  



 ٩٨

 وارتفاع الضغط  با�ضافة الى استعماله في الجلطةVerapamilوايضا احبائي ان ھناك استعمال شائع لدواء
 حيث يقوم بتقليل التوصيل arrhythmiasوھو استعماله في معالجة عدم انتظام واضطراب ضربات القلب  

   ..atrioventricular conductionالكھربائي للقلب بين ا�ذينين والبطينين 
  

لقلب وانخفاض  �نه يسبب بطء شديد بضربات اbeta-blockersويجب ان �يستعمل ھذا الدواء مع مجموعة 
  شديد بضغط الدم ،

 Unstable الذي قد يحدث بعد myocardial infarctionوھذه المجموعة الدوائية �تقلل من حدوث 
angina لذلك فھي �تعطى في ھذا النوع من الذبحة الصدرية ا� اذا كان ھناك مقاومة وعدم استجابة كافية 
   . �Beta.blockerدوية  

  Nitratesمجموعة ادوية 
******************** 

  : التي تضم كل منNitrates  ان مجموعة ادوية 
 Glyceryl trinitrate (GTN), isosorbide mononitrate (ISMN).   

   .Prophylaxis and treatment of anginaتستعمل في معالجة والوقاية من الذبحة الصدرية 
   .LVFوايضا تستعمل في معالجة فشل البطين ا�يسر 

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي 
   .Postural hypotension انخفاض الضغط 

  .والصداع 
  .وزيادة ضربات القلب

   .Dizziness و 
  .وتتايض ھذه ا�دوية في الكبد

  . دقائق ٦ ھو for intravenous GTN لعfج  t1/2 و 
   .Hypersensitivity to nitratesوھذه ا�دوية ممنوعة في 

   .Hypotension/hypovolaemiaو 
   .Closed-angle glaucomaو 
   .Cardiac outflow obstructionو

   .low molecular weight heparinوھذه ا�دوية تقلل من الفعل المضاد للتخثر �دوية 
 phosphodiesterase type 5كما يزداد حدوث خطر انخفاض ضغط الدم عندما تستعمل لھذه ا�دوية مع 

inhibitorsل دواء  مثsildenafil.   
وايضا ھناك ظاھرة تحدث لھذه ا�دوية وھي ظاھرة التحمل أي انخفاض ا�ستجابة الدوائية لذا يجب ترك فترة 

 intravenously in ساعات خالية من فعل ھذه ا�دوية ا� في حالة  اعطاء ا�دوية   ٨زمنية على ا�قل 
the acute setting.   

 مما يزيد من عملية coronary artery dilatationع ا�وعية الدموية التاجيةوتقوم ھذه ا�دوية بتوسي
  .وصول الدم وبالتالي ا�وكسجين الى عضلة القلب وھذا ما يقلل من مرض الذبحة والجلطة الصدرية  

  .وايضا  توسع ا�وردة عن طريق استرخاء في العضfت الملساء الوعائية  
  .راص وحبوب ولصقات وحقن وتتوفر ھذه ا�دوية على شكل اق

  alpha-1 . blockerمجموعة ادوية 
************************  

  . في معالجة مرض ارتفاع ضغط الدم  alpha . blocker دور مجموعة ادوية 
 وتؤدي الى استرخاء وتوسع ا�وعية الدموية وھذا  alpha receptorحيث تقوم ادوية ھذه المجموعة بغلق 

  .المقاومة لضخ الدم وھذا جدا مھم في خفض ضغط الدم يؤدي الى تقليل 
   .(Minipress) ويسمى تجاريا Prazosinواول ادوية ھذه المجموعة ھو عfج 

 Arterial vasodilator andحيث يسبب ھذا الدواء بتوسيع ا�وعية الدموية أي ا�وردة والشرايين 
venodilator.   

فاع ضغط الدم وايضا في معالجة امراض ا�وعية الطرفية ويستعمل ھذا الدواء في معالجة مرض ارت
Peripheral vascular diseases..   

  . ملغم باليوم ١٠ الى ١وجرعة ھذا الدواء تتراوح بين 
 والتي تحدث الى حـــــــــــــد First dose phenomenonومن اھم التاثيرات الجانبية لھذا الدواء ھي 

  .ساعتين من استعمال الدواء 
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مما يؤدي الى marked vasodilatationوھذه الظاھر تتمثل عند اخذ الدواء يحدث توسع وعائي كبير  
   .syncope او حدوث postural hypotensionانخفاض ضغط من نوع 

  :ولتجنب ھذا التاثير الجانبي اعزائي 
   يجب ان يتم البدء بجرعة قليلة

   وعند الذھب للسرير للنوم 
 diureticsا�دوية التي تزيد من الفعل الخافض للضغط لھذا الدواء مثل ا�دوية المدررةوبدون استعمال احد 

   . Beta blockerاو ادوية 
   .(cardura) الذي يسمى تجاريا doxazosinومن ا�مثلة ا�خرى لھذه ا�دوية ھو دواء 

  . ملغم مرة يوميا ٤ – ١ويعطى بجرعة تتراوح بين 
   .terazosin المجموعة وايضا الدواء ا�خر من ھذه
  .اليوم/ ملغم ٥- ٢والذي يستعمل بجرعة من 

  . وتستعمل ايضا في معالجة تضخم البروستات الحميد 
  .علما ان ھذه ا�دوية � تعتبر الخط العfجي ا�ول و� الثاني في معالجة ارتفاع ضغط الدم 

 Ca. channel و  ACEI من مجموعة بل تعتبر خط عfجي ثالث بعد ان يفشل ضبط ضغط الدم باستعمال كل
blocker و ا�دوية المدررة diuretics.  

Angiotensin-converting enzyme inhibitors.   
******************************************  

   .Angiotensin-converting enzyme inhibitorsھي المجموعة الدوائية الشھيرة جدا 
 با�ضافة الى دواء Ramipril, lisinopril, perindoprilجموعة ھي كل من والتي من اھم ادوية ھذه الم

captopril .  
 angiotensin-converting enzymeوتعمل ھذه ا�دوية كما تعرفون زمfئنا ان ھذه ا�دوية تثبط 

   ..angiotensin I to angiotensin IIوبالتالي يمنع تحويل 
  .وية وتوسعھا وبالتالي انخفاض ضغط الدم وھذا يؤدي الى منع تضيق ا�وعية الدم

  .وتستعمل مجموعة ھذه ا�دوية
  .Heart failure  وفشل القلب ا�حتقاني Hypertension في معالجة مرض ارتفاع ضغط الدم  

 cardiovascular events post-MIوايضا للوقاية من المخاطر القلبية بعد التعرض �حتشاء عضلة القلب
.  

   .Diabetic nephropathyراض الكلية السكرية وفي معالجة ام
  .اعزائي � تستعمل مجموعة ھذه ا�دوية في عدة حا�ت منھا وجود حالة التحسس من ھذه ا�دوية 

  .وايضا في فترة الحمل 
   .Renal artery stenosisوايضا تمنع في 

 اول جرعة  وخاصة اذا استعملت ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي انخفاض ضغط الدم خاصة مع
  . ولذلك يجب ان تاخذ اول جرعة مع مراقبة ضغط المريض loop diureticsمع 

  .وايضا تسبب ارتفاع بتركيز البوتاسيوم ولذلك فھي ممنوعة مع ا�دوية التي تزيد البوتاسيوم لوحدھما 
لنساء ويمكن استعمال ا�دوية وايضا تسبب السعال الجاف المستمر عند نسبة كبيرة من المرضى وخاصة ا

NSAID  لمعالجة ھذه الحالة او تبديلھا .  
   .Angioedemaوايضا قد تسبب ھذه ا�دوية ولكن بصورة نادرة ولكن خطرة وھي 

fوالعمر النصفي لھذه ا�دوية متغيره مثramipril (t½13–17 h) اما lisinopril (t½ _12 h) حيث 
  .�يعاني ھذا الدواء من التايض 

اعزائي ان التاثير والفعالية السريرية لھذه ا�دوية ھي متشابھة بين جميع ا�دوية ولكنھا تختلف بفترة التاثيرة 
  . اطول ادوية ھذه المجموعة ولذلك يعطى مرة واحدة يوميا lisinoprilوالتاثيرات الجانبية حيث يعتبر دواء 

 ACEIs/ARBs are less effective in African–Caribbeanوايضا من المھم ان نقول ان  
patients.  وايضا احبائي توجد فائدتين �ستعمال ھذه ا�دوية في مريض السكري.  

 ومعالجة ارتفاع الضغط ان كان يعاني منه والثانية انه يسبب خفض  Nephroprotectھي حماية الكلية 
 اذا تم استعمالھما مع insulin, metformin and sulfonylureasسكر الدم ولذلك يفضل تقليل جرعة 

  .احد ادوية ھذه المجموعة 
 من  قبل المريض الذي corticosteroidsاحبائي تاثير ھذه ا�دوية الخافض للضغط يقل اذا تم استعمال 

  .يستعمل ادوية ھذه المجموعة 
  . يؤخذ قبل الطعام بساعة او بعده بساعتين  captoprilوايضا احبائي ان عfج 

   . sulfa groupعلى المرض اللذين عندھم تحسس من وايضا ممنوع 
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   .Angiotensin II receptor blockersمجموعة ادوية 
****************************************  

 من المجاميع الصيد�نية المھمة والتي تضم Angiotensin II receptor blockersتعتبر مجموعة ادوية 
   .Candesartan, losartan, valsartan, irbesartanكل من 

   .(ARBsويرمز لھذه المجموعة الصيد�نية اختصارا بـ 
  :وتستعمل في معالجة ثfث حا�ت رئيسية ھي 

  .ارتفاع ضغط الدم وخاصة عند الشباب 
  .ومعالجة فشل القلب 

   .Diabetic nephropathy in type 2 diabetesوايضا معالجة 
  : ممنوعة في حالتين رئيسيتين ھما و�تستعمل ھذه المجموعة بل ھي ھي

  .في فترة الحمل 
  . تضيق الشريان الكلوي  Renal artery stenosisوفي حالة 

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي 
  .انخفاض ضغط الدم وخاصة مع اول جرعة 

  .Hyperkalaemiaوارتفاع تركيز البوتاسيوم  
  . ولكنھا نادرا جدا Angioedemaوحالة 

 ويزداد خطر ھذا التاثير اذا تم اعطاء ھذه ا�دوية Renal impairment   تاثيراتھا الجانبية ھي  وكذلك من
   .renal impairmentمع 

  .اما السعال الجاف فيحدث بنسبة قليلة جدا 
   .the biliary route ساعات ويخرج غير متايض عن طريق ٦ ھو valsartanالعمر النصفي لعfج 

   .biliary and urinary routes ساعة ويخرج عن طريق ٩-٦ ھو losartanدواء اما العمر النصفي ل
   .African/Caribbean patientsوتعتبر ادوية ھذه المجموعة قليلة التاثير في معالجة كل من 

وانخفاض الضغط الذي يحدث بعد تناول اول جرعة من ھذه ا�دوية يزداد خطر حدوثة اذا تم اعطاء ھذه 
   .loop diureticsا�دوية الخافظة لضغط الدم مثل ا�دوية مع 

 يزداد عندما تعطى مع insulin, metformin and sulfonylureasكما ان التاثير الخافض للسكر �دوية 
  .ھذه المجموعة الدوائية 

   .corticosteroidsوان التاثير الخافض للضغط لھذه ا�دوية يعاكس ويقل تاثيره اذا اعطي مع 
  

  . Heart failure في مرض فشل القلب  Beta blockerادوية 
**********************************************  

 في مرض فشل القلب  Beta blockerكثير ما يسئل الصيادلة السريرين عن استعمال مجموعة  ادوية 
Heart failure  .  

  .ولfجابة على ھذا السوائل نقول 
 والذي maintain cardiac output يؤدي الى sympathetic systemان تفعيل الجھاز السمبثاوي 

 peripheral وايضا تسبب heart rate و ,myocardial contractilityيسبب زيادة 
vasoconstriction .   

 يؤدي الى prolonged sympathetic stimulationوان طول حدوث ھذا التفعيل للجھاز السمبثاوي 
 hypertrophy and focal myocardial وايضا تسبب cell deathلقلب حدوث موت خfيا عضلة ا

necrosis. .   
وكما ترون زمfئنا ا�عزاء ان ھذ التفعيل  للجھاز السمبثاوي ادى الى حدوث تاثيرات خطيرة جدا على عضلة 

  .  .  Heart failure القلب وزاد تدھور مرض فشل القلب
   . Beta blockerــــــــــــــــــــل ادوية ولمنع ھذه التاثيرات فاننا نستعمـــ

حيث يمنع استعمال ھذه ا�دوية من حدوث عدم انتظام ضربـــــــــــــات القلـــــــــــــــــــب الذي  من الممكن ان 
 preventيحدث وايضا يمنع حالة الموت المفاجىء التي من الممكن التي تحدث في مرض فشل القلب 

arrythmia and sudden death   .  
   . low small doseولكن احبائي عند استعمال ھذه ا�دوية يجب ان يتم البدء بجرعة قليلة 

  .اليوم / ملغم ٢.٥ – ١.٢٥ بجرعة bisoprolol (concor)مثل استعمال دواء 
   . metoprololوايضا يمكن استعمال دواء 

  . حالة المريض وتزداد ھذه الجرعة تدريجيا عند الحاجة ولكن مع مراقبة
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 large dose of betaولكن احبائي الصيادلة يجب ان نعلم ان قطع الجرعة الكبيرة من ھذه ا�دوية  
blocker  يسبب تدھور بحالة المريض بصورة كبيرة وخاصة في مريض  acute heart failure .   

   .Cardiac glycosidesمجموعة ادوية 
*********************************  

   .Digoxin التي تضم ادوية مھمة منھا Cardiac glycosidesتعتبر مجموعة ادوية 
  :تستعمل في معالجة حالتين مرضيتين مھمتين ھما 

 atrial fibrillation and atrial التي تشمل كل من Supraventricular arrythmiasا�ولى ھي 
flutter.   

   .Heart failureوالثانية ھي فشل القلب 
  :ھم التاثيرات الجانبية لھا ھي ومن ا

   .Blurred or yellow visionتشوش في الرؤية يتضمن 
   .Digoxinالذي قد يشير الى تسم بھذا العfج Abdominal painوحدوث الم البطن 

   .Arrhythmias/conduction defectsوحدوث خلل في التوصيل الكھربائي للقلب  
  .Rashو حدوث الطفح الجلدي  

  .Dizzinessو 
  . مثل الغثيان والتقيوء وا�سھال GI disturbance و

 ھو عامل مساعد لحدوث Hypokalaemia and hypercalcaemiaوايضا من المھم ان نقول ان حدوث 
digoxin toxicity.   

   .risk of toxicity لھذا الدواء ھو سبب في Narrow therapeutic indexكما ان 
 عندما يستعمل ھذا الدواء مع AV block and symptomatic bradycardiaويزداد خطر حدوث 

   .b blockersمجموعة ادوية 
  . عندما يعطى ھذا الدواء مع ا�دوية المدررة hypokalaemويزداد خطر حدوث 

  و verapamil and diltiazemويزداد التركيز العfجي لدواء الديجوكسين عندما يعطى مع 
amiodarone الجرعة جيدا  لذلك يجب ضبط.  

 ساعة ويخرج عن طريق الكلية لذا يجب ضبط الجرعة في كبار ٣٦والعمر النصفي لدواء الديجوكسين ھو 
   .renal impairmentالسن والمرضى اللذين يعانون من 

  :ومن اھم التاثيرات الجانبية لعfج الديجوكسين ھي 
   .Complete heart block and second degree blockحدوث 

  . وھي حالة خطرة جدا وتستدعي تدخل طبي سريع جدا Ventricular tachycardia/fibrillationو 
   .Myocarditis/constrictive pericarditisو 
   .Hypertrophic cardiomyopathyو 

  .ويعمل الديجوكسين على تقليل ضربات البطين وزيادة قوة الضربة 
   .ويعطى عن طريق الفم وايضا عن طريق الوريد

   .Aldosterone antagonistsمجموعة ادوية 
*********************************  

  :ومن اھم ادوية ھذه المجموعة ھي 
   .Spironolactoneدواء 

   .eplerenoneو دواء 
   .renal tubules في at intracellular aldosterone receptors  وھي تعمل عن طريق غلق 

   .production of aldosterone-induced proteins   والذي يؤدي الى حدوث تقليل
  .وھذا يؤدي تقليل خروج البوتاسيوم وزيادة خروج الصوديوم والماء 

 ومن ضمنھا receptorsيؤثر على مستقبfت اخرى     Spironolactoneوايضا احبائي الصيادلة ان عfج 
   .androgen receptorsمستقبل ا�ندروجين 

 Congestive cardiacه المجموعة في معالجة عدة امراض منھا فشل القلب ا�حتقاني وتستعمل ادوية ھذ
failure.   

    .Oedema and ascites in liver diseaseوايضا في معالجة 
   .Post-MI heart failureوتستعمل ايضا احبائي في معالجة بعد التعرض �حتشاء عضلة القلب   

   .Nephrotic syndrome معالجة  وايضا زمfئنا الكرام تستعمل في
 الذي يحدث في عدة امراض منھا  Primary hyperaldosteronismوكذلك تستعمل في معالجة  

Conn’s syndrome.   
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  :ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي
   .hyperkalaemia  زيادة تركيز البوتاسيوم في الدم 

   .hyponatraemia  وانخفاض الصوديوم 
   .renal impairmentوايضا احبائي تعطى ھذه ا�دوية بحذر شديد في حالة وجود خلل في الكلية 

  : مثل  Anti-androgenic effectsوايضا زمfئنا تسبب ھذه ا�دوية بعض التاثيرات المضادة لfندروجين 
  .عدم انتظام الدورة الشھرية عند النساء 

  .وتضخم الثدي عند الرجال 
   .GI disturbanceھذه ا�دوية بعض ا�ضطرابات في القناة الھضمية وايضا تسبب 

  .وتتايض ھذه ا�دوية الى شكل فعال ايضا 
  . دقيقة ٩٠ الى ٦٠والعمر النصفي لھا ھي 

  .ولكن الشكل المتايض لھا ھو يمتلك طول عمر نصفي طويل 
  :ومن التداخfت الدوائية المھمة ھي

   .with ACEIs/ARBs and amilorideعملت مع  زيادة حدوث البوتاسيوم اذا است
   .antihypertensivesوايضا يزداد الفعل الخافض للضغط اذا استعملت مع 

   .NSAIDs اذا استعملت مع ادوية nephrotoxicityوايضا يزداد سمية الكلية 
 من more selective اكثر Eplerenoneومن المfحظات المھة من الناحية الدوائية ھي ان دواء 

spironolactone ولذلك تكون اقل تاثيرا على sex hormone وھذا يقلل التاثيرات الجانبية على الدورة 
  .الشھرية ويجعلھا منتظمة 

  . في معالجة مرض ارتفاع ضغط الدم كخط عfجي ثالث Spironolactoneوايضا يستعمل دواء 
  Inotropic sympathomimeticsادوية 

******************************  
 ,Adrenaline, dopamine تضم كل منInotropic sympathomimeticsان مجموعة ادوية 

dobutamine, isoprenaline.   
 Acute و انخفاض الضغط الحاد  Cardiogenic shock   الصدمة القلبية وتستعمل في معالجة

hypotension.   
   .Adrenaline خاصة عfج Cardiac arrestو 

   .Septic shockمل في وايضا يستع
   . dopamine خاصة عfج Phaechromocytomaوممنوعة استعمال ھذه ا�دوية في 

  ملة لمعالجة ارتفاع ضغط الحاملعا�دوية المست
*******************************  

ھات موضوع الحمل وا�دوية من المواضيع التي يسئل عنھا الصيدلي يوميا سواء في الصيدلية او في الرد
  .اثناء الجولة الصباحية مع الطبيب  المختص 

ولھذا السبب سوف اتكلم لكم اليوم عن موضوع جدا مھم وطارىء ويحتاج ان يكون الصيدلي مله به ويحفظه 
  .عن ظھر قلب وھو موضوع ا�دوية التي ممكن ان تستعمل في معالجة ارتفاع ضغط المراءة اثناء فترة الحمل 

  . الدم اثناء فترة الحمل من ا�مراض الخطيرة جدا على ا�م وعلى الجنين اذا لم تعالج حيث يعتبر ارتفاع ضغط
  .وعادة زمfئنا ا�عزاء يحدث ھذا ا�رتفاع بضغط الدم بعد ا�سبوع العشرين من الحمل 

ويحمل ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل خطر المراضة وحدوث التاثيرات المرضية على القلب وا�وعية 
  .دموية وخطر الوفاة اذا لم يعالج ال

 حيث Labetalolومن ا�دوية التي يسمح بصرفھا لمعالجة ارتفاع ضغط الدم اثناء فترة الحمل ھو دواء 
  .يستعمل بصورة واسعة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل وھو الخيار ا�ول ويعطى عن طريق الفم 

 ويعتبر Methyldopaا للحامل المصابة بارتفاع ضغط الدم ھو وايضا من ا�دوية ا�خرى التي يمكن صرفھ
  .أمن خfل فترة الحمل وھو الخيار الثاني يعتبر 

 خfل فترة الحمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم وخاصة على شكل بطيء nifedipineوكذلك يمكن صرف دواء 
له قبل ا�سبوع العشرين من  و�ينصح باستعماlabour  ولكنه ممكن ان يثبطModified-releaseالتحرر 

  .الحمل وعلى اية حال فانه يستعمل في حالة فشل المعالجة با�دوية ا�خرى او في حالة عدم امكان استعمالھا  
  .وكذلك من المfحظات الصيد�نية المھمة 

  .ءة حامل انه يجب ان تحدث مراجعة لfدوية التي تستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم المزمن اذا اصبحت المرا
 aوايضا اذا كان ضغط الدم المزمن عند المراءة الحامل غير مصحوب بوجود مضاعفات فانه يجب ان يكون 

target blood pressure ملم زئبقي ١٠٠ /١٥٠ اقل من .  
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 او عند الو�دة فانه يجب  target organ damageاما اذا كان ارتفاع الضغط المزمن عند الحامل مع وجود 
  .ملم زئبقي ١٤٠/٩٠ اقل من a target blood pressureان يكون 

 لمعالجة ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل فانه methyldopaاحبائي وكذلك المراءة الحامل التي استعملت دواء 
  .يجب ان يقطع بعد يومين من الو�دة وترجع الى عfجھا الذي كانت تستعمله قبل الحمل 

fئنا الكرام ھناك مfحظة مھمة وكثير ما نسئل عنھا نوضحھا وھي وايضا زم:  
 كما لو كانت تعاني من واحد مما ياتي  preeclampsiaاذا كانت المراءة الحامل ھناك خطر عليھا من حدوث 

:  
  . فشل كلوي مزمن 

  .او مرض السكر 
  .او ارتفاع ضغط مزمن
  . او أي مرض مناعي

 ملغم يوميا ابتدا من ا�سبوع الثاني عشر الى ٧٥  فانھا يجب ان تنصح باستعمال عfج ا�سبرين بجرعة
  .الو�دة 

  :اما لو كانت المراءة تعاني من وجود عاملين مما ياتي وھم 
 family  سنة او قد اصيبت احد افراد عائلتھا ٤٠ او عمرھا اكبر من first pregnancyاول حمل 
history بمرض pre-eclampsia او كانت بوزن اكبر من - BMI _35 kg/m2 – او لم يحدث عندھا 
  . سنوات ١٠حمل منذ 

لو توفر عاملين في امراءة حامل من العوامل اعfه فانھا ايضا يجب ان تنصح باستعمال عfج ا�سبرين 
  . ملغم يوميا ابتدا من ا�سبوع الثاني عشر الى الو�دة ٧٥بجرعة 

 ملم زئبقي فانھا يجب ان تعالج فورا ١١٠/ ١٦٠اما المراءة الحامل التي تعاني من ارتفاع ضغط اكبر من 
  .بادوية عن طريق الوريد 

  وھو جدا فعال لھذا الغرض ويستعمل بكثرة في ردھات الطوارىء intravenous hydralazineمثل دواء 
.  

  .  اما عن طريق الفم او وريديا  labetolol او عfج   
يبقى الخيار الثالث اذا لم نستعمل  العfجين  ولكنه oral modified-release nifedipine او  دواء 

  .  السابقين او لفشلھما  
  معالجة ارتفاع ضغط الدم

**********************  
  . اذكر لكم بعض المعلومات الصيد�نية السريرية عن معالجة مرض ارتفاع ضغط الدم  

  .اول ھذه المعلومات الصيد�نية احبائي 
   . ACEIر السن  يفضل ان يعالج بمجموعة ادوية ان مريض ارتفاع ضغط الدم كبي

  .وايضا من المجاميع الدوائية ا�خرى المفضلة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم كبير السن ھي 
  . Ca. channel blockerمجموعة ادوية 

  . beta . blockerو�يفضل احبائي المعالجة باستعمال ادوية 
  .ر فعالة  �نھا ومن خfل التجارب السريرية وجدت غي

  .والمعلومة الثانية احبائي الصيادلة 
 malignantھي ان ھناك حالة مرضية جدا جدا خطرة قد يعاني منھا مريض ارتفاع ضغط الدم ھي  

hypertension  وايضا حالة  accelerated hypertension .   
  .وھذه الحالة ھي عبارة عن ارتفاع شديد في ضغط الدم 

  . ملم زئبقي ٩٠ /١٥٠خفض الضغط بسرعة بل يجب خفضه الى و�يفضل في ھذه الحالة 
  لماذا ؟. ساعة وليس اسرع من ھذا الوقت ٣٦ الى ٢٤خfل فترة من 

 �cerebral damage, coronary or renalن خفض الضغط بصورة اسرع يؤدي الى  
insufficiency من الجسم   بسبب نقص التروية الدموية بسرعة وخاصة في ھذه ا�عضاء المھمة.  

  :والمجاميع الدوائية التي من الممكن ان تستعمل في عfج ھذه الحالة من ارتفاع ضغط الدم ھي كل من 
   . beta blocker  مجموعة ادوية 

  . ca. channel blocker و مجموعة ادوية  
    .Lasix and ACE inhibitors و 

  .مل عن طريق الفم وتعتبر ھذه ا�دوية مفضلة في معالجة ھذه الحالة وتستع
  .والمعلومة الثالثة احبائي الصيادلة 
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ان ھناك بعض ا�دوية تستعمل مرضى ارتفاع ضغط الدم مثل ا�دوية التي تمنع التصاق الصفيحات الدموية 
Antiplatelet مثل دواء (Aspirin)  .   

  .cardiovascular risk  ويستعمل ھذا الدواء لتقليل 
  .ا� في حالة كون الضغط مسيطر عليه بادوية الضغط لمنع حالة النزف ولكن ا�سبرين �يستعمل 

 التي تمنع تصلب الشرايين بالدھون Lipid lowering drugsوايضا نستعمل ا�دوية الخافظة للدھون 
  .والذي يعد سبب رئيسي في حدوث ارتفاع ضغط الدم 

  ضغط الدم والفشل الكلوي
***********************  

  .ع المھمة التي تواجه الصيدلي السريري ھي التداخل بين ا�دوية وا�مراض من المواضي
  .وايضا اختيار الدواء ا�فضل وا�مثل 

  .  نذكر لكم ھذا التداخل الصيد�ني 
وھو في حالة تعرض مريض ارتفاع ضغط الدم الى فشل كلوي فما ھو العfج ا�فضل لمعالجة ارتفاع ضغط 

  .الدم 
  :تعمال لمعالجة ارتفاع الضغط كل من حيث من الممكن اس

   . metoprolol مثل دواء  beta blocker مجموعة ادوية 
  amlodipineمثل دواء . ca. channel blockerوايضا يمكن استعمال مجموعة 

 حيث يستعمل بجرعة جدا عالية تصل في بعض ا�حيان الى Lasixوايضا يمكن استعمال الدواء المدرر 
  . ملغم ١٠٠٠

  . حيث يتوفر ھذا الدواء على شكل اقراص وحقن Hydralazineايضا يمكن استعمال دواء و
  . فيمكن استعمالھا ولكن يجب مراقبة المريض ومتابعته ACE inhibitorsاما مجموعة ادوية 

   .Aspirinدواء ا�سبرين 
*********************  

   .Aspirin  دواء ا�سبرين 
 وبالتالي cyclo-oxygenase انزيم Irreversibly غلق وتثبيط  وبصورة ويقوم ھذا الدواء وعن طريق

   .prostacyclin و  من thromboxane A2يمنع تكوين 
  .وھذا ما يمنع حدوث التصاق وتجمع الصفيحات الدموية وتكون الخثرة التي تسبب امراض كثيرة 

 الدموية البالغة عشرة ايام فقط  ھو طول فترة الصفيحاتthromboxane A2ولكن احبائي ان منع تكوين 
 production by endothelial cells ھو وقتي جدا اذ انه يتكون من prostacyclinبينما منع تكوين  

  .بعد ذلك 
احبائي ويستعمل ھذا الدواء في عدة حا�ت مرضية منھا الوقاية من حدوث احتشاء عضلة القلب  

Prophylaxis of MIض    والوقاية من حدوث امراProphylaxis of cerebrovascular disease 
 Mildو ويستعمل لتسكين ا�لم الخفيف الى المتوسط    warfarin اذا لم يتم اعطاء   AFو ويستعمل في   

to moderate pain  وويستعمل لخفض الحرارة Pyrexia.   
وا� سبب لنا مشكلة قد تؤدي الى احبائي ھذا الدواء ايضا له موانع استعمال �يستعمل في حالة وجودھا ابدا 

 Active pepticمضاعفات كبيرة ومن ھذه الموانع �ستعمال دواء ا�سبرين ھي وجود مرض القرحة  
ulcer  وومرض النزف الدم الھيموفليا Haemophilia و Bleeding diathesis  والتحسس لھذا الدواء 

Hypersensitivity.   
 GIدواء ھي تضيق القصبات نتيجة زيادة تكوين الليكوترين وايضا قد يحدث ومن التاثيرات الجانبية لھذا ال

and other haemorrhage بسبب قلة تكوين الواقي الذي يحمي القناة الھضمية من تاثيرات الحامض 
 مثل الغثيان والتقيوء وسوء الھضم GI disturbance وھو البروستوكfندين وايضا قد تسبب ھذه ا�دوية

  .وغيرھا 
 يزيد  aspirin and anticoagulantsاما التداخfت الصيد�نية المھة لھذا الدواء ھو ان استعمال كل من  

من خطر حدوث النزف وھو تاثير جدا خطر اذ انه في بعض ا�حيان �يfحظ بصورة كبيرة ا� بعد حدوثه بشكل 
  .كبير 

 و�سيما التقرح اذا تم استعماله مع وايضا يزداد خطر ھذا الدواء وتاثيراته على القناة الھضمية
corticosteroids فيجب الحذر فيه ھذه الحالة ومراقبة ا�عراض التي قد تنذر بحدوث التقرح او اعطاء 

   . PPIعfج وقائي مثل 
 ملغم فتستعمل ٣٠٠ اما جرعة long-term prophylaxis ملغم ھي تستعمل ٧٥جرعة قليلة من ا�سبرين 

   .ischaemic event is suspectedفي حالة 
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 ١٦ اذا اعطي لfطفال اقل من عمر Reye’s syndromeاحبائي ويجب ا�نتباه الى ان ھذا الدواء قد يسبب 
  .سنة 

  . ساعة ٤ھذا العfج احبائي يتايض بواسطة الكبد والعمر النصفي له ھو 
   .hyperventilation بسبب respiratory alkalosis فانه يسبب في الكبار overdoseوفي حالة 

 salicylate load and accumulation of بسبب metabolic acidosisاما في ا�طفال فيسبب 
lactic, pyruvic و تجمع ايضا aceto-acetic acid.   

  ischemic heart disease عfج  ارتفاع ضغط الدم المصحوب بمرض 
*********************************************  

  . لمرض ارتفاع ضغط الدم  ischemic heart diseaseرض المريض الذي يعاني من امراض اذا تع
  .فما ھو العfج المفضل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم 

  .ان العfج ا�فضل في ھذه الحالة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم ھو .الجواب 
   . atenolol مثل  beta blockerاما من مجموعة ادوية 

   . verapamil  مثل عfج  Ca .channel blockerدوية او من مجموعة ا
 . تنفع في المعالجة لمرض ارتفاع ضغط الدم  Captopril مثل  ACEIوايضا مجموعة ادوية 

   .ischemic heart disease �ن ھذه ا�دوية تفيد في معالجة مرض ارتفاع ضغط الدم وايضا في معالجة  
  لماذا ؟ . hydralazine ولكن احبائي يجب تجنب استعمال دواء

  :�ن ھذا الدواء زمfئنا الكرام 
  .يسبب زيادة بضربات القلب 

  .وھذا يؤدي عدم وجود الوقت الكافية لملىء الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب
  . وھذا يؤدي الى قلة التروية التاجية القلبية

 التي تعاني اصf مـــــــــــــــــــــــن نقص في ischemic heart disease  وھذا يؤدي الى تدھور ا�مراض  
  .التروية التاجية لعضلة القلب 

  . في ھذه الحالة ايضا  nefadipineوايضا زمfئنا الكرام يجب تجنب استعمال دواء 
  Peripheral vascular diseaseعf ارتفاع ضغط الدم المصحوب 

***********************************************  
   .Peripheral vascular disease  اذا تعرض مريض السكري � حد امراض    

  . ھي Peripheral vascular diseaseفان المجموعة الدوائية المختارة لمعالجة مرض 
   . Beta .blockerليس من مجموعة ادوية 

   .�Beta .blockerن استعمال مجموعة ادوية 
   . Beta receptorيؤدي الى غلق 

  . Alpha receptor الى غلق  norepinephrine وبالتالي انتقال جميع وسائط الجھاز السبمثاوي مثل 
 التي Peripheral vascular disease وبالتالي حدوث تضيق شديد في ا�وعية الدموية الطرفية وتدھور 

  .ھي اصf حدثت بسبب تضيق في ھذه ا�وعية الدموية 
  .Verapamil  مثل دواء  Ca .channel blockerة ادوية لذلك فا�فضل استعمال مجموع

   .Nefidipine او دواء 
  .  تسبب توسع في ھذه ا�وعية الدموية الطرفية   �Ca .channel blockerن ادوية ھذه المجموعة 

  عfج ارتفاع ضغط الدم لمريض السكري
*************************  

  .غط الدم   اذا تعرض مريض السكري الى ارتفاع ض
  .فما ھو العfج المفضل لعfج ارتفاع ضغط الدم 

   . Beta .blockerالجواب اكيد ليس ھو من مجموعة ادوية 
  .�ن استعمال ادوية ھذه المجموعة لمريض السكري يؤدي الى 

  :حدوث تاثيرين جدا ضارين على مريض السكر 
ض السكري يؤدي الى حجب اعراض  في مريBeta .blockerا�ول ھو عند استعمال مجموعة ادوية 

  .انخفاض السكري مثل الخفقان والرجفه ا� التعرق 
  .والثاني ان مريض السكري يعاني تلقائيا من زيادة واضطراب في تركيز الدھون في الدم

 وھذه ا�دوية ايضا تسبب زيادة واضطراب في تركيز الدھون في الدم فتزيد ھذه ا�دوية من خطر 
Hyperlipidemia .   

اذا احبائي الصيادلة الكرام فالمجموعة المختارة من ا�دوية لمعالجة ارتفاع مريض السكري ھي التي تسبب 
  :توسع وعائي مثل 
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 حيث تعتبر الخيار ا�فضل لھذه الحالة با�ضافة الى انھا تحمي الكلية من ACE inhibitorsمجموعة ادوية 
  .الفشل 

 حيث �تؤثر ھذه ا�دوية على مريض السكري بل Ca .Channel. Bوايضا ممكن استعمال مجموعة ادوية 
تنفع في حدوث توسيع وعائي وتوصل الدم الى ا�طراف وتنمع حدوث ا�مراض الوعائية الطرفية التي يعاني 

  .منھا مريض السكري وتسبب عدة تاثيرات منھا العجز الجنسي 
  .عfج مرض ارتفاع ضغط الدم لمريض الربو

*******************************  
  . �رتفاع ضغط الدم  COPDوھي لو تعرض مريض الربو او  مريض 

  .فما ھو العfج ا�فضل له 
 مثل دواء  nonselective وخاصة نوع  Beta blockerاكيد ليس العfج ا�فضل له ھو من مجموعة ادوية 

inderal .  
بات والقصيبات الھوائية وتزيد من حالة  وتؤدي الى تقلص القص �Beta 2 Receptorنھا ستؤثر على 

   . COPDضيق النفس الذي يعاني منھا مريض  الربو او  مريض 
  .ولكن العfج ا�فضل لمثل ھذه الحالة 

  .amlodipine  مثل دواء  Ca. channel blockerھو اما من مجموعة ادوية  
   . Captopril مثل دواء  ACEIاو من مجموعة ادوية 

  .جموعتين �يؤثران على القصبات الھوائية ويسببان تضيقھما �ن ھاتين الم
بل العكس ربما يساعدان على استرخاء العضfت المحيطة بالقصبات ويساعدان على توسع ھذه القصبات 

    . COPDوبالتالي يحسنان من حالة ضيق النفس التي يعاني منھا مرضى الربو او  مريض 
  .لقلبعfج ارتفاع ضغط الدم لمريض فشل ا

**************************  
  .Hypertension الى ارتفاع ضغط الدم Heart failure عندما يتعرض مريض فشل القلب 

  . ا�فضل ھنا Hypertension فان عfج ارتفاع ضغط الدم 
   ، لماذا ؟ beta.blockerليس ھو من ادوية مجموعة 

  :�ن ادوية ھذه المجموعة 
  . لعضلة القلب أي تقلل قوة ضربات القلب  intropic effectتقلل من 

  . أي تقلل عدد ضربات القلب  choronotropic effectوايضا تقلل من 
وكf التاثيرين غير مفيدين للمريض الذي يعاني من فشل في القلب بل سيؤديان الى زيادة حدوث ا�عراض 

  .وتدھور الحالة المرضية للمريض 
  اذا ؟ ، لمverapamilوايضا ليس دواء 

  :�ن ھذا الدواء ايضا 
  . لعضلة القلب أي تقلل قوة ضربات القلب  intropic effectتقلل من 

  . أي تقلل عدد ضربات القلب  choronotropic effectوايضا تقلل من 
  . ACEIوالعfج ا�فضل في مثل ھذه الحالة ھو من مجموعة ادوية 

 ، وھذا التاثير مفيد لكf المرضين Vasodilatorsشرايين  �نھا تعمل توسيع لfوعية الدموية ا�وردة وال
  .Heart failureوفشل القلب Hypertensionارتفاع ضغط الدم 

   Lasix .وايضا العfج ا�فضل في مثل ھذه الحالة ھو استعمال ا�دوية المدررة  مثل دواء 
ايضا جدا مفيد لمعالجة ارتفاع ضغط الدم �نھا ستقلل من تجمع السوائل وتقلل حجم السوائل ايضا وھذا التاثير 

Hypertension وفشل القلبDiuretics..  
  .acute left heart failureكيفية معالجة 

*******************************  
  .الصيدلي السريري عنصر مھم في وضع الخطة العfجية �ي مريض 

  .عھا وكيفية وضع الخطط العfجية ولھذا يجب ان تكون لدية المعرفة الكاملة با�دوية ومجامي
  . acute  cardiogenic pulmonary edemaاتحدث لكم احبائي اليوم عن كيفية معالجة 

   .acute left heart failureاو ما يسمى 
  .وھذه الحالة المرضية جدا خطرة وتحتاج الى معالجة مستعجلة 
  .ذا المرض وھذه الحالة وكثير من المرضى يدخلون الى ردھات الطوارىء والعناية بھ

  .  اذا من الصعوبة العfج خارجه Hospitalization وتعالج ھذه الحالة او� بادخال المريض الى المستشفى
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 rest in bed in sitting وايضا يجب ان يكون المريض في وضع الراحة وعلى الفرش شبة جالس
position02 ين  لتحسين عملية التنفس لديه ويجب ان يعطى ا�وكسج therapy ٦٠ بتركيز عالي من % 

  % .١٠٠الى 
ويجب احبائي قبل البدء ببقاي ا�جراءات الدوائية معالجة ا�سباب او العوامل التي زادت من تدھور ھذه الحالة 

  .المرضية 
 ملغم عن طريق الوريدي ٥ الى ٢.٥ بجرعة Morphia 2-5 mgوكذلك احبائي نبدء بصرف دواء المورفين 

 ويجب ان يعطى معه ايضا عfج sedation ويؤدي ايضا الى Venous pressure ھذا الدواء من حيث يقلل
metoclopramide 10 mg IV لمنع حدوث التقيوء  prevent emesis بسبب المورفين .  

 حيث يمتلك تاثيرات رائعة جدا لمثل ھذه Furosemideوكذلك زمfئنا الكرام يجب ان نعطي للمريض دواء 
  .ھي الحالة 

   .a potent venodilatorموسع وعائي قوي جدا 
 قبل بدء فعله Furosemide وھذين التاثيرين يسببھما pulmonary congestionوايضا يقلل من حدوث 

   .diuretic actionالمدرر 
  . خfل عدة دقائق initial dose 20-40 mgIV بجرعة   Furosemideويعطى دواء 

   .a maximum 200 mg الى ويمكن ان تزداد ھذه الجرعة
 ١٠-٥ بجرعة   nitroglycerin  مثل دواءVenous vasodilatorsوايضا زمfئنا الكرام يتم صرف 

  . مايكروغرام بالدقية وريدي حيث انه سريع وفعال 
 او Na nitroprussideوفي بعض الحا�ت التي يعاني منھا المريض ارتفاع بضغط الدم نصرف ايضا دواء 

  . ملم زئبقي ١٠٠ مايكروغرام بالدقيقة وريديا لحفظ ضغط الدم ا�نبساطي اقل من ٣٠- ٢٠جرعة بديل له ب
 dopamine or مثل دواء positive inotropicوايضا اعزائي الصيادلة نستعمل في ھذه الحالة 

dobutamine.   
ع ھذا المرض حالة  في حالة الحاجة الى ذلك كما لوجدت مIV digitalizationوايضا احيانا نصف ادوية 

rapid AF..   
كغم / ملغم ٥ بجرعة ,Aminophyllineوايضا زمfئنا الكرام من ا�دوية التي تصرف في ھذه الحالة عfج 

  . دقائق ١٠عن طريق الوريد لمدة 
  .واذا لم تنفع ا�دوية اعfه فانه يتم اللجوء الى اجراءات تقنية وجراحية 

   . Beta blokerادوية 
********************  

   . Beta blokerمن المجاميع الدوائية التي يسئل عنھا الصيدلي السريري دائما ھي مجموعة ادوية 
  .لذا فالكfم عنھا جدا مھم ويجب ان يتناول الجانب العملي فقط منھا 

 مما يؤدي الى تقليل Negative inotropicوتعمل ھذه المجموعة من ا�دوية احبائي عن طريق عمل 
fك ا�وكسجين من عضلة القلب وتقليل الجھد على عضلة القلب  بتقليل قوة تقلص عضلة القلب وھذا استھ

  .الفعل جدا نافع في كثير من ا�مراض 
 أي تقلل عدد ضربات القلب أي تسمح بوقت Negative chronotropicوايضا تعمل ھذه ا�دوية من خfل 

 وھذا التاثير جدا نافع the time of coronary filling زداد   أي ياكبر للشرايين التجية للتروية الدموية
  .في معالجة كثير من ا�مراض الخطيرة 
  :حيث ھذه المجموعة تقسم الى قسمين 

   . B1 and B2 RECEPTOR أي يؤثر على Non selectiveا�ول يسمى 
  .ومن امثلة ھذا القسم 

   .(lnderal) الذي يسمى تجاريا Propranololدواء 
   ).(Corgard والذي يسمى تجاريا Nadololايضا دواء و

وھذا القسم �يسمح بصرفة للمرضى الربويين �نه يؤدي الى تفاقم تقلص القصيبات الھوائية ويزيد من تدھور 
  .المرض 

  . فقط  B1 receptor أي يؤثر على Selectiveاما القسم الثاني ھو 
  .ومن امثلة ھذا القسم 

   .(Tenormin) تجاريا  ويسمىAtenololدواء 
   .(Betalock) والذي يسمى تجاريا Metoprololوايضا دواء 
   .(Concor) والذي يسمى تجاريا Bisoprololوايضا دواء 

وھذا القسم عادة وبالجرعة الطبيعية �يؤثر على المرضى الربويين ولكنه بالجرعة العالية يسبب تقلص في 
   . B2 receptorي �نه سوف يؤثر على القصبات ويزيد من تدھور المرض التنفس
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  :وايضا زمfئنا الكرام ھناك تقسيم ثاني �دوية ھذه المجموعة جدا مفيد وھو 
  وھذه ا�دوية تمتص (lipid soluble)   أي التي تذوب بالدھن Lipophilic B.Bالقسم ا�ول ويسمى 

 short half lifeا يحعلھا  ممextensive hepatic metabolismبصورة جيدة ولكنھا تتعرض الى 
   .Propranolol ومن امثلة ھذا القسم ھو دواء  B.B.Bوايضا تستطيع ھذه ا�دوية عبور الحاجز الدماغي 

 وھذه ا�دوية :(water soluble) أي ا�دوية الذائبة بالماءHydrophilic B.Bوالقسم الثاني ويسمى 
بر الحاجز الدماغي ومن امثلتھا ليست جيد ا�متصاص وبطيئة الخروج من الجسم و�تع

Atenolol.Nadolol..   
وتستعمل ھذه ا�دوية في معالجة كثير من ا�مراض منھا معالجة ارتفاع ضغط الدم 

Hypertension. ومعالجة الذبحة الصدريةAngina.  والجلطة وفشل القلب المستقر ومرض عدم انتظام
  .Arrythmiaضربات القلب 

  مثل مرض تسمم الدرقية Non cardiovascular uses  امراض غير قلبية وايضا تستعمل في معالجة
 ومرض ارتفاع ضغط الدم البوابي .Anxiety ومرض القلق  .Thyrotoxicosisنتيجة زيادة عالية بنشاطھا 

 ومرض باركنسون الذي يحدث نتيجة Familial tremors ومرض Portal hypertensionالكبدي  
 Migraine ومرض الشقيقة او الصداع النصفي  .Parkinsonismة ا�ستيل كولين نقص الدومبامين وزياد

  ..(Timolol) حيث يستعمل له دواء Glaucomaومرض 
  .احبائي الصيــــــــادلة من اھـــــــــــــم التاثيرات الجانبيــة لھذه ا�دوية ھي 

 Heart بل ممكن ان يحدث Heart failure واحيانا فشل في القلب .Bradycardiaقلة ضربات القلب 
block.   

  . �نه يعبر الحاجز الدماغي Lipophilic B.Bوكذلك ممكن ان تسبب ا�حfم الليلية وخاصة نوع 
   .Selective Nonوايضا تسبب الشعور با�كتئاب والتعب وضيق النفس وخاصة مع قسم ھو 

  .وايضا ممكن ان تسبب برودة ا�طراف وقلة بالنشاط الجنسي 
  .chronic heart failureكيفية معالجة 

***************************  
  .وتتضمن الخطة العfجية لھذا المرض ھي 

حيث تلعب دور جدا مھم في تحسن ا�عراض المرضية مثل قصر النفس والتعب الذي يشعر به   Restالراحة 
  .سبب فشل القلب في ضخ الدم المريض نتيجة عدم وصول الكمية الكافية من الدم الى اعضاء الجسم ب

وايضا احبائي تزيد الراحة من وصول الدم الى الكلية وتسبب ا�درار الذي له دور مھم في تقليل السوائل التي 
  .تتجمع عند مريض فشل القلب 

 Pulmonaryولكن يجب ان تكون الراحة محدودة وليس مستمرة �نھا ستودي الى بعض المضاعفات مثل 
embolism و Constipation, osteoporosis و DVT..   

العنصر الثاني في عfج فشل القلب المزمن ھو تقليل تناول السوائل والصوديوم حيث الكمية المسموح تناولھا 
  .اليوم / غم ٢من الصوديوم ھي 

   .,volume overloadوايضا يجب تقليل السوائل لمنع حدوث 
 مل با�ضافة سوائل بمقدار ٥٠٠ض فشل القلب المزمن ھي حيث الكمية المطلوب او المسموح تناولھا لمري

urine output     في اليوم السابق.  
  inotropic effectكما يجب تجنب تناول الوجبات الغذائية الثقيلة وايضا يجب تجنب تناول الكحول �نه يملك 

negative .   
   . cardiac loadوايضا يجب تقليل وزن المريض �نه سيؤدي الى تقليل 

   . .stop smokingكما ينصح بتقليل او ترك التدخين اطfقا 
  .والعنصر الثالث في معالجة فشل القلب المزمن ھو استعمال دواء الديجوكسين 

  .الذي يزيد من تقلص عضلة القلب 
  .ويقلل من عدد ضربات القلب

  .كافية من الدم الى اعضاء الجسم  وھذا جدا مفيد فبزيادة التقلص يودي الى ضربة قوية قادرة على دفع كمية 
  .وتقليل ضربات القلب يؤدي الى تقليل الجھد على القلب 

  .ھذا يعني ان الديجوكسين سوف يزيـــــــــــــد من قوة تقلص البطينين 
  . وايضا يسبب زيادة انتاج القلب

  . وايضا يسبب قلة حجم القلب أي يقلل التوسع والتضخم الحاصل به
  . حيث يزيح الدم من ا�وردة الى الشرايين Venous pressure    ويقلل 

  .وايضا يحسن وصول الدم الى الشرايين التاجية نتيجة قلة ضربات القلب أي يسمح بوقت للتروية التاجية 
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وايضا يحسن من ضغط الدم ويجعله طبيعي �ن مريض فشل القلب المزمن يعاني من قلة في نتاج القلب وھذا 
 وبالتالي رجوع ضغط COPض الضغط واستعمال الديجوكسين سيؤدي الى زيادة نتاج القلب يؤدي الى انخفا

 و ,the urineمن الديجوكسين يخرج عن طريق % ٨٥الدم الى المستوى الطبيعي ومن المھم ان نذكر ان 
   ..biliary excretionيخرج عن طريق  % ١٥

 ايام من استعمال ٥ للدواء الديجوكسين يحصل بعد كما يجب ان نعرف زمfئنا ا�عزاء ان المستوى العfجي
   .maintenance therapyالدواء بجرعة 

  . يوميا mg 0.25ويعطى ھذا الدواء بجرعة 
 خfل نصف ساعة متبوعة بجرعة mg orally or IV 0.5 - 0.25 فھي نعطي  loading doseاما جرعة 

   .mg day 0.25 - 0.125متابعة وھي  ساعات ليوم واحد فقط ثم نعطي جرعة ال٦ ملغم كل 0.25
  :احبائي ويعطى الديجوكسين وريديا في حا�ت منھا 

   .Severe left ventricular failureفي حالة مرض 
   . AF او مع Supraventricular tachycardia  مصحوب مع   Heart failureوفي حالة 

 خمسة ايام ويخرج فقط Half life ك   حيث يمل DIGITOXINوللفائدة زمfئي يوجد ھناك اخر اسمه 
 اسابيع ٣ ياخذ فترة steady stateولكنه الى ان يصل مرحلة .من خfل الكلية والباقي من خfل الكبد % ١٥

.  
   . diuretic drugsاحبائي العنصر الرابع الذي يستعمل في معالجة فش القلب المزمن ھو ا�دوية المدررة 

جة فشل القلب المزمن حيث تعمل على زيادة فقدان السوائل وبالتالي تقل الجھد ھذه ا�دوية جدا مھمة في معال
   .venous pressureعلى القلب وايضا تقلل من وجود الصوديوم وتقلل ايضا 

 حيث يعتبر من .Furosemideومن ا�دوية المدررة التي تستعمل في معالجة مرض فشل القلب المزمن ھو 
   .loop diureticsمجموعة 

 venodilatorعمل على منع اعادة امتصاص السوائل في ھذا الموقع وايضا يسبب توسيع للوريد الرئوي وي
of pulmonary veins مما يحسن من الجھد على القلب .  

  .اليوم / ملغم ١٦٠-٤٠وايضا يحسن من التنفس ويعطى بجرعة اما عن طريق الفم او الوريد 
  الذي يمتاز بكونه طويل   Chlorothalidoneزايد مثل دواء وايضا يمكن استعمال مدرر من نوع الثيا

  . ملغم يوميا ٢٥المفعول ويعطى بجرعة 
 لمعالجة فشل القلب المزمن للحصول Thiazides in combination with loop diureticsويمكن دمج 

  .على استجابة دوائية كبيرة اذا لم نحصل على استجابة كافية من استعمال احدھما 
 ملغم في معالجة فشل القلب المزمن حيث ٢٥ بجرعة Spironolactone يمكن احبائي استعمال دواء كما

 حيث يقلل خروج البوتاسيوم  distal tubules في aldosterone antagonismيعمل ھذا الدواء كـــ 
  . الذي يحدث في عضلة القلب في مريض فشل القلب المزمن process of remodelingويقلل 

    .Hyperkalemia and gynaecomastia  ھي Spironolactoneاھم التاثيرات الجانبية لعfج من 
 ممنوعة في فشل القلب المزمن �نھا .mannitolوبالمناسبة يجب ان نذكر ان استعمال المدررات من نوع 

  .volume overloadتزيد من السوائل وتسبب 
  . فقط glaucomaن يستعمل في معالجة   وھو مدرر ايضا ولكacetazolamide  اما دواء 

وايضا من ا�دوية التي تستعمل في معالجة فشل القلب المزمن اذا صاحبه تقلص في القصبات 
bronchospasm. ھو دواء  aminophyline .  

  :حيث يعطى لمعالجة ھذا ا�مر �نه 
  .يوسع القصبات الھوائية

  . ويعمل على تقوية عضلة القلب 
  .درر �نه يزيد من وصل الدم الى الكليةوايضا له فعل م

   . .arrhythmia ويجب ان تعطىء ببط لتجنب حدوث  
وايضا من ا�دوية التي تستعمل في مرض فشل القلب المزمن ھي ا�دوية الموسعة لfوعية الدموية 

vasodilator  حيث تقلل كل من   preload  وايضا  freload .   
 حيث يعطى بجرعة Captopril مثل دواء ACE inhibitorsوعائي ھي وا�دوية التي تستعمل كموسع 

  . ملغم ثfث مرات يوميا ٥٠تصل الى 
  . ساعة  ١٢ ملغم مرتين يوميا أي كل ٥ حيث يعطى بجرعة تصل الى ramiprilاو عfج 

 بمرض  التي تحدث للقلب اثناء ا�صابةprocess of remodelingوھذه ا�دوية جدا مھمة وتقلل من عملية 
  .فشل القلب المزمن 

   .Vasoconstrictor sympathomimeticsمجموعة ادوية 
********************************************  
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   .Vasoconstrictor sympathomimeticsمن المجاميع الصيد�نية المھمة ھي 
  . Noradrenaline, ephedrine, phenylephrineوالتي من اھم افرادھا ھي كل من 

 في ا�وعية وتسبب peripheral  alpha-adrenoceptorsوالتي تعمل من خfل تفعيل 
vasoconstriction وھذا يؤدي الى زيادة الضغط ا�نبساطي وا�نقباضي systolic and diastolic 

blood pressure.   
  .وتستعمل ھذه ا�دوية في استعمالين رئيسين 

   .Cardiac arrest و Acute hypotensionھما 
   .Hypertensionوممنوعة في 

  .ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي
   .Hypertension ارتفاع ضغط الدم

  .Headache والصداع
   .Arrhythmias واضطراب ضربات القلب

 وتتايض ھذه ا�دوية في الكبد وا�نسجة Bradycardia/tachycardiaوزيادة ضربات القلب او قلتھا 
   . .COMT و MAOين ھما ا�خرى من خfل انزيم

   .MAOIsوتسبب ھذه ا�دوية ارتفاع شديد وطويل في ضغط الدم فيما لو استعملت مع 
 spinal/epidural في معالجة انخفاض ضغط الدم الذي يحدث نتيجة Ephedrineويستعمل دواء 
anaesthesia.  

  .Monitoring of oxygen saturationوعند استعمال ھذه ا�دوية يجب مراقبة ا�وكسجين 
  .cardiac monitoring وضربات القلب

  دوية على شكل حقن وتتوفر ھذه ا� .urine output and renal function وظيفة الكلية وخروج ا�درار 
  .Tranexamic acidدواء 

************************  
  . الذي يستعمل في معالجة بعض انواع النزف Tranexamic acidان دواء 

   .plasminogen into plasminعن طريق تثبيط تفعيل تحول البfزمينوجين الى البfزمين يعمل 
  .وبالتالي يمنع حل الفايبرين الذي بدورع يمنع حدوث نزف

   .inhibit plasmin activity وعند اعطاءه بجرعة العالية يعمل بصورة مباشرة على تثبيط البfزمين 
   .Menorrhagiaويستعمل ھذا العfج في معالجة 

   .Epistaxisوالرعاف 
   .Thrombolytic overdoseومعالجة تاثيرات  الجرعة العالية من ادوية   

   .dental extraction in haemophiliaومنع زيادة النزف في 
   .Disturbance in colour vision و GI disturbanceومن اھم تاثيراته الجانبية ھي 

  .اعة  س٣-٢والعمر النصفي له ھو 
 ,streptokinase مثل fibrinolytic agentsومن اھم تداخfته الدوائية انه يعاكس فعل ادوية 

alteplase.  
  . فانه يجب ان يعطى خfل ايام الدورة الشھرية Menorrhagia وعند معالجة 

  .وھذا الدواء متوفر في الصيدليات على شكل امبو�ت واقراص 
  Warfarinعfج 

********************  
  : يعتبر من ادوية Warfarinان عfج 

.Coumarin anticoagulant.   
 وايضا (II, VII, IX, X) والتي ھي Kويعمل من خfل تثبيط عوامل التخثر المعتمدة على تكوين فيتامين 

     .(proteins C and S)يثبط عوامل تخثر مھمة مثل 
   .DVTويستعمل في معالجة 

   .PEو 
 في المرضى الذين عندھم صمام قلب VTE in AF, rheumatic heart disease و للوقاية من حدوث

  .صناعي
  . ويتوفر ھذا العfج فقط اقراص عن طريق الفم  

  
  .وايضا 
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  :يمنع استعمال عfج الوارفارين لمن يعاني من
 Peptic ulceration.   

   .Severe hypertensionو 
  .وايضا يمنع استعماله في فترة الحمل

  .لبديل ھو الھيبارين  وا
   .recent surgeryويعطى بحذر في 

  .ويتايض ھذا الدواء بواسطة الكبد 
  . ساعة ٣٧والعمر النصفي له ھو 

  .ولھذا يعطى مرة واحدة يوميا 
  

   .Antibiotics  يزداد اذا اعطي مع  warfarin وان الفعل المضاد للتخثر لعfج الوارفارين
 reduced vitamin K بسبب قتلھا للبكتريا الفلورا الطبيعية  kين �نھا تسبب تقلل تكوين فيتام
synthesis by gut flora.   

   .Amiodarone and diureticsمع warfarinوايضا اذا اعطي 
 �displaceنھما يزيحان الوارفرين عن البروتين فيزداد تركيز الفال منه ويزداد اثره المضاد للتخثر  

warfarin from plasma proteins.   
   .Cimetidine, fluconazole, alcohol مع warfarinوايضا اذا اعطي 

   .reduce metabolism of warfarin �نھم ايض الوارفارين فيزداد الفعال منه ويزداد اثره  
   .Aspirin, clopidogrel, NSAIDsمع warfarinوايضا اذا اعطي 

   .�impaired platelet functionنھم  
   ,advanced age, biliary disease في عدة حا�ت اخرى منھا  warfarinاذا اعطي وايضا 

hyperthyroidism, cranberry juice.   
 Antiepileptic مع warfarin يقل اذا اعطي warfarin كما ان الفعل المضاد للتخثر لعfج الوارفارين 

agents, rifampicin, alcoholism.   
  . ويقل فعله العfجي warfarin فيزداد ايض الوارفارين �induction of hepatic enzymesنھم 

 increase concentration of �نھم Oestrogens and OCP مع warfarinوايضا اذا اعطي 
vitamin K-dependent clotting factors.   

 hypothyroidism and nephritic في حالتين مرضيتين ھما warfarinوايضا اذا اعطي 
syndrome.   

   .Glycoprotein IIb/IIIa inhibitorsمجموعة ادوية 
***************************************  

  . من المجاميع الصيد�نية الحديثة Glycoprotein IIb/IIIa inhibitorsتعتبر مجموعة ادوية 
   .Tirofiban, eptifibatideوتضم كل من 

 aspirin and  تعطى مع Unstable angina/non-ST elevation MIويستعمل في معالجة 
heparin.   

  . اثناء القسطرة القلبية vascular occlusionويستعمل ايضا في تقليل خطر 
  :ومن اھم التاثيرات الجانبية ھي 

   .Bleeding النزف 
  .و الغثيان 
  .والصداع 

  .وارتفاع درجة الحرارة 
    .  Reversible thrombocytopeniaونقص في عدد الصفيحات الدموية  

  . بدون ان تتعرض لعملية ا�يض .urineوتخرج ھذه ا�دوية عن طريق 
   .heparin and antiplatelet drugsويزداد خطر حدوث النزف عندما تعطى ھذه ا�دوية مع 

  :وھذا ا�دوية ممنوعة في 
 Active bleeding.   

   .Major surgery or trauma in past 6 weeksو 
   .Severe hypertensionو 
   .Ischaemic stroke within 30 daysو 
   .history of haemorrhagic strokeاو 
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 glycoprotein IIb/IIIa receptor من ا�رتباط الى fibrinogenوتعمل ھذه ا�دوية عن طريق منع 
  .platelet aggregationوبالتالي ھذا يمنع من 

  Clopidogrelعfج 
****************  

  . الذي يستعمل مضاد للتجمع الصفيحات الدموية Clopidogrelان عfج 
   .platelet receptor الى the binding of ADPيعمل من خfل تثبيط ارتباط 

  . الذي بدوره يثبط تحمع الصفيحات الدموية وتكون الخثرة of GPIIb/IIIa complexوبالتالي يثبط  تفعيل 
  .ت مرضية ويستعمل في معالجة عدة حا�

   .Acute coronary syndromeمنھا 
   .Acute ST elevation MIو 

   .Aspirin intolerance/hypersensitivityو في حالة التحسس ا�سبرين او عدم امكانية استعماله 
   .atherosclerotic eventsو للوقاية من حدوث 

   .Active bleedingطة الدماغية النازفة وھذا الدواء ممنوع في حالة وجود مرض نزفي مثل القرحة والجل
   .Gastric and duodenal ulcers و GI disturbance و Bleedingومن اھم تاثيراته الجانبية ھي 

  . ساعات ٨ يتايض الى شكل عfجي فعال له طول عمر نصفي prodrugويعتبر ھذا الدواء 
 ,antiplateletيما لو استعمل مع ومن اھم تداخfته العfجية ھي زيادة احتمال حدوث النزف ف

anticoagulant or fibrinolytics.   
 ولكن لفترة يحددھا in ACS and acute MIولكن يمكن اعطاء ھذا الدواء مع ا�سبرين في معالجة 

  .الطبيب �تتجاوز السنة الواحدة في جميع الحا�ت 
  .م  ملغ٦٠٠ الى ٣٠٠ من as loading doseويعطى ھذا الدواء بجرعة 

 peri-operative ايام من العملية الجراحية وذلك لتجنب حدوث ٧ويجب ان يوقف استعمال ھذا الدواء قبل 
bleeding.  وايضا يعطى ھذا الدواء مع الوارفارين لمعالجة المريض الذي يعانيAF presenting with 

ACS بالرغم من زيادة احتمالية حدوث النزف .  
  Fibratesمجموعة ادوية 

***.**************************  
  : تضم كل من Fibrates ان مجموعة ادوية 

Fenofibrate, bezafibrate, gemfibrozil.   
  :تستعمل في معالجة عدة حا�ت مرضية منھا 

   .Primary hyperlipidaemiaارتفاع الدھون ا�ولي  
   .Serum triglycerides >10 mmol/lو 

   .Intolerance to statinsتاتين افي حالة كانت ممنوعة على المريض  و عدم تحمل مجموعة ادوية الس
  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي

 Cholestasis and increased risk of cholelithiasis و GI disturbance.   
 .low albumin e.g �نھا تسبب Severe hepatic or renal impairmentوھي ممنوعة في 

nephrotic syndrome.  تfويزداد خطر حدوث تحلل العضrhabdomyolysis عندما تعطى مع 
statins.   

 مما قد يؤدي الى النزف لذلك يجب ضبط warfarinكما تزيد ھذه ا�دوية من الفعل المضاد للتخثر لدواء 
  .الجرعة 

   .oral antidiabetic agents عندما تعطى مع ا�دوية hypoglycaemiaوايضا يزداد خطر حدوث 
 للسيطرة على ارتفاع الدھون ولكن تحت statinsولكن في بعض الحا�ت قد نحتاج الى اعطاء ھذه ا�دوية مع 

  .اشراف طبي مباشر 
 وتقليل الدھون الثfثية VLDL  ليسھل عملية تكسر lipoprotein lipaseوھذه ا�دوية تزيد من فعالية 

  . نقل الدھون من ا�وعية الدموية الى الكبد  الذي ينفع فيHDL particlesكما يزيد من تركيز 
  .وتتوفر ھذه ا�دوية على شكل كبسول وتعطى قبل  تناول الطعام بنصف ساعة 

  .Statinsمجموعة ادوية 
********************  

 ,Simvastatin, atorvastatin, pravastatin تضم كل من Statinsان مجموعة ا�دوية الشائعة جدا 
rosuvastatin .  

  :من اھم تاثيراتھا الجانبية ھي
 Rhabdomyolysis.   
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  .Altered liver function testsوتغير في وظائف الكبد 
  .واضطرابات في الجھاز الھضمي  

   .Pregnancy and breastfeedingوممنوعة ا�ستعمال نھائيا في فترة الحمل والرضاعة 
  . قد تمنع  بلActive liver diseaseوتعطى بحذر  شديد جدا في 

   .Primary hyperlipidaemiaوتستعمل في معالجة 
 atherosclerotic disease or في المرضى اللذين يعانون من cardi ovascular eventsو منع 

diabetes.   
   .;simvastatin و pravastatin ماعدا Cytochrome P450وتتايض ھذه ا�دوية بانزيم 

 ساعة لذا يسمع باعطاء صباحا عكس باقي ا�دوية من ھذه ١٤ ھو atorvastatinوالعمر النصفي لدواء 
   . shot actingالمجموعة تعطى ليf �نھا  

  . اشھر اثناء استعمال ھذه ا�دوية ٣ كل LFTsكما يجب فحص وظائف الكبد 
    .rifampicinويقل التركيز البfزمي لھذه ا�دوية عندما يستعمل مع 

  . بصورة عامةlipid-lowering agentsية اكثر فعالية من وتعتبر مجموعة ھذه ا�دو
 افضل منھا في خفض الدھون الثfثية كما يزداد تركيز ھذه ا�دوية عندما تعطى ,fibrates ا� ان مجموعة 

 لذا يجب ضبط الجرعة لتجنب تاثيراتھا الجانبية الخطرة مثل grapefruit juice and macrolidesمع 
  .تحلل العضfت 

 atorvastatin ھو باستعمال احد ھذين الدوائين reduction of LDLيضا ان اكثر تاثيرا في حدوث وا
and rosuvastatin.   

  Amiodaroneعfج 
***********************  

  : يستعمل في  Amiodaroneان عfج 
   .Nodal and ventricular tachycardiasمعالجة 

  . Atrial fibrillation and flutterو 
    .Wolff–Parkinson–White syndrome المصحوب بـ Tachyarrhythmias و VFو 

  :وجميع ھذه الحا�ت خطرة وشائعة الحدوث في المستشفيات ويمنع استعماله في
 Sinus bradycardia.   

   .SA node blockو 
   .Hypothyroidism or hyperthyroidism �نه ممكن ان يسبب Thyroid dysfunctionو 

  :ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي
 Photosensitive rash.   

   .Bradycardiaو بطء بضربات القلب 
   .Pulmonary fibrosis/pneumonitisو 

  . يوم ٥٠وان طول العمر النصقي له ھو تقريبا 
   .intravenously عندما يعطى ECG monitoringويجب ان يكون ھناك 

   .a central line or large IV cannulaكما يجب ان يعطى من خfل 
 لذا يجب warfarin, digoxin and phenytoinوايضا يسبب ھذا الدواء زيادة بالتركيز البfزمي لكل من 
  .ضبط الجرعة جيدا  خوفا من حدوث السمية بھذه ا�دوية 

  Adenosineالتاثيرات ا�نبية لعfج 
*************************  

 الذي يستعمل في معالجة عدة حا�ت مرضية تتعلق بعدم Adenosineجانبية لدواء ان من اھم التاثيرات ال
  :انتظام ضربات القلب  ھي

 Chest pain.   
   .Dyspnoeaو 
   .Bronchospasmو 

  .والغثيان 
  .وبطء شديد بضربات القلب 

   .Light-headednessو 
  Low molecular weight heparinsادوية 

***********************  
  .(LMWH) والتي يرمز لھا اختصارا Low molecular weight heparinsان مجموعة ادوية 
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   .Prevention of VTE و تستعمل في Dalteparin, enoxaparin, tinzaparin تضم كل من 
   .Treatment of VTE and acute coronary syndrome/MIو 
   .Prevention of clotting in extracorporeal circuitsو 

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي
   .Bleeding النزف 

  . ولكن بصورة اقل من الھيبارين Heparin-induced thrombocytopeniaو 
  . ولكن فقط عند ا�ستعمال لفترة مطولة تقريبا اكثر من ستة اشھر Osteoporosisوھشاشة العظام 

  . وتخرج عن طريق البول heparinaseوتتايض ھذه ا�دوية في الكبد بواسطة انزيم 
  . ساعة ولكنه يطول في حالة وجود فشل كبدي او كلوي ٤-٢اما العمر النصفي لھا فھو من 

 NSAIDs (includingكما يزداد خطر حدوث النزف الداخلي او الخارجي لو اعطيت ھذه ا�دوية مع 
aspirin), warfarin, clopidogrel.   

  . يقلل من الفعالية الدوائية لھذه ا�دوية Nitrate infusionوايضا ان اعطاء 
  .وتعطى ھذه ا�دوية عن الحقن تحت الجلد 

  :وھذه ا�دوية ممنوعة في 
   .Severe hypertension ارتفاع شديد لضغط الدم  

   .Severe hepatic or renal diseaseو فشل كلوي او كبدي شديد  
 patients undergoing surgery onغ او العين  و المرضى الذي يعاني من عملية جراحية في الدما

brain, eye or spinal cord.   
 Haemophilia and other bleedingو مرض الھيموفليا وامراض النزف ا�خرى مثل القرحة 

disorders.   
   .Heparin sensitivityو والتحسس للھيبارين  

  
  Fibrinolyticsمجموعة ادوية 

***********************  
 ,Streptokinase, alteplase, reteplase تضم كل من Fibrinolyticsان مجموعة ادوية 

tenecteplase.  
 Activation of plasminogen to form plasminوتعمل على تفعيل تحويل البfزمنوجين الى بfزمين 

.  
  .الذي يحطم الخثرة المتكونة من الفايبرين

   .Acute MI ويستعمل في معالجة 
  .Massive pulmonary embolusو 

  .Acute ischaemic stroke و 
  : ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي

   .cerebral haemorrhage النزيف الذي قد يسبب 
 Reperfusionوايضا تسبب اضطراب في ضربات القلب نتيجة اعادة التروية الدموية بعد حل الخثرة 

cardiac arrhythmias and ischaemia.   
  

  .ومات عfجية  عن ادوية ارتفاع ضغط الدم  معل
********************************  

 ملم زئبقي قبل ٩٠ /١٥٠ ھل تعلم ان المصادر الطبية توصي بان يتم تخفيض ضغط الدم  الى  اقل من -١
  .  anginaوصف دواء ا�سبرين للوقاية من امراض القلب وا�وعية الدموية مثل 

 تسبب في ارتفاع الضغط Oral contraceptivesعمال ا�دوية المانعة للحمل المركبة  ھل تعلم ان است-٢ 
بصورة عالية عند بعض المستعملين ولكنه عند ا�كثر منھم يكون ا�رتفاع ليس شديد وا�فضل عند حدوث ذلك 

  . فھي افضل Progesterone-onlyاستعمال موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط 
 في معالجة ارتفاع ضغط دم المراءة الحامل �نھا تسبب ACE inhibitors  � تستعمل مجموعة ادوية -٣

oligohydramnios و الفشل الكلوي و intrauterine death  
 ھل تعلم ان حدوث ارتفاع في ضغط الدم عند مريض السكري المصاب بالنوع ا�ول المعتمد على ا�نسولين -٤

  ACEI والعfج ا�فضل للمعالجة ھو من مجمو عة ادوية  diabetic nephropathyيشير الى حدوث 
التي تقلل من التدھور في وظيفة الكلى واذا لم نسيطر على الضغط ممكن أي اضافة أي عfج من المجموعات 

   . diuretic او  Ca . channel blocker او � B. blockerا�خرى مثل 
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ن يعانون من تغير دائم في ضغط الدم لذا ينصح ا�طباء بقياس ضغط الدم  ھل تعلم ان المرضى كبار الس-٥
مرات عديدة وفي اوضاع مختلفة وفي كf الذراعين اكثر من الشباب من اجل التثبت على انه مريض بضغط 

  .الدم 
 و Ramipril تحتوي على عديد من ا�دوية مثل دواء ACE inhibitors ھل تعلم ان مجموعة ادوية -٦

Lisinopril و Enalapril و Captopril و Perindopril وتستعمل مجموعة ھذه ا�دوية في معالجة 
ارتفاع ضغط الدم وخصوصا لدى الشباب ومرضى السكري والفشل الكلوي وايضا تستعمل بعد ا�صابة بمرض 

الدم وتغير الطعم احتشاء عضلة القلب ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي السعال الجاف وزيادة البوتاسيوم في 
  . ،وھذه ا�دوية تعتبر غالية السعر نوعا ما Angioedemaوظھور طفح جلدي وحدوث 

  
   

 ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي  ca .blocker ھو من مجموعة ادوية Amlodipine ھل تعلم ان عfج -٧
Oedema و Headache و Postural hypotensionرعة له ھي   ويعطى مرة واحدة يوميا واعلى ج

  .   ملغم باليوم ١٠
 يكثر :Loops الذي يحدث عند استعمال ادوية المدررة من نوع  impotence ھل تعلم ان التاثير الجانبي -٨

  .ويظھر بصورة اكثر عند مرض الفشل القلبي 
 ھو انخفاض بوتاسيوم الدم ومرض النقرس :Thiazides من اھم التاثيرات الجانبية لمجموعة ادوية -٩
  .عدم السيطرة على سكر الدم وارتفاع مستوى الكوليستيرول والدھون الثfثية و

  ھو من ا�دوية الخافضة للضغط الحديثة ولكن نتيجة سعره الغالي وعد aliskiren ھل تعلم ان دواء - ١٠
تجربته بصورة واسعة فانه يستعمل كخط عfجي ثانوي لمعالجة ضغط الدم وايضا يسبب ا�سھال عند 

  . وايضا يسبب زيادة بالبوتاسيوم في الدم  Renin antagonistماله بجرعة عالية ويعمل ھذه الدواء استع
 ھو موسع وعائي يستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الشديد Hydralazine ھل تعلم ان دواء - ١١

المدررة  وزيادة ضربات القلب لذا يفضل معه استعمال ا�دوية  odemaوالطارىء يكون مصحوب بحدوث 
 للتخلص من سرعة ضربات القلب ومن اھم تاثيراته حدوث  B.blocker  وادوية  odemaللتخلص من 

   .SLEمرض 
 لمعالجة ارتفاع ضغط الدم  methydopa ھل تعلم ان السبب الرئيسي وراء عدم ا�ستعمال الواسع دواء - ١٢

 depression وحدوث الكأبة لدي المريض tiredness ھو تاثيرات الجانبية والتي من اھمھا الشعور بالتعب 
.  

 والذي يؤدي الى منع kininase production تغلق تكوين  انزيم ACE inhibitors ھل تعلم ان - ١٣
  من مستعملي ھذه ا�دوية  % ٢٠ند  الذي يعد السبب الرئيسي لحدوث السعال الجاف عbradykininتحطيم 

  ا�دوية التي تعمل على الجھاز التنفسي
  B2- adrenoceptor agonistsجموعة ادوية م

****************************************  
 من المجاميع الصيد�نية المھمة في معالجة بعض B2 adrenoceptor agonistsان مجموعة ادوية 

  .امراض الجھاز التنفسي مثل مرض الربو 
 في العضfت الملساء في المجاري Selective b2 adrenoceptorوتعمل ھذه ا�دوية من خfل ا�رتباط بـ 

وبالتالي يؤدي الى استرخاء ھذه العضfت .   intracellular cAMPالتنفسية العليا وھذا يؤدي الى زيادة 
   ..bronchodilationوتوسع القصبات الھوائية 

لثاني يعمل  وا,salbutamol مثل Short-actingويوجد نوعين من ھذه ا�دوية ا�ول يعمل فترة قصيرة
   .,salmeterol مثل long-actingفترة طويلة 

 و Chronic asthma/COPD و Acute asthmaوتستعمل ھذه ا�دوية في ثfث استعما�ت رئيسية 
Premature labour.   

  .وھذه ا�دوية ممنوعة لمن يعاني تحسس باتجاه أي فرد من ادويتھا 
 و Tachycardia و Hypokalaemia و Fine tremorومن اھم التاثيرات الجانبية لھا ھي 

Headache.   
 بصورة كبيرة نتيجة حدوث  hypokalaemia ربما يكون حدوث acute asthmaفي حالة معالجة 

hypoxia و استعمال theophylline, steroids and diuretics.   
لبوتاسيوم وخاصة  الذي يعتبر قصير المفعول قد يستعمل في تدبير حالة زيادة ا  Salbutamolعfج

 ويتوفر ھذا الدواء على عدة اشكال صيد�نية management of hyperkalaemiaباستعمال جرعة عالية 
inhaler, nebuliser or IV التي تستعمل في الھجمة الربوية الحادة وايضا يتوفر على شكل شراب 

  .وحبوب 
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 uncomplicatedعمل في معالجة  يمكن ان تستb2 agonists salbutamol and terbutalineعfجي 
premature labour  لمدة على ا�قل at least 48 h, ت الرحمfحيث تثبط تقلص عض uterine 

contractions.   
  . ساعة وتتايض بالكبد ١٢ا�دوية طويلة المفعول من ھذه المجموعة تعمل لمدة 

   ..salbutamol 3–7 h; terbutaline 16–20 hوطول العمر النصفي مختلف بينھما كما في 
 فاذا لم  salbutamolوالخطة العfجية لمرض الربو بصورة مختصرة ھي اعطاء دواء قصيرة المدى مثل 

 inhaled corticosteroids and then long-acting b2تتم السيطرة على ا�عراض فانه يتم اعطاء 
agonists.   

  Histamine type 1 receptor antagonistsمجموعة ادوية 
***********************************************  

  : وتضم كل من Histamine type 1 receptor antagonistsان مجموعة ادوية 
Cetirizine, chlorphenamine, desloratadine, fexofenadine.   

ھرين  وخاصة التحسس الموسمي  الذي يحدث عادة في شallergyوتستعمل في معالجة اعراض التحسس 
  .ھما   الشھر الرابع والعاشر
   .Pruritus وايضا تستعمل في معالجة 

   .Urticariaوفي معالجة 
 حيث يستعمل treatment of anaphylaxis and angioedemaوفي معالجة الحا�ت الطارئة للتحسس 

  . لھذا الغرض chlorphenamineعfج 
   .Prostatic hypertrophyتات وممنوعة في حالة كان المريض يعاني من تضخم البروس

   .Urinary retentionو ممنوعة ايضا  في حالة احتباس البول 
   .closed-angle glaucomaو ممنوعة كذلك في حالة كان المريض يعاني من 

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي
 Sedation جيfوخاصة في ع chlorphenamine and hydroxyzine.   

 Rarely paradoxical excitationا الجانبية ھي حدوث تھيج في ا�طفال وكبار السن وايضا من تاثيراتھ
in children and elderly.   

  : مثل Antimuscarinic effectsوايضا من تاثيراتھا الجانبية ھي 
  .احتباس البول 

  .وتشوش الرؤية 
  .وا�مساك 

  .وجفاف الفم 
  .وانخفاض ضغط الدم 

 فانھا تزيد من نسبة حدوث hypnotics, anxiolytics or alcoholوية مع وعند استعمال ھذه ا�د
exacerbate drowsiness.   

   .MAOIs or TCAs تزداد لھذه ا�دوية عندما تعطى مع antimuscarinic effectsكما ان التاثيرات 
  :وتقسم ھذه ا�دوية الى نوعين ھما

 sedating (e.g. chlorphenamine).   
    non-sedating   (e.g. cetirizine, desloratadine,)و 

 يقل بعد ايام قليلة من ا�ستمرار على ھذه ا�دوية ولكن مع ذلك يجب Drowsinessكما ان التاثير الجانبي 
  .ا�بتعاد عن النشاطات الحياتية التي تتطلب ا�نتباه مثل سياقة السيارة 

 vasodilatation وبالتالي تمنع حدوث  Histamine- 1-receptorوتعمل ھذه ا�دوية عن طريق غلق  
   .  .pain و increased vascular permeabilityو 

  .وتتوفر ھذه ا�دوية على شكل حبوب واقراص وحقن وقطرات 
   .Inhaled antimuscarinicsمجموعة ادوية 

*********************************  
  .الشائعة ا�ستعمال جدا تعتبر ھذه المجموعة من المجاميع الصيد�نية 

   .Ipratropium bromide, tiotropiumوتضم كل من 
  :وتستعمل بصورة رئيسية في معالجة 

 Asthma (ipratropium bromide only).   
   .COPDومرض 

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي 
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  .الغثيان 
  .والصداع 

  .وجفاف الفم 
  .ان وتشوش الرؤية فنادة الحدوث اما التاثيرات الجانبية الرئيسة مثل الخفق

ولكن ھذه التاثيرات الجانبية تزداد اذا تم اعطاء ادوية ھذه المجموعة مع ادوية اخرى تعتبر من 
anticholinergic agents.   

 ولكنه قد يعطى مع COPD يستعمل بصورة رئيسية لعfج Ipratropium bromideعfج 
salbutamol لمعالجة acute asthma not responsive to standard therapy جfعلما ان ع 

Ipratropium bromide ج ٦٠-٣٠ تاثيره يبدا بعدfدقيقة من زمن اعطاءه ويعتبر ع Tiotropium 
   .acute bronchospasmاطول فترة تاثير منه لذا �يعطى لمعالجة 

   .closed-angle glaucomaوتعطى ھذه ا�دوية بحذر لمرض 
 وبالتالي يمنع تقلص muscarinic (M3) receptors عن طريق ا�رتباط وغلق وتعمل ھذه ا�دوية

  .العضfت الملساء للقصبات الھوائية فيسمح بتوسعھا 
  Theophyllineعfج 

************************  
  : يستعمل في Theophyllineان عfج 

   .Acute severe asthma معالجة ا�زمة الربوية الحادة 
   .Chronic asthma الربو المزمن و في معالجة
   .Moderate to severe COPDوفي معالجة 

  :ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي
   .Hypokalaemiaانخفاض تركيز البوتاسيوم  

   .Tachycardia, palpitations and arrhythmiasو زيادة ضربات القلب والخفقان  
   .Headache and insomniaو الصداع وا�رق  

  . وخاصة الغثيان GI disturbances و
   .Convulsions و التشنجات 

  .وخاصة اذا اعطي عن طريق الوريد بسرعة
  لذا فتركيز ھذا العfج يقل اذا استعمل من قبلCytochrome P450 ويتايض ھذا الدواء في الكبد بواسطة 

smokers, chronic alcohol intake وantiepileptics and rifampicin.   
 و CCBs, cimetidine, quinolones, macrolidesركيز ھذا الدواء يزداد اذا اعطي مع وت

ketoconazole and fluconazole.   
  . ساعة٩ – ٣ويخرج عن طريق الكلية والعمر النصفي له ھي 

 theophylline and ھو عfج مركب من Aminophylline ومن المھم ان نذكر ان 
ethylenediamine ذائب بالماء اكثر ولھذا يعطى عن طريق الوريد الذي يكون an IV preparation 

  .وايضا يتوفر على شكل اقراص   
 increased cAMPlevels وبالتالي تزيد من  phosphodiesteraseوھذه ا�دوية تعمل عن طريق تثبيط 

كما ان ھذا الدواء  وھذا يؤدي الى توسيع القصبات الھوائية smooth muscle relaxationوھذا يؤدي الى 
  .يحفز الجھاز التنفسي عن طريق الجھاز العصبي المركزي 

  Leukotriene receptor antagonistsمجموعة ادوية 
*******************************************  

 ,Montelukast تشمل كل من Leukotriene receptor antagonistsان مجموعة ادوية 
zafirlukast.   

  :ي حالتين رئيسيتين ھماوتستعمل ف
  .Prophylaxis of asthma الوقاية من ازمة الربوية 

   .Seasonal allergic rhinitis و التحسس الموسمي 
  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي

  . الم البطن والصداع واضطرابات في القناة الھضمية
  . وتتايض في الكبد 
   .biliary routeوتخرج عن طريق 

  . ھو عشر ساعاتzafirlukastصفي لدواء والعمر الن
  . ساعة ٧-٣ فھو من Montelukast اما 



 ١١٨

   .exercise-induced asthmaوايضا تنفع ھذه ا�دوية في معالجة 
  .. فيعطى مرتين يوميا zafirlukast يعطى مرة واحدة يوميا عن طريق الفم اما Montelukastوعfج 

 على العضfت الملساء في المجاري cysteinyl leukotrienesوتعمل ھذه ا�دوية عن طريق منع فعل 
 symptomatic المسئول عن ا�عراض التي تحدث في الربو والتحسس inflammationالھوائية فيمنع 

asthma and rhinitis.   
  Corticosteroidsمجموعة ادوية  

********************************.  
  .مراض مختلفة جدا من المجاميع كثيرة ا�ستعمال وفي ا

   .Prednisolone, hydrocortisone, dexamethasone, methylprednisoloneتضم كل من 
 Suppression ofوتستعمل في عدة حا�ت مرضية مختلفة منھا تثبيط ا�لتھا والتحسس في بعض الحا�ت 

inflammatory and allergic disorders.   
   .Acute hypersensitivity reactionsوايضا يستعمل في 
   .Congenital adrenal hyperplasiaوكذلك يستعمل في 
   .Cerebral oedema associated with neoplastic diseaseوايضا يستعمل في 

 Nausea and vomiting due toوايضا يستعمل في الغثيان والتقيوء نتيجة ا�دوية الكيمائية السرطانية 
chemotherapy.   

  .ة ممنوعة ا�ستعمال في مرضى السكري وتعطي للحامل بجرعة قليلة ولفترة قصيرة وھذه ا�دوي
ومن اھم التاثيرات الجانبية ارتفاع سكر الدم وھشاشة العظام وارتفاع الضغط وحدوث القرحة وعدم انتظام 

  .الدورة الشھرية عند النساء 
 mood مثل Psychiatric reactions و Proximal myopathyوايضا من التاثيرات الجانبية ھي 

and behavioural changes, insomnia, psychotic symptoms.   
 Bruising and و Increased susceptibility to infectionsوايضا من التاثيرات الجانبية ھي 

impaired healing و Ophthalmic effects مثل subcapsular cataracts, glaucoma.   
 moon face, truncal واعراضه ھي Cushing's syndromeرات الجانبية ھي وايضا من التاثي

obesity, intrascapular fat pad, striae, acne وزيادة الوزن .  
  .وتتايض جميع ادوية ھذه المجموعة في الكبد 

  . عند استعمالھا مع ادوية ھذه المجموعةantihypertensivesويقل تاثير 
  .افض للسكر �دوية السكر عند استعمالھا مع ادوية ھذه المجموعة   وايضا يقل التاثير الخ

 glycosides, theophyllines, b2وكذلك يزداد خطر انخفاض البوتاسيوم عند استعمال ھذه ا�دوية مع 
agonists و potassium-losing diuretics.    

   .NSAIDs كما يزداد خطر حدوث التقرح والنزف اذا اعطيت ھذه ا�دوية مع
    اشھر تقريبا  كما انھا ٦-٣ اذا استعملت لفترة طويلة اكثر منAdrenal atrophyوھذه ا�دوية قد تسبب 

 life-threatening acute adrenalيجب ان �تقطع مباشرة اذا استعملت لفترة طويلة �نھا قد تسبب 
insufficiency.   

  :ختلفة مثلوھذه ا�دوية متوفر في الصيدليات باشكال صيد�نية م
  . اقراص 
  .وحبوب
  .وقطرات عيون وقطرات اذن . ومراھم. وحقن 

  ا�دوية التي تعمل على الجھاز العصبي
  Benzodiazepinesمجموعة ادوية 

********************************  
 ,Diazepam, lorazepam, chlordiazepoxide تضم كل من Benzodiazepinesان مجموعة ادوية 

midazolam, temazepam.   
  :وتستعمل في

   .Status epilepticus الحالة الصرعية 
   .Muscle spasmوالتشنج العضلي 

   .anxiety or insomniaولمعالجة القلق او ا�رق 
  .Sedationولـ 

  : ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي 
   .Confusion و Drowsiness and lightheadedness  و Dependenceا�عتماد وا�دمان  
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  .وتتايض ھذه ا�دوية في الكبد ولھا اعمار نصفية مختلفة
  : وممنوعة في

 Respiratory depression.   
   .Acute pulmonary insufficiencyو 

   .treat depressionكما يجب ان �تعطى بمفردھا لمعالجة ا�كتئاب 
   .sedative effectن وايضا يجب ان �تستعمل مع الكحول �نھا سوف تزيد م

  . عن طريق الوريد flumazenilوالجرعة العالية من ھذه ا�دوية تعاكس باعطاء 
  .وتتوفر ھذه ا�دوية على شكل اقراص وحقن و�تصرف ا� بوصفة طبية حصرا 

Gabapentin and pregabalin  
*****************************  

 ولكنھا �تعمل على  analogues of GABA من  تعتبرGabapentin and pregabalinان عfجي 
GABA receptors .   

 وبالتالي تثبط خروج بعض  الوسائط  T . type Ca. channelحيث تعمل ھذه ا�دوية من خfل ا�رتباط 
  .الكيمائية التي تسبب بعض التاثيرات غير المرغوب بھا 

   .chronic pain controlي  فhigher potency analogue ھو  Pregabalin  ويعتبر دواء
   . Partial seizures وايضا في معالجة Neuropathic painوتستعمل ھذه ا�دوية في 

  ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية 
   .Weight gain  وGI disturbanceھي 
   .Leucopenia و Dizziness and drowsiness و Hypertensionو  
  . Visual disturbancesو 

  . وتخرج ھذه ا�دوية غير متغيرة أي �تعاني التايض عن طريق الكلية 
   .gabapentin bioavailabilityوعندما تعطى مع مضادات الحموضة فانھا تقلل من 

 anxiety, insomnia, painوان القطع المباشر من استعمال ھذه ا�دوية يسبب تاثيرات الجانبية اھمھا 
and increases risk of seizures .   
   .elderly and patients with renal impairmentكما يجب تقليل الجرعة لھذه ا�دوية في 

 يوم �ن زيادة الجرعة ٣-٢ بجرعة قليلة ثم تزداد تدريجية كل Gabapentinويجب ان يستعمل دواء 
   .Sedation, confusion and ataxiaبسرعة يسبب 

   .risk of CNS depression فانھا تزيد من خطر opiatesوعند استعمال ھذه ا�دوية مع 
  .وتتوفر ھذه ا�دوية على اشكال صيد�نية اقراص وكبسول 

  HT1 agonists (triptans)-5مجموعة ادوية 
************************************  

عمال جدا  التي  من المجماميع الصيد�نية القليلة ا�ستHT1 agonists (triptans)-5ان مجموعة ادوية 
  .Sumatriptan, zolmitriptanتضم كل من 

  :وھي تستعمل بصورة رئيسية في 
   .Treatment of acute migraineمعالجة نوبة الشقيقة الحادة  

   .Cluster headacheو الصداع من نوع  
  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي

  . ارتفاع بضغط الدم 
  .وزيادة ضربات القلب والخفقان 

  .وبصورة نادة قد تسبب احتشاء عضلة القلب 
   .Tinnitusوقد تسبب ايضا الطنين في ا�ذن 

   .Dizziness و Paraesthesiaو 
   .    Ischaemic heart diseaseلذا فھي ممنوعة في 

   .Severe hypertensionوارتفاع شديد بضغط الدم  
   .Peripheral vascular diseaseوا�مراض الوعائية الطرفية  

   .Previous stroke or TIAو 
   .with SSRIs and MAOIsويزداد خطر حدوث عندما تعطى مع 

   .macrolides and b blockersكما تركيز ھذه ادوية ھذه المجموعة  يزداد عندما تعطى مع 
عالجة  بل تستعمل لمmigraine prophylaxisو�تستعمل ھذه ا�دوية في الوقاية من نوبة الشقيقة الحادة 

   . النوبة اثناء وقوعھا 
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كما يتم وصف مجموعة ھذه ا�دوية لعfج الصداع النصفي او الشقيقة فيما لو لم يستجب المريض لfدوية 
   .simple analgesiaالمسكنة البسيطة 

 الذي يقع في Selective activation of 5-HT1 receptorsوتعمل ھذه ا�دوية عن طريق تفعيل 
cranial blood vessel walls. فيسبب vasoconstriction فيزيل اعرض الصداع والشقيقة التي تحدث 

  .dilatation of intra- and extracranialنتيجة توسع ا�وعية الدموية 
  Levodopaعfج 

***********************  
  . Parkinson’s disease and parkinsonism يستعمل في معالجة  Levodopaان عfج 

  : اھم تاثيراته الجانبية ھي ومن
   .Dry mouth   جفاف الفم 

  .Postural hypotensionوانخفاض ضغط الدم 
   .Drowsiness and sudden onset of sleeping و 

 ,hallucinations, confusionوحدوث ھلوسة وتخليط ذھني واحfم وكوابيس غير طبيعية وارق 
abnormal dreams, insomnia.   

   .Dystonia, dyskinesia and choreaوحدوث 
  . دقيقة ولكنه يطول عند الكبار٩٠والعمر الصفي له 

 inactive ليكون الدوبامين وبعد ذلك يتايض الى decarboxylation ويتايض ھذا الدواء بواسطة 
metabolites.   

 وتحوله  Levodopa لمنع تحطم peripheral decarboxylase inhibitorكما يعطى ھذا الدواء مع 
الى الدوبامين قبل وصوله الى المكان المخصص له في الجھاز العصبي المركزي ولتقليل التاثيرات الجانبية 

peripheral dopamine action مثل الغثيان .  
  :و�يعطى ھذا العfج
   .Hypersensitivity لمن يتحسس منه 
   .Closed-angle glaucoma وايضا ممنوع في

   .Severe heart failure and cardiac arrhythmiasو  
   .Severe neuropsychosisو 

 ويعالج ھذا العfج مرض باركنسون الذي يحدث بسبب نقص الدوبامين ونقص ا�ستيل كولين عن طريق 
  .توفير وصول تركيز مناسب للدوبامين ويقلل اعراض المرض التي تحدث بسبب نقص الدوبامين 

  .جة مرض باركنسون ا�دوية التي تستعمل في معال
******************************************  

   .Dopamine D2 receptor agonistsمن ا�دوية التي تستعمل في معالجة مرض باركنسون ھي 
   .ropinirole و ergot-derived – bromocriptine, cabergolineوالتي تضم كل من 

 فتقوم بتفعليه dopamine receptorsدوبامين وترتبط مع وتعمل جميعھا عن طريق لعب دور يشبه دور ال
  .وتؤدي الفعل الفسيولوجي الذي كان يؤديه الدوبامين 

 Catechol-O-methyltransferaseوايضا من ا�دوية التي تعالج مرض باركنسون ھي مجموعة ادوية 
(COMT) inhibitors جfمثل ع entacapone.   

-Catechol-O بواسطة methyldopa وتحوله الى L-dopaطم وتعمل ھذه المجموعة على منع تح
methyltransferase (COMT) حيث تعمل ھذه ا�دوية على تحطيم ھذا �نزيم وبالتالي وصول كمية 

  . الى الدماغ الذي يتحول الى دوبامين L-dopaكبيرة من 
   .MAO-B inhibitorsوايضا من ا�دوية التي تعالج مرض باركنسون ھي 

   .(fselegilineج مثل ع
  . حيث ان ھذه ا�دوية تحطم ھذا ا�نزيم MAO-Bوتعمل من خfل منع تحطيم الدوبامين بانزيم 

  Carbamazepineدواء  
************************  

  : تعمل من خfلCarbamazepineان  دواء  
  . غلق  قناة الصوديوم 

   .action potential  فيمنع حدوث  
  .لتھيج العصبي ويحدث ا�سترخاءوبالتالي تمنع ا

  : وتستعمل في ثfث حا�ت ھي
 Epilepsy.   
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   .Prophylaxis of bipolar disorderو 
   .Trigeminal neuralgiaو 

  :ولكنھا ممنوعة في
 bone marrow suppression.   

   .AV conduction abnormalitiesو 
  

  : ھيCarbamazepineومن اھــــــــــــم التاثيرات الجانبية لدواء 
  . الغثيان والتقيوء 

   .Leucopenia و Drowsiness و 
  .Cardiac conduction disturbancesو 

   .Generalised erythematous rash و 
   .Cytochrome P450 3A4تتايض بواسطة الكبد بواسطة انزيم 

 verapamil and diltiazem و ,isoniazidلذا فا�دوية التي تثبط ھذا ا�نزيم تزيد من الفعل العfجي مثل 
.  

  :ويقل ھذا التاثير  العfجي له عند استعماله مع ا�دوية التي تحفز وتقوي ھذا ا�نزيم مثل
 phenytoin, phenobarbitone and theophylline.   

   .warfarin من تاثير المضاد للتخثر Carbamazepine كما تقلل ادوية 
  .ه ا�دوية وتزداد تدريجيا كل اسبوعين ويجب البدء بجرعة قليلة من ھذ

  
  :وبتعبير اخر 

  
  .Cabamazepineعfج 

************************  
  

  . الذي يستعمل في معالجة الصرع Cabamazepineان عfج 
  .يعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم 

 يعتبر اقل Oxycarbazin وايضا It's the least teratogenicويعتبر اقل ادوية صرع تاثيرا على الحامل 
toxic .    

   . not sedative من النوع Cabamazepin و Phenytoinيعتبر زمfئنا ا�عزاء كل من 
   .Potent enzyme inducerيعتبر ھذا الدواء 

  . ساعة ٣٠ جدا طويل حوالي T1/2وايضا يعتبر ھذا الدواء يمتلك 
  .ويعطى ھذا الدواء عن طريق الفم فقط 

  .ق الكلية بشكل متايض غير فعال دوائيا ويخرج عن طري
    .partial seizureويستعمل ھذا الدواء في معالجة انواع من الصرع وخاصة الصرع الجزئي 

   . aSbsence febrileو�يستعمل في نوع  
ضا و�يستعمل ھذا الدواء في معالجة الحالة الصرعية الحادة بل نحتاج الى ادوية اسرع مثل فينوباربيتال  واي

  .فاليوم والديباكين 
   .Trigeminal neuralgiaويستعمل في معالجة 

  :من التاثيرات الجانبية لھذا الدواء ھي 
 Hyponatremia.   

   .Congenital malformationو 
  .و الصداع 

  .وقد يسبب سمية الكبد 
   .Aplastic anemia, Agranulocytosisوايضا قد يسبب 

  . دم الدورة الشھرية وايضا لوحظ انه يزيد من كمية
   .Drowsiness,diplopia,ataxia&vertigoوايضا يسبب 

   .Phenothiazine anti-emeticsمجموعة ادوية 
***************************************  

  . من المجاميع الصيد�نية المھمة Phenothiazine anti-emeticsتعتبر مجموعة ادوية 
   .Prochlorperazine, chlorpromazine, promethazineوتضم كل من 



 ١٢٢

   .Severe nausea and vomitingوتستعمل ھذه ا�دوية  في معالجة الغثيان والتقيوء الشديد 
   .Vertigoويستعمل ايضا في 

   .Labyrinthine disordersويستعمل ايضا في معالجة 
   .Psychotic disordersويستعمل في 

   .Sedation or agitationا�دوية ھي ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه 
   .Extra-pyramidal symptomsوايضا 
   .Postural hypotensionوايضا 
 وايضا يزداد حدوث ھذا التاثير Cardiac arrhythmias (prolongation of QT interval)وايضا 

  .prolong the QT intervalالجانبي اذا اعطيت مع ادوية اخرى تسبب 
   .Rarely transient jaundiceب وايضا قد يسب

 عمره النصفي .prochlorperazineوتتايض ھذه ا�دوية في الكبد ولھا اعمار نصفية مختلفة مثf عfج 
  . ساعة ٧-٦ھو من 

وھذه ا�دوية تستعمل في معالجة الغثيان والتقيوء الشديد الذي �يستجيب لfدوية ا�خرى مثل الغثيان والتقيوء 
   .PONV or in pregnancyحدث في الحمل وبعد اجراء العملية الشديد الذي ي

   .anticholinergics and antiepilepticوھذه ا�دوية تعاكس فعل كل من 
   .antihypertensive agentsكما ان تاثيرھا الجانبي انخفاض الضغط يزداد اذا اعطيت ھذه ا�دوية مع 

 ,opioids اذا اعطيت مع CNS depressantعصبي المركزي وھذه ا�دوية تزيد من الفعل المثبط لجھاز ال
anxiolytics, sedatives  وايضا hypnotics and alcohol.  

   .Severe cardiovascular diseaseوھذه ا�دوية ممنوعة في حالة 
   .CNS depression/comaوايضا ممنوعة في 

   .hepatic impairmentوتعطى بحذر شديد في 
 و muscarinic, histaminergic, dopaminergicية عن طريق غلق ومعاكسة فعل وتعمل ھذه ا�دو

serotonergic and adrenergic receptors.   
   .Selective serotonin reuptake inhibitorsمجموعة ادوية 

***************************************************  
  .الصيد�نية التي كثر استعمالھا في ا�ونة ا�خيرة تعتبر ھذه المجموعة الدوائية من المجاميع 

   .Sertraline, paroxetine, fluoxetineوتضم كل   
  .Depressionوتستعمل في معالجة ا�كتئاب 

   .Generalised anxiety disorderوايضا في معالجة 
   .Panic disorderوايضا يستعمل في معالجة 

  :�دوية ھي كل من ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا
   .GI disturbanceحدوث 

   .Hypersensitivity reactionsوحدوث حالة 
  .وحدوث فقدان الشھية وفقدان الوزن 

  .والصداع 
  .وجفاف الفم 

   .Sexual dysfunctionوحدوث 
  وتزيد ايضا من خطر TCAsكما ان ھذه ا�دوية تزيد من التركيز البfزمي لبعض ادوية 

    .antiepileptics عندما تعطى مع ا�دوية المضادة للصرع convulsionsحدوث
وھذه ا�دوية يظھر  .aspirin, warfarin and NSAIDsويزداد خطر النزف عندما يعطى مع ادوية 

  . اسبوع من البدء بالمعالجة ٤- ٢تاثيرھا العfجي بعد 
 ٢ا�دوية يجب البدء بھا بعد  فان ھذه irreversible MAO inhibitionوايضا �ن ھذه ا�دوية تقوم 

   .MAOIsاسبوع  ترك عfجات 
   .rebound depressionويجب ان تترك ھذه ا�دوية تدريجيا و�تقطع مباشرة �نھا قد تسبب 

  .ھذه ا�دوية قد تسبب افكار انتحارية عند مستعمليھا 
 rebound ھناك حالة حدوث  اشھر واذا كانت٦كما ان فترة المعالجة بھذه ا�دوية يجب ان تستمر لمدة 

depression فانه يجب استمرار لفترة سنتين .  
   .sodium valproateعfج  

********************  
  . المستعمل في معالجة الصرع sodium valproateان عfج 
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 GABA عن طريق تثبيط انزيم GABA يعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم وزيادة تركيز 
transaminase.   

   . Enzyme inhibitor ويتايض الى شكل غير فعال ويعتبر  urineخرج ھذا الدواء مع وي
  .ويستعمل في معالجة جميع انواع الصرع  

  :ويسبب عدة تاثيرات جانبية اھمھا ھي 
 Sedation and tremor.  

  .ساء  مما يؤدي الى سھولة حدوث النزف وخاصة لدى الن.Thrombocytopenia وايضا يسبب ھذا الدواء 
    .Hair lossويسبب 

   .Increase body weight ويسبب احبائي زيادة بالوزن وھذا التاثير جدا واضح في مرضى الصرع 
   .Skin rashويسبب سمية الكبد واحيانا 

  :وبتعبير اخر 
  . من ادوية الصرع المھمة Sodium valproateيعتبر عfج 

   .Epilepsy – all formsويستعمل في معالجة 
  :من اھم تاثيرات جانبية ھذه الدواء ھي و

   .GI disturbanceاضطرابات الجھاز الھضمي 
  .وزيادة الوزن 

  .ونقص في الصفيحات الدموية 
  .والتھاب البنكرياس ولكن يحدث بصورة نادرة 

   .Hyperammonaemiaوايضا قد تسبب 
   .Reduced bone mineral densityو 
   .Rarely liver dysfunctionو 
   .Reduced bone mineral densityو 
   .fatal hepatic failure  مثل  Rarely liver dysfunctionو 

  .ويتايض ھذا الدواء في الكبد 
 ,antidepressants (SSRIs, TCAs)كما ان التاثير المضاد للتشنج يقل اذا استعملت ھذه ا�دوية مع  

antimalarials.      
  . عندما تستعمل ھذه ا�دوية اثناء فترة الحمل neural tube defects مثل  كما يزداد خطر تشوه الجنين 

    .Phenytoinعfج 
**********************  

  . يستعمل في معالجة الصرع Phenytoinان عfج 
  .ويعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم 

  .يمتص بصورة جيدة عن طريق الفم
  . ويعطى عضلي وعن طريق الوريد 

  .لى شكل غير فعال ويتايض ا
   .Potent enzyme inducerويعتبر 

  . ساعة ٢٠والنصف العمري له ھو 
  .ويعبر الحاجز الدماغي 

  .ويستخرج عن طريق الكلية 
 ويعطى عضلي وعن طريق الوريد ويعالج ا�نوبة  soluble in water ھو Fosphenytoinويعتبر 

    .status epilepticusالصرعية 
 والصرع الحراري أي الذي يتعرض له absence seizuresة جميع انواع الصرع ماعدا ويستعمل في معالج

  .المريض بسبب ارتفاع درجة الحرارة
   .digitalis ويعالج عدم انتظام ضربات القلب التي تحدث بسبب 

  :ومن اھم تاثيراته الجانبيه ھي
 GIT upset..     

   .Sedation, headache, ataxiaو 
 وايضا يسبب ھذا الدواء فقر دم من نوع Gingival hyperplasia زائد على اللثة وايضا يسبب نمو

Megaloblastic anemia.   
  . اي زيادة بالشعر وايضا يسبب التھاب كبد بصورة نادرة جدا Hirstisumوايضا احبائي يسبب ھذا الدواء 
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   .Peripheral Neuropathyوايضا يسبب التھاب ا�عصاب الطرفية 
  . اخر نشرح ھذا العfج وبتعبير

   .Phenytoinعـــــــــــــــــــfج 
*******************************  

  .يعتبر ھذا الدواء من ا�دوية المھمة والمتوفر في الصيدليات 
   .absence seizures ماعدا Epilepsyيستعمل في معالجة 

   .Trigeminal neuralgiaويستعمل ايضا في معالجة 
   .Status epilepticusي معالجة ويستعمل ف

   .Acneومن اھم تاثيرات جانبية لھذه ا�دوية ھي  
   .Insomniaوايضا ا�رق 

   .Gingival hypertrophyوايضا 
   .Coarse faciesوايضا يسبب 

   .Transient nervousnessوايضا 
    .GI disturbanceوايضا يسبب بعض اضطرابات الجھاز الھضمي الغثيان والتقيوء وا�مساك  

  .وتتايض ھذه ا�دوية في الكبد 
 macrolides, isoniazid, diltiazem and amiodaroneويزداد تركيز ھذا الدواء اذا اعطي مع 

   .Chronic alcohol  وكذلك Acute alcohol ingestionوايضا 
   .rifampicin and theophyllinesويقل تركيزه اذا اعطي مع 

   .corticosteroidsثير وھذا الدواء يقلل تا
 اذا اعطي خfل فترة الحمل لذا يفضل تجنبه حيث من الممكن ان يسبب teratogenicityويزداد خطر حدوث 

neural tube defects.   
   .ataxia, slurred speech and nystagmusعfمات التسمم بھذه ا�دوية ھي 

 Second and third و SA node block و Sinus bradycardia و ھذه ا�دوية ممنوعة  في 
degree heart block و Pregnancy.   

  المضــــادات الحيوية
   .Penicillinsمجموعة ادوية 

****************************  
  .وھي من المجاميع الصيد�نية القديمة والشائعة جدا 

   .;flucloxacillin و ampicillin, amoxicillin و phenoxymethylpenicillinوتضم 
  :وتستعمل في معالجة عدة حا�ت مرضية اھمھا 

 Rheumatic و Endocarditis و Meningitisالتھاب اللوزتين والتھاب الرئة والتھاب ا�ذن الوسطى و 
fever و Osteomyelitis و UTI.   

  .وھي ممنوعة ا�ستعمال على المرضى اللذين يتحسسون من ھذه ا�دوية 
 و Anaphylaxis و Antibiotic-associated colitis و Joint painsانبية ھي ومن اھم تاثيراتھا الج
GI disturbance وايضا من تاثيراتھا الجانبية . وخاصة ا�سھالUrticarial rash و Fever و 

Stevens–Johnson syndrome وبصورة نادرا جدا يحدث cholestatic jaundice with 
flucloxacillin or co-amoxiclav وخاصة مع ا�ستعمال لفترة طويلة .  

  . ولھا اعمار نصفية مختلفة the kidneys and biliary tractوھذه ا�دوية تخرج عن طريق 
 alternativeكما ان المراءة التي تستعمل مانع حمل فموي  وتستعمل ھذه ا�دوية  يجب عليھا استعمال 

contraceptive methods نه قد يحدث الحمل� .  
 ,diffuse, erythematous فانه يحدث infectious mononucleosis ضى المصابين بـالمر

maculopapular  عندما يعالجون بادوية ampicillin or amoxicillin.   
  .وھذه ا�دوية تعتبر واسع الطيف وتعالج البكتريا موجبة وسالبة الغرام 

   .amoxicillin and clavulanic ھو مركب من Co-amoxiclavوعfج 
  .وھذه ا�دوية امنة خfل فترة الحمل وا�رضاع 
  .وافضل وقت �متصاصھا ھو قبل تناول الطعام 

   .Aminoglycosidesمجموعة ادوية 
***************************  

  . من المجاميع الصيد�نية الشائعة ا�ستعمال جدا Aminoglycosidesتعتبر مجموعة ادوية 
   .Gentamicin, tobramycin, amikacin, neomycin, streptomycinوتضم كل من 
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-Gramوتستعمل في معالجة عدة حا�ت مرضية حيث انھا تؤثر بصورة كبيرة على البكتريا السالبة الغرام 
negative مثل  Enterobacteria spp و Pseudomonas spp.  حيث تغطي ا�لتھابات التي تحدث في 

UTI, abdominal sepsis.   
   .Biliary tract infection تستعمل في معالجة حيث

   .Acute pyelonephritis and prostatitisوايضا تستعمل في معالجة 
   .Endocarditisوتستعمل في 

   .Septicaemiaوايضا تستعمل في 
   .Adjunct in Listeria meningitisوايضا تستعمل في 

 ويزداد حدوث ھذا التاثير اذا استعملت Nephrotoxicityومن التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي كل من 
 loop ويزداد حدوثه لو استعملت ھذه ا�دوية مع (ototoxicity و ciclosporinھذه ا�دوية مع 

diuretics و GI disturbance و Blood dyscrasias وظھور الطفح الجلدي .  
 non-depolarising muscleلت مع ادوية كما ان ھذه ا�دوية تزيد من خطر الوھن العضلي لو استعم

relaxants.   
 ھو من gentamicinوتخرج ھذه ا�دوية بصورة غير متايضة عن طريق البول علما ان العمر النصفي لدواء 

  . ساعة ٣-٢
وتمتص ھذه ا�دوية بصور جدا ضعيفة من خfل القناة الھضمية لذا فھي تعطى عن طريق الحقن الوريدي او 

  . يعطى فموي لبعض ا�غراض العfجية (neomycinدا العضلي ماع
 bacterialيفضا اعطاء جميع ھذه ا�دوية بجرعة واحدة يوميا وھي كافي عfجيا ا� في حالة 

endocarditis.   
 nephrotoxicity and ايام يجعل خطر حدوث ٧كما ان ا�ستمرار بھذه ا�دوية لمدة اكثر من 

ototoxicity كبير .  
   .Myasthenia gravisوية ممنوعة في ھذه ا�د

  .وتعطى بحذر في مرضى الفشل الكلوي وجرعته تحتاج الى تغيير 
  Macrolidesمجموعة ادوية 

***************************  
 : تشمل عدة افراد منھا Macrolidesان مجموعة ادوية 

Erythromycin, azithromycin, clarithromycinل تثبيطfوتعمل من خ :  
 bacterial RNA-dependent protein synthesis.   

   the 50S subunit of ribosomes . عن طريق ا�رتباط 
  .في البكتريا فيمنع تضاعفة وتكوين بروتين جديد للبكتريا 

  .فيؤدي اما الى تثبيط نمو البكتريا او قتلھا 
  :ولھا عدة استعما�ت الشائع منھا 

 التي تكون سبب رئيسي في مرض القرحة بالمشاركة مع Helicobacter pylori eradicationمعالجة 
   . Amoxil و  flagylمضادات حيوية اخرى مثل 

  .Otitis mediaوايضا يستعمل في معالجة التھاب ا�ذن الوسطى 
   .Pertussis infection ويستعمل كذلك في السعال الديكي او الشاھوق 

 والتھابات المجاري التنفسية بصورة عامة Urethritis (non-gonococcal)والتھاب ا�حليل من نوع 
  .وغيرھا 

  : ھي Macrolidesوان من اھم التاثيرات الجانبية �دوية مجموعة 
  .الغثيان والتقيوء 

  .وا�سھال والصداع 
  .وفقدان الشھية والتھاب الكبد والبنكرياس 

   .the biliary routeوتتايض ادوية ھذه المجموعة عن طريق الكبد وتخرج عن طريق 
   .warfarinكما ان ھذه ا�دوية تزيد من الفعل المضاد للتخثر لعfج 

  . مما يؤدي الى زيادة تركيزه وسميته carbamazepine و theophyllineوتثبط تايض عfج 
 QT حيث يؤدي الى amiodaroneكما تسبب زيادة خطر عدم انتظام لضربات القلب لو استعملت مع 

prolongation.   
   .similar bacterial sensitivity to penicillins يمتلك Erythromycinان عfج 

   .penicillinsلذا يستعمل كبديل 
   .community-acquired pneumonia تستعمل في معالجة Macrolidesوايضا ادوية مجموعة 
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  .التي تحدث بسبب
 (Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Legionella spp.).  

 لمدة .PPI كل من مضادين حيوين مع احد ادوية Helicobacter pylori وايضا نستعمل في معالجة 
   .either amoxicillin or metronidazole and clarithromycin and a PPIاسبوع واحد وھم 

  . يوم لذا يعطى مرة واحدة فقط ٤ الى ٢ ھي من azithromycinكما ان العمر النصفي لدواء 
   .Quinolonesعة ادوية مجمو

***************************  
  .تعتبر ھذه المجموعة الدوائية شائعة ا�ستعمال وفعالة جدا 

   .Ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacinوتضم كل من 
  .وھي طويلة المفعول وينفع اعطاءھا مرة واحدة يوميا 
لمجاري البولية السفلى والعليا وايضا في معالجة وتستعمل في معالجة عدة حا�ت مرضية منھا التھاب ا

Infections of the GI system.   
   .Typhoid feverوكذلك في 
   .Bronchopulmonary infectionsوايضا في 

   .Gonorrhoea and non-gonococcal urethritis and cervicitisوكذلك 
   .Anthraxواخيرا في 

 Patients with a history of tendon disorders related toوھي ممنوعة ا�ستعمال في 
quinolones.   

 risk of joint �نھا تسبب Pregnancy, children and growing adolescentsوايضا ممنوعة في 
arthropathy طفال وليست ممنوعةfوان كانت بعض المصادر تقول تعطى بحذر ل .  

   .Tendon inflammation and damageومن التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي 
   .Confusion, anxiety and depressionو 
   .Phototoxicity with excessive sunlightو 
   .Rashes (including Stevens–Johnson syndrome)و 
  . والصداع واضطرابات الجھاز الھضمي Dizzinessو 

  وايضا ھذا العfج يزيد unchanged in urine يخرج غير متغير من خfل Ciprofloxacinعfج 
anticoagulant effect of warfarin.  

  .ciclosporinويزداد خطر حدوث السمية الكلوية عندما تعطى ھذه ا�دوية مع 
 NSAIDs or theophylline عندما تعطى ھذه ا�دوية مع convulsionsكما يزداد خطر حدوث تشنجات 

  . مرضى الصرع وھذا التداخل جدا شائع وخاصة عند
   .prolong the QT intervalوايضا تسبب ھذه ا�دوية 

 aluminium- or magnesium-containing antacidsكما يقل امتصاص ھذه ا�دوية اذا اعطيت مع 
or iron.  

   .The bactericidal actionوھذه المجموعة الدوائية تعتبر 
  Tetracyclinesمجموعة ادوية 

*****************************  
 Doxycycline, tetracycline, oxytetracyclineتشمل كل من Tetracyclinesان مجموعة ادوية 
 urethritis caused by Chlamydia spp مثل Urogenital tract infectionsتستعمل في معالجة 

.  
  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبيه ھي
   .Dysphagia and oesophageal irritation عسر الھضم وتقرح المريء 

   .Photosensitivityو التحسس الضوئي 
 عن طريق Doxycyclineلذا يجب التحفظ من التعرض �شعة الشمس عند استعمال ھذه ا�دوية وخاصة 

   .    high-factor sun protectionاستعمال  
  :وممنوعة ا�ستعمال في ثfث حا�ت منعا باتا وھم

  . الحمل 
  .وا�رضاع 

  . سنة ٨ال اقل من عمر وا�طف
    .Chronic kidney diseaseوممنوعة في 

   .Acne vulgaris and rosacea تستعمل في معالجة 
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  .وايضا في حمى مالطا مع الريفامبسين 
  . يزيد من فعل عfج الوارفرين لذا يجب ضبط الجرعة Tetracyclinesعfج 

 tetracyclines عندما يستعمل idiopathic intracranial hypertensionكما ان ھناك خطر حدوث 
used with retinoids.   

   .ciclosporin يزيد من التركيز العfجي من Doxycyclineوعfج 
 �ن عfج التتراسيكلين hepatotoxic drugsوايضا عfج التتراسيكلين يجب تجنبة عند كل مريض يتناول 

  .يتركز كثيرا في الكبد والمرارة 
 Haemophilus influenzaeذه ا�دوية ايضا في معالجة عدوى الجھاز التنفسي السفلى  كما تستعمل ھ

infections in COPD patients.   
  Nitrofurantoinعfج 

********************  
  . يستعمل في Nitrofurantoinان عfج 

   .Uncomplicated UTIمعالجة التھاب او عدوى المجاري البولية غير المصحوبة بمضاعفات 
    .magnesium-containing antacidsوان امتصاص ھذا العfج يتأثر جدا عندما يؤخذ معه 

    .plasma في concentrations of the drug are low �ن bacteraemia و�ينفع في معالجة 
  . عند النساء ھو كافي Uncomplicated UTI ايام لمعالجة ٣وان الكورس العfجي لمدة 

  .اته الجانبية المھمةومن تاثير
   .Peripheral neuropathy ھي 

   .Pulmonary fibrosisوحدوث  
   .Haemolytic anaemiaو ايضا يسبب تحلل الدم  

  .منه يخرج غير متايض عن طريق البول  % ٤٠و ان 
  . دقيقة ٣٠وعمره النصفي فقط 

  .ب كثيرا التھاب المجاري البولية التي تسبProteus spp غير فعال ضد بكتريا Nitrofurantoinان عfج 
  .alkaline �نھا ھذه البكتريا تجعل وسط البول قاعدي 

   .ammonium-producing urease enzymeعن طريق افراز 
   .alkalineوھذا المضاد الحيوي غير فعال في الوسط القاعدي 

  . وايضا 
  . ممنوع ا�ستعمال في  Nitrofurantoinعfج 

  . اشھر ٣للرضع اقل من عمر 
   .neonate في  haemolytic anaemia  لتجنب حدوث at termوالمراءه الحامل في 

 irreversible لتجنب حدوث peripheral neuropathyكما يعطى بحذر شديد جدا لمن يعاني من 
neuronal adverse affects.   

   .Renal impairmentوھو ممنوع في حالة وجود 
ان اذا استعمل في اول اشھر الحمل �نه يسبب الغثيان كتاثير جانبي وايضا طبيعة وايضا يزيد من حدوث الغثي

  .  الحمل في بدايته يسبب الغثيان 
  Trimethoprimعfج 

*************************  
 bacterial dihydrofolate يعمل من خfل ا�رتباط الى Trimethoprimھل تعلم ان عfج 

reductase.   
  . بصورة غير عكسية production of tetrahydrofolate ويثبط تكوين وبالتالي يمنع

 bacterial DNA synthesis للبكتريا الذي يؤدي الى منع تكوين .thymidineالذي يعتبر مصدر تكوين 
  .وبالتالي التخلص من ھذه البكتريا 

  :ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي
 Hyperkalaemia.   

   .Rashesو 
   .Pruritisو 
   .GI disturbanceو 

   .plasma proteinويرتبط نصف  تركيز ھذا الدواء الى 
  .ويخرج عن طريق الكلية  

   .renal impairment وتعطى بحذر شديد
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   .amiodarone عندما يعطى مع ventricular arrhythmiasويزيد ھذا الدواء خطر حدوث 
 azathioprine and يعطى مع  عندماhaematological toxicityكما تزيد من خطر حدوث 

methotrexate.   
 trimethoprim and ھو مركب يتكون من Co-trimoxazoleومن المھم القول ان عfج 

sulfamethoxazole.   
   .Antituberculosis drugsمجموعة ادوية 

*********************************  
  . معالجة امراض محددة وھذه المجموعة من المجاميع الصيد�نية التي تستعمل في

   .Streptomycin و Rifampicin و Pyrazinamide و Isoniazid و Ethambutolوتضم كل من 
   .Tuberculosisوتستعمل في معالجة عدة حا�ت مرضية ابرزھا مرض التدرن او السل الرئوي 

ي معالجة حمى  يستعمل فStreptomycinوتستعمل في معالجة امراض اخرى ولكنھا منفردة مثل عfج 
  .مالطا 

 ,isoniazid) حيث يسببھا كل من Hepatotoxicityومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي  
rifampicin, pyrazinamide.   

   . isoniazid حيث يسببھا () Peripheral neuropathyوايضا 
   .(pyrazinamide حيث يسببھا Hyperuricaemia and goutوايضا 
 Flu-like’ symptoms and و Orange-red discolouration of urine and tearsوايضا 
fever حيث يسببھا rifampicin).   
   .(streptomycin حيث يسببھا Ototoxicity and nephrotoxicityوايضا 

  .وھذه ا�دوية تعطى بحذر عند كبار السن والمصابين بخلل كلوي او كبدي او في السمع 
  . تعطى بحذر rifampicin and isoniazidوعfجي  . fstreptomycinنعطي عfج اما في الحمل ف

 تعالج بكورسين ا�ول يستمر شھرين باربع ادوية Pulmonary tuberculosisومن ناحية سريرية فان 
  .rifampicin and isoniazidوالثاني اربع اشھر بعfجين ھما 

  .fزمي �دوية الصرع  يزيد من التركيز البIsoniazidكما ان عfج 
 لذا فھو يسرع ايض بعض ا�دوية مثل hepatic enzyme inducer يعتبر Rifampicinوايضا عfج 

oestrogens, corticosteroids, phenytoin and anticoagulants.   
   .Amoebicidesمجموعة ادوية 

************************  
   .Amoebicides  مجموعة ادوية 

  .بسبب ا�ميبيا  infection مل في معالجة  التي تستع
   .Metronidazoleواول افراد مجموعة ھذه ا�دوية ھو العfج الشھير 

 �نه جدا فعال ضد   acute invasive amoebic dysenteryوالذي يعتبر العfج ا�فضل لمعالجة 
vegetative form   لــــطفيلي  Entamoeba histolytica.   

والعfج الثاني من ادوية ھذه المجموعة ھو . . ايام فقط٥ ملغم ثfث مرات يوميا لمدة ٨٠٠ ويعطى بجرعة 
   .Metronidazole وھو ايضا فعال بنفس فعالية Tinidazoleدواء  

 فعالين ايضا ضد الطفيلي ا�ميبيا الذي يتواجد ويھاجر الى metronidazole and tinidazoleوالعfجين 
  .الكبد 

 يجب ان يكون متبوع metronidazole and tinidazoleطفيلي باي من ا�عfجين  وعfج ھذا ال
  . لمدة عشرة ايام Diloxanide furoateباستعمال دواء 

 الذي يتواجد في خروج المريض بدون E. histolytica cysts فعال جدا لمعالجة diloxanideودواء 
  .حدوث اعراض

 relatively فھما غير فعالين  نسبيا في ھذه الحالة metronidazole and tinidazole اما عfجي 
ineffective.   
 خالي من ا�عراض الجانبية السمية ويعطى كما قلنا في كورس عfجي Diloxanide furoateويعتبر دواء 

ائي  من طفيلي ا�ميبيا او يستعمل بعد المعالجة باحد دو cystلمدة عشرة ايام ويعطى اما بمفردة لمعالجة شكل 
metronidazole and tinidazole وايضا لمدة عشرة ايام لمعالجة الشكل الكيسي المتبقي في القناة 

    . metronidazole and tinidazole بواسطة  trophozoiteالھضمية بعد القضاء على الشكل 
 فعال metronidazole الذي يحدث في الكبد فان دواء amoebic abscessesزمfئي ا�عزاء اما معالجة 

  .   ھو ا�خر فعالtinidazoleجدا وايضا دواء 
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 او عدم التحسن بعد rupture في حالة توقع حدوث abscess  للــ  aspiration وايضا يجب التفكير بعمل 
   .metronidazole ساعة من استعمال ٧٢

موقع العدوى  الى metronidazole  يساعد على اختراق دواء abscess للــ  aspirationوعملية  
  . بصورة اكثر فعالية ويزيد من نجاح العملية العfجية 

 hepatic يعتبر غير فعال في معالجة ا�ميبيا التي تتواجد في الكبد Diloxanide furoateعfج 
amoebiasis  ولكن مع ذلك يجب ان يعطى بعد المعالجة بدواء  metronidazole لمدة عشرة ايام لمعالجة 

amoebae in the gut.   
 ھي حدوث ا�نتفاخ في البطن والتطبل Diloxanide furoateاحبائي من اھم التاثيرات الجانبية لدواء 

   .flatulence, vomiting, urticaria, pruritus     والغثيان والتقيوء والحكة وحدوث طفح جلدي   
مدة عشرة ايام ومتوفر على شكل  مرات يوميا ل٣اليوم مقسمة على /كغم / ملغم ٢٠  وجرعته لfطفال ھي 

  .اقراص 
 يوم وجرعته ٣-٢ غم يوميا لمدة ٢ ھي Intestinal amoebiasis  لمعالجة tinidazoleاما جرعة عfج 

  .اليوم لمدة ثfثة ايام فقط /كغم / ملغم ٦٠لfطفال ھي 
لفترة اطول  فھي نفس الجرعة السابقة ولكن Amoebic involvement of liverاما جرعته لمعالجة  

  . ايام  ٥ ايام للكبار و ٦-٣تمتد الى 
  Metronidazoleعfج 

*********************  
 والذي يتوفر على شكل اقراص وحقن  تعطى عن طريق الوريد يستعمل في Metronidazoleان عfج 

 Surgicalمعالجة العدوى بالبكتريا الfھوائية والطفيليات من الجيارديا وا�ميبيا حيث يعطى في  
prophylaxis.   

   .dental and abdominal sepsis الذي يتضمن كل من Anaerobic infectionsو 
   .Protozoal infectionsو يستعمل في 

   .Aspiration pneumoniaو 
   .Pelvic inflammatory diseaseو 

�طفال كثيرا وھو سبب من ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي الشعور بطعم غير �ئق بالفم  الذي يشكو منه ا
  .اسباب اعطاءھم الدواء بصعوبة 
 ساعة بعذ اخذ ٤٨ يجب ان يتجنب تناول الكحول لمدة metronidazoleوان المريض الذي يتناول عfج 

  .كورس عfجي من ھذا الدواء 
   .flushing and hypotension الذي يتضمن severe disulfiram-like reactionوذلك لتجنب 

 chronic ايضا يمكن استعماله خfل ا�صابة بمرض الفشل الكلوي المزمن metronidazole لعfجھذا ا
renal failure.  جfوايضا من الممكن ان يقوي  ع metronidazole التاثير المضاد للتخثر �دوية 

anticoagulant therapy.   
  .لذا يجب ضبط الجرعة جيدا 

  . وخاصة مع طول فترة استعمالة Peripheral neuropathyومن اھم التاثيرات الجانبية ھي 
  .وفقدان الشھية 

  والتھاب الكبد والبنكرياس 
  Glycopeptide antibioticsمجموعة ادوية 

**********************************  
   .Vancomycin, teicoplanin تضم كل من Glycopeptide antibiotics ان مجموعة ادوية 

   .methicillin-resistant staphylococci مثل Gram-positive infectionsجة تستعمل في معال
   .penicillin التي تقاوم  pneumococciو ايضا تستعمل في معالجة 

   .Prophylaxis and treatment of endocarditisوايضا تستعمل 
مى التھاب القولون  الذي يسAntibiotic-associated colitis due to Clostridium difficileو 

  .الكاذب وھي حالة خطرة جدا 
  :ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي 

   .Nephrotoxicityالسمية الكلوية  
  . حيث يحدث فقدان للسمع وطنين في ا�ذن ويسبب ايضا كتاثير جانبيOtotoxicityو 

   .Fevers and chillsورجفة وارتفاع درجة الحرارة  
   .Neutropeniaو 
  . في مكان ا�عطاء الوريدي hrombophlebitisو 
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  .وتخرج ھذه ا�دوية غير متايضة عن طريق الكلية 
-Gramوھناك مfحظة مھمة وھي ان  ھذه المضادات الحيوية غير قادرة على اختراق غشاء خلية 

negative bacteria نه� high molecular weightھوائية  لذلك فھي فعالة ضد البكتريا الھواfئية وال
Gram-positive organisms فقط مثل Staphylococcus spp., Streptococcus spp و 

Enterococcus spp.   
 necrosis لذا فيجب ان �تعطى عن طريق الحقن العضلي �نھا تسبب very irritantوھذه ا�دوية تعتبر 
with IM routeجfولكن ھذه المشكلة اقل مع ع   teicoplanin, لذلك يمكن اعطاءه حقن عضلي  وتعطى 

 IV ھذه ا�دوية  عن طريق  التسريب الوريدي  ومع ذلك فان ا�عطاء عن طريق التسريب الوريدي 
infusion يجب ان يغير مكان ا�عطاء وذلك لــ minimise local irritation.   

ظاھرة الرجل ا�حمر  اذا اعطي بسرعة ويسبب histamine يسبب تحرر Vancomycinوايضا عfج 
‘red man syndrome لذا يجب زيادة فترة ا�عطاء .  

وايضا ا�متصاص لھذه ا�دوية اذا اعطيت عن طريق الفم جدا قليل اذا اعطيت عن طريق الفم ولكن مع ذلك 
   .C. difficile colitisنستعملھا عن طريق الفم فقط لمعالجة 

   .ototoxic or nephrotoxic agentsوھذه ا�دوية يجب ان تعطى بحذر شديد مع 
   .Inhibit bacterial cell wall synthesisوتعمل ھذه ا�دوية عن طريق 

 وممنوعة في حالة وجود تحسس لھا renal impairmentوتعطى ھذه ا�دوية بحذر في حالة وجود 
Hypersensitivity.   

 في مخاطية ا�معاء  inflammatory disorders وتعطى بحذر في حالة وجود اضطراب التھابي
intestinal mucosa يؤدي الى امتصاص كمية كبيرة من ھذه ا�دوية لو اعطيت عن طريق الفم حيث من

   .increased risk of adverse effectsالممكن ان تسبب تاثيراتھا الجانبية بدرجة كبيرة 
   .AMPHOTERICIN Bعfج 

************************  
 في ergosterol المضاد للفطريات يعمل عن طريق ا�رتباط الى AMPHOTERICIN B ان عfج 

الغشاء المحيط بالفطريات فيؤدي الى اضعافه وبالتالي موت الفطريات نتيجة خروج محتوياتھا من خfل 
  .الغشاء

   .severe systemic infections يستعمل في التھابات الفطريات الشديد أي  
 و thrombophlebitis– و fever & chills, N/Vجانبية التي يسببھا ھي ومن اھم التاثيرات ال

nephrotoxic      و seizures, anemia, hypokalemia ويجب ان يعطى ھذا الدواء عن طريق  
  .الوريد فقط

   .very irritating �نه    
  .ويجب ان يعطى ببطء 

   .�cardiac toxicityن ا�عطاء السريع له يسبب   
 دقيقة من استعماله   يعطى ھذا الدواء بحذر شديد ٣٠ قبل antiemeticsب ان يتم اعطاء مضاد تقيوء ويج

   . Normal saline solution و �يصح اعطاءه مع nephrotoxic drugsمع ا�دوية التي تعتبر 
  .D5Wبل فقط مع 

  . والضعف الجنسي Endocrine systemا�دوية التي تعمل على 
Insulins  

*******************  
  . يتوفر بعدة انواع Insulinsان العfج الشھير 

   .Actrapid مثل soluble insulin و NovoRapid مثل Short-acting – insulin aspartمنھا 
   .Insulatard مثل intermediate-acting – isophane insulinو 
   .Lantus مثل long-acting – insulin glargineو 

عfج ا�نسولين مماثل لھرمون ا�نسولين الذي يفرز في جسم ا�نسان حيث يزيد من تكوين ويعتبر 
  .الكfيكوجين ويخزنه في الكبد والعضfت الھيكلية وغيرھا 

   .gluconeogenesisويقلل من تكوين سكر الكلوكوز من مواد غير كاربوھيداتية  
  . وبالتالي يسبب زيادة السكر glycogenolysisويقلل من تحول الكfيكوجين الى كلكوز 

   .proteolysisويقلل من عملية .
  .ويزيد من دخول البوتاسيوم الى داخل الخfيا 

   . peripheral tissue في lipogenesisكما يسبب 
  .Diabetes mellitusويستعمل دواء ا�نسولين في معالجة حالتين مرضيتين ھما مرض السكري 
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   .hyperkalaemiaوارتفاع البوتاسيوم 
  .Hypogylcaemia وھو ممنوع لمن يعاني انخفاض سكر الدم

  . في مكان الحقن Lipohypertrophy ومن تاثيراته الجانبية يسبب ھبوط السكر وزيادة الوزن وحالة 
ومن المھم ان نقول ان الفعل الخافض للسكر لدواء ا�نسولين يزداد في حالة اعطاء معة ا�دوية الفموية 

   .ACEIs, b blockers and MAOIsللسكر مثل المتفورمين او مع الكحول او مع ادوية الخافضة 
  .لذا يجب متابعة الجرعة جيدا ومتابعة سكر الدم 

  . فھي تقلل التاثير الخافض للسكر لدواء ا�نسولين Corticosteroidsاما ادوية 
مض المعدة بل يعطى تحت الجلد وعند و�يمكن اعطاء ا�نسولين عن طريق الفم �نه يتحطم بانزيمات وحا

  .الضرورة يعطى عن طريق الوريدي وايضا عن طريق التسريب الوريدي 
وبعض انواع ا�نسولين ان لم يكن جميعھا يجب ان تحفظ في الثfجة وفي حالة عدم وضعھا فانھا قد تفقد 

  .فعالية العfج 
 ,intercurrent illnessادة الجرعة منھا وفي بعض الظروف التي يتعرض لھا مريض السكر قد يتطلب زي

stress, trauma and puberty وذلك لزيادة انتاج الھرمونات المضادة لفعل ا�نسولين في ھذه الظروف 
  . با�ظافة الى الھرمونات الجنسية cortisol, growth hormoneمثل 

  Sulfonylureasمجموعة ادوية 
************************  

 : تشمل كل من Sulfonylureasوية ان مجموعة اد
Gliclazide, tolbutamide, glibenclamide, glipizideوتستعمل في معالجة :  

   .Type 2 diabetes mellitus مرض السكري النوع الثاني الذي �يعتمد على ا�نسولين 
   .Ketoacidosisوممنوعة في 

   .Severe hepatic impairmentو 
   .Acute porphyria و
  .من اھم تاثيراتھا الجانبية ھي انخفاض السكر واضطرابات القناة الھضمية و
   .Blood disorders و

   .Hypersensitivity reactionsو 
  

 ممكن ان تسبب زيادة في الوزن فيجب ان �تكون الخيار العfجي ا�ول في Sulfonylureasوان ادوية 
  .مرض السكري اللذين يعانون من السمنة 

  . لھم   metformineوصف دواء بل يجب 
  . يمتلك فعل طويل Glibenclamideكما ان احد ادوية ھذه المجموعة وھو 

 يزيد من Fluconazoleبحيث يزداد خطر حدوث انخفاض للسكر وخاصة عند كبار السن  كما ان دواء 
plasma sulfonylurea levels.   

  . مع ھذه ا�دوية warfarinو ان التاثير الخافض للسكر يزداد مع تناول 
  

  :وبتعبير اخر 
   .Sulphonylureasمن اھم ا�فعال التي تقوم بھا مجموعة ادوية 

  :والتي تسبب بخفض سكر الدم ھي
  . الذي يحفزھا على انتاج ا�نسولين b-cell sensitivity   تزيد حساسية خfيا بيتا للكلوكوز

ث تسمح له بادخال الكلوكوز وايضا تزيد من تواجد وايضا تزيد من فعالية تقبل الخfيا لfنسولين بحي
  .ا�نسولين بالدم عن طريق تقليل تكسره بواسطة الكبد 

  Biguanidesمجموعة ادوية 
**********************  

   .Biguanides ان مجموعة ادوية 
   .Metforminتشمل ا�ن عfج واحد فقط ھو 

   .Type 2 diabetes mellitusويستعمل في مرض السكري النوع الثاني 
   .Polycystic ovarian syndromeوايضا في معالجة تكيس المبايض 

  .ويعتبر ھذا الدواء خافض للسكر 
  .حيث يزيد من استھfك السكر في العضfت الھيكلية

  . ويقلل من مقاومة الخfيا لfنسولين 
   .gluconeogenesis and glycogenolysisوايضا يقلل من 
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  :راته الجانبية ھيومن اھم تاثي
  . اضطربات القناة الھضمية 

  .وتغير الطعم حيث يشعر المريض بطعم معدني
   .Lactic acidosis وايضا قد يسبب 

   .Erythema, pruritus and urticariaوايضا يسبب 
  . ساعات ٣ ھو metformin لعfج T1/2وان العمر النصفي 

  . مرات يوميا ٣لذلك فھو يعطى 
  . الكلية ويخرج عن طربق

  .و�يتعرض لعملية التايض في الكبد 
  . عندما يشرب معه كحول بصورة كثيرة lactic acidosisويزداد خطر حدوث 

   .ACEIs and MAOIsكما يزداد فعله الخافض لسكر عندما يعطى مع 
   .thiazide diureticsوكذلك يقل فعله الخافض للسكر لو اعطي مع ادوية 

  .obese patientsيار العfجي ا�ول في المرضى المصابين بالسمنة ويعتبر ھذا العfج الخ
  . �نه �يزيد الوزن بل يقلله �نه يقلل من الشھية 

  .و�يؤدي فعل ھذا الدواء الى تحفيز تحرير ا�نسولين لذلك فھو �يسبب ھبوط السكر 
  .ا� في الجرعة العالية او عدم تناول ا�كل بعده 

   .renal impairment لو اعطي لمريض يعاني من خلل في الكلية lactic acidosisويمكن ان يسبب 
  : يجب ان يقطع مباشرة اذا تعرض المريض الى Metformin  ان عfج 
hypoxia.   

  .او الى تدھور في وظيفة الكلية 
 oralوايضا مع باقي ا�دوية الخافضة للسكر insulinكما يمكن استعمال ھذا الدواء مع ا�نسولين 

hypoglycaemic drugs في حال تطلب ا�مر  .  
  :وھذا الدواء ممنوع في عدة حا�ت 

   .Ketoacidosisمنھا 
  .iodine-containing x-ray contrast mediaو في حالة استعمال 

  .دقيقة / مل ٣٠ اقل من  GFRو اذا كان 
  :وبتعبير اخر 

حدث عند ثلث المرضى الذين يستعملون ھذا الدواء  والتي ت metformineمن اھم التاثيرات الجانبية لدواء 
  .ھي فقدان الشھية والذي يستفاد منه حاليا في معالجة زيادة الوزن 

  .وان كان ھذا ا�ستعمال غير مرخص
  . وايضا يسبب الغثيان

   . anorexia وفقدان الشھية  
    .abdominal discomfortوايضا يسبب 

د في بعض ا�حيان مما يجعل بعض المرضى يتركون الدواء والحل لتقليل الذي يكون شديويسبب ايضا ا�سھال 
  :ھذه التاثيرات ھو البدء بجرعة قليلة كالتالي ھي

  . ملغم مرة واحدة يوميا لمدة اسبوع ٥٠٠ 
  . ملغم مرتين يوميا لمدة اسبوع ٥٠٠ثم تزداد 

عة تضبط مستوى السكري لدي  مرات يوميا لمدة اسبوع الى ان نصل الى جر٣ ملغم ٥٠٠ثم تزداد الى 
  .المريض

  .اليوم / ملغم ٢٥٥٠ و�يجب تجاوز اعلى جرعة له والتي ھي 
والحل الثاني لتجنب ھذه التاثيرات الجانبية ھو تناول الدواء بعد الطعام وعلى العموم فان ھذه التاثيرات 

  .الجانبية ھي مؤقته 
  Incretin mimeticsمجموعة ادوية 

******************************  
 من المجاميع الدوائية الحديثة والتي تشمل عfج Incretin mimeticsھل تعلم ان مجموعة ادوية 

Exenatide.   
  .glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptorsوتعمل من خfل ا�رتباط وتفعيل 

  .رياس  فيؤدي ھذا ا�رتباط والتفعيل  الى زيادة صناعة وتحرير ا�نسولين من البنك
  .كما ان فعل ھذه ا�دوية يعتمد على تركيز الكلوكوز فعندما يقل الكلوكوز يقل صناعة وافراز ا�نسولين 
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 الذي يزيد من سكر الدم وتثبيط خروجه يقلل glucagonsكما تثبط ھذه ا�دوية ا�فراز غير المناسب لھرمون 
  .من سكر الدم  

  .لجة مرض السكري النوع الثاني وھذه ا�دوية تستعمل بصورة رئيسية في معا
  .ومن تاثيراتھا المفيده ھي فقدان الوزن 

 SC الذي يستعمل في معالجة مرض السكري يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد Exenatideوان عfج 
injections  مرتين يوميا .  

  .ويعتبر الخط العfجي الثالث 
  .ويفضل للمرضى الذين يعانون من السكري والسمنة

  .anticoagulant effect of warfarinذا الدواء يزيد من الفعل المضاد للتخثر لعfج الوارفرين  وھ
  .لذا يجب ضبط الجرعة 

   .the renal routeويخرج ھذا الدواء عن طريق الكلية 
  :ومن تاثيراته الجانبية ھي

   .Acute pancreatitis التھاب البنكرياس الحاد ولكنه غير شائع الحدوث 
   .Headache and dizzinessو 
   .Hypoglycaemiaو 

  Dipeptidylpeptidase-4 (DDP-4) inhibitorsادوية 
*******************************************  
 ,Sitagliptin تضم كل من Dipeptidylpeptidase-4 (DDP-4) inhibitorsان مجموعة ادوية 

vildagliptin.   
 incretin hormones الذي يحطم   dipeptidylpeptidase-4 enzymeوتعمل عن طريق غلق فعل 

   .glucagon-like peptide-1 (GLP-1)مثل 
  . تزيد من صناعة وافراز ا�نسولين من البنكرياسIncretin hormonesحيث ان 

  . الذي يساعد بدوره على خفض سكر الدم وبالتالي يقلل اعراض مرض السكر ومضاعفاته  
  :المجموعة في وتستعمل ادوية ھذه 

   .Type 2 diabetes mellitusمعالجة مرض السكري النوع الثاني 
  .وممنوعة خfل الحمل والرضاعة 

   .Diabetic ketoacidosisوايضا ممنوعة في 
  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي

 Upper respiratory tract infections.   
   .Peripheral oedemaو 

  .يق البول وتخرج ھذه ا�دوية عن طر
  . لذلك يجب ضبط الجرعة جيدا digoxin concentrationsوايضا ھذه ا�دوية قد تزيد من 

ومن ناحية سريرية تستعمل ھذه ا�دوية كخط عfجي ثاني في حالة عدم ضبط السكر بالحمية الغذائية 
   .on either metformin or a sulfonylureaوالتمارين واحد ا�دوية 

  .كخط عfجي ثالث ايضا وربما تستعمل 
  Thiazolidinedionesية ادو

**************************  
   .Pioglitazone التي تضم Thiazolidinedionesان مجموعة ادوية 

 metformin or النوع الثاني اما لوحدھا او مع ادوية اخرى مثل –تستعمل في معالجة مرض السكري 
sulfonylureas. جانبية ومن اھم تاثيراتھا ال:  

  .الصداع 
  .وزيادة الوزن

  . واحتباس السوائل
  . وفقر الدم

   .Dyslipidaemia و 
   .Oedemaوايضا تسبب 

   .Liver toxicityو 
 ,rifampicin لذا فھي يقل تركيزھا الفعال عندما تعطى مع .CYP2C8وتتايض بالكبد وخاصة 

phenytoin, Phenobarbital نھا� (inducers of CYP2C8).   
  . ساعة ٦-٥والعمر النصفي لھا ھو  
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  . �نه يسبب بعض مخاطر على القلبRosiglitazoneوقد تم منع استعمال عfج 
  . وتتوفر ھذه ا�دوية في الصيدليات على شكل اقراص

  . تعطى عن طريق الفم باسعار مناسبة 
  .نتاج الطاقة وھي تعمل على زيادة تقبل الخfيا لتاثير ا�نسولين لتسمح بدخول الكلوكوز �

  Phosphodiesterase type 5 inhibitorsمجموعة ادوية 
**********************************************  

  : تشمل كل منPhosphodiesterase type 5 inhibitorsان مجموعة ادوية 
 Sildenafil, vardenafil.   

  .عضاء الجنسية فعالج الضعف الجنسي وتقوم بتوسيع ا�وعية الدموية وتزيد من الدم الواصل الى ا�
   .Pulmonary artery hypertensionويعالج ايضا 

  :ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي.ويمنع استعماله على من يعاني من انخفاض في ضغط الدم 
  . الصداع 

  .واحتقان ا�نف
  . واحمرار الوجه

  . والخفقان 
  .وانخفاض الضغط 

 متزامنا مع استعمال ادوية Phosphodiesterase type 5 inhibitorsوان استعمال مجموعة ادوية 
nitrate-based medications مثل Angised  يؤدي الى انخفاض شديد في ضغط الدم .  

  .لذا يجب الحذر من ذلك وتجنب ا�عطاء سوية 
  :مثلكما يجب عدم وصف ھذه ا�دوية لمعالجة الضعف الجنسي ا� بعد استبعاد ا�مراض ا�خرى 

 multiple sclerosis.   
   .severe distressاو 

  . يتايض بالكبد Sildenafilوان عfج 
  . ساعات ٦-٤وان النصف العمري له ھو 
  .يوميا / ملغم ١٠٠وھو يعطى بجرعة اكثرھا 

  Levothyroxineعfج 
*******************  

 الدرفية الرباعي  الذي يعتبر الشكل الصناعي لھرمون الغدةLevothyroxineان عfج 
tetraiodothyronine (T4)والذي يستعمل في معالجة :  

   .Hypothyroidism انخفاض عمل الغدة الدرقية 
   .Diffuse non-toxic goiterو في 

  :يجب ان يعطى بحذر في امراض 
ischaemic heart disease and hypertension.   

  .حيث يجب البدء بجرعة قليلة تزداد تدريجيا 
   .Thyrotoxicosisضا ممنوع استعماله في واي

 triiodothyronineوطول عمره النصفي ھو اسبوع لذا يعطى مرة واحدة فقط  ويتايض الى الشكل الثfثي 
(T3).   

   .urine and in faeces ويخرج عن طريق 
 oral iron supplements, cimetidine يقل كثيرا لو اعطي مع levothyroxineوان امتصاص دواء 

   .antacidsو 
 levothyroxineوان جرعة ا�دوية المستعملة لمعالجة السكر ربما نحتاج الى زيادة جرعتھا لو اعطيت مع 

.  
  . يزيد الفعل المضاد للتخثر لعfج الوارفرين لذا يجب ضبط الجرعة levothyroxine كما ان ھذا الدواء

  : ھيlevothyroxine ومن اھم تاثيرات عfج 
  . وخاصة في الجرعة العاليةDiarrhoea and vomiting    وا�سھال  والتقيوء

   .Weight lossوفقدان الوزن  
   .Muscle weaknessوضعف العضfت  

   .Palpitations and arrhythmiasوخفقان وعدم انتظام بضربات القلب  
   .Tremor, restlessness, excitability, insomniaورجفة وتململ وارق  

   .Heat intolerance تحمل الحرارة وعدم 
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  Carbimazoleعfج 
*******************  

  . يستعمل فيCarbimazoleان عfج 
   .Hyperthyroidism معالجة زيادة نشاط الغدة الدرقية  

   .Hyperthyroidism نتيجة Hyperthyroidism و للتحضير لرفع الدرقية 
   .radio-iodine treatment يستعمل لمعالجة قبل وبعد المعالجة بـــ 

  .ومن اھم تاثيراته الجانبية 
  .الغثيان والصداع 

  .ونحول وارتفاع درجة حرارة الجسم
   .Rash and pruritis و   Bone marrow suppression وتثبيط نخاع العظم  

  .كما يسبب اضطرابات في الجھاز الھضمي
 لذا فيجب ضبط Carbimazoleستعمل مع  عfج   قد يزداد  تركيزه اذا اTheophylline كما ان عfج 

  .الجرعة 
   .Anti-androgensمجموعة ادوية 

***********************************  
   .Anti-androgens  مجموعة ادوية 

  .وھي المجموعة التي تعاكس ا�ندروجين 
   .Cyproterone acetate, flutamide, bicalutamideومن امثلة ھذه المجموعة ھي 

  . في انسجة الجسم مثل البروستات dihydrotestosterone receptors حيث تغلق ھذه ا�دوية 
   .the hypothalamo–pituitary axisحيث يؤدي ھذا ارسال رسالة الى 

   .LH releaseالذي يقلل 
   .testicular testosterone releaseوبالتالي يقلل من 

  .يسية وتستعمل ھذه المجموعة في ثfث حالة رئ
   .Prostate cancerمنھا سرطان البروستات 

 Acne and hirsutism inوظھور حب الشباب والشعر في النساء في اماكن غير مرغوب بھا نسائيا 
women   وخاصة (cyproterone)   

   .Severe hypersexuality and sexual deviationوايضا تستعمل ھذه ا�دوية في معالجة 
   .cyproteroneع للحمل رجالي والدواء المستعمل لمعالجة ھذه  الحالة ھو ولكنھا �تعد مان

  .ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي 
   .Hepatotoxicityالسمية الكبدية  

   .    weight and hair distributionو تغير في الوزن وظھور الشعر  
  .Fatigueوالتعب  

   .Dyspnoea  وGynaecomastia وتضخم الثدي  
   .biliary and renal routesوتتأيض ھذه ا�دوية بواسطة الكبد وتخرج عن طريق 

 يستعمل في معالجة حب الشباب وظھور الشعر وخاصة Cyproterone acetateومن المھم القول ان دواء 
 acne and hirsutism in women على الوجة الذي يظھر اثناء ا�صـــــــــــــــــــابة بتكيس المبايض 

with PCOS.   
   .�elevated testosterone levelsن ھذه ا�عراض تحدث نتيجة زيادة ھرمون ا�ندروجين 

   .gonadorelin analogues يجب ان تعطى قبل ثfثة ايام من ادوية  anti-androgensادوية 
تي تستعمل في معالجة  الthiazolidinediones تزيد من فعل ادوية anti-androgensوھذه ا�دوية 

 �ن ادوية المضادة لfندروجين thiazolidinedionesالسكري النوع الثاني لذا يجــــــــــــــب تقليل جرعة 
  .thiazolidinedionesتثبط تايض 

 المستعملة في معالجة ارتفاع الدھون بالدم لنفس السبب المثبط �يض ادوية statinوايضا يجب تقليل جرعة 
   .الستاتين

  ا�دوية التي تستعمل في ا�مراض النسائية والمجاري البولية والبروستات 
  Contraceptivesا�دوية المانعة للحمل المركبة الفموية  

*********************************************  
  :  تحتوي على  Contraceptivesان ا�دوية المانعة للحمل المركبة الفموية  

   .oestrogen and progesteroneكل من 
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 FSH and LH release وبالتالي يقلل من hypothalamus من GnRH secretionالذي يقلل من 
from the anterior pituitary.   

  : يؤدي الى FSH and LHوغياب كل من 
  .منع عملية نضوج البيضة 

  .وخروجھا 
   .development of the uterine endometriumوايضا يمنع 

   .viscous cervical secretionsك يقلل من حجم ولزوجة وكذل
  :ومن اھم التاثيرات الجانبية �دوية منع الحمل ھي

  . حيث يجب عدم استعمالھا لمن تعاني من ھذا المرض Migraine الصداع النصفي 
نع الحمل ويجب ا�نتباه ان التقيوء بعد تناول حب مNausea and vomitingوايضا تسبب الغثيان والتقيوء 
  .يستوجب اعادة اعطاء الجرعة 

نحو الزيادة وغالبا ما يحدث ھذا نتيجة احتباس Changes in body weightوايضا تغير في الوزن 
  :السوائل بداخل الجسم  وايضا من التاثيرات الجانبية احبائي ھي

اع ضغط الدم وخاصة لذا يجب الحذر بشدة من اعطاءھا لمن تعاني ارتفHypertension ارتفاع ضغط الدم 
  .المركبة منھا 

   .Venous thromboembolic diseaseومن التاثيرات الخطرة ايضا لحبوب منع الحمل المركة ھي 
وايضا تسبب بعضھا انقطاع بالدورة الشھرية بعد التوقف عن استعمالھا وايضا من المھم القول ان ھذه ا�دوية 

  .الفموية المركبة او التي تحتوي على بروجستيرون فقط المانعة للحمل تتايض في الكبد سواء كانت 
  Mifepristoneعfج 

******************  
 progesterone receptors الذي يعمل على معاكسة فعل البروجستيرون في Mifepristoneان عfج 
  .في الرحم

   .cervical dilatation and uterine contraction مما يؤدي الى توسيع  عنف الرحم وتقلصه 
   .Medical termination of intrauterine pregnancyويستعمل في 

   .surgical termination of pregnancy و تحضير عنق الرحم لــ
  :ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي 

  . نزيف مھبلي 
  .وتقلص في الرحم 

   .GI cramps و Urticarial rashو 
  .ويتايض ھذا الدواء في الكبد

  . ساعة١٨ النصفي  وعمره
 medical termination of لعملية a dose of misoprostol ويعطى جرعة واحدة من ھذا العfج مع  

pregnancy.   
   .severe vaginal blood lossوقد يحدث نتيجة ھذا 

  .لذا يجب تنبيه لھذا ا�مر
  : و�يستعمل  ھذا العfج لمن يعاني من

 Uncontrolled severe asthma.   
  .Suspected ectopic pregnancyو 

   .Chronic adrenal failure و 
  Oxybutyninعfج 

**********************  
  : يستعمل فيOxybutyninان عfج 

  .Nocturnal enuresis secondary to overactive bladder معالجة التبول الfرادي 
   .Urinary frequency, urgency and incontinenceو  

   .Neurogenic bladder instability و
  :ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي

  . تشوش الرؤية وا�مساك 
  .وجفاف الفم والخفقان

  .Drowsiness و 
   .TCAs and sedating antihistamines وتزداد ھذا التاثيرات اذا استعمل ھذا العfج مع ادوية
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   .Cytochrome P450 enzymesعال بواسطة ويتايض ھذا الدواء في الكبد الى شكل خامل غير ف
  . ساعة ١٣وعمره النصفي ھو 

  .Myasthenia gravisو�يستعمل بل ممنوع في حالة مرض الوھن العضلي 
   .Intestinal obstructionوانسداد ا�معاء 

  .Urinary retentionوايضا ممنوع في حالة وجود حالة احتباس البول 
  .ة أي مرض نتيجة تضخ البروستات او نتيج

 ھي اقل حدوثا للتاثيرات الجانبية لكنھا Modified release preparationsوالمستحضرات من نوع 
  .غالية نوعا ما 

  . ويفاقم اعراضھا acute closed-angle glaucomaومن الممكن ان يزيد ھذا الدواء من حدوث 
   .hyperthyroidism and cardiac failureوايضا يسبب ھذا الدواء تھيج لكل من  

 يستعمfن لنفس استعما�ت دواء Solifenacin and tolterodineكما من المھم ان نذكر ان كل من 
Oxybutyninن افضل منه واقل تاثيرات جانبية منهfويعم .  

  . على القناة الھضمية metoclopramideكما ان ھذا الدواء يعاكس فعل دواء . 
  Oxytocinعfج 

*************************  
 الذي يتوفر بصورة دائمة في صا�ت الو�دة في مستشفياتنا  على شكل امبو�ت يستعمل Oxytocinان عfج 

  :في 
   .Induction or augmentation of labour تحفيز عملية الو�دة الطبيعية 

 ا�م او ا�سقاط و في اكمال خروج الطفل في عمليات ا�سقاط التي تحدث سواء كان ا�سقاط الميت في بطن
   .Incomplete, inevitable or missed abortionغير الكامل 

   .Prevention of post-partum haemorrhageو في عملية منع النزف الذي يحدث بعد الو�دة 
  :ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي

   .Nausea and vomiting الغثيان والتقيوء 
  الذي قد يسبب انفجار وتمزق الرحم او اختناق Uterine hyperstimulationو التحفيز الشديد للرحم 

  .الطفل او الوفاة
  . اذا اعطي بسرعة بدون تخفيف بالمحاليل Transient hypotension و انخفاض في ضغط الدم 

   .Fluid retentionويسبب ايضا احتباس للسوائل 
   .disseminated intravascular coagulationوبصورة نادرة جدا قد يحدث تخثر وعائي منتشر 

  . دقائق ولھذا فھو يعطى عن طريق التسريب الوريدي ٥العمر النصفي له ھو 
  .ويتايض ھذا الدواء في الكبد 

   .biliary and renalويخرج عن طريق 
ب  لذا يتطل,oxytocin تزيد من الفعل الدوائي لعfج Prostaglandinsا�دوية التي تعطي فعل مشابھة لفعل 

  .عدم اعطاءھما سوية
  .sympathomimetic vasopressors كما يزداد خطر ارتفاع ضغط الدم اذا اعطي مع 

 الذي يعتبر محفز للعضfت ergometrine وايضا يمكن اعطاء ھذا العfج عن طريق الحقن العضلي مع  
   .post-partum haemorrhageالملساء في الرحم  لمنع عملية النزف بعد الو�دة 

  : ويعطى ھذا الدواء بحذر  لكل مما ياتي 
  . سنة ٣٥للمراءة فوق عمر 

 cardiovascular disease وايضا lower-uterine segment caesarean sectionوايضا لـ 
  .ونتجنبه في حال كانت امراض القلب شديدة 

   .avoid if severe  ونتجنب في حال pre-eclamptic toxaemiaوايضا 
   .myometrium يعمل على تحفيز  تقلص العضfت الملساء في وھذا العfج

  apha-reductase inhibitors-5مجموعة ادوية 
**************************************  

   .Dutasteride, finasteride تضم كل من apha-reductase inhibitors-5ان مجموعة ادوية 
 dihydrotestosterone (a more potent androgen) in الى testosteroneتعمل على منع تحويل 

peripheral tissues.   
   .5a-reductaseعن طريق تثبيط انزيم 

وتستعمل بصورة رئيسية في معالجة تضخ البروستات الحميد بدل العمل الجراحي او لتاجيل العمل الجراحي 
   .women, children or adolescentsالى وقت ابعد و�تستعمل ھذه ا�دوية في النساء والمراھقين 
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  .Severe liver diseaseوامراض الكبد الشديد  
  : ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي 

 Impotence.   
   .Decreased libidoو 
   .Ejaculation disordersو 
   .Breast tenderness/enlargementو 

 Alphaھو من مجموعة  الذي doxazosin ممكن ان يعطى مع دواء Finasterideكما ان عfج 
Blocker  لمعالجة تضخم البروستات الحميد .  

 قبل مfحظة الفائدة require several months treatment كما ان العfج بھذه ا�دوية يحتاج الى 
  .Finasterideوكما ھو معروف ان على المراءة الحامل تجنب حمل الحباية المكسورة من .العfجية منھا 
  .اضرار على الحمل نتيجة امتصاصھا السريع من الجلد �نھا ستسبب 

   .Selective oestrogen receptor modulatorsمجموعة ادوية 
*************************************************  

  .تعتبر ھذه المجموعة من المجاميع التي تستعمل بصورة رئيسية في ا�مراض النسائية 
 يعمل من خfل معاكسة فعل ا�ستروجين ويقلل انقسام الخfيا وخاصة في  الذيTamoxifenوتضم كل من 

 endometrium, theانسجة الثدي ولكنه يعمل عمل مشابه جزئي لفعل ا�ستروجين في بعض ا�نسجة مثل 
urogenital epithelium, bone remodelling and cholesterol metabolism.   

 anastrozole, exemestane مثل ادوية Aromatase inhibitorsوايضا تضم ھذه المجموعة ادوية 
   .aromatase enzyme complexالتي تقوم بمنع تحويل ا�ندروجين الى استروجين عن طريق تثبيط 

 on bone الذي يعتبر مشابه لفعل ا�ستروجين ويعمل على Raloxifeneوايضا من ادوية ھذه المجموعة 
remodeling و lipid metabolism.   

 oestrogen receptor الذي يعتبر Clomifeneوايضا من ادوية ھذه المجموعة العfج الشھير 
antagonist الذي يؤثر على  hypothalamus لتثبيط التغذية العكسية وبالتالي يؤدي الى زيادة في 

GnRH and subsequent increases in FSH and LH. وھذا التاثير يؤدي الى follicular 
development and ovulation.   

 tamoxifen and aromatase حيث يستعمل كل من Breast cancerتستعمل ھذه ا�دوية في معالجة 
inhibitors.   

   .Clomifene حيث يستعمل لذلك Anovulatory infertilityوتستعمل ايضا في 
   .(raloxifene حيث يستعمل لذلك Postmenopausal osteoporosisوتستعمل ايضا 

وھي ممنوعة ا�ستعمال خfل فترة الحمل وتعطى بحذر شديد في حالة وجود خلل كلوي او كبدي ولمن يعاني 
   .VTEمن 

  :ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي 
   .aromatase inhibitors)ھشاشة العظام حيث يسبب ذلك عfجات  

   .(tamoxifenسبب ذلك  يEndometrial changes including cancerوايضا 
   .GI disturbanceوايضا 
   .Menopausal symptoms (oedema, hot flushes and urogenital atrophy)وايضا 
   .(tamoxifen ويسبب ھذا التاثير الجانبي عfج VTEوايضا 

يزداد اذا استعمل مع ومن التداخfت الصيد�نية المھمة لھذه ا�دوية ان الفعل المضاد للتخثر لعfج الوارفارين 
  .ھذه ا�دوية 

   .colestyramine يقل اذا استعمل مع raloxifeneكما ان امتصاص عfج 
  . اشھر ٦ يجب ان �يستعمل لفترة اكثر من clomifeneبسبب خطر حدث سرطان الرحم فان عfج 

  Antidiuretic hormone (ADH) analoguesمجموعة ادوية 
************************************************  

  : تضم عدة ادوية منھاAntidiuretic hormone (ADH) analoguesان مجموعة ادوية 
 Vasopressin, terlipressin, desmopressin وتستعمل ھذه ا�دوية في حا�ت مرضية مختلفة :  

   .vasopressin and desmopressinحيث يستعمل كل من 
   .Pituitary diabetes insipidusفي معالجة  

   .vasopressin and terlipressinويستعمل كل من 
   .vasopressin and terlipressinفي معالجة نزف دوالي المريء 

   .(desmopressinويستعمل 
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   .Primary nocturnal enuresisفي معالجة التبول الfرادي نتيجة نقص المضاد لfدرار 
   .Coronary artery diseaseوھذه ا�دوية ممنوعة في 
  Intravenous fluidsاھم التاثيرات الجانبية لــ 

***********************************  
  : ھيIntravenous fluidsان اھم التاثيرات الجانبية لــ 

   .Fluid overload زيادة في السوائل في الجسم  
  :و عدم توازن تركيز بعض المواد مثل 

  .الصوديوم 
  .والكلوريد 

  .لبوتاسيوموا
Electrolyte imbalance.   

 Hypersensitivity reactions to constituents of colloidو حدوث تحسس �حد مكوناتھا  
solutions.   

   امــــــــــــراض الدم 
  megaloblastic anaemiaمعالجة فقر الدم من نوع 

***************************************   
 التي يجب ان نكون نحن كصيادلة عارفين بھا ھي الخطة العfجية لمعالجة فقر الدم من من الخطط العfجية

   .megaloblastic anaemiaنوع 
   . B12 وفيتامين  folic acid بسبب نقص الذي يحدث 

   بسبب B12حيث يحدث نقص فيتامين 
  .اما نتيجة قلة تناول ا�غذية التي تحتوي ھذا  الفيتامين 

  والذي يعتبر ضروري جدا في امتصاص atrophic gastritis بسبب intrinsic factorاو بسبب نقص 
   . B12فيتامين 

   .Crahn's diseaseاو بسبب وجود امراض في ا�معاء مثل سوء ا�متصاص و 
   .,colchicine, neomycinاو بسبب تناول بعض ا�دويـــــــــة مثل 

 بسبب قلة تناول ھذا الفيتامين كما في الرضع وا�طفال  فيحدث اماFolic acid deficiencyاما نقص 
  .وايضـــــــــا الذين يتناولون الكحول

  .او بسبب سوء ا�متصاص 
  .او بسبب زيادة ا�حتياج كما في فترة الحمل 

 – Phenytoin - methotrexateاو بسبب تناول بعض ا�دوية التي تسبب نقص ھذا الفيتامين مثل  
trimethoprim.   

    . B12 وفيتامين  folic acidنقص ويعالج ھذا النوع من انواع فقر الدم ببساطة بتعويض 
 كل يوم الى ان يحدث تحسن ا�عراض لدى المريض ثم  folic acid ملغم من عfج ٥حيث يتم اعطاء جرعة 

  . غم يوميا ١نستمر على جرعة محافظة 
 بجرعة Hydroxycobalamineخf اعطاء  فيتم تعويضة من Vitamin 812 deficiencyاما نقص 

  . مايكروغرام مرتين في اول اسبوع ١٠٠
  .ثم يعطى مرة واحدة في ا�سبوع لمدة ستة اسابيع 

  .ثم بعد ذلك زمfئنا الكرام يعطى كل ثfث اشھر الى نھاية الحياة 
  .ول الحياة  عن طريق العضلة على طHydroxycobalamine حيث ان اغلب المرض يحتاجون المعالجة بـ

  .وكf الدوائين متوفرين في الصيدليات 
  كيفية معالجة فقر الدم بنقص الحديد

******************************  
  .كثير جدا ما يتم السؤال عن كيفية معالجة فقر الدم بنقص الحديد 

  وكيف يتم حساب الجرعة ؟
  �قراص او الحقن ؟وكم ھي المــــــــــــدة التي نعالج بھا ھذا المرض سواء با

  .لذا ساتكلم لكم عن ذلك بالتفصيل تابعوا معنا 
  .احبائي فقر الدم بنقص الحديد من ا�مراض المشھورة جدا وھي تصيب الكبار والصغار على حدا سواء تقريبا 

  .واذا لم يعالج ھذا المرض فانه يؤدي الى حدوث مضاعفات خطرة جدا 
ثل الشحوب وسرعة التنفس والخفقان والتعب والنحول وعدم ويشخص ھذا المرض عن طريق ا�عراض م

  .القدرة الكاملة على اداء ا�عمال بشكل طبيعي 
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  .يضاف الى ذلك التشخيص باجراء التحاليل الطبية حيث يfحظ انخفاض الھيموكلوبين 
  .وعلى اية حال ھذا ھو أي التشخيص من مھام الطبيب المختص بفرع الدم 

  . يكون لدينا جواب واضح عن الخطة العfجية نحن كصيادلة يجب ان
  .ويتم عfج ھذا المرض اما باستعمال او الحقن 

  . ملغم ٢٠٠ وتتوفر بتركيز  ferrous sulfateا�قراص التي تستعمل لمعالجة ھذا المرض كثيرة منھا عfج 
  . ملغم ٣٠٠تركيز  وھو ب  ferrous gluconateوايضا يتوفر نوع اخر من ا�قراص الفموية للحديد ھي 

  .ملغم من عنصر الحديد ١٥٠والكمية  اليومة المطلوبة للمعالجة عن طريق الفم من الحديد ھي 
  . ساعات أي ثfث مرات باليوم ٨  كل  ferrous sulfateولذلك يتم وصف 

  .اليوم من عنصر الحديد / ملغم ١٢٠حيث تعطينا 
  .ي مرتين يوميا  ساعة أ١٢ كل  ferrous gluconateويتم وصف دواء 

   .ferrous sulfateاليوم من عنصر الحديد أي اقل من / ملغم ٧٠حيث يعطينا 
احبائي كما تعرفون فان افضل امتصاص للحديد عن طريق الفم يتم اذا تم اعطاء ھذه ا�قراص اما قبل الطعام 

  .بساعة او بعد الطعام بساعتين 
سبب الغثيان وفي مثل ھذه الحال فيجب ان تكون لدى الزميل  في irritantولكنه مخدش لجدر القناة الھضمية 

  :الصيدلي الحل لتخلص من ھذا التاثير المزعج وھو 
  .اما ان يتم البدء بجرعة قليلة ثم تزداد تدريجيا 

 حيث تحتوي على ferrous gluconateاو استعمال نوع من ا�قراص يحتوي كمية قليلة من الحديد مثل 
  . ملغم من الحديد ٣٥ ملغم منه يحتوي على ٣٠٠يد بكل قرص كمية قليلة من الحد

  .او يتم قطع العfج الى ان تزول ا�عراض والرجوع باستعمال بجرعة تزداد تدريجيا 
  .او يتم استعمال ھذا الدواء مع الطعام فانه يقلل ھذا التاثير المخدش 

  . slow release formulationاو يتم استعمال مستحضرات حديد بطيئة التحرر 
كما تfحظون زمfئنا الكرام خمس حلول لتخلص من ھذا التاثير ويجب ان تكون ھذه حاضر في ذھن الصيدلي 

  .ليعطيھا لزميله الطبيب لو احتاجھا وھي من اھم مھام الصيادلة 
ث نتيجة احبائي لو لم تنفع ھذه الحلول جميعھا ولم يتحمل المريض الغثيان والتقيوء وا�لم البطني الذي حد

  .استعمال الحديد وكذلك ا�مساك او القبض 
  .فانه يجب في ھذه الحالة نلجأ الى استعمال عfج عن طريق الحقن سواء كان الوريدي او العضلي 

احبائي ويمكن معرفة ا�ستجابة العfجية على المريض من خfل ان ھناك زيادة تبدا بالحصول في كريات الدم 
  .الرابع للمعالجة الحمراء تبدا من اليوم 

وكذلك فان الھيموكلوبين يبدا با�رتفاع من بعد اليوم السابع الى العاشر من البدء بالمعالجة حيث يرتفع 
  . اسبوع من بدء لمعالجة ١٠- ٤ديسيليتر ويرجع الى مستواه الطبيعي بعد /غم ١ ايام ٧الھيموكلوبين كل 

  .سن ا�عراض عند المريض وكذلك يمكن معرفة ا�ستجابة العfجية من خfل تح
 مع اقراص الحديد �نه يؤدي الى زيادة Cوينصح ايھا الزمfء الصيادلة كما تعلمون ان يت استعمال فيتامين 

  .امتصاص الحديد 
  . اسابيع حتى يرجع الھيموكلوبين طبيعي ١٠ الى ٤احبائي اما فترة المعالجة با�قراص الفموية فتستمر من 

  .replenish iron stores اشھر ٣ لتعويض مخزون الحديد لمدة  lowة ثم نستمر بجرعة قليل
احبائي دعنا نتوسع فنذكر لماذا في بعض ا�حيان وبالرغم من وصف الدواء �نجد استجابة دوائية لھذا 

  .المرض 
 اكيد ذلك يكون لعدة اسباب منھا قد يكون تشخيص المرض خاطىء أي ان المريض يعاني من فقر الدم من نوع
اخر وليس فقر الحديد وقد يكون بسبب سوء ا�متصاص للعfج او بسبب ان المريض يعاني من نزف مستمر 

  او ان المريض لم يتحمل الدواء ولم ياخذ الجرعة الكافية او ان المريض  chronic infectionاو يعاني من 
  .يتناول ادوية اخرى تقلل من امتصاص الحديد 

 Iron dextran ان ھناك حقن ايضا تستعمل لمعالجة فقر الدم بنقص الحديد وھي احبائي تتذكرون اننا قلنا
وايضا . مل وتعطى عن طريق العضلة او عن طريق التسريب الوريدي  ٢ ملغم حجمھا ١٠٠وتحتوي على 

Iron sorbitol ملغم وتعطى عضلي فقط  وايضا ٥٠ تحتوي على ferric gluconate 100 mg/5ml وھو 
  .يعطى وريديا 

 Oral احبائي نلجأ الى استعمال ھذه الحقن بدل الى اقراص الفموية في حا�ت منھا عدم تحمل الجرعة الفموية
iron intolerance. او سوء ا�متصاص Malabsorption. او النزف المستمر Chronic blood loss. او 

  . فقر الدم الشديد  كما فيrapid response is required الرغبة بالحصول على استجابة سريعة
  :زمfئنا الصيادلة ا�عزاء ويتم حساب الجرعة اذا كان ا�عطاء عن طريق الحقن حسب القانون التالي 
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مضروبة بوزن المريض مضروبة في    ))   ھيموكلوبين المريض–الھيموكلوبين الطبيعي =((الجرعة المطلوبة 
٣.   

   .٧فلو كان رجل تركيز الھيموكلوبين له 
  . كغم ٨٠و ووزنه ھ

   .٣ ضرب ٨٠ضرب )٧- ١٥= ( فان الجرعة المطلوبة ھي 
  . ملغم ١٩٢٠= الجرعة المطلوبة 

  . تقريبا تعطى بين يوما واخر لتصحيح فقر الدم ferric gluconate 100 mg/5m امبولة من ٢٠أي 
  

  .اما ا�طفال فان  العfج باحد مستحضرات الحديد الفموية جدا فعال في اغلب الحا�ت
اليوم تقسم الجرعة الى مرتين الى ثfث مرات باليوم بين ا�كل او بعد ا�كل لتجنب /كغم /ملغم ٦ويعطى بجرعة 

  .التاثيرات الجانبية للحديد على القناة الھضمية 
  . ثfث اشھر لتعويض الكامل لعنصر الحديد في الجسم٣-٢ويجب ان تستمر العfج من 

  . ساعة ،وفي اليوم الرابع يبدا الھيموكلوبين با�رتفاع ٢٤ وخfل ا�ستجابة عادة تكون سريعة للعfج
  :وفي حالة فشل ا�ستجابة للمعالجة يمكن ان يكون بسبب 

  .سوء ا�متصاص *
  .استمرار سبب فقدان الدم او نقص الحديد *
  .تشخيص خاطئ لفقر الدم *

  .وفي حالة سوء امتصاص مزمن 
  .).iron dextran amp(مثل فانه يعطى الحديد عن الطريق العضلي 

 امبو�ت حيث ان كل جرعة سوف تزيد ٤-٣الجرعة تعطى بين يوم واخر لمدة /كغم / ملغم ٤ والجرعة ھي 
  .ديسلتر /ملغم ١الھيموكلوبين بمقدار 

 اقل HBويتم الجوء الى ھذه الحالة عندما يكون مستوى    packed red cell transfusionالعfج بــ   
  .كغم /مل ٥سيليتر  والكمية التي تعطى خfل المرة الواحد يجب ان �تكون اعلى من دي/ غم ٥من 

ويجب مراقبة عدد ضربات القلب خfل تسريب الدم ،مرة او مرتين من ھذه الكمية سوف تكون كافية لرفع 
  .مستوى الھيموكلوبين الى المستوى المطلوب 

  ا�دوية المسكنة لfلم وامراض المفاصل والعظام 
Opioid analgesia  

*****************  
  : حيث تشمل Opioid analgesiaمن المجاميع الدوائية المھمة ھي 

   .codeine, tramadol مثل Weak opioidsكل من 
   .morphine, oxycodone, methadone مثل strong opioidsوايضا 

  :وتستعمل في حالتين رئيسيتين ھما
 Moderate to severe pain.   

   .Acute pulmonary oedemaو 
  

  : ھيOpioid analgesiaوان من اھم التاثيرات الجانبية لمجموعة ادوية 
  . الغثيان والتقيوء وا�مساك 

  .وانخفاض الضغط 
  .Sedation and coma وتثبيط التنفس و 

   .Raised intracranial pressure و� تستعمل ھذه ا�دوية في 
   .Head injuryو� في 

   .Acute respiratory depressionي و� ف
  .وتتايض ھذه ا�دوية في الكبد 

   .morphine يتايض الى codeineوان دواء 
  : يؤدي الى حدوثopioidsوان ا�ستعمال المتكرر ولفترة طويلة �دوية 

   .dependence and toleranceا�عتماد وا�دمان والتعود وعدم تاثير الجرعة كما في اول ا�ستعمال  
 an anti-emetic andوعند وصف ھذه ا�دوية يجب ان توصف معه عادة كل من مضاد للتقيوء ومسھل 

laxative.   
  .�ن ھذه ا�دوية تسبب ا�مساك والتقيوء 

  .وخاصة عند ا�ستعمال الوريدي



 ١٤٢

  . ولفترة طويلة
 حيث venodilatory effects يمتلك فعل كل من  موسع وعائي Diamorphine وايضا نذكر ان دواء 

  .preload of the heartيقلل من  
 وايضا يمتلك فعل مضاد للقلق والخوف pulmonary oedema formation  وبالتالي يقلل من 

anxiolytic.   
Non-steroidal anti-inflammatory drugs.   

***************************************  
 Non-steroidal anti-inflammatoryھي مجموعة ادوية من المجاميع الدوائية الكثيرة ا�ستعمال 

drugs.   
  .(NSAIDs)ويرمز لھا اختصارا 

  : وتضم ادوية كثيرة منھا 
Ibuprofen, diclofenac, naproxen, indometacin وتستعمل في :  

   .Mild to moderate painمعالجة وتسكين ا�لم الخفيف الى متوسط القوة 
   .Inflammatory musculoskeletal disordersوايضا يستعمل في 

   .Feverوفي معالجة ارتفاع درجة حرارة الجسم 
   .Acute gout (excluding aspirin)وايضا في معالجة النقرس الحاد ماعدا ا�سبرين 

  :ويمنع استعمال ھذه ا�دوية في حالتين ھما
 History of active peptic ulcers.   

   .Hypersensitivityو 
  :اھم تاثيراتھا الجانبية ھيومن 

 Headaches and dizziness.   
   .Bronchospasmو 
   .Fluid retentionو 
  .Renal impairmentو 

   .GI disturbance و 
  .ومجموعة ھذه ا�دوية تخرج عن طريق الكلية

   .nephrotoxic drugs عندما تستعمل مع nephrotoxicity كما يزداد خطر حدوث 
  . فربما تسبب النزف warfarinه ا�دوية من فعل عfج وايضا تزيد ھذ

   .lithiumوايضا تقلل من خروج دواء 
  .COX-2 selective inhibitorsوھناك قسم من ھذه ا�دوية يسمى 

 MI مثل thrombotic events يزيد من خطر حدوث celecoxib, etoricoxib يضم عدة ادوية منھا 
and strokeوتتوفر مجموعة ھذه ا�دوية بعدة .قل تاثيرا على المعدة والقناة الھضمية  عند استعماله ولكن ا

  :اشكال صيد�نية كثيرة  مثل 
  .التحاميل 
  .والحبوب 

  .وا�قراص 
  .والحقن 

  .ولصقات 
  .ومراھم 

  .وقطرات للعين وا�ذن 
  Bisphosphonatesمجموعة ادوية 

******************************  
   :Bisphosphonatesان مجموعة ادوية 

   .Alendronate, etidronate, pamidronate, risedronateتشمل كل من 
 وزيادة دخول osteoblast  وتفعيل osteoclastsوھي تعمل من خfل منع تكسير العظام  عن طريق تثبيط  

  .الكالسيوم للعظام 
  :وتستعمل بصورة رئيسية �ربعة حا�ت مرضية ھي

  . مرض ھشاشة العظم  الوقاية والمعالجة من
  .وعfج زيادة تركيز كالسيوم الدم 

   .Paget's diseaseوعfج مرض بھجت 
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   .Bony metastasesوفي عfج مرض 
  .وھي ممنوعة في الحمل وتضيق المريء 

  
 antacids, calcium salts يقل امتصاصھا لو استعملت مع Bisphosphonatesوان مجموعة ادوية 

and iron supplements.   
 calcium and يجب ان يصرف معھا ادوية osteoporosisوفي حال وصفھا لمعالجة ھشاشة العظام 

vitamin D.   
  :وعند تناول ھذه ا�دوية عن طريق الفم

  . يجب ان يعطى على معدة فارغة قبل تناول الطعام بنصف ساعة مع قدح ماء كبير 
   .oesophageal irritationوالبقاء واقف لمدة نصف ساعة لمنع حدوث 

   .acute hypercalcaemia يمكن ان يعطى وريدي لمعالجة Pamidronateوايضا عfج 
 فيمكن استعماله كاحد الخيارات العfجية في معالجة ھشاشة العظام الذي تتعرض له alendronateاما عfج 

  .  عندھا  fragility fracturesالمراءة بعد سن اليأس لمنع حدوث 
   .Bisphosphonates لتاثيرات الجانبية لمجموعة ادويةوان من اھم ا

   .Oesophageal irritation تخدش في المريء
   .Flu-like symptomsو حدوث اعراض تشبة ا�نفلونزا  

   .Headacheو الصداع 
  .لذا يتطلب متابعة تركيز الكالسيوم  .Hypocalcaemiaو انخفاض الكالسيوم 

   .Musculoskeletal painو الم في العضfت الھيكلية 
   .GI disturbanceو اضطرابات الجھاز الھضمي 

  Allopurinolدواء 
*********************  

 وبالتالي .uric acid الى xanthine الذي يمنع تحويل xanthine oxidase يثبط Allopurinolان دواء 
   ..uric acidيمنع حدوث مرض النقرس الذي يحدث بسبب زيادة تركيز 

 gout and of uric acid and calcium oxalate renalيستعمل ھذا الدواء في الوقاية من حدوث و
calculi.  

   .hyperuricaemia associated with cytotoxic drugs وايضا للوقاية من حدوث 
   .Acute goutويجب ان �يعطى في حالة النقرس الحاد 

   .renal and hepatic impairmentويعطى بحذر في مرضى الكبد والكلية 
  :ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي

   .Rash and hypersensitivity reactions حدوث الطفح الجلدي والتحسس 
   .GI disturbanceوايضا يسبب بعض اضطربات القناة الھضمية 

   .hepatotoxicity or blood disordersوتسبب احيانا وبصورة نادرة 
   .xanthine oxidase   بواسطة انزيم   oxipurinol  ذا الدواء بعد تحوله الى ويخرج ھ

   .ACEIsوتزداد سمية ھذا الدواء عندما يستعمل مع مجموعة ادوية 
 amoxicillin or thiazide diureticsكما يزداد حدوث الطفح الجلدي والتحسس فيما لو استعمل مع 

   . ,ampicillin وايضا دواء
  .. مما قد يؤدي الى النزف فيم لو لم تضبط الجرعة warfarinھذا الدواء من فعل كما يزيد 

 لذا يجب متابعة الجرعة azathioprine and mercaptopurineكما يزيد ھذا الدواء من فعل وتاثير 
  .المستعملة لمنع حدوث ھذه التاثيرات 

ترة النقرس الحاد بل يجب ان يستعمل بعد   اذا استعمل خfل فacute goutوايضا ھذا الدواء يزيد من فترة 
   اسبوع بعد البدء التعرض لھجمة نقرسية حادة ولكن اذا وقعت خfل فترة استعمال الدواء فيجب ٢-١

  . لمعالجة الھجمة النقرسية الحادة colchicine or a NSAIDا�ستمرار باستعماله مع استعمال 
   .Colchicineعfج 

*********************  
  .يعتبر ھذه الدواء من ا�دوية القليلة ا�ستعمال جدا 

   .Acute goutوھو يستعمل في معالجة 
   .initiation of therapy with allopurinolوايضا في الوقاية بجرعة قليلة ولفترة قصيرة عند 

  :ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي 
  .وا�سھال  مثل الغثيان والتقيوء والم البطن GI disturbanceحدوث 
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 وخاصة عند ا�ستعمال Myelosuppression, myopathy and peripheral neuropathyوايضا 
  .المطول 

  .وھذا الدواء ممنوع في فترة الحمل ويعطى بحذر في حالة وجود خلل كلوي او كبدي 
  . ساعات ١٠ وعمره النصفي ھو the biliary routeوھذا العfج �يتايض ويخرج عن طريق 

   .macrolides and ciclosporinداد حالة سمية ھذا الدواء اذا استعمل مع وتز
 heart failure في النقرس الحاد وھو المفضل اذا كان المريض يعاني من NSAIDsوھذا الدواء فعال مثل 

and on anticoagulants ن� colchicines يسبب احتباس للسوائل و�يزيد خطر النزف كما في� 
NSAIDs.   

   .Corticosteroid therapy (prednisolone)ما البديل له في حال كان ممنوع فھو ا
 وبالتالي يقلل migration of granulocytes into inflamed areasوھذا الدواء يعمل من خfل تثبيط 

 inflammatory وھذا يؤدي الى توقف pro-inflammatory enzymes and cytokinesمن تحرر 
response.   

  دويــــــــــــــــة العيونأ
********************  

Antiglaucoma drugs  
***********************  

  : وھيAntiglaucoma drugs ھناك خمسة انواع من ا�دوية تعتبر كــ
  . في العين aqueous humour وتقوم بتقليل وتثبيط انتاج  timolol مثل دواء b. blockersادوية  

  وتقوم بتقليل الضغط داخل العين  latanoprost مثل دواء Prostaglandin analoguesوايضا ادوية 
reduce intraocular pressure.   

 aqueous humour وتقلل    brimonidine   مثلSympathomimeticsوايضا ادوية 
production عن طريق زيادة المجرى خارج العين عن طريق trabecular meshwork.   

 aqueous حيث تقلل من   ,acetozolamide مثل Carbonic anhydrase inhibitors وادوية 
humour وايضا ادوية Miotics مثل  pilocarpine  حيث تعمل تقلص وعائي يؤدي الى فتح 

trabecular meshwork وخروج aqueous humour.   
  

  الفصل الرابع
  

  خطط عfجية لحا�ت مرضية
  fجيةعرض لنماذج من الصيدلة الع

   

  عامــــــــــــة  صيد�نــــــــــية مبـــــــــــــــــادىء

  م حركية ا�دوية داخل الجس

من اساسيات علم ا�دوية وا�مور التي يجب ان يعلمھا كل  طبيب وصيدلي ان العfج يمر باربع مراحل حركية 
  :للدواء وھي

  .,absorption ا�متصاص

   .,distributionوالتوزيع 

   .,metabolismيض وا�

   ..eliminationوا�خراج 

وان ھناك عدة عوامل تقلل او تزيد من امتصاص او توزيع او ايض او اخراج العfج وان ھذه المراحل ا�ربعة 
 duration  وفترة بقاءة وتاثيره intensity of the drug’s effect  ھي من تسيطر على شدة فعل العfج

 minimum اثير للعfج يبدء عند دخول العfج باقل تركيز مؤثرفي الجسم ،و كما ان اقل ت
concentration جfج فيحصل عندما يتم اعطاء اعلى تركيز من العfاما اعلى تاثير للع ، maximum 
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concentration.  جfوان فترة تاثير الع Duration of action تمتد من بداية تاثيره الى نھايته  وھي 
  . في تحديد كم مرة يعطى العfج يوميا التي يعتمد عليھا

والعfج الذي يعطى عن طريق العضلة او الوريد او تحت الجلد فانه يدخل الى الدورة الدموية مباشرة لذلك فھو 
�يعاني من التايض بالكبد او التاثير بانزيمات القناة الھضمية او حامض المعدة كما ان كمية الدواء التي تصل 

 تكون كبيرة اذا اعطي عن طريق العضلة او الوريد او تحت الجلد bioavailability عليھا الدم والتي يطلق
  .واقل اذا اخذت عن الفم

 فتعني انتقال الدواء من مكان اعطاءه الى الدورة الدموية عن Absorptionاما عملية امتصاص الدواء 
 active andفعال او ا�نتقال الخامل طريق غشاء الخلية وطريق امتصاص تتم عن طريقتين اما ا�نتقال ال

passive transport.  

  :والعوامل التي تؤثر على امتصاص الدواء ھي 

الطبيعة الكيمائية للعfج والمساحة السطحية التي يتم من خfلھا ا�متصاص فكلما زادت المساحة السطيحة 
  .ازداد امتصاص الدواء  

د امتصاص الدواء اذا كان جريان الدم عالي ويقل اذا كان جريان وجريان الدم في مكان اعطاء الدواء حيث يزي
  .الدم قليل وينعدم امتصاص الدواء في حال عدم وصول الدم الى مكان اعطاء الدواء 

   .tissue thicknessو 

 site فھي عملية انتقال الدواء من الدورة الدموية الى مكان تاثير العfج Distributionاما عملية التوزيع 
of drug actionج ھيfالقلب او الرئة والعوامل التي تؤثر على توزيع الع fمث :  

  .الطبيعة الكيمائية للعfج

ونÙÙسبة ارتبÙÙاط الÙÙدواء بÙÙالبروتين  فكلمÙÙا زادت نÙÙسبة ارتبÙÙاط الÙÙدواء بالبروتنيÙÙات الموجÙÙودة بالÙÙدم قلÙÙت نÙÙسبة 
  .توزيعھا

   .across anatomical barriersوقدرة العfج على التحرك خfل  الحواجز الخلوية 

 فھي عملية تحويل العfج اما الÙى شÙكل اكثÙر فعاليÙة او اقÙل  فعاليÙة مÙن Metabolismاما عملية ايض العfج 
عfج ا�صلي وايضھا لھا فائدة ثانية تحول العfج الى شكل قابل للذوبان في الماء لكي يخرج عن طريÙق الكليÙة 

  . �تخرج عن طريق الكلية�ن ا�دوية التي �تذوب في الماء

 ونعنÙي بÙه عمليÙة التÙي بواسÙطتھا First-pass metabolismوھناك مصطلح شائع في عملية ا�يÙض وھÙو  
تتايض ا�دوية التي تؤخذ عن طريق الفم وتتحول الى شÙكل غيÙر فعÙال قبÙل وصÙولھا الÙى الÙدورة الدمويÙة لتنÙتج 

 angisedرة العfجية لكثير من ا�دوية واشھر مثال لھا عfج فعلھا الدوائي وبالتالي ھذه العملية تفقد من القد
  : والعوامل التي تؤثر على عملية ا�يض ھي الذي يعطى تحت الجلد لتجنب ھذه العملية 

  .وظائف الكبد فعندما تقل وظائف الكبد تقل عملية ا�يض 

  .وا�مراض وخاصة في الكبد 

  .والعمر 

    .liver function, diseases, age, drug interactions, geneticsوالجنس والتداخfت الدوائية 

في حال تثبيط ھذا ا�نÙزيم مÙن خfÙل ا�دويÙة او بعÙض ا�غذيÙة فÙان cytochrome P-450 وھناك انزيم يسمى
  .عملية ا�يض تقل لبعض ا�دوية وعندما يتم تحفيز وتفعيل ھذا ا�نزيم فان عملية ا�يض تزداد
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  . فنعني بھا عملية اخراج الدواء الى خارج الجسم وقطع تاثيره العfجي Eliminationاما عملية ا�خراج 

  :والعوامل التي تؤثر على اخراج الدواء ھي

  .وظيفة الكلية 

  .والتداخfت الدوائية 

   .,are kidney function, diseases, drug ionizationوا�مراض 

مÙن العfÙج  مÙن مجÙرى % ٥٠ي الوقت المطلÙوب لتÙصفية    فيعنelimination half life t1/2اما مصطلح 
 �خÙراج كÙل العfÙج مÙن الجÙسم وھÙو جÙدا مھÙم فÙي معرفÙة كÙم eight half-livesالدم علما اننا قد نحتاج الÙى  

يبقى العfج مؤثر في الجسم وھو قد يكون جدا قصير دقائق كما فÙي ادويÙة التخÙدير العÙام وقÙد يكÙون جÙدا طويÙل 
  .,levothyroxineكما في عfج 
   ؟Gastroesophageal reflux diseaseماھو مرض 

*****************************************  

 عبارة عن اعراض او  GERD الذي يرمز له اختصار Gastroesophageal reflux diseaseمرض 
معدي الى المريء تحطم مخاظية المريء ينتج بسبب رجوع غير طبيعي لمحتويات المعدة بما فيھا الحامض ال

نتيجة ضعف الفتحة الفؤداية بين المرىء والمعدة ونتيجة ضغط البطن عليھا وعندما يتعرض المريء الى 
  رجوع متكرر ولفترة طويلة لھذه المحتويات فانه يؤدي الى التھاب المريء بل تأكل مخاطية المريء 

   ؟Gastroesophageal reflux diseaseأسباب حدوث 

*********************************************  

 الى المريء مما يؤدي الى حدوث gastric contentsالسبب الرئيسي لحدوث ھذا المرض ھو رجوع 
اعراض ھذا المرض وتأكل في مخاطية المريء وھذا الرجوع لمحتويات المعدة يحدث نتيجة ضعف في الفتحة 

ح بدخول الطعام الى المعدة وتمنع رجوعه الى المريء الفؤادية بين المعدة والمريء التي تعمل كصمام يسم
 intraabdominal pressureوھذا الضعف يحدث نتيجة عدة انواع من ا�دوية وا�غذية كما يحدث نتيجة 

على الفتحة يؤدي الى فتحھا ورجوع محتويات المعدة الى المريء وايضا يحدث ھذا المرض بسبب تأخر تفريغ 
 وكذلك يحدث ھذا المرض نتيجة delayed gastric emptyingا الى ا�معاء محتويات المعدة وتحولھ

ضعف مقاومة مخاطية المري للحامض المعدي وكقاعدة عامة فان كمية ومكونات وفترة تعرض المريء 
  ھي ما يحدد شدة ھذا المرض لمحتويات المعدة 

   ؟Gastroesophageal reflux diseaseماھي اعراض 

*****************************************  

 وھي الشعور بحرقة وحرارة اعلى البطن وربما  heart burnمن اھم اعراض ھذا المرض ھي حرقة الفؤاد 
ويزداد حدوث ھذا العرض اثناء ا�نحناء الى radiate to the neckينتشر ھذا الشعور وا�لم الى الرقبة 

fat -eating a highاو بعد تناول وجبة غنية بالدھون ا�مام كربط خيط الحذاء او في وضيعة ا�ستلقاء 
meal ومن ا�عراض ا�خرى ھي التجشء وا�سترجاع .regurgitation ومن المھم القول ان عدم معالجة 

esophageal strictures , . ھذه ا�عراض وھذا المرض يؤدي الى حدوث مضاعفات كثيرة منھا 
hemorrhageانية في المريء  وايضا قد تحدث تغيرات سرطesophageal adenocarcinoma.   
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  ا�دوية والمواد الغائية التي تخدش مخاطية المريء ؟

*************************************  

من ا�دوية وا�غذية التي تزيد من تخدش مخاطية المريء وتزيد من اعراض مرض ارتجاع المريء ھي كل 
 Tomato juice وعصير طماطة Coffee و القھوة nge juiceOra و عصير البرتقال Spicy foodsمن 

 و مستحضرات الحديد وادوية  alendronate مثل Bisphosphonates و ادوية Aspirinو ا�سبرين 
Nonsteroidal antiinflammatory drugs ح البوتاسيومfوام Potassium chloride.   

   . pressurelower esophageal sphincterالمواد  التي تقلل 

*********************************************  

كثير من ا�دوية وا�غذية تسبب ضعف بھذه الفتحة الفؤداية التي تعمل كصمام يمنع رجوع الغذاء ومحتويات 
 و الوجبات Garlic والثوم tea, cola, Coffeeالمعدة  الى المريء من المعدة منھا الشاي والقھوة والكو� 

 و Progesterone والتتراسيكلين والثيوفلين و Nitrates اما ا�دوية فھي Fatty mealائية الدھنية الغذ
Estrogen و Dihydropyridine calcium channel blockers و Anticholinergics والكحول 

بتجنب ھذه ا�دوية .Gastroesophageal reflux diseaseلذا فيجب نصح المريض المصاب بمرض 
  .غذية وا�

   ؟Gastroesophageal reflux diseaseكيف يتم تشخيص 

*********************************************  

وان كان ھذا ا�مر ليس من اختصاص الصيادلة ولكن �بأس ان يتم الخوض به �ن الصيدلي يجب ان تكون 
لمرض منھا ،ويتم تشخيص ھذا  وھذا ا OTCلديه ثقافة التشخيص لfمراض التي يمكن معالتھا بادوية 

المرض اعتمادا على وجود ا�عراض والعfمات التي ذكرناھا وايضا من العوامل التي تزيد من ھذه ا�عراض 
والتي ذكرناھا سابقا ويثبت التشخيص با�ستجابة الدوائية لھذا المرض عادة ،ولكن احيانا وخاصة في 

ثت اعرض مثل صعوبة بالبلع او فقدان للوزن او استمرت المرضى اللذين �يستجيبون للمعالجة او ان حد
 Endoscopy ا�عراض فترة طويلة فھنا يجب استعمال خطوط تشخيصية اخرى مثل المنظار الھضمي 

 وھي كبسوله صغيرة يتم بلعھا containing capsule-cameraويجريه عادة اطباء الجراحة او استعمال 
ة كاملة عن القناة الھضمية بما فيھا بطانة المريء لنصل الى تشخيص تخرج بعد فترة زمنية تحمل لنا صور

  مضبوط 

   ؟Gastroesophageal reflux diseaseالمبادىء العfجية لمرض 

***************************************************  

 gastricريء و تقليل  التي ترجع للمacidityتتضمن الخطة العfجية لمعالجة ھذا المرض ھي القيام بتقليل 
volume الذي يرجع الى المريء و تحسين وتسريع gastric emptying  وزيادة قوةlower 

esophageal sphincter pressure لتمنع رجوع محتويات المعدة الى المريء وحماية مخاطية المريء 
esophageal mucosa وھذه المبادىء تتم بواسطة استعمال ادوية وتقديم نصائح   

  ماھي النصائح غير الدوائية في معالجة ارتجاع المريء ؟
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***************************************  

تعتبر النصائح غير الدوائية لمعالجة المريء ھي الخط ا�ول في معالجة ھذا المرض وھي المساعد في نجاح 
 تناول ا�غذية التي ترخي الفتحة الخطة العfجية وتتضمن رفع الراس عند النوم باستعمال وسادة عالية وتجنب

)chocolate, fats ,بين المريء والمعدة وتسبب  رجوع محتويات المعدة الى مخاطية المريء مثل 
alcohol و تجنب ا�غذية التي تخدش مخاطية المعدة مثل orange juice, spicy foods و tomato 

and coffee, juiceھا وعد الذھاب الى النوم بعد ا�كل على ا�قل بعد  وتقليل كمية وحجم الوجبة وزيادة عدد
 decreases spontaneousثfث ساعات من تناول الطعام وتخفيف الوزن وترك التدخين �نه يؤدي الى 

esophageal sphincter relaxation بس الضيقة واستبدال او التوقفfوتجنب تناول الكحول وارتداء الم
  .لمريء عن ا�دوية التي تسبب تخدش ا

   ؟  Gastroesophageal reflux disease  في Antacidsدور 

**********************************************  

 Gastroesophageal reflux ھي الخط العfجي ا�ول في معالجة مرض Antacids تعتبر ھذه ا�دوية
disease وذلك بتقليل كمية الوجبات وا�بتعاد عن  ولكن يجب قبل البدء بوصفھا تغيير النمط الغذائي للمريض

ا�غذية التي تزيد من اعراض المرض مثل الشاي والقھوة والكو� وعصير الطماطم والبرتقال وتجنب النوم 
بعد ا�كل مباشرة وتخفيف الوزن وكذلك تبديل او التوقف ان امكن عن ا�دوية التي تزيد من ھذا المرض مع 

مل ھذه ا�دوية على التخلص من اعراض ھذا المرض عن طريق التفاعل مع  وتعAntacidsھذا نصف ادوية 
 حيث يؤدي Gaviscon( كما في عfج alginic acidحامض المعدة والتقليل من حموضته واحيانا تدمج مع 

الى تكوين رغوه تطفوا فوق سطح محتويات المعدة التي ترجع الى المريء في ھذا المرض فيحدث تقليل من 
 alginic acidار المعدة بالحامض بل سيحدث تخدش لجدار المعدة بالرغوة التي حدثت نتيجة لتخدش جد

 ھي افضل من alginic acidوھي �تؤثرھا عليھا ابدا ويبدوا ان استعمال ادوية المضادة للحموظة مع 
 �ستمرار استعمالھا منفردة ،ادوية المضادة للحموظة ھي قصير المدى لذا نحتاج الى اعطاھا عدة مرات

 اربع مرات  tablespoonful1two tablets or  وتعطى عادة بجرعة acid neutralizationحدوث 
  يوميا بعط الطعام بساعة وعند الذھاب للنوم وھذه ا�دوية متوفرة في الصيدليات بكثرة  

   في معالجة ارتجاع المريء ؟RECEPTOR ANTAGONISTS-2Hدور ادوية 

*************************************************  

 ھي الخط العfجي الثاني في معالجة ھذا RECEPTOR ANTAGONISTS-2Hتعتبر ھذه ا�دوية 
المرض وھي تنفع جدا في معالجة ا�عراض البسيطة الى المتوسطة الشدة لھذا المرض وتوجد عدة ادوية من 

 وتعمل على تقليل EAND NIZATIDIN, FAMOTIDINE, RANITIDINEھذه المجموعة منه 
خروج حامض المعدة كما يمكن اعطاءھا بجرعة قليلة لمعالجة حرقة الفؤاد المتقطعة او التي تحدث بسبب 

تناول اكلة دھنبية او اغذية تھيج اعراض زيادة الحموظة في المعدة ،وفي حالة عدم وجود تاكي في مخاطية 
وث التاكل فتعطى ھذه ا�دوية بجرعة كبيرة واربع المريء تعطى ھذه ا�دوية مرتين يوميا فقط اما مع حد

مرات يوميا كما ان ھذه ا�دوية ھي سھلة التحمل من قبل المرضى و�تسبب ا� تاثيرات جانبية بسيطة ونادرة 
مثل الصداع وا�سھال او ا�مساك والنوم والتعب وھذه ا�دوية متساوية التأثير ولكنھا تختلف بسعرھا وطريقة 

 و Nizatidine ملغم مرتين يوميا و ٢٠ Famotidineخل الجسم وجرعة ھذه ا�دوية ھي حركيتھا دا
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Ranitidine ملغم مرتين يوميا كما ان نصف ھذه الجرعة ممكن ان تصرف من ١٥٠  يعطيان بجرعة 
  .الصيدلي بدون الحاجة لوصفة طبية 

  

   لمعالجة مرض ارتجاع المريء ؟PROTON PUMP INHIBITORSدور ادوية 

************************************************  

 جدا مھمة في ھذا المرض وھي تصرف لمعالجة PROTON PUMP INHIBITORSھذه ا�دوية 
 erosiveالحالة المتوسطة الى الشديدة من ھذا المرض او التي تشمل تأكل في مخاطية المريء 

esophagitisل  او التي حدث فيھا مضاعفات على المريء مثstrictures وتعمل ھذه ا�دوية على تثبيط 
من الحامض المعدي وھذه ا�دوية تصرف لمن �يستجبون للخطوط العfجية السابقة % ٩٠خروج اكثر من 

المرضى و�تسبب ا� تاثيرات جانبية بسيطة ونادرة مثل الصداع وا�سھال وھي جيدة التحمل من قبل المرضى 
كما ان ھذه ا�دوية تتحطم في الوسط 12Bغثيان وفقدان او نقص فيتامين  او ا�مساك والنوم والتعب وال

coated - enteric او release capsules or tablets-delayedالحامضي لذا فھي تعطى على شكل 
granules in a capsule ) sensitive-pH(     وتشمل مجموعة ھذه ا�دوية عدة ادوية منھا 

leesomeprazo, Lansoprazole ويوجد مستحضر صيد�ني يسمى تجاريا، Zegerid يحتوي كل من 
 mg40 or 20omeprazole  مع sodium bicarbonate على شكل release oral -immediate

capsules و ھذا يجب ان يؤخذ على معدة فارغة قبل تناول الطعام بساعة ،كما ان كل من , Lansoprazole
and pantoprazole, esomeprazole ج عنfتتوفر على شكل حقن وريديه لمن �يستطيع تناول الع 

وھذه ا�دوية جميعھا .طريق الفم ولكنھا ليست اكثر فعالية من ا�دوية الفموية وكذا ھي اكثر تكلفة بالسعر 
  .يجب ان تؤخذ قبل الطعام وھي متساوية بالفعالية وتختلف بالسعر فقط 

  تجاع المريء ؟ في معالجة ارMetoclopramideدور عfج 

**************************************  

 جدا مھم في معالجة مرض ارتجاع المريء �نه يقوم بتسريع خروج Metoclopramide ھذا العfج 
محتويات المعدة وعدم رجوعھا الى المريء وكذلك يقوم بزيادة قوة الفتحة التي بين المريء والمعدة والتي 

 a dopamineمحتويات المعدة الى المريء ،ويعمل ھذا الدواء من خfل تعمل كصمام يمنع رجوع 
antagonist ج تاثيرات جانبية منھاfوھو يعطى مع ا�دوية التي ذكرناھا لمعالجة ارتجاع المريء ولھذا الع 

and rash, diarrhea, depression, weakness, dizziness, fatigue, nervousness وھو يعطى 
وفي حال فشلت ا�دوية السابقة جميعا يتم .غم ثfث مرات يوميا قبل تناول الطعام بنصف ساعة  مل١٠بجرعة 

   بجرعة قليلة ليستمر عليھا المريض  PPIاعطاء احد ادوية 

  Celiac diseaseمرض 
**********************  

  
  .م عنه باختصار  اتكل– حساسية الحنطة - او كما يسمى بالعامية العراقية Celiac disease  مرض 

 الموجود كثير في gluten sensitiveھذا المرض يحدث نتيجة اضطراب مناعي يسبب التحسس لبروتين 
الحنطة وغيره من المواد الغذائية ،وتبدأ ا�م اكتشاف ذلك عندما تقرر فطام الرضيع او عندما تدخل مع 

  .ينصح ا�طباء بذلك الرضاعة الطعام للطفل والذي يحدث عادة في الشھر السادس  حيث 
 فان الجسم يحدث رد فعل مناعي يؤدي الى تكوين  glutenوعندما يتناول الطفل الغذاء الذي يحتوي على 

 وبعد ھذا سوف تfحظ ا�م  destroys the lining of the small intestineجسم مضاد يقوم بتحطيم 
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رة والم في البطن يجعل الطفل كثير البكاء كما ا�عراض التالية  منھا سوء ا�متصاص وا�سھال بكميات كبي
iron, fatty acids ,يحد تجمع للغازات فيه كما يحدث نقص في امتصاص كثير من المواد الضرورية منھا 

,vitamin D, vitamin A و and folic acid and zinc, magnesium, calcium والذي يؤدي الى 
لعظام عند الطفل وتاخر نمو الطفل وكذلك تظھر اعراض على اجھزة حدوث فقر الدم وتقرح الفم ونقص كثافة ا

 ومن المھم ان نذكر زمfئنا joint pain, muscle cramps و anxiety, seizuresالجسم ا�خرى مثل 
الكرام ان ادخال الطعام الذي يحتوي على بروتين الكلوتين في وقت مبكر ھو عامل مسبب لحدوث ھذا التحسس 

  .اب المناعي نتيجة ا�ضطر
اما كيفية معالجة ھذا المرض وھو ما يخصنا كصيادلة فالجواب اكيد ھو ا�بتعاد عن المواد وا�طعمة التي 

  ،ولكن السؤال زمfئنا ھل ھذا ا�بتعاد دائمي ام لفترة زمنية معينة ؟ الجواب ھو حسب  glutenتحتوي 
 المواد الخالية من الكلوتين ھو لغاية عمر سنتين استجابة الطفل المريض لذلك حيث ان المنع عن تناول ھذه

   فاذا رجعت ا�عراض  glutenوعند بلغو الطفل ھذا العمر ندخل لطعامة تدريجيا المواد الغذائية التي تحتوي 
الى الطفل وتم تثبيت ٮوجود التحسس عن طريق اخذ مسحة فان تجنب ھذه الغذية يجب ان يكون طول العمر 

  .لغذائية الخالية من ھذا البروتين كثيرة منھا البيض والجبن والحليب وغيرھا علما ان المواد ا
   ؟Cirrhosisاسباب حدوث مرض تشمع الكبد 

*********************************  
من اھم اسباب حدوث تشمع الكبد ھو ا�دمان على تناول الكحول والتھابات الكبد الفايروسية المزمنة مثل 

)types B and C( و Wilson’s diseas  و بعض ا�دوية مثل, methyldopa, Isoniazid
,amiodarone و anabolic steroids, estrogen, phenothiazine, methotrexate و 

Primary biliary cirrhosis و Secondary biliary cirrhosis نتيجة وجود الحصوة في المرارة و 
Severe congestive heart failure.   

 وتحولھا الى انسجة ليفية hepatocytes يؤدي الى تحطم الخfيا الكبدية Cirrhosisن مرض تشمع الكبد وا
fibrous tissue وھذا يؤدي الى مقاومة جريان الدم blood flow وحدوث ارتفاع في portal vein  الذي 

مع السوائل في البطن  فيؤدي الى حدوث الدوالي وتجportal hypertensionيصل الدم الى الكبد فيحدث 
varices and ascites.   

 وھو احد العfمات peritoneal في lymph fluid يشير الى تجمع مرضي لــ Ascitesوان مصطلح 
 systemic arterial vasodilation وھو يحدث نتيجة cirrhosisالشائعة والمبكرة لمرض تشمع الكبد 

على حبس الماء والصوديوم وعد اخراجھما عن طريق  angiotensin system-reninالذي يسبب تحفيز 
  الكلية فيحدث ھذا التجمع لھذه السوائل  

 نتيجة ارتفاع الضغط البوابي الكبدي في varices  يحدث بسبب الدوالي Hemorrhage و ان النزف  
  % ٣٠الوفاة عندھم بسبب النزف ھي من المرضى وان نسبة % ٤٠-٢٥مرض التشمع الكبدي يحدث بنسبة 

  . بسبب تشمع الكبد HEPATIC ENCEPHALOPATHYحدوث 
***************************************************  

 ھو اضطراب في الجھاز العصبي المركزي يحدث نتيجة HEPATIC ENCEPHALOPATHYيعتبر 
 الى  وعن طريق الدورة الدموية تدخلsystemic circulation في nitrogenous substancesتجمع 

الجھاز العصبي المركزي  فتؤدي الى حدوث تغيير في الوسائط الناقلة وحدوث خلل في الوعي والسلوك 
consciousness and behavior ث انواع من ھذه الحالة المرضية ا�ول ھوfكما ان ھناك ث Type A 

HE ويحدث بسبب الفشل الكبدي الحاد والثاني يسمى Type B ويحدث بسبب pertensionportal hy 
  . يحدث بسبب تشمع الكبد Type Cوالثالث يسمى 

  ؟. في مرض تشمع الكبد COAGULATION DEFECTSحدوث 
********************************************  

يحدث خلل في عملية التخثر في مرض تشمع الكبد �ن ھذا المرض يؤدي الى تقليل تكوين وصناعة 
coagulation factorsدث تحلل للفايبرين  كما يحexcessive fibrinolysis وايضا يحدث 

disseminated intravascular coagulation ونقص في الصفيحات الدموية وايضا تتاثر Vitamin 
,dependent clotting factor–K ونتيجة لھذه التاثيرات يحدث  bleeding diathesis.   

  
   ؟cirrhosisاعراض مرض تشمع الكبد 

****************************  
ھذا المرض تتراوح اعراضه من البسيطة الى المھددة للحياة مثل النزف الشديد ومن اعراضه ھو اليرقان 

Jaundice ولكن عدم وجود اليرقان �يعني استبعاد ان المرض تشمع كبدي وايضا من اعراضه تضخم الكبد 
 palmar و وشحوب بالجلد  tusPruri, وايضا حكة splenomegaly, Hepatomegalyوالطحال 
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,erythema و hyperpigmentation كما يحدث كبر ثدي الرجال ونقص في الشھوة الجنسية  
reduced libido, Gynecomastia و ايضا يحدث edema, Ascites وفقدان للوزن ونحول وفقدان 

 Elevated و Hypoalbuminemiaللشھية ومن ا�عراض التي تظھر نتيجة تحاليل مختبرية ھي 
prothrombin time و نقص صفيحات دموية وارتفاع انزيم alkaline phosphatase وايضا يحدث 

     . ALT(alanine transaminase , )AST(aspartate transaminaseارتفاع في انزيمات 
  
  

   ؟variceal hemorrhage و portal hypertension معالجة 
**************************************************  

  ،المعالجة variceal hemorrhageتتضمن المعالجة معالجة وقائية لمنع عودة النزيف  ومعالجة النزف 
 portal pressure حيث تقلل ھذه ا�دوية nadolol او propranolol  الوقائية تتم باعطاء عfج  

 splanchnic blood و ardiac outputc بطريقتين ھما تقليل portal venous inflowبواسطة تقليل  
flow وھذا الفعل يؤدي الى تقليل النزف وتقليل الوفاة ،وھذه ا�دوية يجب ان تعطى لمدى الحياة لمنع النزف 

 cirrhosis and portalالذي قد يحدث في حال قطع استعمال ھذا الدواء كما انه يجب على كل مريض 
hypertension يجب ان يجري  screeningendoscopic والمرضى اللذين لديھم دوالي كبيرة large 

varices يجب ان يتناولوا ھذه ا�دوية ايضا وجرعة propranolol ث مرات ١٠ التي تعطى ھيfملغم ث 
 ملغم واذا لم تنفع ھذه ا�دوية او كانت ممنوعة على المريض او ٢٠ فيعطى بجرعة nadololيوميا اما عfج 

اما  .Endoscopic band ligationالمريض فان العمل ھو اجراء جراحي يسمى لم يتحمل استعمالھا 
Acute Variceal Hemorrhage سيتم شرحھا في المنشور التالي فتابعونا .  

  . الذي يحدث في مرضى تشمع الكبد Acute Variceal Hemorrhageمعالجة 
***********************************************  

 وتتضمن اعطاء السوائل ومن ثم adequate fluid resuscitationالحالة المرضية من خfل وتعالج ھذه 
 و معالجة النزف  من خfل coagulopathy and thrombocytopeniaاعطاء الدم و تصحيح ومعالجة 

 لمنع or terlipressin, octreotide, somatostatin مثل Vasoactive drug therapyاعطاء 
 splanchnic blood حيث ان ھذه ا�دوية تقلل من endoscopyقليله لتسمح باجراء المنظار النزف او ت

flow و تقلل ايضا portal and variceal pressures كما يجب البدء باعطاء ھذه ا�دوية بصورة مبكرة 
 ٠٠١الى ٥٠ ھو المفضل ويعطى بجرعة Octreotideلمعالجة النزف والسماح باجراء المنظار وعfج 

الساعة عن طريق التسريب الوريدي / مايكراغرام ٢٥مايكروغرام وريديا ثم نعطي بعدھا مباشرة بجرعة 
ويجب مراقبة سكر الدم خfل ا�عطاء �نه قد يسبب زيادة او انخفاض في المريض كما يجب اعطاء 

Antibiotic therapy لمنع حدوث sepsis للمريض الذي يعاني من  or ascitessigns of infection 
 ٢٠  بجرعة   Propranolol مثل عfج  bloker .betaومنع عودة حدوثه بواسطة  اعطاء احد ادوية 

 ضربة ٦٠ الى ٥٥ملغم ثfث مرات يوميا وتزداد تدريجيا اسبوعيا الى ان نصل الى عدد ضربات للقلب 
ولكن لو . حدوث النزف  ھي افضل طريقة لمنع EBL(Endoscopic band ligation(بالدقيقة مع اجراء 

 portal في تخفيض الضغط بصورة جيدة Propranolol مثل عfج  bloker .betaفشلت ادوية 
hyprtension  فانه يضاف لھا احد ادوية nitrate  مثل  isosorbide dinitrate .  

  . الذي يحدث في مرض تشمع الكبد ascites,معالجة 
************************************  

 عن طريق تجنب الكحول وتقليل portal hypertension الذي يحدث نتيجة من ascites,وتتم معالجة 
 ملغم يوميا من عfج ١٠٠ حيث يتم البدء باعطاء diuretics.الصوديوم واستعمال ا�دوية المدررة 

spironolactone  ملغم من ٤٠ و ,furosemide اعلى ان  يوميا في الصباح حيث ان يسمح يوميا كحد
يفقد المريض نصف كيلوغرام فقط نتيجة التخلص من ھذه السوائل عن طريق ا�دوية المدررة ويمكن ان تزداد 

 جدا شديد ascites وفي حال كان mg furosemide160  و mg spironolactone400 ھذه الجرع الى 
ھذه الحالة طبيب الباطنية  وھي اخراج السوائل من البطن ويجري paracentesisفانه يجب اجراء عملية 

 او  encephalopathy,عادة قبل اعطاء ا�دوية المدررة وتقليل تناول الصوديوم ولكن في حال حدوث 
severe hyponatremia بالرغم من تقليل السوائل او حدوث renal insufficiency فان ا�دوية 

  . المعالجة ا�خيرة ھي بزرع كبد جديد  كثيرا فانascitesالمدررة يجب ان تقطع ،وفي حال تكرار حدوث 
  . الذي يحدث في تشمع الكبد Hepatic Encephalopathyمعالجة 

**********************************************  
 في الدم عن طريقين ammonia تقليل تركيز ))Hepatic Encephalopathy-))HEوتتضمن معالجة 

اليوم في حال كان / غم ٢٠-١٠ الى protein intake حديد بواسطة تdietary restrictionsھما  
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 ٤٠ ھو الى restrict protein intake فان chronic HE اما اذا كان عنده acute HE,المريض لديه 
 مل كل ساعة الى ان يحصل فعله ٤٥ بجرعة lactulose فانه يعطى episodic HEاليوم اما في حالة /غم 

))Hepatic -))HE ساعات والخط الثاني لمعالجة  ٨ كل mL30 to 15  المسھل بعد ذلك نعطيه بجرعة
Encephalopathy ھو  استعمال ا�دوية التي تزيد من اخراج  ammonia من الجسم وتمنع تكوينھا مثل 

lactulose and antibiotics كما يمكن صرفmetronidazole or neomycin اذا لم يستجيب 
))Hepatic -))HEقليل انتاج ا�مونيا  وايضا تعالج ھذه الحالة المرضية  في تlactuloseالمريض لعfج 

Encephalopathyجي اخر ومھم جدا وھو تثبيطfبخط ع  
benzodiazepine receptors-aminobutyric acid - جfبواسطة اعطاء ع flumazenil بجرعة 

 mg0.2 ملغم عن طريق الوريد ،كما ان ١٥ تزداد الى supplementationZinc acetate  مھم في 
  . ملغم مرتين يوميا ٢٢٠ حيث يعطى لفترة طويلة بجرعة cirrhosis who are zinc deficientمعالجة 

  يالجھاز التنفس

   ؟Allergic rhinitisمرض  

**************************  

ستنشاق مواد يتحسس  نوع من انواع التھاب الغشاء المخاطي لfنف يحدث نتية اAllergic rhinitisيعتبر 
 ليرتبط مع المادة .immunoglobulin E (IgE)منھا تظھر استجابة مناعية عن ريق تحرر جسم مضاد 

التي تم التحسس منھا فيسبب اعراض التحسس المعروفة مثل الرشح والسيfن ا�نفي والطفح والتدمع واحينا 
 Seasonal (hay لة المرضية ا�ولى تزداد الشدة لتصل الى ضيق التنفس وھناك نوعين من ھذه الحا

fever) موسمية وتظھر في موسم محدد كما في شھر الرابع من السنة  الذي تنتشر فيه حبوب اللقاح وتسبب 
 وھو متقطع او مستمر طول السنة و�يحدث بالتزامن مع Perennialاعراض حادة جدا والنوع الثاني يسمى 

 واعراضه تكون dust mites, animal dander, moldsموسم معين بل بسبب التعرض لمواد مثل 
  .مزمنة واغلب المرضى يوجد لديھم النوعين ولكن تزداد شدة ا�عراض مع النوع الموسمي 

   ؟Allergic rhinitisكيف يحدث 

*******************************  

شاق الى ا�نف و  عن طريق ا�ستنairborne allergensويحدث ھذا النوع من التحسس عندما تدخل 
processed by lymphocytes سوف ينتج جسم مضاد متخصص لھذه المادة وعندما يتم التعرض لھا مرة 

  مثل  mast cellثانية سوف يؤدي ذلك خfل ثواني الى دقائق  الى تحرر وسائط التھابية من خfيا 
histamine, leukotrienes, prostaglandin, tryptase, and kininsذه الوسائط سوف تسبب  وھ

 فسوف يسبب Histamineزيادة افراز ا�نف وتوسع ا�وعية الدموية وزيادة نفاذية ا�وعية الدموية اما 
 ،وبعد nasal obstruction و وانسداد با�نف rhinorrhea, itching, sneezingرشح وحكة وعطاس 

 وھذه cytokines released ويحدث نتيجة  late phase reaction ساعة سوف يحدث ٨- ٤مرور 
  .الوسائط يعتقد ھي المسئولة عن استمرار ا�عراض المزمنة لھذه الحالة المرضية 

   ؟Allergic rhinitisاعراض وعfمات 

******************************  

 وعطاس clear rhinorrheaمن اھم ا�عراض والعfمات لھذه الحالة المرضية ھي رشح مائي 
sneezing, احتقان ا�نف  وnasal congestion و تحسس ملتحمة العين allergic conjunctivitis 

 وايضا قد يفقد المريض الشعور بالطعم والمذاق pruritic eyes, ears, or noseاحمرار ودمع وحكة و 
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 وفي حال عدم المعالجة تسبب ا�رق والنحول Postnasal dripويحدث تغير في الصوت والسعال بسبب 
تعب وقلة العمل وعدم الكفاءة حتى في الدراسة بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات كما تعد ھذه الحالة وال

ممن يعاني من ھذه الحالة المرضية يعاني من الربو ايضا % ٣٨المرضية خطر لحدوث مرض الربو حيث ان 
  .رضية وحدوث التھاب الجيوب ا�نفية المزمن والرعاف ھو احدمضاعفات ھذه الحالة الم

  

   ؟Allergic rhinitisالصيدلي السريري وخطة معالجة 

************************************************  

تتضمن الخطة العfجية لھذه الحالة المرضية ھي البدء بتوفير اماكن وظروف �توجد فيھا مواد تسبب 
يجد ان اعراض التحسس اختفيت منه التحسس وھذا ما يتم مfحظته عندما ينتقل المتحسس الى مكان اخر 

بدون عfج ،ولكن لو لم تنفع ھذه الخطوة ننتقل الى الخطوة الثانية وھي اعطاء احد ا�دوية التالية اعتمادا 
 اذا Intranasal steroids او Antihistaminesعلى اعراض التحسس التي تظھر على المريض فنختار 

 sneezing, itching, rhinorrheaطاس والحكة والرشح  كان المريض يعاني من عدة اعراض مثل الع
  اما لوكان Cromolyn اما لو كان يعاني نفس ا�عراض السابقة بدون احتقان ا�نف فنعطي (واحتقان ا�نف

 اما لو كان Intranasal antihistamine فيعطى rhinorrhea and itchingيعاني فقط من رشح وحكة
 فاذا تمت السيطرة على Decongestants -(systemicن ا�نف فيعطى المريض يعاني فقط من احتقا

 فيجب ا�ستمرار perennial diseaseا�عراض باستعمال ا�دوية اعfه فاذا كان التحسس من نوع 
 فيجب ان تستمر المعالجة الى seasonal disease شھر اما لو كان التحسس من نوع ١٢-٦بالمعالجة لمدة 

س  اما لو تدھورت ا�عراض فيما بعد في كf النوعين فيمكن اظافة عfج نھاية موسم التحس
montelukast. ئنا ا�عزاء قد يحدث فشل في المعالجة ليس بسبب كفاءة ھذه ا�دوية بل بسببfولكن زم  

ان المريض �يستعمل ا�دوية حسب وصف الطبيب وھنا يجب مناقشة ھذا ا�مر مع المريض وتوضيحه 
واحيانا يحدث الفشل نتيجة عدم تحمل المريض بعض اعراض الجانبية لfدوية وھنا يجب مخاطر ذلك 

  .استبدالھا بادوية اقل تاثيرا جانبيا مع نفس الكفاءة العfجية 

  ؟ Allergic rhinitis في معالجةAntihistaminesماھو دور ادوية 

*********************************************  

 1histamine ھا دور اساسي في معالجة ھذه الحالة المرضية وتعمل على ا�رتباط مع ھذه ا�دوية ل
receptor    وبالتالي منع تفعيل تاثيرات الھستامين مثل الرشح والعطاس  وغيرھا وتقسم ھذه ا�دوية الى

 ويرجع nonsedating antihistaminesوالثاني   sedating antihistamines قسمين ا�ول يسمى 
 �نھا  blood brain barrier  الى قدرة ھذه ا�دوية على عبور central sedating effectالتاثير 

lipid soluble كما ان بعض اعراض التحسس تزال نتيجة  anticholinergic properties لھذه ا�دوية 
 ھو التاثير �Drowsinessنھا تسبب جفاف وتقليل ا�فراز وبالتالي تقلل الرشح والسيfن ا�نفي ويعتبر 

الشائع لھذه ا�دوية وھو يؤثر على القيام بكثير من الفعاليات التي تتطلب ا�نباه مثل سياقة السيارة كما ان 
تاثيرھا المنوم يستفاد منه لحالتين ھما لمعالجة ا�رق ومعالجة عدم النوم بسبب اعراض ھذا المرض 

rhinitis symptomsه ا�دوية ھي ا�مساك واحتباس البول نتيجة تاثيرھا  ومن التاثيرات ا�خرى لھذ
anticholinergic وتعطى ھذه ا�دوية بحذر لمن يعاني من increased intraocular pressure, 

hyperthyroidism و تضخم البروستات واحتباس البول و cardiovascular disease ومن التاثيرات 
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غثيان والتقيوء كما ان تناول ھذه ا�دوية مع قدح ماء كبير يقلل من ا�خرى ھي فقدان الشھية او زيادتھا وال
كما ان ھذه ا�دوية جدا فعالة عندما تؤخذ قبل ساعة او GI side effectsتاثيراتھا على القناة الھضمية 

 intranasal ھو من Azelastineساعتين من توقع التعرض لمواد تھيج التحسس واعراضه ويعتبر دواء 
antihistamine الذي يزيل اعراض التحسس الموسمي بسرعة ولكنه يسبب drowsiness بصورة جدا 

 كما يقل مفعوله مع ا�ستمرار عليه   ومن ا�مثلة على drying effects, headacheشديدة ويسبب ايضا 
 يعطى بجرعة Fexofenadine ملغم مرة واحدة يوميا وايضا ١٠ يعطى بجرعة Loratadineا�دوية ھي 

 ملغم يوميا مرة واحدة فقط ١٠-٥ ويعطى بجرعة Cetirizine ملغم مرة واحدة فقط يوميا وايضا ٨٠١
 ساعات  وايضا من ھذه ا�دوية ٦ ملغم كل ٤ يعطى بجرعة Chlorpheniramine maleateوايضا 

Desloratadineالذي يملك تاثير منوم وتاثير  anticholinergic  ة يوميا قليل او معدوم ويعطى مرة واحد
  . ملغم ٥بجرعة 

   ؟Allergic rhinitis في معالجة Decongestantsماھو دور 

********************************************  

 ادوية تشبة عمل ا�دوية التي تحف الجھاز Topical and systemic decongestantsتعتبر كل من 
 في خاطية ا�نف وتسبب adrenergic receptors حيث تعمل على sympathomimeticالسمبثاوي 

تقلص في ا�وعية الدموية فتؤدي الى تقليل ا�حتقان وتسھيل عملية التنفس واستنشاق الھواء بسھولة وھي 
 تطبق Topical decongestants وتعتبر antihistaminesتعطى فعل مضاد لfحتقان جيد لو اعطيت مع 

 مما يؤدي الى تقليل تاثيراتھا spraysطرة او على شكل بصورة موضعية على مخاطية ا�نف اما بشكل ق
 لفترة topical agentsالجانبية نتيجة عدم امتصاصھا وتوزيعھا على انسجة الجسم المختلفة كما ا استعمال 

 ايام قد تسبب فعل عكسي أي تسبب توسع في ا�وعية الدموية وبالتالي حدوث ا�حتقان ٥طويلة اكثر من 
ا انه بحاجة الى زيادة الجرعة او استعمال اكثر من نوع ولكن ھذا التصرف غير صحيح ويظن المريض خطئ

والتصرف الصحيح ھو القطع المباشر لھذه ا�دوية ولكن مع ذلك قد يستمر ا�حتقان لمدة ايام ،كما ان استعمال 
Nasal steroidsحتقان ومن  ھو ايضا ناجحة ولكن تحتاج الى ايام حتى تظھر التاثير المطلوب المضfاد ل

  كما يعتبر sneezing, and dryness و burning, stingingالتاثيرات لمضادات ا�حتقان الموضعية ھي 
Pseudoephedrine ھو من مضادات ا�حتقان التي تؤخذ عن طريق الفم ولكنھا تحتاج وقت لكي تعمل 

اد ا�حتقان الموضعي مثل تخدش مخاطية وايضا فعلھا طويل نسبيا كما انه يخلو من التاثيرات التي يسبب مض
 ملغم يسبب to 240 210ا�نف وايضا �يسبب فعل احتقان لو استخدم لفترة طويلة واستخدام جرعة اكبر من 

 وتعطى ھذه ا�دوية بحذر mild CNS stimulationزيادة بضغط الدم وضربات القلب كما يسبب ايضا 
 المھم القول ان استعمال ھذه ا�دوية مع دواء مضاد  وايضا منhypertensive patientsشديد في 

 واحد ھو عمل غير صحيح  وھذه ا�دوية تقسم الى طويل المدى مثل oral productsللھستامين في 
Xylometazoline hydrochloride   ومتوسط الفعل مثلNaphazoline hydrochloride وقصير 

 ٣ ملغم ٦٠ ھي plain, Pseudoephedrineة  وجرعPhenylephrine hydrochlorideالفعل مثل 
  .مرات يوميا 

   ؟Allergic rhinitis في معالجة مرض Cromolyn Sodiumماھو دور 

***********************************************  

 من ا�دوية التي تمنع اطfق الوسائط الكيمائية التي تسبب اعراض Cromolyn Sodiumتعتبر ادوية 
 وھي متوفرة بدون وصفة طبية على شكل a mast cell stabilizer  أي histamine ل التحسس مث
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nasal spray وتستعمل في معالجة اعراض ھذا المرض Allergic rhinitis ومنع حدوثھا والتاثير 
 وجرعة sneezing and nasal stinging حيث تسبب local irritationالجانبي الشائع لھذه ا�دوية ھي 

دوية ھي بخة في كل فتحة انف ثfث الى اربع مرات يوميا ويجب تنظيف المجاري التنفسية قبل ا�عطاء ھذه ا�
كما يجب ا�ستنشاق اثناء اعطاء الدواء لزيادة توزيعه كما ان الجرعة للحساسية الموسمية ھي ان تبدا قبل 

 perennial rhinitisما في التعرض للتحسس مثل حبوب اللقاح وخfل الموسم الذي يحدث فيه التحسس ا
 antihistamines or decongestants اسبوع لذا نحتاج اعطاء ٤- ٢فقد �يضھر تاثيرھا العfجي خfل 

  .مع بدء المعالجة 

   ؟Allergic rhinitis في معالجة Montelukastماھو دور 

******************************************  

 وھو leukotriene receptor antagonist ويعمل من خfل (Singulairھذا الدواء يسمى تجاريا 
 .antihistamineيستعمل في معالجة التحسس الموسمي اما لوحده او مع ادوية المضادة للھستامين 

 اذا كان المريض مصاب evening ملغم مرة واحدة يوميا ويعطى ھذا الدواء مساءا ١٠وجرعته للكبار ھي 
 �ن اشد اعراض التحسس asthma and seasonal allergic rhinitisمي بالربو مع التحسس الموس

ھي ليf ،وعلى الرغم من كون ھذا الدواء جديد ولكنه ليس افضل من ادوية المضادة للھستامين وھو اكيد اقل 
 في معالجة ھذا المرض ولكن زمfئنا الكرام اعطاء ھذا الدواء مع corticosteroidsفعالية من ادوية 

  .ات الھستامين يعطى فعالية عfجية اكبر مما لو اعطي الھستامين بمفردة مضاد

   ؟Allergic rhinitis في معالجة Ipratropium Bromide ماھو دور 

******************************************  

 ويعتبر من ادوية nasal spray وھو متوفر على شكل  Atroventويسمى ھذا الدواء تجاريا 
anticholinergic agent وله فائده في معالجة النوع الثاني من التحسس وھو perennial allergic 

rhinitisفراز المخاطيfوفائدته انه يظھر تاثير مضاد ل  antisecretory properties الذي يحدث في 
حيث يعطى  solution %0.03ھذه الحالة المرضية متمثلة في سيfن ا�نف او الرشح وھو متوفر بتركيز 

بختان  في كل انف مرتين الى ثfث مرات يوميا ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذا الدواء ھو الرعاف والصداع 
   headache, epistaxis, and nasal drynessوجفاف ا�نف 

   ؟Allergic rhinitisفي معالجة Nasal Corticosteroidsماھو دور 

**********************************************  

ھذه ا�دوية فعالة جدا في معالجة ھذه الحالة المرضية وتزيل ا�عراض الرئيسية لھذا المرض مثل سيfن 
 وكذلك ازالة احتقان ا�نف وھذه ا�دوية sneezing, rhinorrhea, pruritusا�نف والعطاس والحكة 

 الذي mild vasoconstrictionسبب  وت,mediator releaseتعمل على تقليل تحرر الوسائط ا�لتھابية 
 المسئول عن ا�عراض المزمنة للھذه الحالة late-phase reactionsيقلل من احتقان ا�نف وايضا يمنع 

sneezing , ومن التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي  Mast cell stabilizerالمرضية وايضا تعمل على كـ 
stinging, headache, epistaxisا�صابة بعدوى فطريات  وكذلك Candida albicans كما ان 

 أسبوع بعد ذلك ٣-٢ا�ستجابة العfجية لھذه ا�دوية تحتاج عدة ايام وتظھر اعلى استجابة لھذه ا�دوية بعد 
 Nasalيتم تقليل الجرعة كما يجب تنظيف فتحة ا�نف باستعمال محلول ملحي او مضاد احتقان  قبل استعمال
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Corticosteroids لتسھيل عملية penetration of the spray النوعين fوھذه ا�دوية فعالة جدا في ك 
من التحسس وبعض الدراسات تعتبر ان ھذه ا�دوية الخط العfجي ا�ول لكونھا اكبر فعالية ومن ادوية ھذه 

 يعطى بخة في كل انف مرتين يوميا وايضا Beclomethasone dipropionateالمجموعة 
Budesonide يعطى بختين في كل انف صباحا ومساءا وايضا Fluticasone بختين في كل انف مرة واحدة 

  .يوميا 

  anginaمـــــــــــــــــــــرض 
***********************  

  
  يظھر على شكل الم في الصدر transient myocardial ischemia وتتميز بحدوث  angina  مرض 

   .cardiac tissue damageسجة القلب غير مصحوب بتحطم او موت ان
 myocardial و  oxygen supplyوھذا المرض يحدث بصورة اساسية نتيجة عدم توازن بين 

.demands كما ان من اھم عوامل الخطورة التي قد تسبب ھذا المرض ھي :  
لسمنة الذي يعاني من العمر فوق ا�ربعين علما ان قد يحصل باقل من ھذا العمر عند الشباب المدخن المصاب با

stress  وعنده تاريخ عائلي �صابة بارتفاع الدھون .  
  .وايضا من عوامل خطر ا�صابة بھذا المرض ھي الجنس حيث يكثر في الرجال اكثر من النساء 

  .وايضا من عوامل الخطورة السكري 
  .وارتفاع الدھون والسمنة 

 folate and و min E and other antioxidantsvita.  vitamin Cوبسبب تناول ا�غذية الفقيرة بـ
1Vit B.   

  :وايضا من عوامل الخطورة ھي
Stressو التدخين .  

وايضا من عوامل الخطورة تناول الكحول وا�دوية الفموية المانعة للحمل وا�دوية غير ا�ستيرويدية المسكنة 
   .NSAID2-xcontraceptive pills and co, Heavy alcohol consumption لfلم 

لذلك للوقاية من ھذه ا�مراض يجب تقليل الوزن وترك الكحول والتدخين وتناول الفواكة والخضروات والقيام 
  بالتمارين الرياضية

  :ويحدث ھذا المرض نتيجة عدة اساب منھا
   .Coronary spasmتشنج الشريان التاجي حيث يقل وصول الدم الى عضلة قلب ويحدث ھذا المرض  

   .Vasculitisتھاب ا�وعية الدموية التاجية  او ال
   .Thrombosis or emboliاو وجود خثرة تمنع وصول الدم الى عضلة القلب  

   .Anemiaاو فقر دم وبالتالي تقل كمية الدم التي تغذي القلب با�وكسجين والمواد المھمة  
ود ا�وكسجين في الدم وبالتالي  او نقص وجLeft ventricular hypertrophyاو تضخم بالبطين ا�يسر 

   .Hypoxia.يقل وصوله الى عضلة القلب  
  :ومن اھم اعراض ھذا المرض ھو 

  :الم الصدر 
  . nitrateالذي يزداد عند عمل نشاط معين ويقل مع الراحة او تناول 

  .يسر وھذا ا�لم الصدري قد ينتشر الى الرقبة والفك ثم الكتف ا�يسر ثم قد ينتشر الى الذراع ا�
  . ثانية وليس مركز في مكان واحد بل منتشر وھذا ا�لم٣٠ دقيقة وليس اقل من ٣٠وھذا ا�لم �يكون اكثر من 

قد يحدوث بعد تناول وجبة ثقيلة وقد يحدث بعد التعرض للبرد او اجراء بعض التمارين �نه في جميع ھذه 
لم قد يغيب في بعض المرات كما في مرض الحا�ت سوف يقل وصول الدم الى عضلة القلب كما ان ھذا ا�

  .السكري نتيجة تلف اعصاب وغياب ا�حساس با�لم  
S-ويمكن تشخيص ھذا المرض بواسطة عدة اختبارات منھا تخطيط القلب الكھربائي حيث نfحظ في التخطيط 

T DEPRESSED  او T inversion حظ ھذا في بعض الحا�ت فنقوم بجراfھما وقد �نfء تخطيط  او ك
  .القلب الكھربائي مع الجھد  وھناك اختبارات اخرى مثل عمل ايكو القلب وغيره 

وايضا يجب عمل عدة تحاليل مثل تركيز الدھون وفحص سكر الدم وتركيز الصوديوم والبوتاسيوم واليوريا 
  .والكيراتنين 

  : الى ثfث انواع  anginaويقسم مرض 
ا النوع عندما تعاق عملية التروية الدموية لعضلة القلب بواسطة ويحدث ھذ : stable angina –ا�ولى 

 Atherosclerosis.ومن اھم اسبابھا  ھي  .fixed stable atheromaالشرايين التاجية بسبب تكون 
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 دقيقة ويحدث بسبب اجراء التمارين والنشاطات التي تتطلب مجمھود ٢٠- ١٠وايضا يمتاز ا�لم بانه قصير من 
   . nitrate بعض التغيرات النفسية كالغضب ويذھب ا�لم عند الراحة اوتناول ادوية عضلي او بسبب

بعض المرضى يظھر لھم الم الذبحة عند البداية بعمل او مجھود ثم يختفي بالغرغم استمرار المجھود وبصورة 
  اقوى ھو�ء يطلق عليھم

). up angina-start . (   
fT -Sمات واجراء تخطيط القلب الكھربائي الذي سوف يظھر ويشخص ھذا النوع من خfل ا�عراض والع

depression .  لfوھذا التغيير يظھر اما مع بذل الجھد او خanginal attacke.   
 Fixed تتميز بكونه stable atheromatous حالة Angiographyكما انه يظھر من خfل اجراء 

lesion في الشريان التاجي .  
  : وھم   high riskر كبير  وھناك مرضى يحملون خط

   .Poor left ventricular functionالذين يعانون من نقص وظيفة البطين ا�يسر  
   .Poor effort toleranceاو عدم تحمل ابسط النشاطات التي تتطلب المجھود  

  . Left main or three vessel diseaseاو تضيق في شريان تاجي رئيسي او ثfث شررينات متفرعة  
 Coronaryويعالجون ھو�ء بعد اجراء  . Post infarction anginaاو تعرض ذبحة بعد جلطة  

angiography فاذا تبين وجود تضيق في one or two vessel disease  فانھم يعالجون باعطاء ادوية 
 مع عمل Antiplatelete. و Nitrates. و Blockers. Ch. Ca. و  beta blocker من مجموعة 

rcutaneous transluminal coronary angioplastype و Coronary artery bypass 
grafting.  اما اذا تبين وجودLeft main او  vessel disease 3sever  ل اجراءfفانه يعالج من خ 

Coronary artery bypass grafting.   
  

  : وھم low riskوھناك مرض يصنفون على انھم 
  .Ischemia only at high work loadط للمجھود الكبير   التعرض لھذا المرض فق

   .Good effort toleranceاو عدم التحمل للمجھود الكبير فقط   
   .Good left ventricular functionاو كانت وظيفة البطين ا�يسر جيده  

   .Single vessel or minor two vessel diseaseاو تعرض  
   .anginaPredictable exertional او 

 و Nitrates. و Blockers. Ch. Ca. و  beta blocker ويعالج ھو�ء باعطاء ادوية من مجموعة 
.Antiplatelete فاذا لم ينفع يتم عمل percutaneous transluminal coronary angioplasty و 

Coronary artery bypass grafting.   
 قبل  nitrateجراء تمارين رياضية منتظمة وتناول ادوية مع نصح المريض بترك التدخين وتخفيف الوزن وا

اجراء أي نشاط يسبب الم الذبحة الصدرية وعدم تناول الوجبات الثقيلة وعدم التعرض للبرد الشديد وضبط 
  .المزاج وا�بتعاد عما يثير الغضب 

ntermediate I او Pre infarction angina. وتسمى احيانا  unstable anginaھو : النوع الثاني 
coronary وتحدث بمثل سبب حدوث الذبحة المستقرة وا�لم فيھا يتميز بانه ياتي وقت الراحة وبدون بذل أي 

 وايضا �يستجيب للراحة  nitrate دقيقة وكذلك استجابته ضعيفة �دوية ٢٠مجھود ويكون اطول أي اكثر من 
كثر من الذبحة المستقرة والتغيرات التي تحصل على �نه اصf يحدث اثناء الراحة كما انه ياتي عدة مرات ا

 anginalوھذا التغيير يظھر اما مع بذل الجھد او خfل  .T depression -Sتخطيط القلب الكھربائي ھي 
attacke.   

 واحيانا يحدث تشنج  atheromatous plaque(Fixed lesion( ھو Angiographyاما ما نشاھده في 
   .ronary spasmcoفي  الشريان التاجي 

ويعالج ھذا النوع بادخال المريض الى المستشفى واجراء واجراء بعض التحاليل مثل تحليل التروبونين 
  .�ستبعاد حدوث مرض احتشاء عضلة القلب 

  :ثم اعطاء معالجة بدائية تتضمن كل من 
حالة عدم توفره او  ساعة وفي ١٢ ملغم كل ٥٠ بجرعة 5atenolol مثل عfج  blocker . betaاحد ادوية 

   .verapamilكان ممنوع على المريض نعطي 
  . ايام ٥ - ٣ لمدة  low molecular weight heparin مثل Anticoagulantوايضا يتم اعطاء 

  . ملغم ٣٢٥ – ٧٥ بجرعة   Aspirin مثل Antiplateleteوايضا نعطي عfج 
  .الساعة / مايكروغرام ١.٢ – ٠.٦رعة  عن طريق التسريب الوريد بج  angesidوايضا احيانا نضيف 

 according to results of angiography اعتمادا على PTCA او CABGثم بعد ذلك يتم اما اجراء 
  .وھذا ليس من واجباتنا كصيادلة سريرية وھو من عمل الطبيب ا�ختصاص حصرا 
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حدث بسبب حدوث  وتs angina'Prinvnetal وتسمى احيانا Variant angina: النوع الثالث 
Coronary spasm.   

 ergonovine orويتم التشخيص احيانا عن طريق ادخال المريض الى المستشفى واعطاءه عfج 
acetylcholine IV لfمع مراقبة تخطيط القلب من خ ECG monitoring فاذا كان المريض طبيعي 

  .فfيحصل الم في الصدر و�تغير في تخطيط القلب 
   .T INTERVAL -S فانه يحصل الم الصدر مع ارتفاع Variant anginaبمرض واذا كان مصاب 

 beta . علما ان مجموعة ادوية  nitrate او channel blocker . Caويعالج ھذا النوع من خfل اعطاء 
blocker  ممنوعة في ھذه المعالجة �نھا قد تسبب induce coronary spasm.   

   .acerbate the vasospastic anginaex ربما Aspirinعلما ان عfج 
  وھو  angina pectorisاحبائي الشرح السابق ھو كان مختصرا ، ا�ن ندخل في تفصيل اكثر عن  معالجة 

 Nitrates يتم الطلب من المريض الراحة واعطاء ا�وكسجين ثم During the attackان في 
sublingual tablets ثم .Reassurance and sedation،  اما بعد التعرض لـattack  فيتم تقليل 

 ملغم وايضا معالجة العوامل ٧٥الدھون والكاربوھيدرات والملح وترك التدخين واعطاء ا�سبرين بجرعة 
 مثل معالجة السكري وارتفاع ضغط الدم  anginaوا�مراض الخطرة التي تعتبر عامل مساعد لحدوث مرض 

  . المناسب لكل مرض وارتفاع الدھون عن طريق اعطاء العfج
 الذي يعتبر موسع لfوعية الدموية nitric oxide تعمل من خfل تحولھا الى  nitrateعلما ان ادوية 

.)vasodilatation زم لعضلة القلبfوايضا توسع ا�وعية الدموية التاجية وبالتالي توصل كمية من الدم ال 
 Sublingual tabletsط الدم وتعطى بعدة طرق مثf ومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي الصداع وانخفاض ضغ

).ate-glycerly trmrm( ug 500 or 300 تعطى تحت اللسان وتعاد كل خمس دقائق فيما لو لم تكن 
 Oral دقائق من تناول ھذا العfج اما عfج ٣استجابة دوائية بالرغم ان ا�ستجابة قد تحصل بعد 

isosorbide dinitrate ث مرات ولكن كل ٨ ملغم كل ٢٠-١٠ فيعطى بجرعةfساعات ثم تعدل بعد ايام كل ث 
nitroglycerin 2% وايضا يوجد . ساعة لجعل فترة خالية من العfج لمنع حدوث التحمل لھذه ا�دوية ٦-٥

ointment  فقط ، اما الشكل الوريدي لھذه ا�دوية فيعطى فقط في fيعطى لي myocardial infarction 
. anginaand unstable ج على شكل . واحيانا في ارتفاع ضغط الدم العنيدfكما يوجد من ھذا الع

Transdermal patches وايضا، fوھو طويل المفعول يمكن ان توضع على الصدر صباحا ويتم رفعھا لي 
 الذي  عند استعمال ھذه ا�دوية وكما قلنا سابقا ان عfج Viagra(Sildenafil(يجب ا�متناع عن اخذ عfج 

  و  angina attack وقبل القيام بمجھود يسبب  angina attackيؤخذ تحت اللسان ممكن ان يعطى في  
chest pain .   

  السكتة الدماغية
  . strokeعوامل خطر لحدوث السكتة الدماغية  

***********************************  
 والجنس  أي في الرجال اكثر من النساء و من اھم عوامل خطر حدوث السكته الدماغية ھي زيادة العمر

 وارتفاع ضغط  low birth weight والمولودون بوزن قليل family history of strokeالتاريخ العائلي 
 ومرض السكر وارتفاع الدھون وتدخين السكائر لذا atrial fibrillationالدم وامراض القلب وخاصة 

  .القابلة للعfج ا�فضل تجنب التدخين ومعالجة ا�مراض 
   . strokeانواع السكتة الدماغية 

***********************  
من السكتات التي % ٨٨ وتمثل Ischemic strokesھناك نوعين اساسيين من السكتة الدماغية ا�ولى ھي 

ة يعاني منھا المرضى وتحصل بسبب خثرة تسد الوعائي الدموي الدماغي فتقلل وصول الدم الى انسجة دماغي
 وھي السكتة الدماغية النازفة Hemorrhagic strokesوتسبب موتھا والنوع الثاني وھو خطر جدا 

وتحصل بسبب انفجار احد ا�وعية الدموية الدماغية فتسبب نزيف في الدماغ يضغط على ا�وعية وا�عصاب 
 ١٢نوع يمثل تقريبا المجاورة لمنطقة النزف فتسبب اعراض منھا ارتفاع ضغط شديد في ضغط الدم وھذا ال

  .من السكتات الدماغية التي يعاني منھا المرضى % 
  .اعراض وعfمات مرض السكتة الدماغية 

******************************  
وتتضمن ضعف في احد جانبي المريض اما ا�يسر او ا�يمن  حسب موقع التلف النسيجي الدماغي فان كان في 

لضعف يكون في الجانب ا�يسر من الجسم وبالعكس وكذلك عدم القدرة على النصف ا�يمن من الدماغ فان ا
الكfم وفقدان البصر والدوار او السقوط المفاجىء على ا�رض نتيجة فقدان التوازن ،ولكن على اية حال 

Ischemic stroke حظ صداع شديد في السكتة الدماغية وبطء في ضربات القلبfغير مؤلمة ولكن ن 
  . ضغط الدم وارتفاع في
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   . strokeالخطوة ا�ولى في معالجة السكتة الدماغية 

***********************************  
بصورة اولية يجب تقييم الحالة التنفسية للمريض وكذلك مراقبة الحالة القلبية وضرورة السيطرة على 

ر نازفة �ن الخطوط العfجية اضطراب بيھا وكذلك يجب تشخيص نوع السكتة الدماغية ھل ھي نازفة ام غي
دماغية غير النازفة يجب ان كما ان ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث في السكتة ال.لكل نوع مختلف عن الثاني 

�يعالج في الفترة الحادة أي خfل سبعة ايام �ن خفض الضغط في ھذه الوقت يؤدي الى تدھور ا�عراض لھذا 
ولكن يجب معالجته لو كان الضغط .المرض كما يؤدي الى تقليل الجريان الدموي لfوعية الدموبة الدماغية 

 او احتشاء عضلة القلب aortic dissectionشريان ا�بھر  او في حالة وجود تسلخ ال٢٢٠/١٢٠تجاوز 
 hypertensive او pulmonary edema   او الوذمة الرئوية  myocardial infarctionالحادة  

encephalopathy  ج الذي نعالج بة ضغط الدم في ھذه الحالة قصير المدى مثلfويجب ان يكون الع 
ssidenitropru, nicardipine, labetalol.   

  
  .المبادىء العfجية بعد مرور الحالة الحادة للسكتة الدماغية 

******************************************  
بعد انتھاء الحالة الحالة من السكتة الدماغية يجب التركيز على ثfثة خطوط ھي تقليل من تدھور المرض ومنع 

 نتيجة المرض ومنع تكرار حدوث السكتة  التي تحدثminimizing complications المضاعفات 
  . عن طريق اعطاء ادوية ونصائح غير دوائية secondary preventionالدماغية 

  
  acute ischemic strokeالمعالجة الدوائية للسكتة الدماغية من نوع   

**********************************************  
  tissue plasminogen activator اساسيين ھما اعطاء ادوية تتضمن الخطة الدوائية للمعالجة ھي خطين

 بجرعة   acute ischemic stroke ساعات من بدء حالة ٣ عن طريق الوريد خfل Alteplaseمثل عfج 
kg/ mg0.9 ل ساعة كاملة حيث يعطىf1   خ of the total dose given over 10%bolus of 

minutefج   والخط الثاني ھو اعطاء عaspirin لfساعة من بدء حالة ٤٨ خ acute ischemic 
stroke ج ٢٤ ملغم ولكن بعد ٣٢٥ – ١٦٥ بجرعةfساعة من ا�نتھاء من اعطاء ع Alteplase.  

    . acute ischemic strokeالمعالجة الدوائية لمنع عودة 
*************************************  

لنوع من السكتة الدماغية يجب ان يوضع المريض على عfج لمنع مضاعفات بعد معالجة الحالة الحادة لھذه ا
 a مع  ACEIوعودة حدوث ھذه السكتة مره ثانية وا�دوية التي يتم وصفھا ھي احد ادوية مجموعة 

diuretic لتقليل من ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث بعد حدوث ھذا النوع من السكتة الدماغية ومنع عودة 
 كبديل لھا ،كما يعطى Angiotensin II receptor blockers مرة ثانية ويمكن استعمال حدوث السكتة

 واحيانا نعطي معه Aspirin مثل antiplatelet therapyمريض السكتة الدماغية ايضا احد ادوية 
,clopidogrel في حالة وجود coronary stent placement او I .recent history of M ولكن 

 في حال كان سبب الخثرة التي سبب السكتة الدماغية ھو غير قلبية antiplatelet therapyي احبائي نعط
 في حالة وجود Warfarin ،كما يجب وصف ايضا عfج noncardioembolic strokesالمنشأ أي 

atrial fibrillation مع السكتة الدماغية وكان سبب الخثرة التي سببت السكتة ھي من القلب cardiac 
ource of embolisms كما يجب وصف احد ادوية statins للحصول على مستوى منخفض من LDL  

Low-�ن ارتفاع الدھون ھو من اسباب رجوع حدوث سكتة دماغية ،ومن المھم ان نقول انه يجب وصف اما 
weight heparin-molecular او unfractioned heparin  وحدة مرتين يوميا للكل ٥٠٠٠ بجرعة 

 deep venousرضى الراقدين في المستشفى واللذين تعرضوا للسكتة التي منعتھم من الحركة لمنع حدوث الم
thrombosis ولكن �غلب minor strokes اما استعمال dose unfractionated heparin-full فھو 

  .لجانبية غير منصوح به ھناك �نه قد يسبب سكتة نازفة او نزف دماغي ويزيد من حدوث التاثيرات ا
   .HEMORRHAGIC STROKEالمعالجة الدوائية للسكتة الدماغية النازفة 

*******************************************  
 intracerebral hemorrhage � توجد خطة عfجية اساسية لمعالجة ھذا النوع من السكتة الدماغية ،

ية ھو لمعالجة ارتفاع ضغط الدم ، حيث ان حدوث ولكن التدخل الدوائي في ھذا النوع من السكتة الدماغ
Subarachnoid hemorrhage نتيجة انفجار وعائي دموي دماغي aneurysm rupture يكون 

 في اخر اسبوعين بعد incidence of delayed cerebral ischemiaمصحوب بنسبة عالية بحدوث 
وعية الدموية المجاورة للنزف ويسبب تشنج حدوث النزف الدماغي  ونتيجة ھذا النزف  سوف يضغط على ا�
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 ويظھر بين اليوم الرابع واليوم الواحد والعشرين من بدء السكتة delayed ischemiaوعائي يحدث 
 لتقليل حدوث وشدة nimodipine وھو calcium channel blockerالدماغية لذلك نستعمل احد ادوية 

neurologic deficits التي ينتج من schemiadelayed i ساعات لمدة ٤ ملغم كل ٦٠ ويعطى بجرعة 
  . ساعات ٤ ملغم كل ٣٠ يوم من التشخيص اما لو حدث انخفاض في ضغط الدم فان الجرعة تقلل الى ٢١

   .Acute Pericarditisمرض 
**************************  

   .Acute Pericarditisمرض 
 echo -coxsackie -  مثل Viral:يروسي  حيث ان  ھذا المرض يحدث نتيجة عدة اسباب منھا فا

mumps– measles -infIuenza.   
   .Streptococci او Staphylococci مثل Purulentاو بسبب 

   .TB.او بسبب مرض السل الرئوي  
   .Rheumatic feverاو بسبب 

   .Myocardial infarctionاو بسبب حصول احتشاء في عضلة القلب  
   .Collagen diseaseاو 

   .g hydralazine.Drugs eاو بعض ا�دوية مثل  
   .Radiadtion.او التعرض لfشعاع  

  . وخاصة الذي يصيب الرئة او الثدي Mahgnancyاو بسبب 
 و واعراض المرض المسبب مثل Toxemia و والسمية  Painومن اھم مضاعفات ھذا المرض ھي ا�لم  

 و Symptoms of the cause القلب  اعراض مرض السل الرئوي او اعراض احتشاء عضلة
.Pericardial rub .  مات واجراء تخطيط القلب الذيfل ا�عراض والعfويتم تشخيص المرض عادة من خ

T -S كما قد يحدث احيانا انخفاض   في  lead في جميع T interval -Sيظھر من خfل ارتفاع في 
interval  في جميع lead ل ارتفfاع انزيمات القلب واخاصة اذا كان مصحوب مع  وايضا يشخص من خ

.myocarditis ويمكن ا�ستعانة في ا�يكو في بعض الحا�ت .  
وعلى اية حال فان ھذا من واجبات الطبيب ولكن يجب ان تكون لدى الصيدلي السريري معرفة بسيطة عن 

  .طريقة التشخيص 
 مثل NSAIDsدوث ھذا المرض واعطاء وتعالج ھذه الحالة عن طريق معالجة السبب الذي ادى الى ح

hrs8/ mg 25Indomethacin  وايضا احينا يعطى Systemic steroids اما Anticoagulants فھي 
   .haemopericardium.ممنوعة في ھذا المرض بسبب خطر 

  anticoagulantsمجموعة ادوية 
*********************************  

   . anticoagulants.راض القلب وا�وعية الدموية وھي    مجموعة دوائية مھمة جدا في ام
   . AF,  Unstable angina-Recent MI.تستعمل ھذه ا�دوية في كل من    

   .vascular insufficiency  -cerebroو تستعمل ايضا نقص التروية الدموية الدماغية 
  .صناعية وايضا تستعمل في المرضى اللذين يعانون من امراض صمامات القلب ال

    .T .V.D و  pulmonary embolismوايضا في معالجة 
  :ويمنع استعمال ھذه ا�دوية  في 

  .مرض تشمع الكبد 
   .hemorrhagic diseases, Liver cirrhosisوامراض النزف  

   .GIT ulcersو ممنوعة ايضا في القرحة المعدية وا�ثني عشرية 
   .s for fear of cerebral hemorrhageInfective endocarditiوايضا ممنوعة في 

   . pericarditis+ MIوايضا ممنوعة في  
   .Severe uncontrolled hypertensionوايضا ممنوعة في ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه 

   .Oral anticoagulants و Heparin.وھناك نوعين من مجموعة ھذه ا�دوية ھما 
 الذي يمنع تكوين الفايبرين الذي يؤدي الى Antithrombinوية فعل  يعمل من خfل تقHeparinعfج 

  .تشكيل خثرة دموية 
 ٦/ وحدة ٥٠٠٠ او V infused .Iالساعة عن طريق التسريب الوريدي / وحدة ١٠٠٠اما جرعته فھي 

  . ساعات عن طريق تحت الجلد ٨ وحدة كل ١٠٠٠٠ساعات عن طريق الوريد او 
    .times2.5 - 1.5  حيث يجب ان يكون PTT, متابعة ويتابع ھذا الدواء من خfل

 Fresh و Protamine sulphateوفي حالة حصول الجرعة الزائدة والنزف فيعالج من خfل اعطاء 
.blood.  
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 يمتاز بانه اقل تسببا في النزف Low molecular weight heparinوھناك نوع اخر من الھيبارين يسمى 
 h12/ mg80-60 ويعطى بجرعة  Enoxaparin واسمه العلمي Clexane( و�يحتاج مراقبة مشددة مثل

  .تحت الجلد 
فتعمل من خfل تقليل تكوين البروثرومبين وايضا تقليل تكوين عوامل  . Oral anticoagulants  اما ادوية 

تثبط  ملغم ثم ١٠ ويعطى بجرعة Warfarin ومن اھم امثلة ھذه ا�دوية ھو X, IX, factor VII.التخثر 
   .INRحسب ا�ستجابة الدوائية و 

 Vitamin K.وفي حالة حدوث التسمم او الجرعة الزائدة او النزف نتيجة استعمال ھذا الدواء فيعالج باعطاء 
   .Fresh blood.و 

 Thrombosis. وعند القطع المفاجىء لھذه ا�دوية يحدث Hemorrhage.اما التاثيرات الجانبية لھا ھي 
  .جانبية للھيبارين ھي التحسس ونقص الصفيحات الدموية والنزف ايضا وھشاشة العظام والتاثيرات ال

   T.V.D&  pulmonary embolismالخثرة الرئوية
***********************************  

 pulmonary embolism &اتحدث لكم عن موضوع يخص الصيادلة السريريين وھو كيفية معالجة 
T.V.Dجية لھذين المرضين وھي كالتالي  حيث انه من المھfم ان يعرف الصيدلي الخطة الع:  

من البداية يجب الوقاية من حدوث ھذه ا�مراض مثل عدم البقاء فترة طويلة راقد بعد اجراء العملية الجراحية 
ة �نه عامل مھم في تكوين الخثرات واذا كان المريض �يستطيع المشي ويبقى راقد فfبد حينئذ اعطاء جرع

  بعد اجراء العملية لمنع حدوث الخثرة heparin or low molecular weight heparinوقائية من  
وايضا للوقاية من حدوث ھذين المرضين يجب ا�ھتمام بمعالجة أي مرض يسبب في تكوين الخثرة وحدوث 

  .ھذين المرضين مثل فشل القلب او امراض عدم انتظام ضربات القلب 
 ومعالجة الصدمة ان Pethidineية ھي اعطاء ا�وكسجين وتسكين ا�لم عن طريق اعطاء والمعالجة المبدئ

 الذي يحسن من وظيفة وكفاءة dobutamine, عن طريق اعطاء عfج Treatment of shockوجدت 
  البطين ا�يمن

  . ان حدثت cardiac arrestوايضا معالجة 
 right ventricular failure and  لمعالجة thrombolytic drugs استعمال ادوية اما 

hemodynamic instability جfنتيجة الخثرة مثل ع .Streptokinase و .Urokinase فتنفع في مثل 
ھذه الحالة لحل الخثرة التي تعمل انسداد في ا�وعية الدموية الرئوية  وتنشط وتحسن من وظيفة البطين 

   .hemodynamic instabilityا�يمن كما تصحح 
5000 - 10.000  بجرعة اولية ھي heparin therapy فيعطى او� عfج anticoagulantما ادوية ا

units IV as a loading dose.   
 وحدة كل ساعة عن طريق التسريب الوريدي وھو ا�فضل اكيد �نه اقل حدوثا للنزف ١٠٠٠بعد ذلك نعطي 

  .و على مدار اليوم وايضا نحافظ على مستوى تركيز عfجي ثابت خfل اليوم ا
  . ايام او حتى يحصل تحسن سريري على المريض ١٠ الى ٧وتستمر فترة المعالجة من 

  . اشھر  ٦-٣ لمدة Warfarinثم بعد ذلك يتم اعطاء عfج 
  disease-Peripheral arterialمعالجة 

**************************************  
  والتي تتميز بعدم وصول الدم الكافي لfطراف نتيجة تضيق او disease-Peripheral arterialان معالجة 

تشنج في ا�وعية الدموية الطرفية تتضمن تجنب البرودة وا�ماكن الباردة لمنع حدوث تضيق في ا�وعية 
 wearing و وارتداء  Avoid coldالدموية الطرفية للحفاظ كرد فعل طبيعي للجسم للحفاظ على الحرارة  

glovesوقف عن التدخين واعطاء احد ادوية  والت.B.Ch.Ca مثل دواء  adalat   جfاو مايسمى بع  
nefedipine  وا�بتعاد عن ادويةAvoid BB مثل inderal  نھا تسبب تضيق في ا�وعية الدموية� 

الطرفية وتزيد من اعراض المرض فاذا لم ينفع وكانت الحالة شديد نكون مخيرين اما نعالج باعطاء 
stacycline infusionpro  او نجري عملية Sympathectomy.   

  shockالصدمة 
***********************  

  التي تحدث بسبب نقص في التروية الدموية  بسبب نزف داخلي او Hypovolaemic shockان عfج 
  .خارجي او بسبب الحروق او الجفاف نتيجة التقيوء الشديد 

اك تسارع بضربات القلب وتعرق وتخليط ذھني وقلة البول او انعدامه حيث يكون الجلد شاحب وبارد وھن
  .Metabolic acidosisوايضا تسبب 

 Blood و نقل الدم   Control haemorrhageھو السيطرة على النزف عن طريق اعطاء ا�دوية  
transfusion.    
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    .ion infect التـــــــــــي تحدث بسبب العدوى    Septic shockوان عfج  
التي تتميز بارتفاع حرارة المريض وسخونته نتيجة توسع ا�وعية الدموية ووصول الدم الى ا�طراف وسطح 

  :الجلد ليفقد الحرارة الزائدة وانخفاض ضغط الدم  ھو
 Treatment of infection by antibioticالمعالجة باحد المضادات الحيوية المناسبة عن طريق الوريد  

    .urgical drainage for any collections elsewhereSو اجراء  
 وتحدث بسبب اعطاء دواء معين او تناول اكله معينه مثل السمك او Anaphylactic shock وان عfج 

  .التعرض للدغ 
التي تتميز بحدوث انخفاض في ضغط الدم وسخونة الجلد نتيجة توسع وعائي وغثيان وتقيوء والم في البطن 

 وتضيق في القصبات الھوائية edema-angio, urticaria, Erythema جلدي واحمرار وظھور طفح
  :وعـــــــــــــــــــدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية وايضا يحدث رشح ھو

 و A ntihistaminics. و  M1Adrenalineاعطاء ا�درينالين عن طريق العضلي او تحت الجلد   
.Hydrocortisone IV.   

 Thrombolytic ھو اعطاء مسكن ا�لم وا�وكسجين و Massive pulmonary embolismعfج وان 
.therapy و Anticoagulants مثل الھيبارين والوارفيرين  .  

  التي تحدث بسبب فشل قلبي شديد احتشاء شامل لعضلة القلب ھو اعطاء Cardiogenic shockوان عfج 
,Dopamine او .Dobutamine.   

نالك معالجة شاملة لجميع ا�نواع وھي وضع المريض بوضعية مناسبة واعطاء ا�وكسجين وايضا ولكن ھ
   fluid over load ولكن يجب ضبط جرعة السوائل جيد حتى �يحدث  normal salineاعطاء السوائل مثل 
  احتشاء عضلة القلب

******************  
  myocardial infarctionھي احتشاء عضلة القلب ھناك حالة مرضية شائعة الحدوث في المستشفيات و

ومن الضروري جدا ان يكون لدى الصيدلي السريري معرفة تامة بالخطة العfجية لھذه الحالة المرضية عندما 
يكون المريض في المستشفى والعfج الذي يستمر عليه بعد خروجه لمنع عودة ا�حتشاء وتتضمن الخطة 

   . infarctionmyocardialالعfجية لمرض 
بعد ادخال المريض الى مستشفى ووضعه على السرير بصورة يجد فيھا الراحة ويطلب منه الھدواء والراحة 

 وكذلك Sublingual nitrates.وتطين المريض بان ا�مر قابل للعfج واعطاء المريض ا�وكسجين وايضا 
   . analgesia–Sedation تسكين الم المريض 
 ECG حيث يتم ربط المريض على coronary care unit يتم عfجھا في علما ان ھذه الحالة

monitoring لتتم متابعة التغيرات التي تطرأ على تخطيط القلب الكھربائي ويتم تسكين ا�لم الشديد لھذه 
 ملغم عن طريق الوريد ومن اھم التاثيرات ١٠ بجرعة morphineالحالة المرضية عن طريق اعطاء 

لذا يجب   or depression of respiration, heart block قد يسببھا ھذا الدواء ھي الجانبية التي
  .متابعة ذلك 

وايضا يتم اعطاء .  بصورة بطيئة  IV5%glucose  للمريض واعطاءه IV cannulaكذلك يجب ربط 
Metoclopramide ج المورفين او ا�لمfج حالة الغثيان والتقيوء التي قد تحدث بسبب عf١٠بجرعة  لع 
 علما ان heparin or antiplatelets or bothكما يتم اعطاء جرعة قليلة من . ملغم عن طريق الوريد 

وايضا يتم اعطاء عfج .  ھو ا�فضل وا�من low molecular weight heparinالھيبارين من نوع 
Thrombolytic therapy ١٢وبة اما بعد  ساعة من بدء الن١٢ في حالة وجود المريض بعد اقل من 

 ممنوعة في حا�ت منھا اذا كان thrombolytic therapyوايضا من المھم ان نقول ان ادوية . ساعة 
 واذا Active bleeding from GIT قبل اسبوعين وفي حالة وجود Major surgeryالمريض قد اجرى 

t Recen واذا كان المريض مصاب thrombolytic therapyكان المريض يتحسس من 
.cerebrovascular stroke وفي حالة ifrative diabetic retinopathy1Pro و في حالة وجود 

 Heparinكما ان عfج  . mm Hg180> Systolic blood pressure ارتفاع شديد في ضغط الدم 
infusion ج ٧٢ يب ان نبدء باعطاءه بعدfمن اعطاء ع Thrombolytic therapy .  جfكما ان ع
Aspirin يحسن the survival  عندما يعطى مع with thrombolytic therapy   . كما يتم اعطاء

ACE inhibitors جfمثل ع  Captopril  وذلكreduction of ventricular remodeling بعد 
  .التعرض �حتشاء عضلة القلب 

نب عوامل الخطر مثل اما المعالجة التي يستمر عليھا المريض بعد احتشاء عضلة القلب فھي كل من تج
التدخين والكحول وضبط ضغط الدم والسكر وتغيير نمط ا�كل والحياة بصورة عامة واعطاء عfج 

isosorbide mononitrate ساعات لترك فترة خالية ٨ ساعة وا�فضل كل ١٢ ملغم كل ٢٠-١٠ بجرعة 
 ساعة وايضا نعطي ١٢ كل  ملغم٥٠ بجرعة metoprololSمن العfج لكي �يحدث تحمل له واعطاء عfج 
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 فتعطى في حالة وجود ACE inhibitors ملغم يوميا بعد تناول الطعام اما ادوية ٧٥ بجرعة aspirinعfج 
 ساعة وايضا نعالج ١٢ ملغم كل ٢.٥ بجرعة ramiprilخلل في البطين ا�يسر حيث من الممكن اعطاء 

  . ملغم ليf ٢٠رعة  بجsimvastatinالدھون في حال وجود زيادة باعطاء دواء 
   

  

   ؟ urinary tract infection- UTI  ماھي 

***************************************  

 من ا�مراض الشائعة جدا ويوميا تعالج مئاب الحا�ت في المستشفيات والمراكز الصحية (UTI)  يعتبر 
ري البولية السفلى التي تشمل  في البول وتقسم الى قسم التھابات المجا Microoganismوتعني وجود 

cystitis (bladder), urethritis (urethra) و prostatitis (prostate gland), and 
epididymitis. والتھابات المجاري البولية العليا pyelonephritis كما قد تكون التھابات المجاري البولية 

 كما Complicated UTIsضاعفات  او  مصحوبة بمUncomplicated UTIsغير مصحوبة بمضاعفات 
 تكون نسبة ,females وفي النساءRecurrent UTIsقد تكون التھابات المجاري البولية متكررة او مزمنة 

حدوث التھابات المجاري البولية كبيرة لقصر ا�حليل وسھولة وصول البكتريا الى ا�حليل ومن ثم الى المثانة 
 وتسبب التھاب في أي مكان من ھذه ا�ماكن كما ان الشخص غير وعندئذ ممكن ان تصعد الى حوض الكلية

القادر على تفريغ مثانته بصورة كاملة اثناء التبول ھو معرض لfصابة بھذه ا�لتھابات واغلب بكتريا تسبب 
  .من ھذه ا�صابات % ٨٥ حيث يعتقد انھا مسئولة عن coli. Eالتھاب المجاري البولية ھي 

  بات المجاري البولية ؟اعراض ومسببات التھا

**************************************  

 ولكن في حا�ت كثيرة يكون ليس كذلك بل اكثر a single organismتحدث ھذه ا�لتھابات في الغالب نتيجة 
organismكما في حالة اصابة المريض بـ  stones, او chronic renal abscesses او indwelling 

tersurinary cathe من  % ٨٥ وايضا قلنا انuncomplicated UTIs ھي بسبب بكتريا coli. E و 
 با�ضافة الى انواع اخرى coli. E  ھي بسبب complicated or nosocomial infectionsمن % ٥٠

 و Klebsiella pneumoniae من البكتريا تكون ھي ايضا مسئولة عن التھابات المجاري البولية مثل  
Enterobacter و Pseudomonas aeruginosa وا�عراض التي تصاحب التھاب المجاري البولية 

 ,Dysuria, urgencyالسفلى ھي حرقة في ا�درار وتكرار مرات التبول وا�لحاح على التبول والتبول الليلي 
frequency, nocturia,لنحول  اما اعراض التھاب المجاري البولية العليا فھي ارتفاع درجة الحرارة وا

   malaise, vomiting, nausea, fever, Flank pain  والغثيان والتقيوء والم في الخاصر 

  التھابات المجاري البولية والنتائج المختبرية ؟

************************************  

اء بعد التشخيص السريري للمرض عن طريق ا�عراض والعfمات والتاريخ المرضي يتم اللجوء الى اجر
بعض التحاليل المختبرية لتاكيد التشخيص والتھابات المجاري البولية ھي ايضا مشمولة بھذه القاعدة فبعد 

 general urineمعرفة ا�عراض والعfمات التي تحدثنا عنھا يتم الطلب من المريض اجراء تحليل 
examination بوله و� من نھايته بل  حيث يتم الطلب من المريض بجلب نموذج من البول ليس من بداية 
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يفضل منتصف التبول و� يفضل من البول بعد ا�ستيقاظ صباحا بل يفضل بعدھا كما يتم الطلب من المريض 
تجنب المfمسة بين يده والبول لتاكد ان النتيجة التحليل ھي كاشفه عن البول فقط وليس عن تلوث البول 

 التحليل �ن كثير من المرضى كبار السن �تظھر عليھم بؤموثر خارجي مثل اليد الملوثه وايضا نطلب ھذا
 و فقدان الشھية وبعض altered mental statusاعراض التھابات المجاري البولية بل يحدث عندھم فقط 

صليب ((( أي كما يعبر عند اھل المختبر  10 اكثر من  pus cellاضطرابات الجھاز الھضمي واذا ظھر وجود 
 nitriteعراض فان ھذا يشير الى التھاب المجاري البولية البكتيري كما يمكن استعمال مع وجود ا�)) واحد 
test لتشخيص البكتريا من نوع nitrate reducing bacteria  مثل بكتريا  coli. E حيث تشاھد على 

  اما طريقة تشخيص التھابات المجاري البولية العليا فتتم من خfل nitrateورقة التحليل مكتوب 
antibody-coated bacteria وھذه طرق من اختصاص البكتريولوجي وليھم معرفة تفصيلية بھا واكيد 

  يبقى الزرع البكتيري  ھو الخيار ا�خير وا�فضل للتشخيص والمعالجة  

  الى ماذا يشير وجود كريات دم حمراء في البول ؟

*************************************  

 في نتائج تحليل البول الى وجود مصدر لفقدان الدم في الجزء ا�سفل من  RBCحمر يشير وجود كريات دم 
المجاري البولية مثل ا�حليل او المثانة او الحالب ،والدم عادة يشاھد بالعين المجردة بالبول وعادة يشاھد فقط 

حليل او ورم في المثانة او بالمايكرسكوب فالذي يشاھد بالعين المجردة قد يكون ناتج من جرح في المثانة او ا�
نزيف داخلي كالذي يحدث بسبب تناول ادوية الھيبارين بجرعة عالية اما الذي يشاھد فقط تحت المجھر فانه قد 

يشير الى التھاب المجاري البولية السفلى او حصوة في الكلية واحيانا تتم مشاھدة ھذه الخfيا على شكل 
castsلكلية وھو يدل على حدوث التھاب في الكلية مثل  وھذا يشير الى ان مصدرھا من ا

glomerulonephritis ج او مادة غذائيةfحظة ھي انه قد يكون تناول المريض عfولكن احبائي توجد م 
سبب تغيير لون البول الى ا�حمر ،فكيف نميز ذلك ؟ وھذا ھو من اھم واجبات المختبري حيث ينظر تحت 

ھل يتناسب مع لون البول ا�حمر فلو �حظ عدم وجود خfيا حمراء او �حظھا المجھر الى عدد خfيا الحمراء 
بعدد قليل �يسبب ھذا ا�حمرار فانه عندئذ يعزي لو ا�حمرار الى الدواء او الغذاء وليس بسبب كريات الدم 

  الحمراء  و�ننسى تاثير الدورة الشھرية للنساء على وجود كريات الدم الحمراء في ا�درار 

  عالجة التھابات المجاري البولية ؟م

*******************************  

تتضمن المعالجة بعد التشخيص الدقيق ھي وصف المضاد الحيوي المناسب لفترة مناسبة وكافية للقضاء على 
البكتريا المسبب لھذا ا�لتھاب وتتضمن المعالجة ايضا حسب نوع ا�لتھاب ،فا�لتھابات المجاري البولية 

 بجرعة Ciprofloxacinالسفلى  غير الصحوبة بالمضاعفات توجد عدة ادوية تستعمل لمعالجتھا منھا عfج 
 ساعات ٨ كل ٦٢٥ بجرعة clavulanate-Amoxicillin ايام او عfج ٣ ملغم مرتين يوميا لمدة ٢٥٠
fج  ايام او ع٣ ساعات لمدة ٦ ملغم كل ١٠٠ بجرعة Nitrofurantoin ايام او عfج ٣لمدة 

Norfloxacin ايام او ٣ ملغم مرتين يوميا لمدة ٤٠٠ بجرعة SMX-TMP ساعة ١٢ بجرعة قرص كل 
 فتعالج Complicated ايام اما اذا كانت التھابات المجاري البولية السفلى مصحوبة بالمضاعفات ٣لمدة 

 ulanateclav-Amoxicillin ايام او عfج ١٠-٧ ملغم لمدة ٥٠٠ بجرعة Ciprofloxacinبعfج  
-٧ قرص واحدة مرتين يوميا لمدة SMX-TMP يوم او عfج ١٠-٧ ساعات لمدة ٨ ملغم كل ٦٢٥بجرعة 

 فيجب ھنا Recurrent infections يوم اما في حال حدوث رجوع لfلتھاب بعد المعالجة لعدة مرات ١٠
ج كل مرة على انھا عدوى اعطاء  تقسيمھا الى قسمين قسم ا�ول تحدث اقل من ثfث مرات بالسنة وھذه تعال
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  با�دوية المناسبة وقسم اخر يحدث اكثر من ثfث مرات بالسنة فتكون المعالجة طويلة نسبيا مثf عfج 
Nitrofurantoin لمدة ٥٠ بجرعة fج اما معالجة التھاب حوض الكلية ٦ ملغم مرة واحدة ليfشھور او ع 

 بجرعة Ciprofloxacinبولية العليا فيعالج بعfج   وھو من المجاري الAcute pyelonephritisالحاد
 ٨ ملغم كل ٦٢٥ بجرعة clavulanate-Amoxicillin يوم او عfج ١٤ ملغم مرتين يوميا لمدة ٥٠٠

 يوم  اما خfل ١٤ ملغم مرة واحدة يوميا لمدة ٢٥٠ بجرعة Levofloxacin يوم او عfج ١٤ساعات لمدة 
 Escherichia coli خfل الحمل نتيجة عدة انواع من البكتريا اغلبھا الحمل يحدث التھاب المجاري البولية

 وعدم معالجة ھذا ا�لتھاب يسبب تاثيرات Proteus mirabilisو Klebsiella pneumoniaeوكذلك 
 كما preeclampsia و preterm labor والو�دة المبكرة pyelonephritisمنھا التھاب حوض الكلية 

 ويجب معالجة وجود البكتريا بالبول غير مصحوب low birth weight الوزن يسبب و�دة طفل قليل
 pyelonephritis and premature لتجنب حدوث asymptomatic bacteriuriaبا�عراض 
delivery ايام لتأكد من فعالية ١٠ ايام ويجب اعادة التحليل بعد ١٠-٧ بكورس من المضادات الحيوية لمدة 

 حيث Cephalexinية الفعالة التي يمكن استعمالھا في معالجة التھاب مجاري البولية ھو  المعالجة ومن ا�دو
 من الحمل بعدھا ٣٧ ايضا ولكن الى ا�سبوع Nitrofurantoinيعتبر امن وفعال كما يمكن استعمال عfج 

containing-Sulfa  للجنين وايضا ممنوع ادوية hemolytic anemiaممنوع �نه ممكن ان يسبب 
drugs نھا تسبب زيادة خطر� kernicterus جfوھي حالة ارتفاع البليروبين ووصوله الى الدماغ وع 

,trimethoprim أشھر �نه قد يسبب ٣ ممنوع في اول cardiovascular malformations جيfوع 
Fluoroquinolones and tetracyclines ممنوعة في الحمل .  

  ؟ Prostatitisالتھاب البروستات 

*************************  

ھو التھاب يحدث في غدة البنكرياس وا�نسجة المحيطة بھا نتيجة العدوى باحد انواع البكتريا وھو نوعين 
التھاب بروستات حاد والتھاب بروستات مزمن ،والتھاب البروستات الحاد يتضمن ارتفاع بدرجة الحرارة 

ة مثل حرقة في ا�درار والحاح وتعدد مرات التبول اما التھاب وا�عراض المصاحبة �لتھاب المجاري البولي
البروستات المزمن يتضمن تكرار مرات ا�صبابة بالعدوى بنفس البكتريا اكثر من مرة ،والبكتريا التي سببت 

 يجب ان تكون موجود في افرازات inflammatory cells و Pathogenic bacteriaھذا  ا�لتھاب 
   وھذا يساعد كثيرا في المعالجة لالبروستات والبو

  ماھي اسباب التھاب البروستات ؟

*****************************  

من ا�سباب المحتملة لحدوث التھاب البروستات البكتيري ھو وصول البكتريا عن طريق ا�حليل الى قناة 
لبروستات او وصول البكتريا البروستات او رجوع البول الملوث ببكتريا التي تسبب التھاب البروستات الى ا

 او من خfل الدم lymphatic spreadمن خfل  rectalالى البروستات  عن طريق المخرج او المستقيم 
 وخاصة في التھاب البروستات negative enteric organisms-Gram،ويحدث ھذا ا�لتھاب بسبب 

  من ا�صابات  % ٧٥دث في  حيث يحcoli. Eالحاد وايضا في التھاب البروستات المزمن مثل 

  اعراض وعfمات التھاب البروستات ؟

*******************************  
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High fever  ,وتتضمن اعراض وعfمات التھاب البنكرياس الحاد ھي ارتفاع درجة الحرارة ورجفه ونحول
malaise, chillsمرات التبول والحاح  والم موضعي في منطقة المخرج وحرقة في ا�درار وتبول ليلي وتعدد 

في التبول واحتباس في البول اما التھاب البروستات المزمن فيتضمن الم في اسفل الظھر والم وعدم ارتياح 
  .dysuria, urgency, frequencyفوق العانة وفي المخرج مع تعدد والحاح وحرقة في ا�درار 

  

  معالجة التھاب البروستات ؟

************************  

 oral antimicrobial agents معالجة ھذا المرض عن طريق اعطاء مضادات حيوية عن طريق الفم يمكن
 مثل fluoroquinolones او احد  ادوية مجموعة sulfamethoxazole–trimethoprimمثل 

).levofloxacin ايام او الى ذھاب ارتفاع ٥- ٣  وكذلك يمكن اعطاء ھذه ا�دوية عن طريق الوريد لمدة 
 ٦ أسابيع قد تصل الى ٤ة الحرارة ثم يتحول الى نفس ا�دوية ولكن عن طريق الفم وفترة المعالجة ھي درج
 اسبوع في التھاب البروستات المزمن ،ومن المھم القول ان المعالجة ا�فضل �لتھاب البروستات ١٢الى 

ن ھذه ا�دوية تصل الى  �ciprofloxacin مثل fluoroquinolonesالمزمن ا�ن ھي احد ادوية مجموعة 
prostatic fluid جي جيدfبتركيز ع   

   ؟acute bronchitisمعالجة التھاب القصبات الحاد  

*****************************************  

معالجة ھذا المرض الشائع جدا بسيطة وتتضمن اعطاء المسكنات وخافض الحرارة لمعالجة ارتفاع الحرارة 
 ملغم اربع مرات يوميا او ٦٥٠ بجرعة acetaminophenا�لتھاب والعfج المفضل ھو الذي يحدث في ھذا 

ibuprofen ث الى اربع مرات يوميا كحد اقصى اما ٨٠٠ الى ٢٠٠ بجرعة تترواح منfملغم ث aspirin 
 فھو غير مفضل اعطاءه في ھذا المرض �ن السبب الشائع لحدوث ھذا المرض ھو فايروسي واعطاء ا�سبريم

 كما ايضا يجب اعطاء عfج Reye’s syndromeلمرض فايروس لfطفال قد يسبب حالة خطرة ومميته ھي 
مخفف للسعال الذي يعتبر عfمة مميزة لھذا المرض و  الذي يحدث في ھذا المرض والذي يمتاز كونه سعال 

الى سعال منتج جاف غير منتج ويحدث بصورة مبكرة في ھذا المرض ولكن عندما يتقدم الوقت يتحول 
 ولكن في حالة dextromethorphan;مصحوب با�فرازات الصدرية التنفسية   والعfج المفضل ھو 

 اما استعمال المضادات الحيوية في ھذا المرض فيجب ان �يكون codeineالسعال الشديد المستمر نعطي 
ارتفاع مستمر في درجة الحرارة او روتيني �ن اغلب اسباب ھذا المرض كما قلنا ھي فايروسية ولكن لو حدث 

 ايام فيجب ھنا اعطاء المضاد الحيوية �حتمال حدوث عدوى بكتيرية ٦- ٤استمرت اعراض المرض اكثر من 
   levofloxacin مثل fluoroquinolone او azithromycin.والعfج المفضل ھو 

   وكيفية معالجته ؟BRONCHIOLITISمرض 

**********************************  

من الرضع في اول سنة ونسبة % ٥٠ھو التھاب فايروسي حاد يصيب القناة التنفسية السفلى �كثر من 
من ا�صابات تحدث بسبب فايروس % ٧٠في اول ثfث سنوات من العمر كما ان نسبة % ١٠٠

Respiratory syncytial virus يليه Parainfluenza viruses ثانوية  اما البكتريا فقد تحدث بصورة
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لكن في عدد جدا قليل من حا�ت ومعالجة ھذا المرض جدا بسيطة واحيانا نقتصر فقط على نصائح بتناول 
السوائل والراحة والدعم النفسي للطفل مالم يكن الطفل يعاني من الجفاف نتيجة قلة تناول السوائل والتقيوء 

 من ارتفاع شديد بدرجة الحرارة وھنا يجب  او كان الطفل يعاني hypoxiaوالسعال او كان الطفل يعاني من 
  على شكل   Agonist 2B اعطاء ا�وكسجين وتعويض السوائل واستعمال خافض حرارة اما استعمال ادوية 

 اما المضادات bronchospasm.بخاخ فھي قليلة الفائدة وا�وكسجين يكفي بدل عنھا ا� اذا لوحظ وجود 
ب في ھذا المرض ولكن بعض الزمfء ا�طباء يعطي مضاد حيوي اعتمادا الحيوية فكما بينا انھا ليست السب

كما انه في . التي قد تشير الى حدوث التھاب بكتيري ثانوي clinical and radiographic findingsعلى 
   .Ribavirinحال كان المرض شديد قد يصف بعض ا�طباء وھو الصحيح مضاد فايروس مثل 

   ؟encyadrenal insufficiانواع 

****************************  

 ويسمى مرض Primary adrenal insufficiencyھناك نوعين اساسيين من عدم كفاية الكظرية وھما 
Addison’s disease ويحدث بسبب تحطم adrenal cortex مما يؤدي الى نقص افراز , cortisol

and the various androgens, aldosteroneتسبب تثبيط تكوين الكورتزول مثل  كما توجد ادوية 
)ketoconazole  وھناك ادوية تساعد على تسريع تايض وانھاء مفعول الكورتزول مثل , phenytoin

Phenobarbital, rifampin والنوع الثاني من، adrenal insufficiency ھو Secondary 
adrenal insufficiencyكبيرة مثل  ويحدث بسبب تناول الكورتيكوستيرويد بجرعة dexamethazone  

 التي تحث  الغدة الكظرية على انتاج الھرمونات المحفزة على pituitary- hypothalamicيؤدي الى تثبيط
 Mirtazapine and كما ان ھناك ادوية تسبب ذلك مثل ACTH,افراز الكورتزونات وغيرھا مثل 

progestins.   

   ؟Addison’s diseaseاعراض مرض 

*********************************  

ھناك عدة اعراض شائعة لھذا المرض من اھمھا الجفاف ونقص الصوديوم وزيادة البوتاسيوم وفقدان الوزن 
 في الدم كما يحدث ھناك ايضا urea nitrogenبشكل واضح كما ان ھناك ارتفاع في 

Hyperpigmentationولكن ھذا التصبغ  ويحث ھذا التصبغ في المناطق المكشوفة وغير المكشوفة 
melanocyte- �نه فيه كمية قليلة من �secondary adrenal insufficiencyيحدث في 

stimulating hormone   

   .Acute Adrenal Insufficiencyالصيدلي السريري ومعالجة 

**********************************************  

الصيدلي السريري خطتين عfجيتين ھما معالجة الحالة  يكون امام  Adrenal Insufficiencyلمعالجة 
 من ھذا المرض والسيطرة عليھا ومن بعد عfج تحفظي لھذا Acute Adrenal Insufficiencyالحادة 

المرض ،وا�ن نشرج معالجة الحالة الحادة التي تحدث بسبب القطع المباشرة  والمفاجىء�دوية 
 Hydrocortisone تتضمن المعالجة اعطاء الھيدروكورتزن وglucocorticoidsالكورتيكوستيرويد 

 لمدة hours24 mg every 200 to 100   ثم يعطى بجرعة mg IV by rapid infusion100 ,بجرعة 
 ساعات ايضا لمدة ٨ ملغم كل ٥٠ يتم اعطاء عن طريق الفم  stable ساعة ثم بعد ان يصبح المريض ٤٨
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 glucocorticoid  �نه يملك كل منHydrocortisoneايدروكورتزون يومين ثم يقطع تدريجيا  ويفضل الھ
and mineralocorticoid activity وايضا نعطي المريض Fluid replacement والمفضل ھو 

 in normal saline solution5%dextrose وفي حال حدوث ارتفاع بوتاسيوم الدم بعد مرحلة اعطاء  
hydrocortisone نعطي sone acetateFludrocorti بجرعة  mg orally once daily0.1   

   ؟Adrenal Insufficiencyكيفية معالجة 

**********************************  

 اعطاء   Addison’s disease ويسمى مرض Primary adrenal insufficiency تتضمن معالجة
 ملغم يوميا او عfج ١٥ بجرعة Hydrocortisone,   مثل عfج  Corticosteroidsالمريض احد ادوية 

prednisone ملغم  تقسم على مرتين يوميا باقل جرعة مؤثرة لتجنب التاثيرات الجانبية لھذه ٢.٥ بجرعة 
 اسابيع ٨ا�دوية حيث يعطى ثلثين الجرعة صباحا والثلث ا�خر يعطى مساءا وتقيم ا�ستجابة الدائية كل 

 Fludrocortisoneالبديل  ا�فضل ،وايضا يعطى المريض عfج لغرض ا�ستمرار على المعالجة او اعطاء 
acetate 0.2 بجرعة to 0.05 ملغم مرة يوميا عن طريق الفم  لتعويض mineralocorticoid loss وتقليل

 ھي نفس secondary adrenal insufficiency ،ومعالجة النوع الثاني hyperkalemiaحدوث 
   فانھا غير ضرورية ocorticoid replacementmineralالمعالجة اعfه باستثناء 

  ؟glucocorticoid doseزيادة جرعة ادوية 

********************************  

 to 5 10 في حالتين رئيسيتين ا�ولى تزداد جرعة بمقدار glucocorticoid doseيجب زيادة جرعة ادوية 
موعة ا�خرى  في حال قيام بفعاليات حياتية  او يكافئه من ادوية المجhydrocortisoneملغم من عfج 

 severe physicalتتطلب جھد كبير مثل فترة التعرض لتمارين رياضية كبيرة ،والحالة الثانية ھي التعرض 
stress مثل after accidents, febrile illnesses وھنا يجب ان تضاعف الجرعة لھذه ا�دوية الى ان 

  .يشفى المريض من ھذه الحا�ت 

  الغدة الدرقية بصورة مبسطة
********************************  

  .الغدة الدرقية بصورة مبسطة تعتبر من الغدد المھمة في الجسم   
  ھي الوحدة ا�ساسية الوظيفية والتركيبية  في الغدة الدرقية   Thyroid folliclesزمfئنا ا�عزاء تعتبر  

 . ويتكون ھرمون الغدة الدرقية عن طريق دخول colloidدة وتكون محاطة بنسيج طfئي ومملوءه بما
Iodide  الى الغدة عن طريق iodide symporter-sodium ثم يتاكسد ھذا العنصر الى iodine بواسطة 

  ليكون كل من thyroglobulin في Tyrosine ثم يتحد مع  thyroidal peroxidaseانزيم 
diiodotyrosine و monoiodotyrosineد ذلك  يتحد كل واحد من  بعmonoiodotyrosine مع واحد 

4T  ليكون diiodotyrosine مع diiodotyrosine ويتحد كل واحد من 3T ليكون diiodotyrosineمن 
  . يتحرر في الدورة الدموية and T4T 3  ثم كل من 

 ليحث الغدة  TRHافراز  ب hypothalamusاما كيفية تفرز ھذه الھرمونات من الغدة الدرقية فانه تقوم غدة 
 ليقوم بحث وتحفيز الغدة الدرقية على افراز ھرمونات الدرقية والقيام بواجبھا  TSHالنخامية على افراز 

 يتحرر في الدورة الدموية  لتذھب الى القلب والكبد والجھاز العصبي المركزي and T4T 3 وتفرز كل   من 
 و  energy levels و growth and developmentوالعظام لتقوم بواجبھا حيث انھا مسئولة عن 

temperature.   
 اما نقصھا في الكبار فيسمى cretinismعلما ان نقص ھذه الھرمونات الدرقية في ا�طفال والرضع يسمى 

myxedema .  وزيادة ھرمونات الغدة الدرقية في الرضع وا�طفال والكبار يسمىhyperthyroid.   
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 heat productionي الثfثي اقوى اربع مرات من الھرمون الدرقي الرباعي في علما ان الھرمون الدرق
   .3T اربع مرات من الھرمون الدرقي الثfثي colloidوان الھرمون الدرقي الرباعي ھو اكثر تركيزا في .

 التي تتضمن ارتفاع او انخفاض في ھرمونات Myxedemaوھناك حالة ذكرناھا انھا تحدث في الكبار ھي 
 اما  in the dermis في  hyaluronic acid and lfatechondroitin suلغدة الدرقية وتتضمن تجمع ا

سبب حدوث ھذه الحالة فھو غير معروف بصورة واضحة وا�عراض التي تظھر على الشخص المصاب بھذه 
 العينين وخشونة الجلد وبطء في الكfم الحالة ھي النحول وجفاف الجلد وا�مساك وزيادة الوزن وانتفاخ حول

  .ونعومة الشعر والم العضfت وتغير في مظھر الوجه وتغيرات في المزاج وا�كتئاب 
 الذي liothyronine وايضا عfج 4T  الذي ھو عبارة عن levothyroxineومن اھم ادوية الدرقية ھو 

 liotrix وايضا عfج 3T ھو عبارة عن 
   .plus T4T 3الذي ھو عبارة عن 

وتمتص ھذه ا�دوية عن طريق الفم بصورة جيد وتعطى صباحا قبل تناول الفطور كما ان ا�دوية التي تحفز 
induce hepatic microsomal enzymes  مثل phenytoin, phenbarbital تزيد من ايض ھذه 

  .ا�دوية الدرقية 
 وايضا في معالجة Hypothyroidismدرقية كما تستعمل ھذه ا�دوية في معالجة نقص ھرمونات الغدة ال

simple goiter 
 الذي قد يحدث بسبب الجرعة العالية وايضا من تاثيراتھا thyrotoxicosisومن اھم تاثيراتھا الجانبية ھي 

  . ايضا التي قد تحدث بسبب الجرعة العالية  Angina or myocardial infarctionا�خرى 
  انخفاض الدرقية عند ا�طفال

**************************  
 عند ا�طفال والذي ھو عبارة عن نقص في افراز ھرمونات الغدة Hypothyroidismاتكلم لكم عن موضوع 

   .cretinismالدرقية ويسمى في ا�طفال باسم 
  من الغدة الدرقية نتيجة عدة اسباب and T3T 4وھذه الحالة المرضية قد تكون اولية أي بسبب نقص افراز  

 او بسبب تناول Receptor resistance to thyroxin او  ان ھناك thyroxinمنھا نقص في تكوين 
 او بسبب اضطراب مناعي يسبب radioiodine, carbimazoleادوية تقلل من تكوين ھذا الھرمون مثل 

 او tionRadia او بسبب اشعاعي Iodine deficiencyنقص في افراز الغدة الدرقية او بسبب نقص اليود  
  .نتيجة عمل جراحي سبب ضمور في الغدة او تم رفعھا 

 بسبب نقص في افراز الھرمون الذي يحث على افراز Secondary Hypothyroidismوقد تكون 
  . من الغدة النخامية TSHھرمونات الدرقية وھو 

  ويحثhypothalamus الذي ينتج من TRH نتيجة نقص Tertiary Hypothyroidismوقد تكون 
اما ا�عراض والعfمات التي تfحظ على الطفل ھي البرودة . النخامية على تحفيز الدرقية �فراز ھرموناتھا 

وجفاف الجلد ويكون الطفل سمين وقصير وكذلك قد يكون الطفل بجلد اصفر مع  حدوث يرقان لفترة طويلة 
لجنسي يتاخر وكذلك المريض يعاني وعدم نمو الطفل نمو طبيعي وتاخر ظھور وتمو ا�سنان وكذلك النضوج ا

  .من انخفاض بالحرارة وسكر الدم والخمول 
  في جميع انواع خمول الدرقية سوائل كان ا�ولي4T, 3Tوعند اجراء التحاليل المختبرية نfحظ انخفاض 

Primary hypothyroidism ولكن يرتفعTSH او الثانوي ھنا  Secondary 
hypothyroidism وينخفضTSH او الثالثي  ھنا Tertiary hypothyroidism وينخفض كل من 

TSH, TRH ھنا .  
 ١٥- ١٠ بجرعة neonate للــ  levothyroxinاما المعالجة اعزائي الصيادلة فتتم من خfل اعطاء عfج 

  .اليوم /كغم /مايكروغرام 
  .اليوم /كغم / مايكروغرام ٨-٤ فيعطى بجرعة an older childاما للـ 

   
   ؟ وماھي اسباب حدوثھا ؟Obesityمـــــــــــــنة ماھي الس

*****************************************  

 من المشاكل الصحية التي يعاني منھا البعض �نھا سبب كثير من ا�مراض وعوامل Obesityتعتبر السمنة 
 excessمن الدھون مساعدة لحدوث كثيرة من المضاعفات الخطرة وتعرف على انھا زيادة مخزون الجسم 

body fat stores وتحدث نتيجة عدة عوامل منھا نفسية ومنھا الظروف المحيطة ومنھا فسيولوجية ومنھا 
 التي تؤدي الى السمنة قلة الحرمة والعمل واجراء التمارين Environmental factorsوراثية  ومن اھم 
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كما ان السمنة قد .ياف والخضروات والعصائر الرياضية وزيادة تناول الدھون والسكريات وقلة تناول ا�ل
 الذي يمتاز Cushing’s syndrome مثل medical conditionsتحدث بسبب بعض الحا�ت المرضية 

 وايضا من الحا�ت المرضية التي  dexonبكثرة انتاج الكورتزول او كثرة تناول ادوية الكورتيكوستيرويد مثل 
ور في نشاط الدرقية وبالتالي قلة في حرق وايض المواد الغذائية  أي قصhypothyroidismتسبب السمنة 

 التي thiazolidinediones و ,sulfonylureas و ,insulinكما ان ھناك ادوية تسبب السمنة مثل 
 و ,antidepressantsتستعمل في معالجة السكري وايضا من ا�دوية التي تسبب السمنة 

antipsychotics, و several anticonvulsants.   

   وكيف يتم تشخيصھا ؟obesityتاثيرات مرض السمنة 

********************************************  

تحدث السمنة نتيجة عدم التوازن بين الطاقة التي تدخل الجسم والطاقة المصرفة فيحدث تجمعھا ويحدث مرض 
مرضية وتعتبر السمنة المركزية خاصة في السمنة وتعتبير السمنة عوامل خطر لحدوث الكثير من الحا�ت ال

 عامل خطر لحدوث ارتفاع ضغط الدم وزيادة واضطراب في visceral fatمنطقة البطن او التي تحدث في 
 وايضا قد تسبب hypertension, dyslipidemiaتركيز الدھون وبالتالي حدوث تصلب في الشرايين 
 cardiovascularسولين كما تسبب امراض قلبية اخرى مرض السكري النوع الثاني غير المعتمد على ا�ن

disease كما انھا تؤثر على خصوبة وجھاز التكاثر في النساء female reproductive system وايضا 
 وحدوث مشاكل المفاصل مثل السوفان pulmonary functionتكون عامل خطر لتغير في وظيفة الرئة 
 والذي ھو عبارة عن تقسيم وزن الشخص Body mass indexويمكن معرفة السمنة من خfل حساب 

  . فان الشخص مصاب بالسمنة ٣٠بالكيلوغرام على الطول بالمتر  تربيع فاذا كانت النتيجة فوق او تساوي 

   ؟.obesityمعـــــــــالجة مرض السمنة 

**********************************  

الحياتي عن طريق تقليل تناول الدھون والسكريات واجراء توجد عدة طرق عfجية تبدا من تغيير النمط 
التمارين الرياضية لتساعد على حرق مزيد من الوزن الزائد وھذه ھي الخطوة ا�ولى في المعالجة كما توجد 

 body massخطوة وطريقة معالجة جراحية ولكنھا مخصصة فقط لمن يعاني من سمنة شديدة بحيث ان 
index   له تقليل حجم المعدة او تقليل  ٤٠  او ٣٥  اكبر او يساويfويتم اجراء عمل جراحي يتم من خ

المساحة السطحية التي يتم من خfلھا ا�متصاص في القناة الھضمية والطريقة الثالثة لتقليل الوزن ھي 
ھو من استعمال ا�دوية ولكن قبل شرح عن ا�دوية نقول ان التنحيف او فقدان الوزن المسموح به اسبوعيا 

نصف كيلوغرام الى كيلوغرام واحد فقط ھذا ھو التنحيف وفقدان الوزن المسموح به صحيا ا�ن نتكلم عن 
ا�دوية المستعملة في معالجة السمنة ،احبائي ھناك كثير من المستحضرات التي تجدھا في الصيدلية تباع 

 اما ا�دوية ا�خرى fOrlistatج لغرض التنحيف لكن بصراحة العfج الوحيد المسموح به لحد ا�ن ھو ع
 Phentermine and diethylpropionفجميعھا تم منعھا �نھا تسبب تاثيرات جانبية فمثf عfجي 

 اما ادوية pulmonary hypertensionممنوع استعمالھا �نه وجد ان لھم تاثير جانبي خطر وھو حدوث 
Sibutramine, dexfenfluramine, and fenfluramineقد تم ايقاف استعمالھا في العراق وحتى  ف

  اذا العfج الوحيد ھو  67BNF في دول اخرى مثل بريطانيا �ن لھم تاثير على القلب كما يذكر ذلك كتاب 
Orlistat ث اشھر من فشل خفض الوزن بالحمية الغذائية والتمارين الرياضية وكانfويعطى بعد ث body 

mass index    لو وجد عامل خطر مثل مرض السكي او ارتفاع ضغط فيمكن استعماله  ولكن ٣٠ اكبر من
 ١٢٠ ومتوفر بجرعة Xenical ويسمى ھذا الدواء تجاريا ٢٧ يساوي    body mass indexحتى لو كان 
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ملغم على شكل كبسول ويعطى ثfث مرات يوميا قبل او بعد الطعام الى ساعة ولكن الجرع تحذف قبل الوجبة 
 من lipase inhibitorن مھمة عمل ھذا الدواء ھو تثبيط امتصاص الدھون عن طريق   غير الدھنية �

 ١٢من وزنة خfل % ٥ سنة واذا لم يفقد المريض ١٨ويستعمل لعمر فوق % ٣٠الجسم بنسبة تصل الى 
ونقص اسبوع من تناول ھذا الدواء فيجب التوقف عن استعماله ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي ا�سھال الدھني 

 من تناول ھذا الدواء وقد يسبب ھذا العfج الصداع ٢الفيتامينات الذائبة بالدھون لذا يجب اعطاءھا بعد 
  .واضطراب في الدورة الشھرية للنساء وقد يسبب النحول 

   بصورة مبسطة  ؟ acute renal failureمعالجة فشل الكلوي الحاد 

*********************************************  

 خfل  glomerular filteration rateالفشل الكلوي الحاد يعرف على انه انخفاض مفاجىء وسريع  في 
   .urea and creatinineايام او اسابيع مصحوب بتجمع بعض النواتج ا�يضية مثل 

 أي سبب intrinsic وقد يكون بسبب  renal perfusion مثل قلة prerenalوقد يكون بسبب قبل الكلية 
   .structural damage to the kidneyداخل الكلية نفسھا مثل 

   .obstruction of urine flowمثل انسداد مجرى البول  postrenalوقد يكون بسبب بعد الكلية 

   .hemodynamic changes نتيجة functionalوقد يكون بسبب وظيفي 

لم في الخاصرة وايضا يحدث  واweight gain وزيادة الوزن edemaومن اھم اعراض المرض ھي 
orthostatic hypotension.  

 فقط �نھما blood urea nitrogen و serum creatinineو�يعتمد على تشخيص ھذا المرض على 
   .�rapid changes in GFRيتحسسان بسرعة للتغير الحاصل في سرعة الترشيح الكلوي  

  . يساعد على التشخيص ايضا urine out putومراقية 

 مل باليوم وھذا يشير الى انسداد في مجرى البول او ٥٠ اقل من urine عندما يكون anuriaحيث ان 
catastrophic event مثل shock .  

 prerenal مل وھذا يشير عادة الى ٥٠٠- ٤٠٠ فھو ان كان ا�درار  خfل اليوم من Oliguriaاما 
azotemia.    

 او acute intrinsic renalليوم فان ھذا يشير الى فشل  مل با٥٠٠اما اذا كان ا�درار اكثر من 
incomplete urinary obstruction درارfوكذلك مما يساعد على التشخيص ھو اجراء تحليل ل .  

و�توجد ادوية تؤدي الى تسريع شفاء الفشل الكلوي الحاد ولكن ھناك طرق دوائية وغير دوائية تؤدي الى 
 blood و adequate cardiac outputلمرض وھي المحافظة على السيطرة على ا�عراض لھذا ا

pressure للتوفير tissue perfusion الى ان تعود الكلية الى وظيفتھا كما كانت قبل الفشل الكلوي الحاد 
كما يجب قطع والتوقف عن استعمال ا�دوية التي تؤدي الى تقليل وصول الدم الى الكلية وعدم استعمال المواد 

 وايضا يتم اعطاء ا�دوية fluid replacement وايضا يجب البدء بعملية nephrotoxinsتسبب التي 
  حيث يعطى المانيتول  fluid overload لمعالجة mannitol و Loop diureticsالمدررة من نوع 
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 20%manitol  ل ٢٥ الى ١٢.٥ بجرعةfدقائق وايضا يتم اعطاء ٥-٣ غرام خ ,furosemide على شكل 
ontinuous infusionsC حيث يعطى بجرعة بدائية loading dose  ملغم ثم يتم اعطاء تسريب ٨٠ ھي 

الساعة ومن المfحظات الصيد�نية المھمة ھي استعمال انواع متعددة من / ملغم ٢٠-١٠وريدي بجرعة 
 والعfج المختار ا�دوية المدررة تعمل على عدة اماكن في النيفرون للتغلب على ظاھر المقاومة للمدررات

Metolazone با�ضافة الى ا�دوية السابقة وھذا الدواء �يشبة ادوية thiazides, ا�خرى �نه يعمل حتى 
 ،كما يجب متابعة تركيز البوتاسيوم في مرض فشل الكلوي الحاد �نه يحدث ارتفاع ٢٠ اقل من GFRلو كان 

اليوم ومعالجته لو حدث اما باعطاء ادوية /غم ٣يوم  الى شديد فيه ويجب تقليل الوارد الى الجسم من البوتاس
او صوديوم  calcium chloride او كالسيوم كلورايد   calcium gluconateكالسيوم كلوكونيت 

وكذلك يحدث  insulin with dextroseاو ا�نسولين مع دكستروز   sodium bicarbonateبايكربونيت  
 فيجب في ھذه Hypernatremia and fluid retention للسوائل زيادة بالصوديوم وبالتالي احتباس

اليوم من جميع المصادر حتى الصوديوم الذي يرتبط با�دوية يجب / غم ٣الحالة تقليل الصوديوم الى اقل من 
  Phosphorus ومعالجة الزيادة بـ Phosphorus and magnesiumداخل بھذا التقييد ويجب مراقبة 

سيوم وريدي او عن طريق الفم او المنيوم ھيدروكسيد وايضا يجب معالجة انخفاض عن طريق اعطاء كال
 وريدي  او امfح الكالسيوم عن طريق الفم  calcium gluconateالكالسيوم الذي يحدث من خfل اعطاء 

 والتي يتم اللجوء hemodialysis مثل Renal replacement therapyكما ان من الطرق العfجية ھي 
ا في حال عدم ا�ستجابة للخطوات العfجية اعfه او في حالة حدوث ارتفاع شديد في بوتاسيوم الدم او اليھ

 وغيرھا ولكن ھذه الطريقة ليس من اختصاصنا  metabolic acidosis  acute fluid over loadحدوث 
  .كصيادلة 

  :مصدر المعلومات 
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  ive pharmacy reviewcomprehens:كتاب 

   ؟ renal stoneحصوة الكلية 

*********************************  

الكلية كما تعلمون تعمل  مثل فلتر ترشيح للدم وتزيل النواتج ا�يضية من الجسم وتعمل البول كما تنظم مستوى 
ى المثانة عن طريق الحالب بعض العناصر المھمة لوظائف الجسم وعادة يبدا تكوين البول من الكلية وينزل ال

وعندما تمتلىء المثانة الى حجم معين يشعرك الجسم بالحاجة للتبول ويفرغ البول من المثانة عن طريق 
يبدا تكوين حصوة في بعض الناس chemicals crystalliz ,ا�حليل وھو اعرض من الحالب ونتيجة بعض 
 وعندما تكون الحصوة في الكلية تسمى  .thiasisUroliوعندما تكون الحصوة في القناة البولية تسمى 

 nephrolithiasis اما مصطلح ureterolithiasis فھو يشير الى الحصوة في الحالب وعندما تكون 

الحصوة في الكلية فنادرا ما تسبب مشكلة ولكنھا عندما تنزل الى الحالب فقد تسبب انسداد في الحالب وبالتالي 
نما تستمر الكلية في انتاج سائل البول وعدئذ ونتيجة عدم التصريف يحدث انتفاخ انسداد وعدم جريان البول بي

في الكلية وھذا ا�نتافخ والضغط على الكلية ھو من يسبب الم الكلية ولكن ھذا ا�لم ايضا يسبب قوة دفع 
  .للحصوة وعندما تنزل الى المثانة ينتھي ا�لم وترجع وظائف وحجم الكلية طبيعي 

  . حصوة الكليةاسباب حدوث

*****************************  
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من اسباب حدوث حصوة الكلية ھي الوراثة حيÙث يظھÙر ذلÙك عنÙد بعÙض البÙشر وتتكÙون حÙصوة الكليÙة عنÙدھم  
بصورة رئيسية من الكالسيوم حيث ان نسبة وجود كمية كبيرة من الكالسيوم في البول ھي عامÙل خطÙر تكÙوين 

ل وراثي �نتقال ھذه الزيادة بالكالسيوم من جيل �خر وبعضھم نتيجÙة وراثÙة الحصوة حيث نfحظ ان ھناك عام
 ومن ضمن اسباب حدوث الحÙصوة ھÙو الموقÙع الجغرافÙي   ا�مراض التي تعتبر عامل مسبب لتكوين الحصوة 

 حيث ان العيش في ا�ماكن الحارة مع كفاية تناول السوائل يؤدي الÙى جعÙل البÙول مركÙز وھÙذا يÙسمح للعناصÙر
الكيمائية بالتجمع وتكÙوين الحÙصوة وايÙضا ا�غذيÙة قÙد تكÙون سÙبب فÙي تكÙوين الحÙصوة وايÙضا بعÙض ا�دويÙة 

 calcium-containing وتنÙاول جÙرع كبيÙرة مÙن diureticsسبب من اسÙباب تكÙوين الحÙصوة مثÙل ادويÙة 
antacidsو   of vitamins A and Dي الكاÙادة فÙسبب زيÙن ان تÙة  ممكÙذه ا�دويÙل ھÙث كÙي  حيÙسيوم فÙل

 )likeceftriaxone) Rocephin البÙÙول والÙÙذي ھÙÙو سÙÙبب مÙÙن اسÙÙباب حÙÙدوث الحÙÙصوة وايÙÙضا كÙÙل مÙÙن 
 andciprofloxacin).Cipro( يÙممكن ان يسببا ذلك  ومن ا�مراض التي تساھم في حدوث الحصوة ھ , 

renal tubular acidosis و disease bowel inflammatory و cystic fibrosis  .  

 ھل تحدث  حصوة  الكلية في ا�طفال ؟

****************************************  

�طفال نادر جدا ولكنه قد بدء  يحدث بصورة متزايدة  في بعض المناطق والدول وكذلك حدوث الحصوة في ا
العوائل التي تجعل المصدر الرئيسي للبروتين عند اطفالھم ھو من ا�غذية النباتية وھذا يحدث في الھند 

 uric acidبب وجنوب اسيا والشرق ا�وسط اما في الدول المتقدمة فان حصوة الكلية تحدث عند ا�طفال بس
واعراض حدوث الحصوة في ا�طفال ھي مشابھة �عراض حدوثھا في البالغ ولكن ما يختلف ھو البكاء في 
ا�طفال نفتقده في البالغين  ولكنھا قد تشتبه على بعض ا�طباء على انھا مغص وخاصة عند الرضع لكون 

  .الحالة نادرة 

  .اعراض وعfمات حصوة الكلية  

************************** 

 وھذا يمتاز بكونه مؤلم وشديد ويأتي بصورة مفاجئة وھو  renal colicمن اھم اعراض حصوة الكلية ھي 
 كما ان المريض �يجد testicle عادة يكون في الخاصرة وينتشر الى ا�سفل وفي الرجال قد ينتشر ايضا الى 

مثf التھاب البنكرياس يسبب الم لكن ا�نحناء أي موضع يستريح به او يخفف عنه ا�لم عكس باقي ا�مراض 
الى ا�مام يخفف من ا�لم ويعتبر وضعية جيدة لمريض التھاب البنكرياس اما الم حصوة الكلية فfتوجد وضعية 
مريحة وايضا من ا�عراض التي ترافق مريض والم حصوة الكلية ھي التعرق وحدوث الغثيان والتقيوء وايضا 

لدم في البول نتيجة تخديش الحصوة لجدران الكلية ولكن في بعض الحا�ت � نfحظ ذلك ربما نfحظ وجود ا
�نه في بعض ا�حيان تسبب الحصوة انسداد كامل لمجرى البول ولكن ھذه ا�عراض لوحدھا �تكفي لتشخيص 

   .ھذا المرض وانما ھناك طرق تشخيصية اخرى 
  كيفية تشخيص حصاة الكلية ؟

***************************  

وأن كان التشخيص ليس من مھام الصيدلي ويعتبر من المھام الرئيسية للطبيب ولكن �بأس ان تكون لدينا 
ثقافة التشخيص ،وتشخيص حصوة الكلية يعتمد على عدة خطوات تشخيصية ا�ولى ھي ا�عراض والعfمات 

ضا الخطوة ا�خرى ھي اجراء تحليل البول مثل المغص الكلوي والتعرق والغثيان والتقيوء وطبيعة ا�لم واي
حيث نfحظ في بعض ا�حيان وجود دم في البول الذي قد يشير الى تخدش جدران الكلية بالحصوة وايضا بعض 

 حيث يfحظ الطبيب من خfل التشريح للكلية والحالب  والمثانة ويمكن SCAN . CTا�طباء يجري للمرض 
نھا وحجمھا  وفيما لو سببت توسع في الحالب او التھاب في الكلية ولكن ان يfحظ  الحصوة ان وجودت ومكا

 حيث ايضا  ultrasoundبعض المرضى مثل الحوامل يكون ا�شعاع ممنوع عليھم لذا يلتجاؤا الى اجراء 
  صوات اخرى لكن ھذه ھي الرئيسية  يfحظ ذلك ولكن مع وجود اختfف وتوجد فح
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  لبولية ؟انواع حصوات الكلية والمجاري ا

******************************  

توجد انواع عديدة من الحصيات حسب العناصر المتكونة منھا فالحصيات المتكون من اوكسا�ت الكالسيوم او 
من حصوات الكلية اما الحصوات التي تتشكل من فوسفات ا�مونيوم % ٨٠فوسفات الكالسيوم تشكل حوالي 

   فھي قليلة جدا  urate الحصيات المتكون من السيستين واليورات فقط اما% ١٥والمغنيزيوم فتشكل 

  حجم  حصوة الكلية ؟

*****************  

 ملم تمر تلقائيا بدون الحاجة ٤من الحصاة التي حجمھا % ٩٠يذكر كتاب ديفدسون في الطب الباطني ان 
  دون الحاجة لتداخل جراحي  ملم تخرج ب٦من الحصاة التي حجمھا فوق % ١٠لتداخل جراحي وبالمقابل ان 

   ؟ Renal stoneمعـــــــــــــــالجة  

*********************************  

  acute renal colicھذه الحالة المرضية عfجھا يتضمن مرحلتين ،المرحلة ا�ولى ھي مرحلة الحادة 
حيث يبدا ھذا ا�لم بصورة والتي يراجع فيھا المريض من مغص كلوي شديد جدا كما قلنا ووصفناه سابقا 

مفاجئة نتيجة انحسار الحصوة في الحالب ويكون ا�لم شديد وبنتشر الى ا�سفل وعند الرجال قد يصل الى 
الخصيتين ويزداد ھذا ا�لم ليصل الى ذروته خfل دقائق ويكون المريض ويحاول التخلص من ا�لم بتغيير 

ضعيه تريحه وعندئذ يكون المريض ايضا شاحبا ومتعرق وضعيته ويبقى يمشي ويرجع ويتقلب لعله يجد و
ويعاني من الغثيان والتقيوء وفي بعض ا�حيان يبقى يئن من شدة المرض وكانه يحتضر ويزول عادة ھذا ا�لم 
الشديد خfل ساعتين ولكن في بعض ا�حيان يستمر اكثر من ذلك ويكون ا�لم ثابت الشدة خfل الھجمات ولكنه 

 وايضا S solution /Gدته بين ھجمة واخرى وتعالج ھذه الحالة الحادة باعطاء السوائل مثل قد يختلف بش
 diclofenac sodiumطلب من المريض الراحة على السرير وتدفئة مكان ا�لم واعطاء المسكنات مثل حقن 

م كما  ملغ١٠٠بجرعة  pethidine ملغم او بثدين ١٠ بجرعة  morphine ملغم او مورفين ٧٥ بجرعة 
ينصح المريض بشرب ليترين ماء يوميا اما المعالجة بعد السيطرة على الحادة ومعالجتھا فيعتمد الى حجم 

الحصوة فاذا كانت كبيرة فھنا يجب اللجوء الى الطرق الجراحية الكثيرة والمختصون بھا اما اذا كان صغيرة 
اجة الى تداخل جراحي ولكن فقط المريض  ملم فھذه ممكن ان تخرج بنسبة كبيرة بدون الح٦الحجم اقل من 

ينصح بتناول كميات كبيرة من السوائل وخاصة صباحا ومعالجة نوبات ا�لم التي قد تحدث باحد مسكنات ا�لم 
  . iuboprofenمثل 

  مرض سلس البــــــــــــــــول ؟

**********************  

 ھو خروج غير ارادي للبول (UI) اختصارا  والذي يرمز لهUrinary incontinenceيعتبر سلس البول 
من المثانة عن طريق ا�حليل وتتضمن عملية التبول من ناحية فسلجية ھي مقاومة لخروج البول عن طريق 

 التي تمنع خروج البول ا� عند وجود الرغبة بالتبول وبالتالي urethral sphincterا�حليل من خfل وجود 
 وتقلص المثانة فيخرج البول عن طريق ا�حليل urethral sphincterوفتح تتضمن عملية التبول استرخاء 

 ھو المسئول عن تقلص تفريغ المثانة خfل Acetylcholine الذي يعمل عليه M3 receptorsويعتبر 
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التبول ا�رادي وايضا ھو المسئول عن التقلص الfرادي خfل عملية او مرض السلس البولي وان ھذا المرض 
ا نتيجة زيادة نشاط او قلة نشاط وظيفة المثانة وا�حليل وتوجد انواع من سلس البول ا�ول يسمى يحدث ام

stress UI ل الفعاليات المختلفة مثل السعال والعطاس ورفع الثقل والتمارين الرياضية ويحدثfويحدث خ 
لبول فتسمح بخروجه والنوع  التي في ا�حليل �تقوم بعملھا وتقاوم مجرى اsphincterھذا النوع بسبب ان 

 ويحدث بسبب تقلص غير مناسب خfل عملية امتfء المثانة فيحدث تقلص يسمح بالتبول urge UIالثاني 
  .الfرادي 

  مبادىء عامة في معالجة السلس البولي ؟

**********************************  

 Stress Urinaryاذا كان من نوع تتضمن معالجة السلس البولي الدوائية حسب نوع السلس البولي ف
Incontinence فان ھدف المعالجة ھي زيادة قوة urethral closure عن طريق تفعيل  alpha – 

adrenergic receptor     ت الملساء في عنق المثانة التي تزيد من قوة المقاومةfوالتي تتواجد في العض 
 في عملية التبول serotonin and norepinephrineلخروج ومنع التبول  او عن طريق تفعيل تاثير كل 

  و   alpha – adrenergic receptor agonist و Estrogensوا�دوية المستعملة لذلك ھي 
Duloxetine اما معالجة السلس البولي من نوع Urge Urinary Incontinence فتتم باعطاء ادوية 

anticholinergic التي antagonize muscarinic cholinergic receptors مثل Oxybutynin و 
Tolterodine.   

 Stress Urinary   في معالجة سلس البول من نوع   adrenergic agonist  –alpha ماھو دور ادوية 
Incontinence  ؟   

***************************************************  

دة كبيرة في معالجة ھذا النوع من سلس البول وخاصة ھناك الكثير من التجارب السريرية تثبت فائ:الجواب 
 فانه يعطي تاثير افضل من فيما لو اعطي بمفرده وھو ممنوع على المرضى اللذين estrogenعندما يدمج مع 

 والذين يعانون من سرعة ضربات القلب hypertensionيعانون من ارتفاع ضغط الدم 
tachyarrhythmias و يعانون من coronary artery disease و احتشاء عضلة القلب 

myocardial infarction وrenal failure, and narrow-angle glaucoma ومن ا�دوية 
 مرات يوميا مع الطعام او عfج ٣ ملغم ٦٠-١٥ بجرعة Pseudoephedrineالمستعملة لھذا الغرض ھو 

Phenylephrine جي ا�ول للنساء اللواتي  مرات يوميا وتعتبر ھذه ا�دوية٤ ملغم ١٠ بجرعةfالخط الع 
  .غير ممنوع عليھم استعمال ھذه ا�دوية 

   ؟Stress Urinary Incontinence في معالجة السلس البولي من نوع ,Duloxetine ماھو دور عfج 

***************************************************  

 ويستعمل بصورة serotonin and norepinephrineيعمل ھذا الدواء عن طريق زيادة فعل :الجواب 
 ،ولكنه ايضا يزيدة من قوة عضلة painful diabetic neuropathyرئيسية في معالجة ا�كتئاب و 

urethral sphincter فيمنع تسرب البول نتيجة sympathetic reflex pathway حيث يقوم بتقليل 
لية تبول واخرى وھذا ما ينفع مرضى السلس البولي من ھذا عدد مرات التبول في اليوم ويطيل الفترة بين عم

 ,nauseaالنوع كثيرا ،ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي الغثيان والصداع وا�مساك وا�رق 
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headache, insomnia, constipation و جفاف الفم والتقيوء وا�سھال dry mouth و vomiting, 
and diarrhea التاثيرات تختفي مع ا�ستعمال لذا يجب توضيح ذلك للمرضى  ويعطى بجرعة  ولكن ھذه

  . ملغم و�يعتبر ھذا الدواء الخط العfجي ا�ول ٨٠- ٤٠

   ؟Urge Urinary Incontinence في معالجة السلس البولي من نوع  Oxybutynin  ماھو دور عfج 

**************************************************  

  

 Urge Urinaryيعتبر ھذا الدواء الخط العfجي ا�ول في معالجة السلس البولي من نوع : الجواب 
Incontinence ويعتبر كذلك الخيار ا�فضل اذا قورن مع ادوية اخرى ولكن كثير من المرضى يتركون 

وزيادة ضربات القلب و استعمال ھذا الدواء بسبب تاثيراته الجانبية مثل جفاف الفم وا�مساك وتشوش الرؤية 
orthostatic hypotension و sedation, and weight gainولكن يمكن تحمل ھذا الدواء  

Oxybutynin IR يوميا ثم ٢ ملغم ٢.٥ اذا تم البدء بجرعة صغيرة وزيادتھا تدريجيا مثل البدء بجرعة 
صول الى استجابة دوائية او اعلى  مرات يوميا وھكذا تزداد شھريا الى الو٣ ملغم ٢.٥تزداد بعد شھر الى 

 مرات يوميا وايضا من المھم ان نذكر زمfئنا الصيادلة ان استعمال ھذا الدواء بصيغة ٣ ملغم ٥جرعة وھي 
 ھو اكثر تحمf واكثر فعالية من استعمال على شكل Oxybutynin extended-releaseبطيء التحرر   

 باليوم كما يزيد من حجم البول micturitionsرات التبول  حيث يقلل عدد مoxybutynin IRسريع التحرر 
 اسابيع من استعمال ٤ والفائدة وا�ستجابة الدوائية لھذا الدواء تظھر بعد micturitionsاثناء عملية التبول 

 وھو افضل فعالية Oxybutynin transdermal systemاو زيادة جرعته كما يوجد ھذا الدواء على شكل 
 fمن قبل المريض من واكثر تحمoxybutynin IR نه �يتعرض لعملية� first pass metabolism  

  .الذي ينتج مركب مسئول عن تاثيراته الجانبية وخصوصا جفاف الفم 

   ؟Stress Urinary Incontinence عن نوع Urge Urinary Incontinence كيف يتم تمييز نوع 

***************************************************  

 Stress Urinary عن نوع Urge Urinary Incontinenceمھم جدا تمييز نوع : الجواب 
Incontinence ج النوع ھو  مضر بالنوعfفا جذريا بل ان عfجه عن الثاني اختfن كل نوع يختلف ع� 

تعدد اكثر من  ھي الحاح قوي ومفاجىء للتبول مع Urge Urinary Incontinenceالثاني فمميزات نوع 
 مثل السعال physical activity و�يحدث خروج للبول اثناء Stress Urinary Incontinenceنوع 

 فيحدث ذلك خfل العطاس والثقل والسعال Stress Urinary Incontinenceوالعطاس ورفع الثقل اما 
يرة اما النوع الثاني  بان كمية البول التي تخرج كبUrge Urinary Incontinenceوكذلك يمتاز نوع 
 toilet �يستطيع و�يتحمل  المريض الوصول الى Urge Urinary Incontinenceفقليلة وكذلك في 

 Urge Urinaryللتبول بل يفقد القدرة قبل الوصول وتحدث عملية التبول وكذلك يحدث التبول الليلي في 
Incontinence اكثر من نوع Stress Urinary Incontinence.   

   ؟Stress Urinary Incontinenceفي معالجة السلس البولي من نوع estrogeneدور  

***********************************************  
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 من ا�دوية ا�ساسية في معالجة local and systemicيعتبر ھذا العfج سواء كان موضعي او � :الجواب 
 حيث تبين ان ھذا الدواء اذا اعطي على شكل Stress Urinary Incontinenceالسلس البولي من نوع 

 و urethral closureحقن او عن طريق الفم او عن طريق أي طريقة اعطاء له دور كبير في زيادة قوة 
functional urethral length رادي في ھذا النوع من السلس البوليfوبالتالي �يسمح بخروج البول ال 

 ثfث مرات (g 0.5) للنساء بجرعة Conjugated estrogen vaginal creamحيث يعطى على شكل 
  . اشھر كما يمكن اعادة الكورس اذا رجعت اعراض السلس البولي ٨با�سبوع لمدة كورس كامل مقداره 

  

   ؟Urge Urinary Incontinence في معالجة السلس البولي من نوع Tolterodine دور عfج 

***************************************************  

 وله فعالية كبيرة في معالجة muscarinic receptor antagonistھذا الدواء يعمل من خfل : الجواب 
 oxybutynin IRھذا النوع من السلس البولي بل يعتبر الخط العfجي ا�ول وھو مساوي بالفعالية لعfج 

 hepaticتبول وھذا الدواء يتايض بالكبد حيث يقلل عدد مرات التبول اليومي ويزيد من حجم ال
metabolism لfمن خ CYP450 2D6 3 وA4 isoenzymes. جي ويقلfلذلك قد يزداد فعله الع 

 ,fluoxetine, sertralineخروجه ويسبب تاثيرات سمية  اذا استعمل مع ادوية تمنع ايضه مثل 
fluvoxamine و macrolide و imidazoles, and grapefruit juice ومن اھم التاثيرات الجانبية 

 headache, constipation, and dryلھذا العfج ھي جفاف الفم والصداع وا�مساك وجفاف العين 
eyes ملغم يوميا ٤- ٢ اسابيع  على استعماله ويعطى بجرعة ٨ و�يظھر تاثيره ا� بعد مرور .  

  Benign prostatic hyperplasia  تضخم البروستات 

***************************************  

 سنة يصيب الرجال فقط لعدم وجود غدة البروستات عند ٥٠مرض شائع جدا يصيب الكبار غالبا فوق عمر 
النساء كما ھو معروف ،والبروستات تتالف بصورة رئيسية من ثfث انواع من ا�نسجة ،انسجة غدية او 

 alpha تكون غنية بوجود capsuleت الملساء و  ،كل من العضcapsulefطfئية ،عضfت ملساء و 
adrenergic receptor .   وان المسئول عن تضخم البروستات بصورة رئيسية ھو
dihydrotestosterone الذي ھو الشكل الفعال testosterone,،  وھذا المرض بصورة رئيسية يحدث

 alphaتات نتيجة زيادة بسبب تضخم في البروستات و تقلص العضfت الملساء في غدة البروس
adrenergic tone  ت الملساء لغدة البروستات فيزيد من تقلصھا وتفاقم المرضfوالتي تكثر في العض .  

  ؟Benign prostatic hyperplasiaا�دوية التي تزيد من 

***********************************************  

  alpha adrenergic agonist و testosterone,ة مثل ومن العوامل التي تزيد من شدة المرض ھي ادوي
 tricyclic و antihistamines مثل anticholinergic agents وادوية decongestantsمثل 

antidepressants, anticholinergic antispasmodics.   

   ؟Benign prostatic hyperplasiaاعراض مرض 
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***************************************  

 reduceواعراض ھذا المرض تزداد مع الوقت وھي تشمل عدم القدرة على تفريغ المثانة اثناء البول 
bladder emptying وتكرار التبول urinary hesitancy وتقطير البول غير المسيطر عليه والشعور 

حاح على التبول والشعور بعد تفريغ المثانة كاملة بعد انتھاء عملية التبول وكذلك حدوث التبول الليلي وا�ل
   .frequency, urgency, and nocturiaبعدم السيطرة 

  مضاعفات مرض تضخم البروستات الحميد ؟

**********************************  

 chronicومن اھم مضاعفات مرض تضخم البروستات ھي الفشل الكلوي المزمن وحدوث التبول الدموي 
kidney disease, gross hematuria وحدوث التھابات المجاري البولية بصورة متكررة وحدوث 

   ..bladder stonesالحصوة في المثانة 

  .تشخيص مرض تضخم البروستات الحميد 

********************************  

 وتاريخ مرضي physical examinationويشخص ھذا المرض عن طريق عدة خطوات منھا فحص 
 مثل معدل جريان البول والمتبقي من البول في المثانة بعد عملية bladder emptyingوقياسات تتعلق بـ 

 urinalysis, blood urea nitrogen, and prostate-specificالتبول واجراء تحاليل مختبرية مثل 
antigen( PSA)  وغيرھا من الفحوصات وھذا من اھم واجبات الطبيب ولكن �باس نحن كصيادلة ان تكون 

  .معرفة كيف يتم التشخيص لدينا 

  .ا�ھداف من معالجة تضخم البروستات الحميد 

****************************************  

والھدف من معالجة ھذا المرض ھو ازالة ا�عراض التي ھي تعتبر مصدر ازعاج للمريض وايضا لمنع 
 الخطة العfجية ھناك بعض المضاعفات التي قد تحدث اذا ترك المرض بدون عfج وقبل البدء بشرح

التوصيات التي يجب ان يلتزم بھا مريض تضخم البروستات الحميد وھي تقليل او عدم تناول السوائل قبل فترة 
النوم وعدم تناول الكافئين والكحول وعدم تناول ا�دوية التي تزيد من اعراض ھذا المرض وتفاقم مضاعفاته 

  .يا وايضا تفريغ المثانة مرات متعددة يوم

  .الخطة العfجية لمعالجة تضخم البروستات الحميد 

******************************************  

اما كيفية المعالجة الدوائية فانه يجب القول انه يتم اللجوء الى استعمال ا�دوية في حال كان المرض وصل الى 
مرض اكثر فوصل الى مرحلة  وكذلك نصرف ا�دوية في حال تدھور الmoderately severeمرحلة 

severe BPH لحين البدء بالمعالجة الجراحية والمعالجة الدوائية تعمل على تقليل نسبة التستستيرون الفعال 
 prostatic smooth muscleليقل حجم تضخم البروستات واسترخاء العضfت الملساء في البروستات 

  �نھا تزيل  alpha adrenergic antagonist  لتسمح بمرور البول ويتم البدء باستعمال احد ادوية
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 في حال كان alpha redutase inhibitor -5ا�عراض بصورة اسرع ولكن يفضل البدء باستعمال ادوية 
 غم وكان ٤٠ غم ويفضل البدء بھما سوية في حال كان حجم البروستات اكبر من ٤٠حجم البروستات اكبر من 

) PSA(specific antigen -prostate مل / نانوغرام ١.٤ قيمته اكبر او تساوي من.  

  

  

  

  

  . في معالجة تضخم البروستات الحميد alpha adrenergic antagonistدور  

************************************************  

 في معالجة تضخم البروستات الحميد   ھو استرخاء في  alpha adrenergic antagonistدور ادوية  
ضfت الملساء في غدة البروستات وعنق المثانة مما يسمح بزيادة معدل جريان البول في اغلب المرضى الع

 وعfج Tamsulosinوتقليل من كمية البول التي تبقى في المثانة بعد عملية التبول ومن امثلتھا عfج 
doxazosin و�تقلل ھذه ا�دوية من prostate volume or PSA levelsؤخذ ھذه ا�دوية  ويجب ان ت

 syncope with terazosin وايضا لتجنب orthostatic hypotensionعند الذھاب للنوم لتقليل من 
and doxazosin جfويجب ان تزداد ھذه الجرعة تدريجيا وكالتالي لع Terazosin ايام نعطي ٣ في اول 

 ملغم وبعدھا نستمر على ٥س نعطي  ملغم ومن ا�سبوع الثاني الى الساد٢ نعطى ١٤ الى ٤ملغم ومن يوم ١
 فقط وھو  receptor 1-prostatic alpha  �نه يملك Tamsulosin, ملغم ويفضل استعمال عfج ١٠

 و cannot tolerate hypotensionيعتبر الخيار ا�فضل للمرضى الذين �يتحملون انخفاض ضغط الدم  
severe coronary artery disease و volume depletion و liver failure و او الذين يتناولون 

  .ادوية خافضة للضغط متعددة او   الذين �يرغبون باستعمال ا�دوية ا�خرى التي تتطلب زيادة الجرعة تدريجيا

   في عfج تضخم البروستات الحميد ؟alpha redutase inhibitor– 5دور ادوية 

*************************************************  

 والتي تمنع Dutasteride and Finasteride مثل alpha redutase inhibitor – 5اما دور ادوية 
 فتقلل من dihydrotestosterone الى الشكل الفعال الذي يسبب تضخم البروستات testosteroneتحول 

 أشھر ٦ج فترة تفاقم تدھور المرض وتقلل من مضاعفاته وھي تمتلك عدة تاثيرات غير مرغوبة منھا تحتا
 ويقوم more sexual dysfunctionحتى تقلل من حجم البروستات وتسبب تدھور في الوظيفة الجنسية 

 يثبط finasteride بينما alpha reductase -5 من انزيم  and 1type 11  بتثبيط Dutasterideعfج 
صورة اسرع ويثبط كليا    يعمل بDutasterideفقط النوع الثاني من ھذا ا�نزيم كما يعتبر دواء 

dihydrotestosterone الموجود في intraprostatic و decreases serum DHT by 90% 
 عند البدء بالمعالجة PSA levelsففي ھذه الحالة يجب قياس % ٥٠ بنسبة PSA levelsوتقللھذه ا�دوية 

 وھذه prostate cancerد فانه يجب تقييم وجو% ٥٠ اشھر من المعالجة فاذا لم تنزل بنسبة ٦وبعد 
  فھو مناسب ,Prostatectomy ا�دوية ممنوعة على الحامل نھائيا اما الخيار الجراجيوھو رفع البروستات

  moderate or severe symptomsلجميع المرضى  للذين ظھرت عندھم مضاعفات او اذا كان المرض 
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من  % ٧٥ الذي يحدث عند Retrograde ejaculationومن مضاعفات ھذه العملية ھي القذف العكسي 
 bleeding, urinary incontinence, andالمرضى والمضاعفات ا�خرى التي تحدث بنسبة قليلة ھي  

erectile dysfunction.  

   

  

  

  فقر الدم ؟

**************  

 الدم  ليس مرض واحد بل ھو مجموعة من ا�مراض تتميز اما بنقص ھيموكلوبينAnemiasيعتبر فقر الدم 
hemoglobin او نقص في كريات الدم الحمراء red blood cells مما ينتج عدم القابلية او قلة نقل 

  .ا�وكسجين الى ا�عظاء وانتاج الطاقة لfزمة للجسم 

  اقسام امرض فقر الدم ؟

*************************  

م الحمراء فعندما تكون اكبر من الطبيعي يمكن تقسيم مرض فقر الدم الى عدة اقسام اعتمادة على حجم خلية الد
 Megaloblastic  وقد تكون نتيجة عدة انواع من فقر الدم اھمھا نوع Macrocytic cellsتسمى 

anemias 12  الذي يحدث بسبب نقص فيتامينB  اوfolic acid    وعندما تكون صغيرة تسمى
Microcytic cellsمھا واكثرھا شيوعا   وقد تكون بسبب عدة انواع من فقر الدم اھIron-deficiency 

anemia  يا الحمراء متغيرة على شكل منجلfاو فقر دم المنجلي الذي تشاھد فيه شكل خ Sickle cell 
anemia سيمياfاو الث   Thalassemia وعندما تكون طبيعية تسمى normocytic  وقد تكون بسبب فقدان

 Bone او فشل انتاج الدم من نخاع العظم  Hemolysis اوتحلل الدم  Recent blood lossالدم  
marrow failure  او بسبب ا�مراض المزمنة Anemia of chronic disease  مثل فشل الكلوي 

Renal failure و Endocrine disorders.   
  اسباب حدوث فقر الدم ؟

***********************  

ة ومنھا نتيجة نقص في بعض ا�مور الضرورية لتكوين ھناك عدة اسباب لحدوث امراض فقر الدم منھا مرضي
كريات الدم الحمراء او الھيموكلوبين ا�ن نذكر لكم اھم  نقوصات التي تسبب فقر الدم وھي اولھا واھمھا 

 كما توجد اسباب تعيق تكوين كريات الدم Pyridoxine  و    folic acid و  12B الحديد و فيتامين 
 Anemia of chronic مثل impaired bone marrow �نھا تثبط نخاع العظم الحمراء من نخاع العظم

disease كما في الفشل الكلوي الذي يسبب نقص انتاج ا�ريثروبويتين الذي يحفز نخاع العظم على انتاج 
 فانه كلما تقدم العمر يحدث خمول في جميع Anemia of the elderlyكريات الدم الحمراء وايضا في 

 و تحلل Bleedingلجسم ومنھا نخاع العظم وايضا من اسباب فقر الدم ھي نقص الدم بسبب النزف وظائف ا
  . hemolytic anemias  ويسبب نوع من فقر الدم ھو Hemolysisالدم 

  ا�مراض التي تسبب فقر الدم ؟
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*****************************  

ت التي تسبب فقدان ونزف مستمر للدم كما في  من اھم الحا�ت المرضية التي تسبب فقر الدم ھي الحا�
Recent hemorrhage  ومرض القرحة المعدية Peptic ulcer و Trauma وايضا التھاب المعدة 

Gastritis الذي قد يحدث بسبب تناول ادوية مسكنة من نوع NSAIDS  و البواسير Hemorrhoids 
ج وھي نوعين داخلية وخارجية وتسبب نزف مستمر التي تحدث بسبب زيادة ضغط في ا�وعية الدموية للمخر

 والذي Vaginal bleedingوھي سبب صامت بالنسبة لكثير من المرضى وايضا النزف المھبلي للنساء 
 Intestinalيحدث نتيجة عدة اسباب منھا الدورة الشھرية وايضا اصابات ا�معاء ببعض الطفيليات 

parasitesقد يحدث فقر الدم نتيجة  ايضا  قد تسبب فقر الدم وايضا Excessive RBC destruction كما 
  وقد يحدث فقر الدم نتيجة انتاج كريات دم غير RBC antibodies او Drugsفي استعمال بعض ا�دوية 

 او بعض البروتينات كما 6B  او الحديد او فيتامين Folic acid او   12B ناضجة بسبب نقص في فيتامين 
 Pituitary و Adrenal insufficiency و Hypothyroidismسبب قد يحدث قر الدم ب
insufficiency و Chronic renal disease و Hepatic disease.   

   ؟Iron-deficiency anemiaاسباب حدوث 

*****************************************  

ية أي قلة تناول المواد الغذائية  ھو التغذIron-deficiency anemiaمن اھم اسباب فقر الدم بنقص الحديد 
 GI absorptionالتي تحتوي الحديد بكميات كافية او بسبب نقص في امتصاص الحديد من القناة الھضمية 

 pregnancyكما في الحمل increased iron demandاو بسبب زيادة حاجة الجسم لكمية اكبر من الحديد 
او بسبب بعض ا�مراض المزمة  الحوادث ا�مراض   نتيجةblood loss او بسبب فقدان الدم بالنزف

chronic diseases مثل القرحة المعدة والبواسير.  

   ؟Megaloblastic anemiasاسباب حدوث 

************************************  

او  12B  والذي يحدث بسبب نقص فيتامين Megaloblastic anemiasمن اھم اسباب فقر الدم من نوع 
acid folic    12 او كليھما ويحدث بسبب نقص تناولB  اوfolic acid في المواد الغذائية بصورة كافية 

dietary intake  12  او بسبب نقص في امتصاصB  اوfolic acid من القناة الھضمية decreased 
absorption او بسبب inadequate utilization ومن المھم ان نذكر ان نقص في تكوين intrinsic 

factor 12 المتواجد ي ا�معاء يسبب نقص في امتصاص فيتامينB فيسبب فقر دم من نوع pernicious 
anemia 12 وھو فقر دم بنقص فيتامينB فقط وايضا قد يحدث deficiency anemia-Folate نتيجة عدة 

 long-term او بسبب hemolytic anemia او تحلل الدم كما في ,pregnancyاساب منھا الحمل 
dialysis  الذي يحدث في الفشل الكلوي او بسبب زيادة النمو growth spurt او بسبب بعض ا�دوية التي 

 او بسبب بعض methotrexate او بسبب ادوية مثل  phenytoin مثل عfج folateتقلل امتصاص 
   .malignancyا�مراض السرطانية 

  ھل تعـــــــــــــــــــــلم ؟

****************************  
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ان زيادة العمر تؤدي الى تقليل في احتياطي  نخاع العظم الضروري في تكوين كريات الدم ومنھا كريات الدم 
الحمر �نه يقل مع تقدم العمر كما في الوظائف ا�خرى لجسم كبير السن  مما يجعل كبار السن اكثر تعرضا 

    .nutritional deficienciesة لفقر الدم بمساعدة ابسط ا�سباب مثل نقص التغذي

  اعراض وعfمات مرض فقر الدم ؟

********************************  

تعتمد اعراض وعfمات فقر الدم على شدة المرض وعمر المريض وحالة القلب وا�وعية الدموية وتشمل 
 تنفس وسرعة الtachycardia, lightheadedness زيادة ضربات القلب والشعور بخفة الراس

breathlessness حظ عادة في الحا�ت الحادة لفقر الدم اما في الحا�ت المزمنة فتشمل الضعفfوھذه ت 
والصداع والدوار والشحوب وا�حساس بالبرد نتيجة نقص الدم في weakness, fatigueوالشعور بالتعب 

 وھناك skin toneان  وفقدheadache, vertigo, faintness, cold sensitivity, pallor ا�طراف
 smoothھي يكون اللسان املس   Iron-deficiency anemiaعfمات خاصة بفقر الدم بنقص الحديد 

tongue و smooth tongueومايسمى  pica وھي عبارة عن  واكل مواد غير غذائية مثل الطين او
دما يكون الھيموكلوبين اقل  وتعني اكل الثلج وھذه ا�عراض �تحدث ا� عنpagophagiaالطباشر ومايسمى 

 والذي يحدث بسبب نقص فيتامين Megaloblastic anemias اما اعرض فقر الدم من نوع dL/ g9.من 
 12B  اوfolic acid    ه  فھي الشحوب وضمور مخاطية المعدةfاو كليھما با�ظافة الى ما تم ذكره اع

gastric mucosal atrophy اما اعراض فقر الدم من نوع  anemia 12itamine Bv  فتشمل اعراض   
  . با�ظافة الى ا�عراض التي ذكرناھا numbness, paresthesiasمثل 

  مبادىء عامة عن تشخيص فقر الدم ؟

************************************  

ه احد نتمنى ان يكون واضح للجميع انه ليس كل انخفاض في الھيموكلوبين ھو فقر الدم بنقص الحديد وعfج
مستحضرات الحديد ،بل ان تشخيص نوع فقر الدم يحتاج عدة اجراءات وتحليfت فتشخيص فقر الدم بصورة 
عامة يحتاج الى السرعة في التشخيص �نه قد يكون بسبب ثانوي ناتج عن مرض خطير سبب ھذا الفقر في 

 نوع من انواع فقر الدم ونحتاج الدم ونحتاج الى تشخيص فقر الدم المعرفة با�عراض والعfمات الخاصة بكل
الى معرفة الخلل الذي يحصل في كل نوع من انواع فقر الدم فالخلل في فقر الدم بنقص الحديد يختلف عن 

 a complete blood cell count وھذا قد نحصل عليه من اجراء Megaloblastic anemiasالخلل في 
نه ايضا توجد امراض تسبب النزف مع الخروج  �examination of the stoolوايضا من خfل اجراء 

 لمfحظة شكل خfيا  blood filmتسبب فقر الدم مثل البواسير والقرحة وايضا نحتاج الى تحاليل اخرى مثل 
  .الدم  وغيرھا 

   ؟iron-deficiency anemiaكيف يتم تشخيص فقر الدم من نوع    

**********************************************  

يتم تشخيص ھذا النوع من فقر الدم  با�ظافة الى ا�عراض والعfمات والتاريخ المرضي والعfجي من خfل 
 وھو الحديد المخزون في الجسم علما ان المستوى الطبيعي له ھو من serum ferritinمfحظة نقص في 

 الذي ھو عبارة ationtransferrin satur في النساء  وايضا نقص في ١٥٠-١٢ في الرجال و ٢٠٠- ١٥
 علما ان المستوى  total iron binding capacityعن الحديد الذي ينقل الى داخل الجسم وزيادة في 
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 فتبقى ضمن المستوى الطبيعي and RBC, hematocrit, Hb اما كل من ٤٠٠-٢٥٠الطبيعي له ھو من 
ا ان مستوى الھيموكلوبين الطبيعي الى في حالة المراحل ا�خيرة من فقر الدم فيحصل انخفاض فيھا علم

 علما ان ھذه النسب الطبيعية تجدھا موجودة في ورقة 16.0–12.0 اما النساء فھو 17.5–13.5للرجال ھو  
  .التحليل فfيحتاج حفظھا عادة 

   ؟Macrocytic anemiasكيف يتم تشخيص فقر الدم من نوع  

**********************************************  

 والذي يتضمن Megaloblastic anemias والذي يسمى ايضا Macrocytic anemiasقر الدم من نوع ف
 ويتم تشخيص ھذا النوع من خfل ا�عراض والعfمات التي ذكرناھا  Folic acid او 12B نقص في فيتامين 

 ar volume mean corpusculسابقا وايضا من خfل التاريخ المرضي والعfجي وايضا من خfل قياس 
 Megaloblastic anemias حيث انه يزداد في ھذا النوع من فقر الدم MCVوالذي يرمز له اختصار 

 كما نقوم ايضا بقياس تركيز كل من to 140 110اعلى من المستوى الطبيعي علما ان مستواه الطبيعي ھو 
Vitamin B12 and folate concentrationsاو فيھما جميعا �ن ھذا  لتحديد ھل النقص في احد منھما 

 مع ا�عراض والعfمات الخاصة mL/ pg150  اقل من 12B له دخل في المعالجة فاذا كان تركيز فيتامين 
 اما اذا كان vitamin B12-deficiency anemiaبھذا النوع فانه يشير الى  حدوث فقر الدم من نوع 

-folateن ھذا يشير الى حدوث  فاng/mL 150 اقل من RBC folate concentrationمستوى 
deficiency anemia.   

  ھل تعــــــــــلم ؟

***************  

 الذين يعانون من اعراض فقر الدم مثل ضيق النفس وسرعة ضربات القلب وخفة Elderlyان كبار السن 
 peripheral smear مع blood cell countالراس والصداع والتعب والضعف يجب ان يتم اجراء تحليل 

  . والكشوفات المختبرية ا�خرى لتحديد نوع فقر الدم reticulocyte countو 

  ھل تعــــــــــلم ؟

*************  

 وزيادة normocytic and normochromic نfحظ فيه Hemolytic anemiasان فقر الدم من  نوع 
تيجة التحلل في كريات  نreticulocytes, lactic dehydrogenase, and indirect bilirubinفيه 

  .الدم الحمراء وھي ادوات تشخيصية لھذا النوع من فقر الدم 

  اھداف معالجة فقر الدم ؟

****************************  

من اھم ا�ھداف التي نريد تحقيقھا عند معالجة فقر الدم ھي ازالة ا�عراض والعfمات التي يعاني منھا مريض 
 والخفقان والصداع والھدف الثاني اكتشاف ومعالجة المرض الذي سبب فقر الدم فقر الدم مثل التعب والضعف

underlying etiology مثل البواسير والھدف الثالث ھو منع رجوع حدوث فقر الدمprevent 
recurrence of anemia.   
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  megaloblastic anaemiaمعالجة فقر الدم من نوع 

****************************************  
من الخطط العfجية التي يجب ان نكون نحن كصيادلة عارفين بھا ھي الخطة العfجية لمعالجة فقر الدم من 

حيث يحدث  . B12 وفيتامين  folic acid بسبب نقص والذي يحدث  . megaloblastic anaemiaنوع 
او بسبب نقص . الفيتامين اما نتيجة قلة تناول ا�غذية التي تحتوي ھذا   بسبب B12نقص فيتامين 

intrinsic factor بسبب atrophic gastritis والذي يعتبر ضروري جدا في امتصاص فيتامين  B12  
او بسبب تناول بعض  .Crahn's diseaseاو بسبب وجود امراض في ا�معاء مثل سوء ا�متصاص و .

 فيحدث اما بسبب قلة Folic acid deficiencyاما نقص  .,colchicine, neomycinا�دويـــــــــة مثل 
او بسبب سوء ا�متصاص .تناول ھذا الفيتامين كما في الرضع وا�طفال وايضـــــــــا الذين يتناولون الكحول

او بسبب تناول بعض ا�دوية التي تسبب نقص ھذا الفيتامين مثل  .او بسبب زيادة ا�حتياج كما في فترة الحمل .
Phenytoin - methotrexate – trimethoprim.  ويعالج ھذا النوع من انواع فقر الدم ببساطة

 كل يوم  folic acid ملغم من عfج ٥حيث يتم اعطاء جرعة   . B12 وفيتامين  folic acidنقص بتعويض 
 Vitaminاما نقص . غم يوميا ١الى ان يحدث تحسن ا�عراض لدى المريض ثم نستمر على جرعة محافظة 

812 deficiency جfاعطاء ع fفيتم تعويضة من خ  Hydroxycobalamine مايكروغرام ١٠٠ بجرعة 
ثم بعد ذلك زمfئنا الكرام يعطى كل .ثم يعطى مرة واحدة في ا�سبوع لمدة ستة اسابيع .مرتين في اول اسبوع 

 عن Hydroxycobalamine حيث ان اغلب المرض يحتاجون المعالجة بـ .ثfث اشھر الى نھاية الحياة 
  .وكf الدوائين متوفرين في الصيدليات .طريق العضلة على طول الحياة 
   ؟IRON-DEFICIENCY ANEMIAكيفية معالجة فقر الدم من نوع 

***********************************************  

المرض كثيرة ا�قراص التي تستعمل لمعالجة ھذا . ويتم عfج ھذا المرض اما باستعمال ا�قراص  او الحقن 
وايضا يتوفر نوع اخر من ا�قراص الفموية  . ملغم ٢٠٠ وتتوفر بتركيز  ferrous sulfateمنھا عfج 
والكمية  اليومية المطلوبة للمعالجة عن طريق  . ملغم ٣٠٠ وھو بتركيز   ferrous gluconateللحديد ھي 

 ساعات أي ٨  كل  ferrous sulfateولذلك يتم وصف  .ملغم من عنصر الحديد ١٥٠الفم من الحديد ھي 
 ferrousويتم وصف دواء  .اليوم من عنصر الحديد / ملغم ١٢٠حيث تعطينا  .ثfث مرات باليوم 

gluconate  اليوم من عنصر الحديد أي اقل من / ملغم ٧٠حيث يعطينا  . ساعة أي مرتين يوميا ١٢ كل
ferrous sulfate.  ص للحديد عن طريق الفم يتم اذا تم اعطاء ھذه احبائي كما تعرفون فان افضل امتصا

 فيسبب  irritantولكنه مخدش لجدر القناة الھضمية  .ا�قراص اما قبل الطعام بساعة او بعد الطعام بساعتين 
  :الغثيان وفي مثل ھذه الحال فيجب ان تكون لدى الزميل الصيدلي الحل لتخلص من ھذا التاثير المزعج وھو 

او استعمال نوع من ا�قراص يحتوي كمية قليلة من الحديد .  بجرعة قليلة ثم تزداد تدريجيا اما ان يتم البدء
 ملغم منه يحتوي على ٣٠٠ حيث تحتوي على كمية قليلة من الحديد بكل قرص ferrous gluconateمثل 
او . داد تدريجيا او يتم قطع العfج الى ان تزول ا�عراض والرجوع باستعمال بجرعة تز.  ملغم من الحديد ٣٥

او يتم استعمال مستحضرات حديد بطيئة . يتم استعمال ھذا الدواء مع الطعام فانه يقلل ھذا التاثير المخدش 
  . slow release formulationالتحرر 

كما تfحظون زمfئنا الكرام خمس حلول لتخلص من ھذا التاثير ويجب ان تكون ھذه حاضر في ذھن الصيدلي 
احبائي لو لم تنفع ھذه الحلول جميعھا ولم . له الطبيب لو احتاجھا وھي من اھم مھام الصيادلة ليعطيھا لزمي

. يتحمل المريض الغثيان والتقيوء وا�لم البطني الذي حدث نتيجة استعمال الحديد وكذلك ا�مساك او القبض 
احبائي . لوريدي او العضلي فانه يجب في ھذه الحالة نلجأ الى استعمال عfج عن طريق الحقن سواء كان ا



 ١٨٥

ويمكن معرفة ا�ستجابة العfجية على المريض من خfل ان ھناك زيادة تبدا بالحصول في كريات الدم الحمراء 
وكذلك فان الھيموكلوبين يبدا با�رتفاع من بعد اليوم السابع الى العاشر من . تبدا من اليوم الرابع للمعالجة 
 ١٠-٤ديسيليتر ويرجع الى مستواه الطبيعي بعد /غم ١ ايام ٧لھيموكلوبين كل البدء بالمعالجة حيث يرتفع ا

. وكذلك يمكن معرفة ا�ستجابة العfجية من خfل تحسن ا�عراض عند المريض . اسبوع من بدء لمعالجة 
زيادة  مع اقراص الحديد �نه يؤدي الى Cوينصح ايھا الزمfء الصيادلة كما تعلمون ان يت استعمال فيتامين 

 اسابيع حتى يرجع ١٠ الى ٤احبائي اما فترة المعالجة با�قراص الفموية فتستمر من . امتصاص الحديد 
 replenish iron اشھر ٣ لتعويض مخزون الحديد لمدة  lowثم نستمر بجرعة قليلة . الھيموكلوبين طبيعي 

stores .وصف الدواء �نجد استجابة دوائية احبائي دعنا نتوسع فنذكر لماذا في بعض ا�حيان وبالرغم من 
اكيد ذلك يكون لعدة اسباب منھا قد يكون تشخيص المرض خاطىء أي ان المريض يعاني من . لھذا المرض 

فقر الدم من نوع اخر وليس فقر الحديد وقد يكون بسبب سوء ا�متصاص للعfج او بسبب ان المريض يعاني 
  او ان المريض لم يتحمل الدواء ولم ياخذ الجرعة  chronic infectionمن نزف مستمر او يعاني من 

احبائي تتذكرون اننا قلنا ان ھناك حقن . الكافية او ان المريض يتناول ادوية اخرى تقلل من امتصاص الحديد 
 مل ٢ ملغم حجمھا ١٠٠ وتحتوي على Iron dextranايضا تستعمل لمعالجة فقر الدم بنقص الحديد وھي 

 ملغم ٥٠ تحتوي على Iron sorbitolوايضا .لعضلة او عن طريق التسريب الوريدي  وتعطى عن طريق ا
احبائي نلجأ الى .  وھو يعطى وريديا ferric gluconate 100 mg/5mlوتعطى عضلي فقط  وايضا 

 Oral iron استعمال ھذه الحقن بدل الى اقراص الفموية في حا�ت منھا عدم تحمل الجرعة الفموية
intolerance. او سوء ا�متصاص Malabsorption. او النزف المستمر Chronic blood loss. او 

زمfئنا .  كما في فقر الدم الشديد rapid response is required الرغبة بالحصول على استجابة سريعة
  :الصيادلة ا�عزاء ويتم حساب الجرعة اذا كان ا�عطاء عن طريق الحقن حسب القانون التالي 

مضروبة بوزن المريض مضروبة في    ))   ھيموكلوبين المريض–الھيموكلوبين الطبيعي =((ة المطلوبة الجرع
٣.   

   .٧فلو كان رجل تركيز الھيموكلوبين له 
  . كغم ٨٠ووزنه ھو 

   .٣ ضرب ٨٠ضرب )٧- ١٥= ( فان الجرعة المطلوبة ھي 
  . ملغم ١٩٢٠= الجرعة المطلوبة 

  . تقريبا تعطى بين يوما واخر لتصحيح فقر الدم ferric gluconate 100 mg/5m امبولة من ٢٠أي 
  .اما ا�طفال فان  العfج باحد مستحضرات الحديد الفموية جدا فعال في اغلب الحا�ت

اليوم تقسم الجرعة الى مرتين الى ثfث مرات باليوم بين ا�كل او بعد ا�كل لتجنب /كغم /ملغم ٦ويعطى بجرعة 
 ثfث اشھر لتعويض الكامل ٣-٢ويجب ان تستمر العfج من . ية للحديد على القناة الھضمية التاثيرات الجانب

 ساعة ،وفي اليوم الرابع يبدا ٢٤ا�ستجابة عادة تكون سريعة للعfج وخfل . لعنصر الحديد في الجسم
  :وفي حالة فشل ا�ستجابة للمعالجة يمكن ان يكون بسبب . الھيموكلوبين با�رتفاع 

  .ء ا�متصاص سو*
  .استمرار سبب فقدان الدم او نقص الحديد *
  .تشخيص خاطئ لفقر الدم *

  .وفي حالة سوء امتصاص مزمن 
  .).iron dextran amp(فانه يعطى الحديد عن الطريق العضلي مثل 

 امبو�ت حيث ان كل جرعة سوف تزيد ٤- ٣الجرعة تعطى بين يوم واخر لمدة /كغم / ملغم ٤والجرعة ھي 
  .ديسلتر /ملغم ١يموكلوبين بمقدار الھ

 اقل HBويتم الجوء الى ھذه الحالة عندما يكون مستوى    packed red cell transfusionالعfج بــ   
ويجب . كغم /مل ٥ديسيليتر  والكمية التي تعطى خfل المرة الواحد يجب ان �تكون اعلى من / غم ٥من 

م ،مرة او مرتين من ھذه الكمية سوف تكون كافية لرفع مستوى مراقبة عدد ضربات القلب خfل تسريب الد
  .الھيموكلوبين الى المستوى المطلوب 

   
     .Osteoarthritisمرض 

**********************  
بعد تشخيص ھذا المرض تبدا الخطة العfجية لھذا المرض بنصائح غير دوائية وھي الراحة وتعليم المريض 

فيما تطلبه منه وكذلك تغيير النمط الغذائي وتخفيف الوزن وعfج طبيعي ،فاذا لم عن مرضه لكي يقتنع اكثر 
 واحيانا Topical capsaicin او acetaminophen: Oralنجد استجابة جيد نبدا باعطاء المريض 

 فاذا لم نحصل على استجابة جيدة ولم يقل chondroitin sulfate مع glucosamine sulfateنضيف 
 وننظر اسبوعين الى ثfث كمعدل زمني  فاذا لم تكن ا�ستجابة جيدة NSAID المريض احد ادوية ا�لم ،نعطى
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 opioid فاذا لم تحصل ا�ستجابة نعطي NSAIDللدواء نعطي دواء اخر من نفس مجموعة ادوية 
analgesics او hyaluronate injections او Intraarticular corticosteroid injections.   

  
 تتضمن خطين اساسيين ھما المعالجة غير -بالسوفان -  او ما يسمى Osteoarthritisمعالجة مرض وان 

الدوائية التي ھي عبارة عن برامج عfج طبيعي وايضا تقليل الوزن واجراء بعض التمارين الرياضية والخط 
ذر عند استعمال ا�دوية الثاني ھو المعالجة الدوائية وبما ان ھذا المرض يحدث غالبا في الكبار فيجب الح

والتدرج في استعمالھا من ا�ضعف الى ا�قوى فاذا كان ا�لم من النوع البسيط الى المتوسط الشدة في ھذا 
 topical analgesics orالمرض فان العfج الذي نبدي بھو اما مسكن الم موضعي او براستول 

acetaminophen. لوب فاننا ننتقل الى استعمال  فاذا لم تنتج ھذه ا�دوية التاثير المط)NSAIDs( عن 
    . iuboprofenطريق الفم مثل 

  
  

 ھي Osteoarthritis  التي نوصي بھا البدء في معالجة مرض السوفان  prarcetamolوان جرعة عfج 
 hours6 to 4 mg every 650 to 325 غم يوميا للذين مدمني الكحول ٢ غم يوميا و ٤ على ان �تتجاوز 

 liver diseaseديھم امراض في الكبد وھذا العfج مناسب لكبار السن البدء به ولكنه يعطى بحذر لكل من او ل
and those who chronically abuse alcohol ج تسببfن الجرعة العالية من ھذا الع� fatal 

hepatotoxicity اما Renal toxicity فقليل الحدوث جدا مع ھذا الدواء مقارنة مع AIDsNS وايضا، 
   .GI bleedingمعرضين لخطر اخر غير السمية الكبدية وھو   paracetamolالذين يتناولون الكحول مع  

  
   

 ھي الخط العfجي الثاني او الخيار Nonsteroidal Antiinflammatory Drugsكما ان مجموعة ادوية 
  pain او في حالة وجود etamol parac الذين �يستجيبون لعfج Osteoarthritis الثاني في مرضى  

  علما ان التاثير المسكن الكامل لھذه ا�دوية يظھر بعد اسبوع من البدء بھذه ا�دوية  inflammationمع 
 اسبوع من البدء بالمعالجة علما ان جميع ھذه ا�دوية متساوية ٣-٢اما التاثير المضاد لfلتھاب فيظھر بعد 

 ا�لتھاب ولكن مع ذلك تجد اختfف متعددة بين المرضى لfستجابة كما ان القوة في تسكين ا�لم ومعالجة
اختيار احد افراد ھذه المجموعة يعتمد على تجربة الواصف للدواء وسعر الدواء وسمية العfج وتقبل المريض 

 ٣-٢له وامكانية استعمالة وفق وصف الطبيب ومن المھم القول ان وصف الدواء والتاكد من فعاليت يحتاج 
اسبوع وفي حالة الفشل نستبدل بدواء اخر من نفس المجموعة  وھكذا اما اعطاء عfجين معا من ھذه 

  .المجموعة فانه يزيد من حدوث التاثيرات الجانبية و�يعطي تاثير اضافي لذا يجب تجنبه 
 مثل عfج selective inhibitors) 2-COX (2-Cyclooxygenaseوايضا يجب التذكير ان 

)oxibcelec تعطي تاثير مشابھة لبقية ادوية NSAID ولكنھا اقل تاثيرا على المعدة وا�معاء واقل تسببا في 
استعمال ادوية  حدوث التقرح والنزف فيھما ولكن تم مfحظة زيادة مخاطر ا�مراض القلبية مع 

selective inhibitors) 2-COX (2-Cyclooxygenaseھم خطر  لذا فھي تفضل للمرضى اللذين عند
   .cardiovascular toxicity وخطر قليل لحدوث related GI effects-NSAIDكبير لحدوث 

   
 التي ربما تسبب القرحة وايضا ممكن GI complaints ھي NSAIDsومن اھم التاثيرات الجانبية �دوية 

�سھال حيث ممكن ان  والم البطن وانتفاخ البطن وغازات واdyspepsiaان تسبب الغثيان   وفقدان الشھية و 
ولتجنب  ھذه التاثيرات يمكن استعمال ھذه ا�دوية بعد الطعام او الحليب باستثناء % ٦٠-١٠تحدث بنسبة 

 فانھا يجب ان �تؤخذ مع الحليب �نه سوف يفكك ھذه coated products-entericالتي عملت على شكل 
  .الي تسبب التاثيرات التي ذكرناھا ا�دوية ويجعلھا تتحرر قبل وصولھا للمكان المخصص وبالت

  
 gastric ممكن ان تسبب في حدوث القرحة المعدية او ا�ثني عشري NSAIDومن المعلوم ان جميع ادوية 
and duodenal ulcers ولكن خطر ھذا التاثير يزداد عندما توجد عوامل اخرى مع استعمال ھذه ا�دوية 

NSAIDمريض  وھذه العوامل ھي عندما يكون لد الhistory of peptic ulcer disease او عندما 
 او عندما يكون المريض  cardiovascular disease, .g.e(medical conditions(,يستعمل المريض 

 anticoagulant او  corticosteroid  drugs او عندما يستعمل المريض increased ageكبير العمر 
,therapy.   
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 الذي يحمل خطر التعرض لحدوث  Osteoarthritis  لمريض السوفانSAIDNوعندما يتم وصف ادوية 
 التي ھي اقل خطرا على selective inhibitor2-a COX القرحة او النزف فانه بھذه الحالة اما يتم وصف 

 ولكن نعطي معه احد  diclofenac مثل nonselective NSAIDالمعدة وا�معاء او يمكن  نصف للمريض  
وفي كf الحالتين يجب نصح المريض بتناول  . omeprazole مثل on pump inhibitor protادوية 

  .ا�دوية بعد الطعام 
  

 ھي ممنوعة في اخر ثfث اشھر من الحمل وتعطى بحذر في اول ستة اشھر NSAIDsوان مجموعة ادوية 
الصفيحات الدموية  وبالتالي تمنع ارتباط thromboxane production،وايضا ھذه ا�دوية تسبب منع 

 وايضا ھذه ا�دوية ممكن ان تسبب  warfarinوبالتالي ھناك خطر حدوث النزف خصوصا اذا استعملت مع 
hypersensitivity , hepatitis, kidney diseasesامراض الكلية والتھاب الكبد والتحسس  

reactions وايضا  depression, headaches, dizziness, drowsinessر جانبي ولكن بصورة  كتاثي
  .نادرا نوعا ما  ا� في حالة الجرعة والعالية وا�ستعمال المطول 

  
 والتي تعتبر الخط العfجي ا�ول في مرضى Topical Therapiesومن اھم ا�دوية العfجية الموضعية 

شدة حيث  وھو يعمل على ازالة ا�لم البسيط الى المتوسط الCapsaicin ھو Osteoarthritisالسوفان 
 ولكي oral analgesics or NSAIDsيطبق على المفصل الذي يحدث فيه ا�لم ويستعمل اما منفردا او مع 

 اسبوع اربع مرات يوميا وان كان ا�فضل ان يعطى مرتين ٣- ٢يعطي تاثيره المسكن يجب ان يستعمل لفترة 
ون ا�دوية التي تستعمل مرات عدة في يوميا لكي يسھل استعماله من قبل المريض �ن كثير من المرضى يتجنب

اليوم كما يجب ان نبتعد عن تطبيقه على العين او الفم ونقوم بغسل اليد بعد تطبيقه وھو متوفر على عدة اشكال 
 Capsaicin%0.025 علما انه متوفر بتركيزين في الصيدليات .or lotion, gel, creamصيد�نية ھي 

0.075%or .   
  

 ملغم يوميا وعfج ١٥٠٠ بجرعة �تتجاوز glucosamine sulfateي ويمكن استعمال عfج
chondroitin sulfate ملغم يوميا في معالجة مرضى  السوفان ١٢٠٠ بجرعة �تتجاوز 

Osteoarthritis حيث يخفف ا�لم نوعا ما ، ولكن في الحقيقة كثير من المصادر الطبية تقول ان � دور   
�لم او معالجة ا�لتھاب او توقف تدھور المريض، ومن اھم التاثيرات الجانبية لھذين العfجين  في تخفيف ا

لھما ھو انتفاخ البطن والغازات والم وتقلص في عضfت ا�معاء وايضا ھذين الدوائين ممنوعين على من لديه 
  . ھو الغثيان chondroitin كما ان اشيع تاثير جانبي لعfج shellfish allergiesتحسس للسمك  

  
  ھل تعـــــــــــــــــــــــلم ؟

*************************  
 � يوصى باستعمالھا في معالجة مرض السوفان �نھا لھا تاثيرات Systemic corticosteroidان ادوية 

 Intraarticular corticosteroidجانبية كثيرة وايضا لعدم وجود دليل على فائدتھا ،نعم يمكن استعمال 
nsinjectio زالة ا�لم خصوصا عندما يكون ھناك� a joint effusion ومن ا�دوية التي تستعمل في 

 ملغم علما ان التاثير المزيل ٢٠-١٠ حقن موضعي مفصلي بجرعة triamcinolone المفاصل الكبيرة ھي 
نوصي  ساعة من الحقن المفصلي لھذه ا�دوية ويستمر لغاية شھر الى شھرين و٧٢-٤٨لfلم يبدا بعد 

 حقنة من ٤-٣المريض بالراحة �يام بعد حقن ھذه ا�دوية وعدم الجھد على المفاصل كما ان المسموح به ھي 
  .ھذه ا�دوية بالسنة لتجنب التاثيرات الجانبية الخطرة 

   
 يمكن ان تستعمل في Tramadol  او oxycodone  مثل Opioid Analgesicsوان مجموعة ادوية 
   في حال لم يستجيب المريض لfدوية Osteoarthritisلمفاصل في مرض السوفان معالجة تسكين الم ا

 او الحقن NSAIDs, acetaminophenالسابقة وفشلت في اظھر تاثير عfجي مسكن مرغوب مثل 
 ممنوعة نتيجة وجود فشل NSAIDs او في حالة كانت topical therapyالموضعي المفصلي لfدوية او 

حة غير مسيطر عليھما  ومن ھذا الكfم يتبن ان استعمال ھذه ا�دوية يكون خط عfجي كلوي او ربو او قر
 كما يفضل ان يكون مع simple opioids ويفضل من نوع dose opioids-Lowرابع ولكن يجب ان نبداء 

.acetaminophen او على شكل release compounds-Sustained لfلم خfليعطي تاثير مسكن ل 
  .مf اليوم كا

   
 ينفع في معالجة وتسكين الم مرض acetaminophen منفردا او مع Tramadol وان استعمال ھذا العfج

Osteoarthritis جي رابع كما انه يزيد من فعالية تسكين ا�لم عندما يعطى معfكخط ع  NSAIDs or 
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 selective inhibitors2-COXج يمكن ان يستعمل كبديل للمfرضى اللذين ممنوع عليھم  كما ان ھذا الع
 ملغم ١٠٠ او �يتحملون استعمالھا ويجب ان يتم البدء باقل جرعة من ھذا العfج ھو NSAIDsاستعمال 

 acetaminophenيوميا كما ان ھذا العfج متوفر مع / ملغم ٢٠٠يوميا تزداد للسيطرة على ا�لم اكثر الى 
علما انه من اھم التاثيرات الجانبية لھذا الدواء ھي  release tablet-sustainedوايضا متوفر على شكل 

  .الغثيان وا�مساك والتقيوء والصداع 
   

weight hyaluronic -molecular-High التي ھي عبارة عن Hyaluronate Injectionsوان ادوية 
acidنعطيه من  الذي يعتبر احد مكونات الغضروف الطبيعي عند ا�نسان ولكنه عند مرضى السوفان يقل لذا 

 حيث reconstitute synovial fluid and reduce symptomsالخارج على شكل حقن  لسببين ھما 
 provides lubrication withيحسن سھولة الحركة وامتصاص الصدمة الخارجية اثناء الحركة 

motion and shock absorbency   وھو يعطى  على شكل موضعي في المفصل الملتھب  
cular hyaluronic acid intraarti حيث يتوفر تحت اسم sodium hyaluronate ٢/ ملغم ٢٠ بقوة 

 يعطى اسبوعيا لمدة ثfث hylan polymersمل حيث يعطى كل اسبوع لمدة خمس حقن فقط ويتوفر ايضا 
اء اسابيع فقط ،ومن المھم القول ان ھذا الدواء يعطى كخط عfجي اخير وايضا ھو غالي �ن اخذ ھذا الدو

ومن اھم drug and administration costsيحتاج لسعر الدواء وايضا كلفة حقنة من قبل الطبيب 
  .تاثيراته الجانبية ھي انتفاخ مؤقت في المفضل 

  
  .ھشاشة العظام 

********************  
 systemic ھي induced osteoporosis-Drugمن اھم ا�دوية التي تسبب ھشاشة العظم  

roidscorticoste  ج /   ملغم ٧.٥   ولكن بجرعة تكافىء او اكبر من جرعةfاليوم ولفترة طولية من ع
 antiepileptic وايضا من ا�دوية التي تسبب ھشاشة العظام بعض ادوية الصرع prednisoneبزولون 
drugs مثل Phenobarbital, phenytoin وايضا ادوية depomedroxyprogesteron  acetate .   

   
 ا�ول غير عfجي ويتضمن النصح osteoporosisناك خطين رئيسيين في معالجة مرضى ھشاشة العظام وھ

فاذا لم يستطيع المريض تناولھا من الغذاء  ،Dبتناول ا�غذية التي تحتوي على عنصر الكالسيوم وفيتامين 
زائي بما ان الكافئين وكذلك اع . Dمن  الكالسيوم وفيتامين   فيجب اعطاء مكمfت صيد�نية تحتوي كل

caffeine يزيد من خروج الكالسيوم لذا يجب تقليل تناول الكافئين caffeine وكذلك يجب نصح المريض
 reduce fracture و  minimize bone loss و peak bone massبتجنب التدخين لكي نحصل على  

risk.   
   

 الذي يجب  ان يؤخذ بكمية كافية حتى lciumCaوفي البداية يجب القول يجب تناول عنصر الكالسيوم     
 كما ان الكالسيوم يزيد bone destruction وبالتالي حصول hyperparathyroidismنتجنب زيادة 

 D and osteoporosis كما يجب ان يعطى مع  bone mass densityالكثافة الكتلية للعظام 
medicationsعظام الذي يعد عنصر اساسي في معالجة ھذا  في حالة الحاجة لذلك كما في مرض ھشاشة ال

 حيث يحتوي كمية كبيرة من عنصر Calcium carbonateوالمستحضر الصيد�ني المتوفر .المرض  
ويجب ان تعطى مع الطعام �ن وجود الحامض المعدي يزيد من امتصاصھا ولكن % ٤٠الكالسيوم تصل الى 

اصه على وجود الحامض المعدي لذا �يجب اعطاءه  �يعتمد امتصCalcium citrateيوجد مستحضر اخر 
مع الطعام ، وبما انه زيادة عنصر الكالسيوم في ھذه المستحضرات يقل كلما زادت جرعتھا لذا يجب ان 

 ملغم فقط كما انه من اھم التاثيرات الجانبية لھذه �٦٠٠تتجاوز الجرعة اليومية لعنصر الكالسيوم 
 ولكن يجب dietary fiberمكن التخلص منه عن طريق تناول السوائل و المستحضرات ھي ا�مساك الذي ي

ان تفصل عن وقت تناول مستحضرات الكالسيوم  واجراء التمارين الرياضية كما ان من التاثيرات الجانبية 
  .  ھي الغازات وانتفاخ البطن والم في المعدة والشعور بعد ا�رتياح Calcium carbonateا�خرى لدواء 

   
و من اھم ا�سباب التي osteoporosis وعنصر الكالسيوم البداية العfجية لھذا المرض D عتبر فيتامين وي

 وقلة التعرض �شعة الشمس و insufficient intake ھي Vitamin Dتؤدي الى نقص فيتامين 
decreased skin productionيتامين تزيد من  و قلة اا�يض من الكبد والكلية كما ان زيادة تناول ھذا الف

امتصاص الكالسيوم من ا�معاء وبالتالي تزيد من كثافة العظام وتقلل من خطر تعرضه للكسر وتعالج ھذا 
 وحدة يوميا ١٠٠٠ الى ٨٠٠كما ان الجرعة التي يوصي بيھا من ھذا الفيتامين يوميا تتراوح بين .المرض  

  .في معالجة ھذا المرض  
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 ھي الخط العfجي الثالث في عfج مرض ھشاشة العظام اذا لم phonatesBisphosوتعتبر مجموعة ادوية 

 في hydroxyapatite وتعمل ھذه ا�دوية عن طريق ا�رتباط  Dتنفع المعالجة باعطاء الكالسيوم وفيتامين 
 الى سطح العظم الذي تزيد من عملية تنخر العظم وھشاشته وھذه osteoclastالعظم فيقوم بتثبيط ارتباط 

 وھذا التاثير المفيد يعتمد على fracture risk reductionsدوية تعمل على زيادة كثافة العظام وكذلك ا�
 شھر من المعالجة وبعد ترك ھذا ا�دوية  ١٢-٦جرعة الدواء ويمكن مfحظة ا�ستجابة العfجسة خfل اول 

 oral و risedronate و  ateAlendron ,يبقى تاثيرھا لمدة حسب نوع الدواء المستعمل ،علما ان كل من 
ibandronate قد تمت المصادقة عليھم لمعالجة ومنع ھشاشة العظام بعد سن اليأس postmenopausal 
osteoporosis جيfاما ع zoledronic acid و )ibandronate فقد تم السماح باستعمالھم فقط لمعالجة 

 alendronate و Risedronateا ان عfج ھشاشة العظام التي تحدث بعد سن الياس عند النساء كم
 induced osteoporosis-glucocorticoidيستعمfن في معالجة ھشاشة عظام الرجال وايضا معالجة 

 كما يجب ان تعطى risk of adverse GI effects،وھذه ا�دوية يجب ان تعطى بحذر لتقليل خطر حدوث 
 not(   مع قدح ماء كبير oral ibandronateاعطاء قبل تناول الطعام بنصف ساعة ولكن قبل ساعة من 

)or milk, mineral water, juice, coffee ( صباحا ويبقى المريض منتصب وليس راقد لمدة نصف
 esophagealلمنع تاثيراتھا على المريء ibandronate(ساعة بعد تناولھا  وساعة بعد تناول عfج 

irritation and ulcerationالمرضى يفضل ا�عطاء ا�سبوعي لھذه ا�دوية او الشھري  ،كما ان اغلب 
وليس اليومي وفي حال نسيان الجرعة ا�سبوعية يمكن تناولھا في اليوم التالي اما بعده فيجب ا�نتظار الى 

الجرعة القادمة وكذا الشھرية يجب تناولھا اذا  ذكرھا  الى قبل سبعة ايام من الجرعة القادمة  اما بعده فيجب 
�نتظار الى موعد الجرعة القادمة ،كما ان اغلب التاثيرات الجانبية لھذه ا�دوية ھي الغثيان و الم البطن و ا

or duodenal irritation, gastric, Esophageal. dyspepsia وكذلك التقرح المعدي والنزف اما 
site -d local injectionan, like symptoms-flu, feverتاثيرات ا�عطاء الوريدي لھذه ا�دوية ھي 

reactions حظة حدوثfوايضا تم م Osteonecrosis في الفك .  
 Mixedوان من الخيارات العfجية ا�خرى في معالجة مرض ھشاشة العظام ھي مجموعة ادوية 

Antagonists/Estrogen Agonists جfوالتي من ابرزھا ع Raloxifene الذي يعطى تاثير مشابه 
وجين في العظام ومعاكس له على الرحم والثدي ويعطي لمعالجة ومنع ھشاشة العظام بعد سن لتاثير ا�ستر

  ويزيد من كثافة عظام الورك والعمود vertebral fractures حيث يقلل من postmenopausalالياس 
  وبعد التوقف عن ھذا الدواء يرجعbisphosphonates. ولكن اقل من تاثير spine and hipالفقري  

bone loss كما ان ھذا الدواء له فوائد اخرى منھا تقليل خطر سرطان الرحم والثدي وتقلل من LDL  
 وھذا العfج ممنوع في حال triglycerides  ولكنھا تزيد من  HDLوالكوليستيرول وايضا تزيد الى حد ما 

 المريض عن  كما يجب ان يتوقفactive or past history of venous thromboembolismوجود 
  .استعماله في فيما لو كان في وضع ممنوع من الحركة لفترة طويلة 

 الذي ھو في ا�صل يتحرر من الغدة الدرقية Calcitoninومن العfجات التي تستعمل في ھشاشة العظام ھو 
thyroid glandج لعدة امراض ويعتبر الخطfجي  عندما يزداد تركيز الكالسيوم في الدم ولكنه يصنع كعfالع 

 سنوات ٥الثالث لمعالجة مرض ھشاشة العظام بعد ا�دوية التي شرحناھا ويعطى لمعالجة ھشاشة العظام بعد 
 و�تؤثر تاثير نافع intranasal على شكل vertebral fracturesمن سن اليأس وھو يعطى فقط لتقليل 

ا ان ھذا الدواء يقلل من الم الكسور  كمhip fracture riskعلى كثافة عظم الورك و�تقلل من خطر الكسر 
 اسابيع كما يجب عدم استعماله لھذا ٤في العمود الفقري ولكن يجب ان يعطى لفترة قصيرة فقط ليس اكثر من 

 intranasalالغرض مع وجود مسكنات اخرى بنفس الفعالية وارخص سعرا ويعطى ھذا الدواء على شكل 
dose ج قليل ا�ستعمال جدا . يوميا تحت الجلد  وحدة١٠٠ وحدة يوميا او ٢٠٠ بجرعةfولكن اعزائنا ھذا الع

  .لوجود البدائل وبسبب تاثيراته الجانبية وايضا بسبب سعره الغالي 
  

   في معالجة مرض ھشاشة العظام  ؟Thiazide Diureticsدور ادوية 
***********************************************  

دة اعادة امتصاص الكالسيوم من خfل الكلية ومنع خروجھا مع البول أي تقلل ھذه ا�دوية تعمل على زيا
 من خfل توفير كمية كالسيوم جيدة في bone massطرحھا من خfل البول ولھذا فھي تعمل على زيادة 

 �يوصي بيه ولكن لو osteoporosisالجسم وخاصة العظام ولكن وصفھا لمعالجة مرض ھشاشة العظام 
عطاء مدرر لمريض وكان ھذا المريض مصاب بمرض ھشاشة العظام فان المدرر ا�فضل ھو احتجنا �

osteoporosis لكي يدعم ادوية ھشاشة العظام ا�خرى كما ينفع في اعطاءه للمريض الذي يستعمل 
glucocorticoids ملغم لكي يقلل من خروج الكالسيوم  ٣٠٠ ويخرج كالسيوم يوميا اكثر من .  
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 الذي يعمل على زيادة  Teriparatideية التي تستعمل في معالجة ھشاشة العظام ھو عfج ومن ا�دو
osteoblast number and activityوبالتالي تزيد من عملية تكوين واعادة بناء العظام   bone 

remodeling rate وھذا الدواء يستعمل في معالجة ھشاشة العظام للنساء بعد سن اليأس كما يستعمل، 
عfج ھشاشة عظام الرجال اللذين ھم في خطر كبير لحدوث الكسور حيث ان ھذا الدواء مفضل في معالجة كل ل

 very low و multiple risk factors for fracture و history of osteoporotic fractureمن 
bone density  كما يعتبر ھذا الدواء الخط الثاني بعد فشل المعالجة بادوية phonate therapybisphos 

،وقطع تناول ھذا الدواء يؤدي الى تقليل من كثلفة العظم ولكن يبقى فعله المضاد للكسور لفترة طويلة وجرعة 
 يوما ويجب عند اعطاء العfج على المريض ان ٢٨ مايكروغرام تحت الجلد يوميا لمدة ٢٠ھذا الدواء ھي 

 كما يجب حفظ ھذه الحقن في الثfجة sionorthostatic hypotenيجلس وعدم الوقوف لتجنب حدوث 
 لذا يجب قياس تركيز الكالسيوم بعد hypercalcemiaلتجنب التلف ومن المتوقع ولكن بصورة نادرة حدوث 

  . شھر من بدء المعالجة 
 وحدوث مرض ھشاشة العظام حيث Glucocorticoids كما ان ھناك عfقة كبيرة بين استعمال ھذه ا�دوية 

 التي تعتبر الوحدة البنائية للعظم وايضا تقلل ھذه osteoblasts ھذه ا�دوية يؤدي الى تثبيط لعمل ان استعمال
 وايضا تزيد من الطرح decrease calcium absorptionا�دوية من امتصاص الكالسيوم من ا�معاء 

ذي يزيد من  الsecondary hyperparathyroidism مما يؤدي الى renal calciumالكلوي للكالسيوم 
 شھر ١٢-٦ سريعا أي بعد فترة Bone lossesعملية ھشاشة العظام ويظھر تاثير ھذه ا�دوية على العظام 
 � يسبب ھذه inhaled glucocorticoidsمن ا�ستعمال ،ولكن استعمال جرعة قليلة الى متوسطة من 

 osteopenia orتابعة حدوث  فيجب مinhaled glucocorticoidsالتاثيرات اما الجرعة العالية منھا 
osteoporosis.   ومن المھم القول ان أي مريض يستعملsystemic glucocorticoid لفترة طويلة مثل 

prednisone ملغم يوميا مع فيتامين ١٥٠٠ اشھر يجب ان يعطى كالسيوم بجرعة ٦ ملغم لمدة ٥ بجرعة D 
شاشة العظام بسبب ھذه ا�دوية فيمكن وفي حالة حدوث مرض ھ. وحدة يوميا ١٢٠٠ الى ٨٠٠ بجرعة 
 Rheumatology لمعالجتھا بل ان الكلية ا�مريكية لــ alendronate and risedronateاعطاء 

guidelines توصى بان كل مريض يتناول systemic glucocorticoids مثل  prednisone ٥ بجرعة 
وفي حال عدم تحملھما يمكن dronatealendronate and rise اشھر يجب ان يعطى اما ٣ملغم لمدة 

  . لذلك Teriparatideاعطاء 
 والعfج ا�نسب لھا في الحمل  حا�ت مرضية 

  نظرة عfجية وصيد�نية على الحمل   

*****************************  

  يوما وتحسب من اول يوم من اخر دورة شھرية الى يوم الو�دة وتقسم فترة٢٨٠فترة الحمل ھي تقريبا 
 ،وتحدث تغيرات كثيرة في فترة trimester.الحمل الى ثfث اقسام كل قسم ثfث اشھر ويسمى كل قسم 

 و كذلك يحدث زيادة في  vomiting و  delayed gastric emptyالحمل تؤثر على امتصاص الدواء منھا 
gastric pH تؤثر على امتصاص ا�دوية التي تكون weak acids and basesث زيادة في  وكذلك تحد

 وتقلل طرح بعض ا�دوية كما تحدث liver enzyme activityتركيز ا�ستروجين والبروجستيرون تغير 
 في الجسم وايضا تركيز soluble drugs-fat تؤدي الى زيادة توزيع Body fatاثناء الحمل زيادة في 
Plasma albuminدوية التي ترfتبط بنسبة عالية لھذا البروتين  يقل لذا سوف يزداد الجزء الحر الفعال ل

 بسبب زيادة نشاط rapidly cleared by the liver and kidneyولكن ھذا �يؤثر كثيرا �نه سوف 
 ھي موضع تبادل بين placenta   وتعتبر المشيمةto 30% %50الترشيح الكلوي خfل الحمل الى نسبة 

الذي يحدد ھذا العبور الى الجنين ھو الوزن الجزيئي للدواء ا�م والجنين لكثير من المواد بما فيھا الدواء ولكن 
1,000  تعبر بسھولة والتي لھا وزن جزيئي اكبر من daltons500 فا�دوية التي لھا وزن جزيئي اقل من 

daltons ج ا�نسولين والھيبارين اما ا�دوية التي وزنھا الجزيئي بينf1,000 �يعبر مثل ع to 600 فھي 
 opiates مثل Lipophilic drugs وايضا من المھم القول ان ا�دوية التي تكون ذائبة بالدھون تعبر ببطء 

and antibiotics تعبر المشيمة الى الطفل بصورة اسرع واكثر من soluble drugs-water.   

  .اختيار العfج المناسب خfل الحمل 
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*****************************  

التي تحدث خfل فترة الحمل ھي congenital malformationھات الخلقية من المعلوم ان نسبة التشو
,5% to 3% من ھذه التشوھات نتيجة ا�دوية التي تصرف وخاصة التي تعطى من دون %1  وان نسبة 

اطfع الطبيب او الصيدلي عليھا وحدوث ھذه التشوھات يعتمد على جرعة العfج وطريقة اعطاءه وتزامنه مع 
ة ومرحلة الحمل عند تناول العfج حيث يكون خطر جدا في اول ثfث اشھر حيث ان تعرض بعض ا�دوي

الحامل في اول اسبوعين من الحمل الى عfج اما يؤثر أي يقضي على الحمل او � ،و�يوجد حد وسط بينھما 
destroy the embryo or have no ill effectج غير مناسب في فترةfمن  وايضا تعرض الحامل لع 

 days60 to 18 وھي فترة تكون ا�عضاء الرئيسية للجنين قد تسبب structural anomalies مثل ادوية  
cyclophosphamide, methotrexate و , retinoids, lithium, diethylstilbestrol

thalidomide و coumarin derivative مثل warfarin ل  اما اعطاء ا�دوية بعد ھذه المدة من الحم
 او تغير غير طبيعي في الجھاز growth retardation يوم من الحمل فيسبب اعاقة في النمو او ٦٠أي بعد 

]converting -angiotensin, ]NSAIDsالعصبي المركزي وھذا يحدث في استعمال ادوية منھا 
,]ACEIs[enzyme inhibitors  و tetracycline م نستنتج ان المبادىء ا�fساسية في  ،ومن ھذا الك

اختيار العfج خfل فترة الحمل ھي كثيرة منھا ان يكون الدواء امن خfل فترة استعماله ووجودة في جسم 
  .الحامل وان يكون باقل جرعة ممكنة بحيث  يكون غير مؤذي � لfم و� للجنين 

   والمراء الحامـــــــــل ؟folic acidعfج 

***************************  

 من ا�دوية الشائعة ا�ستعمال خfل فترة الحمل وھو عfج امن بل ھو ضروري جدا ffolic acidج يعتبر ع
 الذي قد يحدث في الجنين neural tube defectsفي فترة الحمل حيث يعطى للمراءة الحامل لتجنب حدوث 

ل خطر قليل لحدوث  خfل الحمل للمراءة التي تحمday/ mcg400نتيجة نقص ھذا العfج حيث يعطى بجرعة 
 الى ا�سبوع الثاني عشر من الحمل  اما جرعة ھذا العfج neural tube defectsتشوھات ا�نبوب العصبي 

في المراءة التي يكون خطر تعرضھا لتشوه في ا�نبوب العصبي كبير مثل التي تتناول بعض ادوية الصرع 
seizure medicationsه في ا�نبوب العصبي او التي مصابة بمرض  او التي اصيب جنينھا السابق لتشو

cell anaemia-sickle, diabetes mellitus اليوم الى ا�سبوع الثاني عشر من / ملغم ٥ فان الجرعة ھي
  .الحمل 

   خfل فترة الحمل ؟Constipationا�مساك 

*******************************  

جة التغيرات الھرمونية وقلة الحركة والعfج المناسب  خfل فترة الحمل نتيConstipationيحدث ا�مساك 
لfمساك خfل فترة الحمل ھي بتناول ا�غذية التي تحتوي على ا�لياف وتناول السوائل وزيادة الحركة واجراء 

 فھو امن خfل فترة الحمل ويعطى مرتين يوميا Lactulose,تمارين رياضية مناسبة ويمكن استعمال عfج 
 فيعتبر خط senna و bisacodyl, ساعة لكي يعطي تاثيره اما ٤٨مل  ولكن يحتاج الى  ١٥-١٠بجرعة 

 فيجب تجنب استعماله خfل الحمل �نه يؤدي Castor oil ،اما عfج Lactuloseعfجي ثاني اذا لم ينفع 
  .الى حدوث ا�جھاض 

   خfل الحمل ؟Gastroesophageal Reflux Diseaseمرض 
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*********************************************  

ھذا المرض يحدث كثيرا خfل فترة الحمل نتيجة ضغط الرحم على البطن ويسبب رجوع محتويات المعدة بما 
فيھا حامض المعدة الى المريء وايضا نتيجة ضعف فتحى بين المريء والمعدة واسترخائھا بسبب زيادة تركيز 

ة ھي حرقة في اعلى البطن وا�نتفاخ والتجشأ وا�سترجاع البروجستيرون خfل الحمل والشكوى الرئيسي
ويعالج عن طريق رفع الراس اثناء النوم وتقليل حجم الوجبات الغذائية وزيادة عددھا يعني بدل ما تاكل ثfث 

 وعدم الذھاب and caffeine, tobacco,  alcoholوجبات تغيرھا الى خمس وجبات صغيرة وكذلك تجنب
ساعات من تناول الطعام وعند الضرورة وفي حال عدم ا�ستجابة للخطوات السابقة يمكن  ٣للنوم ا� بعد 

 وفي حال cimetidine or ranitidine. مع  maalox  مثل Antacidsاعطاء ادوية مضادة للحموظة 
 فھذه ا�دوية metoclopramide مع esomeprazole, Lansoprazoleعدم ا�ستجابة يمكن اعطاء 

 Sodium bicarbonate and magnesiumن استعمالھا خfل فترة الحمل اما كل جميعھا يمك
trisilicate ل فترة الحملfفيجب ا�بتعاد عنھما خ .  

   في الحمل ؟Nausea and Vomitingمعالجة 

*********************************  

والتقيوء  من الحا�ت المرضية ) قيءأي ان ا�نسان يشعر بالحاجة الى التقيوء وھو مرحلة تسبق ال((الغثيان 
من % ٩٠الشائعة الحدوث جدا في الحمل بل يعتبرھا البعض احد ا�مور التشخيصية للحمل وتحدث بنسبة 

الحوامل وخاصة في ا�شھر ا�ولى من الحمل  وتوجد مرحلة شديد من التقيوء تحدث اثناء الحمل تسمى 
Hyperemesis gravidarumقيوء شديد يتطلب الدخول الى المستشفى من اجل  حيث يحدث غثيان وت

تعويض السوائل والتغذية بسبب التقيوء الذي يفقدھا ھذه المواد اما معالجة الغثيان والتقيوء في ا�ثناء الحمل 
فتتم في خطين متوازيين ھما نصائح غير دوائية تجنب ا�كfت الدھنية وتصغير حجم الوجبة الغذائية وزيادة 

 cyclizine مثل عfج antihistaminesا�دوية المسموح صرفھا لھذه الحالة ھي كل من ادوية عددھا واما 
 مثل anticholinergics ويمكن ايضا استعمال pyridoxine, وايضا يمكن استعماله مع 

,)scopolamine والخط ا�خر اذا لم تنفع ا�دوية السابقة ھو metoclopramide . اما اذا فشلت ھذه 
S solution   /Gبا�ضافة الى تعويض السوائل عن طريق اعطاء  .Ondansetronة يمكن استعمال ا�دوي

or ringer lactate.   

  . خfل فترة الحمل DIABETES MELLITUS مرض السكري 

 قد يكون قبل الحمل وقد يحدث اثناء الحمل وخاصة بعد DIABETES MELLITUSمرض السكري 
 مواد تنتج من المشيمة تعاكس عمل ا�نسولين وھذا قد ينتھي مع الحمل وقد ا�سبوع العشرين نتيجة وجود

يستمر معھا كما ان المراء غير المصابة بالسكري وقد اصيبت بالسكري اثناء الحمل فان المصاد تقول ھذا ھو 
اء اشارة لحدوث السكر مستقبf لذا يجب ان تتقي من ذلك ان امكن ويتم تشخيص ھذا المرض عن طريق اجر
تحليل قياس سكر الدم مع ا�عراض والعfمات مثل العطش وكثرة التبول وغيرھا وتتم المعالجة في اثناء 

 عن طريق تقليل السكريات والدھنيات واجراء nutritional and exerciseالحمل بتغير نمط الحياة الغذائي 
 لم تنفع ھذه ا�جرات يتم اعطاء المريضة تمارين مناسبة وتنزيل الوزن ان كانت المراءة تعاني من السمنة فاذا

اليوم تقسم على مرتين يوميا تعطى ثلثين الجرعة /كغم / وحدة 0.5 -1بجرعة insulinعfج ا�نسولين 
صباحا والجرعة الباقية مساءا اما اذا كانت تستعمل اقراص فيجب التوقف عنھا واستبدلھا با�نسولين �نه ھو 

   .المسموح وا�فضل خfل الحمل
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   خfل الحمل ؟Hypertensionأرتفاع ضغط الدم 

**********************************  

 pregnancy induced يحدث خfل الحمل وعندئذ يسمى Hypertensionارتفاع ضغط الدم 
hyprtension  اما اذا كان مع ارتفاع ضغط الدم خروج البروتين من البول فيسمى عندئذ preeclampsia 

 اما اذا chronic hypertension حدث قبل الحمل فيسمى عندئذ Hypertensionان ضغط الدم اما اذا ك
 خروج البروتين من خfل البول وحدوث تشنجات عصبية فيسمى Hypertensionرافق ارتفاع ضغط الدم 

ج  فيجب ان تعطى عpreeclampsiaf, ،والمراءة التي يكون عندھا خطر كبير لfصابة Eclampsiaعندئذ 
 كما neonatal death و preterm birth و preeclampsia ليقلل كل من ١٢ا�سبرين من ا�سبوع 
 و hypertension ملغم مرتين يوميا لتجنب ومنع حدوث ٥٠٠ بجرعة Calcium,يوصى لجميع الحوامل 

preeclampsia اما ا�دوية التي تستعمل في معالجة ارتفاع ضغط، Hypertension ل الحملfوتعتبر  خ
 اما ا�دوية calcium channel blockers و احد ادوية labetalol, methyldopaامنه ھي كل من 
 فيعطى عfج Hypertension فھي ممنوعة اما ارتفاع ضغط الدم الشديد ACEIsالمدرر وادوية 

magnesium sulfate باستثناء الذي يصاحب حالة eclampsia ففي ھذه الحالة نعطي  dose-high
.and chlorpromazine, nimodipine, diazoxide.   

   خfل فترة الحمل ؟VENOUS THROMBOEMBOLISMمرض 

*********************************************  

 VENOUSيتعرض بعض النساء لحدوث خثرة في ا�وردة وخاصة ا�طراف ومن العوامل التي تزيد حدوث 
THROMBOEMBOLISM ل فترة الحملfھو كبر السن و  خhistory of thromboembolism 

 و المراءة التي اجريت لھا عملية obesity , و زيادة الوزن family history of thrombosisاو 
 hypercoagulable conditionsقيصرية او التي عندھا بعض الحا�ت التي تزيد من حا�ت التخثر 

 low molecular weight او tionated heparinunfrac،ومعالجة ھذه الحالة تتم باعطاء عfج 
heparin  اسابيع بعد الو�دة وھذه ا�دوية ٦ وتستمر المعالجة لمدة فترة الحمل كلھا وا�ستمرار به لمدة 

امنه خfل فترة الحمل �نھا كبيرة الوزن الجزيئي و�تعبر المشيمة الى الجنين ،اما استعمال عfج 
Warfarin من الحمل فھو ممنوع �نھا يسبب عدة تاثيرات منھا  بعد سادس اسبوعfetal bleeding و 

malformations of the nose و CNS anomalies.   

   خfل فترة الحمل ؟headache عfج الصداع 

*********************************  

رياضية وعمل مساج ممكن ان يحدث الصداع خfل الحمل وتتم المعالجة عن طريق اجراء بعض التمارين ال
 فھو امن خfل الحمل اما معالجة الصداع من نوع acetaminophenللجبھة فاذا لم ينفع يمكن اعطاء 

migraine headache فيعالج عن طريق الراحة والجلوس في مكان مظلم ھادىء بعيد عن الضوضاء 
تجابة يمكن اعطاء عfج والصوت العالي مع وضع الثلج على الجبھة فھو قد ينفع وفي حالة عدم ا�س

acetaminophen وفي حال الفشل يمكن اعطاء احد ادوية مجموعة NSAIDs مثل  iuboprofen  ا� 
 معھا لتحسين metoclopramideفي ا�شھر الثfثة ا�خيرة فھذه ا�دوية ممنوعة كما يمكن اعطاء عfج 

 migraine بسبب صداع الشقيقة امتصاص ھذه ا�دوية مع معالجة الغثيان او التقيوء الذي يحدث
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headache اما ادوية Salicylates and indomethacin فكتاب pharmacotherapy قول يجب  ي
  .تجنبھا خfل فترة الحمل 

   خfل فترة الحمل ؟URINARY TRACT INFECTIONمرض 

***********************************************  

 وكذلك fEscherichia coliل الحمل نتيجة عدة انواع من البكتريا اغلبھا يحدث التھاب المجاري البولية خ
Klebsiella pneumoniae وProteus mirabilis وعدم معالجة ھذا ا�لتھاب يسبب تاثيرات منھا 

 كما يسبب preeclampsia و preterm labor والو�دة المبكرة pyelonephritisالتھاب حوض الكلية 
 ويجب معالجة وجود البكتريا بالبول غير مصحوب با�عراض low birth weightلوزن و�دة طفل قليل ا

asymptomatic bacteriuria لتجنب حدوث pyelonephritis and premature delivery 
 ايام لتأكد من فعالية المعالجة ١٠ ايام ويجب اعادة التحليل بعد ١٠- ٧بكورس من المضادات الحيوية لمدة 

 حيث يعتبر Cephalexin الفعالة التي يمكن استعمالھا في معالجة التھاب مجاري البولية ھو  ومن ا�دوية
 من الحمل بعدھا ممنوع ٣٧ ايضا ولكن الى ا�سبوع Nitrofurantoinامن وفعال كما يمكن استعمال عfج 

 �نھا rugscontaining d-Sulfa للجنين وايضا ممنوع ادوية �hemolytic anemiaنه ممكن ان يسبب 
 وھي حالة ارتفاع البليروبين ووصوله الى الدماغ وعfج kernicterusتسبب زيادة خطر 

,trimethoprim أشھر �نه قد يسبب ٣ ممنوع في اول cardiovascular malformations جيfوع 
Fluoroquinolones and tetracyclines ممنوعة في الحمل .  

  ل ؟ خfل فترة الحمChlamydiaمعالجة 

*****************************  

 ويجب معالجتھا �نھا قد تنتقل الى الجنين خfل الو�دة Chlamydiaيمكن ان تصاب المراءة الحامل بـ 
 والعfج afebrile pneumonia او التھاب ذات الرئة conjunctivitis وتسبب التھاب ملتحمة العين 

 ٥٠٠ بجرعة amoxicillin, غم او عfج ١ واحدة ھي  بجرعةazithromycin,المناسب لھا ھو عfج 
ا�دوية  ،وھذه    Erythromycin succinate أيام كما يمكن معالجتھا بعfج٧ مرات يوميا لمدة ٣ملغم 

  .جميعھا امنة خfل الحمل 

  . خfل الحمل gonorrhoeae والسيfن Syphilisمعالجة السفلس 

**********************************************  

 Benzathine مثل عfج Penicillinالعfج  المناسب لھذا المرض خfل فترة الحمل ھو 
benzylpenicillin ج ھذا المرض جدا ضروري لمنع انتقال ا�صابة الىfبجرعتين كل اسبوع جرعة ،وع 

 فترة الحمل فانه  الذي يحدث خfلNeisseria gonorrhoeaeالجنين اما السيfن الذي يحدث بسبب بكتريا 
او جرعة واحدة عن طريق ceftriaxone ملغم من عfج ١٢٥يعالج باعطاء جرعة عضلية واحدة مقدارھا 

 غم من عfج ٢او جرعة عضلية واحدة مقدارھا  .cefixime  , ملغم من عfج ٤٠٠الفم مقدارھا 
Spectinomycinل فترة الحمل ويجب مfعالجة ھذا المرض لمنع  حيث ان ھذه ا�دوية جميعھا امنة خ

  . يوم من الو�دة ٥ الى ٣حدوث الو�دة المبكرة وا�نتقال الى الجنين حيث ان اعراضه تظھر على الجنين بعد 

   خfل فترة الحمل ؟Bacterial Vaginosisمعالجة 



 ١٩٥

***************************************  

 واسقاط مبكر   of membranespremature ruptureيعتبر ھذا المرض عامل خطر لحدوث 
preterm labor و preterm birth و اجھاض تلقائي spontaneous abortion او عدوى بطانة
 ملغم مرتين يوميا لمدة ٥٠٠ بجرعة metronidazole, وتعالج بعfج endometritis.الرحم بعد الو�دة 

رات يوميا لمدة سبعة ايام او عfج  ملغم ثfث م٢٥٠ ولكن بجرعة metronidazole,سبعة ايام او عfج 
,clindamycin ل الحمل ٣٠٠ بجرعةfملغم مرتين يوميا لمدة سبعة ايام ،وھذه ا�دوية كلھا امنة خ .  

   خfل فترة الحمل ؟ASTHMA, ALLERGIC RHINITISمعالجة 

*******************************************  

  agonist 2short beta ربو يجب ان تعالج بخط عfجي اول ھو جميع النساء الحوامل المصابات بمرض ال
 بجرعة قليلة فانھا العfج المفضل لحالة inhaled corticosteroids ،اما ادوية albuterolوخاصة عfج 

 اما ادوية كل من Budesonide ويعتبر عfج mild persistent asthmaالربو البسيط المستمر 
and theophylline, eceptor antagonistsleukotriene r, Cromolyn يمكن ان تعتبر كبديل 

لfدوية السابقة ولكنھا غير مفضلة ،في حالة الربو المستمر متوسطة الشدة فان الخيار العfجي المفضل ھو 
 او اعطاء جرعة   agonist 2long acting beta  مع dose inhaled corticosteroids-Lowاما  

 ،وفي حالة الربو الشديد المستمر فان العfج في ھذه الحالة ھو corticosteroidsinhaled عالية من 
inhaled corticosteroid dose بجرعة عالية مع systemic corticosteroids في حال الحاجة الية 

  Intranasal corticosteroids التي تحدث خfل فترة الحمل فھي اعطاء allergic rhinitis،اما معالجة 
 التي تعتبر الخيار العfجي ا�كثر فعالية وايضا يمكن استعمال Beclomethasone and budesonideمثل 

,chlorpheniramine جي اول لمعالجة ھذه الحالة ،واستعمالfالذي يعتبر ايضا خط ع topical 
oxymetazoline or inhaled corticosteroidsتقان الذي  لفترة قصيرة ھو افضل خيار لمعالجة ا�ح

    .oral decongestantsيحدث اثناء الحمل  وافضل من استعمال 

   .POSTPARTUM DEPRESSIONمعالجة ا�كتئاب بعد الو�دة 

*************************************************  

عدم حدوثھا حالة ا�كتئاب بعد الو�دة شائعة جدا بين النساء وان كانت في بعض ا�حيان �تشخص ولكن ھذا 
وعfجھا يتضمن غير دوائي وھو الدعم العاطفي للمراءة من قبل الزوج او ا�ھل او الصدقاء وتعليمھا ان ھذه 

 tricyclicالحالة جدا طبيعية وتحدث بعد الو�دة وتنتھي بعد ايام والخط الثاني ھو اعطاء احد ادوية مجموعة 
antidepressants او SSRIs مثل mitriptylinea, Nortriptyline اسبوع ٢٩ وتستمر المعالجة الى 

  .ويجب بعدھا عدم التوقف المفاجىء عن استعمال ھذه ا�دوية مباشرة بل تدريجيا 

  . بعد الو�دة MASTITISمعالجة التھاب الثدي 

********************************  

مرار وورم في الثدي ويحتاج عادة يحدث ھذا ا�لتھاب في السنة ا�ولى من الرضاعة ويتضمن الم واح
تشخيصه الى طبيب و�يمكن اعطاء أي عfج ا� بعد التشخيص من قبل الطبيب ويحدث بسبب عدوى 

and Streptococcus, coli. E, Staphylococcus aureus ويعالج باعطاء كورس من المضادات 
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 يوم مع الراحة ١٤-١٠لمدة  or cephalexin, oxacillin, dicloxacillin, cloxacillinالحيوية مثل 
,bedrest وتناول السوائل بكثرة واعطاء مسكن analgesia لمعالجة ا�لم الذي يحدث مع تفريغ الثدي من 

  .الحليب عدة مرات 

   .LACTATIONا�دوية في فترة الرضاعة 

*******************************  

ا الكثير وعن امان استعمال بعض ا�دوية خfل موضوع ا�دوية والرضاعة من المواضيع المھمة ويسئل عنھ
 و قليلة الذوبان high molecular weightsفترة الرضاعة لذا نقول ا�دوية التي تمتلك وزن جزيئي كبير 

 فان ھذه higher protein bindingوترتبط بالبروتين بنسبة عالية lower lipid solubilityبالدھون 
ب ا�م او تمر بنسبة جدا قليلة � تسبب تاثير ملحوظ ،كما ان التركيز العالي للدواء ا�دوية قليلة المرور الى حلي

 longerعند ا�م يؤدي الى انتقاله الى الطفل عن طريق الحليب والرضاعة كما ان ا�دوية طويلة المفعول 
lives-half الدم مھم في زيادة  اكثر احتما� لتكون بكمية اكبر في حليب ا�م كما ان وقت الرضاعة وتناول

تركيز الدواء في حليب ا�م وايضا كمية الحليب التي تعطى للطفل لھا مدخلية زيادة كمية الدواء التي تنقل الى 
الطفل عن طريق رضاعة الحليب ولتخلص من خطر تعرض ا�دوية المضرة خfل الرضاعة ھو اختيار دواء 

ختيار دواء بمفعول قصير وليس طويل وايضا اختيار دواء لfم امن اذا وصل للطفل عن طريق الحليب و ايضا ا
   .lower lipid solubilityله نسبة ارتباط بالبروتين كبيرة وايضا اختيار دواء قليل الذوبان بالدھن  

    pharmacotherapyكتاب : المصدر 

  .LABOR INDUCTIONا�دوية التي تستعمل لتحفيز الو�دة 

*********************************************  

ھناك كثير من ا�دوية تستعمل لھذا الغرض وھي متوفرة في صا�ت الو�دة في المستشفيات منھا 
Misoprostol الذي يتوفر على شكل اقراص وليس غالي السعر ويعتبر , analog1prostaglandin E 

 cervicalم وتحفيز الو�دة ويعمل على زيادة تقلص عضلة الرحم حيث يسبب زيادة التوسع في عنق الرح
ripening and labor induction ج الثاني المستعمل لھذا الغرض ھو دواءfوالع Oxytocin ويتوفر 

  تحفيز الو�دة وتوسيع عنق الرحم على شكل حقن تعطى عن طريق المغذي ل

   ؟Preterm laborمعنى مصــــــــطلح 

******************************  

 من الحمل وفي حال ھناك عfمات لحدوثھا يعطى ٣٧ يعني حدوث عملية الو�دة قبل ا�سبوع ھذا المصطلح
 antenatal لتاخير عملية الو�دة حتى اعطاء ادوية  tocolytic therapyادوية تسمى 

corticosteroids التي تساعد في  fetal lung maturation و منع respiratory distress 
syndrome و in infants delivered prematurelydeath  وا�دوية التي تستعمل لھذا الغرض ھي، 

 مثل عfج �-and calcium channel blockers, NSAIDs, adrenergic agonistsاحد ادوية 
terbutaline بجرعة  mcg subcutaneously500 to 250 جfكل اربع ساعات او ع Nifedipine 
 دقيقة الى ثfث جرع وعندما تصبح المريضة مستقرة يتم ٢٠للسان كل  يعطى تحت اmg10 يعطى بجرعة 

 Antenatal  اما ادوية preterm contractions ساعات لمعالجة ٦-٤ كل mg20 تغيير الجرعة الى 
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Glucocorticoids التي تعطى فھي ,dexamethasone 12  حيث تعطى بجرعة mg IM every 6
hoursجfلمدة اربع جرع فقط او ع  ,betamethasone بجرعة  mg IM12 ساعة لمدة جرعتين ٢٤ كل 

  .فقط 

  

  .معالجة ا�كتئاب في فترة الحمل 

**************************  

فيجب ان تعطى باقل antidepressantsفي حال كان ھناك حاجة �ستعمال احد ا�دوية المضادة لfكتئاب 
  ،كما ان المراءة adverse fetalمرغوبة على الجنين جرعة وباقصر فترة زمنية لمنع التاثيرات غير ال

 قبل الحمل وتوقفت عن استعماله antidepressants الحامل التي كانت تستعمل ا�دوية المضادة لfكتئاب 
في فترة الحمل ھناك خطر كبير لحدوث وعودة ا�كتئاب لديھا من المراءة التي استمرت بتناولھا �دوية 

 ،وا�دوية التي تستعمل لمعالجة ا�كتئاب خfل فترة الحمل ھي ntidepressantsaالمضادة لfكتئاب 
selective serotonin reuptake inhibitors ومن التاثيرات  الذي يتعرض له واحد الى اثنين طفل من 

 ويزداد  persistent pulmonary hypertensionكل الف طفل استعمل ھذا الدواء خfل الحمل ھو 
ا الخطر الى نسبة ستة اضعاف على الطفل الذي تناولت امه ھذا الدواء بعد ا�سبوع العشرين من حدوث ھذ

الحمل والخطر الثاني ھو عfمات القطع المباشر لھذه ا�دوية التي تظھر على الرضيع وھي صعوبة في التغذية 
 كما g and breathingdifficulty feedin, irritabilityوالتنفس وا�ضطراب الذي يعاني منه الطفل 

 في اول ثfث paroxetine عند استعمال عfج cardiac defects in the infant.تمت مfحظة حدوث 
  .اشھر من الحمل 

   بصورة مبسطة ؟Acne vulgarisحب الشباب 

******************************************  

من الشباب واحيانا يستمر حتى مع % ٨٠ن يعتبر من اكثر ا�مراض جلدية شيوعا وھو يحدث في اكثر م
الكبار وتوجد عوامل عديدة تسبب وتھيج حدوث ھذا المرض منھا ا�دوية والحالة النفسية والتغيرات 

الھرمونية عند النساء حيث نfحظ ان حب الشباب يسوء في ايام الدورة الشھرية ويتحسن في بعدھا كل ھذا 
ما ا�غذية الدھنية فمختلف في تاثيرھا على تدھور مرض حب الشباب نتيجة التغير في ھرمون ا�ستروجين ا

فتوجد مصادر تقول �تؤثر و�تسبب تدھور في مرض حب الشباب ويحدث ھذا المرض في مناطق محددة من 
الجسم مثل الوجة والرقبة والصدر والظھر ويحدث بصورة كبيرة في مرحلة البلوغ �ن ھرمون ا�ندروجين 

بير في ھذه المرحلة فيقوم بتحفيز الغدد الدھنية في الجلد على انتاج كمية كبيرة من الدھون يكون تركيزه ك
بحيث يحدث تراكم على المسامات التي تفتح في الجلد فتغلق ،وعندئذ تقوم بكتريا طبيعية على الجلد �ھوائية  

 التي فرزتھا الغدد  يؤدي الى تحويل دھون lipase بافراز انزيم Propionibacterium acnesتسمى 
 والذي يعتبر مخدش Free fatty acids الى glycerides, wax estersالدھنية والتي ھي عبارة عن 

للجلد فيحدث ا�لتھاب  كما ان ھذه الزيادة في الدھون تعتبر ايضا طعام لھذه البكتريا فتزيد من نشاطھا وبالتالي 
ي نفس الوقت تحدث زيادة في تكوين واتfف خfيا جلد جديدة كل زيادة انتاجھا للمواد المخدشة للجلد كما انه ف

  .ھذه العوامل من انتاج دھون الى بكتريا الى زيادة تكوين خfيا وموت اخرى تسبب في تكوين حب الشباب 

  ثfث مfحظات عن مرض حب الشباب ؟
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*****************************  

دة حالة تشفى تلقائيا بدون عfج ولكن بالمقابل ھناك حا�ت ھذا المرض �يحتاج للعfج بالضرورة فھناك ع
يحتاج عfجھا الى سنوات  ،ولكنه يعتبر مھم ويشكل عقدة عند البعض �نه يصيب المراھقين ويصيب مكان 

مھم عندھم وھو الوجة والمعروف انھم في ھذا العمر شديدي ا�ھتمام بالمظھر الخارجي ،كما ان اغلب 
  .يراجع الطبيب بل يراجع الصيدلي لذا يجب على الزمfء ا�لمام بھذا المرض وعfجه المرضى �يسئل و�

   في حدوث حب الشباب ؟,androgensماھو دور 

************************************  

 الموجود في الجلد والتي تفتح الى خارج الجلد مع المسامات التي Sebum secretionافرازات الغدد الدھنية 
رج منھا الشعر فتسبب تلميع الشعر وجعل المنطقة التي يخرج منھا دھني ھذه ا�فرازات ينظم افرازھا تخ

واحد ھذه ،بواسطة ھرمون ا�ندروجين الذي يفرز في كf الجنسين ولكن في الرجال اكثر في مرحلة البلوغ 
ل وھو  الذي يتحول الى الشكل الفعا,testosteroneا�ندروجينات ھو التستوستيرون 

dihydrotestosterone (DHT). وھذا بدوره يحفز sebaceous glands على زيادة فعاليتھا وحجمھا 
على افاز الدھون بحيث تسبب افراز كمية تعجز مسامات الجلد عن اخراجھا وبالتالي تسبب ا�نسداد الذي 

  .يؤدي الى حب الشباب 

   ؟ في مرض حب الشبابPropionibacterium acnesماھو دور 

*************************************************  

 normal بكتريا �ھوائية تتواجد بصورة طبيعية على الجلد أي تعتبر Propionibacterium acnesتعتبر 
flora  ولكنھا تكثر بصورة كبيرة في الجلد المصاب بمرض حب الشباب اكثر من الذي �يعاني من حب الشباب 

 الذي ,lipasesفرز عدة انزيمات منھا انزيم له دور كبير في حدوث مرض حب الشباب وھو وھذه البكتريا ت
 التي تسبب تخدش short chain free fatty acids الى sebum triglycerides يقوم بتحطيم وتفكيك

ة له دور للجلد وتسبب تفاقم وعامل مھم في حدوث حب الشباب لذا القضاء على ھذه البكتريا بالمضادات الحيوي
  .كبير في معالجة حب الشباب 

  مراحل تدھور وتفاقم مرض حب الشباب ؟

*******************************  

قلنا ان ھناك مسامات في الجلد مرتبطة بقناة وھذه القناة موجودة اسفل طبقة الجلد مھمتھا افراز الدھون التي 
ات الصغيرة وايضا يخرج من خfل ھذه المسامات شعر تنتقل الى القناة لتخرج الى الجلد بواسطة فتحة المسام

الذي يتواجد في الجسم وھذه الدھون التي تخرج مھمتھا تلميع الجلد والشعر ومنعه من الجفاف ،في مرض 
 وتسبب عندئذ ما يسبب رؤوس clumped horny cellsحب الشباب يحدث انسداد لھذه المسامات بواسطة 

ور ويتدھور المرض اكثر نتيجة كثرة ا�فرازات الدھنية وخروج وسائط  وعندما يتط. whiteheadبيضاء 
  blackheadالتھابية وخfيا ميتة متقرنة وتاثير البكتريا  تتحول ھذه الرؤوس البيضاء  الى رؤوس سوداء 

 و خfيا الكيراتين الميته  lipid  oxidized و ,melaninوھذا السواد يحدث بسبب صبغة الميfنين 
keratinocytes, وليس بسبب dirt وعندما تكبر ھذه الرؤوس السوداء وتمتلىء بالقيح fill with pus 
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 ،وفائدة ھذه nodules or cysts وھذه الحالة قد تتفاقم وتكون شديد فيحدث عندئذ .a pustuleتسمى عندئذ 
  .المراحل ترتبط با�دوية المناسبة لكل مرحلة 

  مصطلحات طبية في مرض حب الشباب  ؟

*****************************  

عندما يكون ھناك طفح جلدي على جلد المريض فھو ان كان �يحس بالمس عند مرور اليد عليه فانه يسمى 
macule اما ان يحس ھناك ارتفاع على الجلد عند مرور اليد عليه فانه يسمى papule  اما لو تجمع فيه ماء 

ث وتلوث واصيب بالتھاب بكتيري ثانوي وحدث تقيح  فانه يسمى  اما لوحد vesicleاو سوائل فانه يسمى 
pustule  اما بعد فتح الخراج فانه يسمى crust ،  ھذه المصطلحات جدا مھمة في قراءة ا�مراض الجلدية
  .والمعدية 

  توضيح عن مصطلحات حب الشباب ؟

*****************************  

 عن الجلد على شكل حبوب متفرقة ولكنھا بلون الجلدولكنھا  ھو عبارة عن ارتفاعاتwhiteheadمصطلح 
   . blackheadتتدھور اكثر نتيجة تاكسد مادة الميfنين لتصبح ذات رؤوس سوداء وتسمى عندئذ 

  مراحل تدھور مرض حب الشباب ؟

******************************  

 العfج المناسب لكل مرحلة وبدونه فان تحديد مراحل تدھور وشدة حب الشباب جدا مھمة في التشخيص وتحيد
�يمكن وصف العfج المناسب للمرحلة المناسب وبناءا على ذلك فان مرض حب الشباب يقسم الى قسمين  

 وتتضمن مرحلتين  ا�ول ھو تكون الروؤس البيضاء ثم السوداء ،اما القسم Comedonalا�ول ھو  حدوث 
 ثم يتدھور  Papular acne ويتضمن مرحلتين ھم تكون Papulopustularالثاني الذي ھو ا�شد  ھو  

 وھي مرحلة حدوث ا�لتھاب البكتيري وحدوث التقيم والسوائل في حب الشباب ثم Pustular acneفتكون 
   .,Nodules or cystsيتدھور اكثر ليكون العقد والتكيسات ترى بالعين المجردة 

  مبادىء عامة في معالجة حب الشباب ؟

********************************  

اغلب المرضى يمكن معالجتھم وبنجاح اما باستعمال ا�دوية الموضعية او التي تؤخذ عن طريق الفم او كليھما 
 سنة فما فوق ولكن يجب العلم ويجب ان يتم التوضيح للمريض حتى �يسيء الظن ٢٠وخاصة اللذين في عمر 

 اسبوع كما يجب على ١٢وية تحتاج لعدة اسابيع لكي تظر قد تصل الى بعfجه ويتركه  ان ا�ستجابة لھذه ا�د
المريض عن جميع العوامل التي تدھور حالة حب الشباب مثل ا�دوية التي سببت ذلك او استعمال مواد 

التجميل وايضا يجب التوضيح ان الصيدلي يستطيع معالجة فقط مرحلة تكون الروؤس البيضاء اما المراحل 
 مثل تكون الروؤس السوداء او الحبوب المتقيحة والملتھبة فيجب ان تعالج من قبل طبيب الجلدية التي تليھا

حصرا ،وبمان انه اغلب المرضى المصابين بحب الشباب ھما اصحاب الجلد الدھني لذا يجب غسل الوجة 
عدم حك ھذه الحبوب بالماء الفاتر والصابون مرتين الى ثfث مرات يوميا لتجفيف الوجة من الدھن كما يجب 

او ازالتھا بواسطة ادوات كاشطة �نھا تدھور ھذه الحبوب وتلتھب وتترك اثرا على الوجة بعد الشفاء ،ومن 
 او Dove, Neutrogenaالصابونات التي تستعمل للتنظيف الوجة والمتوفرة في الصيدليات ھي كل من 

 فھي قليلة الفائدة جدا sulfur, resorcinol, or salicylic acidغيرھا اما الصابونات التي تحتوي على 
  .�نھا تشطف وقليل منھا يبقى فترة طويلة او يخترق الجلد لينتج مفعولة العfجي 
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  الخطة العfجية لمعالجة مرض حب الشباب ؟

**********************************  

 تتم المعالجة Mild acneلة تتضمن الخطة العfجية لمرض حب الشباب  ثfث خطوات اساسية وھي في حا
 antimicrobials, salicylic acid, or azelaic فقط او اعطاء topical retinoidsمن خfل اعطاء 

acid على شكل مستحضرات موضعية  اما في حالة Moderate acne فتتم المعالجة بوص كل من 
topical retinoids مع oral antibiotics اما  في حالة Severe acne   ل اعطاءfفتتم المعالجة من خ 
oral isotretinoin ومن المھم القول ان المستحضرات الموضعية المستعملة ھي على عدة اشكال مثل 

creams, lotions, solutions, gels والمضادات الحيوية التي تستعمل ھنا ھي as tetracyclines and 
macrolides وھي تصرف فقط في حال حدوث papulopustular acne أي الحبوب التي تحتوي على 

 ويمكن استعمال severe papulopustular acne فھو يوصف فقط Oral isotretinoinالقيح اما 
Hormonal therapy ندروجينfكبديل عنه في النساء �ن لھا فعل مضاد ل .  

   في معالجة حب الشباب ؟Benzoyl Peroxideماھو دور عfج 

*******************************************  

  ويعتبر خط عfجي اول وھو يعمل superficial inflammatory acneيستعمل ھذا العfج في معالجة 
 حيث يقوم بتحرير ا�وكسجين الذي يسبب قتل البكتريا لfھوائية P. acnesايضا كمضاد للبكتريا لfھوائية 

قت فتحة مسافة الجلد والتي ادت الى حدوث حب الشباب وايضا يسبب نزع وازالة الخfيا الميتة والتي غل
comedolytic ويتوفر ھذا الدواء على عدة اشكال صيد�نية منھا Soaps, lotions, creams, washes, 

and gels 1 كما يتوفر بتراكيز ومختلفة% to 10% 10 ويعتبر% concentration ھو ا�كثر فعالية 
 ھو ا�كثر قوة Gel formulationsالتراكيز ا�قل لھذا الدواء كما ان لكنه مخدش للجلد بصورة اكثر من 

 dryness تسبب بصورة كبيرة Alcohol-based gelبينما الباقي اقل قوة عfجية كما ان المستحضرات 
and irritation 5ثم الزيادة تدريجيا %2.5 ولتقليل تخدش الجلد يجب البدء بالتركيز ا�قل% to 10% او 

لدواء بين يوم واخر ثم يوميا ثم مرتين يوميا كما يجب تطبيق الدواء بواسطة القطن على منطقة جافة تطبيق ا
 dryness, irritation, and allergicوليس رطبة لتقليل تخدش ومن اھم التاثيرات الجانبية ھي 

contact dermatitis.   

  في معالجة حب الشباب ؟topical vitamin A acid ماھو دور 

**********************************************  

و متوفر في الصيدليات بعدة اشكال وتراكيز صيد�نية منھا  على comedolytic agentھذا الدواء يعمل كـ 
 وايضا موجود على شكل جل most irritating وھو ا�كثر تخدشا solution %0.05شكل محلول بتركيز 

0.025% gels0.05 ,%0.025كل كريم  وايضا متوفر على ش%, and 0.1% creams وھو ا�قل تخدشا 
 sensitive and nonoily في ا�شخاص mild acne ھو المفضل لعfج cream %0.025للجلد ويعتبر 

skin 0.01 كما ان% gel ھو المفضل في moderate acne في المرضى الذين يتخدش جلدھم بسھولة و 
oily complexions 0.025 واخيرا% gel للمرضى moderate acne الذين nonsensitive and 

oily skin دقيقة من غسلة بالماء والصابون ويجب التدرج ٣٠ ويجب تطبيق ھذا الدواء على جلد جاف بعد 
باستعمال من بين يوم واخر الى يوميا مرة واحد الى مرتين يوميا كحد اقصى وذلك لتقليل ا�حمرار والتخدش 

erythema and irritation ماتfومن اھم تاثيراته الجانبية ھي تخدش الجلد واحمرارة وظھور ع 
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 كما يزداد skin irritation, erythema, peeling, allergic contact dermatitisتحسس الجلد 
 كما ان استعمال ھذا الدواء sun exposure, wind, cold, and other irritantsتحسس الجلد لكل من 

 .P ويثبط بكتريا ,keratinization يقلل من antibacterial agent المضادات الحيوية بالتزامن مع
acnes و يقلل من ا�لتھاب inflammation. كما ان استعمال دواء benzoyl peroxide جfصباحا وع 

tretinoin الموضعي مساءا يحس من فالية ھذه ا�دوية ويجعلھا اقل تخدش للجلد less irritating.   

   في مرض حب الشباب ؟ orally الذي يعطى Isotretinoinماھو دور  

************************************************  

 sebumيقوم ھذا العfج باربعة افعال تقضي على حب  الشباب نھائيا وھي تقليل انتاج ا�فرازات الدھنية 
production ھوائيةfو تثبيط نمو البكتريا ل inhibits P. acnes growth وتثبيط ا�لتھاب inhibits 

inflammation وتقليل keratinization within follicles جية لهfولكن مع ذلك فا�ستجابة الع 
من مستعملية ينتھي عندھم مرض حب الشباب وھو يعتبر % ٦٥مختلفة بين شخص واخر ولكن اكثر من 

الموضعية والمضادات الحيوية الموضعية والفموية ويعطى الخيار العfجي ا�خير بعد فشل جميع ا�دوية 
 أشھر وھي فترة كافية �غلب المرضى ولكن يعطى بجرعة اخرى ٥اليوم لمدة /كغم / ملغم ١ الى 0.5بجرعة 

اليوم /كغم  /0.2الى 0.5اليوم لمدة شھرين ثم تغير الجرعة  من  /كغم / ملغم ١وفترة اطول وھي يعطى بجرعة 
 اشھر حسب ا�ستجابة العfجية وتحسن المرض ومن اھم تاثيراته الجانبية التي تحدث عند ٩ى  ال٣لمدة من 

 ولذلك drying of the mouth, nose, and eyesمن مستعمليه ھي جفاف الشفاة وا�نف والعين % ٩٠
ما يسبب ھذا يجب تجنب العدسات اثناء استعمال الدواء ويقضل استعمال مرطبات الشفاه لتقليل ھذا الجفاف ك

 والتحسس creatine kinase, hyperglycemiaالدواء زيادة في الكولسيتيرول والدھون الثfثية و 
الضوئي وتضخم الكبد والصداع وتشوه الجنين لو حدث الحمل وا�كتئاب الذي يتطلب مراجعة الطبيب ،وھذا 

  .الحمل وبعد ثfث اشھر من الحمل الدواء مشوه للجنين ويجب تجنب استعماله  قبل شھر  من الحمل وخfل 

   ؟ acne في Salicylic Acid, Sulfur, and Resorcinolماھو دور 

*************************************************  

ھذه ا�دوية تعتبر الخط العfجي الثاني في معالجة مرض حب الشباب وھي تعتبر حاله للكيراتين وخfيا الجلد 
 Salicylic وايضا يعتبر keratolytic and mildly antibacterial agentsلبكتريا الميته ومضادة ل

acid مضاد التھاب ومقشر ومكشط للحبوب comedolytic and anti-inflammatory وھذه ا�دوية 
 ولكنھا اقل فعالية كـ benzoyl peroxide and tretinoinتعتبر اقل تخدش من الخط العfجي ا�ول 

comedolytic agents ومن مضارھا ھي حدوث رائحة odorتنتج من تكوين  hydrogen sulfide 
   .skinبسبب تفاعل الجلد مع 

  ما دور المضادات الحيوية  التي تستعمل في عfج حب الشباب ؟

*************************************************  

ض حب الشباب منھا موضعية ومنھا تعطى عن ھناك عدة اشكال من المضادات الحيوية التي تستعمل في مر
 to %1 وھو يستعمل موضعيا ومتوفر بتركيز Erythromycinطريق الفم واول مضاد حيوي ھو عfج 

 ووجود لزنك مع inflammatory acne مع او بدون الزنك ويستعمل في معالجة حب الشباب الملتھب 4%
 وھو متوفر على عدة pilosebaceous unitسين الى ھذا المضاد الحيوي يحسن من دخول عfج ا�رثروماي
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 .P ويطبق مرتيا يوميا  وفي حال حدوث مقاومة لھذا المضاد a gel, lotion, solutionاشكال صيد�نية 
acnes resistanceفان وصفه مع  benzoyl peroxide يقلل من ھذه المقاومة  والمضاد الحيوي الثاني 

 كما انه مضاد لfلتھاب و P. acnes موضعيا ويثبط بكتريا  حيث يعطىClindamycinھو عfج 
comedolytic 1 وھو متوفر بتركيزين% or 2% على شكل جل وغسول ومحلول gel, lotion, 

solution, foam جي ويزيد من كفائتهfويطبق مرتيا يوميا ووصفه مع يحسن من مفعوله الع benzoyl 
peroxide والمضاد للبكتريا الثالث ھو Azelaic acid وھو ايضا مضاد التھاب و comedolytic 

 benzoylويستعمل لمعالجة حب الشباب البسيط   الى متوسط عند المرضى الذين �يتحملون استعمال 
peroxide 20 وھو متوفر على شكل% cream 15 و% gel formulations ويطبق ايضا مرتين يوميا 

   .transient burning, pruritus, stingingجانبية ھي على جلد جاف ونظيف ومن اھم تاثيراته ال

   في عfج حب الشباب ؟Oral Antibacterial Agentsماھو دور 

************************************************  

 والتي تعتبر P. acnesھذه ا�دوية تلعب دور كبيرة في معالجة حب الشباب والقضاء على البكتريا الfھوائية 
 Papularد مسببات مرض حب الشباب ونبدأ بالجوء الى استعماله في مرض حب الشباب عند حدوث  اح

pustular أي تكون القيح وحدوث ا�لتھاب الذي لم يستجب للمضادات الحيوية الموضعية واول ھذه  
كنه يقوم  ول,tetracycline وھو يمتلك فعالية عfجية مثل  Erythromycinالمضادات الحيوية ھو عfج  

 benzoylمن البكتريا بصورة اكثر من التتراسيكلين وتقلل ھذه المقاوم عندما يعطى عfج ا�رثرومايسين مع 
peroxide وھو يعطى  عندما المريض �يتحمل استعمال tetracyclines, او في حال كان ھناك مقاومة 

 والمضاد الحيوي GI intolerance غم يوميا مع ا�كل لتقليل ١ ويعطى بجرعة .tetracyclinesلعfج 
 وھو امن وفعال ويعطى لمعالجة الحالة المتوسطة الى Azithromycinالثاني المستعمل عن طريق الفم ھو 

 مرات با�سبوع والمضاد الحيوي ا�خر ٣ وھو طويل المفعول لذا يعطى inflammatory acneالشديدة من 
ثبط بكتريا حب الشباب ويمتلك خصائص مضادة لfلتھاب  حيث يTetracyclinesالذي يمكن استعماله ھو 
anti-inflammatory وقد قل استعماله �نه يسبب سمية كبدية hepatotoxicity ويزيد من عوى 

 photosensitivity, tooth وتاثيراته الجانبية ھي vaginal candidiasisفطريات المھبل 
discoloration in children الھيكلي في  كما ان يقلل النموdeveloping fetus ويجب ان �يستعمل ھذا 

 وھذا intracranial hypertension �نه يسبب زيادة خطر حدوث systemic retinoidsالدواء مع 
 ٢ ملغم مرتين يوميا وتقلل ھذه الجرعة بعد مرور ٥٠٠العfج رخيص ويعطى قبل الطعام بساعة وبجرعة 

 شھر وھو يصرف لمعالجة ٢- ١ ملغم مرة يوميا ايضا لمدة ٥٠٠شھر عند مfحظة تحسن سريري الى 
moderate to severe acne ج ا�خر ھوfوالع Doxycycline وھو اكثر فعالية واقل مقاومة من 

tetracycline. ملغم يوميا ويفضل ان ٥٠ ملغم الى ان يحدث تحسن تقلل الى ٢٠٠- ١٠٠ ويعطى بجرعة 
 الطعام وھو يصرف لمعالجة حب الشباب المتوسط الى الشديد والعfج يعطى ھذا الدواء قبل نصف ساعة من

 ا� ان استعماله قل عن طريق الفم �نه يسبب التھاب القولون الكاذب الذي يسبب Clindamycinا�خر ھو 
 فان الخيار  resistanceاسھال شديد جدا وفي حال عدم تحمل جميع ھذه المضادات الحيوية او حصلت لھا 

 ساعة  ١٢ يعطى قرصين كل Trimethoprim-sulfamethoxazole من المضادات الحيوية ھو ا�خير
 estrogen الذي يحتوي على  Oral contraceptives وا�ظافة ا�خيرة في ھذا المرض ھو استعمال عfج

and progestinوالذي يستعمل كمعالجة بديلة عند النساء في  moderate acne  جfمثل ع 
norethindrone acetate with ethinyl estradiol.  

  نصائح و معلومات صيد�نية سريعة عن مشاكل صحية في ا�ذن
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*********************************************  

 خلف ا�ذن تمنع التقيوء One scopolamine transdermalاول معلومة ھي ان لصقة واحدة من 
 الذي يحدث عادة اثناء السفر لمسافة طويلة وخاصة عند motion sickness ايام في مرض ٣والغثيان لمدة 

ا�طفال  ومن اھم النصائح التي نواجھھا للطفل المصاب بھذا المرض ھي عدم تناول ا�كل قبل السفر بوقت 
قليل وكذلك ننصحه بتوجيه نظره خارج السيارة وليس الى داخلھا وكذلك الجلوس في مكان قريب من التھوية 

 tinnitus  ھم من اكثر ا�دوية التي تسبب الطنين في ا�ذن Aspirin and alcoholعلومة ان ،وثاني م
 ممكن ان تسبب سمية لfذن loop diuretics و Aminoglycosideوالمعلومة الثالثة ان كل من ،

ototoxicity  ، والمعلومة الرابعة ان مرضMénière’s disease ھو ثاني اسباب حدوث الدوار وعدم 
  و التھاب في head trauma ومن ا�سباب ا�خرى للدوار ھي ضربة الرأس   vertigoا�تزان 

vestibular nerve الموجود في ا�ذن وايضا من اسباب الدوار ھي bacterial infection of the 
labyrinthsج  واعراض الدوار ھي الغثيان والتقيوء وتشوش الرؤية والشعور بسقوط على ا�رض ويعال

 auralgia or otalgia يطلق عليه Ear painبا�دوية المضادة للھستامين والمعلومة الخامسة الم ا�ذن 
وتعرض ا�ذن  oral analgesicsوھو ينتج بسبب التھاب ا�ذن الخارجية ويعالج بالمسكنات الموضعية او 

 واخر inflammation and infectionالخارجية اثناء السباحة في الماء لفترة طويلة ممكن ان تسبب 
معلومة ان شمع ا�ذن الذي يخرج منھا ھو مادة طبيعية وضرورية ومن اھم وظائفة انه قاتل للبكتريا 

bactericidal ل الھواء كما انهfذن ويمنع دخول المواد الضارة من خfوصاد وطارد  للماء الذي يدخل ل 
 لذا يجب النصح بعدم اخراجه من ا�ذن ا� اذا سبب  لقناة ا�ذن الخارجيةlubricates the skin يعمل كـ

مشكلة صحية كالفقدان المتدرج للصوت او نصح الطبيب لذلك ومن ا�دوية التي تحل ھذا الشمع ھي 
Emollients and carbamide peroxide.  

  ؟)الصفراء ( نصائح صيد�نية لfطفال الذين يصابون بمرضى اليرقان

***********************************************  

مرض الصفراء او اليرقان  يصيب ا�طفال حديثي الو�دة غالبا  وھو عبارة عن حدوث ارتفاع بالبليروبين في 
الدم مما يؤدي الى تلون الطفل باللون ا�صفر وھذا المرض نوعين ا�ول فسيولوجي وھو عادة يحدث في 

فل في اليوم الرابع ونصيحتنا كصيادلة لfمھات ان ھذا النوع اليوم الثالث من الو�دة او يتاخر فيصيب الط
 و� كلوكوز و�غيرھا وايضا ننصحھا بان  Bيختفي تلقائيا و�يحتاج الى استعمال أي عfج � مركبات فيتامين 

 رضعة باليوم �نه ھذا سيزيد من حركة ا�معاء وتفريغ محتوياتھا وبالتالي تمنع ١٢- ٨تزيد عدد الرضات من 
اعادة امتصاص البليروبين الى الدم كما يجب التوضيح لfمھات ان ھذا النوع تحدث اعلى زيادة بالبليروبين في 

 ٣ اسبوع اذا كان ا�م ترضع طفلھا حليب صناعي وبعد ٢اليوم الخامس والسادس ثم  يختفي تلقائيا  بعد 
و ا�خطر وھو الذي يحدث في اليوم ا�ول اسبوع اذا كانت ا�م ترضع طفلھا حليب طبيعي اما النوع الثاني فھ

وخاصة في ا�طفال الذين يولدون شديدي الحمرة نتيجة زيادة الدم ونتيجة لتحلل ھذا الدم وعدم تعامل الكبد 
معه يؤدي الى اليرقان  وھذا النوع يجب ان يعالج حصرا من قبل الطبيب ويجب على الصيدلي نصح ا�م 

حدوث ارتفاع شديد بالبليروبين يؤدي الى عبور البليروبين للحاجز الدماغي بمراجعة الطبيب فورا خوفا من 
ويسبب اليرقان النووي الذي يؤدي الى التخلف العقلي وايضا عfج ھذا النوع يكون الطبيب مخيرا بين العfج 

ديد وھنا �حظنا اذا ارتفاع البليروبين غير شديد وبين تبديل الدم اذا كان ا�رتفاع ش))الفوتوثيربي ((الضوئي 
اننا لم نستعمل أي دواء وھذا مايجب ان نوضحه كصيادلة للمرضى ومن النصائح في العfج الضوئي ھو ان 

 ٥٠يوضع الطفل بf مfبس وان يقلب عدة مرات وان تغطى اعضاءه التناسلية والعيون وان �يكون ابعد من 
مرض يمكن معرفتھا من خfل اللون ا�صفر فھو سم من مصدر العfج الضوئي وايضا يجب ان نعلم ان شدة ال

  .يكون بسيط ان كان فقط على الوجه وتزداد الشدة وا�رتفاع كلما نزل لfسفل البطن وا�رجل واخيرا العينين  

  نصائح صيد�نية في كيفية التعامل مع قرحة الفم ؟ وكيفية معالجتھا  ؟

*************************************************  
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قرحة الفم من الحا�ت المرضية التي كثير ما يراجعنا عليھا المرضى في الصيدلية لطلب العfج والنصيحة لذلك 
فنقول تقرح الفم من الحا�ت المرضية غير معروفة السبب الحقيقي لحد ا�ن إ� أن ھناك عوامل قد تحفز من 

ية للفم كالعض الخاطئ على اللسان أو على البطانة ظھور التقرحات وأھمھا ا-ذيات أو ا9صابات للنسج الداخل
الداخلية للخدود أو الشفاه ، أو خدش ا-نسجة أثناء التفريش بقسوة أو تجريح ا-نسجة با-طعمة الخشنة 

 و  بعض أمرض folic acid  أو حمض الفوليكB12وايضا تحدث بسبب العدوى و   نقص الحديد أو فيتامين 
كري ومعالجة السرطان با�دوية التي تقلل المناعة او   بعض امراض الجھاز الھضمي الجھاز المناعي مثل الس

gastro-intestinal disease عيةfاو   القلق والتوتر النفسي وتقرحات الفم على انواع اھمھا القرحة الق 
ملم ، وقد تظھر  ١٠- ٣يتراوح قطرھا بين  ، "وھي ا-كثر شيوعا: تقرحات الفم  القfعية الصغيرةوھي  منھا 

أكثر من واحدة في الفم في نفس الوقت ، وتحتاج من أسبوع الى أسبوعين لتلتئم وتشفى دون أن تترك أي اثر 
، تحتاج لحوالي الشھر لتلتئم   وتترك " وھي مؤلمة جدا.  ملم ١٠يزيد قطرھا عن : و تقرحات الفم الكبيرة 

، " وھي أشد إيfما من النوعين السابقين ولكنھا ا-قل شيوعا) herpetiform(و قرحات الھريس " .أثرا
 ١٠٠- ١٠ ويتراوح عددھا بين   ملم٣-١وھي عبارة عن مجموعة من التقرحات الصغيرة يتراوح قطرھا بين 

ومن المھم قبل المعالجة تشخيص سبب التقرح والھدف من المعالجة ھو .كثر من أسبوعين للشفاء ، وتحتاج -
حماية المنطقة المتقرحة وتسكين ا�لم ومنع ا�لتھاب وايضا من المھم القول يجب ارسال الى الطبيب المختص 

 ومن المعالجات التي  اسابيع رغم المعالجة �ستبعاد مرض سرطان الفم٣أي حالة تقرح تستمر اكثر من 
 والذي ھو عبارة عن وضع نصف ملعقة شاي من A saline mouthwashتستعمل ھي غسول الفم المسمى 

الملح الى قدم ماء والغرغرة به عدة مرات �زالة الم التقرح بسبب ا�ذية نتيجة العض او التفريش الخاطىء 
البكتيرية لقرحة الفم وخاصة فھي تساعد  لمعالجة العدوى chlorhexidine mouthwashكما يمكن وصف 

  لمعالجة القرحة القfعية مثل Topical corticosteroidعلى سرعة الشفاء كما يمكن استعمال ايضا 
Beclometasone dipropionate inhaler مايكروغرام على المنطقة المتقرحة ١٠٠-٥٠ بجرعة 

 حيث تذوب في الماء وتتم betamethasone soluble tabletsمرتين يوميا وايضا يمكن استعمال 
 لتسكين الم القرحة بواسطة Lidocaine 10% solution as sprayالغرغرة بھا ويمكن ايضا استعمال 

  .تطبيقة بطبقة خفيفة عن طريق قطعة قطن على المنطقة المتقرحة 
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   ا�طفال ؟ماھي ا�دوية التي تعالج التھاب وطفح الحفاظ عند

**********************************************  

 يحدث كثيرا في ا�طفال واول خطوة في معالجته التغيير المستمر Nappy rashالتھاب الحفاظ وطفح الحفاظ 
للحفاظ وعدم ترك الجلد بتماس طويل مع البول والبراز وتعريض  جلد الطفل للھواء لتجفيفه قبل اعادة وضع 

 Zinc مثل  barrier preparationظ عليه واحيانا ننصح ا�م وھو الصحيح بوضع احد مستحضرات الحفا
  and Castor Oil Ointment مع كل تغيير للحفاظ حتى تمنع وصول البول والبراز الى الجلد ويمكن 

ھناك   لمدة اسبوع فقط  اذا كان hydrocortisone 0.5% or 1% مثل mild corticosteroidاستعمال 
ا التھاب غير مريح ومزعج للطفل حيث يطبق مرتين يوميا على المنطقة التي تعاني من ا�لتھاب والطفح ولكن 

 barrier ومن المھم احبائي ان يتم تطبيق  neonatesيجب تجنب ھذا الدواء في الوليد حديث الو�دة 
preparation    بعد استعمال mild corticosteroid تدھور اضافي في انسجة جلد  وليس قبله لمنع
 كما ان لبس الحفاظ او المfبس الداخلية للطفل بعد تطبيق ادوية further skin damageمنطقة الحفاظ  

corticosteroids تزيد من امتصاص ھذه ا�دوية ،اما اذا كان الطفح مصحوب بالتھاب فطريات candidal 
infection فيجب استعمال a topical antifungalيضا مثل  اclotrimazole cream ويجب ان تستمر 

 مرات يوميا وفي حال كان الطفح مصحوب ايضا مع التھاب وعدوى ٣ اسبوع ويطبق ٢المعالجة به لمدة 
  الموضعية  مثل antibacterial preparations فيجب استعمال bacterial infectionبكتيرية 
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 0.5%neomycin creamث مرات يومfيا اما   حيث يطبق ثoral antibacterial فتستعمل فقط في 
  .حا�ت العدوى الشديدة 
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   ؟ فائدتھا وكيفية استعمــاله ؟ المتوفر منھا في الصيدليات ؟,Mouthwashesغسـول الفم 

************************************************************  

يد جدا للفم وا�سنان ولكن ھذه الفائدة تاتي من ا�ستعمال المتكرر والمستمر وھناك استعمال ھذه الغسول مف
 ويحضر من خfل saline mouthwashعدة انواع من غسول الفم منھا ما يتم تحضيره في المنزل مثل 

 مثل وضع نصف ملعقة شاي من ملح الطعام في قدح ماء كامل ومنھا متوفر في الصيدليات وھو ا�كثر فعالية
Chlorhexidine ويعتبر ھذا ھو ا�شھر �ن له تاثير معقم ومانع للعفونة والرائحة الكريھة التي تحدث في 

 ولكن في inhibiting plaque formationالفم كما انه يمنع تكوين طبقة البfك الصفراء على ا�سنان 
 ا�سنان بل يجب استعمالھما سوبة  ولكن الحقيقة ھو �يمنع تكوينھا بصورة كاملة و�يعتبر البديل عن معجون

يجب ترك فترة زمنية بين الغرغرة بغسول الفم والتنظيف بمعجون ا�سنان وايضا يجب الغرغرة بالماء بينھما 
�نه وجد حدوث تداخل غير مرغوب به بين غسول الفم ومكونات معجون ا�سنان كما ان عfج 

Chlorhexidineلفم بسبب طقم ا�سنان الصناعي وايضا يستعمل لمنع ا�صابة  يستعمل في معالجة التھاب ا
 وخاصة في المرضى قليلوا المناعة مثل مرضى السكري ومرضى الذين يتناولون candidiasisبفطريات الفم 

 في المرضى الذين endocarditisادوية سرطانية ولكن احبائي يجب ان �نستعمل ھذا الغسول كعfج لمنع 
 كما يمكن استعماله ايضا للسيطرة على التھاب اللثة dental proceduresاسنان جراحية تجرى لھم عملية 

وتقرح مخاطية الفم ويمكن ان يعتبر غسول الفم كبديل عن تنظيف ا�سنان بالمعجون في حال كان المريض 
طية الفم يعاني من الم شديد او يعاني من النزف ومن اھم لتاثيرات الجانبية لغسول الفم ھي تخدش مخا

mucosal irritation ونتخلص منھا بتخفيفه بكمية من الماء  وتغيير في المذاق taste disturbance 
 chlorhexidine وھذا العfج متوفر بالصيدليات باسم brown staining of teethوتغير لون ا�سنان 

gluconate 300 وحجم %0.2 وتركيزmLشرة مل لمدة دقيقة  وجرعته لجميع الحا�ت ھي الغرغرة بع
 مل مرتين يوميا وايضا زمfئنا متوفر ١٥مرتين يوميا اما جرعته لتنقيع ونظاقة طقم ا�سنان الصناعي فھي 

 وايضا جرعته مرتين يوميا بعد وضع على ا�سنان �طول %1 بتركيز ,Dental gelعلى شكل جل اسنان 
ويوجد غسول فم في الصيدليات يسمى . Oral sprayفترة يتحملھا المريض ويتوفر ايضا على شكل 

hydrogen peroxide ھوائيه في الفم فيعالجfيحرر ا�وكسجين فيقضى على البكتريا ال acute 
ulcerative gingivitis.   
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  نصائح صيد�نية عن كيفية ا�عطاء الصحيح لfدوية في العيون ؟

***********************************************  

من المھام البسيطة ولكن ا�ساسية للصيدلي ھو تعليم طريقة ا�تعمال الصحيح لfدوية ومنھا ا�دوية التي 
تستعمل لمعالجة امراض العيون كونھا متواجدة في اغلب الصيدليات ويسئل عنھا الصيدلي باستمرار لذلك قمت 

لج امراض  العيون تعطى بطريقة موضعية على شكل قطرة العين او بكتابة ھذا المنشور ،اغلب ا�دوية التي تعا
 النصيحة ا�ولى ھي   ا�دوية التي  تطبق على العين توضع eye drops or eye ointmentsمرھم العين 

بطريقة معينة وھي  بعد سحب الجفن ا�سفل قليf الى ا�سفل ووضع الدواء في الجيب المتكون ا�سفل  ثم 
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 لفترة معينة اما النصيحة الثانية في حال استعمال قطرة العين يجب وضع قطرة واحدة فقط ثم غلق تغلق العين
العين فترة معينة ثم وضع قطرة ثانية و�توضع القطرتان سوية �نه سوف يؤدي الى زيادة التاثيرات الجابية 

ي ملتحمة العين وھذا الكfم  �نه سوف يمتص من خfل ا�وعية الدموية فsystemic side-effectsللدواء 
ايضا يشمل مرھم العين فيجب تطبيق كمية قليلة ايضا ،النصحية الثالثة ھي عندد استعمال قطرتين لدوائين 

مختلفين فيجب الفصل بين استعمالھما بفترة خمسة دقائق �ن وضعھما سوية يسبب خروج لدواء �ن اكبر من 
ة في حال وصف مرھم وقطرة للعين فان قطرة العين توضع او� الحجم ا�ستيعابي للعين ،النصيحة الرابع

وبعدھا بخمس دقائق يطبق مرھم العين اما الخامسة ھي بعد تطبيق قطرة العين او مرھم العين يجب نصح 
المريض بعد القيام بالفعاليات الحياتية التي تتطلب ا�نتباه مثل السياقة حتى تصبح الرؤية عند المريض صافية 

  . وعدم وجود تشوش فيھا وواضحة
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  وماھو اسمه التـــــــــجاري ؟ وماھي استعـــــــــــما�ته ؟  ؟Bromocriptineاھو عfج م

ھذا العfج متوفر في اغلب الصيدليات ويسمى شعبيا بعfج مجفف الحليب �نه يستعمل في تثبيط الحليب 
 الذي ھو موجود في dopamine receptorsدة تاثيرات منھا انه يقوم بتحفيز ومنعه  و يقوم ھذا العfج بع

 .pituitary من الغدة النخامية prolactinالدماغ وايضا يقوم بفعل ثاني وھو تثبيط تحرير ھرمون الحليب 
 وايضا في معالجة زيادة ھرمون الحليب البرو�كتين ,galactorrhoeaلذلك فھو يستعمل في معالجة 

prolactinomas ج بفعل ثالث وھو تثبيط تحرير ھرمون النموfكما يقوم ھذا الع، growth hormone 
 somatostatin ولكن تبقى ادوية ,acromegalyولذلك فھو في بعض ا�حيان يستعمل في معالجة العملقة 

analogues مثل دواء octreotide,ج البروموكرfبتين متوفر في  ھو ا�كثر فعالية في معالجة العملقة وع
 ملغم ،ومن ١٠ ملغم و ٥ ملغم و ٢.٥ ملغم و ١ وھو متوفر بقوة Parlodeالصيدليات تحت اسم تجاري 

 وھو متوفر في Dostinex ويسمى تجاريا Cabergolineا�دوية المشابھة لعfج البروموكربتين ھو عfج 
ى كل اسبوع او تقسم الجرعة ا�سبوعية الصيدليات وخاصة التي تتواجد بقربھا اطباء النسائية والعقم ويعط

 ايام وھو  يختلف عن    البروموكربتين  بانه اطول بالتاثير العfجي فقط وھذا الدواء يعتبر الخط ٣لتعطى كل 
 وكل من ھذين الدوائين يعطيان بحذر شديد اذا كان Bromocriptineالعfجي الثاني للذين �يتحملون دواء 

 وھما ممنوعين في Raynaud’s syndrome و peptic ulcer مرضيتين ھما  المريض يعاني من حالتين
 كما انه من اكثر الجانبية شيوعا ھم cardiac valvulopathy و pre-eclampsiaحالتين مرضيتين ھما 

   .Nausea, constipation, and headacheالصداع والغثيان وا�مساك 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

*********************  

   ؟hyperthyroidismماھي ا�دوية التي تستعمل في معالجة زيادة نشاط الغدة الدرقية  : السؤال 

 تصرف للمريض لھدفين ھما اما Antithyroid drugs ا�دوية المضادة لزيادة ھرمون الدرقية : الجواب 
لمزمنة من ارتفاع  او للمعالجة اthyroidectomy لتحضير المريض لعملية رفع الغدة الدرقية جراحية

 والحفاظ علية بالمستوى الطبيعي وتجنب مضاعفات ا�رتفاع hyperthyroidismھرمون الغدة الدرقية 
 ھو الخط العfجي ا�ول ويتم البدء به ولكن  يفضل البدء باعطاء عfج carbimazole ويعتبر دواء

Propylthiouracil الذي ھو ايضا منAntithyroid drugsدة نشاط الغدة الدرقية  لمعالجة زيا
hyperthyroidism جfفي حال عدم تحمل المريض �ستعمال ع carbimazole او المرضى اللذين 
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 بجرعة Carbimazole ويعطى عfج carbimazole من عfج sensitivity reactionsيتحسسون 
لمريض بالمستوى  ملغم يوميا ونستمر بھذه الجرعة الى ان يصبح مستوى ھرمون الدرقية عند ا٤٠- ١٥

 ملغم يوميا ١٥- ٥ اسابيع من ا�ستعمال ثم تقلل الجرعة الى ٨-٤ وھذا عادة يحدث بعد euthyroid,الطبيعي 
 Rashes شھر ومن التاثيرات التي تظھر خfل المعالجة بھذا الدواء ھي ١٨-١٢ونستمر بالمعالجة لمدة 

and pruritus ج بل اعطاءfوھي �تستوجب قطع الع antihistamines جfاما ع Propylthiouracil 
-٥٠ ثم تقلل الجرعة اليومية الى euthyroid ملغم يوميا الى ان يصبح المريض ٤٠٠- ٢٠٠فيعطى بجرعة 

 اشھر ويفضل ٣ خfل اول propylthiouracil ملغم يوميا اما خfل فترة الحمل فيفضل استعمال عfج ١٥٠
 و carbimazoleالحمل علما ان كل من عfج  في ثاني ثfث اشھر من carbimazoleعfج 

propylthiouracil ل الحمل بالجرعة العالية لذا يجب استعمال ھذه ا�دوية باقلfيعبر مشيمة الى الطفل خ 
  .جرعة ممكنة اما خfل فترة الرضاعة فاستعمال ھذه ا�دوية امن 
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يعتبر مرض ا�سھال من ا�مراض الشائعة وتسبب الوفاة في عدد  :  .Diarrheaنظرة مبسطة عن ا�سھال 
كبير من الناس وخاصة ا�طفال ويعرف على انه زيادة في عدد مرات الخروج ونقص في صfبة الخروج 

 مرات ٣وقوامه مقارنة مع الشخص الطبيعي و�يوجد عدد طبيعي لمرات الخروج اذ تجد بعض الناس يتبرز 
تجد ا�خر يتبرز مرتين اسبوعيا واغلب اسباب حا�ت ا�سھال الحاد ھي العدوى بالفايروس او يوميا بينما 

البكتريا او الطفيليات ويشفى تلقائيا وا�سھال يحدث بسبب عدم التوازن بين ا�متصاص وا�فراز للماء 
ة ا�سھال اربع والحاليل وا�سھال قد يكون مصحوب بمرض في القناة الھضمية او خارجھا ويرافق عملي

 فتسحب luminal osmolarityحا�ت تسببه وھي  قلة بامتصاص الصوديوم وزيادة حركة ا�معاء وزيادة 
 ومن اھم ا�عراض التي ترافق ا�سھال tissue hydrostatic pressure وزيادة  stoolالسوائل للخروج 

 ,nausea, vomiting, abdominal painھي الغثيان والتقيوء والم البطن والصداع والنحول والرجفة 
headache, fever, chills, and malaise وتوجد كثير من ا�دوية تسبب ا�سھال منھا Antacids 

containing magnesium و Laxatives وبعض المضادات الحيوية مثل Clindamycin و 
Tetracyclinesو Sulfonamides و Any broad-spectrum antibioticوية الضغط مثل  وبعض اد

Methyldopa و  Angiotensin-converting enzyme inhibitors و Digoxin و Proton 
pump inhibitors و Nonsteroidal antiinflammatory drugs وتھدف معالجة ا�سھال لمنع 

نب منتجات الجفاف واظراب المحاليل مثل نقص البوتاسيوم ويجب او� ا�متناع عن تناول ا�غذية الصلبة وتج
  الجة التقيوء والغثيان با�دوية  كما يجب معdairy productsا�لبان 

 الذي دائما يعطى لمعالجة ا�سھال الحاد Loperamideمن ادوية ا�سھال عfج :::من ادوية ا�سھال ؟
 او intraluminal content حيث يقوم بتاخير opioid derivativesوالمزمن وھو من مجموعة ادوية 

increase gut capacity ويطيل contact and absorption في ا�معاء الدقيقة والغليظة فيكون 
 ملغم بعد كل خروج بشرط ٢ ملغم في البداية بعد ذلك نعطي ٤الخروج اكثر صfبة وتماسك  ويعطى بجرعة 

 و ion potentialaddict ملغم باليوم  والمحذور الوحيد من استعمال ھذه ا�دوية بكثرة ھي ١٦عدم تجاوز 
infectious diarrheas نه يدھور مرض ا�سھال اكثر في ھذه الحالة ويطيل بقاء البكتريا المسببة كما� 

 ,nutrients, toxins, drugs لكل من adsorb يقوم بعملية kaolin-pectinيوجد عfج اخر يسمى 
and digestive juicesلى امتصاصھا وبالتالي تركيزھا  واستعماله بالتزامن مع ادوية اخرى يؤثر ع

 مل بعد كل خروج  كما ١٢٠- ٣٠ ويعطى بجرعة bioavailability.الواصل الى الدورة الدموية اما يسمى بـ
 يقوم بعملية معالجة ومنع ا�سھال وخاصة الذي يحدث Bismuth subsalicylateيوجد عfج اخر يسمى 

 و antisecretory, anti-inflammatoryير  �نه يملك تاثtraveler’s diarrheaاثناء السفر 



 ٢٠٨

antibacterial effects جاتfولكن ھذا الدواء يحتوي عدة مكونات سامة اذا اعطي بجرعة عالية ومن الع 
 وتقليل حركة vagal tone الذي يقوم بغلق Anticholinergic drugs الذي ھو atropineا�خرى دواء 

 وايضا من ا�دوية المستعملة في معالجة ا�سھال  stoolخروج ا�معاء وزيادة امتصاص السوائل من ال
Octreotide حيث يعتبر مشابھة endogenous somatostatin ويعالج اسھال carcinoid tumors 

 ومن اھم تاثيراته الجانبية diarrhea and flushing ويمنع حدوث serotoninحيث يقوم بتثبيط خروج
cholelithiasis, nausea, diarrhea و abdominal pain.   

   ؟Appendicitisمصطلح 

 سنوات وايضا في الكبار   ٥ يعني التھاب الزائدة الدودية يحدث في ا�طفال بعد عمر Appendicitisمصطلح  
ويظھر في الرجال اكثر من النساء يمتاز بتغير  بسيط في درجة الحرارة مع فقدان للشھية وغثيان وتقيوء مع 

طني الشديد الذي يبدا في منتصف البطن بالقرب من السرة ثم ينتشر الى الجزء ا�يمن السفلي من بداية ا�لم الب
البطن وتشخص من خfل ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء وخاصة مع حدوث المضاعفات  والسونار 

ultrasound و CT scan وتعالج عن طريق التداخل الجراحي .  

  ھل تعلم ؟

 ا�مساك في ا�طفال ھي قلة تناول ا�كfت الغنية با�لياف وقلة تناول السوائل وقد ان من اھم اسباب حدوث
يكون بسبب تناول حليب ا�بقار الذي يكون غني بالدھون وقليل المحتوى المائي او نتيجة تجنب الخروج بسبب 

 ا�ستجابة للشعور  او بسبب ا�متناع والكبت الدائم عن الخروج وعدpain on defecationالم عند الخروج 
 والنصيحة بتناول ا�غذية الغنية با�لياف ,biscodylبالرغبة بخروج البطن ويعالج باعطاء ا�دوية مثل 

  .وكثرة تناول السوائل وا�ستجابة للرغبة بالخروج وعدم كبتھا 

  ھل تعــــــــــــــــلم ؟

 bladderالسيطرة على التبول   قبل bowel control من ا�طفال يسيطر على خروج بطنه% ٩٠ان 
control من ا�طفال يسيطرون على % ٩٨ وان ا�ناث تسيطر بصورة مبكرة قبل الذكور على ذلك وان

  . سنوات من عمرھم ٣التبول بعد اتمام 

   ؟Circumcisionختان ا�طفال  

*****************************  

ة بسيطة تجري عادة لfطفال �سباب دينية او  يعني الختان وھي  عملية جراحيCircumcisionمصطلح 
مجتمعية او صحية فائدتھا الصحية تقليل نسبة انتقال مرض ا�يدز وتقليل حدوث التھاب المجاري البولية كما 

 genitalتقلل من حدوث سرطان القضيب للرجال والختان ممنوع صحيا على نوعين ھما ممن يعاني من 
abnormalitiesمشاكل   و ممن يعاني من bleeding  طفالfومن اھم مضاعفات التي ختان التي تحدث ل

 local وايضا العدوى في مكان العملية و جرح ا�حليل  shockھي النزف وھو جدا شديد وقد يسبب 
infection, bleeding, urethral injury لذا من المھم اجراء ھذه العملية عند ا�طباء فقط لتجنب  

  .ت حدوث ھذه المضاعفا

  ھل تعــــــــــــــلم ؟

*****************  
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  سنة ھي التھاب المجاري البولية  ٢٠ عند ا�عمار فوق Hematuriaان من اھم اسباب وجود الدم في البول
UTI والحصوةstone  وتضخم البروستات الحميد BPH وورم في المثانة .  

  ھل تعلم ؟

************  

 سنة ھي التھاب المجاري ٢٠ في ا�عمار اقل من Hematuriaالبول ان من اھم اسباب وجود الدم في 
  . والتشوھات الخلقية في المجاري البولية ,glomerulonephritisالبولية ومرض 

  ھل تعــــــلم ؟

************  

 و narcotics و anticholinergicsمن اسباب حدوث احتباس البول ھو تناول بعض ا�دوية مثل 
ephedrine or pseudoephedrine و antihistamines مثل diphenhydramine.   

  ھل تعلم ؟

**************  

 ,DMمن اھم عوامل الخطر التي تساعد على حدوث التھاب المجاري البولية ھي قلة المناعة كما في 
malignancy, immunosuppression و وجود جسم غريب في المثانة مثل catheter, 

instrumentationحدوث احتباس للبول وبقائھة فترة طويلة في المثانة كما في  و(anticholinergics), 
BPH,.   

  ھل تعلم ؟

*******************  

منھم  % ٧٥ ملم فانھا في  ٥ان المرضى المصابون بالحصوة في المجاري البولية اذا كانت اقل من حجم 
  .تخرج تلقائيا 

  ھل تعــــــــــلم ؟

***************  

 Cvitamin , ھي تناول كميات كبيرة من  stoneن من اھم عوامل الخطر التي تساعد على حدوث الحصوة ا
oxalate, purines, calcium و الجفاف وخصوصا في الصيف dehydration والسمنة وا�دوية مثل 

thiazide و عدوى المجاري البولية خصوصا ببكتريا التي urea-splitting organisms الحا�ت  و بعض
  �نھا تؤدي الى زيادة الكالسيوم  hyperparathyroidism و DMوالسكري  goutالمرضية مثل النقرس 

  ھل تعلم ؟

*************  
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 المھمة في الجھاز sites of B and T cell ھي مكان  تفعيل lymph nodesمن فوائد العقد اللمفاوية 
  .المناعي 

  ھل تعلم ؟

***************  

 يعني زيادة عدد كريات الدم الحمراء وتحدث نتيجة عدة اسباب منھا انتاج كبير Polycythemia ان مصطلح
 او نتيجة امراض renal cell carcinoma بسبب ا�مراض السرطانية مثل erythropoietinفي ھرمون 

 COPD, sleep apnea, pulmonaryمثل  poor tissue oxygenationقلة ا�وكسجين 
hypertension و heavy smoking زما الدمfاو نتيجة قلة ب decreased plasma volume كما في 

  .الجفاف واستعمال مفرط لfدوية المدررة 

  ھل تعلم ؟

*****************  

 الف صفيحة دموية ١٥٠ يعني نقص عدد الصفيحات الدموية اقل من Thrombocytopeniaان مصطلح 
 او  aplastic anemia تكوين الصفيحات الدموية كما في لتر ويحدث ھذا النقص اما بسبب قلة/

megaloplastic anemia  او induced-Drug ج الكيماويfاو بسبب ا�شعاع او الع , Chemo
radiation او قد يحدث ھذا النقص بسبب سرعة تكسير ھذا الصفيحات كما في مرض  Preeclampsia  او 

Drug induced او Viral (HIV) او hemolytic uremic syndrome او ھذا النقص يحدث بسبب
 ومن اھم ا�جراءات العfجية له ھو نقل  massive transfusion  كما في Hemodilutionتخفيف الدم 

 في حال حدوث نزف مھدد للحياة ومعالجة المرض الذي سبب platelet transfusionالصفيحات للمريض  
  .ھذا النقص في حال وجودة 

  ھل تعلم ؟

******************  

 ألف صفيحة دموية  ٥٠٠ يعني زيادة عدد الصفيحات الدموية الى اكثر من Thrombocytosisان مصطلح 
 و inflammation, infection و bleeding, iron deficiencyوتحدث نتيجة عدة اسباب منھا 

polycythemia vera (PV) والم الصدر وتشوش  ومن اھم ا�عراض التي تحدث للمريض ھي الصداع
 headache, visual disturbances, lightheadedness, atypicalالرؤية والشعور بخفة الرأس 

chest pain كما قد يحدث بتضخم في الطحال splenomegaly.   

  ھل تعلم ؟

************  

ه من  يعني نقص في عدد جميع كريات الدم ويعاني المريض الذي يصاب بPancytopeniaان مصطلح 
 التي تحدث بسبب نقص الكريات الدم الحمراء واصابات متكررة بالعدوى anemiaالشعور بالتعب بسبب 

 الذي يحدث بسبب نقص كريات الدم البيضاء  وحدوث النزيف بسبب leucopeniaبسبب 
thrombocytopenia الذي يحدث بسبب نقص الصفيحات الدموية .  
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  ــلم ؟ھل تعـــــــــــــــــــــــــــــ

*******************************  

 وتحدث ھذه بصورة اكثر شيوعا a human papillomavirus تحدث بسبب فايروس Wartsان  الثاليل 
في اليد والقدم والمناطق التناسلية وان العfجات التي تستعمل في معالجة ھذا المرض ھي تحطيم وتدمير 

 كما ان ھذا الثاليل ممكن ان ترجع local tissue destructionثاليل ا�نسجة الزائدة التي ادت الى تكوين ال
بعد المعالجة ولكنھا �تعالج ا� اذا كانت مؤلمة وذات شكل بشع ومستمرة وتسبب ضيق نفسي للمصاب ومن 

 وھي تعمل على ازالة الثاليل silver nitrate و salicylic acid, formaldehydeا�دوية المستعملة ھي 
  . يد والقدم من ال

  ھل تعـــــــــــــــــــــلم ؟

***************************  

 Finasteride  في الرجال ھي باستعمال عfج Androgenetic alopeciaان عfج حالة الصلع من نوع 
 اشھر حتى نfحظ ا�ستجابة وايضا ان تاثيره ٦ ملغم يوميا وان الكورس العfجي له يستمر الى ١بجرعة 

 minoxidil شھر من التوقف عن استعماله وايضا ممكن معالجة ھذه الحالة باستعمال دواء ١٢- ٦تفي بعد يخ
 مل يطبق مرتين يوميا ولكن يجب ان يترك اذا لم نfحظ استجابة عfجية بعد مرور سنة على ١بجرعة 

يجب ان يكون الفترة ا�ستعمال ولكنه يحفز نمو نسبة بسيطة من الشعر في عدد قليل من مستعمليه ولكن 
  .طويلة 

   

  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟

*************************  

 ھو عبارة عن نمو الشعر لدى النساء في اماكن غير مرغوب بھا مثل الوجة والعنق والصدر Hirsutismان 
مثل او الظھر ويحدث عادة لسببين ھما ا�ختfف الھرموني ويحدث نتيجة استعمال بعض ا�دوية 

minoxidil, corticosteroids و anabolic steroids, androgens, danazol, كما انه قد يحدث 
 ومن ا�دوية التي تستعمل لمعالجة ھذه obese womenبسبب فقدان الوزن عند النساء المصابات بالسمنة 

 ornithineنزيم  ويعمل من خfل تثبيط اantiprotozoal drug الذي يعتبر ,Eflornithineالحالة ھي 
decarboxylase الذي يكون في جريبات الشعر وھو يستعمل موضعيا الى جانب المعالجة بالليزر لمعالجة 

facial hirsutism in women ساعات من تطبيقه ويجب ٤ ويطبق مرتين يوميا ويجب ان �يغسل ا� بعد 
ر من استعماله ،ومن ا�دوية ا�خرى ايضا  اشھ٤ان يقطع استعمال ھذا الدواء اذا لم تحدث استجابة له بعد 

 ويستعمل لمعالجة الحالة الشديدة من نمو الشعر Co-cyprindiolھي دواء المضاد لfندروجين 
moderately severe hirsutism جfكما يمكن استعمال ع Metformin كمعالجة بديلة في مرض 

  .تكيس المبايض 

  ھل تعــــــــــــــــــــلم ؟

******************************  



 ٢١٢

 inhibit cell  يستعمل في معالجة قشرة الرأس عن طريق تثبيط انقسام الخلية Coal tarان شامبو 
division يا جلد ميته وا�ستعمال المطول لھذا الشامبو قد يكونfوتكوين القشرة التي ھي عبارة عن خ 

carcinogenic وربما يسبب photosensitivity and folliculitis بس ويمتلكfكما يمكن ان يصبغ الم 
 ومتوفر lotion, cream, ointment, foam, and soapرائحة قوية غير مرغوب بھا ومتوفر على شكل 

  .to 5.0% %0.5بتركيز 

  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟

*************************  

يمتلك تاثير مضاد للفطريات وقد يسبب  يستعمل في معالجة قشرة الرأس Selenium sulfideان شامبو 
discoloration  عندما تطول فترة تطبيقة على الشعر ويمكن ان يجعل فروة الراس دھنية ومتوفر بتركيز 

  . يصرف بوصفة طبية وھو غالي السعر نوعا ما  %2.25 يصرف بدون وصفة وتركيز 1.0%

  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟

******************  

 أيام مرة  و�يصرف ٣ الذي يتعمل في معالجة قشرة الراس ويستعمل كل Ketoconazoleو ان شامب
 يستطيع الصيدلي صرفة بدون وصفة )%1( سنة يوجد منه تركيزين ا�ول ھو ١٢لfشخاص اقل من عمر   

  . �يصرف ا� بوصفة طبية (%2)طبية والثاني 

  ھل تعـــــــــــــــلم ؟

*******************  

 اسبوع  وعند ٣-٢ اغلب الشامبوات التي تستعمل في معالجة قشرة الرأس تستعمل مرتين اسبوعيا  لمدة ان
  .التحسن تقلل   الى مرة واحدة اسبوعيا او بين اسبوع واخرة مرة واحدة 

  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟

**************************  

 summerا�شھر الباردة واقل حدوث خfل فصل الصيف ھي اكثر حدوثا خfل Dandruffان قشرة الرأس 
months..    

  ھل تعلم ؟

**********  

ان حب الشباب يظھر بصورة شائعة على الصدر والظھر ولكتفين والوجة �ن ھذه المناطق تحتوي على عدد 
وتسبب تكون  الجنسية كبير من الغدد الدھنية الفعالة التي يزداد عملھا في مرحلة الشباب بسبب الھرمونات

    .حب الشباب

  ھل تعـــــلم ؟
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***********  

  . فھو الم اثناء البلع odynophagia يعني صعوبة البلع اما مصطلح Dysphagiaان مصطلح 

  معلومة صيد�نية ؟

****************  

  . دقائق على ا�قل ٣ اذا اعطي عن طريق الوريد فيجب ان يعطى خfل Metoclopramideعfج 

   ؟Benzodiazepinesلتسمم بادوية معالجة ا

*******************************  

يحدث التسمم بھذا النوع من ا�دوية غالبا �نه يساء اتعمال من قبل الكثير ولھذا قيد وصف بوصفة طبية فقط 
حدث بعد تشخيص دقيق ويعالج التسمم بھذه ا�دوية بعد معالجة العfمات الحيوية من تنفس وضغط الدم حيث ي

دقيقة تعاد الجرعة الى اعلى / ملغم ٠.٢ بجرعة Flumazenilانخفاض وتثبيط للتنفس ثم يتم اعطاء عfج 
  . ملغم ٣حد 

  عوامل تزيد من تدھور مرض الربو ؟

********************************  

لتعرض من العوامل التي تزيد من خطر تدھور مرض الربو وزيادة تضيق القصبات وصعوبة التنفس ھي ا
 viral والتعرض للعدوى بالفايروسات  Beta blokerللبرد والقيام بالتمارين الرياضية واستعمال ادوية 

infection في الجھاز التنفسي وحدوث allergic rhinitis عند المريض التي تحدث عادة في الشھر الرابع 
 لمادة معينة تسبب افراز ھستامين التي عبارة عن تحسسurticaria,والعاشر من السنة وحدوث ا�رتكاريا 

  . وارتجاع المريء eczema,يضيق القصبات ويؤدي الى حدوث طفح جلدي وايضا 

  ھل تعـــــــــــــلم ؟

******************  

 وجد ان له فائدة وھي منع  acute respiratory tract infection في مرض  Aان اعطاء فيتامين 
  .bacteria to mucosaريا الى مخاط القناة التنفسية  البكتimpairs bindingارتباط 

   ؟pneumoniaماھي انواع مرض ذات الرئة 

**********************************  

 Community acquiredبصورة عامة يوجد نوعين او قسمين من مرض ذات الرئة ا�ول يسمى 
pneumoniaويحدث نتيجة العدوى ببكتريا  Streptococcus ,Hemophilus influenza

Staphylococcus aureus, pneumoniae  وMycoplasma and Chlanydia وھي جدا شائعة 
 Nosocomial وبسمى ايضا Hospital acquired pneumoniaفي ھذا النوع والثاني يسمى 

pneumonia ساعة من الدخول الى المستشفى ويحدث عادة بسبب عدوى ببكتريا ٤٨ وھذا النوع يحدث بعد 
Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa و negative organisms-Gram 



 ٢١٤

 لذا عند وصف مضاد حيوي بدون اجراء زرع Anaerobes etc و Klebsiella, Proteus, E coliمثل 
بكتيري فيجب ان يكون ھذا المضاد الحيوي واسع الطيف ويعمل على بكتريا موجبة الغرام وسالبة الغرام وغير 

   .syncytial virusالھوائية كما قد يكون السبب فايروسي مثل 

   ؟Hyperpneaمصطلح 

ويfحظ في حا�ت increased depth of respiration يعني زيادة عمق التنفس Hyperpneaمصطلح 
.acidosis.  

  اھداف معالجة مرض الربو ؟

 airwayاري التنفسية اھداف معالجة مرض الربو ھي  ازالة ا�عراض و  انسداد وتضيق المج
obstruction  و منعhypoxemia and acute respiratory failure و اعادة الوظيفة الطبيعية

  .future relapses ومنع عودة ا�زمة الربوية مستقبf أي وقاية normal lung functionللرئتين 

  ؟nocturnal coughاھم اسباب السعال في الليل 

 Gastroesophagealوارتجاع المريءBronchial asthma يلي ھي الربو من اھم اسباب السعال الل
reflux diseaseوفشل القلب .Cardiac failure و Postnasal drip.   

   ؟bronchial asthma وصف المضادات الحيوية للربو 

ليس جميع مرضى الربو القصبي توصف لھم مضادات حيوية ولكنھا توصف فقط في ثfث حا�ت ھي نقص 
 purulent ايام من معالجة الربو وارتفاع درجة الحرارة مع سعال فيه ٣لتحس وا�ستجابة الدوائية بعد ا

expectoration وحالة ثالثة يشخصھا الطبيب عن طريق ا�شعة وھي وجود consolidation in chest 
ray-X.  

   في مرضى الربو ؟Hypokalemiaاسباب حدوث 

 و steroids و beta agonistsضى الربو بسبب استعمال ادوية يحدث انخفاض في البوتاسيوم لمر
theophyllines بسبب دوره المدرر fluids containing less of potassium.   

  ؟ وا�طفال Meclizineعfج 

 لمعالجة الغثيان والتقيوء والدوار الذي يحدث في السفر  لدى ا�طفال فوق عمر Meclizineيستعمل عfج 
   ملغم قبل ساعة من السفر ؟٢٥٠٥٠ة  سنة بجرع١٢

   وا�طفال ؟Hyoscine Butylbromideعfج 

 ٦ ويعطى لfطفال فوق عمر Buscopan. والذي يسمى تجاريا Hyoscine Butylbromide عfج ريعتب
   .tachycardia.سنوات وممنوع على ا�طفال الذين يعانون من زيادة بضربات القلب 

   ؟ وا�طفالDomperidoneعfج 

  .اليوم /كغم / ملغم ١ في معالجة ومنع الغثيان والتقيوء لدى ا�طفال بجرعة Domperidoneيستعمل عfج 



 ٢١٥

   وا�طفال ؟Granisetronعfج 

  : لمعالجة حالة التقيوء والغثيان لثfث اسباب ھما Granisetronيستعمل عfج 

  .التقيوء والغثيان الذي يحدث بعد المعالجة الكيماوية  - - - - ١١١١

 .ء والغثيان الذي يحدث بعد المعالجة با�شعة التقيو - - - - ٢٢٢٢

 .التقيوء والغثيان بعد العملية الجراحية  - - - - ٣٣٣٣

  .كغم قبل ساعة من التعرض لfدوية او ا�شعاع / مايكروغرام ٢٠-١٠بجرعة 

    وا�طفال ؟Mefenamic Acidعfج 

د ا�طفال ويجب ان �يعطى يستعمل ھذا الدواء في معالجة ارتفاع حرارة الجسم وا�لم والتھاب المفاصل عن
 ساعات ويسمى ٨/كغم / ملغم ٣اكثر من سبعة ايام عن طريق الفم لfطفال وجرعته لخفض حرارة ا�طفال ھي 

  . ويتوفر في الصيدليات على شكل اقراص وشراب معلق Ponstan.تجاريا 

   وا�طفال ؟Paracetamolعfج 

لطفل البسيطة الى المتوسطة ومعالجة ا�لم ويعطى بجرعة  من ا�دوية الشائعة ا�ستعمال جدا لخفض حرارة ا
. hr8-6dose q /kg/ mg15-10 لديثي الو�دة :Neonates طفالfو  قد تزداد الى كل اربع ساعات ل 

   .acetylcysteineوالرضع والتسمم بھذا الدواء وھو شائع عند ا�طفال يعالج بدواء 

  ھل تعــــــــــــلم ؟

اليوم علما ان يعطى عن /كغم / ملغم ٢.٥ يوم ھي ٢٨للرضع بعمر اقل من ntamycinGeان جرعة عfج 
  .طريق العضلة والوريد 

  ھل تعلم ؟

 Meningitis  لمعالجة سحايا الدماغ meronem الذي يسمى تجاريا Meropenem IVان جرعة عfج 
  . ساعات ٨/كغم / ملغم ٤٠لfطفال ھي 

  ھل تعلم؟

 لذلك فھو GI tract.من القناة الھضمية poorly absorbedل ا�متصاص جدا  ھو قليNystatinان عfج 
   . �systemis side effectيسبب تاثيرات جانبية من نوع 

   وا�طفال ؟Piroxicamعfج 

 Rheumatoidھذا الدواء موجود في الصيدليات لمعالجة ا�لم وخاصة الم المفاصل وا�مراض ا�لتھابية 
disordersand inflammatory  طفال من اجله ولكنfوھذا ھو الغرض الوحيد الذي يسمح بصرفه ل 

اليوم واعلى /كغم / ملغم 0.3بحذر شديد وفي حال عدم ا�ستجابة لfدوية المسكنة ا�خرى ويعطى بجرعة 
  . ملغم ١٥جرعة مسموح صرفھا لfطفال يوميا ھي 



 ٢١٦

   وا�طفال ؟Aminophyllineعــــــــfج 

يرات الجانبية �ستعمال ھذا العfج في ا�طفال ھي تسرع في ضربات القلب من اھم التاث
,tachyarrhythmiasوالتقيوء وارتجاع المريء gastroesophageal reflux والشعور بحرقة في 

   .seizures,اعلى الصدر وحدوث 

   وا�طفال ؟Salbutamolعــــــــــfج 

لمنع ومعالجة تضيق القصبات في مرض الربو ومن اھم تاثيراته من ا�دوية الشائعة ا�ستعمال جدا تستعمل 
الجانبية المشھورة ھي الخفقان والصداع وارتفاع سكر الدم والرجفة في اليد وا�رق عدم استطاعة على النوم 
لذا يجب مfحظة ذلك عند ا�طفال وھذا التاثير مزعج لكثير من ا�مھات واحمرار وتوھج في الوجه يعطى عن 

  . ساعات ،وھو متوفر على عدة اشكال صيد�نية ٨-٦كل /كغم / ملغم mg0.2-0.1  الفم  بجرعة طريق

   وا�طفال ؟Montelukastعfج 

يستعمل ھذا الدواء للوقاية من حدوث الربو المزمن ومن اھم اعراضه الجانبية ھي الخفقان والصداع وارتفاع 
 سنة ١٤ ملغم يوميا والى عمر ٤ سنوات ھي ٥-١ عمر انزيمات الكبد والشعور بالتعب وجرعته لfطفال من

   ملغم يوميا ٥نعطي 

   وا�طفال ؟Phenazopyridineعfج 

يوصف ھذا الدواء كثير في معالجة اعراض التھاب المجاري البولية حتى ظن بعضھم انه مضاد حيوي ولكنه 
اليوم يغير لون البول /كغم / ملغم ٢١ھو فقط مسكن لfلم والحرقة  في المجاري البولية وجرعتة لfطفال ھي 

الى ا�حمر او البرتقالي  لذا يجب تنبه الطفل وا�ھل على انه امر طبيعي احيانا نجده في مركب صيد�ني واحد 
 تحت اسم تجاري  mg50 + 200: Nitrofurantoin+ Phenazopyridine على شكل اقراص 

.Nephrogesic.   

   ؟ وا�طفالCodeineعfج الكودائين 

 ١يستعمل ھذا الدواء لحالتين مرضية عند ا�طفال ھي ا�لم ومعالجة السعال الجاف جرعته للسعال الجاف ھي 
 ٢ مرات يوميا ولكن كثير من المصاد �تنصح باعطاءه لfطفال اقل من عمر ٤اليوم تقسم على /كغم /ملغم 

مواد الغذائية الغية با�لياف لتجنب حدوث سنة ،ونوصي ا�طفال عند استعمال با�كثار من السوائل وتناول ال
  . وايضا قد يسبب الغثيان والتقيوء وفقدان الشھية عند ا�طفال constipation.ا�مساك 

  ھل تعلم ؟

  اليوم فقط /كغم / ملغم ٧.٥وم ھي  ي٢٨ للرضع  اقل من Amikacinان جرعة عfج المضاد الحيوي  

  ھل تعــــــــــلم ؟

 من تاثيراته Good CNS penetration  جيد ا�ختراق والوصول الى السحايا meCefotaxiان عfج : 
  .Rashوالطفح الجلدي  Thrombocytopenia,الجانبية ھي نقص الصفيحات الدموية 

  ھل تعلم ؟



 ٢١٧

 مÙبغم ويÙسمى ١٠ ملغÙم و ٥ ملغÙم و ٢.٥ملغÙم و ١.٢٥يتÙوفر فÙي الÙصيدليات بقÙوة   Ramipril  ان عfÙج  
 .  Tritaceتجاريا 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

  ماھي ا�سباب التي تجعل بعض ا�دوية التي تعطى وريديا �يمكن ان تعطى عن طريق العضلة ؟:السؤال 

 ان تعطى عن طريق العÙضلة IV injectionھناك عدة اسباب لعدم امكانية اعطاء ا�دوية التي تحقن :الجواب 
M.Iدش   منھا ان بعض ا�دوية التي تعطى وريديا �يÙسبب تخÙضليا �ن تÙا عÙن اعطاءھÙمكirritation دÙللجل 

 أي تÙسبب تحطÙم نÙسيج العÙضلة necrotizeومؤلم جدا لدرجة �يمكن ان تطÙاق وبعÙضھا �يمكÙن عÙضليا �نھÙا 
 جÙدا 1/2T  وبعض ا�دوية �يمكن اعطائھا عضليا �نھا تمتلÙك tissue damage and deatوبالتالي موتھا 

  . دقائق٦ له ھي 1/2T حيث ان nosine adeقصير كما في عfج 

  ھل تعلم ؟

 يخرج عن طريق الكلية ويسبب زيÙادة الÙوزن و�يتÙايض ويعتبÙر الخÙط العfجÙي الثÙاني Pregabalinان عfج 
  partial seizuresلمعالجةالصرع الجزئي 

  ؟. في تحليل البول pus cellsماذا يعني وجود 

 وھذه الخfيا تكÙون ذات لÙون ابÙيض او اضÙفر ووجودھÙا ction infe الى وجود بعض انواع pus cellsيشير 
يدل على ان ھناك عملية قتال ودفاع نتيجة التھاب مجاري بولية سفلى او عليا وھذا الخfيÙا تحتÙوي علÙى خfيÙا 

  , urinary tractميتÙÙه وبكتريÙÙا وكريÙÙات دم بÙÙيض واغلÙÙب واشÙÙيع اسÙÙباب وجÙÙود لھÙÙذه الخfيÙÙا ھÙÙو 
infection وايضاally transmitted diseasesSexu اÙسبب البكتريÙدث بÙذي يحÙن والسفلس الfمثل السي 

ايضا وكذلك يحدث في المجاري البولية والتاسلية كما ان وجود ھذه الخfيا يجعل مظھر اليÙول لÙيس صÙافي كمÙا 
وھÙي كمÙا قلنÙا تنÙتج  ,frothy or as brown discharge او appear cloudyھÙو الطبيعÙي بÙل يجعلÙه 

 بالبكتريÙا  كمÙا ان ھÙذه الخfيÙا تظھÙر infectionجة الجھاز المناعي المتمثل بكريات الدم البÙيض يقاتÙل ضÙد نتي
بالبول نتيجة ا�صابة الفطرية او الفايروسية ايضا ولكن لÙيس شÙائعة جÙدا وكÙذلك نتيجÙة حÙصوة الكليÙة ونتيجÙة 

ولتفريÙق ھÙل ان ھÙذه طبيعيÙة ام � .الحمÙل التسمم بÙالمواد الكيمائيÙة وبعÙضھا نتيجÙة كبÙر الÙسن وبعÙضھا نتيجÙة 
 فÙان ھÙذه cloudy فÙاذا تغيÙر واصÙبح  clear للبول الذي في التحليل ھل تغير ام انه  appearanceننظر الى 

  .الخfيا فوق الطبيعي وتتطلب معالجة ام اذا � فھي طبيعي و�تحتاج معالجة 

  ھل تعلم ؟
   

 عfجھÙÙÙا يكÙÙÙون بجرعÙÙÙة واحÙÙÙدة  امÙÙÙا مÙÙÙن  gonorrhea. المÙÙÙراءة  الحامÙÙÙل التÙÙÙي تÙÙÙصاب بمÙÙÙرض الÙÙÙسيfن
cephalosporin او spectinomycin اما ادوية fluoroquinolones فممنوعة اثناء الحمل .  

  
  ھل تعلم ؟

   
 وھÙذا التÙاثير يبÙدأ فÙي اليÙوم autoinduction يقوم بعملية ا�يض علÙى نفÙسه Carbamazepineان عfج 

  . من اعطاء الدواء ٢٨ في اليوم الثالث من تناول العfج ويكمل
  

  ھل تعلم ؟
  



 ٢١٨

 release preparations- and sustained-Controlled علÙÙى شÙÙكل Carbamazepineان عfÙÙج 
 ٦ الÙذي يعطÙى كÙل release preparations-immediate سÙاعة  بينمÙا اذا كÙان علÙى شÙكل   ١٢يعطى كل 

  .ساعات 
  
  

  ھل تعلم ؟
  

  .بعد الطعام يزيد من فعاليته �ن يزيد من تركيزه في الدم  Carbamazepineان تناول عfج 
  

  م؟ھل تعل
  

  .  �يتعرضان لعملية ا�يض ويخرجان عن طريق الكلية levetiracetam and gabapentinان كل من 
  ھل تعلم ؟

 enzyme تعتبÙر and carbamazepine, primidone, phenytoin, Phenobarbitalان كÙل مÙن 
inducer  ج  بينماfعValproic acid يعتبر enzyme ihibitor .   

  ھل تعلم ؟
  وفÙي حÙال deficiency anemia-folate أشÙھر كافيÙة لمعالجÙة ٤ لمÙدة  oral folic acid ملغÙم مÙن ١ان 

  . اشھر ٤ ملغم لمدة ٥وجود سوء امتصاص فان الجرعة تكون ھي 
  

  ھل تعـــــــــــــــــــلم ؟
   

 ملغÙم مÙرتين يوميÙا قبÙل تنÙاول ١٠ سنة ھي ١٢ سنة  الى ٧ لfطفال من عمر Zafirlukast ان جرعة عfج 
 ملغÙÙم ٢٠ سÙنة والكبÙÙار ھÙÙي ١٢الطعÙام بÙÙساعة أي علÙÙى معÙÙدة خاليÙة مÙÙن الطعÙÙام امÙÙا جرعتÙه لfطفÙÙال اكبÙÙر مÙÙن 

ا علمÙا ان ھÙذ. ملغÙم ٢٠ملغÙم و١٠مرتين يوميا على معدة خالية مÙن الطعÙام علمÙا انÙه متÙوفر بالÙصيدليات بقÙوة 
  .العfج يستعمل للوقاية من الربو والتحسس 

  
   .٢-من التحاليل المختبريـــــــة 

  
 ،وفÙوق ھÙذه النÙسبة ٨ حيÙث ان الحÙد ا�علÙى للنÙسبة الطبيعيÙة ھÙي  urine PHمن عناصر تحليل المھمة ھي 

 مثÙل  microorganism وھو وسط غير طبيعي يحدث نتيجة عدة اسباب منھا وجÙود  alkalineيعتبر البول 
  وايضا بسبب تطبيق حمية نباتية أي ان المريض  infectionالبكتريا  والتي تدل على ان المريض مصاب بــ  

يتناول المواد الغذائية النباتية فقط  �ي سبب من ا�سÙباب وايÙضا يحÙدث نتيجÙة القÙصور الكلÙوي وايÙضا نÙشاھد 
وم لذا يجب سؤال المريض عن تناولÙه عÙن بعÙض ھذه الحالة بسبب تناول بعض ا�دوية مثل بيكربونات الصودي

ا�دويÙÙة لكÙÙي نÙÙذھب الÙÙى تÙÙشخيص دقيÙÙق فمÙÙريض العÙÙدوى لÙÙه اعراضÙÙه ومÙÙريض القÙÙصور الكلÙÙوي لÙÙه اعراضÙÙه 
ومريض الذي يتناول ا�دوية يعرف من خfل ا�دوية التي يتناولھا وبالجمع بÙين التحليÙل وا�عÙراض تÙصل الÙى 

  .التشخيص 
  ـــــــــــةمن التحاليل المختبريـــ

  
  PCVمن التحاليل المختبرية الشائعة والتي نراھا يوميا ھي تحليل 

%  ٤٣امÙا فÙي النÙساء % ٤٩ في تحليل الدم والتÙي ھÙي قيمتھÙا الطبيعيÙة فÙي الرجÙل   PCVوان ارتفاع نسبة 
  :تشير الى عدة حا�ت مرضية  يجب ان تكون لدينا معرفة بھا وھي 

 وليس المطلوب منا في ھذه الحالÙة النÙصح بÙسحب الÙدم  polycythemiaسماة كثرة كريات الدم الحمراء والم
او ما شابة ذلك فان ھذا القرار ھو من واجبات الطبيب نعم لنا ان ننصح بترك تناول اللحوم الحمراء والبقوليÙات 

  .ل الوارفارين  ملغم اسبرين فيما لم يكن ھناك مانع مثل القرحة او الربو او تناول ادوية مث١٠٠وتناول جرعة 
والحÙا�ت ا�خÙرى التÙÙي يرتفÙع فيھÙÙا ھÙذا التحليÙÙل التÙدخين وفÙÙي ھÙذه الحالÙÙة ننÙصح المÙÙريض بالنÙصيحة الÙÙصعبة 

  .وھي ترك التدخين ومراجعة الطبيب ليقرر ھل يسحب المريض الدم ام �  !ّ!
تيجÙÙة نقÙÙص  ن COPDوايÙÙضا يرتفÙÙع ھÙÙذا التحليÙÙل فÙÙي مÙÙرض الÙÙداء الرئÙÙوي المÙÙزمن الÙÙساد او الÙÙذي يÙÙسمى 
  .ا�وكسجين فيزداد تحفيز تكوين كريات الدم الحمراء  ويعد احد مشخصات ھذا المرض 

  .كما ان ھذا التحليل يرتفع عند من يسكن المرتفعات نتيجة قلة ا�وكسجين في المناطق المرتفعة 
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ÙÙدان الÙÙشديد او فقÙÙھال الÙÙوء وا�سÙÙة التقيÙÙاف نتيجÙÙة الجفÙÙي حالÙÙع فÙÙل يرتفÙÙذا التحليÙÙا ان ھÙÙوء كمÙÙشھية او س
  .ا�متصاص 

ومÙن المھÙم ان نÙذكر ان ھÙذا .وايضا يحدث ارتفاع في ھذا التحليÙل عنÙد نقÙص حجÙم الÙدم كمÙا فÙي حÙا�ت النÙزف 
  .التحليل يقل في حالتين ھما فقر الدم والحمل فقط وايضا بسبب النزف 

  
   سؤال وجواب صيد�ني ؟

  
 Metronidazole تÙتم باعطÙاء histolyticaEntamoeba, protozoa من المعلوم ان معالجÙة : السؤال 
 يÙوم ،الÙسؤال ھÙو ھÙل توجÙد بÙدائل اخÙرى للمعالجÙة ام فقÙط ھÙذا ١٤-١٠اليوم لمدة /كغم / ملغم ٥٠-٢٥بجرعة 
  الدواء ؟
من المعلوم اكيدا ان المسئول عن ايجاد البدائل في الخطط العfجية �ي مرض ھو الصيدلي �نه خبير : الجواب 

ع بÙه ،ولھÙذا نقÙول ان الÙصيدلي يجÙب ان يتخÙصص بÙصورة كبيÙرة وشÙاملة بÙل يتفÙنن فÙي ايجÙاد الدواء والمتوس
البÙÙدائل المناسÙÙبة والمتÙÙوفرة وا�منÙÙة للمعالجÙÙة وھÙÙذا المÙÙرض توجÙÙد بÙÙدائل كثيÙÙرة للمعالجÙÙة نÙÙذكر منھÙÙا عfÙÙج 

tinidazole ج ٣اليوم لمدة /كغم / ملغم ٦٠ بجرعةfÙو عÙايام ،كما يوجد بديل اخر وھ dazoleSecni ىÙيعط 
اليÙوم /كغÙم / ملغÙم ٢٥ يعطÙى بجرعÙة Ornidazoleكغم ،ويوجد بديل اخر ايضا وھو عfÙج / ملغم ٣٠بجرعة 

 ملغÙم ١ ايÙام بجرعÙة ١٠ يعطÙى لمÙدة dihydroemetin يوم وايضا ھناك بديل رابع وھو عfÙج  ١٠ -٥لمدة 
  .اليوم /كغم /

  
  الخطة العfجية الكاملة لمعالجة الحمى السوداء

*********************************  
  

 او ما يسمى الحمى السوداء حيÙث تحÙدث  بÙسبب Sickness-Black او مايسمى AZAR-KALAان عfج 
 irregular التي تتميز بوجود حمى لفترة طويلة وغير منتظمة الحرارة  Leishmania donovaniعدوى 
fever  دÙÙÙÙÙال والكبÙÙÙÙÙن الطحÙÙÙÙÙل مÙÙÙÙÙي كÙÙÙÙÙضخم فÙÙÙÙÙو وت egalyhepatosplenom ر دمÙÙÙÙÙة وفقÙÙÙÙÙوء تغذيÙÙÙÙÙو س 

malnutrition and anemia.  جfھو اعطاء المريض عSodium stibogluconate م ٢٠ بجرعةÙملغ 
 يÙوم اذا لÙم تحÙصل ٤٠ يÙوم ولكنھÙا قÙد تمتÙد فتÙرة المعالجÙة الÙى ٣٠اليوم عن طريق الحقن العضلي لمÙدة /كغم /

ريق الكليÙة، والطفÙل عÙادة يتحمÙل ھÙذا الÙدواء اكثÙر عن ط% ٨٠استجابة لھذا الدواء ويخرح ھذا الدواء بنسبة 
 و hypersensitivityمÙÙÙن الكبÙÙÙار، وابÙÙÙرز التÙÙÙاثيرات الجانبيÙÙÙة لھÙÙÙذه ا�دويÙÙÙة ھÙÙÙي التحÙÙÙسس لھÙÙÙذا الÙÙÙدواء  

,arthralgia و myalgia  و التھاب الكبد ,hepatitis ةÙل الجرعÙب تقليÙا يجÙوھن , renal dysfunction
myocarditisدثÙÙادرة يحÙÙصورة نÙÙاس  وبÙÙاب البنكريÙÙالتھ pancreatitis .  ذاÙÙسس لھÙÙود تحÙÙة وجÙÙي حالÙÙوف

 Pentamidine فÙÙان العfÙÙج يكÙÙون ھÙÙو tuberculosis.الÙÙدواء وكÙÙان الطفÙÙل مÙÙصاب ايÙÙضا بالÙÙسل الرئÙÙوي 
isothionate ل ١٥اليوم وريدي لمدة /كغم / ملغم ٤  يعطى بجرعةfÙن خÙج مfÙ٢٥ جرعة ويعطى ھذا الع %

dextrose اع  لمنع حدوث انÙاض او ارتفÙو انخفÙدواء ھÙذا الÙة لھÙاثيرات الجانبيÙم التÙن اھÙدم ومÙخفاض سكر ال
امÙا فÙي حالÙة حÙدوث مقاومÙة لھÙذين .بسكر الدم وزيادة ضربات القلب وانخفاض بضغط الدم والموت المفÙاجىء 

 حيÙث يعطÙى بجرعÙة an antifungal antibiotic, B-Amphotericinالعfجين فان العfÙج المفÙضل ھÙو 
 hours daily6 dextrose over 5%kg IV with / mg 1-0.5 ذاÙة لھÙاثيرات الجانبيÙم التÙن اھÙوم 

 و ارتفÙاع الحÙرارة thrombocytopenia, anaphylaxisالعfج ھي التحسس ونقص الصفيحات الدمويÙة  
thrombophlebitis, fever, chills, convulsions, والرجفه والتشنجات العصبية ونقÙص البوتاسÙيوم  

anemia و ,nephrotoxicity, hypokalemia بÙÙة ويجÙÙت المراقبÙى تحÙÙب ان يبقÙÙريض يجÙان المÙÙذلك فÙل 
وايÙÙضا ھنÙÙاك دواء اخÙÙر جÙÙدا  فعÙÙال وھÙÙو . قيÙÙاس البوتاسÙÙيوم تحÙÙسبا لحÙÙدوث ا�نخفÙÙاض بÙÙسبب ھÙÙذا الÙÙدواء 

Aminosidine ةÙÙى بجرعÙم ١٥ يعطÙÙدة / ملغÙÙضلي لمÙÙاليوم عÙم بÙÙضل ٢١كغÙÙات تفÙÙض الدراسÙÙث بعÙوم حيÙÙان  ي
يكÙÙون ھÙÙذا العfÙÙج ھÙÙو الخÙÙط ا�ول فÙÙي المعالجÙÙة كمÙÙا يوجÙÙد عfÙÙج يؤخÙÙذ عÙÙن طريÙÙق الفÙÙم وفعÙÙال جÙÙدا يÙÙسمى 

Miltefosine ةÙى بجرعÙث يعطÙة حيÙر فعاليÙة واكثÙاقي ا�دويÙن بÙانبي مÙاثيرا جÙل تÙواق day /kg/ mg2.5   
ت فÙي الجھÙاز الھÙضمي مثÙل  ومن اھم تاثيراتÙه الجانبيÙة ھÙي اضÙطرابا يوم ٢٨يعطى مرة او مرتين يوميا لمدة 

 ولكنÙه �يعطÙى لfطفÙال اقÙل مÙن عمÙر سÙنتين وفÙي hepatic and renal dysfunctionالغثيان والتقيوء و 
امÙا . يÙوم ٣٠ لمدة gamma-Interferonحال فشل جميع ا�دوية السابقة فان الخيار ا�خير ھو اعطاء عfج

 ھÙÙو الخيÙÙار الجراحÙÙي حيÙÙث تجÙÙرى للمÙÙريض عمليÙÙة اذا لÙÙم ينفÙÙع ولÙÙم يقÙÙضي علÙÙى المÙÙرض فÙÙان الخيÙÙار ا�خيÙÙر
Splenectomy.   

   .Atenololمعلومات مبسطة عن عfج 
*************************  
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 ملغÙم  وحقÙن فÙي الÙصيدليات بتركيÙز ١٠٠ ملغÙم ،٥٠ ملغÙم ،و ٢٥يتوفر ھذا العfج على شÙكل اقÙراص بتركيÙز 

 يقÙوم بتثبÙيط تفعيÙل  beta blokerمÙن مجموعÙة  ،وھÙو  tenormin مل  ،ويسمى تجاريÙا ١٠ملغم في كل ٥
الجھاز السمبثاوي عن طريق منع ارتباط ا�درينالين والنورادرينالين من ا�رتباط بمستقبfته وبالتالي يقلÙل مÙن 
عدد ضربات القلب وكذلك يقلل من تقلص عضلة القلب وھذا ينفع في معالجÙة عÙدة حÙا�ت مرضÙية منھÙا الذبحÙة 

وغير المستقرة وفشل القلب في الحالة المÙستقرة كمÙا ينفÙع فÙي معالجÙة نÙشاط الغÙدة الدرقيÙة الصدرية المستقرة 
حيÙÙث تكÙÙون مÙÙصحوبة بالخفقÙÙان وتفعيÙÙل للجھÙÙاز الÙÙسبمثاوي كمÙÙا ينفÙÙع فÙÙي معالجÙÙة عÙÙدم انتظÙÙام ضÙÙربات القلÙÙب 

 مÙا نحتÙاج  ملغÙم يوميÙا ونÙادرا٥٠ ملغÙم يوميÙا امÙا ضÙغط الÙدم فيكفÙي ١٠٠-٥٠ويعطى لمن عنده ذبحة بجرعÙة 
 ملغÙم ومÙن تÙاثيرات ھÙذا العfÙج ١٠٠-٥٠ ملغم اما عدم انتظÙام ضÙربات القلÙب فيعطÙى بجرعÙة ١٠٠رفعھا الى 

 beta-الجانبية ھي برودة ا�طراف وتضيق القصبات ولكنه يحدث بصورة قليلة �نه يعتبÙر اكثÙر انتقائيÙة علÙى 
 receptor -1 .ض ا�Ùضا بعÙاب وايضا يسبب بطء بضربات القلب وايÙشعور بالتعÙوم والÙي النÙوابيس فÙان كÙحي

و�يفÙÙضل .والنحÙول واحيانÙا ضÙعف جنÙسي و�يفÙضل ھÙذا الÙدواء لمعالجÙة ارتفÙاع ضÙغط الÙدم كخÙط عfجÙي اول 
  .اعطاء ھذا الدواء للحامل والمرضع 

   . propranololمعلومات عfجية عن دواء 
****************************  

 ملغم ٨٠ – ملغم ٤٠ – ملغم ١٠ كثيرة ا�ستعمال ،ويتوفر على شكل اقراص بقوة يعتبر ھذا العfج من ا�دوية
 ولكÙن مÙن النÙوع  beta bloker وھÙو ينتمÙي لمجموعÙة  inderalويÙسمى تجاريÙا .ويتÙوفر علÙى شÙكل حقÙن 

nonselective  ىÙÙؤثر علÙÙ2  أي ي and B1B ضيقÙÙسبب تÙÙد يÙÙه قÙÙو �نÙÙريض الربÙÙي مÙÙه فÙÙب تجنبÙÙذا يجÙÙل 
ئيÙÙة حتÙÙى بالجرعÙÙة الطبيعيÙÙة ،لھÙÙذا الÙÙدواء اسÙÙتعما�ت كثيÙÙرة منھÙÙا معالجÙÙة ارتفÙÙاع ضÙÙغط الÙÙدم بالقÙÙصبات الھوا

ومعالجÙÙة الخفقÙÙان ومعالجÙÙة ا�عÙÙراض الÙÙسمبثاوية التÙÙي تحÙÙدث بÙÙسبب نÙÙشاط الغÙÙدة الدرقيÙÙة وايÙÙضا يÙÙستعمل فÙÙي 
ضÙغطھا نتيجÙة الوقاية من حدوث الشقيقة او الÙصداع النÙصفي حيÙث يÙؤدي الÙى تÙضيق ا�وعيÙة الدمويÙة ويقلÙل 

كمÙÙا يقÙÙوم ھÙÙذا الÙÙدواء بمنÙÙع ارتبÙÙاط ا�بنفÙÙرين .توسÙÙعھا علÙÙى ا�عÙÙصاب وايÙÙضا يÙÙستعمل فÙÙي معالجÙÙة القلÙÙق 
 ممÙا يÙؤدي الÙى نقÙص فÙي ضÙربات and B1B 2والنورابنفرين فÙي مÙستقبfت خاصÙة فÙي الجھÙاز الÙسمبثاوي 

لÙدواء يقلÙل قÙوة تقلÙص عÙضلة القلÙب القلب وھذا الفعل ينفع في معالجة عدم انتظام ضÙربات القلÙب وايÙضا ھÙذا ا
 ،وھÙذا العfÙج  Anginaوھذا الفعل يقلل  حاجة عضلة القلب  للحاجة الÙى ا�وكÙسجين وھÙذا ينفÙع فÙي معالجÙة 

مل ،و�يعطى ھذا الدواء للمراءه الحامل  والمرضع كما انه يسبب ١ملغم في ١يتوفر ايضا على شكل حقن بقوة 
لنحÙول ويÙسبب ضÙعف جنÙسي نتيجÙة قلÙة وصÙول الÙدم الÙى اعÙضاء التناسÙل برودة ا�طراف والشعور بالتعÙب وا

  .بسبب تضيق ا�وعية الدموية الطرفية وايضا يسبب كوابيس واحfم ليلية 
   . hydrochlorothiazideمعلومات عfجية عن 

***********************************  
  
  
  

 ٥٠-٢٥ ملغÙم ،جرعتÙه لمعالجÙة ضÙغط الÙدم ھÙي ١٠٠-ملغÙم ٥٠-ملغÙم ٢٥ھذا الدواء يتوفر على شكل اقÙراص 
 thiazide ملغم يوميا  من ا�دويÙة المÙدررة مÙن نÙوع ١٠٠-٥٠ملغم يوميا اما في فشل القلب فجرعته ھي من 

يعمل على منع اعادة امتصاص الÙصوديوم والمÙاء ويÙسمح بخÙروجھم فÙي ا�نبÙوب الملتÙوي البعيÙدة فيقلÙل حجÙم 
ط الÙدم وتقليÙل الÙضغط علÙى القلÙب ممÙا ينفÙع فÙي معالجÙة احتبÙاس الÙسوائل الدم وھÙذه يÙؤدي الÙى انخفÙاض بÙضغ

ومعالجة ارتفاع ضغط الدم ومعالجة فشل القلب ا�حتقاني الذي يكون عادة مصحوب باحتباس الÙسوائل كمÙا انÙه 
يوم يقلل طرح الكالسيوم من خfل البول وھذا ينفع في معالجة المرضÙى الÙذين يعÙانون مÙن  زيÙادة تركيÙز الكالÙس

 لتÙر يوميÙا فيقلÙل ١١بالبول وايضا يÙستعمل فÙي معالجÙة مÙرض الÙسكري الكÙاذب الÙذي يتميÙز بكثÙرة ا�درار الÙى 
لھÙÙذا الÙÙدواء تÙÙاثيرات جانبيÙÙة ھÙÙي . لتÙÙر يوميÙÙا اذ انÙÙه يزيÙÙد مÙÙن عمÙÙل الھرمÙÙون المÙÙضاد لfÙÙدرار ٣-٢ا�درار الÙÙى 

Ùصوديوم ،ويتÙي الÙاض فÙائع اضطراب في الدھون وزيادة في السكر وانخفÙاري شÙم تجÙت اسÙدواء تحÙذا الÙوفر ھ
ملغÙم    ٥ بقÙوة  Amiloride يتكÙون مÙن  دواء  combination حيث يكون على شكل  modiureticجدا ھو 

  . ملغم ٥٠  بقوة  hydrochlorothiazideو 
   . amlodipineمعلومات عfجية عن 

**************************  
  

ويعطÙى عÙن طريÙق .  ملغم ١٠ ملغم و ٥ ملغم و ٢.٥لى شكل اقراص بقوة ھذا الدواء من ا�دوية التي تتوفر ع
 وجرعتÙه ھÙي مÙرة واحÙدة channel blocker . Caالفم سواء قبل او بعÙد الطعÙام وھÙو مÙن مجموعÙة ادويÙة 

 ملغم مرتين يوميÙا ويعمÙل ھÙذا الÙدواء علÙى منÙع دخÙول الكالÙسيوم ٥ ملغم واعلى جرعة له ھي ٥يوميا بجرعة 
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 فيمنع تقلصھا ويعمل على استرخائھا فيسمع بتوسÙيع ا�وعيÙة الدمويÙة الÙشرايين وا�وردة فيÙساعد الى العضلة
ھذا على خفض ضغط الدم وزيادة التروية الدموية وتقليل مقاومة ا�وعية الدموية الجانبيÙة لجريÙان الÙدم ولھÙذا 

 التاجيÙة مثÙل الذبحÙة الÙصدرية فھو يستعمل في معالجة ارتفاع ضغط الدم وايÙضا فÙي معالجÙة امÙراض الÙشرايين
ومن اھم التاثيرات الجانبية ھو الÙصداع وانخفÙاض ضÙغط الÙدم ،وھÙذا العfÙج غيÙر مناسÙب لمÙن يعÙاني مÙن خلÙل 

  . لشركة فايزر  Norvascكبدي و�ينفع للحامل والمرضع وا�سم التجاري لھذا الدواء ھو 
  

   . methyldopaمعلومات عfجية عن 
***************************  

 ٢٥٠ ملغÙم وجرعتÙه ھÙي ٥٠٠ ملغÙم و ٢٥٠  ويتوفر بقÙوة  aldomateھذا الدواء معروف تجاريا تحت اسم 
ملغم مرتين الى ثfث مرات يوميا    ويستعمل بصورة اساسية في معالجة ارتفاع ضغط الÙدم للنÙساء اثنÙاء فتÙرة 

فÙرين فيوسÙع ا�وعيÙة الدمويÙة ويقلÙل ضÙربات الحمل �نه امن نسبيا ويعمل على منع افÙراز النÙورابنفرين وا�بن
كما ان له استعمال جÙدا مھÙم وھÙو عfÙج ارتفÙاع ضÙغط الÙدم لمÙن يعÙاني مÙن خلÙل كلÙوي �نÙه يخÙرج عÙن .القلب 

 و الدوخة والدوار وبعض اضطرابات  depression و  sedationطريق الكبد ومن اھم تاثيرات الجانبية ھي 
على عدد خfيا الدم فيقللھÙا عÙن طريÙق تثبÙيط نخÙاع العظÙام �نتÙاج كريÙات الÙدم الجھاز الھضمي كما ان له تاثير 

  . اسبوع ١٢ الى ٦فيجب عمل حساب لھذه الخfيا كل 
  

   . simvastatinمعلومات عfجية عن 
**************************  

 ٢٠- ملغÙم ١٠ –ملغÙم  ٥ ويتÙوفر بتراكيÙز مختلفÙة  zocorھذا العfج من ا�دوية الÙشھيرة جÙدا يÙسمى تجاريÙا 
 ملغم ويستعمل ھذا العfÙج لمعالجÙة ارتفÙاع الÙدھون فÙي الÙدم وتÙصلب الÙشرايين عÙن طريÙق ٨٠- ملغم ٤٠ملغم 

 الذي يعتبر مھم في انتاج الكوليستيرول كما ان ھÙذا الÙدواء يقلÙل مÙن الھÙون reductase -HMGتثبيط انزيم 
مل مھم في تخلÙيص ا�وعيÙة الدمويÙة مÙن الÙدھون ونقلھÙا  الذي يعتبر عا HDLالثfثية وايضا يرفع من تركيز 

 أي انÙه غيÙر فعÙال ويتحÙول عنÙدما  prodrugالى الكبد  ويعطÙى مÙساءا مÙرة واحÙدة يوميÙا وھÙذا العfÙج يعتبÙر 
ناخذه الى الشكل الفعال اثناء عملية ا�يض وھذا الدواء ممنÙوع فÙي فتÙرة الحمÙل وا�رضÙاع  �ن الكوليÙستيرول 

 ملغÙم مÙرة واحÙدة يوميÙا  قÙد تÙزاد حÙسب حالÙة ١٠ بعÙض الھرمونÙات والحليÙب  ويعطÙى بجرعÙة مھم في تكÙوين
المريضة وا�ستجابة الدوائية ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي تحلÙل العÙضfت  والÙم العÙضfت وتغيÙر لÙون البÙول 

نتفاخ وحرقة الفÙؤاد الى اللون ا�سود والضعف واحيانا حدوث اعرض شبيه اعراض ا�نفلونزا وايضا يسبب ا�
  .والم المعدة والغثيان وا�مساك وھو ممنوع عند من يعاني مرض كلوي او كبدي  

   . Lisinopril معلومات عfجية عن 
****************************  
 ملغÙم   وھÙو طويÙل المÙدى ٢٠ ملغÙم و ١٠ ملغÙم و ٥ ملغÙم و ٢.٥ھذا الدواء يتوفر على شكل اقÙراص  بتركيÙز 

 وايÙضا يÙسبب الÙسعال  captoprilى مرة واحدة يوميا و�يؤثر تناول الطعام على امتصاصه كما في بحيث يعط
 الÙذي يقÙوم بتوسÙيع ا�وردة  ACEIوخاصة عند النساء وھو يعتبر من مجموعÙة ادويÙة % ٢٠الجاف بنسبة 

ÙÙرض فÙÙدم ومÙÙغط الÙÙاع ضÙÙة ارتفÙÙي معالجÙÙستعمل فÙÙصوديوم ويÙÙاء والÙÙاس المÙÙع احتبÙÙشرايين ويمنÙÙب والÙÙشل القل
ا�حتقÙاني ومÙرض ارتفÙاع ضÙغط الÙÙدم مÙريض الÙسكري ومÙن اھÙم تاثيراتÙÙه الجانبيÙة ھÙي ارتفÙاع بوتاسÙيوم الÙÙدم 
وانخفاض ضغط الدم وحدوث طفح جلدي والسعال الجاف وزيادة ضربات القلب كما يوجد ھÙذا الÙدواء مÙع عfÙج 

 الÙدواء ممنÙوع علÙى المÙراءه  وھÙذا A –HiprilملغÙم تحÙت اسÙم تجÙاري ٥ بجرعÙة   Amlodipineاخر ھÙو 
  .الحامل 

   . furosemide معلومات عن عfج 
***************************  

يعتبر ھذا العfج من ا�دوية المتوفرة كثيرا في الصيدليات ويباع يوميÙا �غلÙب المرضÙى لمعالجÙة ارتفÙاع ضÙغط 
كلÙÙوي او كبÙدي او قلبÙي او بÙÙسبب الÙدم ومÙرض فÙشل القلÙÙب ا�حتقÙاني والÙتخلص مÙÙن احتبÙاس الÙسوائل  بÙسبب 

 ملغم وحقÙن  وھÙذا العfÙج ٤٠ وھو يتوفر على شكل اقراص  بتركيز  lasixالحروق ويسمى ھذا الدواء تجاريا 
 حيÙث يمنÙع اعÙادة امتÙصاص الÙصوديوم والمÙاء فÙي موقÙع جÙدا  loop diruticمن نوع المدررات الذي يسمى 

سيوم والكلورايÙد وھÙذا الÙدواء ممنÙوع اثنÙاء الحمÙل وا�رضÙاع  كما يزيد من طرح الكال loop henleمھم وھو 
  ويÙسبب ھÙذا الÙدواء نقÙص البوتاسÙيوم والÙصوديوم والكالÙسيوم  sulfonamideومن يتحسس مÙن مجموعÙة 

 ملغÙم صÙباحا امÙا �حتبÙاس ٤٠حيث يزيد من اخراجه مÙن الجÙسم ويعطÙى لمعالجÙة مرضÙى  ضÙغط الÙدم بجرعÙة 
كمÙا يتÙوفر شÙراب . ملغÙم يوميÙا ٤٠ ملغم صباحا ثÙم تÙزداد الÙى ٢٠ تعطى بجرعة السوائل بسبب كبدي او رئوي

  .لfطفال من ھذا الدواء 
   . spironolactoneمعلومات عن عfج 
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****************************  
ويعطى لمعالجة ارتفاع ضÙغط الÙدم . ملغم ١٠٠ ملغم و ٥٠ ملغم و ٢٥ھذا العfج يتوفر على شكل اقراص بقوة 

 ملغÙÙم فÙÙي اليÙÙوم وھÙÙذا الÙÙدواء مÙÙن مجموعÙÙة ا�دويÙÙة المÙÙدررة تÙÙسمى ١٠٠-٥٠عfجÙÙي ثالÙÙث بجرعÙÙة كخÙÙط 
aldosterone antagonist   سمÙارج الجÙا خÙصوديوم وطرحھمÙاء والÙصاص المÙادة امتÙع اعÙحيث يسبب من 

زيÙادة تركيÙز عن طريق البول وزيادة اعادة امتصاص البوتاسيوم لذا فھذا العfج من اھم تاثيراتÙه الجانبيÙة ھÙي 
 وبا�ضÙافة  furosemideبوتاسيوم الدم وينفع بالمشاركة مع ا�دويÙة التÙي تÙسبب نقÙص بوتاسÙيوم الÙدم مثÙل 

الÙÙى اسÙÙتعماله فÙÙي معالجÙÙة ارتفÙÙاع ضÙÙغط الÙÙدم يÙÙستعمل فÙÙي معالجÙÙة الحÙÙا�ت المرضÙÙية التÙÙي تتميÙÙز بارتفÙÙاع 
ع الكبÙÙدي ومÙÙن اھÙÙم تÙÙاثيرات الجانبيÙÙة  بÙÙسبب امÙÙراض الكبÙÙد مثÙÙل التÙÙشم odemaا�لدسÙÙتيرون وكÙÙذلك معالجÙÙة 

ا�خرى ھو خشونة الرجال عند المراءة وتثÙدي الرجÙال ونعومÙة صÙوت الرجÙل وخÙشونة صÙوت المÙراءة ويقلÙل 
  .الصوديوم ويسبب اضطرابات جنسية وھذا الدواء غير مسموح به اثناء الحمل وا�رضاع 

  
  
  

 الفصل الخامس

  صيد�نية وطبية  معلومة ٥٠٠ وفيه 

  :١ة رقم معلوم

   ــــــــــــــ جرعة ثابتة ؟ nystatin قطرة نستاين  . 
  

يعتبر عfج قطرة نستاين من ا�دوية شائعة ا�ستعمال في صيدلياتنا تصرف يوميا لعfج الفطريÙات التÙي تحÙدث 
  C. albicansبالفم للكبار والÙصغار وتعÙالج الفطريÙا التÙي تحÙدث فÙي الفÙم علÙى شÙكل بقÙع بيÙضاء بÙسبب فطÙر 

وھÙذه ((وايضا تعالج الفطريات التي تحدث با�معاء الدقيقة وجرعة ھذه القطرة لمعالجة فطريات الفم والمÙريء 
 سÙاعات للكبÙار ٦ مÙل كÙل ١ھÙي ))مfحظة مھمة يجب ا�نتباه لھا عند صرف ھذا الÙدواء فالجرعÙة ثابتÙة للكÙل  

مÙل بÙاليوم فانÙه يحÙدث ٤دات الجرعÙة اكثÙر مÙن وا�طفال والرضع وتاتي أھمية ھذا التقيد بالجرعة ھو ان اذا از
غثيان وتقيوء واسھال ،اما المرضى الكبار اللذين يعانون من فطريات با�معÙاء الدقيقÙة و�يÙستطيعون اسÙتعمال 

 ساعات ،ومÙن النÙصائح الÙصيد�نية المھمÙة ٦ مل كل ٥اقراص نستاين فانه يمكن استعمال ھذه القطرة بجرعة 
المريض بابقاء العfج اكثر فترة ممكنه بالفم ثم بلعة حتى يكون بتماس مع المنÙاطق عزيزي الصيدلي ھي نصح 

  .المصابة 
  :٢معلومة رقم 

 sulfasalazine يوصي بان المريض الذي يستعمل عfج The British National Formulary ان
  . fجاشھر من بداية الع 3 يجب ان يعمل تحليل صورة دم كاملة وتحليل لوظائف الكبد كل

 :٣معلومة رقم 

 اسباب للتقيوء والغثيان

  تناول الكحول -١

  التھاب ا�معاء البكتيري او الفايروسي-٢

  القرحة المعدية -٣ 

  الفشل الكلوي-٤

  احتشاء عضلة القلب او الجلطة الصدرية -٥

  الحمل-٦

  داء الشقيقة -٧
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 . اضطربات ا�ذن الوسطى والداخلية-٨ 

  ضربة الراس -٩

 . ا�دوية مثل ادوية السرطان والديجوكسين والمسكنات من النوع ا�فيوني -١٠

  .   Motion sickness مرض - ١١

  

  :٤معلومة رقم 

 المستعمل في حالة الدوار واضطرابات ا�ذن الداخلية والوسطى ممنوع استعماله اذا betahistineان عfج  
  �نه يزيد من شدة اعراض peptic ulcerة   والقرحة المعديasthmaكان المريض يعاني من الربو 

 يزيد من تقلص H  -receptors  ١حيث  . receptors-and H٢ -H١المرضين من خfل تحفيزه لكل من 
  . يزيد من افراز الحامض المعديreceptors- H٢عضfت القصبات واما     

  :٥معلومة رقم 

 حدوث  ا�سھال عند استعمالھا من قبل   في Proton pump inhibitorsكيف تسبب ادوية  :  سؤال 
  المرضى كتأثير جانبي  ؟

والذي % ٩٠من المعروف ان ھذه ا�دوية تثبط خروج الحامض المعدي بنسبة جدا كبير تتعدى  :الجواب 
يعتبر كمطھر ضدى نمو البكتريا وعند غياب ھذا الحامض بسبب ھذه ا�دوية تسمح بحدوث العدوى البكتيرية 

  .التي تسبب ا�سھال Campylobacter. ببكتريا  مثل ا�صابة 

  :٦معلومة رقم 

 وھو غير مناسب sulphonamide يعتبر sulfasalazine الموجود في عfج   Sulfapyridineان 
 وھو يؤدي الى عدة تاثيرات جانبية اھمھا sulphonamideلfشخاص اللذين يعانون من عدم التحمل   

reversible male infertility  وبديلة ھو مركب mesalazine الذي �يحتوي على Sulfapyridine 
  .و�يسبب العقم عند الرجال كتاثير جانبي 

  :٧معلومة رقم 

 وھو عامل خطر لحدوث فقر دم من نوع derived sulphonamide  ھو  The sulfasalazineان عfج 
megaloblastic anaemia ل انه يمتلكantifolate properties.   

 :٨علومة رقم م

  سؤال وجواب صيد�ني؟

   ومرض  ulcerative colitis تستعمل في عfج مرض Corticosteroidsمن المعلوم ان ادوية :السؤال
Crohn’s جfوخاصة في الحالة الشديدة من المرضين ،فلماذا يفضل اختيار ع budesonide على باقية 

   ؟Corticosteroidsادوية مجموعة 
  :الجواب 

-first   وايضا يتعرض poor absorption يمتلك امتصاص ضعيف جدا   �budesonideن عfج وذلك 
pass metabolism ن من التاثيرات الجانبية له على باقي اجھزةfجدا شديد وواسع وھذين العاملين يقل 

  . عكس باقي ادوية ھذه المجموعة فfتملك ھذين الصفتين systemic side effectالجسم 
  

  :٩مة رقم معلو
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 يعانون من سوء ulcerative colitis and Crohn’s diseaseان   الناس  الذين يصابون بمرض  

 والذي قد يؤدي الى ا�صابة بمرض فقر الدم لذا  B١٢ وايضا فيتامين folic acidامتصاص لكل من الحديد و 
و الوريد با�ضافة الى ذلك ان من الضروري اعطاء المريض ھذه العناصر اما من خfل الفم او العضلة ا

 في ھذه ا�مراض لفترة طويلة قد يؤدي الى حدوث مرض تنخر العظام corticosteroidsاستعمال 
osteoporosis لذا ينصح باعطاء المريض calcium supplementation ل ا�ستعمال المطولfخ .  

  
  :١٠معلومة رقم 

  اربع  معلومات صيد�نية مھمة ؟

 او المستحضرات الصد�نية المشابھة له  مثل   عfج   sulfasalazineى الذين يستعملون المرض–ا�ولى 
Mesalazine جfوعbalsalazide حظوا  ويخبروا عن كل منfيجب ان ي sore throats و fevers ، و

easy       
Bleeding ن ھذا قد يشير الى احد انواع فقر الدم� .  

 او المستحضرات الصد�نية المشابھة له يعانون من sulfasalazineون  المرضى الذين يستعمل-الثانية 
  . وصداع واسھال rashesتاثيرات جانبية مثل 

 soft ويفقد لون عدسات العين orange قد يغير لون البول الى اللون Sulfasalazineعfج    –الثالثة 
contact lenses.  

   يجب ان يتم بلعھم بدون تكسير وبصورة كاملة balsalazideوعfج Mesalazine• كل من عfج –الرابعة 

  :١١ معلومة رقم 

  أھم أعراض ومميزات أمراض الكبـــــــــــــــــــــــــد بقلم صيد�ني
  

 الخلل  الذي يحدث في الكبــــــــــــــــــــد يكون اما بسبب العدوى البكتيرية او الفايروسية او ربما ينتج بسبب 
وية التي تؤثر على الكبــــــــــــد او بسبب ا�ستعمال المزمن للكحول وامراض الكبد قد تكون حادة استعمال ا�د

وامراض الكبد قد تتميز بماياتي . الى فشل الكبـــــــــــــــــــد hepatic impairmentاو مزمنة وتتراوح من  
:  

.    
سطة الكبـــــــــــــــــــــــد وبالتالي يؤدي الى زيادة  اليرقان وھو اعاقة خروج البليروبين الى المرارة بوا-١

  .البليروبين وينتج تلون الجلد وصلبة  العين باللون ا�صفــــــــــــــــــــــــــــر 
  

قلة انتاج البروتينات حيث تقل قابلية الكبـــــــــــــــــــــــــــد على انتاج البروتينات المھمة مثل بروتينات -٢
  . تخثر الدم

  
 نقص التخثر بسبب عدم قدرة الكبد على انتاج بروتينات تخثر الدم المھمة وھذا قد يؤدي الى سھولة النزف-٣
.  

  
في تجويف البطن وذلك بسبب قلة انتاج البروتينات من قبل الكبد وخاصة  Ascites تجمع السوائل-٤

  . ا�لبومين واحتباس الصوديوم بسبب زيادة ا�لدوستيرون
  • 

  . وتحدث بسبب زيادة البليروبين والذي يؤدي الى حدوث حكة في الجلد Pruritus الحكة-٥
  

   . الغثيان -٦
 وھذا يحدث بسب فشل الكبد المزمن بسبب تليف Portal hypertension ارتفاع الضغط الكبدي البوابي -٧

  .الكبد والذي قد يؤدي الى نزف في المريء 

  . ويحدث بسبب نقص في ايض ا�ستروجين Gynaecomastia تضخم الثدي -٨
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  . ھبوط السكر في الدم وذلك بسبب قلة خروج السكر المخزون في الكبد على شكل كfيكوجين -٩

  Encephalopathy حدوث   - ١٠

   :١٢معلومة رقم 
  

      ؟Ascitesنظرة صيد�نية مبسطة لعfج 
  

جب على المريض تقليل تناول ملح الصوديوم ليساعد با�ضافة الى سحب السوائل بواسطة الطريق الجراحي ي
على التقليل من احتباس الماء والصوديوم داخل التجويف البطني الذي يحدث بسبب قلة البروتين ا�لبومين 

 ولكن قد يسبب ھذا spironolactoneوزيادة ا�لدستيرون وتعالج زيادة ا�لدستيرون بواسطة اعطاء عfج 
 والذي يحدث ايضا بسبب مرض الكبد لذا يفضل استبداله بمجموعة اخرى من gynaecomastiaالعfج 

،با�ضافة الى ذلك نزيد من amiloride مثل عfج   potassium-sparing diureticا�دوية المدررة مثل 
،وايضا ا�دوية التي loop diureticsعملية ا�درار بواسطة استعمال ا�دوية المدررة القوية مثل ادوية 

يجب ان يتم ) NSAIDs( وادوية corticosteroidsسبب زيادة في احتباس الماء والصوديوم مثل ادوية ت
  .تجنبھا ،وفي حالة حدوث عدوى بكتيرية وھي متوقعة نستعمل احد المضادات الحيوية المناسبة 

  : ١٣معلومة رقم 
  Hepatic encephalopathyنظرة صيد�نية مبسطة 

  
 يجب على المريض تقليل كمية البروتين في الغذاء ولتقليل انتاج nitrogenous products لتقليل انتاج 

 يجب ان تزال ويتخلص منھا بواسطة المضادات الحيوية مثل gut floraالسموم يجب القضاء على  بكتريا   
  neomycinعfجي 

or metronidazole.  ادويةThe osmotic laxative مثل    lactulose عالية وفعاليته  يستعمل بجرعة
  alterationsالمفيده تاتي بسبب تنظيفه لfمعاء من السموم وايضا 

in the environment for the gut flora.  
   :١٤معلومة رقم 

  ھل تعلـــــــــــــــــــــــــــــــم ؟
 مثل centrally acting drugs ضد sensitive المرضى المصابين بامرا ض الكبد وبصورة خاصة

benzodiazepines, ادوية   وايضا ضد opioids, وادوية antipsychotic  لذلك يجب ان تستعمل بحذر
  ..a coma   شديد �نھا عامل جدا خطر في حدوث

   disease managementكتاب :المصدر 
  :١٥معلومة رقم 

  ھل تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟
 الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عند الكبار تسبب اليرقان زيادة البليروبين   نتيجة  امراض

في ا�معاء  binds bile الذي يرتبط colestyramine والحكة و�زالة ھذه الزيادة من الجسم يستعمل عfج
عالج مرض اليرقان ويمنع اعراضه ،ومن ويمنع اعادة امتصاصه وبالتالي يؤدي الى زيادة خروجه  وبالتالي ي

المھم ان ان نذكر ان استعمال ھذا العfج يمنع امتصاص كثير من ا�دوية لذلك يفضل فصل وقت استعماله عن 
   ا�دوية ا�خرى بفاصل زمني

   disease managementكتاب :المصدر 
 :١٦معلومة رقم 

  في امراض الكبد pruritus نظرة صيد�نية مبسطة لعfج
 في امراض الكبد ھي زيادة مستوى البليروبين داخل الجسم pruritusمن المعروف ان احد اسباب الحكة 

ومن ا�دوية ا�خرى التي قد تستعمل ھو  الكريم المائي لمادة colestyramineويعالج باعطاء دواء   
 تعطى ايضا لمعالجة antihistamine  oral وايضا   pruritusالمنثول التي تبرد الجسم وتقلل الحكة 

 الكبدية لمرض الكبد من النوع الخفيف ،مضادات الھستامين من النوع المھدىء او المنوم pruritusالحكة 
Sedating antihistamines تستعمل ايضا ولكن بحذر خصوصا لمن يعاني الحكة pruritus في الليل 

 antagonist مفيدة ايضا وفعالة  ادوية   ويضطرب عنده النوم مع العلم ان مضادات الھستامين غير منومة
٥HT٣-receptor مثل ondansetron ايضا لھا دور في معالجة الحكة pruritus في الكبد  مع اليرقان .  

   :١٧معلومة رقم 
  :في امراض الكبد Gastric bleeding معالجة



 ٢٢٦

 ولذلك ا�دوية liver impairment جدا شائعة في gastric bleedingزيادة الميل لحدوث النزف وخاصة 
 ربما توصف ranitidine مثل عfج antisecretory agentsالتي تقلل من افراز الحامض المعدي 

  ..gastric acidلمرضى الكبد لتقليل خروج 
   disease managementكتاب :المصدر 

   ١٨معلومة رقم 
   . الذي يحدث في امراض الكبدBleeding oesophageal varicesمعالجة  

 يعتبر حالة طارئة تعالج لتقليل النزف بواسطة اعطاء عfج oesophageal varicesالنزف الذي يحدث من 
vasopressin عن طريق infused جfوتسبب تضيق في ا�وعية الدموية وتقلل من النزف ،ع 
Octreotide ، الذي يعتبرa somatostatin analogueة وايضا  ھو ايضا شائع ا�ستعمال لعاج ھذه الحال

  portal pressureايضا تستعمل للوقاية من ھذه الحالة وذلك بتقليلھا B  blockerادوية    
   disease managementكتاب :المصدر 

   ١٩معلومة رقم 
   في مرض الكبدImpaired clottingنظرة صيد�نية لتدبير 

عة البروتينات بسبب الخلل الذي ا�عاقة في عملية التخثر التي تحدث في مرض الكبد تحدث نتيجة قلة صنا
 وعلى vitamin Kيحدث في عمل الكبد وخاصة البروتينات المسئولة عن التخثر وتعالج باعطاء فيتامين 

وا�دوية ) anticoagulants, antiplatelet drugs(المريض تجنب ا�دوية التي تعيق عملية التخثر مثل 
  )..NSAIDs(التي تسبب النزف مثل 

   disease managementب كتا:المصدر 
   :٢٠معلومة رقم 

  .Colestyramineمfحظتان صيد�نيتان عن أستعمال عfج 
 fruit juice مثل a drink مع الماء او مع sachetيجب مزج ھذا العfج  الذي ياتي على شكل –ا�ولى 

  . مل  قبل استعماله  ١٥٠على ا�قل بمقدار 
اص ا�دوية ا�خرى لذلك يجب ان تؤخذ ا�دوية قبل ساعة من استعمال ھذا العfج يتداخل مع امتص–الثانية 
  . ست ساعات من استعماله – او بعد اربع Colestyramineعfج 

  disease managementكتاب : المصدر 
   :٢١معلومة رقم 

 مfحظة صيد�نية
 فائدة عfجية عندما ليس ھناك ايbendroflumethiazide    انه من المھم ان نfحظ عند استعمال عfج

�ن ھناك يحدث تاثير قليل جدا خافض للضغط وتحدث بالمقابل تاثيرات  mg 2.5 زيادة جرعته الى اعلى من
  . جانبية اكثر

   disease managementكتاب : المصدر 
   :٢٢معلومة رقم 

  prazosin,   doxazosin.ادوية
  

 مرضى ارتفاع ضغط الدم عند فشل ا�دوية ا�خرى وتعمل تعتبر ھذه ا�دوية ا�ختيار العfجي ا�خير لمعالجة
 وتؤدي الى توسيع ا�وعية الدموية وتقليل المقاومة المحيطية sympathetic activationعلى ثبيط 

 فان تاثيرات الجانبية تكون non-selective actionلfوعية وبالتالي يقل الضغط ونتيجة لكون ھذه ا�دوية 
مرضى السكري الذين يعانون من ليلة التحمل من قبل المرضى ،وربما تستعمل لمعالجة كثيرة مما يجعلھا ق

  .اع ضغط الدم واضطراب الدھون في الدم وورم  حميد في البروستات    اذا فشلت ا�دوية ا�خرى فارت

   disease managementكتاب : المصدر 
  :٢٣معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟
تسبب اضطراب في سكر الدم ولذلك . blockers   bوية مجموعة  وادthiazidesان ادوية مجموعة 

استعمالھما سوية لمعالجة مرض ارتفاع ضغط الدم يفضل كثيرا اجتنابه في مرضى السكري والذين في خطر 
  . ا�صابة في السكري

   disease management:المصدر 

   :٢٤معلومة رقم 



 ٢٢٧

  :ھل تعلم ان 

  blockers•   ادوية -١
  .corticosteroidsادوية -٢
  .thiazide diureticsادوية -٣
  anabolic steroids• ادوية -٤
  .retinoids ادوية مشتقات فيتامين -٥
  oral contraceptives containing levonorgestrel•  ادوية -٦

  جميعھا تسبب زيادة في مستوى الدھون في الــــــــــــــــــــــــــــــدم 
   :٢٥معلومة رقم 

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟ھل ت

  ،salbutamol  مثل عfجي receptor ٢ agonist betaان ا�ستعمال المطول �دوية  
Terbutaline في مرض الربو يقلل من  عدد beta ٢ receptor  جاتfالتي تعمل عليھا   ھذا الع  

 مع ادوية    concomitant treatmentستعمال المتزامن وبالتالي يقل مفعولھا ولكن ھناك ادلة على ان ا�
with corticosteroids تقلل من ھذا التاثير وتبقى فعالة   

  disease management :المصدر 

   :٢٦معلومة رقم 

   :asthmaاھم النصائح غير الدوائية لمرضى الربو   

.تجنب العوامل المھيجة مثل الغبار والتدخين والھواء البارد -١  

  . ايضا asthma تقليل الوزن قد يفيد مريض الربو- 

 من صدر امه يجب ايضا ان نوصي بھا �نھا تحمي الرضيع من حدوث infantsرضاعة الطفل الرضيع -٣
   مستقبasthma fالربو 

  :٢٧معلومة رقم 

  ھل تعلــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟

 المستعملة في عfج الربو لfطفال والكبار   inhaled corticosteroidsان التاثيرات الجانبية �دوية      
 للكبار micrograms of beclometasone dipropionate ٨٠٠تظھر عندما تزداد الجرعة عن 

  micrograms ٤٠٠،و
of beclometasone dipropionate طفال  وتتضمن تثبيط للغدة الكضرية وتنخر بالعظامfل 

osteoporosisترقق الجلد  والسكر  وskin thinning ، وبطء النمو عند ا�طفال.  

  disease management:المصدر 

  :٢٨ معلومة رقم

في  b 2 -adrenoceptor agonist   مع ادوية Inhaled corticosteroids انه عندما تستعمل ادوية
لتقوم بتوسيع  a b2-adrenoceptor agonist عfج مرضى الربو فان يجب في البداية استعمال ادوية

بصورة اكثر في   Inhaled corticosteroid  المجاري الھوائية  وھذا سوف يساعد على ترسيب ادوية
  .  المجاري التنفسية

   disease management:المصدر 



 ٢٢٨

  :٢٩معلومة رقم 

  مfحظات عن استعمال

Oral steroids في الربو .  
  . يجب ان تؤخذ ھذه في الصباح -١

   .indigestionريض الصيد�ني او الطبيب عن اي سوء ھضم يجب ان يخبر الم-٢

  . أسابيع ٣ يجب ان �تقطع ھذه ا�دوية بصورة مفاجئة اذا استعمل المريض كورس عfجي اكثر من -٣

 فيجب ان يناقش chickenpoxاذا تعرض المريض اثناء فترة استعمال ھذه ا�دوية �لتھاب فايروسي مثل -٤
  .ھذا مع الطبيب 

  disease management:در المص

   :٣٠معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟

   ان 

  .myocardial infarctionمرض -١

  .dyspepsiaمرض -٢

٣- musculoskeletal pain.  

٤- pulmonary embolism.  

٥- Panic attacks  

  .angina الذي يشبه الم الذبحة الصدرية chest painجميعھا تسبب الم الصدر  

  disease managementكتاب : المصدر 

  :٣١معلومة رقم 

  :acute myocardial infarctionكيفية معالجة 

  . ملغم 300-150 بجرعة Soluble or chewable aspirin اعطاء المريض- ١
  .hypoxiaاعطاء المريض ا�وكسجين لتقليل -٢
  .ischaemia  لتقليل nitrateاعطاء المريض -٣
 لمعالجة التقيوء الذي antiemetics عfج مضاد للتقيوء  معIV morphine اعطاء عfج المورفين -٤

  .يحدث بسبب المورفين 
   .streptokinase, reteplase او alteplase اعطاء المريض ا�دوية الحالة للخثرة  مثل -٥

  :٣٢معلومة رقم 

 ھل تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟

والعfج   .MI للمرضى الذين يتعرضون للجلطة القلبية depression ھناك احتمال جدا كبير لحدوث ا�كتئاب
�ن ادوية ھذه  tricyclic antidepressants المفضل في ھذه الحالة من ادوية ا�كتئاب ليس من مجموعة



 ٢٢٩

،فيكون العfج المفضل ھو من  mortality in patients post-MI المجموعة تكون مصحوبة بزيادة
  . sertraline مثل selective serotonin reuptake inhibitors  مجموعة ادوية

  disease managementكتاب : المصدر 

 :٣٣معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟

 يجب ان تعطى لجميع المرضى الذين calcium والكالسيوم   Supplemental vitamin Dان كل من 
  .long term treatment لفترة طويلة valproic acidيستعملون عfج 

 DRUG AND DRUGS:صدر الم

  :٣٤معلومة رقم 

  ھل تعلــــــــــــــــــم ؟

-exercise  للوقاية من النوبة  الربوية  التي تحدث بسبب التمارين salbutamolفي حالة استعمال عfج  
induced asthma ج قبلfدقيقة من بدء التمارين ١٥ يجب ان يستعمل ھذا الع pre-exercise.   

  DRUG AND DRUGS:المصدر 

 :٣٥معلومة رقم 

 ھل تعلـــــــــــــــــــــــــــــم ؟

حيث ان العfج ا�ول يبدأ فعله  salmeterol تاثيره العfجي اسرع من عfج  يبدا Formoterol ان عfج
  < دقيقه من استعماله 15 دقائق من استعماله ام الثاني فيبدأ بعد 5 بعد

  :٣٦معلومة رقم 
  حملمريضة الضغط في ال

  
Methyl dopa) ) aldomet ج ا�شھر استخداما فى الحمل لمرضى الضغط  و الجرعةfھو الع  

المستخدمة مفتوحةوقد تصل الى قرصين ثfث مرات يوميا حتى يسيطر  الضغط  ومن المھم معرفة ان مريضة 
    الضغط يجب ان تلد قبل الموعد باسبوعين على ا�قل وتكون الو�دة  قيصرية فقط

  
  :٣٧علومة رقم  م
  

  hemoglobin A١cماھو تحليل   
يساعد ھذا الفحص المريض والطبيب " التراكمي " ما يعرف بفحص السكري -hemoglobin a١c-  فحص 

  يعتمد ھذا الفحص على ان".  أشھر ٣" على معرفة مدى مستوى ارتفاع السكر خfل فترة معينة 
جزيئات السكر ، لذي يحمل ا-كسجين لجميع خfيا الجسم خfيا الدم الحمراء تحتوي على الھيموجلوبين ا

  الموجودة في الدم تلتصق بجزيئات الھيموجلوبين ويسمى ب
GLYCATED HEMOGLOBINوكل ما زاد مستوى السكر في الدم   

المعدل الطبيعي ل . * زادت نسبة التصاق السكر في الھيموجلوبين ومن ھنا اتت فكرة ھذا الفحص 
hemoglobin A١c - ٥ في الناس الطبيعيين ھي%  

  .تدل على ان المريض � يتحكم بمستوى السكر في الدم  %" ٧اكثر من "أما اذا كان  *   
   %".٧اقل من "المطلوب من مريض السكري ان تكون نتيجة الفحص  * 
  

  :٣٨معلومة رقم 
  



 ٢٣٠

  نصائح تقولھا للمريض ا�كزيمــــــــــــــــــــــا
  
  . قليله فقط بصابونه غير معطره او مرطبه ا�ستحمام لدقائق-١
  .ًاستعمال لوشن مرطب بعد ا�ستحمام مباشرة٢-
البرفيوم ، الصابون المعطر ، الكلور ، ) تجنب استعمال اى شئ قد يسبب حساسيه او تھيج الجلد ٣-

  .المجوھرات ، المنظفات  
  استعمال كمادات بارده لتخفيف التھيج٤- 

  . البيض ، السمك ، المانجو ، الفراوله )  تسبب حساسيه تجنب ا�كfت التى قد- ٥
بعض ا�مراض الجلديه قد تنتج عن طريق ا�مراض النفسيه فانصح المريض بممارسه الرياضه و تقليل -  - ٦

  .التوتر
  . اثناء النوم انصحة بتغيير وضعية النوم على المكان ا�برد �ن السخونه تجفف الجلد وتزيد ا�كزيما٦-
    
  :٣٩معلومة رقم  

  
  اھم وظائف الكلية في جسم ا�نسان ؟

  
  . تنظيم حجم السوائل في الجسم عن طريق اطراح الزائد واعادة امتصاص الضروري منھا -١
  .افراز ھرمون ا�ريثروبويتين المھم في تكوين الدم نتيجة نقص ا�وكسجين -٢
 ھايدروكسيل كولي ٢٥دروكسيل الى مركب  عن طريق  اضافة مجموعة الھيD ضرورية في ايض فيتامين  -٣

  .كالسيفوريل وفي عدمھا تقل كثافة العظام 
 يقوم بافراز الرنينن استجابة �نخفاض الضغط والذي يساعد على تكوين قابض وعائي ويعيد احتباس الماء -٤

  .والصوديوم في الحا�ت الضرورية 
  Davidson  principle and practice of medicine كتاب –المصدر 

  :٤٠معلومة رقم 
  معلومات بسيطة عن الكلية     ؟

  . سم ١٤-١١ ان طول الكلية يتراوح من -١
  . ان الكلية اليمنى اخفض من الكلية اليسرى بسبب وجود الكبد -٢
  . ان الكلية اليسرى واليمنى تتحرك بضع سنتمترات عند التنفس -٣
  .الكلوية من نتاج القلب من التروية الدموية % ٢٥-٢٠ان -٤

  :٤١  معلومة رقم 
  ھل تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟

يساعد على تقلص المثانة حيث تنشط العضلة الدافعة وتسبب )cholinergic( ان الجھاز البارسمبثاوي 
عة   على ارتخاء المثانة وارتخاء العضلة الدافadrenergicتقلصھا ومن ثم   التبول بينما الجھاز السمبثاوي 

   أي غلقھا  وعدم التسبب بحدوث alpha receptor  وتقلص عنق المثانة عبر beta receptorعبر 
  .التبول 

  Davidson  principle and practice of medicine كتاب –المصدر 
  :٤٢معلومة رقم 

  سؤال  وجواب ؟
للكلية بينما يعتبر الكرياتنين   مؤشر  دقيق للكشف عن الحالة الوظيفية  ureaلماذا �يعد تحليل اليوريا  

creatinineمؤشر دقيق للكشف عن الحالة الوظيفية للكلية ؟   
  :الجواب 

�نه يتاثر بعدة عوامل منھا كمية البروتينات الواردة  وبالقدرة ا�يضية للكبد  وبمعدل ا�رواء الكلوي  بينما 
  .ورة كاملة تقريبا الكرياتينين يعد �نه ينتج من العضfت بشكل ثابت ويترشح بص

  Davidson  principle and practice of medicine كتاب –المصدر   
  :٤٣ معلومة رقم

  : ھل تعلم



 ٢٣١

 Antacid وا�دوية المضادة للحموضة التي تحتوي على الكالسيوم او المغنيسيوم Laxativesان المسھfت 
(Mg٢+ ،Caكتلوز وا�دوية المدررة والمضادات الحيوي+) ٢fة والAntibiotics والكابوتين Captopril  

 جميعھا قد تسبب اسھال حاد Theophyllinesوالثيوفلين  Propranolol وا�نديرال Aspirinوا�سبرين 
acute diarrhea.  

  
  acute medicine كتاب –المصدر 

  :٤٤معلومة رقم 
  .  Bacterial dysenteryنظرة مبسطة لمرض والعfج 

   
 من ٧- ١ بين اليوم mild diarrhoea، قد يسبب اسھال خفيف  Shigellaببكتريا وتحدث بسبب ا�صابة 

وايضا مغص والم .  من المرض٤-٣التعرض للبكتريا ،مصحوب بارتفاع درجة الحرارة  ،يختفي في اليوم 
وايضا يكون ا�سھال . tenesmus  مع حالة من الشعور بالحاجة للتبرز Abdominal crampsبالبطن 

   مع او بدون غثيان وتقيوء  ، العfج قد يكون bloody diarrhea في ا�خير يصبح دموي مائي ولكن
باعطاء السوائل لتعويض المحاليل المفقودة بسبب ا�سھال وتصرف ايضا المضادات الحيوية في الحا�ت 

ة  المضادة اما ا�دوي .co-trimoxazole ملغم مرتين يوميا او ٥٠٠  بجرعة ciprofloxacinالشديدة مثل 
  .   �نھا تطيل فترة بقاء العدوى loperamide مثل  عfج antimotility agentللحركة المعدية  

  
   acute medicine كتاب –المصدر 

  
  :٤٥معلومة رقم 

  
  Amoebic dysentery .نظرة صيد�نية مبسطة  لمعالجة

  
ن المعالجة ھو تعويض السوائل  و الھدف مEntamoeba histolytica وتحدث بسبب ا�صابة بطفيلي  

 acute-invasive intestinalالمفقودة خfل فترة ا�سھال و القضاء على بكتريا المسببة ،العfج في حالة 
amoebiasis ھو  metronidazole ث مرات يوميا لمدة ٨٠٠ عن طريق الفم بجرعةfيوم ١٠- ٥ ملغم ث 

 يوم ويجب ان تتبع ھذه المعالجة ٣- ٢غم لمدة ٢عة  بجرTinidazoleوايضا ممكن ان نعطي كبديل عfج 
 gut cyst ايام لتحطيم ١٠ ملغم ثfث مرات يوميا لمدة ٥٠٠ بجرعة diloxanide furoateباعطاء عfج 

 ھو العfج ا�فضل لمعالجة المرضى الfعرضيين المصابون بالشكل Diloxanide furoate، ويعتبر عfج 
 .E فغير فعالين لمعالجة tinidazole وعfج metronidazoleاما .E. histolyticaالكيسي من طفيلي 

histolytica cysts.  
   

   acute medicine كتاب –المصدر 
  .٤٦ومة رقم معل

 
  ھل تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟

  
بسيط في درجة  الذي يتميز با�سھال المائي المصحوب برائحة قوية وارتفاع جدا Giardia ان عfج مرض 

 ملغم ثfث مرات يوميا لمدة ٥٠٠-٢٥٠ عن طريق الفم بجرعة Metronidazoleحرارة الجسم ھو دواء 
   orally.اليوم عن طريق الفم /كغم / ملغم ٢٥عشرة ايام للكبار بينما يعطى بجرعة 

   acute medicine كتاب –المصدر 
  :٤٧معلومة رقم 

 
  Diabetic ketoacidosis اھم اعراض

 )DKA(  
  

 وفقدان بالوزن polydipsia وبالتالي زيادة بشرب الماء Polyuria  يعاني المريض من كثرة العطش
Weight loss وضعف ونحول weakness.وعمق في التنفس والم بالبطن Abdominal pain   حيث ان

 acute  لبطن حاداحد د�ئل التي تشير الى ھذا المرض عند ا�طفال خاصة ھو ان الطفل يعاني من الم با
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abdomen’ ويعاني ايضا من التقيوء Vomiting وبالتالي قد يصل الى حدوث Confusion و  coma 
  . التي تشم من المريض ketones من المرضى والمھم ھو رائحة   الكيتون % 10 حيث تحدث عند

   acute medicine كتاب –المصدر 
  :٤٨معلومة رقم 

  ).DKA(osis Diabetic ketoacidتشخيص حالة 
  .الى الصيادلة السريريين  العاملين في ردھات الطوارى 

 
او يكون تركيز   7.30 اقل او يساوي  arterial pH يكون عندما يكون  DKA ھل تعلم  ان تشخيص مرض

وا�ھم ھو وجود نتيجة موجبة  , 15mmol/Lھو اقل او يساوي serum bicarbonate  البيكربونات
 ليس فقط موجود في Ketones  ومن المھم ان اذكر ان  plasma او في urine يالكيتون ف   لتحليل

urine  لمن يعاني من مرض الحماض الكيتوني السكري وانما يظھر ايضا في ا�شخاص الطبيبعين بعد فترة  
 star vationويظھر تظھر نتيجة التحليل بصورة  خطأ  test for urinary ketones false positive 

  .other sulphydr yl dr ugs وادوية captopr il ضى الذين يستعملون دواءللمر
   acute medicine كتاب –المصدر 

  :٤٩معلومة رقم 
  . بصورة مبسطة جدا Diabetic ketoacidosis كيفية تعويض سوائل مريض

 يفقد من  لتعويض السوائل المقودة من الجسم والمعدل الذيsaline%) ٠.٩ (normal نستعمل محلول -١
 cardiac مع ا�خذ بنظر ا�عتبار وجود ا�مراض القلبية ١٠٠mL/kgالسوائل في مثل ھذه الحالة ھو 

disease.  
  

 خfل 500mL 0.9% saline IV يعطى المريض hypotensive   في حالة وجود انخفاض بالضغط -٢ 
بشرط ان �نتجاوز ثfث  100mmHg دقيقة  وتعاد الجرعة الى ان يصل الضغط ا�نقباضي اعلى من 15-20

  . جرع كحد اعلى
  

 1Lخfل ساعتين وتكرر ھذه الحالة ثfث مرات ثم يتم اعطاء 1L 0.9% saline بعد ذلك يتم اعطاء 3- 
0.9% saline ث مرات فقطfث ساعات وتكرر الحالة ايضا ثfل ثfلتر من  6 يعني تقريبا الى ھنا اعطينا) خ

  .( normal saline محلول
  
 او اذا كان مستوى البوتاسيوم normal saline اما البوتاسيوم فيجب ان �يعطى في اول لتر من محلول -٤

 ولكن يجب ان يعطى في بعد اول لتر مع كل مغذي مالم يكون خروج البول اقل من ٥.٥mmol/Lاكبر من 
٣٠mL/h او كانت نسبة البوتاسيوم عالية .  

% ٠.٩ مع محلول IV glucose يتم اعطاء محلول ١٥mmol/L الى  عندما يصل مستوى السكر في الدم-٥
saline.     

 و يعطى ١٥mmol/L-٧ ساعات عندما يصل مستوى السكر الى ٨ خfل glucose% ٥ ١L يعطى -٦
٥٠٠mL ١٠ %glucose لf٧ ساعات عندما يصل مستوى سكر الدم الى اقل من ٤ خmmol/L.  

   acute medicine كتاب –المصدر 
  

  :٥٠مة رقم معلو
  ھل تعلــــــــــــــــــــــــــــــم ؟

  ھناك حالتان  فقط يتم تخفيض ضغط الدم المرتفع بسرعة ھما 

  .context of aortic dissectionمرض   -١

   .myocardial infaraction مرض -٢

 ٢٤ة خfل  ساعة من المعالجة والباقي٤-١من ضغط الدم خfل اول % ٢٥اما باقي الحfت فيتم تخفسض 
ساعة ا�خرى ، �ن تخفيض الضغط بسرعة اكبر يؤدي الى نقص التروية الدموية الدماغية والقلبية 

cerebral and cardiac hypoperfusion.  
   

   acute medicine كتاب –المصدر 
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  : ٥١معلومة رقم 
  ھل تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟

  
 تقسم حسب سرعة ذوبانيتھا في الدھون barbiturates ثfث انواع رئيسية من ادوية مجموعة ان ھناك

lipid solubilities وبدء فعلھا ،ا�ولى ھي جدا قصيرة الفعل  ومن اھمھا thiopental حيث يكون ذو 
ستعمل بالطريق   ويsulfur �نه يمتلك الكبريت في تركيبه lipid solubilitiesذوبانية عالية جدا بالدھون 

 pentobarbitalالوريدي للتخدير ،والثانية ھي قصيرة الى متوسطة الفعل ومن اھمھا عfج 
]Nembutal ([ الذي يمتلك اقل ذوبانية بالدھونlipid solubilities جي اطول  من المجموعةfوفعل ع  

]) phenobarbital] Luminalا�ولى والثالثة تمتلك فعل اطول من المجموعتين  ا�ولى والثانية مثل   
   وفعل اطول lipid solubilitiesويمتلك ذوبانية قليلة بالدھون 

the longest durations of action ويستعمل مضاد للقلق antianxiety drugs . ومضاد للتشنجات
   .sedative وايضا  anticonvulsantsالصرعية 

  
  :٥٢معلومة رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــم؟ھل تعلـــــــــــــــــــــــ
  

 مثل عfج Benzodiazepines ان التاثيرات العfجية الرئيسية �دوية مجموعة البنزوديازبين 
Diazepam) Valium ( جfوعAlprazolam) Xanax( ،ھي تحسين وتلطيف السلوك .Calming of 

behavior وتقليل القلق Reduction of anxiety وتحفيز النوم Induction of sleep ومضاد للتشنج 
Anticonvulsant actions ومرخي عضلي Muscle relaxation.  

  
  :٥٣معلومة رقم 

   في ردھات الطوارىء    ؟ الى  الزمfء الصيادلة العاملين
 analogue of vasopressin (قابض ل[وعيه الدمويه)فاسوبريسين  ھو نظير Terlipressinعfج 

ملغم في البداية ثم ٢الي يستعمل بجرعة ا-كثر استخداما في أوروبا لنزف الجھاز الھضمي العلوي من الدو
 splanchnic حيث يعمل variceal bleeding ساعة في عfج ٧٢ ساعات لمدة ٦- ٤ ملغم كل ٢- ١نعطي 

vasoconstriction ملغم قدر المستطاع ،من اھم تاثيرات الجانبية ھي ٢ والفضل تجنب الجرعة العالية
cardiac ischaemiaمحيطية   وتضيق ا�وعية الدموية الperipheral vasoconstriction وبالتالي 

  علما ان الفيالة الواحدة تحتوي skin, and splanchnic ischaemiaحدوث ارتفاع بضغط الدم وحدوث 
  . ملغم فقط ١على 

   acute medicine كتاب –المصدر 
  :٥٤معلومة رقم 

  ؟ Pseudomembranous colitis ض نظرة مبسطة لمر
 necrolytic toxins يحدث بسبب    Pseudomembranous colitisقولون الكاذب   مرض التھاب ال

(A and B( التي تنتج بواسطةClostridium d   ifficile يحدث عادة بعد فترة تعاطي المضادات    
الحيوية ويظھر حتى بعد اربع اسابيع من قطع المضادات الحيوية غالبا يتميز اسھال غزير وكثير جدا ويكون 

  مع صfبة في abdominal crampsمن المصابين و بحدوث مغص بطني % ٥ئي ولكن قد تجد الدم في ما
 تشخص elevated white cell countالبطن وارتفاع بدرجة الحرارة وارتفاع بنسبة كريات الدم البيضاء 

ل وعادة تعالج الحالة بوجود سموم ھذا البكتريا في الخروج  يعالج بواسطة اعطاء السوائل المفقودة والمحالي
 ملغم ثfث مرات يوميا وايضا ممكن ٥٠٠ بجرعة metronidazoleالخفيفة من ھذا المرض باعطاء عfج  

 يوم اما الحالة الشديدة من ١٤-٧ اربع مرات يوميا ٢٥٠mg Oral vancomycinان نعطي كبديل عfج 
  .المرض فتعالج با�عطاء الوريدي من ھذه ا�دوية 

   acute medicineتاب  ك–المصدر 
  .٥٥معلومة رقم 

  كيفية معالجة   
Giardiasisبصورة مبسطة   

 
 من عوامل حدوثھا ھو السفرfaeco-oral route    تنتقل بواسطة   Giardia lamblia وتسببھا طفيلي 

recent travel الى الدول النامية ونقص المناعة immunosuppression  وايضا تحدث بسبب 



 ٢٣٤

homosexuality  وايضا عند achlorhydria. واھم اعراضھا اسھال مزمن chronic diarrhoeal  قد
مع نحول وانتفاخ بالبطن وحدوث غازات  epigastric discomfort يستمر حتى اكثر من عشرة ايام  وايضا

غرام لمدة ثfث ايام او  2 بجرعة Metronidazole وتجشوء واحيانا سوء امتصاص وتعالج بواسطة
 tinidazole ملغم ثfث مرات يوميا لمدة خمسة ايام عن طريق الفم او تعالج باعطاء عfج 400 بجرعة
 ومن المھم ان نذكر قد يحدث بعد ا�صابة بعدم تحل لfكتوز ربما يستمر حتى. غرام مرة واحدة فقط 2 بجرعة

  . اسابيع 6
  acute medicine كتاب –المصدر 

  
  :٥٦معلومة رقم 

 
   رضكيفية معالجة م

 scabiesبصورة مبسطة   
وھذا يمكن وصفه للكبار وا�طفال وللحوامل والرضع  ) permethrin (Nixمعالجة الجرب تكون بواسطة 

  وھذا يمكن وصفه لfطفال يتم تطبيقه على شكل طبقة رقيقة فوق —)crotamiton (Euraxاو عfج 
يتم تركه Permethrin.  الجسم كله ،عfج المنطقة المصابة من الجلد  وبعض المصادر توصي بتطبيقه على

 ٢٤ يطبق ليf لمدة يومين متاليين ويغسل بعد —)crotamiton (Eurax ساعة بينما عfج ١٢-٨من 
ساعة من اخر تطبيق له ولكن في الحا�ت الشديدة يطبق ھذا العfج مرة ثالثة وتوجد عfجات موضعية اخرى 

  malathion, and sulfur in petrolatumْوعfج  benzyl benzoateللجرب ھي كل من عfج 
 وايضا بواسطة antipruritic emollient or topical steroidوايضا تعطى ا�دوية المضادة للحكة 

او ) ) hydroxyzineAtaraxاو عfج  .hydraminediphenاعطاء مضادات الھستامين مثل عfج    
 ايضا لعfج الجرب وھو غير امن  لfطفال daneLinويمكن وصف عfج ، )cetirizine) Zyrtecعfج 

  .اقل من عمر سنتين  والحوامل والرضع وقليلوا المناعة وموجود على شكل غسول وشامبو 
  

  :المصدر 
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   :٥٧معلومة رقم 

  ؟ .Trichomoniasisكيفية معالجة  

  

  تعالج بواسطة اعطاء عfج protozoan Trichomonas vaginalisوالذي يحدث بسبب 
antiprotozoal agent مثل Metronidazole (Flagyl( ، ج ا�فضلfيؤخذ عن طريق الفم ويعتبر ا�ع

 كعfج بديل ويفضل اعطاء العfج tinidazole (Tindamax( لھذا المرض وايضا ممكن اعطاء عfج
 ملغم مرتين يوميا لمدة اسبوع ٥٠٠ن اعطاءه بجرعة  ولكن يمكmetronidazole غم من عfج ٢بجرعة 

-povidoneوعfج ، )clotrimazole (Mycelexواحد فقط وايضا ممكن اعطاء العfجات الموضعية مثل 
iodine ،      جfوعmetronidazole جية عندما يؤخذ عن طريق الفمfولكن ليس بنفس الفعالية الع

 خfل فترة الكورس العfجي مع تناول عfج   وايضا ينصح المريض بعدم شرب الكحول.
metronidazole ج   ٤٨حتىfساعة من اخر قرص من ع metronidazole ل انه يؤدي الى تاثيرات منھا

التقيوء والغثيان والصداع والم البطن بصورة جدا شديدة وايضا نصح المريض بترك المعاشرة الزوجية خfل 
  .فترة المعالجة 

  :المصدر 
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  :٥٨معلومة رقم 
  مبادىء صيد�نية لعfج  التھاب
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  Pyelonephritis حوض الكلية 

  
توصف المضادات الحيوية حسب البكتريا المسببة  لfلتھاب والتي تظھر بالزرع ولكن مع ذلك يمكن البدء 

  نعطي uncomplicated pyelonephritisباعطاء المضادات الحيوية حسب شدة المرض ففي  
trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX (   اوCefixime  طفال   وفي حالة وجودfل

resistance نعطي للكبار  fluoroquinolone antimicrobials مثلlevofloxacin and 
gatifloxacin  اما نوع ، complicated pyelonephritisج عن طريق الوfريد في  فيحتاج الى ع

واعطاء مسكن الم مناسب، وا�عراض والعfمات  قد تختفي بعد عدة ايام .المستشفى با�ضافة الى المتابعة 
 ساعة من العfج ولكن مع ذلك يجب ٧٢-٤٨مريض خالي منھا بعد urineمن بدء المعالجة ويصبح بول 

رع البول بعد اسبوع من اكمال العfج  يوم للقضاء نھائيا على البكتريا ويعاد ز١٤ا�ستمرار بالمضادات حتى 
وايضا يجب اعطاء المريض خافض حرارة من اجل تخفيضھا وتشجيع على شرب كمية كبيرة من الماء تصل 

  .  لتر في اليوم ٣-٢الى 
  :المصدر 
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 :٥٩معلومة رقم 

   كيفية معالجة التھاب
  ؟prostatitisالبروستات 

  
 مثل fluoroquinolones باعطاء اما   acute prostatitisيعالج التھاب البروستات الحاد 

ciprofloxacin-- و  ofloxacin و --gatifloxacin-moxifloxacin   او trimethoprim-
sulfamethoxazole اوو ا�مبسلين مع الكرمايسين ampicillin with gentamicin   وايضا نعطي 

Alpha-blocker     مثل terazosin لتحسين مجرى البول  من ا�نسداد improve outflow 
obstruction بسبب التضخم نتيجة ا�لتھاب اما في حالة التھاب البروستات المزمن chronic bacterial 

prostatitis   فيعالج باعطاء trimethoprim-sulfamethoxazole   او fluoroquinolones يعطى 
 وتناول سوائل بكمية كافية  bed restاسابيع با�ضافة الى ذلك ينصح المريض بالراحة بالفراش  ٦-٤لمدة 

adequate hydration  واعطاء المسكنات analgesics وخافض للحرارة  ،antipyretics تfومسھ 
stool softenersا�دوية مثل   �نه قد يعاني من ا�مساك ويتجنب ا�دوية التي تزيد من ا�عراض مثل بعض 

 .،Anticholinergicsادوية 
  :٦٠معلومة رقم 

  ؟gingivitis كيفية معالجة
  بواسطة ازالة العوامل المخدشة والمسببة مثل الطبقة الصفراء على gingivitisمعالجة التھاب اللثة   

الكلوروھكسدين ا�سنان وا�سنان الني فيھا اضرار وا�عتناء بنظافة الفم باستعمال الخيط والغرغرة مثل 
وايضا قد تفيد الغرغرة باستعمال المحلول الملحي ويمكن استعمال ا�دوية المسكنة لتخفيف ا�لم في اللثة 

وا�سنان وايضا يمكن استعمال وسائل التخدير الموضعية مثل البخاخ قبل التنظيف بالفرشاة لتقليل ا�لم ومن 
د على تقليل من تكون البfك ا�صفر على ا�سنان وايضا المھم ان نقول ان الفحص المتكرر والتنظيف يساع

  . لھذا ا�لتھاب penicillin and erythromycinنستعمل بعض المضادات الحيوية مثل 
  :المصدر 
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  :٦١معلومة رقم  

  في عfج الكوليرا ؟  استعمال المضادات الحيوية 

 الفعال يقلل من حجم ا�سھال وشدنه وبالتالي يقلل فترة ا�صابة بالكوليرا وايضا يوقف المضاد الحيوي
 ساعة من البدء بالمضاد الحيوي وبالتالي يقلل فترة البقاء بالمستشفى ،تعطى المضادات ٤٨ا�سھال خfل 
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اعادة تصحيح السوائل  سنة نبدا بالمضاد الحيوي بعد ٢الحيوية في حالة الجفاف الشديد للذين اكبر من عمر 
 ساعة وتوقف التقيوء وليس ھناك افضلية �عطاء المضادات الحيوية بالطريق الوريدي او ٦-٤عادة خfل 

 single-dose يوم ولكن على اية حال ٥-٣العضلي وعادة يتم ا�ستمرار باعطاء المضاد الحيوي لمدة 
therapy  باحد  ادوية tetracycline او doxycycline او ، furazolidone اوciprofloxacin ھي 

  .فعالة في  في تقليل فترة وحجم ا�سھال 

  :٦٢  معلومة رقم 

  معلومة سريعة ؟
  

 من الحمل لمعرفة وجود   third trimester تشجيع المراءه الحامل على الفحص في اخر ثfث اشھر 
vaginal candidiasis يساعد على حماية الوليدneonateھذه الفطريات عند الو�دة   من ا�صابة بat 

birth.  
   

  :المصدر 
  

Lipincott  guide to  infectious disease    

  :٦٣معلومة رقم

  من اھم مضاعفات مرض الكساح

    ،كيف يعالج ؟Tetany ھو 

  

عن طريق الوريد بصورة بطيئة جدا خfل % ١٠ calcium gloconateيعالج باعطاء كالسيوم كلوكونيت 
 spasm and  خfل اعطاء العfج واذا استمر heart rateكغم مع مراقبة / ملغم ١٠٠جرعة  دقائق ب١٠-٥

convulsion جfنعيد الجرعة مرة ثانية ونعطي ع  phenobarbitol اما عن طريق الوريد او العضلة  
لحالة  ،بعد السيطرة على اconvulsionكغم وايضا يعطى المريض ا�وكسجين خfل النوبة / ملغم ٥بجرعة 

  .يجب اعطاء عfج لمرض الكساح كما ذكرت في منشور موجود في ھذا الكروب 

  practical pediatric therapy: المصدر 

  :٦٤معلومة رقم 

  معالجة الكساح عند ا�طفـــــــــــــــال

   بصورة مبسطة  ؟

ث نتيجة ا�رضاع  سنة ويحد٢ اشھر الى ٦  وھو جدا شائع في ا�عمار بين Dيحدث بسبب نقص فيتامين 
 وايضا يحدث نتيجة Dلفترة طويلة من الحليب الطبيعي بدون اعطاء للطفل مكمfت غذائية غنية بفتامين 

 عن طريق الفم بجرعة or D٣ D٢حدوث ا�سھال عند ا�طفال بصورة متكررة ويعالج باعطاء الطفل فيتامين 
 عن or D٣ D٢ل حقنه واحدة من فيتامين  اسابيع وكبديل يعطى الطف٤-٣ وحدة يوميا لمدة ٥٠٠٠-٣٠٠٠

 اسابيع ٤الطريق العضلي حيث تبدا عfمات الشفاء بعد اسبوعين من البدء بالعfج وتصبح كاملة بعد 
با�ضافة الى ذلك نصح ا�ھل باستعمال ا�غذية الغنية بالفيتامينات والكالسيوم مثل صفار البيض واللحوم .

  .لشمس الحمراء والتعرض الكافي �شعة ا

   

  practical pediatric therapy: المصدر 

  :٦٥معلومة رقم 

  .  عند ا�طفال ؟kنقص فيتامين 
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 وا�ستعمال المطول للمضادات الحيوية وعدم التغذية لمدة طويلة كما في salicylate poisoningينتج من    
  ويتميز prolong malabsorption وسوء ا�متصاص المزمن gastroenteritis  severالتھاب ا�معاء
 حيث يكون اكثر فعاليه وسريع التاثير وطويل K١  ويكون عfجه باعطاء فيتامين bleedingبحدوث النزف 

 ملغم عضلي او وريدي او ١٠- ٥ وجرعته لfطفال ھي kالتاثير العfجي من المستحضرات ا�خرى لفيتامين 
  .من خfل الفم 

   practical pediatric therapy: المصدر 

  :٦٦معلومة رقم 

  نظرة صيد�نية لعfجات العين ؟

   التي تحتوي مضادات حيوية تستعمل في ا�طفال eye drop and ointmentقطرات العيون المراھم  
 يوم من ٥-٤ خfل اول newborn  وايضا تستعمل في mucopurulent conjunctivitisلمعالجة 

 مضادات حيوية متوفرة على شكل قطرة او مرھم عين مثل  ،عدةconjunctivitisالو�دة كوقاية ضد  
  ولكن مع ذلك sensitizationالكلورمفينكول حيث يعتبر العfج ا�فضل �نه واسع الطيف ونادرا ما يسبب 

 ،المضادات gray syndrome �ن امتصاصه من قبل الجسم قد يسبب newbornفمن ا�فضل تجنبه في 
  polymyxinلى شكل قطرة او مرھم عين ھي الحيوية ا�خرى المتوفرة ع

.neomycin.gentamycin.tetracycline وينصح قبل تطبيق قطرة العين او مرھم العين غسلھا بوضع 
boric acid lotion ٢%or normal saline قطرة ٢-١  ،والجرعة ا�عتيادية لمرھم او قطرة العين ھي 

 ساعة وقد يضاف لھا ٢نصل الى عشر مرات يوميا اي كل  قد sever infection مرات يوميا ولكن في ٤-٣
مضاد حيوي عن طريق الفم ،مرھم العين ربما يطبق ليf قبل النوم لياخذ وقت كافي للتاثير العfجي وعادة 

  . يوم فقط  ٦-٣تستمر المعالجة بھذه ا�دوية العينية لمدة 

   practical pediatric therapy: المصدر 

  :٦٧معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

 ٨ جرعة واحدة  يؤثر على ا�طفال اقل من عمر Tetracycline and doxycyclineھل استعمال  :السؤال 
  سنوات  كما في مرض الكوليرا ؟

 يمكن ان يسبب فقدان دائمي للون ا�سنان Tetracycline and doxycyclineاستعمال ادوية  :الجواب 
سنوات ولكن ھذا التاثير جدا قليل عندما يستعمل لفترة قصيرة كما في الكوليرا  ٨عند ا�طفال اقل من عمر 

  .وخاصة عندما يستعمل كجرعة واحدة 

   :٦٨ معلومة رقم

  الفشل الكلوي المزمن ؟؟  فقر الدم في

 الذي يحفز على انتاج the hormone erythropoietinمن ھرمون ا�ريثروبويتين % ٩٠الكلية تنتج 
 يسبب في قلة انتاج ھرمون nephron mass ،والنقص في red blood cellالحمراء كريات الدم 

 والذي يؤدي الى حدوث فقر الدم في الفشل الكلوي the hormone erythropoietinا�رثروبويتين 
 وقصر التنفس عند اجراء التمارين lethargy والنحول pallorالمزمن واھم اعرضه ھي الشحوب 
breathlessness on exercise.   

  :٦٩  معلومة رقم 

  الفشل الكلوي المزمن ؟  فيUraemiaمعلومة عن 
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 ا�خرى ،ومن المعروف ان اليوريا تسبب  اعراض في nitrogenous toxinsتحدث بسبب تجمع اليوريا و 
 التي capillary fragility and purpuraالقناة الھضمية مزعجة وجدا عسيرة ربما تكون مسؤلة عن 

 في الفشل الكلوي المزمن واليوريميا ايضا تسبب تحطم للصفيحات الدموية وتسبب الميل للنزيف تشاھد
)uremic bleeding (   اما اعراضھا فھي النحول والتعبfatigue والضعف العام في الجسم weakness 

 bleedingوالنزف ،vomiting والتقيوء nausea والغثيان shortness of breathوقصر التنفس 
  .mental confusion  و anorexiaوفقدان الشھية

  ٧٠  معلومة رقم 

   Fluid and electrolyte imbalanceحدوث  

  في الفشل الكلوي المزمن ؟

 ينظم بواسطة بصورة اولية بواسطة الكليتان وحدوث خلل في Sodium and waterالصوديوم والماء 
  واعادة ا�متصاص glomerular filtrationوي  يؤدي الى قلة الترشيح الكلnephron massالنفرون 

reabsorption للماء والصوديوم ويؤدي الى حدوث edema مسببه في حدوث pulmonary oedema, 
and heart failure.  

 :٧١ معلومة رقم 

 ماھي اسباب الفشل الكلوي المزمن

 . ارتفاع ضغط الدم-1

 . التعرض لfدوية المؤذية للكلية-2

3- Diabetic nephropathy..  

  .Polycystic kidneyمرض -٤

٥- Glomerulonephritis  

  renal calculi. حصاة الكلى  -٦

  )renal artery stenosis(تضيق الشريان الكلوي -٧

 : ٧٢ معلومة رقم 

  ؟؟  Chronic kidney diseaseماھو

) glomerular filtration rate (GFR  او قلة في معدل الترشيح الكلوي kidney damageھو وجود 
 في وظيفة a progressive declineلمدة ثfث اشھر او اكثر وبصورة عامة يعرف على انه نقص متقدم 

 .الكلية والذي يحدث في فترة تتجاوز عدة اشھر الى سنة 

 
  :٧٣معلومة رقم 

 
  بصورة مختصرة ؟؟ Chronic kidney disease في مرضى Hypertension معالجة

  
   .mm Hg ١٣٠/٨٠لوب ھو اقل من ضغط الدم المط-١
  .fluid intakeوايضا تقليل ) g/day ٣ to ٢(يتم التقليل من استعمال الملح الى -٢



 ٢٣٩

اغلب المرض يحتاجون الى اكثر من ثfث ادوية من ادوية ضغط الدم لنحصل على الضغط المطلوب وھذه -٣
 dihydropyridine calcium channel او ARBs،  او ACEIsا�دوية ھي اما من مجموعة 

blockers حيث تكون ھذه ا�دوية ھي المفضلة في مرض الفشل الكلوي المزمن   .  
 

  :٧٤معلومة رقم 
 ھل تعلـــــــــــــــــــــــــم ؟

ان المراءة التي ترضع طفلھا رضاعة طبيعية واصبحت حامل يمكنھا ان تستمر بالرضاعة الطبيعية لطفلھا الى 
  . لالشھر السابع من الحم

  practical pediatric therapy: المصدر 

  :٧٥معلومة رقم 

في الفشل الكلوي Cardiovascular diseaseو hyperkalemiaو      metabolic acidosisحدوث 
   المزمن ؟

وھذا يؤدي  tubular secretion of potassium يقلل من Reduction in nephron mass حدوث
وھذه الزيادة تسبب عدة تاثيرات غير  hyperkalemia    ر البوتاسيومالى حدوث زيادة في تركيز عنص

مرغوبه على القلب وباقي اجھزة الجسم  وايضا الخلل الذي يحدث في وظيفة الكلية اثناء الفشل الكلوي 
وايضا يحدث ارتفاع   hydrogen نتيجة قلة استخراج metabolic acidosis المزمن يؤدي الى حدوث

وعدم خروجه من الجسم  fluid retention بسبب احتباس الماء والصوديوم Hypertension ضغط الدم
مثل الذبحة  IHD وامراض القلب التاجية heart failure وھذا يؤدي الى زيادة حدوث مرض الفشل القلبي

  . Dyslipidaemia والجلطة القلبية يساعدھم في ذلك ا�ضطراب في تركيز الدھون

 Pathology and Therapeutics for Pharmacist. - المصدر 

  :٧٦معلومة رقم 

في الفشل الكلوي Metabolic acidosisو Hyperlipidemiaو Fluid   abnormalitiesمعالجة 
  المزمن ؟؟

  

 ربما يكون ضروري للسيطرة long- term dialysis،  او غسيل الدم diureticsاستعمال ا�دوية المدررة  
  التي تحدث في الفشل الكلوي المزمن واستعمال edemaواعfج . blood pressureعلى ضغط الدم 

Loop diuretics وخاصة عندما تستعمل عن طريق التسريب الوريدي المستمر continuous infusion 
 اما  ا�ضطراب edemaوبالتالي تقلل من . renal sodium excretion  و  urine volumeتزيد من 

 واما حالة حموظة الدم Statins فيعالج بواسطة ادوية Hyperlipidemiaون الذي يحدث في زيادة الدھ
Metabolic acidosis فتعالج باعطاء دواء  sodium bicarbonate عن طريق الوريد البطيء  .  

  Comprehensive pharmacy review - المصدر 

  :٧٧معلومة رقم 

  كيفية معالجة فقر الدم وزيادة الفوسفات

  وي المزمن ؟ في الفشل الكل
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 anaemia of erythropoietin (EPO)من اھم مضاعفات الفشل الكلوي المزمن ھو فقر الدم 
deficiency  ويعالج باعطاء المريض اما erythropoietin-alpha or –beta او the longer-

acting darbopoietin-alpha ويعطى ايضا معه iron therapy  Parenteral كي يحسن ا�ستاجة  
 وايضا من مضاعفات الفشل الكلوي المزمن ھي erythropoietinالعfجية لعfج ا�ريثروبويتين 
Hyperphosphataemia ويعالج بتقليل تناول ا�غذية الغنية بالفوسفات phosphate جfواعطاء ع 

calcium carbonate عن طريق الفم الذي يرتبط مع الفوسفات phosphate ويمنع امتصاصه ويجب 
 synthetic ضمن المستوى الطبيعي خfل اعطاء عfج   calcumمحافظة على كون تركيز الكالسيوم ال

vitamin D analogue such as ١α-colecalcifero لمعالجة الحثل العظمي renal 
osteodystrophy الذي يحدث في الفشل الكلوي المزمن  .  

 Handbook of Clinical medicine - المصدر 

  :٧٨م معلومة رق

     stage renal disease-endعfج 

   في الفشل الكلوي المزمن بصورة مختصرة

 end-stage renal disease  الى مرحلة chronic renal failureعندما يصل الفشل الكلوي المزمن  
 اما وعدم ا�ستجابة المطولة للطرق العfجية للسيطرة على ا�عراض والمضاعفات التي تحدث يتم التحول الى

 ،long- term dialysis او renal transplantation وتوجد . �طالة عمر وحياة المريض بھذا المرض
 acuteويفضل للمرضى الذين يعانون من ) Hemodialysis (HDنوعان من الغسيل الكلوي ا�ول ھو 

hyperkalemia جية واھم مضاعفاته ھيfغير مستجيب للطرق الع hypotension و Muscle 
cramps و thrombosis و infection اما النوع الثاني من الغسيل الكلوي فھو ، Peritoneal 

dialysis (PD ( ويفضل للمرضى اللذين يعانون منbleeding disorders و cardiovascular 
disease . واھم مضاعفاتهhyperglycemia ،   وinflammation or infection at the catheter 

site و this method carries a high risk of peritonitis. والطريقة الثانية ھي زرع الكلية وھذه
  .عملية جراحية تسمح للمريض للعيش بصورة طبيعية ولمدة طويلة 

  Comprehensive pharmacy review: المصدر 

 : ٧٩معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني بسيط

  جد فيھا قطن ،السؤال لماذا ينصح بمنع اعادة ھذا القطن الى علبة مرة ثانية  بعد فتحھا  ويجب التخلص منھا ؟ توangisedعند فتح علبة ا�نجسيد :سؤال 

�ن ھناك عدة عوامل تؤثر على العfج واھمھا الحرارة والرطوبة وابعاد القطن من علبة عfج ا�نجسيد  بعد فتحھا �ن القطن يساعد على امتصاص :الجواب 

 .ؤثر على ثباتية الدواء الرطوبة التي ت

 :٨٠ معلومة رقم 

  عfج الفشل الكلوي المزمن

يتضمن عfج الفشل الكلوي المزمن العfجي الدوائي وغير الدوائي والھدف من العfج ھو منع تدھور المرض 
اكثر وتقليل تطور او شدة المضاعفات التي تحدث في  المرض  مثل فقر الدم والتاثيرات العظمية وغيرھا 

ويتضمن العfج غير الدوائي تقليل تناول البروتين والملح والسوائل والسيطرة على سكر الدم وضغط الدم  
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بالبوتاسيوم با�ضافة الى العfج الدوائي الذي سوف  باتباع النصائح غير العfجية وتقليل تناول ا�غذية الغنية
  .   نذكره في منشورات قادمة فتابع

 :٨١معلومة رقم 

 التفريق بين الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن ؟

يعتمد  chronic renal failure   والمزمن  acute renal failure  التفريق بين الفشل الكلوي الحاد 
، ووجود فقر الدم من duration of symptoms وفترة ا�عراض history على التاريخ المرضي للمريض

يدل على ان الفشل  renal osteodystrophy حدوث الحثل العظميو Normochromic anemia    نوع
 . من النوع المزمن

  :٨٢معلومة رقم 

 ا�ختبارات الدموية التي تساعد على تشخيص الفشل الكلوي المزمن ؟

  .BUN وتركيز creatinine ارتفاع تركيز الكرياتينين -١

  .metabolic acidosis الدم ومستوى البكربونات  وحدوث PH انخفاض -٢

  .انخفاض مستوى الكالسيوم -٣

  . زيادة تركيز مستوى البوتاسيوم والفوسفات -٤

  .Normochromic, normocytic anemia حدوث فقر دم من نوع -٥

   

  :٨٣معلومة رقم 

   الذي يحدث في الفشل الكلوي المزمن ؟؟renal osteodystrophyماھو 

  

 وبالتالي قلة D vitamin Dلكلوي المزمن يعيق تفعيل فيتامين التدھور الذي يحدث في الكلية نتيجة الفشل ا
 من القناة الھضمية يؤدي الى قلة تركيز الكالسيوم وھذا يؤدي الى تفعيل calciumامتصاص الكالسيوم 
وعند تدھور مرض الفشل الكلوي فانه �يتم ). .parathyroid hormone (PTHھرمون جار الدرقية 

 وھذا يؤدي الى تكوين ما يسمى bone resorptionلسيوم ا� عند تحرره من العظام السيطرة على تركيز الكا
  .renal osteodystrophyبالحثل العظمي كلوي المنشأ 

  :٨٤ معلومة رقم

  سؤال وجواب صيد�ني بسيط

ط بل يعطى فقorally   عن طريق الفم       oxytocin drugلماذا �يتم اعطاء عfج ا�وكسيتوسين:السؤال 
  ؟intranasal route وعن طريق ا�نف   I.V infusionعن طريق الوريد 

 �نه يتايض orally  عن طريق الفم �oxytocin drugيمكن اعطاء عfج ا�وكسيتوسين :الجواب 
metabolite في ا�ثني عشري  duodenum   في ا�معاء الدقيقة بواسطة ا�نزيمات البنكرياسية 

pancreatic enzymesل التربسين مثtrypsin والكيموتربسين chemotrpsin.  

  :٨٥معلومة رقم 
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  سؤال وجواب صيد�ني ؟

    ؟ulcer therapy   في omperazole  على عfج esomperazoleماھي افضلية عfج : السؤال 

 esomperazole  وقوة تاثير عfج S-isomer of omperzole ھو  esomperazoleعfج :الجواب 
  .omperzole  اكبر من عfج Helicobacter pyloriضد بكتريا 

  :٨٦معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

   ؟sinus infection  في عfج antihistamineھل تسعمل ادوية :السؤال 

� يجوز استعمال ا�دوية المضادة للھستامين في عfج ھذه الحالة المرضية وذلك �ن ھذه ا�دوية : الجواب 
    في تجويف الجيوب ا�نفية   وتؤدي الى زيادة لزوجة decrease secretionفراز  السوائل تسبب تقليل ا

الباقي وتبقى لفترة طويلة من الوقت ،و�ن احد ا�غراض الفسيولوجية لحدوث  صرف ھذه السوائل  
drainage ھو �زالة البكتريا والسموم من تجويف الجيوبremove bacteria and toxins from 

sinus واعطاء ھذه ا�دوية يسبب تجمع البكتريا .  

  : ٨٧ معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟

   الذي يستعمل لعfج بعض الديدان ممنوع ا�ستعمال خfل فترة الحمل جميعھا �نه albendazoleان عfج 
يجب ان تتجنب عنه   ويسبب مضاعفات خطيرة جدا بل ان ھذا العfج cellular divisionيثبط عملية 

  .المراءه الحامل قبل شھر من حدوث الحمل 

  

  :٨٨معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــــــــــــــلم ؟

 دقيقية من استعماله ويستمر مدة اربع ساعات وان ٤٥  يبدا تاثيره العfجي بعد diphenoxylateان عfج 
fج يتايض الى شكل فعال ايضا من الناحية العfجية وان خروجه عن طريق ھذا العbileو  feces وكميه  

 physical  و  euphoria  وان استعماله بجرعات عالية ممكن ان يسبب urineقليله من تخرج عن طريق 
addictive properties.   

  :٨٩معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

 nitrateعمال ادوية  التي تحدث كتاثير جانبي عند استmethemoglobinemiaوضح حالة :السؤال 
therapy مثل   angised drug؟   

  وتتميز بحدوث nitrate therapyھذه الحالة نادرة الحدوث عند استعمال ھذه ا�دوية : الجواب 
cyanosis ووالغثيان والتقيوء وتتطور الى حدوث shockو  coma وھذه الحالة تحدث عندما تعطى ادوية  

nitrate therapyية  بالجرعة العالover dose ولكن يمكن ان تحدث حتى بالجرعة الطبيعية   
therapeutic dose.   



 ٢٤٣

  :٩٠معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

  :السؤال 

    ؟uric acid  بتخفيض تركيز allpurinolمتى يبدأ عfج  

  :الجواب 

 المعالجة علما ان  ساعة من بدء٤٨ الى ٢٤ بعد uric   acid بتنزيل تركيز   allpurinol يبدأ عfج   
half life ساعة  ويتايض الى الشكل الفعال ٣-١  له ھو active metabolite  في الكبد  liver ويخرج 

       .urineعن طريق البول  

  :٩١معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟

  بصورة عامة � تعاني من عملية  التأيض  cephalosporinesان ادوية مجموعة السيفالوسبورين
metabolism ج السيفالوثينfماعدا ع cephalothin  وتخرج عن طريق الكلية  بشكل غير متأيض  

excreted unchanged ج الذي يمتلك اطولfوان الع  half life   longest جfھو ع ceftriaxone  
  من ھذه ا�دوية first generation agent  وان BNFولھذا يعطى مرة واحدة يوميا حسب مايذكر كتاب 

   .cerebrospinal fluidلكونھا �تخترق وتصل الى meningitisيستعمل لعfج  �

  :٩٢معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــــــــلم ؟

  يحتوي على جزء مائي وجزء دھني و�يتبخر على الجلد و� يمتص بل فقط تمتص ointmentان المرھم 
نه يبقى فترة اطول عليه ويضمن ترطيب اطول للجلد  �dry skinالمادة الفعالة وھو مناسب للجلد الجاف   

  .  �نه يتبخر ويمتص من الجلد فيقلل من دھنية البشرة oilly skin  فيضل للجلد الدھنيcreamاما الكريم 

  :٩٣معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــــلم ؟

  prednisoneعfج   وان prednisone  ھو الشكل الصيد�ني الفعال لعfج prednisloneان عfج 
  activation  عن طريق عملية prednislone  الى liverعندما يؤخذ عن طريق الفم يتحول بواسطة الكبد 

تحدث له في الكبد والعfجان ھما بنفس الفعالية العfجية ولكن لو كان المريض مصاب بامراض الكبد فان 
�يعاني من امراض الكبد فان لعfج ا�فضل ھو ا ما اذا كان المريض prednisloneالعfج المفضل له ھو 

prednisone.  

  :٩٤ معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟

 Proteinuriaيشخص  بواسطة قياس البروتين في البول ) Nephrotic syndrome (NSان  مرض  
 ساعة  با�ضافة الى نقص ا�لبومين ٢٤ غم خfل ٣ ساعة  بحيث يكون اكثر من ٢٤خfل 

Hypoalbuminaemia لتر  مع وجود / غم ٣٠ بحيث يكون اقل منodema وزيادة في الدھون  
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Hyperlipidaemia من اسباب حدوث ھذا المرض ھو بسبب % ٨٠ وايضا من المھم ان اذكر ان
glomerulonephritis.  

  :٩٥ معلومة رقم 

  ھل تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟

 PCV با�ضافة الى ا�عراض والعfمات ھي تحليل COPDمرض من التحاليل التي تساعد على تشخيص 
Hematocrit ٥٥ حيث انه يرتفع وقد يتجاوز)%polycythemia  ( وايضا التحليل ا�خرى ھو قياس

 arterialاما قياس ) arterial oxygen tension (PaO٢نسبة الغازات في الدم حيث يظھر انخفاض في 
carbon dioxide tension (PaCOمن  % ٩٠ فقد يكون مرتفع او طبيعي ومن المھم ان اذكر ان )٢

  .Cigarette smokingالحا�ت المرضية بھذا المرض كانت بسبب 

   

  :٩٦معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

  مثل عfج  partial beta agonist  التي تمتلك beta blockerماھي فائدة مجموعة ادوية : السؤال 
pindololج   على ا�دfوية ا�خرى التي �تمتلك ھذا التاثير مثل عatenolol؟   

  لھا فائدة وھي انھا تسبب acebutolol  وpindolol   مثل partial beta agonistھذه ا�دوية : الجواب 
   lipid abnormalities   و اضطراب في الدھون  bradycardiaبصورة اقل كل من قلة دقات القلب  

  التي �تمتلك ھذا التاثير فتنفع في معالجة امراض beta blocker من ادوية مجموعة من ا�دوية ا�خرى
  او مصحوبة bradycardia التي تكون مصحوبة في hypertension  و anginaالقلب  مثل    

  . باضطراب الدھون 

  :٩٧معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

  .حدث ؟؟ ومتى ت.atropine flushماھي ظاھرة  : السؤال 

  وجسم ا�نسان الذي يستعمل fushing of faceوھي ظاھرة احمرار او تورد شديد للوجه : الجواب 
 عن طريق العضلة atropine دقيقة بعد اعطاء ا�تروبين ٣٠ الى ١٥ ممكن ان تظھر atropineا�تروبين 

I.M وھذه الظاھرة ھي جدا شائعة الحدوث في ا�طفال.  

  :٩٨معلومة رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــلم ؟ھل تعـ

 normal protein بصورة عامة يتضمن تقليل تناول الملح وتناول Nephrotic syndromeان عfج 
 مع او بدون اضافة ٢٤h PO/٢٥٠mg- ٨٠ furosemide مثل عfج   diureticsوفي البالغين يستعمل   

metolazone or spironolactoneلمحاليل   مع مراقبة كل من اليوريا واurea and electrolyte 
 chronic nephrotic syndrome كغم  من وزن المريض ، وفي حالة   ١بحيث نفقد كل يوم تقريبا 

وايضا . slow progression of renal impairment و proteinuria لتقليل  ACE iنستعمل ادوية 
 Prophylacticة واعطاء ھيبارين وقائي  التي قد تحدث خfل المرض بسبب قلة المناعinfectionsتعالج 

heparin اذا كانت ھناك انعدام او قلة بالحركة لتجنب حدوث Thromboembolism التي تحدث بسبب 
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 clotting factors & plateletزيادة عوامل التخثر واخلل في الصفيحات الدموية 
abnormalities. وايضا معالجة ارتفاع ضغط الدمTreat hypertension باحد ادوية مجموعة  .ACE-i 

or ARBs وايضا معالجة hyperlipidaemia ل المرض نتيجة زيادة تصنيعfالتي تحدث خ  hepatic 
lipoprotein بادوية statins.  

  :٩٩ معلومة رقم 

  ھل تعلـــــــــــــــــم ؟

 Ramiprilمن عfج   myocardial infarctionان الجرعة الوقائية بعد ا�صابة بمرض الجلطة القلبية 
 ٣ملغم مرتين يوميا تزداد بعد ٢.٥ ساعة من حدوث الجلطة ونبدأ بجرعة ٤٨يجب ان نبدأ بھا على ا�قل بعد 

  . ملغم مرتين يوميا ٥ايام الى 

  :١٠٠ معلومة رقم 

  ھل تعلــــــــــــــــــــــــــــــم ؟

 maintenance ملغم يوميا  و ٥جرعة  ھي نبدأ بHypertension   لمرض   enalaprilان جرعة عfج 
dose ملغم  اما جرعته لمرض ٤٠ ملغم  واعلى جرعة ھي ٢٠ ھي Heart failure ٢.٥ فھي نبدا بجرعة 

  . ملغم مرتين يوميا ٢٠-١٠ اسبوع الى جرعة ٤- ٢ملغم ثم تزداد تدريجيا خfل 

   

  :١٠١معلومة رقم 

  
 سؤال وجواب صيد�ني ؟

    ؟Micardisماھو عfج  : السؤال

 ملغم مرة ٤٠ بجرعة Hypertension يستعمل لعfج   telmisartanھو ا�سم التجاري لعfج  :الجواب 
 ملغم كافية للسيطرة على ضغط الدم تزداد عند الضرورة ولكن بعد مرور ٢٠واحد يوميا ولكن قد تكون جرعة 

  . ملغم  ٨٠ملغم  و٤٠ وملغم ٢٠ ملغم مرة واحدة يوميا يوجد منه جرع ٨٠ اسابيع الى جرعة ٤

   :١٠٢معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟

 ملغم يوميا وتزداد ٨ ھي نبدأ بجرعة Hypertension  لمعالجة candesartan cilexetilان جرعة عfج 
  . ملغم يوميا ٨   ھي maintenance dose أسابيع علما ان ٤ ملغم خfل ٣٢عند الضرورة الى 

  :١٠٣معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟

 ملغم يوميا اما الجرعة ا�على فنادرة ٥٠-٢٥ ھي hypertension  لمرض   atenolol عfج ان جرعة
 ملغم مقسمة على  مرة واحدة او مرتين يوميا  وان ا�سم ١٠٠ ھي Anginaمايتم احتياجھا وجرعته لعfج 

   .  ملغم ١٠٠ ملغم و ٥٠ ملغم و٢٥ويتواجد بقوة   Tenormin  ھو   atenololالتجاري لعfج 

 : ١٠٤معلومة رقم



 ٢٤٦

 ھل تعلـــــــــــــــــــــــــم ؟
 لمرض فشل القلب ھو تقليل تناول السوائل   Nonpharmacological treatment ان العfج الغير دوائي

restriction of fluid intake لتر باليوم من جميع المصادر التي يتناولھا المريض وايضا تقليل  2 الى
 غرام من الصوديوم  باليوم 3-2 الى dietary sodium تناول الملح

  
  :١٠٥معلومة رقم 

 
 relieve or ھو لتقليل  او ازالة اعراض المرض  heart failure ان الھدف من معالجة فشل القلب

reduce symptoms  وابطاء تدھور المرض slow disease progression .  
  

  :١٠٦ معلومة رقم
 

 سؤال وجواب طبي ؟ 
 Heart في مرض فشل القلب diastolic failure و Systolic failureماھو الفرق بين  : السؤال 

failure؟   

 من القلب خfل ejection of blood ھناك نقص في ضخ الدم Systolic failureفي حالة  : الجواب 
 البطين  فھناك نقص في امتfءdiastolic failure ،اما في حالة during systoleانقباض عضلة القلب 

filling of the ventricles ل فترة ا�نبساطfخ during diastole.   

   :١٠٧معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟

 � يوصى باستعمالھا لفترة طويلة كخط عfجي اول لمعالجة مرض ارتفاع β-blockersان مجموعة ادوية 
وجد ان ھذه ا�دوية اقل   حيث anginaضغط الدم مالم يكون ھناك مرض مصاحب �رتفاع ضغط الدم مثل 

 من ا�دوية stroke وخاصة مرض the major cardiovascular eventsتاثيرا في منع حدوث 
  .الخافضة للضغط ا�خرى 

  :المصدر 

  Beth Gromer. Hypertension: pharmacological management. Hospital 
pharmacist.  

   :١٠٨معلومة رقم 

  معلومة صيد�نية ؟

من )  e.g. captopril, Lisinopril, enalapril( مثل ادوية ACE inhibitorsوية مجموعة اد
المعروف انھا تسبب زيادة بتركيز البوتاسيوم وتظھر ھذه الزيادة بصورة رئيسية وأولية في أمراض  الكلى 

 مثل potassium-sparing diureticsالمزمنة ومرضى السكري والمرضى اللذين يستعملون ادوية 
)Amiloride , triamterene   

  : ١٠٩معلومة رقم 

  ھل تعلـــــــــــــــم ؟

 MI from either (STEMI or NSTEMIان جميع المرضى اللذين تعرضوا للمرض احتشاء عضلة القلب 
 a β-blocker مع عfج من مجموعة ادوية aspirinيجب ان ياخذوا عfج ا�سبرين )الجلطة القلبية (،     )

  . للوقاية من حدوث نوبة مرة اخرى وللوقاية من المضاعفات ACE inhibitorموعة ادوية وعfج من مج



 ٢٤٧

  :١١٠  معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

 Acute Coronary بعد التعرض لمرض  )  plavix (Clopidogrilماھي فترة استعمال عfج 
Syndrome (ACS.(     

  :الجواب 

 فتوجد حالتين STEMI اشھر ،اما اذا كان من نوع ٩ ا�قل لمدة  فيؤخذ علىNSTEMIاذا كان من نوع  
  :ھما 

 ١٤لمدة على ا�قل من )   plavix (Clopidogril فيعطى البfفكس PCIاذا كان المريض لم يعمل :ا�ولى 
  . يوم ٢٨ –

) plavix  فيعطى البfفكس  a PCI with stent implantationاما اذا كان المريض عمل :الثانية 
Clopidogril  ( شھر ١٢لفترة لفترة قد تصل الى .  

  :١١١معلومة رقم 

  سؤال وجواب صيد�ني ؟

   ؟Early Pharmacotherapy for STEMI في nitroglycerinكيف يتم استعمال عfج   : السؤال 

   كل خمس دقائق لمدةsublingual nitroglycerinيتم اعطاء عfج ا�نجسيد حب تحت اللسان : الجواب 
  الى Intravenous NTG   يتم اعطاء   persistent ischemic symptomsثfث جرع ،وفي حالة 

 ومرضى heart failureومرضى فشل القلب ) Acute Coronary Syndrome (ACSجميع مرضى  
  مالم يكن ممنوع  ونستمر uncontrolled high blood pressureارتفاع ضغط الدم غير مسيطر عليه 

   .ischemia is relieved ساعة تقريبا بعد   ٢٤جة لمدة بالمعال

  :١١٣  معلومة  رقم

 سؤال وجواب طبي بسيط  ؟

  ؟ artery وليس الشرايين veins  داخل ا�وردة A thrombus لماذا يكثر تكون الخثرة: السؤال

 ا�وردة   وقلة قوة جريان الدم فيlower pressureوذلك بسبب قلة الضغط في ا�وردة : الجواب 
reduced blood flow.   

  :١١٤أطول معلومة في الكتاب وھي شرح كامل للفشل الكلوي رقم

  :: نظرة صيد�نية لمرض الفشل الكلوي المزمن وعfجه 
  -او� 

Chronic kidney disease:::  ھو وجودkidney damage او قلة في معدل الترشيح الكلوي 
glomerular filtration rate (GFR (ث اشھر او اكثر وبصورة عامة يعرف على انه نقص لمfدة ث

   في وظيفة الكلية والذي يحدث في فترة تتجاوز عدة اشھر الى سنةa progressive declineمتقدم 
  

   اسباب الفشل الكلوي المزمن - ثانيا
  .ارتفاع ضغط الدم -١
  .التعرض لfدوية المؤذية للكلية -٢
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٣- Diabetic nephropathy.-.  
  .Polycystic kidneyرض م- 
 - Glomerulonephritis  
  renal calculi. حصاة الكلى - 
  )renal artery stenosis(تضيق الشريان الكلوي - 

  
  ا�ختبارات الدموية التي تساعد على تشخيص الفشل الكلوي المزمن -ثالثا 

  
  .BUN وتركيز creatinineارتفاع تركيز الكرياتينين -١ 

  .metabolic acidosisم ومستوى البكربونات وحدوث  الدPH انخفاض -٢
  .انخفاض مستوى الكالسيوم -٣
  . زيادة تركيز مستوى البوتاسيوم والفوسفات -٤
  .Normochromic, normocytic anemia حدوث فقر دم من نوع -٥
  

 the hormoneمن ھرمون ا�ريثروبويتين % ٩٠الكلية تنتج ::فقر الدم في الفشل الكلوي المزمن -رابعا 
erythropoietin الذي يحفز على انتاج كريات الدم الحمراء red blood cell والنقص في، nephron 

mass يسبب في قلة انتاج ھرمون ا�رثروبويتين the hormone erythropoietin والذي يؤدي الى 
 وقصر lethargy والنحول pallorحدوث فقر الدم في الفشل الكلوي المزمن واھم اعرضه ھي الشحوب 

  .breathlessness on exerciseالتنفس عند اجراء التمارين 
  

 nitrogenous toxinsتحدث بسبب تجمع اليوريا و :: في الفشل الكلوي المزمن Uraemia ٠-خامسا
ا�خرى ،ومن المعروف ان اليوريا تسبب اعراض في القناة الھضمية مزعجة وجدا عسيرة ربما تكون مسؤلة 

 التي تشاھد في الفشل الكلوي المزمن واليوريميا ايضا تسبب capillary fragility and purpuraعن 
اما اعراضھا فھي النحول والتعب ) uremic bleeding(تحطم للصفيحات الدموية وتسبب الميل للنزيف 

fatigue والضعف العام في الجسم weakness وقصر التنفس shortness of breath والغثيان nausea 
  .mental confusion و anorexia وفقدان الشھيةbleedingوالنزف ،vomitingوالتقيوء 

  
 Sodiumالصوديوم والماء ::  في الفشل الكلوي المزمنFluid and electrolyte imbalance -سادسا

and water ينظم بواسطة بصورة اولية بواسطة الكليتان وحدوث خلل في النفرون nephron mass يؤدي 
 للماء والصوديوم reabsorption واعادة ا�متصاص glomerular filtrationى قلة الترشيح الكلوي ال

  .pulmonary oedema, and heart failure مسببه في حدوث edemaويؤدي الى حدوث 
  

في الفشل Cardiovascular diseaseو hyperkalemiaو metabolic acidosisحدوث -سابعا 
 tubular secretion of يقلل من Reduction in nephron massدوث ح:: الكلوي المزمن 

potassium وھذا يؤدي الى حدوث زيادة في تركيز عنصر البوتاسيوم hyperkalemia وھذه الزيادة 
تسبب عدة تاثيرات غير مرغوبه على القلب وباقي اجھزة الجسم وايضا الخلل الذي يحدث في وظيفة الكلية 

 hydrogen نتيجة قلة استخراج metabolic acidosisي المزمن يؤدي الى حدوث اثناء الفشل الكلو
 وعدم fluid retention بسبب احتباس الماء والصوديوم Hypertensionوايضا يحدث ارتفاع ضغط الدم 

 وامراض القلب التاجية heart failureخروجه من الجسم وھذا يؤدي الى زيادة حدوث مرض الفشل القلبي 
IHDل الذبحة والجلطة القلبية يساعدھم في ذلك ا�ضطراب في تركيز الدھون  مثDyslipidaemia.  

  
   الذي يحدث في الفشل الكلوي المزمن renal osteodystrophy ماھو -ثامنا 

 وبالتالي قلة D vitamin Dالتدھور الذي يحدث في الكلية نتيجة الفشل الكلوي المزمن يعيق تفعيل فيتامين 
 من القناة الھضمية يؤدي الى قلة تركيز الكالسيوم وھذا يؤدي الى تفعيل calciumكالسيوم امتصاص ال
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وعند تدھور مرض الفشل الكلوي فانه �يتم ). .parathyroid hormone (PTHھرمون جار الدرقية 
ما يسمى  وھذا يؤدي الى تكوين bone resorptionالسيطرة على تركيز الكالسيوم ا� عند تحرره من العظام 

  .renal osteodystrophyبالحثل العظمي كلوي المنشأ 
  

   عfج الفشل الكلوي المزمن -تاسعا ا
يتضمن عfج الفشل الكلوي المزمن العfجي الدوائي وغير الدوائي والھدف من العfج ھو منع تدھور المرض 

لتاثيرات العظمية وغيرھا اكثر وتقليل تطور او شدة المضاعفات التي تحدث في المرض مثل فقر الدم وا
ويتضمن العfج غير الدوائي تقليل تناول البروتين والملح والسوائل والسيطرة على سكر الدم وضغط الدم 

  باتباع النصائح غير العfجية وتقليل تناول ا�غذية الغنية بالبوتاسيوم با�ضافة الى العfج الدوائي 
  

   Chronic kidney disease في مرضى Hypertension معالجة - عاشرا 
   .mm Hg ١٣٠/٨٠ضغط الدم المطلوب ھو اقل من -١ 

  .fluid intakeوايضا تقليل ) g/day ٣ to ٢(يتم التقليل من استعمال الملح الى -٢
اغلب المرض يحتاجون الى اكثر من ثfث ادوية من ادوية ضغط الدم لنحصل على الضغط المطلوب وھذه -٣ 

 dihydropyridine calcium channel او ARBs،  او ACEIsعة ا�دوية ھي اما من مجمو
blockers حيث تكون ھذه ا�دوية ھي المفضلة في مرض الفشل الكلوي المزمن  .  

.  
في الفشل Metabolic acidosisو Hyperlipidemiaو Fluid abnormalitiesمعالجة -الحادي عشر 

 ربما يكون long- term dialysis،  او غسيل الدم diureticsاستعمال ا�دوية المدررة ::الكلوي المزمن 
 التي تحدث في الفشل الكلوي edemaواعfج . blood pressureضروري للسيطرة على ضغط الدم 

 وخاصة عندما تستعمل عن طريق التسريب الوريدي المستمر Loop diureticsالمزمن واستعمال 
continuous infusion تزيد من urine volume و renal sodium excretion . وبالتالي تقلل من

edema اما ا�ضطراب الذي يحدث في زيادة الدھون Hyperlipidemia فيعالج بواسطة ادوية Statins 
 عن طريق sodium bicarbonate فتعالج باعطاء دواء Metabolic acidosisواما حالة حموظة الدم 

  .الوريد البطيء 
  

من اھم مضاعفات الفشل الكلوي ::الدم وزيادة الفوسفات في الفشل الكلوي المزمن  معالجة فقر -الثاني عشر 
 ويعالج باعطاء المريض اما anaemia of erythropoietin (EPO) deficiencyالمزمن ھو فقر الدم 

erythropoietin-alpha or –beta او the longer-acting darbopoietin-alpha ويعطى ايضا 
 erythropoietin كي يحسن ا�ستاجة العfجية لعfج ا�ريثروبويتين iron therapy Parenteralمعه 

 ويعالج بتقليل تناول ا�غذية Hyperphosphataemiaوايضا من مضاعفات الفشل الكلوي المزمن ھي 
 عن طريق الفم الذي يرتبط مع calcium carbonate واعطاء عfج phosphateالغنية بالفوسفات 

 ضمن calcum ويمنع امتصاصه ويجب المحافظة على كون تركيز الكالسيوم phosphateالفوسفات 
 ١α-colecalcifero synthetic vitamin D analogue such asالمستوى الطبيعي خfل اعطاء عfج 

  . الذي يحدث في الفشل الكلوي المزمن renal osteodystrophyلمعالجة الحثل العظمي 
  

   end-stage renal diseaseثالث عشر ؛؛ 
 end-stage renal disease الى مرحلة chronic renal failureعندما يصل الفشل الكلوي المزمن 

وعدم ا�ستجابة المطولة للطرق العfجية للسيطرة على ا�عراض والمضاعفات التي تحدث يتم التحول الى اما 
 ،long- term dialysis او renal transplantation وتوجد .عمر وحياة المريض بھذا المرض  �طالة

 acuteويفضل للمرضى الذين يعانون من ) Hemodialysis (HDنوعان من الغسيل الكلوي ا�ول ھو 
hyperkalemia جية واھم مضاعفاته ھيfغير مستجيب للطرق الع hypotension و Muscle 

cramps و thrombosis و infectionل الكلوي فھو  ، اما النوع الثاني من الغسيPeritoneal 
dialysis (PD ( ويفضل للمرضى اللذين يعانون منbleeding disorders و cardiovascular 
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disease . واھم مضاعفاتهhyperglycemia ، وinflammation or infection at the catheter 
site و this method carries a high risk of peritonitis.ھي زرع الكلية وھذه والطريقة الثانية 

عملية جراحية تسمح للمريض للعيش بصورة طبيعية ولمدة طويلة اما زيادة البوتاسيوم فتعالج بعدة طرق 
  . ان شاء هللا  نذكرھا 

  :١١٥معلومة رقم 

  :حا�ت طارئه في ردھة الطوارىء  

  :Alcoholic hepatitisالتھاب الكبد الكحولي 

 والتقيوء والغثيان Jaundice واليرقان Malaiseولي ھي النحول من اھم اعراض التھاب الكبد الكح
Nausea and vomiting وارتفاع بسيط في درجة الحرارة Fever وكبر حجم الكبد hepatomegaly 

 وزيادة زمن white cell count وزيادة كريات الدم اليضاء Ascitesوتجمع السوائل في البطن 
 ثواني وارتفاع انزيمات الكبد وارتفاع البليروبين ٥لى اكثر من  اProthrombin timeالبروثرومبين 

bilirubin والفيرتين ferritin وھبوط تركيز كل من الصوديوم والبوتاسيوم واليوريا والھيموكلوبين 
  .والصفيحات الدموية 

  :١١٦معلومة رقم

  .حا�ت طارئه في ردھة الطوارىء  

  :Alcoholic hepatitisمعالجة التھاب الكبد الكحولي 

 diureticsيتم في البداية استدعاء اخصائي الكبد او الجھاز الھضمي ويجب ان نتجنب اعطاء ا�دوية المدررة 
 ويستعمل normal salineونتاكد من تعويض كمية كافية من السوائل حيث يجب تجنب المحلول الملحي 

human albumin solution او salt-poor albumin كادر الطوارىء معالجة  وايضا يجب على
 nasogastric والبدء بالتغذية عن طريق alcohol withdrawalاعراض قطع الكحول المفاجىء 

feeding جfواعطاء عoral/IV thiamine مع مضادات حيوية واسعة الطيف broad-spectrum 
antibiotic جfمثل ع cefotaxime ١ g ٨-hourly IVوالبول وسوائل  بعد اخذ نموذج للزرع من الدوم 

 للمريض و renal function ويتم ايضا فحص وضائف الكلي blood, urine and ascitesالبطن 
prothrombin time يوميا الى ان يحدث تحسن ثابت في حالة المريض .  

  acute medicine:المصدر 

  :١١٧معلومة رقم 

  ::حا�ت طارئة في ردھة الطوارىء  

   :cholangitis acuteلمرارة الحاد كيفية معالجة التھاب قناة ا

 وعدم اعطاء ا�كل عن طريق الفم وانما يتم pethidineتعالج باعطاء مسكنات ا�لم مثل البثدين 
 في حالة وجد تقيوء واعطاء السوائل الوريدية وايضا يعطى المريض drainage Nasogastricاستعمال

لث من السيفالوسبورين او احد ادوية الكينولون المضادات الحيوية وھي كل من احد ادوية الجيل الثا
quinolone مع metronidazole جfوقد يضاف ع gentamicin في حا�ت خاصة من ثم التحويل الى

  . .قسم الجراحة لعمل السونار ويكمل العمل الطبيب الجراح 

  acute medicine:المصدر 
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  :١١٨معلومة رقم 

  ::حا�ت طارئة في ردھة الطوارىء  

   :cholangitis acuteتھاب قناة المرارة الحاد ال

من المرضى وايضا  %٦٠يتميز بوجود الم ليس شديد في الجزء العلوي ا�يمن من البطن مع وجود يرقان في 
 وارتفاع في كريات الدم البيضاء وايضا تحليل وضائف الكبد Fever with rigorsارتفاع بدرجة الحرارة 

 amylase وايضا ھناك ارتفاع في تركيز انزيم Abnormal liver function testsيكون غير طبيعي 
  .من المرضى %٣٠ عند positive blood cultureوايضا 

  acute medicine:المصدر 

  :١١٩معلومة رقم 

  ::حا�ت طارئة في ردھة الطوارىء  

  :gallstones الناتج من الحصوة cholecystitisكيفية معالجة التھاب المرارة

  

 وعدم اعطاء ا�كل عن طريق الفم وانما يتم pethidineج باعطاء مسكنات ا�لم مثل البثدين تعال
 في حالة وجد تقيوء واعطاء السوائل الوريدية وايضا يعطى المريض drainage Nasogastricاستعمال

ينولون المضادات الحيوية وھي كل من احد ادوية الجيل الثالث من السيفالوسبورين او احد ادوية الك
quinolone مع الميترونيدازول metronidazole ومن ثم التحويل الى قسم الجراحة لعمل السونار ويكمل 

  .العمل الطبيب الجراح 

  acute medicine:المصدر 

  :١٢٠معلومة رقم 

  ::حا�ت طارئة 

  :gallstones الناتج من الحصوة cholecystitisالتھاب المرارة

 ساعة وغالبا يكون ١٢ا في الجزء ا�يمن العلوي من البطن يستمر اكثر من ويتميز بوجود الم شديد جد
المريض قد عانى سابقا من عدة نوبات مغض مراري ومصحوب ايضا بالغثيان والتقيوء ،اما درجة الحرارة قد 

 وفحص تكون طبيعية عند المريض او مرتفعه قليلة جدا وايضا ترتفع كريات الدم البيضاء في ھذا ا�لتھاب اما
 و ALT اما انزيم amylase فتكون طبيعية او مرتفعة قليf وايضا liver function testوضائف الكبد

  . فيحدث ارتفاع في نسبتھما alkaline phosphataseانزيم 

  acute medicine:المصدر 

  :١٢١معلومة رقم

  cirrhosis الناتج من مرض ascitesكيفية تدبير 

 ملمول باليوم والبدء باستعمال المدررات باعطاء عfج ٥٠اقل منتقليل تناول الصوديوم الى 
spironolactone ١٠٠ mg مرة واحدة يوميا مع furosemide ملغم يوميا عن طريق الفم ٤٠ بجرعة 

صباحا مراقبة نزول الوزن حيث المطلوب ان يفقد المريض نصف كيلو غرام يوميا اذا كان � يعاني من 
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peripheral edema كيلو غرام من وزنه مع ١اذا كان يعاني من ذلك فيجب ان بفقد يوميا كحد اعلى  اما 
 ملغم يوميا ويزيد ٤٠٠ يوم الى اعلى جرعة ٥-٣ ملغم كل ١٠٠ الى spironolactoneزيادة جرعة كل من 

 يوم اذا لم يفقد المريض الوزن المطلوب مع مراقبة تركيز ٥-٣ ملغم بعد ١٦٠ الى furosemideجرعة 
 نقوم بسحب السوائل من البطن حسب القاعدة نسحب كل tense ascitesوتاسيوم في الدم وفي حالة وجود الب

   .albumin per liter of ascites ٨ غرام البومين ٨لتر ونعوض 

  :١٢٢ معلومة رقم

 بعد ان اعطاء عfج دانازول مع الوارفرين يسبب زيادة فعل العfجي للوارفرين ويسبب النزف ويحدث النزف
  . يوم في الغالب ٣الى ٢تناول العfجين لمدة 

  :١٢٣ معلومة رقم 

  حا�ت في ردھة الطوارىء

   :Biliary colicالمغص المراري 

في الجزء العلوي ا�يمن من البطن او في منتصف اعلى البطن يستمر ، Severe painويتميز بالم شديد جدا
،ويعالج باعطاء Nausea and vomitingوء  ساعات مصحوب بالغثيان والتقي٦دقيقة الى ٢٠من 

  .في ردھة الطوارى وا�حالة الى السونار وقسم الجراحة Analgesiaالمسكنات 

  :١٢٤معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟؟

 ان النزف الشديد يتميز بزيادة Minor bleed الشديد والبسيط Major bleedالفرق بين النزف الھضمي 
 وبرودة ا�طرف وسرعة mmHg ١٢٠دقيقة والضغط ا�نقباضي اقل من  ضربة بال١٢٠دقات القلب اكثر من 

 ١٠٠ مرة بالدقيقة وتغير بسيط بالوعي اما النزف البسيط فيتميز بكون النبض اقل من ٢٠التنفس اكثر من 
 وعدم حدوث تغير بالوعي والتنفس وعدم حدوث mmHg ١٢٠ضربة بالدقيقة والضغط ا�نبساطي اكبر من 

  . مل ٧٥٠ وھذا يحدث اذا لم تتجاوز نسبة الدم المفقود برودة با�طراف

  

  acute medicine:المصدر 

  :١٢٥معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟؟ 
  لمعرفة urgent endoscopyولذلك يتطلب   % ٥٠ ھي حوالي variceal bleedingنسبة الوفاة في   

  .الحالة  ھي افضل معالجة لھذه Therapeutic endoscopyمصدر وسبب النزف ويعتبر 
  

  :المصدر 
acute medicine  

  
  :١٢٦معلومة رقم 

  
  ھل تعلم ؟؟
 وھذا الحدوث يقل نسبة وقوعه variceal bleeding ھي جدا شائعة في حالة حدوث Infectionان العدوى 

 endoscopy ويجب ان نبدا به قبل اجراء الناظور prophylactic antibioticباعطاء مضاد حيوي وقائي 
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 ١٠- ٧ وريدي متبوعة باعطاء كورس عن طريق الفم لمدة ciprofloxacinيوي المفضل ھو والمضاد الح
  .يوم 

   
  :المصدر 

  
acute medicine  

  
  :١٢٧معلومة رقم 

  
  ھل تعلم ؟؟

 distension or tenderness وتوسع البطن abdominal pain مع الم البطن Jaundice ان اليرقان 
  :قد يكون بسبب 

- Paracetamol poisoninالتسمم بالباراسيتامول Acute cholangitis• ارة الحاد  التھاب قناة المر
  Viral hepatitis التھاب الكبد الفايروسي - Congestive heart failureفشل القلب ا�حتقان 

  Alcoholic hepatitis التھاب الكبد الكحولي 
  Acute pancreatitis التھاب البنكرياس الحاد 

   
  :المصدر 

  
acute medicine  

  
  :١٢٨معلومة رقم 

  
  . الى الصيادلة السريريين

  
  percutaneous coronaryالعوامل التي تجعل من قسطرة القلب 

intervention (PCI ( افضل من استعمال ا�دوية الحالة للخثرةfi brinolysis في امراض القلب التاجية 
  :ST elevationالمصحوبة 

  
  .  دقيقة من حدوث المرض٩٠رة بعد القدرة على عمل القسط–او� 
   في تخطيط القلب Q waves• وجود- ثانيا
  Cardiogenic shock حدوث الصدمة القلبية –ثالثا 

  pulmonary edemaفشل قلب حاد مع او  وذمة رئوية –رابعا 
  fibrinolysis التحسس او المنع  من استعمال ا�دوية الحالة للخثرة -خامسا

  ST elevation acute coronary syndromeك في تشخيص  في حالة الش–سادسا 
  اياد حميد الخزاعي /ص

  :المصدر 
acute medicine  

  
  :١٢٩معلومة رقم

  
  . الى الصيادلة السريريين 

  
  : ھي a severe asthma attackعfمات الھجمة الربوية الحادة 

  .fم  اثناء الكcomplete sentencesعدم القدرة على اكمال الجملة - او� 
  . مرة بالدقيقة ٢٥ اكثر من Respiratory rateمعدل التنفس –ثانيا 
  . دقيقة ١١٠ اكثر من Heart rate معدل ضربات القلب -ثالثا

  
  :المصدر 

acute medicine  
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  :١٣٠معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــــــــــلم ؟
 

ھي الوزن الجزيئي blood brain barrir غيمن العوامل التي تؤثر على عبور الدم الحاجز الدموي  الدما 
للدواء حيث يمتلك الدواء ذو الوزن الجزيئي المنخفض القدرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي بينما 

   .تنفذ بشكل ضئيل جدا حتى مع وجود التھاب السحايا  vancomycin ا�دوية ذات الوزن الجزيئي الكبير مثل
    

   pharmacologyلبنكوت : المصدر 
  

  :١٣١معلومة رقم 
   

ان ان ارتباط المضاد الحيوي العالي ببروتينات بfزما الدم يقلل من دخول الدواء الى الحاجز الدموي الدماغي 
  .BBBلذا فان كمية الدواء الحر غير المرتبطة بالبروتين ھي التي تنفذ من خfل 

  
  المصدر اعfه  :المصدر 

 
  :١٣٢ معلومة رقم

   
  :نصيحة طبية 

  
من ا�فضل عند قياس ضغط الدم للمريض وھو جالس مع وضع اليد بطريق موازية للقلب  وتكون نتيجة 

 دقائق ويفضل ان يقاس ضغط الدم في حالة الوقوف لكل ٥القياس مرتفعة اعادة قياس الضغط مرة ثانية بعد 
   .postural hypotension وللذين يعانون من diabetic ومرضى السكري elderlyمن الكبار 

  
  :١٣٣ معلومة رقم 

 
   

 Hyperparathyroidism و ارتفاع عمل الغدة  الجار الدرقية Hypo and hyperthyroidism ان   
 Conn’s و  Acromegaly والعملقه Pheochromacytoma و  Cushing’s syndromeومرض  
disease و Congenital adrenal hyperplasia .تسبب مرض ارتفاع ضغط الدم.  

  
  :١٣٤ معلومة رقم

   
 Oral contraceptive pills (containingان ا�دوية المانعة للحمل المحتوية على ا�ستروجين 

estrogen  ( وادوية الكورتيكوستيرويد و ادويةAnabolic steroids وادوية Sympathomimetic 
drugs وادوية NSAID(s  ( تسبب مرض ارتفاع ضغط الـــــــــــــــــدم  

  
 :١٣٥معلومة رقم 

   
 نحتاج فترة زمنية Thiazide and other diureticsفي حالة ارتفاع ضغط الدم با�دوية المدررة من نوع 

 لھذه ا�دوية والتي full action حتى نحصل على التاثير العfجي الكامل month ١ up toتصل الى شھر 
  .دم تعتبر الخط العfجي ا�ول �غلب حا�ت ارتفاع ضغط ال

  
  :١٣٦ معلومة رقم 

  
 ،فماذا يعني bysgeusia تسبب تاثير جانبي ھو Captopril مثل عfج drugs  ACEIان ادوية مجموعة 

  ھذا التاثير ؟؟
في الفم غير مرغوب فيه      metallic taste ھو الشعور بوجود طعم معدني bysgeusia: الجواب 

unpleasant.  
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  :١٣٧  معلومة رقم 

  
Patient with Raynaud’s phenomena prefer Nifedipine and avoid B-blocker  

  
  ١٣٨ معلومة رقم 

الذي ھو  _Raynaud’s phenomenaان المريض الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويعاني من مرض 
فان العfج ا�فضل له لمرض ارتفاع ضغط الدم ھو _ز بتقلص ا�وعية الدموية الطرفية مرض وعائي محيطي

prefer Nifedipine ويجب تجنب اعطاء احد ادوية مجموعة avoid B-blockers.  
  ؟١٣٩معلومة رقم 

 erectileا�فضل تجنب معالجة مريض ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني من مرض الضعف الجنسي  
dysfunction با�دوية مجموعة  B-blockers وادوية مجموعة المدررات diuretics   

  :١٤٠ معلومة رقم 
 يفضل عدم تخفيض الضغط  بسرعة �نه accelerated hypertensionي حالة ارتفاع ضغط من نوع ف

من الضغط % ٢٥ لذا ا�فضل تخفيض ischemia ويؤدي الى impair tissue perfusionسوف يسبب 
  . ساعات ا�خرى ٦ خfل ١٦٠/١٠٠ a level below ساعات وبعد ذلك يتم تخفيض الضغط الى ٦خfل 
  :١٤١ة رقممعلوم

اسباب عدم ا�ستجابة �دوية ارتفاع ضغط الدم ھي عدم التزام المريض باستعمال الجرعة الدوائية حسب 
الوصفة الطبية او بسبب قلة الجرعة الدوائية او بسبب وجود مرض ثانوي غير مشخص ھو من يسبب ارتفاع 

   .pheochromacytomaضغط لدم مثل 
  :١٤٢معلومة رقم 

  ؟الصرع والحمل ؟
يجب ان تعطى المراءة الحامل المصابة بالصرع وتستعمل ادوية الصرع جرعات كبيرة من حمض الفولك قبل 

 وادوية الباربتيوت حيث توضع على ادوية اخرى قبل الحمل وعندما divalproexالحمل وتتجنب استعمال 
  . لحالة تتم السيطرة على الصرع يجب انقاص الجرع الى اقل جرعة ممكنه يمكن ان تضبط ا

 :١٤٣ معلومة رقم 
�تؤثر على تركيز الدھون في الدم �زيادة و�نقصان و�تسبب  Ca-Channel blockers ادوية مجموعة

-Ca تزيد من الفعل والكفاءة العfجية �دوية مجموعة Diuretics العجز الجنسي وا�دوية المدررة

Channel blockers وادوية . Verapamil, amlodipine, and diltiazem تملك تاثير جدا قليل على

تسبب زيادة بمعدل ضربات القلب وايضا من  the dehydropyridines معدل ضربات القلب بينما ادوية

ولذلك يجب ان  depress A-V conduction تسبب Diltiazem and verapamil المھم ان نذكر ان

 يسبب تاثير جانبي شائع جدا ھو Verapamil وايضا عfج    .beta blockers   �تستعمل مع ادوية

constipation..  

  :١٤٤معلومة رقم 

تقلل من المقاومة الطرفية او  hydralazine مثل Vasodilators ان ا�دوية الموسعة لfوعية الدموية

حيث تقوم بتوسيع ا�وعية الدموية  decrease peripheral vascular resistance الجانبية الشريانية

 ض ضغط الدم على جدران ا�وعية الدموية  وتسبب ھذه ا�دوية زيادة في احتباس الماء والصوديوملتخفي

salt and water retention وتسبب تسرع في ضربات  القلب reflex sympathetic activity.  لذا

 beta   لمعالجة ھذا ا�حتباس للماء والصوديوم واعطاء ادوية diuretic يفضل اعطاء ادوية مدررة

adrenergic blocking therapy لمعالجة التسرع في ضربات القلب .  

  :١٤٥معلومة رقم 
 من خلية that carry messages تحمل رسالة the chemicals ھو مادة كيمائية Hormonesالھرمون  

   .the blood streamالى خلية اخرى عبر مجرى الدم 
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  :١٤٦ معلومة رقم 
  لم ؟؟ھل تعــــــــــــــــــ
   الذي يسبب نقصه التقزم Growth hormoneان ھرمون النوم 

 dwarfism والذي يحدث عادة في فترة الرضاعة والطفولة ويكون افرازه اقل في الكبار والكھول من الشباب 
 ونقص السكر في الدم exerciseوالتمارين الرياضية ،sleepيفرز استجابة الى كل من النوم 

hypoglycemia.  
  :١٤٧ة رقم معلوم

  ھل تعـــــــــــــــــــــــــلم ؟؟
  : ھيmethyl dopaمن اھم التاثيرات الجانبية التي يسببھا عfج 

  في الجسمfluid retentionاحتباس السوائل   
   headache والصداع 
  . خfل اول اسابيع من  البدء بالعfج drowsiness وweaknessوالضعف

  :١٤٨معلومة رقم 
  ـــــــــــــــلم ؟؟ ھل تعــــــ

  ھو عfج يعمل على غلق مستقبfت السيروتونين وفعال جدا لعfج ondansetronان عfج ا�ونداسيترون
الغثيان والقيء المحرض بالعوامل السامة للخfيا والمعالجة ا�شعاعية حيث تذكر ا�دلة العلمية ان المعالجة 

تنين والذي يحرض الغثيان والقيء ،قد يعطى ھذا العfج عن المضادة للسرطان تجعل الخfيا تطلق السيرو
طريق الحقن الوريدي او عن طريق التسريب الوريدي قبل المعالجة للسرطان مباشرة وخاصة عfج 

  .  متبوع با�عطاء الفموي لمدة خمسة ايام ومن تاثيراته انه يسبب ا�مساك وصداع cisplastinسيزبfستين 
   :١٤٩معلومة رقم 

   تعــــــــــــلم ؟؟ھل
  Acetylcysteineان عfج   

 disulfide   عن طريق تفكيك Mucolytic agent  وايضا يعمل   paracetamol يعمل في عfج التسمم 
bond in mucoproteins وتقليل كثافة ولزوجة  lowering viscosity المخاط mucus وايضا يعمل 
 بواسطة عمل معقد مع antidote for acetaminophen poisoningكمضاد تسمم لمادة البراستول 

hepatotoxic free radial metabolite of acetaminophen ويعمل على عدم تفعيلھا ويعطى ھذا 
  .العfج اما عن طريق الفم او عن طريق ا�ستنشاق او عن طريق الوريد 

   :١٥٠معلومة رقم 
  ؟؟fallopurinolج  نصائح يجب ان يقدمھا الصيد�ني لمن يستعمل ع

 الى mental alertness او المھام التي تتطلب ا�نتباه والوعي drivingيجب على المريض تجنب السياقة 
 liver مثل الكبد purine contentان تظھر استجابة للعfج ويقلل من ا�غذية التي تحتوي على بيورين 

 وننصحه بشرب كمية كبيرة من الماء  salmon, sardines وبعض انواع السمك meatsواللحوم الحمراء 
 او ا�دوية التي تثبط عمل الھاز العصبي مثل alcohol قدح ماء وننصحه بعد شرب الكحول ١٢- ١٠تصل الى 

 ironوننصحه بتجنب استعمال امfح الحديد diazepamالكودائين او الدكستروميثورفان او الديازيبام   
salts ج بھذا الدواءfاثناء الع allopurinol والتقليل من شرب القھوة caffeine والشاي وننصحه بتقليل 

  .Cوعدم استعمال كميات كبيرة من فيتامين . cataracts �نھا تزيد من حدوث to UV lightالتعرض �شعه 
  :١٥١معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟؟
 وايضا يستعمل rash على جسم المريض   يقطع مباشرة بعد استعماله اذا ظھرتallopurinolان عfج 

  .chemotherapy من بسبب استعمال hyperuricemiaلfطفال فقط الذين يعانون  
  :١٥٢معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــلم ؟؟
 كغم يعطون ٤٠ھي للكبار فوق وزن Chickenpox لمرض الجدري المائي Acyclovirان جرعة عfج 

 عن طريق الفم لمدة خمسة ايام فقط اما ا�طفال اكبر من سنتين فيعطون  ملغم اربع مرات يوميا٨٠٠جرعة 
  .كغم كل ست ساعات لمدة خمسة ايام فقط / ملغم ٢٠بجرعة 

 :١٥٣معلومة رقم 
  معلومة صيد�نية ؟؟

–٢٥ ھو Creatinine clearance ساعة اذا كان ١٢ في امراض الكلية ھي تكون كل Acyclovirجرعة  
٥٠ mL/minكان  اما اذا Creatinine clearance ٢٥–١٠ بمقدار mL/min ٢٤ فتكون الجرعة  كل 

  .ساعة فقط 
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  :١٥٤معلومة رقم 
في   crystalline precipitation عن طريق الوريد بسرعة ربما يسبب .Acyclovir ان اعطاء عfج
  .renal insufficiency ويسبب renal tubules ا�نبابيب الكلوية

  :١٥٥معلومة رقم 
Patients receiving acyclovir IV must remain well hydrated during treatment and 

for 24 hours after treatment.  
  :١٥٦معلومة رقم 

  ھل تعلـــــــــــــــم ؟
 خfل فترة المعالجة وايضا well hydrated يجب ان يبقى acyclovir IVان المريض الذي يستعمل عfج 

  .تھاء المعالجة بھذا الدواء  ساعة من ان٢٤بعد 
  :١٥٧معلومة رقم 

  ؟acyclovirنصائح صيد�نية لمن يستعمل عfج 
 IV infusion لتر من الماء يوميا وخصوصا عند استعمال ھذا الدواء بطريقة ٣- ٢نصح المريض بتناول من 
ال  او ننصحة باستعمlesions عندما تكون ھناك sexual intercourseوننصح المريض بتجنب 

condoms جfمسة ھذا الدواء للعين او ماحول العين اثناء تطبيق العfكوسيلة وقائية  وايضا ننصحه بعدم م 
.  

 :١٥٧معلومة رقم 
  بواسطة تثبيط اخذھا واستعمالھا parasitic helminthes يعمل على قتل Albendazole ان عfج

Inhibits uptake للكلوكوز glucose ا�خرىوالمواد المغذية لھا  nutrients.  
  :١٥٨معلومة رقم 

  ؟؟Albuterolنصائح يجب ان يقدمھا الصيدلي  لمن يستعمل عfج 
 ينصح المريض بتجنب استعمال ا�دوية spray ھذا العfج يستعمل كموسع قصبات لمرض الربو على شكل 

مال المحلول الذي  بدون استشارة الطبيب او الصيدلي وينصح ايضا بعدم استعOTC productsالfوصفية 
 او حدث تغيير في لونه وننصحه بمراجعة طبيبه الخاص اذا احتاج استعمال العfج precipitateيحتوي على 

 عن عينيه وننصحه بتناول كميه كافيه من الماء sprayاكثر من ثfث مرات يوميا وننصحه بابعاد البخاخ 
  واخيرا ننصحه بان ينتظر facilitate clearing of secretions لتر من الماء وذلك لكي  ٣-٢تصل الى 

  . حتى ياخذ البخه الثالثة inhalations ٢ or ١على ا�قل دقيقة بعد 
 :١٥٩معلومة رقم 

 
Monitor patient for possible development of tolerance with Discontinue drug 
temporarily 
prolonged use. and effectiveness will be restored.  

  :١٦٠معلومة رقم 
  ھل تعـــــــــــــلم ؟؟

 adrenergic-� او غيره من مجموعة ادوية Albuterol لعfج prolonged useان ا�ستعمال المطول 
agonist قد ينتج عنه tolerance ج لفترة زمنية مؤقتهfج والحل ھو قطع العfوھو عدم ا�ستجابه للع 

Discontinue drug temporarily  جيfومن ثم سوف يرجع التاثير العrestored الموسع للقصبات 
  .لھذا الدواء 
  :١٦١معلومة رقم 

 Bisphosphonate وينتمي لمجموعة .Fosamax الذي يحمل ا�سم التجاري Alendronate  ان عfج
derivative ج تنخر العظام او ھشاشة العظامfوالذي يستعمل لع osteoporosis. ثبيط يعمل عن طريق ت

  bone mass ويزيد bone resorption التي تزيد من ھشاشة العظم ويقلل من osteoclast عمل
  :١٦٢معلومة رقم 

والذي يستعمل لعfج تنخر العظام او . Fosamax الذي يحمل ا�سم التجاري Alendronateان عfج 
زيد من ھشاشة العظم ويقلل  التي تosteoclastيعمل عن طريق تثبيط عمل . osteoporosisھشاشة العظام 

يستعمل عن طريق الفم فقط ويعطى لعfج ومنع . bone mass ويزيد bone resorptionمن 
Treatment and prevention حدوث ھشاشة العظام osteoporosis ملغم يوما للكبار ١٠ بجرعة 

مدة ستة شھور اما  ملغم يوميا ل٤٠  فھي Paget’s diseaseوالكھول اما جرعته في عfج مرض بھجت  
  . سنة ففعالية العfجية امانه فغير ثابته ١٨ا�طفال اقل من عمر 

   :١٦٣ معلومة رقم 
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والذي يستعمل لعfج ا�رق والقلق وكعfج . Xanax الذي يحمل ا�سم التجاري Alprazolamان عfج 
 ثfث مرات يوميا  ويعطىOral only يعطى عن طريق الفم فقط Antianxiety agent, hypnoticمنوم 

وايضا خfل فترة . Category Dيعتبر من ا�دوية الممنوعة ا�ستعمال خfل فترة الحمل حيث يعتبر  
   .breastfeedingا�رضاع 

  :١٦٤ معلومة رقم 
  ھل تعلم ؟؟
يقل تاثيره العfجي في حالة تدخين السكائر . Xanax الذي يحمل ا�سم التجاري Alprazolamان عfج 

Cigarette smoking جي من ھذا الدواءfلذلك يجب نصح المريض بتجنب التدخين اثناء تناول كورس ع 
عن استعمال ھذا الدواء اذا تم استعماله لمدة abruptlyويجب ايضا نصح المريض بعدم التوقف المافجىء 

صح بتقليل  بشدة للمريض حيث ينanxiety or insomniaشھر او اكثر  �نه يسبب عودة القلق وا�رق 
  .كل اسبوع لتجنب ذلك  % ٢٥الجرعة بنسبة 

   :١٦٥معلومة رقم 
   ھل تعلـــــــــــــــــم؟

  يمتلك بعض التاثير المضاد لمرض الكآبة   Xanax الذي يحمل ا�سم التجاري Alprazolam ان   عfج 
some antidepressant effectsء من الكآبه  لذلك يعطى للمرض الذين يعانون من القلق مع شي

anxiety associated with depression..  
  :١٦٦معلومة رقم 

 ھل تعـــــــــــــــــــــلم ؟؟؟
ھم  Amoxicillin بسبب استعمال المضاد الحيوي Allergic reactions ان المرضى ا�كثر احتما� لحدوث

  : كل من
   .asthmaالمرضى اللذين يعانون من مرض الربو 

   .hay feverعانون من المرضى اللذين ي
  .allergy to cephalosporinsالمرضى اللذين يعانون  
   .history of allergy to penicillinالمرضى اللذين يعانون 

  :١٦٧ معلومة رقم 
  معلومة صيد�نية ؟؟

 مثل  a bacteriostatic agent مع مضاد حيوي من نوع Amoxicillinعندما يتم وصف 
tetracycline او erythromycin او chloramphenicol فانه يجب اعطاء Amoxicillin على ا�قل 

  .قبل ساعة من اعطاء ھذه ا�دوية 
  :١٦٨ معلومة رقم 

  معلومة صيد�نية ؟؟
 anaphylactic  فلتاكد من عدم  حدوث parenterally عن طريق Amoxicillinاذا تم اعطاء عfج 

reaction حظة المريضfاو حدوثه  يجب م observe دقيقة  ٢٠ على ا�قل لمدة   .  
  :١٦٩معلومة رقم 

  معلومة صيد�نية ؟؟
  atenolol   مثل عfج bloker ١ betaجميع كتب الصيدلة والطب تنصح بعدم قطع مجموعة ادوية 

  بصورة مفاجىء بل يجب ان يكون القطع التدريجي ،فكيف يتم ذلك عمليا ؟؟
ثم ننتظر % ٥٠-%٢٥ل انقاص او تخفيض الجرعة الموصوفة بنسبة القطع التدريجي يتم من خf: الجواب 

ثم ننتظر اسبوعين % ٥٠مدة اسبوعين فاذا لم تحدث تاثيرات القطع المباشر نخفض الجرعة بعد ذلك بنسبة 
  .فاذا لم يحدث شيء نقطع المتبقي من الجرعة 

  :١٦٩ معلومة رقم 
  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟؟

والذي يستعمل لعfج ارتفاع نسبة الدھون . Lipitor الذي يحمل ا�سم التجاري Atorvastatinان عfج 
 totalوايضا يقلل من ، cholesterol وايضا يقلل من  triglyceride levelsفي الجسم حيث يقلل كل  من 

LDL ، ھو من ا�دوية الممنوعة في الحمل والرضاعةCategory X ويعطى مرة واحدة يوميا عن طرق 
 long فقط و�يتاثر امتصاصه بوجود ا�كل في المعدة وبا�مكان اعطاء العfج صباحا �ن فعله العfج الفم

duration.    
  :١٧٠معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــــــلم ؟؟



 ٢٥٩

 يستعمل اثناء العمليات الجراحية Cholinergic blocking agent والذي يعتبر Atropineان عfج 
 respiratory tract secretionsفي صا�ت العمليات  للوقاية من  during anesthesiaوخfل التخدير 
  . ملغم قبل العملية بساعة او نصف ساعة ٠،٦ خfل  التخدير حيث يعطى بجرعة salivationوزيادة خروج 
   :١٧١ معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــلم؟؟
والذي يعمل كعfج مثبط للمناعة . Imuran والذي يسمى تجاريا Azathioprineان عfج 

Immunosuppressant  وايضا يستعمل antirheumatic agent والذي يعطى عن طريق الفم وايضا 
 ويجب على النساء اللواتي يستعملن ھذا Category Dيعطى وريدي يعتبر من ا�دوية الممنوعة على الحامل 

  . من استعماله العfج بتجنب الحمل لمدة اربعة اشھر بعد التوقف
  :١٧٢معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــلم ؟؟
 لذلك يجب ان ينصح severe bone marrow depression يسبب   حدوث Azathioprineان عfج 

  حيث platelet counts وايضا complete blood countsالصيد�ني زميله  الطبيب بضرورة متابعة  
اول شھر من المعالجة ومن ثم مرتين في الشھر في الشھر الثاني والثالث يجب عمل ھذه التحليل اسبوعيا في 

 او leucopeniaوبعد ذلك كل شھر نعمل ھذا التحاليل ،ويجب قطع العfج في حالة حدوث 
thrombocytopenia مة تدل على حدوثfاو أي ع bone marrow depression.   

  :١٧٣معلومة رقم 
  ھل تعـــــــــــلم ؟؟

 والذي ينتمي الى مجموعة ادوية Zithromax والذي يسمى تجاريا Azithromycin ان عfج
Antibiotic, macrolide  جfيفضل على ع erythromycin ثة اسباب ھيfلث :  

   .better tolerability افضل تحمل من قبل المريض –او� 
   .daily dosageيعطى بمقدار جرعة واحدة يوميا –ثانيا 
  .shorter course of therapyلمعالجة به قصيرة  فترة ا-ثالثا

  :١٧٤ معلومة رقم
  ھل تعـــــــــلم ؟؟

 على ا�قل بعد خمس دقائق من اعطاء BECLOMETHASONE inhaledانه يجب ان يعطى عfج 
   .salbutamolمثل عfج ، inhaled bronchodilatorعfج 

   :١٧٥معلومة رقم 
  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟؟

        وظھرت على captopril  مثل عfج  ACE inhibitor حالة استعمال احد ادوية مجموعة في
 extremities وا�طراف tongueواللسان ،lipsوالشفاه ، faceالمريض عfمات مثل انتفاخ الوجه 

جب والحنجره وحصل نتيجة ھذه العfمات صعوبة في التنفس  فانه يجب ان �يقطع العfج مباشرة بل ي
استعمال احد ا�دوية المضادة للھستامين ،فاذا لم تختفي ھذه العfمات فيجب حينئذ قطع العfج مباشرة �نه قد  

  .angioedemaسبب 
  :١٧٦معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــلم ؟؟
 قد يعاني من حدوث الوذمة وقد تكون واضحة عند بعض CHFمن المعلوم ان مريض فشل القلب ا�حتقاني  

 ٢المرضى وقد تكون غير واضحة لذلك فيمكن معرفتھا من خfل متابعة وزن المريض فاذا كان ھناك زيادة 
  .edemaكغم في ا�سبوع فان ھذا يدل على حدوث 

  :١٧٧ معلومة رقم 
  ھل تعــــــــــــــلم ؟

الفوائد من  أي يعطى للحامل اذا لم يتوفر بديل له وكانت category C يعتبر Albendazoleان عfج 
استعماله اكثر من مخاطره ،وانه يفضل على المراءه التي تستعمل ھذا العfج تجنب الحمل لمدة شھر واحد بعد 

  .استعماله 
   :١٧٨معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــلم ؟؟
 اذا كانت ا�م قد استعملت احد ادوية neonates للوليد adrenal insufficiencyيجب مfحظة عfمات 

steroids ل فترة الحملfخ during pregnancy.  
  :١٧٩ معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟
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 ويعتبر ايضا كعامل مخفض للكالسيوم Paget’s  والذي يستعمل في عfج مرض Calcitoninان عfج 
 renal ويعمل من خfل زيادة طرح antiosteoporosisوايضا يستعمل في عfج ھشاشة العظام 

excretion والفوسفات من الكلية ويثبط عمل  الكالسيوم osteoclastic التي تزيد من ھشاشة العظام .  
  :١٨٠معلومة رقم

  ھل تعـــــــــــلم ؟؟
والذي يعتبر كعfج مضاد للصرع ومسكن . Tegretol والذي يسمى تجاريا  Carbamazepineان عfج 
ويعتبر ھذا . GI upset حدوث   يجب ان يؤخذ مع ا�كل لمنعAnticonvulsant, analgesicالم ايضا 

  .بالنسبة للمراءة الحامل أي يستعمل اذا كانت فوائد ا�ستعمال اكثر من مخاطره . Category Cالعfج 
  :١٨١معلومة رقم 

   ھل تعـــــــــــلم ؟؟
والذي يعتبر كعfج مضاد للصرع ومسكن . Tegretol والذي يسمى تجاريا  Carbamazepineان عfج 
 يجب ان يقطع مباشرة اذا انخفضت نسبة كريات الدم البيضاء Anticonvulsant, analgesicالم ايضا 
WBC و ٣٠٠٠ الى اقل من neutrophils ١٥٠٠ اقل من .   

  :١٨٢ معلومة رقم
  ؟ھل تعــــــــــــــــــلم 

 first الجيل ا�ول Cephalosporin والذي ينتمي الى مجموعة ادوية Cefadroxilان عfج 
generation والذي يؤخذ عن طريق الفم فقط Oral only ل فترة الحملfويعتبر امن ا�ستعمال خ 

Category B  . ل فترة الرضاعة يفضل ان يؤخذ مع اللبن الرائبfوايضا امن خyogurt  او مع 
buttermilk وذلك للحفاظ على بكتريا floraالھضمية  من القتل وايضا لتقليل التاثيرات الشديدة على القناة 

severe GI effects جfبسبب ھذا الع . 
   :١٨٣معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــلم ؟
 chemoprophylaxsisيستعمل كعfج  وقائي . Celebrex والذي يسمى تجاريا Celecoxibان عfج 

مرض  عند المرضى اللذين عندھم تاريخ عائلي لfصابة بھذا الadenomaضد نوع من انواع السرطانات 
familial adenomatous polyposis ملغم مرتين يوميا ٤٠٠ حيث يعطى بجرعة كبيرة ھي .  

  :١٨٤معلومة رقم 
  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟؟

من ، receptor blocker H١  والذي يعتبر من ادوية Zyrtec الذي يسمى تجاريا Cetirizineان عfج 
 في تخطيط القلب الذي يرى في QT interval في prolongation � يسبب طول nonsedatingنوع 

   .some nonsedating antihistaminesا�دوية ا�خرى من  
  :١٨٥معلومة رقم

  ھل تعـــــــــــــــلم ؟
 ھو Antianxiety agent والذي يعتبر Librium والذي يسمى تجاريا Chlordiazepoxideان عfج 

 يقلل تاثير ھذا Cigarette smokingوايضا . Category Dيعتبر من ا�دوية الممنوعة اثناء الحمل حيث 
العfج  ويمنع ترك ھذا العfج مباشرة فيما لو استمر المريض باستعمالة اكثر من شھر وانما يجب تركه 

  .من الجرعة اسبوعيا  % ٢٥تدريجيا بتقليل نسبة 
  :١٨٦معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــــــــــــلم ؟؟
 والذي يعتبر من مجموعة ادوية Hygroton والذي يسمى تجاريا  Chlorthalidone ان عfج

Thiazide diurectic ھو من ا�دوية التي يجب ان �تعطى للمريض الذي يتحسس من السلفا 
sulfonamide-derived drugs وايضا يعتبر من ا�دوية الممنوعة على المراءة الحامل  Category 

D..  
  :١٨٧معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــلم ؟؟
 suppress ربما تثبط عملية انتاج الحليب والرضاعة   Thiazide diurecticان ا�دوية المدررة من نوع 

 lactation.  لذلك �يفضل اعطاءھا للمراءة الحامل  
  :١٨٨معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــــــلم ؟؟
 SSRIوالذي ينتمي لمجموعة ادوية . Celexa   والذي يسمى تجاريا Citalopramان عfج 

antidepressant ويستعمل لمعالجة Depression ملغم يوميا  والذي يعطى عن طريق الفم ٢٠  بجرعة 



 ٢٦١

قد . Category B ويوخذ بعد الطعام يعتبر من ا�دوية ا�منة ا�ستعمال خfل فترة الحمل Oral onlyفقط 
  .تى يظھر على المريض وقد يسبب زيادة في الوزن  اسابيع ح٤يتاخر تاثيره العfجي حتى 

   :١٨٩معلومة رقم 
   ؟؟٢ھل تعـــــــــــــــــــــلم

 SSRIوالذي ينتمي لمجموعة ادوية . Celexa   والذي  يسمى تجاريا Citalopramان عfج 
antidepressant ويستعمل لمعالجة Depressionيفضل استعماله صباحا �نه ربما يسبب ا�رق  

insomnia fلو استعمل لي   .  
  :١٩٠معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــلم ؟؟
 يفضل استعمالھا للمرضى اللذين يتوقع منھم استعمال جرع كبيرة من ا�دوية SSRIsان مجموعة  ادوية  

 وايضا �توجد ادلة سريرية tricyclic antidepressantsحيث تعتبر آمن من ادوية ) المدمنين (النفسية 
   .medication overdoseى حدوث الوفاة بسبب استعمال عل
  :١٩١معلومة رقم   

   ھل تعـــــــــــــــلم ؟؟
  :: تعتبر الخيار ا�فضل للمرضى اللذين �يتحملون كل من SSRIsان مجموعة ادوية 

   anticholinergic effects  - او� 
  excessive daytime sedation of tricyclic antidepressants - ثانيا 
  .those who experience psychomotor retardation or weight gain -ثالثا 

   .tricyclic antidepressantsوالتي تظھر عند استعمال مجموعة ادوية 
  :١٩٢معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟؟
 وايضا Antianxiety agentوالذي يستعمل . Ativan الذي يسمى تجاريا Lorazepamان عfج 

hypnotic ج مضاد للتقيوءfويستعمل ايضا كع Antiemeticج الكيماويfقبل استعمال العcancer 
chemotherapy دقيقة من استعمال ٣٠ ملغم وريدي قبل ٢ لمعالجة مرض السرطان  حيث يعطى بجرعة 

cancer chemotherapy.  
  :١٩٣معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــلم ؟؟
 Angiotensin II     وينتمي لمجموعة ادوية Cozaar والذي يسمى تجاريا Losartanان عfج 

receptor antagonist والذي يعتبر من ا�دوية الممنوعة في الحمل Category D ج اكثرfيعتبر ھذا الع 
،ويفضل عند . plasma levels are higher in femalesفعالية في خفض ضغط الدم عند النساء وذلك 

  .مال ھذا العfج عدم ا�كثار من ا�غذية التي تحتوي كمية كبيرة من البوتاسيوم استع
  :١٩٤معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟؟
 يعتبر من ا�دوية المسكنة ا�منة ا�ستعمال Narcotic analgesic والذي يعتبر Meperidineان عfج 

اذا استعمل لفترة طويلة او Category Dع على الحامل ولكنه يكون ممنو. Category Bخfل فترة الحمل 
 اسبوع ٢اذا استعمل بجرعة كبيرة عند الو�دة ويجب ان �يترك ھذا العfج مباشرة اذا تم استعماله اكثر من 

  .بل يقطع بالتدريج 
   :١٩٥معلومة رقم   

  .افضل وقت �عطاء ا�دوية المضادة للحموضة ھو بعد ا�كل بساعة 
  :١٩٦قم معلومة ر

  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟؟
 شھر وھنا يجب ٣الى ٢لمدة من methyldopa تظھر بعد استعمال عfج   Toleranceان ظاھر التحمل 

 من اجل فعل a diuretic من ھذا العfج او اظافة عfج مدرر increasing the doseاما زيادة الجرعة 
  .خافض للضغط الدم اضافي 

  : ١٩٧ معلومة رقم 
  ھل تعـــــــــــــــــــــلم ؟؟

ويستعمل لعfج عدة امراض منھا . NSAID والذي يعتبر مسكن الم من مجموعة Naproxenان عfج 
Rheumatoid arthritisو osteoarthritis يعتبر من ا�دوية المسموحة للحامل في اول ستة اشھر من 

     third trimesterاخر ثfث اشھر   في Category Dولكنه يعتبر ممنوع .Category Bالحمل 



 ٢٦٢

اليوم ،ويجب ان ينصح المريض باستعمال ھذا العfج بعد ا�كل مع قدح /كغم / ملغم ١٠ويعطى لfطفال بجرعة 
 .lodging of tablet in esophagusماء كبير وعدم النوم مباشرة بعد استعماله لمنع حدوث 

   :١٩٨معلومة رقم 
  ھل تعلم ؟؟

fج في حالة وصف عNaproxen لمعالجة مرض rheumatoid arthritis جfولم تظھر ا�ستجابة للع 
بعد سبعة ايام من وصفه فانه يجب زيادة الجرعة ،اما اذا لم تظھر الجرعة العظمى استجابة وتحسن عند 

  .NSAIDالمريض  من ھذا العfج فيجب وصف عfج اخر من مجموعة 
  :١٩٩معلومة رقم 

  ؟ھل تعــــــــــلم ؟
 للمعدة مثل ادوية prophylacticallyان الصيادلة وعلماء ا�دوية ينصحون باستعمال عfج وقائي 

proton pump inhibitor في حالة استعمال ادوية NSAID لفترة طويلة عند كل من :  
  . سنة ٦٠للمرضى اللذين تفوق اعمارھم –او� 
  .peptic ulcerالمرضى المصابين سابقا بمرض –ثانيا 

   .anticoagulantsالمرضى الذين يستعملون ايضا ادوية مضادة للتخثر الدم -لثاثا
    .corticosteroids المرضى الذين يستعملون ايضا ادوية -رابعا

   
   :٢٠٠  معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــــــــــلم ؟؟
و ا�ستمرار بالعfج الذي تم  اسابيع ھ٦ الذي يكون قد استمر اكثر من a chronic anal fissureان عfج 

ويعتبر الخط ) Topical glyceryl trinitrate (GTNوصفه في المرحلة الحادة وايضا يتم وصف 
 اسابيع متواصله من استعماله فانه في ٨العfجي ا�ول لھذا المرض اما اذا لم تحدث استجابة لھذا العfج بعد 

  .ھذه الحالة يجب ان يحال للجراحة 
   :٢٠١م  معلومة رق

  ھل تعــــــــــــــــلم ؟؟
 الذي يكون عادة قد حدث قبل  اقل من ستة اسابيع ھو تناول غذاء an acute anal fissureان عfج 

 Bulk-formingيحتوي على كمية كافية من ا�لياق وايضا تناول كمية كافية من السوائل وتناول 
laxativesيستعمل المريض  ليساعد على سھولة التبرز وايضا يجب ان Topical anaesthetics وايضا 

 aاما عfج .defecation قبل عملية  Lubricants such as petroleum jellyننصح المريض بتطبيق 
chronic anal fissure ج الذي تم وصفه في ٦ الذي يكون قد استمر اكثر منfاسابيع ھو ا�ستمرار بالع 

ويعتبر الخط العfجي ا�ول ) Topical glyceryl trinitrate (GTNالمرحلة الحادة وايضا يتم وصف 
 اسابيع متواصله من استعماله فانه في ھذه الحالة ٨لھذا المرض اما اذا لم تحدث استجابة لھذا العfج بعد 

  .يجب ان يحال للجراحة 
   :٢٠٢ معلومة رقم 

 ا�دوية المضادة للتقلص  يتظمنIrritable bowel syndromeان عfج اضطراب القولون المتھيج 
antispasmodic agents لمعالجة الم البطن  ومعالجة ا�سھالDiarrhea  باستعمال loperamide is 

first-line ان كان ھناك او معالجة ا�مساكConstipation : جfولكن يجب تجنب عlactulose وايضا
)   . mg ١٠-٥ low-dose tricyclic antidepressants (e.g. amitriptylineيعطى المريض 

  .با�ضافة الى النصائح غير العfجية التي تعتبر جدا مھمة في الشفاء 
   :٢٠٣ معلومة رقم 

من اھم النصائح التي يجب ان يقدمھا الصيدلي لمريض القولون ھي يجب ان يتناول المريض وجبات غذائية 
وتجنب ترك وجبة من الوجبات الرئيسية وايضا باوقات منتضمة ويجب ان ياخذ وقت كافي للمضغ الجيد للطعام 

 كوب فقط باليوم ٣ اقداح من الماء في اليوم الواحد وتقليل تناول الشاي والقھوة الى ٨شرب كمية تصل الى 
  .وتقليل تناول الكحول والمشروبات الفوارة الغازية 

   :٢٠٤ معلومة رقم 
جب ان يعتمد على وجود ثfث اعرض  يIrritable bowel syndromeان تشخيص اضطراب القولون 

 مع او تغيير في Bloating مع او  انتفاخ في البطن Abdominal pain اشھر وھي الم في البطن ٦لمدة 
bowel habit  يعني قد يعاني المريض من اسھال متبوع بامساك .  

   :٢٠٥معلومة رقم 
وى البوتاسيوم يكون مصحوب مع  �نه كلما ازداد مستacidosis تكون مصحوبة مع Hyperkalemiaان 

  . الى داخل الخfيا وبقاء النسبة ا�كبر منه في الدم fewer hydrogen ionsدخول قليل للھيدروجين 



 ٢٦٣

   :٢٠٦  معلومة رقم 
 لقدرتھا على عبور الحاجز Meningitisان مجموعة ادوية البنسلين تستعمل لمعالجة التھاب السحايا 

 ceftriaxone ولكن ادوية الجيل الثالث من ادوية السيفالوسبورين مثل    وھو ملتھبBBBالدموي الدماغي
 Haemophilusا لذي يفرز من قبل  بكتريا Beta-lactamaseھو مفضل في ا�طفال  �نه يقاوم انزيم 

influenzae لتھاب السحاياfالتي قد تكون ھي المسببة ل  Meningitis.  
  : ٢٠٧ معلومة رقم 

 ھو العfج ا�كثر فعالية ضد بكتريا CIPROFOXACINوكساسين  ان عfج السبروفل
P.aeruginosa من مجموعة الكينولونquinolon.   

   :٢٠٨ معلومة رقم 
 قد يسبب تغيير في وظيقة الكلية الطبيعية وذلك بتقليل  amphotericin Bان عfج ا�مفوتريسين بي 
creatinin clearanceنئذ تقليل الجرعة  وايضا يسبب زيادة زدياة في  وعند حدوث ھذا التاثير فيجب حي

  وايضا قد يسبب فقر دم hypokal emiaتصفية البوتاسيوم مما يؤدي الى حدوث نقص بالبوتاسيوم
   .neurological symptomsوتاثيرات عصبية اخرى 

   :٢٠٩معلومة رقم 
  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟؟

 و عندما يعطى عن طريق الفم يكون تركيزه في الدم CSF  يصل الى flucanazoleان عfج فلوكانزول
مساوي فيما  لو اعطى عن طريق العضلة او الوريد لذلك يكون فعال جدا في التھاب السحيا بسبب الفطريا ت  

  .amphotericin Bمقارنة بادوية مضادة للفطريات اخرى مثل   
   :٢١٠معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــــلم ؟؟
من ا�طفال حديثي الو�دة وھو يظھر في اليوم  %٤٠رقان الفيزيولوجي ھو حالة جدا شائعة تحدث عند ان الي

الثالث ويستمر ربما  اقل من اسبوع ويختفي بعد ذلك وفي معظم الحا�ت  فان مستوى البليروبين �يصل الى 
  .المستوى الحرج 

  :٢١١معلومة رقم 
  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟؟

 يستعمل عندما يصل مستوى البليروبين عند الطفل المصاب باليرقان phototherapyالفوتوثيربيان عfج 
ديسيلتر لمدة عدة ايام لتقليل وتخفيض مستوى البليروبين عند الطفل /ملغم ١٥الشديد  الى المستوى الحرج   

  .دة مرات ويجب ان يغطى كل من عيون وعورة الطفل من التعرض لھذا العfج وتقليب المريض ع
   :٢١٢ معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــــلم ؟؟
 وھي جدا شائعة في candida albicans ھي عدوى حادة في تجويف الفم بواسطة oral moniliasisان 

اول ايام الو�دة وفترة الرضاعة عند ا�طفال  حديثي الو�دة وھي تتميز بوجود طبقة بيضاء تغطى اللثة 
   .nystatinمخاطي للفم وھي تشفى بعد فترة اسبوع وتعالج بمضاد فطريات مثل واللسان والغشاء ال

   :٢١٣  معلومة رقم 
  ھل تعــــــــــــــــــــــلم ؟؟

 وايضا يحافظ على Parietal cells ھو حامض الھيدروليك الذي يفرز في المعدة بواسطة خfيا HCLان 
 PHالببسين الذي يتطلب عمله وجود نسبة منخفضة من  لھضم البروتين بواسطة انزيم PHمستوى ثابت من 

  وايضا له تاثير pepsin  الى ببسينpipsinogen وايضا يساعد على تحويل انزيم الببسنوجين  ١،٥- ١،٢
  .قاتل للجراثيم 

  :٢١٤معلومة رقم
  ھل تعــــــــــــــــــلم ؟

-Macrolides (Azithro-Clarithro و Cephalosporins و Penicillinsان كل من مجموعة ادوية 
Erythro mycins ( وTetracyclines و Trimethoprim ھي امنة ا�ستعمال للمرضى اللذين يعانون 

  .deficiency (G٦PD) phosphate dehydrogenase-٦- Glucoseمن 
   :٢١٥معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟
-Co و Sulfonamides و Ciprofloxacin و Anti-malarials: primaquineان كل من 

trimoxazole (because it contains sulfa  ( ھي ادوية  غير امنة ا�ستعمال للمرضى اللذين يعانون 
G6PD   

   :٢١٦معلومة رقم 



 ٢٦٤

  ھل تعـــــــــــــلم ؟؟
 Alcohol and Vitamin B١٢و ،   aspirin و sulphonamides و diureticsان كل من 

deficiency و Pregnancy و Heparin و امراض الكبد الفايروسية  تسبب نقص في الصفيحات الدموية 
thrombocytopenia.     

   :٢١٧معلومة رقم 
  ھل تعــــــــــــلم ؟؟

 الذي يحدث Hypoglycaemic episodes ھما Sulfonylureasان التاثيرين الشائعين لمجموعة ادوية 
 والتاثير الثاني ھو زيادة الشھية chlorpropamideر الطويل مثل عادة عند استعمال ا�دوية ذات التاثي

  .appetite and weight gainوبالتالي زيادة الوزن    
  :٢١٨معلومة رقم 

  ھل تعلم ؟؟
 تدريجيا ويجب ان تكون بين زيادة واخرى فترة اقل حد ھو اسبوع Metforminانه يجب زيادة جرعة عfج 

.  
   :٢١٩معلومة رقم 

  ـــــــلم ؟؟ھل تعـــ
 قبل يومين من العملية الجراحية التي يتم فيھا استعمال Metforminانه يجب التوقف عن استعمال عfج 

   .general anaestheticالتخدير العام 
   :٢٢٠معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــلم ؟؟
 ٠.٥من  اذا سببت في خفض اكثر thiazolidinedionesانه ينصح باستعمال مجموعة ادوية 

percentage points من HbA١c ل ستة اشھر من ا�ستعمال وا� يجب ان يتم التوقف عنھاfخ .  
  : ٢٢١ معلومة رقم

  ھل تعــــــــــــــــلم؟؟
 Post وبعد عملية Metformin يحدث بسبب دواء deficiency vitamin B١٢ان نقص فيتامين 
gastrectomy وفقر الدم من نوع Pernicious anemia وا�ضطراب الذي يحدث في Disorders of 

terminal ileum وايضا بسبب تناول Poor diet بفيتامين vitamin B١٢  
  :٢٢٢معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــلم ؟؟
 و� يستعمل both او a Sulfonylureaاو ، Metforminيجب ان � يعطى ا� مع Exenatideان عfج 

  . بمفرده
   ٢٢٣ معلومة رقم

   تعــــــــــــــــلم ؟؟ھل
 systemic يحدث فيھا تقليل لتركيز العfج قبل وصوله الى مجرى الدمFirst-Pass Metabolismان ظاھر

circulationوذلك بسبب تعرضھا لعملية hepatic metabolism ج عن طريقfولھذا تكون جرعة الع 
 Glyceryl و Aspirinتحدث في كل من الفم اكبر فيما لو اعطي العfج عن طريق اخر وھذه العملية 

trinitrateو Propranolol و  Isosorbide dinitrate.  
   :٢٢٤معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــلم ؟؟ 
 و Tetracyclines, sulphonamides, ciprofloxacin و Thiazidesان كل من عfج 
Amiodarone و NSAIDs e.g. Piroxicam و Sulphonylureas و Psoralens تسبب 

Photosensitivity.  
   :٢٢٥معلومة رقم

  ھل تعــــــــــــــلم ؟؟
 يسبب زيادة في الشعر phenytoin بينما عfج alopecia يسبب الصلع Sodium Valproateان عfج 

hirsutism ج مرض الصرعfن لعfجين يستعمfوالع .  
   :٢٢٦ معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــلم ؟؟
 يثبط تحويل isoniazid �ن عfج isoniazid يحدث كنتيجة من استعمال عfج   قدPellagraان مرض 

tryptophan الى niacin الذي يسبب نقصه مرض Pellagra.  
   :٢٢٦معلومة رقم 



 ٢٦٥

لماذا يتم اعطاء اكثر من مضاد حيوي في وصفة واحدة  ولمريض واحد وفي ان واحد ؟جوابك كصيدلي خبير 
  :: ھو ٢٠٠٩ pharmacotherapy handbookي  مثل با�دوية يكون وحسب مصدر علم

  :الجواب 
  : لثfث اغراض وھي كالتالي Combinations of antimicrobialsيتم اعطاء 

  وايضا H.pylori لمنع المقاومة التي تحدث للمضاد الحيوي فيما لو اعطي وحده وابسط مثال ھو –او� 
T.B.  
 aminoglycosides كما يحدث من دمج كل من synergistic activity الغرض الثاني ھو �نجاز - ثانيا

and ���-lactam حيث ان ���-lactam تعمل على تحطيم جدار الخلية لتسمح 
aminoglycosides بالعمل على صناعة البروتين وبالتالي موت البكتريا .  

رام وموجبة غرام وھذا يحدث في  لتغطية البكتريا ا�كثر احتما� مثل الھوائية والfھوائية والسالبة غ–ثالثا 
empiric therapy للحا�ت المستعجلة والتي يتوقع وجود اكثر من microorganism.   

   :٢٢٧ معلومة رقم
  ھل تعــــــــــــلم ؟؟

 nicotinic acid (niacin) Vitamin B٣ يحدث بسبب نقص فيتامين Pellagraان مرض 
deficiencyثة المميزة لھذfمات الثfا المرض ھي وجميعھا تبدا بحرف والعd وھي dermatitis, 

diarrhea and dementia  
   :٢٢٨معلومة رقم 

ان كل من التمارين الرياضية العنيفة وا�دوية الكيمائية ومرض الصدفية والغذاء الغني بمادة البيورين 
 Pre-eclampsiaيضا والكحول والفشل الكلوي وتناول الجرعة القليلة من ا�سبرين وتناول المدررات وا

  .Hyperuricemiaممكن ان تسبب ويادة في تركيز حامض اليورك في الدم 
   :٢٢٩معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــلم 
 او اعطاء عfج oral duloxetine يكون بخط عfجي اول وھو عfجDiabetic Neuropathyان عfج

Oral amitriptylineجfاذا كان ع duloxetine ممنوع contraindicated . جي الثاني ھوfوالخط الع
 first-lineاو كليھما اذا كان قد بدانا مع المريض بعfج ، pregabalinاوamitriptylineاعطاء عfج 

treatment was with duloxetineجfما اذا بدأنا مع المريض بع first-line treatment was with 
amitriptylineجي اول فيكون الخfجي الثاني ھو  كخط عfط العpregabalin.   

   :٢٣٠معلومة رقم 
  ھل تعـــــــــلم ؟؟

 والتوقف عن kg/m٢ ٢٧ BMI ofان عfج مرض السكري في فترة الحمل بتقليل الوزن الى اقل من 
استعمال ا�دوية الخافظة للسكر التي تعطى عن طريق الفم واعطاء عfج ا�نسولين بدلھا واعطاء المريضة 

 من الحمل والسيطرة على مستوى مقبول للسكر ١٢اليوم  الى ا�سبوع /ملغم ٥    fFolic acidج ايضا ع
  .في الدم لتقليل المضاعفات التي تحدث بسبب عدم السيطرة على السكر للحامل والطفل 

   :٢٣١ معلومة رقم
  ھل تعـــــــــلم ؟؟

صحوبة بصعوبة بالبلع للسوائل والجوامد ھو  التي تكون مAchalasiaان الخط العfجي ا�ول لعfج حالة 
  . دقيقة ٣٠ قبل ا�كل nitrates ملغم تحت اللسان او عfج ٢٠-١٠بجرعة Nifedipineاعطاء عfج 

   :٢٣٢معلومة رقم  
وتقيوء والتي تحدث عند bloating التي تكون مصحوبة بانتفاخ في البطن Gastroparesisان عfج حالة 

   .erythromycin او domperidone اوmetoclopramideمرضى السكري ھو 
   :٢٣٣معلومة رقم 

 وفي levothyroxine ھي اعطاء المريض عfج عن طريق الوريد myxedema comaان عfج حالة 
 intravenous     يعطى المريض ايضا عfج  insufficiency adrenalحالة وجود او توقع وجود  

hydrocortisone.  
  : ٢٣٤معلومة رقم 

     حالة من حا�ت عدم انتظام ضربات القلب التي يتم  Multifocal Atrial Tachycardiaان   
تشخيصھا  من الطبيب المختص وتعالج او� بتصحيح حالة قلة ا�وكسجين وتعويض المحاليل المفقودة 

hypoxia and electrolyte disturbances ج من مجموعة ادويةfوثانيا اعطاء عcalcium 
channel blockers.    

   ٢٣٥ معلومة رقم 



 ٢٦٦

  QT ھي حالة نادرة من عدم انتظام ضربات القلب تكون مصحوبة بطول موجة Torsades De Pointesان 
 IV magnesiumومن ثم الوفاة المفاجئة  وعfجھا ھو ventricular fibrillationوقد تؤدي الى 

sulphate.    
   :٢٣٦ معلومة رقم 

 a broad complex يجب ان �يعطى للمريض الذين يعاني من Verapamil ان عfج 
tachycardia نه يسبب في حدوث�ventricular fibrillation وھي حالة جدا خطرة.  

   :٢٣٧معلومة رقم 
  .diarrhea و epigastric pain   ھما Zollinger-Ellison syndromeاھم اعراض 

   :٢٣٨  معلومة رقم 
عند times more common ٧ يحدث بصورة شائعة بسبعة مرات pancreatitis*ان التھاب البنكرياس

  .sulfasalazine من اولئك الذين يستعملون عfج mesalazineالذين يستعملون عfج 
   :٢٣٩معلومة رقم 

   G. lambliaيمكن ان يستعمل لعfج   albendazoleان عfج  
   :٢٤٠ معلومة رقم 

 ماعدا anti-anaerobic activity تمتلك تاثير عfجي  Cephalosporinsان جميع ادوية مجموعة 
   .Ceftazidimeعfج 

   :٢٤١  معلومة رقم 
وھذه anti-anaerobic activityان  المضادات الحيوية  التالية �تملك أي تاثير على البكتريا الfھوائية 

   .Ceftazidime و Ciprofloxacin و Gentamicinالمضادات ھي 
   :٢٤٢رقم  معلومة 

   .rifampicinھو RNAان المضاد الحيوي الوحيد الذي يعمل من خfل قيامه بتثبيط تكوين 
   :٢٤٣معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــلم ؟؟
 و Penicillinsان المضادات الحيوية التي تعمل من خfل تثبيط تكوين جدار الخلية ھي   

Cephalosporins و   Isoniazid    و   Vancomycin.   
   :٢٤٤ معلومة رقم 

  ھل تعــــــــــــــلم ؟؟
 sulphonamides و trimethoprim  ھي DNAان المضادات الحيوية التي تعمل من خfل تثبيط تكوين 

     .quinolones و metronidazoleو 
   :٢٤٥ معلومة رقم 

  ھل تعـــــــــــــــــلم ؟؟
 �يحدث ا� بعد )Diabetes mellitus (DM السكري في مرض Hyperglycemia ان ارتفاع سكر الدم 

الموجودة في البنكرياس وعندھا تبدا اعراض مرض السكري    beta cellمن خfيا بيتا % ٩٠- %٨٠تحطم 
.  

   :٢٤٦ معلومة رقم
 Acute في عfجcorticosteroid of choice يعتبر ھو العfج المفضل Hydrocortisoneان عfج 

Adrenal Insufficiency وذلك �نه يمتلك كل من glucocorticoid and mineralocorticoid 
activity.  

   :٢٤٧ معلومة رقم 
 � يوصى باستعمالھا في عfج مرض Systemic corticosteroid therapy ان 

Osteoarthritisوذلكthe lack of proven benefit  وايضا بسبب     adverse effects with 
long-term use.   

   pharmacotherapy handbook:المصدر 
   :٢٤٨ معلومة رقم 

 especially وخاصة  عfج macrolide antibiotics   يجب �يعطى مع مجموعة ادويةColchicine ان
clarithromycin  نه�  reduced biliary excretion جfلع  Colchicine ويؤدي الى  increased 

plasma colchicine levelsب   ويسبagranulocytosis.  
   :٢٤٩ معلومة رقم 

  acute  في الم ھجمة النقرس�Colchicine يفضل استعمال عfج 



 ٢٦٧

gout attacks ساعة من الھجمة بل يفضل في ھذه الحالة استعمال احد ادوية مجموعة٢٤ اذا كان بعد  
corticosteroid  ن� Colchicine جي اذا كان المريضfممنوع عليه استعمال  يكون قليل التاثير الع

Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs(.  
   :٢٥٠ معلومة رقم 

 )Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs ان ا�دوية المفضلة من مجموعة ادوية
  .،naproxen   و      indomethacin     ھم كل من goutلتسكين الم  في مرض   النقرس  

   :٢٥١ معلومة رقم 
او الماء البارد على مكان ا�لم لمريض النقرس   ice الثلج local applicationھل تعلم ان تطبيق الموضعي 

gout يخفف من الم الھجمة .  
   :٢٥٢ معلومة رقم

  :السؤال 
 احد ا�مور التي Recurrent otitis mediaلماذا يعتبر التھاب ا�ذن الوسطى المتكرر 

   ؟؟tonsillectomyاللوزتين  رفع indicationsتستدعي
  :الجواب 

سيؤدي عادة الى انسداد قناة markedly enlarged عندما تكبر بشكل ملحوظ �tonsilsن اللوزتين 
  .وتسبب ھذه ا�لتھاب المتكرر eustachian tubeاوستاكي 

   :٢٥٣ معلومة رقم
  :معلومة سريعة 

  وايضا حرقة والم عند التبول،Feverة الحرارة  من اھم اعراض التھاب البروستات الحاد ھي ارتفاع درج
dysuriaوايضا تعدد مرات البول  frequency و  urgency والم شرجيperineal الذي يعتبر العرض 

وقد يكون التھاب البروستات المزمن المميز لھذا ا�لتھاب  ويكون مصحوب بارتفاع عدد كريات الدم البيضاء 
 ويكون ا�لتھاب بصورة عامة بكتيري والعfج ا�فضل ھو بعد تسكين ا�لم في الكبار غير مصحوب با�عراض

NSAIDs تfواعطاء المسھ stool softeners ھو اعطاء مضاد حيوي مثل Trimethoprim  مع 
sulfamethoxazole.  

   :٢٥٤ معلومة رقم 
  سؤال وجواب  صيد�ني ؟؟

يقة اعطاء المضاد الحيوي من الطريق االوريدي او متى ينصح الصيد�ني السريري زميله الطبيب في تغير طر
  ؟؟oral therapyالعضلي الى الطريق الفموي 

  :الجواب  
  . واضح على المريض Overall clinical improvement عندما يكون ھناك تحسن سريري-١
   ساعة ٢٤ الى ٨ عندما يختفي ارتفاع درجة الحرارة من -٢
  Decreased WBC وعندما تقل كريات الدم البيضاء-٣
 وغياب اعراض الغثيان والتقيوء او A functioning GI tract وعندما تتحسن وظيفة القناة الھضمية-٤

  .ا�سھال 
   :٢٠٠٩ pharmacotherapy handbookالمصدر  

   :٢٥٥ معلومة رقم
  قد يسئل سائل ؟؟

 في Disadvantages of Combination Therapy ھل ھناك مضار من دمج اكثر من مضاد حيوي
  وصفة واحدة وفي ان واحد ولمريض واحد ؟؟؟

 وايضا زيادة increased cost منھا زيادة تكلفة العfج Disadvantagesنعم توجد مضار :: الجواب
 وايضا حدوث drug toxicityوايضا زيادة حدوث التاثيرات الجانبية السمية لھذه المضادات الحيوية 

superinfection with even more resistant bacteria.  
     pharmacotherapy handbookالمصدر  

   :٢٥٦ معلومة رقم 
   ::infectionمعلومة تشخيصية عن 

  التي infection   ربما يكون مصحوب وأحد اعراض العدوى Pain and inflammationا�لم وا�لتھاب 
 purulent و tenderness و erythema و swellingتحدث في جسم ا�نسان وتتميز بوجود 

drainage ولكن لسوء الحظ ھذا يحدث فقط في العدوى superficial او المفصل او العظم   bone or 
joint . اما في العدوى التي تحدث  فيdeep-seated infections مثل التھاب السحايا او التھاب المجاري 
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  .البولية  او ذات الرئة فنحتاج الى اعراض وعfمات اخرى 
     :pharmacotherapy handbookلمصدر  ا

   :٢٥٧ معلومة رقم
  :اعزائي الصيادلة 

 elevated white blood cell (WBC) countsحبيت اليوم اتكلم عن ارتفاع كريات الدم اثناء العدوى 
وذلك ) leukocytosis(حيث يحدث ارتفاع في كريات الدم البيضاء في اغلب ا�صابات بالعدوى وتسمى 

 invading microbes لتقوم بتحطيم granulocytes and/or lymphocytesركة كل من بسبب ح
   .mm٣/١٠,٠٠٠ الى ٤,٠٠٠والمعدل الطبيعي لكريات الدم البيضاء ھو من 

Bacterial infections يكون ايضا مصحوب بارتفاع كريات الدم البيضاء من نوع granulocyte 
counts التي تتضمن neutrophils ، وbasophils ولكن مع ذلك قد تعاني من كريات الدم البيضاء 

 Lowوقد يحدث ايضا .انخفاض في عددھا في بعض انواع العدوى ولكن ھذا ا�ستثناء جدا نادر 
neutrophil counts في بعض انواع العدوى وھذا يدل على abnormal response وھذا يكون عادة a 

poor prognosis for bacterial infection وللعلم اكثر ان، Many types of infections تكون 
 Relativeوايضا احب اضيف ان .مصحوبة بعدد من كريات الدم البيضاء ضمن المستوى الطبيعي 

lymphocytosis ، تكون ضمن المستوى الطبيعي او مرتفعة بصورة قليلة في بعض انواع العدوى مثل
tuberculosis و viral و fungal.  

   :  pharmacotherapy handbook :المصدر 
    :٢٥٨معلومة سريعة 

 to ٣٦.٧ وھي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق infection اثناء ا�صابة بالعدوى feverتظھر 
٣٧.٠°C اثناء القياس بالمحرار عن طريق الفم و fever تعتبر اشارة لعديد من الحا�ت المرضية غير 

infectionوية تسبب  وايضا ھناك ادfever وتسمى )Drug-induced fever.(  
    pharmacotherapy handbook: المصدر 

   :٢٥٩ معلومة رقم
  معلومة صيد�نية ؟؟

التي تستعمل في الوقاية من حدوث    beta Adrenergic blocker therapyادوية مجموعة 
PORTAL HYPERTENSION و  VARICEAL BLEEDING جfمثل ع propranolol  

�نه قد )) مالم يحدث مانع من ا�ستعمال اثناء فترة العfج  ((  يجب ان تستعمل  مدى الحياةnadololوعfج 
 PORTAL HYPERTENSIONيحدث نزف اذا تم قطع ھذه ا�دوية بصورة مفاجئة وھذه ا�دوية تقلل 

ملة ھي لعfج  والجرعة المستمعsplanchnic blood flow و تقليل cardiac outputبواسطة تقليل 
propranolol ث مرات يوميا عن طريق الفم تقلل بعد ذلك الى جرعة بحيث تصبح ضربات ١٠ ھيfملغم ث 

  . ضربة بالدقيقة ٦٥القلب 
     pharmacotherapy handbook:المصدر 

   :٢٦٠ معلومة رقم 
  :معلومة طبية 

  اسباب حدوث ارتفاع ضغط الدم في مرض الفشل الكلوي المزمن ؟
   .fluid retention احتباس  السوائل– او�

  .sympathetic activity زيادة فعالية –ثانيا 
    .erythropoietin استعمال عfج ارثروبويتين –ثالثا 

  . اثناء الفشل الكلوي المزمن hyperparathyroidismحدوث –رابعا 
  .structural arterial حدوث تغيرات في -خامسا

    .،١-elevated levels of endothelinوايضا بسبب 
    pharmacotherapy handbookالمصدر  

   :٢٦١ معلومة رقم
  ھل تعلم عزيزي الصيدلي السريري ؟؟

  :ان ھناك اربع اسباب عن حدوث فقر الدم في مرض الفشل الكلوي المزمن وھي 
  erythropoietin  نقص افراز ا�رثروبوتين–او� 

deficiency وھو معرف جدا .  
  .decreased lifespan of red blood cells نقص عمر كرية الدم الحمراء - ثانيا
  .blood lossفقدان الدم -ثالثا

   .iron deficiency نقص الحديد–رابعا 
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    pharmacotherapy handbookالمصدر  
   :٢٦٢ معلومة رقم 

  Nondihydropyridine calcium channelان 
blockersجي الثانيfھو الخيار العsecond-line  لخفض ارتفاع ضغط الدم المصاحب للفشل الكلوي 

 في حالة فشل الخط العfجي ا�ول  او عدم تحمله او وجود )Chronic kidney disease (CKD المزمن
 angiotensin-converting enzyme inhibitorمانع من استعماله والذي ھو احد ادوية مجموعة 

(ACEI( او an angiotensin II receptor blocker.   
    pharmacotherapy handbookالمصدر  

   :٢٦٣ معلومة رقم
   في مرض الفشل الكلوي الحاد ؟؟diureticsمfحظات عن استعمال ادوية 

  .الذي يحدث في الفشل الكلوي الحاد    fluid overload ھذه ا�دوية تساھم في التخلص من - او�
 diureticا�دوية التي تفضل في معالجة الفشل الكلوي الحاد  ھما   ا�نواع ا�كثر تفضيf من ھذه –ثانيا 

mannitol and loop.   
 دقائق ويحتاج ھذا العfج الى  ٥- ٣   يستعمل عن طريق الوريد خfل Mannitol% ٢٠ عfج -ثالثا

monitoring نه قد يساھم في حدوث وتدھور مرض الفشل الكلوي الحاد� .  
 ,furosemide التي تستعمل في ھذا المرض ھي كل loop diureticsمجموعة ادوية –رابعا 

bumetanide, torsemide   وجميعھا ممنوعة على المرضى اللذين يعانون من sulfaallergic والبديل  
 وھو غير ممنوع على اللذين يعانون من ھذا التحسس وجميع ھذه ا�دوية تملك ethacrynic acidھو عfج 

fجية اذا اعطيت بجرع متكافئه  نفس الفعالية الع.  
 ھي افضل من loop diuretics �دوية Continuous infusions التسريب الوريدي لمستمر –خامسا 

  . واقل حدوث للتاثيرات الجانبية intermittent bolusesا�عطاء المتقطع 
اء ادوية مدررة ويفضل التي تحدث لھذه ا�دوية يفضل اعطdiuretic resistanceلمنع المقاومة –ساداسا 

وھذا يعطي .  mL/min ٢٠ GFR less than �نه يعمل حتى في حالة Metolazoneبھذه الحالة عfج 
synergistic when combined with loop diuretics.   

    pharmacotherapy handbookالمصدر  
   :٢٦٤ معلومة رقم

  معلومة صيد�نية ؟؟؟
 بصورة روتينية  وھي Sickle cell syndromes ا مريض فقر الدم المنجليثfث انواع من ا�دوية يستعملھ

::  
   و influenza مع لقاح كل من routine immunizations يجب عليه استعمال –او� 

meningococcal, and pneumococcal vaccinations.   
 وھو benzathine penicillin   اوpenicillin يجب ان يستعمل المريض مضاد حيوي  وقائي مثل –ثانيا 

  .ا�فضل لكونه يعطى كل اربع اسابيع  ويعطى لfطفال من عمر شھرين  الى عمر خمس سنوات  
 ملغم يوميا ويصرف لمريض الفقر الدم المنجلي البالغ ١ بجرعة ،Folic acid يعطى المريض ايضا –ثالثا 

adult patients والمراءة الحامل pregnant womenا�عمار الذين يعانون من وايضا لجميع chronic 
hemolysis.  

      pharmacotherapy handbook:المصدر 
   :٢٦٥ معلومة رقم 

  ::معلومة سريعة 
 folate-deficiency لمدة اربعة اشھر ھي كافية لعfج folic acid ملغم من عfج ١ھل تعلم ان جرعة 

anemia ملغم يوميا ٥اد الى الجرعة تزد ولكن في حالة وجود سوء امتصاص فان .  
    pharmacotherapy handbookالمصدر  

   :٢٦٦ معلومة رقم 
  ::معلومة سريعة 

 في عfج مرض التھاب السحايا Dexamethasoneحبيت اذكر بعض المfحظات حول استعمال 
Meningitis وھي كالتالي :  

  .عة  بصورة شائpediatri meningitis ان ھذا العfج يستعمل فقط في - او�
يستعمل ھذا العfج فقط للرضع وا�طفال بعمر سنتين او اكبر من ذلك اللذين مصابين –ثانيا 

pneumococcal meningitis وايضا المصابين بالتھاب السحايا بسبب بكتريا H. influenzae.   
  . ساعة لمدة يومين فقط ١٢كغم كل / ملغم ٠،٤ يعطى ھذا العfج بجرعة –ثالثا 
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  . ھذا العfج لمرض السحايا قبل اعطاء المضاد الحيوي وليس بعد اعطاء المضاد الحيوي  يعطى–رابعا 
 neurologic sequelae من اھم فوائد استعمال ھذا العfج ھو التقليل من حدوث بعض ا�عراض -خامسا

  .bacterial meningitisالتي تكون عادة مصحوب مع التھاب السحايا بسبب البكتريا 
    pharmacotherapy handbook: المصدر 

   :٢٦٧ معلومة رقم 
  :سؤال وجواب صيد�ني 

  :السؤال 
   الذي يصرف لعfج فقر الدم بسبب الفشل الكلوي المزمن ؟Epoetin alfaماذا تعرف عن جرعة عfج 

  :الجواب 
زيادة في   اسابيع  اذا لم يحدث ٨ الى ٦كغم ثfث مرات في ا�سبوع وبعد  / وحدة ١٠٠ الى ٥٠الجرعة ھي 

Hb ث مرات في ا�سبوع / وحدة ١٥٠ نزيد الجرعة الىfكغم ث .  
     pharmacotherapy handbook:المصدر 

   :٢٦٨ معلومة رقم 
  . موضوع صيد�ني مھم جدا 

     ؟ ANTIMICROBIAL THERAPYماھي اسباب فشل المعالجة  
  :الجواب 

   وھي قد يكون ٢٠٠٩  pharmacotherapy handbookذلك يعود الى عدة اسباب يذكرھا كتاب 
 undetected او ان البكتريا غير مشخصة بدقة not infectious or nonbacterialالمرض ھو من 

pathogen  او خطا في تحاليل المختبر Laboratory  او خطا في اختيار المضاد الحيوي المناسب drug 
selection او ان الجرعة dosage ، اقل من الجرعة المطلوبة او اعطيت بمرات اقل من غير دقيقة كان تكون

غير مناسبة للقضاء على البكتريا او بسبب route of administrationالمطلوب او ان طريقة ا�عطاء 
  ادى الى حدوث عدم امتصاص كامل للعfج او بسبب حدوث تداخل Malabsorptionوجود سوء امتصاص 

 complexation of fluoroquinolones with multivalentمع العfج قد ادى الى تقليل فعله 
cations  

resulting in reduced absorption ج كانت سرية جدا ادت الى عدمfاو ان طريقة استخراج وطرح الع 
 cystic fibrosis or during pregnancyاخذ الوقت الكافي �ظھار فعله العfجي الكامل كما يحدث في 

عfج بتركيز كافي الى موقع ا�صابة بسبب عدم قدرته على اختراق بعض ا�نسجة او بسبب عدم وصول ال
infection  poor penetration into the site of او بسبب ان المريض يعاني من نقص شديد في  

 او ان مناعته قد قلت بسبب acquired immune deficiency syndromeالمناعة كما في مرض 
 او ان بعض الحا�ت تحتاج الى تداخل جراحي �زالة immunosuppressed للمناعة استعمال ادوية مثبطه

foreign bodies and/or necrotic tissue.   
واعتقد زمfئي ا�عزاء ان اغلب ھذه ا�سباب ھي من اھم واجبات الصيد�ني السريري التي ينبغي عليه 

  مfحظتھا ونقاشھا مع زميله الطبيب 
  . ٢٦٩ معلومة رقم 

  :Decongestantsمfحظات صيد�نية بسيطة عن ادوية 
  .stuffy nose(ھي ادوية تستعمل �زالة ا�حتقان الذي يحدث في ا�نف - او� 
 يحدث ا�حتقان عادة في امراض البرد وا�نفلونزا والتحسس ويحدث بسبب حدوث انتفاخ في الغشاء - ثانيا

  .the noseالمبطن 
 بالدم مسببه �the noseحتقان بواسطة تضييق ا�وعية الدموية وتقلصھا التي تزود  ھذه ا�دوية تقلل ا-ثالثا

   . causing the membranes to shrinkقله وصول الدم الى ھذه ا�وعية وبالتالي حدوث 
ھذه ا�دوية واضح من فعلھا � تعمل على شفاء امراض البرد والتحسس و� تعمل على معاكسة فعل –رابعا 

histamines—chemicals و�تزيل ھذه ا�دوية من ا�عراض التي تصاحب امراض البرد ا� ا�حتقان، .  
 hot tea or broth or ليست ھذه ا�دوية وحدھا تعالج ا�حتقان بل ھناك اجراءات غير دوائية مثل -خامسا

eating chicken soupنب استعمال ھذه  ايضا تعمل على معالجة ا�حتقان وقد ننصح بھا المريض الى جا
  .ا�دوية 
 rebound استعمال ھذه ا�دوية سواء على شكل بخاخ او قطرة قد يسبب بحدوث مشكلة وھي -سادسا

congestion ج أي تقوم ھي من يتسبب بحدوث ا�حتقان اذا تم استعمالھاfوھي حدوث عمل عكسي للع 
  . وعندھا سيذھب ا�حتقان بعد فترة اسبوع بصورة مستمرة لفترة طويلة والحل في ھذه الحالة ھي ترك العfج

  .يجب عدم استعمال ھذه ا�دوية لمدة اكثر من ثfث ايام اذا كانت على شكل بخاخ –سابعا 
  . يجب عدم استعمال ھذه ا�دوية اكثر من سبعة ايام اذا كانت تستعمل عن طريق الفم -ثامنا



 ٢٧١

وعدم تركھا مفتوحة وعدم استعمالھا بعد انتھاء  يجب عدم خلط قطرات ادوية ا�حتقان مع غيرھا –تاسعا 
  .مفعولھا 

 لذلك يجب على الصيدلي نصح المريض بعد قيادة drowsinessبعض ادوية مضادات ا�حتقان تسبب - عاشرا
  .السيارة او عمل الفعاليات الحياتية التي تتطلب ا�نتباه ا� بعد التاكد من عدم حدوث ھذه ا�عراض 

ى كبار السن وا�طفال اكثر تحسس لظھور اعراض الجانبية لھذه ا�دوية لھذا يجب ان المرض–الحادي عشر 
�تصرف لھم جرع كبيرة وايضا يجب مfحظة ذلك عند صرف اكثر من مستحضرا من مستحضرات البرد 

  .�حتواء اغلبھا على ادوية مضادات ا�حتقان 
من شدة بعض ا�مراض فھي ترفع ضغط الدم ھذه ا�دوية تسبب عدة تاثيرات مرضية تزيد –الثاني عشر 

وايضا قد تدھور اعراض مريض تضخم البروستات وايضا تزيد من فعالية الغدة )البfزما(وترفع سكر الدم 
   .overactive thyroidالدرقية لذلك ھي غير مناسبة للمريض الذي يعاني من 

 sneezing and temporary burning stinging, or من اشيع التاثيرات الجانبية ھي –الثالث عشر 
dryness جfوھذه التاثيرا مؤقتة و� تحتاج الى قطع الع .  

من اھم ا�عراض الجانبية التي تحدث بسبب استعمال ھذه ا�دوية عن طريق الفم ھي –الرابع عشر 
nervousness, restlessness, excitability, dizziness drowsiness, headache, nausea, 

weakness, and sleep problems . وفي حالة ظھورھا يجب التوقف مباشرة عن استعمال ھذه ا�دوية
  . وا�تصال بالطبيب 

  . تتوفر ھذه ا�دوية على شكل اقراص وكبسول وقطرات وبخاخ –الخامس عشر 
   .oxymetazoline و pseudoephedrineمن امثلة ادوية ھذه المجموعة ھي –السادس عشر 

 تعتبر ھذه ا�دوية من ا�دوية التي يسمح ببيعھا من غير وصفة طبيب كما تقول ذلك بعض –شر السابع ع
  .مصادر الطب والصيدلة 

  .انتھى 
   :٢٧٠معلومة رقم

  : acetaminophenمfحظات عن ابسط واشھر عfج وھو 
و ، headaches, muscle aches يستعمل ھذا الدواء لمعالجة انواع عديدة من ا�لم مثل –او� 

toothaches, menstrual cramps, arthritis وغيرھا .  
يصرف ھذا العfج بدون الحاجة الى وصفة طبية ويوجد في كثير من المستحضرات التي تعالج البرد –ثانيا 

  .والتھاب الجيوب ا�نفية والصداع النصفي 
  .اض بكثرة  يزيل ھذا الدواء ا�لم ويخفض حرارة الجسم ويستعمل لھذه ا�غر–ثالثا 

  .arthritisھذا الدواء � يزيل ا�حمرار و� الصfبة و� ا�نتفاخ الذي يكون مصحوب مع مرض –رابعا 
 عند hours ٦ - ٤ mg every ٦٥٠-٣٢٥ سنة فما فوق ھي ١٢جرعة ھذا العfج ھي لعمر –خامسا 

 ٢٠٠٠ �تتجاوز الجرعة  ملغم باليوم اما ا�شخاص الكحوليين فيجب ان٤٠٠٠الحاجة ويجب ان �تتجاوز 
  .ملغم 

  .اليوم /كغم / ملغم ٢٠-١٠ جرعة ا�طفال فھي –سادسا 
يجب على المريض ان �يستعمل ھذا العfج لمدة اكثر من عشرة ايام لمعالجة ا�لم او اكثر من خمسة –سابعا 

  .ايام لfطفال لنفس الغرض 
  . حرارة الجسم بدون مراجعة الطبيب  ايام لمعالجة ارتفاع٣يجب عدم استعماله اكثر من –ثامنا 
  . خطر التعرض �مراض الكبد يظھر اكثر في المرضى اللذين يستعملون ھذا العfج ويتناولون الكحول -تاسعا

 المدخنون يحتاجون الى جرعة عالية من ھذا العfج حتى يعطي تاثيره �نه التدخين يتداخل مع ھذا - عاشرا
  .لجرعة العظمى العfج ولكن يجب ان �تتجاوز ا

وبعض . lightheadednessمن اشيع التاثيرات الجانبية التي تحدث في ھذا العfج ھو –الحادي عشر 
المرضى يحدث عندھم الم في اسفل الظھر اما التحسس فھو جدا نادر من ھذا العfج وفي حالة ظھور اعراض 

  .التحسس فيجب التوقف عنه مباشرة 
  pharmacotherapy handbook: المصدر 

   :٢٧١ معلومة رقم
  : Benzodiazepinesمfحظات صيد�نية سريعة عن ادوية 

 وذلك من خfل tensionو، nervousnessھي عبارة عن ادوية تسمح بازالة ومنع حدوث كل من –او� 
central nervous system slowing.   

�ن بعض ا�شخاص يؤثر على  antianxiety drugsھذه ا�دوية تعطى لfشخاص كعfج للقلق –ثانيا 
  .حياتھم نوع من القلق بحيث يتداخل مع جميع شؤون حياتھم 



 ٢٧٢

 ,breathing problemsتزيل ھذه ا�دوية ايضا ا�عراض التي مصحوبة مع القلق وھي –ثالثا 
irritability, nausea, and faintness و pounding heartbeat ،.  

 ,phobias وايضا muscle spasms, epilepsyيان لكل من توصف ھذه ا�دوية في بعض ا�ح–رابعا 
panic disorder ، وايضاwithdrawal from alcohol, and sleeping problems.  

 � يجب استعمال ھذه ا�دوية بشكل يومي لمعالجة اضطراب النوم �ن ھذا ا�ستعمال يجعل ھذه ا�دوية -خامسا
  .تفقد فعلھا خfل اسبوع واحد فقط 

  alprazolamمن اھم افراد ھذه المجموعة الدوائية ھي -ساساد
)Xanax), chlordiazepoxide(Librium), diazepam (Valium), and 

lorazepam(Ativan(  
  . ھذه ا�دوية تعطي تاثيرھا سريعا بعد ساعة من استعمالھا-سابعا
  .وب وامبو�ت  ھذه ا�دوية متوفرة على عدة اشكال صيد�نية كبسول واقراص وحب–ثامنا 

ھذه ا�دوية تصرف فقط وفق وصفة طبية و� يسمح بصرفھا من قبل الصيدلي او غيره �نه قد يساء –تاسعا 
  .استعمالھا 

 يجب نصح المريض بعدم زيادة او تنقيص الجرعة بدون الرجوع للطبيب او الصيدلي وعدم ترك - عاشرا
  .العfج مباشرة 
 seizure فان تركھا مباشرة قد يسبب seizureا�دوية لمعالجة في حالة استعمال ھذه –الحادي عشر 
disorders.  
يجب نصح بزيارة الطبيب خfل او اسابيع من استعمال العfج لكي يقم ا�ستجابة الدوائية –الثاني عشر 

  .ويfحظ التاثيرات الجانبية التي قد تحدث 
 او tension, or symptoms of panic disorderالذي يستعمل ھذه ا�دوية لمعالجة - الثالث عشر

 اشھر ليحدد الطبيب نتائجه العfج ليقرر بقاءه ٣ او ٢يجب عليه مراجعة طبيبه كل ، nervousnessلمعالجة 
  .من عدمه 

 فيجب مراجعة الطبيب اذا لم يتحسن sleepفي حالة استعمال ھذه ا�دوية لغرض معالجة مشاكل –الرابع عشر 
  .م �نه قد يكون من مرض ثاني غير مشخص  ايا٧النوم خfل فترة 

  .عندما تستعمل ھذه ا�دوية في وقت الليل فان تاثيرھا قد يتاخر و يظھر في الصباح –الخامس عشر 
  !ھذا يكفي 

   :٢٧٢ معلومة رقم 
  نظرة سريعة الى  الكالسيوم  ؟

ود في الدم وا�نسجة موج% ١من عنصر الكالسيوم موجود في العظام وا�سنان والباقي % ٩٩ان - او� 
  .ا�خرى

  ..٢ +charge of وكما تعلمون ان الكالسيوم يحمل - ثانيا 
ھو مھم جدا في بناء العظام وا�سنان وتقلص العضfت وتقلص ا�وعية الدموية واسترخائھا ونقل - ثالثا 

  .نا�شارة العصبية في جسم ا�نسان وايضا في المحافظة على توازن السوائل في جسم ا�نسا
 strong stable ليكون phosphate يخزن ھذا العنصر في العظام وا�سنان وھو مرتبط مع- رابعا 

crystal، .  
    وعملية البناء والھدم تستمر osteoclasts بواسطة وتھدم بواسطة osteoblasts   العظام تبنى -خامسا 

  .bone remodelingطوال حياتنا وتسمى 
 a بوضع وترسيبه في العظام التي تعتبر بمثابة osteoblastsيوم بالدم تقوم  عندما يزداد الكالس-خامسا

calcium bank اما عندما تكون ھناك قلة للكالسيوم في الدم فتقوم osteoclasts باخذ الكالسيوم من العظم 
 parathyroid hormoneعن طريق ھدمه وتحويلة الى الدم وھذه العملية تحدث تحت اشراف وتوجيه من 

(PTH) secreted by the parathyroid glands  
   :٢٧٣ معلومة رقم

   مصطلح طبي ؟؟
 ھو مصطلح طبي يطلق على حالة قلة وصول ا�وكسجين الى اطراف جسم Acrocyanosisھل تعلم ان 

ا�نسان حيث تظھر كل من ا�رجل وا�يدي بلون ازرق وتكون باردة وتتعرق  نتيجة قلة وصول ا�وكسجين 
ھذا يحدث بسبب تقلص او تشنج او ضيق  با�وعية الدموية  وكل من برودة الجو والحالة النفسية اليھما و

الرديئة تسبب زيادة في ا�عراض اما حرارة الجو فھي تقلل من ھذه ا�عراض وھذه الحالة تكون غير مؤلمة 
ية الدموية مثل مجموعة ادوية وھذه الحالة تظھر غلبا عند النساء وتعالج ھذه الحالة با�دوية الموسعة لfوع

)calcium channel blockers(.  
   :٢٧٤ معلومة رقم 



 ٢٧٣

  العfج غير الدوائي لمرض ارتفاع  ضغط الدم ؟؟
ان اجراء التمارين الرياضية بصورة منتظمة وتقليل تناول ملح الطعام الصوديوم وترك تناول الكحول او 

اضيع وا�حداث التي تجعلك في مزاج سيء والتوقف عن تناول التقليل منه وتجنب الشدة النفسية او تجنب المو
السكائر او غيرھا من مواد التدخين وتنظيم الوجبة الغذائية بوجبة صحية و  اوقات منتظمة يساعد بصورة 

  كبيرة على خفض ضغط الدم 
   :٢٧٥ معلومة رقم

  تاثيرات جانبية يجب ان تعلمھا  ؟؟
 fatigue  ھي atenolol مثل عfج beta-adrenoceptor blockers من اشيع التاثيرات الجانبية �دوية

 وتقلص في ا�وعية الدموية الطرفية مما يؤدي sleep disturbances وقلة ضربات القلب واضطراب النوم
ولكن بالمقارنة بين ادوية ھذه المجموعة الذائبة بالماء مثل ) كوابيس (الى برودة ا�طراف وا�حfم الليلية 

  بصورة اقل من ادوية ھذه nightmares و sleep disturbances فانھا تسبب ،atenolol عfج
ا �تعبر   �نھ.propranolol مثل عfج lipid-soluble beta-blockersالمجموعة الذائبة بالدھون 

  .الحاجز الدموي الدماغي
   :٢٧٦معلومة رقم 

  حجم اعطاء الحقن عن طريق العضلة ؟؟
 Intramuscular �عطاء عfج عن طريق الحقن العضلي maximum volumeبهاكبر حجم مسموح 

injection مل فقط ٥  ھو.  
   :٢٧٧ معلومة رقم 

   والطعام ؟؟Prednisoloneعfج 
 يجب ان يستعمل بعد تناول الطعام وذلك لتجنب حدوث تاثير جانبي مھم وھو Prednisolone tabletsعfج 

irritation  ية المتمثلة بالمريء او المعدة او ا�معاء الدقيقة   ومن ثم حدوث     للقناة الھضمbleeding 
  .الذي يكون عادة مصحوب مع استعمال ھذه ا�دوية عن طريق الفم وعلى معدة فارغة 

   :٢٧٨ معلومة رقم
  المضادات الحيوية والحمل   ؟؟

 betalactamase مع beta-lactam amoxicillin يحتوي على كل من Co-amoxiclavعfج 
inhibitor clavulanic acid جfل فترة الحمل اما عfوھو يعتبر من ا�دوية المسموح استعمالھا خ  Co-

trimoxazole ل فترة الحمل �نه يمتلكfفھو ممنوع ا�ستعمال خ teratogenic effect جfوايضا ع 
ciprofloxacin (quinolone(ل فترة الحfمل �نه يسبب يعتبر ممنوع ا�ستعمال خ  Fetus  

arthropathy in weight-bearing joints of جfواما ع   Aztreonam ل فترةfفينصح بتجنه خ 
فھي ممنوعة ا�ستعمال خfل فترة الحمل �نھا تسبب عدة ) Doxycyline (tetracyclineالحمل واما ادوية 

وتسبب الصفار الدائم في . bones and teeth of the fetusتاثيرات جانبية من اھمھا  انھا تترسب في 
  .ا�سنان 

   :٢٧٩ معلومة رقم
 التي تستعمل لعfج الفطريات التي triazole antifungal ھو من مجموعة ادوية Itraconazoleان عfج 

مما قد يؤدي الى  digoxin    ،يزيد من التركيز البfزمي لعfج  fungal infectionتصيب ا�نسان وتسبب 
  ..  digoxin toxicity حدوث خطر زيادة

   :٢٨٠معلومة رقم  
  ھل تعـــــــــــــلم ؟؟

   يستعمل في معالجة receptor agonist-selective beta٢ ھو عبارة عن Salbutamolان عfج 
مرض الربو كموسع للقصبات والقصيبات الھوائية ويزيل اعراض النوبة الربوية الحادة ،ربما يستعمل ھذا 

 لمعالجة الربو المزمن ،يبدأفعل ھذا beclometasone   مثل inhaled corticosteroids مع العfج
 الذي ھو من نفس المجموعة salmeterol عكس عfج short-actingالدواء خfل دقائق قليلة وھو يعتبر 

و� يسبب ھذا  tachycardia and palpitationsالدوائية ولكن طويل ا�مد ،من اھم تاثيراته الجانبية ھي 
 Inhaled الذي قد يحدث بسبب ادوية اخرى مثل oral candidiasis و� يسبب ايضا drowsinessالدواء 

corticosteroids.  
   :٢٨١ معلومة رقم 

 ھو جدا خطر �نه يؤدي   alcohol and metronidazoleان ا�ستعمال المتزامن في نفس الوقت لكل من  
  وھي حالة جدا خطرة تتميز بحدوث توسع شديد لfوعية disulfiram-like type reactionالى حدوث 

 قد يؤدي sweating وتعرق شديد   tachycardia وزيادة في ضربات القلب vasodilatationالدموية  
  .الى الوفاة 



 ٢٧٤

   :٢٨٢ معلومة رقم 
ع اعادة  حيث تمنdistal convoluted tubule تعمل على بداية Thiazide diureticsان ادوية 

امتصاص الصوديوم في ھذا المكان وتستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم وفي الجرعة العالية تستعمل لمعالجة 
 ،من اھم تاثيراتھا الجانبية ھي heart failure التي تحدث في مرض فشل القلب ا�حتقاني oedemaوازالة 

hyponatraemia and hypokalaemia الكالسيوم في الدم وتقلل من  وايضا تسبب زيادة في تركيز
 ومفيده لمن يعاني من وجود الكالسيوم hypercalcaemiaوجده في البول لذلك فھي ممنوعة على من عنده 

  .urineفي البول 
   :٢٨٣ معلومة رقم 

 drowsiness تسبب  codeine, tramadol and fentanyl مثل  opioid analgesicsان ادوية 
 drowsinessالذي يستعمل غالبا في عfج مرض الشقيقة ھو يسبب ايضا  Sumatriptanوايضا عfج 

  diclofenac مثل عfج Modern non-steroidal anti-inflammatory drugs،وكذلك ادوية 
  . كتاثير جانبي لھا drowsinessتسبب  

   :٢٨٤ معلومة رقم
  مصطلح طبي

 السيطرة بواسطة عضfت ا�نسان وتحدث  يعني فقدان مؤقت للوعي في ا�نسان وعدمFaintingمصطلح 
ھذه الحالة نتيجة نقص وصول و وجود ا�وكسجين الى الدماغ والتصرف الصحيح حين حدوث ھذا العرض او 

  .ظھر ورفع الرجلين الى ا�على الشعور بحدوثه ھو اما الجلوس وانزال راسه الى ا�سفل او ا�ستلقاء على ال
   :٢٨٥ معلومة رقم

  ؟معلومة طبية 
 يحدث في الكبار بنسبة كبيرة مقارنة بالشباب ،ويحدث نادرا عند ا�طفال واحد اسباب حدوثه Faintingان 

 في الكبار والتي تكون مصحوبة بحدوث heart diseaseفي الكبار بنسبة كبيرة نتيجة وجود امراض القلب 
Fainting.لة الى دقائق قليلة و�يسبب أي وتسمتر فترة فقدان الوعي عند حدوث ھذه الحالة من ثواني قلي

اكن جارحة عند حدوث اذية على الدماغ على الرغم من امكانية حدوث جروح نتيجة السقوط على ا�رض او ام
  .ھذه الحالة 

   :٢٨٦  معلومة رقم
  تاثير دوائي جانبي ؟؟

ستعمال انواع  يعتبر احد التاثيرات الجانبية التي تحدث بسبب اOrthostatic hypotensionھل تعلم ان 
عديدة من ا�دوية وايضا يحدث عندما يقوم المريض من وضعية النوم او الجلوس الى الوقوف مباشرة وھذا 

 briefالتغيير المفاجىء يؤدي الى انخفاض مفاجىء في ضغط الدم يؤدي الى ا�حساس بخفة الرأس او 
faint . ويحدث ھذا بسبب ادوية كثيرة من اھمھاACEI drugs ايضا نتيجة شرب كميات كبيرة من  ويحدث

 ويحدث ايضا عندما يقل حجم dementia وايضا Parkinson’sالكحول وبسبب بعض ا�مراض ايضا مثل 
  .الدم نتيجة الجفاف او فقدان دم بنسبة كبيرة 

   :٢٨٧ معلومة رقم 
   ؟Fatigueتاثير جانبي دوائي 

تحدث بسبب استعمال ا�دوية وھو يعني حدوث حالة  ھو احد التاثيرات الجانبية التي Fatigueھل تعلم ان 
اعياء نفسي وفيزيائي لجسم ا�نسان ويتميز بصفات عديدة منھا الشعور بفقدان الطاقة للحركة و الشعور 

بضعف العضfت وبطء الحركة وايضا بطء في التفاعfت المرتبطة بالجھاز العصبي ويحدث لعدة اسباب منھا 
 عدم تناول الطعام ونتيجة مشاكل العمل والبيت ويحدث ايضا نتيجة عدة امراض منھا عدم النوم لمدة كافية او

امراض القلب والسكري وامراض فشل الكلية في مراحلة ا�خيرة والسرطان ويحدث ايضا بسبب تناول 
  .ين وا�دوية الخافضة لضغط الدم المضادات الحيوية والتي المضادة للھستام

    : ٢٨٨معلومة رقم 
 ,penicillins ھو استعمال upper respiratory tract infectionsلخط العfجي ا�ول لمعالجة ان ا

cephalosporins and macrolides فاذا كان المريض يتحسس من البنسلين فانه قد يتحسس ايضا من 
cephalosporins فيتم استعمال macrolides such as clarithromycin..     

   :٢٨٩معلومة رقم  
  ؟؟Flucloxacillin ...عfج 

النصيحة الصيد�نية التي يجب على الصيدلي  a penicillin من ادوية Flucloxacillinيعتبر عfج 
توضيحھا للمريض ان ھذا العfج يجب ان يؤخذ على معدة فارغة أي اما قبل ا�كل بساعة او بعد ا�كل 

  .better absorptionبساعتين وذلك من اجل 
   :٢٩٠  معلومة رقم



 ٢٧٥

  ؟؟Slow-K is a modified-release preparationماھي 
 تستعمل للمعالجة من نقص البوتاسيوم في potassium chlorideوھي مستحضرات صيد�نية تحتوي على 

الدم ،الشيء المھم صيد�نيا والذي يجب ذكره انه عند صرف ھذا العfج يجب على الصيدلي نصح المريض 
 ويجب ان يبلع مع كمية كبيرة من an upright positionيكون في وضعية الوقوف عندما يتناوله يجب ان 

   ..gastrointestinal irritationالماء وذلك لتجنب حدوث 
   :٢٩١معلومة رقم 

   ؟؟vomiting والتقيوء ....Metoclopramideعfج 
  motion sickness الذي بسبب مرض vomiting في معالجة التقيوء Metoclopramideيستعمل عfج 

 ،وھذا العfج جدا فعال في عfج التقيوء chemoreceptor trigger zoneوھو يعمل بصورة انتقائية على 
vomiting الذي يحدث او يكون مصحوب مع امراض تحدث في gastroduodenal, biliary and 

hepatic disease وايضا لمعالجة التقيوء الذي يحدث بعد العملية الجراحية postoperative vomiting.  
   :٢٩١معلومة رقم 

 � calcium-channel blockers الذي يحدث بسبب استعمال  )  ankle oedema( لماذا  : السؤال 
  ؟؟ ) ACEI( بينما تستجيب لل  ) diuretic( تستجيب لل 

   :الجواب 
ل اا�وعية الدموية  ليس بسبب احتباس الماء والصوديوم وانما بسبب ارتفاع الضغط داخodemaھذه 

 نتيجة للتوسع ا�نتقائي الذي يحدث بسبب استعمال ادوية املودبين او النفيدبين intracapillaryالشعرية 
في الشرينات قبل ا�وعية الدموية الشعرية ولذا ليست بسبب احتباس الصوديوم ويمكن ان تختفي با�ستلقاء 

  الكابتوبريل او النتراتطوال الليل او باعطاء الموسعات الوعائية مثل 
   :٢٩٢معلومة رقم 

  ؟؟amoxicillin و ampicillinفرق بسيط بين 
 والذي يجعل hydroxyl group ھو وجود ampicillin and amoxicillinان الفرق الرئيسب بين 

amoxicillin اكثر ذوبانية من ampicillin. وامتصاصه يكون اكثر وتقل نسبة حدوث ا�سھال بسبب قلة 
 يعطى ampicillin يعطى ثfث مرات يوميا  مع بداية الطعام بينما Amoxicillinدة امتصاصة وايضا زيا

  .اربع مرات يوميا اما قبل ا�كل بساعة او بعد ا�كل بساعة 
   :٢٩٣معلومة رقم 

  ؟؟..... تاثير جانبي شائع 
يعية من اشيع التاثيرات  والذي ھو زيادة في نمو اللثه بصورة غير طبGinvigal hyperplasiaيعتبر 

  .،فتذكر ھذا وانت تصرف ھذا العfج لمريض يستعمل ھذا العfج بصورة مزمنة phenytoinالجانبية لعfج 
  

   :٢٩٤معلومة رقم 
  ؟؟migraineمرض ....مانع حمل 

 migraine ربما يسبب حدوث Combined oral contraceptivesاستعمال ادوية مانعة للحمل من نوع 
 Combined oral contraceptivesن حدوثھا في حالة وجودھا اصf في المريضة ولذلك فان ويزيد م

 Progesterone-only والبديل المانع للحمل لمناسب ھو migraineممنوع لمن يعاني من مرض 
contraceptives.   

   :٢٩٥معلومة رقم 
  ؟؟Amlodipine and nifedipine ..كfم مختصر عن 

-dihydropyridine calcium من نوع Amlodipine and nifedipine يعتبر كل من عfجي
channel blockers جfع  Amlodipine جfيختلف عن ع nifedipineجي منهfانه اطول تاثير ع  

longer duration of action جfن لعfجين يستعمfولذلك يعطى مره واحده يوميا فقط ،وكل من ھذين الع 
 والتي �تسجيب للعfج ankle oedema  ويميل كل من العfجين ليسببا anginaارتفاع ضغط الدم و 

   .ACEI drugs ،وانما تستجيب للعfج بواسطة استعمال diuretic therapyباستعمال ا�دوية المدرره 
   :٢٩٦معلومة رقم 

  ؟؟Napkin dermatitis ...مرض ا�طفال الشائع 
 مثل عfج soothed and preventedل ادوية تعمل على  باستعماNapkin dermatitisيمكن معالجة 

zinc and castor oil جfوايضا يمكن استعمال ع، Canesten HC الذي يحتوي على antifungal 
clotrimazole و corticosteroid hydrocortisone ولكن ھذا يستعمل فقط في حالة كان التھاب شديد 

severe napkin dermatitisلمدة اسبوع واحد ثم بعد ذلك يتم ا�ستمرار على  ويستعمل فقط a cream 
containing an antifungal only..  



 ٢٧٦

   :٢٩٧معلومة رقم 
  اسماء تجارية  ؟؟....ادوية 
 في مستحضر صيد�ني واحد codeine و paracetamol ھو ا�سم التجاري لكل من Co-codamolعfج 

، اما عfج NSAIFD الذي يعتبر احد ادوية naproxen   فھو ا�سم التجاري لعfجNaprosyn،اما عfج
Adalat ج مشھور وھوfفھو ا�سم التجاري لع nifedipine الذي ھو من مجموعة calcium-channel 

blocker ج ارتفاع ضغط الدمfويستعمل لع .  
  .bisacodyl فھو ا�سم التجاري لعfج Dulco-laxاما 

   :٢٩٨معلومة رقم 
  ؟؟ ....Benzoyl peroxideعfج 
 الموجودة على الجلد وايضا keratinised epithelial cells يعمل على ازالة Benzoyl peroxideعfج 

 كعfج acne ولھذا ھو يعتبر الخط العfجي ا�ول في عfج a keratolytic agentفي الوجه ولھذا يعتبر 
احل ا�ولى المبكرة من استعماله لذلك يجب  وخاصة في المرirritantموضعي ومن اھم تاثيراته الجانبيه ھي 

عليك كصيدلي تنبيه الزميل الطبيب الى ذلك ونصحه باستعمال اقل قوه من ھذا العfج في البداية او استعمال 
 وذلك لكي  alcoholic preparations  وليسMoreover aqueous preparationsالنوع الذي يكون 

avoid irritation.  
  : ٢٩٩معلومة رقم 
  ؟؟....قطرة العين 

عندما تصرف قطرة عين لمريض جاءك الى الصيدلية فيجب ان تنصحه وتعلمة الطريقة الصحيحة لوضع 
القطرة وھي رفع الراس قليf الى ا�على ومن ثم سحب جفن العين ا�سفل قليf الى ا�سفل ووضع القطرة في 

 دقائق وعندما يستعمل ٣ الى ٢ فتح العين من المكان الذي تم سحب الجفن منه ومن ثم ننصح المريض بعدم
 ٥المريض اكثر من قطرة من انواع مختلفة فيجب نصح المريض بان تكون بين وضع واحدة واخرة فترة 

  .دقائق على ا�قل 
   :٣٠٠معلومة رقم 

   ؟؟upper abdominal painالم اعلى البطن 
 ويزال ھذا peptic ulcer شيوعا لمرض  ھو العرض ا�كثرupper abdominal painيعتبر ھذا العرض 

  ،وھذا ا�لم قد blocker .H٢  او proton pump inhibitors او antacidsا�لم بواسطة استعمال اما 
يزول وقد �يزول بتناول الطعام ويسوء وتزداد حدته بعض ا�حيان اثناء الليل ،ومن ا�عراض ا�خرى 

عدية ھي التقيوء وفقدان الشھية وفقدان الوزن ،ومن المھم ان المصاحبة لھذا العرض في مرض القرحة الم
 غير مرتبط بمرض القرحة المعدية فيجب البحث Diffuse abdominal painاذكر ان الم البطن من نوع 

  .عن تشخيص اخر وھذا من اھم مھام الطبيب ا�ختصاص 
   :٣٠١معلومة رقم 

  مجمـــــــــــوعة دوائية ؟؟
 cell تمنع دخول الكالسيوم خfل قناة الكالسيوم في Calcium-channel blockersمجموعة ادوية 
membrane وھذا المنع يؤدي الى تقليل تقلص عضلة القلب وايضا تقلل cardiac output وتوسع 

 ومن ،dihydropyridine groupا�وعية الدموية وخاصة الشرايين ،تضم ھذه المجموعة الدوائية كل من 
 والتي تستعمل في عfج مرض ارتفاع ضغط الدم �نھا توسع ا�وعية amlodipine و nifedipineامثلته 

 ھي جدا فعالة عندما تستعمل في تقليل diltiazem and verapamilالدموية بصورة كبيرة بينما ادوية 
atrioventricular conductionنبية  الذي يحدث في عدم انتظام ضربات القلب ومن اشيع تاثيراتھا الجا

  .ھي ا�مساك 
   :٣٠٢معلومة رقم 

   ؟؟laxative استعمال ادويـــــــــة 
 التي يجب ان �تعطى لفترة stimulant laxative من ا�دوية المسھلة من نوع Bisacodylيعتبر عfج 

 مثل عfج The bulk-forming laxative اما acute constipationطويلة ولھذا فھي تستعمل فقط في 
ispaghula جfفانھا تعطي لمعالجة ا�مساك لفترة طويلة مقارنة بع Bisacodyl جfاما ع Lactulose 

  . ساعة حتى يظھر تاثيره العfجي ٤٨ فانه ياخذ فترة  osmotic laxativeالذي يعتبر من 
   :٣٠٣ معلومة رقم 

   ؟؟Azithromycinعــــــــــــــfج 
 والذي a macrolideضادات الحيوية التي تنتمي لمجموعة  من مجموعة المAzithromycinيعتبر عfج 

 ولكن erythromycin اكبر من عfج  Gram-negativeيمتلك فعالية كبيرة ضد بكتريا سالبة الغرام 
   .Gram-positiveفعاليته تجاه بكتريا موجبة الغرام قليلة



 ٢٧٧

   :٣٠٤ معلومة رقم 
  ؟؟Mupirocin استعمال عfج 

 Gram-positive فعال ضد البكتريا only for topical use فقط بصورة موضعية ھو مضاد حيوي يتوفر 
skin infections ج �كثر من عشرة ايامfومن اھم ا�رشادات الصيد�نية ھي عدم السماح باستعمال الع 

  .emergence of resistanceوذلك لمنع 
   :٣٠٥معلومة رقم 
  ؟؟Angiotensin IIانجيوتنسين 

 ارتفاع ضغط الدم في جسم ا�نسان بثfث طرق ھي قيامه بتقليص ا�وعية الدموية Angiotensin IIيسبب 
 من الغدة الكظرية Releasing adrenalineوزيادة تحرير Direct vasoconstrictionبصورة مباشرة 

adrenal medulla وايضا بواسطة زيادةcentral sympathetic tone.  
   :٣٠٦ معلومة رقم 

  نعه للحمل و الخصوبة ؟؟�دوية ماا
المركبة التي تحتوي كل من ھرمون contraceptive pillعند التوقف عن استعمال ا�دوية المانعة للحمل 

 شھر الى ٢- ١ ترجع بعد fertility فان الخصوبة estrogen-progestinالبروجستيرون وا�ستروجين 
  .طبيعتھا السابقة 

   :٣٠٧معلومة رقم 
  ؟؟captopril و Enalaprilاختfف بسيط بين 

 الذي يكون عادة مصحوب مع hypotension انه �يسبب captopril عن عfج Enalaprilيختلف عfج 
 وايضا انه اطول تاثير عfجي منه ويبدا فعله العfجي بصورة ابطء وايضا Captoprilاول جرعة من عfج 

  .و�يتاثر امتصاصه بوجود الطعام  prodrugھو 
   :٣٠٨  معلومة رقم

  ھرمون كاشف عن وجود الحمل ؟؟
 trophoblastic CELL والذي يفرز بواسطة Human chorionic gonadotrophinيعتبرھرمون 

ھرمون corpus luteumفي المشيمة والذي يخرج في بول المراءة الحامل وھذا الھرمون يحفز على انتاج 
 lymphocyte activationوتقلل  oestrogen and progesteroneا�ستروجين والبروجستيرون 

  ..pregnancy tests،وعند وجود ھذا الھرمون في البول يعتبر دليل على وجود الحمل او ما يسمى 
   :٣٠٩معلومة رقم 
   وا�دوية ؟؟potassiumالبوتاسيوم 

 والذي يزيد من تركيز البوتاسيوم potassium-sparing diuretic يعتبر من ادوية Amilorideعfج 
 تسبب فقدان للبوتاسيوم ونقص في hydrochlorthiazide مثل thiazide diureticالدم بينما ادوية في 

  فانھا تعيق خروج البوتاسيوم من الدم وتزيد تركيزه لذلك ACEI.  DRUGSتركيزه في الدم ،اما ادوية 
  . لتعويض النقص في البوتاسيوم الذي تسببه thiazide diureticتوصف مع 
   :٣١٠م معلومة رق

  ادوية متناقضة التاثير ؟؟
 ولذلك يستعمل لمنع حدوث ا�جھاض قبل موعد relaxes the uterine muscle يقوم Ritodrineعfج 

 تسبب تقلص في عضfت  Ergometrine, oxytocin and carboprostالو�دة الطبيعي بينما ادوية 
في induce or augment labour ساعدة  ولھذا تستعمل لتحفيز والمuterine contractions الرحم

  .induction of labour فيستعمل في Dinoprostoneعملية الو�دة الطبيعية اما عfج 
   :٣١١معلومة رقم 

  ؟؟ تغيير جرعة  عfج ا�نسولين 
ان جرعة عfج ا�نسولين الذي يستعمل في عfج مرض السكري تحتاج الى تغيير في عدة ظروف يمر بھا 

 major surgery والعملية الجراحية من نوع during pregnancy وھي كل من الحملالمريض 
    .severe infectionsوالعدوى الشديدة 

   :٣١٢ معلومة رقم 
  ؟Tegretol ....عfج وتداخل 

-anti والذي يعتبر من ادوية الصرع carbamazepine ھو ا�سم التجاري لعfج Tegretolعfج 
epileptic drugج  ،يتدfج مع عfاخل ھذا العclarithromycin  تداخل سريري مھم ينتج عنه زيادة 

  . فيزيد تاثيره وسميته carbamazepineعالية في التركيز البfزمي لعfج 
   :٣١٣معلومة رقم 

  ؟؟Rhabdomyolysis ....ماھو 



 ٢٧٨

**********************  
Rhabdomyolysis ھو عبارة عن destruction of skeletal muscle tissues ربما يحدث عند 

 وخطر ھذا التاثيريزداد the fibrates and the statins مثل lipid-regulating drugsاستعمال 
 وقد يظھر ھذا التاثير ايضا  باستعمال احد hypothyroidism و renal impairmentحدوثه  في حالة 

  .،nicotinic acid او anaesthetic propofol او antipsychotic aripiprazoleا�دوية التالية 
   :٣١٤معلومة رقم 

   ؟Juvenile chronic arthritis..... مرض
 سنة يعالج ١٦ التي تصيب ا�طفال اقل من عمر systemic inflammatoryيعتبر ھذا المرض احد امراض 

-non-steroidal antiھذا المرض باعطاء ا�دوية المسكنة �زالة ا�لم وا�لتھاب وھي ادوية 
inflammatory drugs جfمثل ع Ibuprofen اليوم حتى اقصى جرعة /كغم / ملغم ٤٠-٣٠ بجرعة

   .mg/kg daily ٣–١ diclofenac at a dose of ملغم يوميا او تعالج باعطاء ٢٤٠٠وھي 
  

   :٣١٥معلومة رقم 
  ؟؟Sitagliptin .....عــــــــــــــــــــfج 

 ا�دوية الجدية لعfج مرض السكر  يعمل عن طريق تثبيط انزيم  يعتبر منSitagliptinعfج 
dipeptidylpeptidase -ويؤدي الى زيادة افراز ا�نسولين٤  insulin secretion  وتقليل من افراز 

glucagon.  ج   لمعالجة مرض السكر النوعfعطاء عن طريق الفم ويستعمل ھذا العfج متوفر لfھذا الع
 metformin (biguanide) or aمع احد ادوية المجاميع التالية diabetes mellitus ٢ typeالثاني 

sulphonylurea or a thiazolidinedione.  
   :٣١٦ معلومة رقم 

  ؟Atherosclerosis.... معنى 
 تتكون من plaques حالة اضطراب في الشرايين جدا شائعة تتضمن ترسب Atherosclerosisتعتبر 

cholesterol, lipids and cellular debris على الطبقة الداخلية للشريان كبير الحجم والمتوسط وقد 
 وقد يؤدي حدوثھا الى حدوث عدة امراض thrombosisتحدث في أي شريان وتكون عامل خطر لحدوث 

 angina and myocardialمثل ، coronary artery diseaseاھمھا امراض القلب التاجية 
infarctionوثھا يزداد مع تقدم العمر والسمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع  وزيادة حد

  .LDLمستوى 
   :٣١٧ معلومة رقم 

  ؟Gallstones... حصوة المرارة 
 من اشيع المضاعفات التي تسببھا ھذه cholesterol and bile pigmentsتتكون حصوة المرارة من 

 acute وايضا تسبب التھاب البنكرياس الحاد biliary colic, cholestatic jaundiceالحصوة ھي 
pancreatitis وايضا تسبب التھاب المرارة والتھاب قناة المرارة acute cholecystitis and 
cholangitis في حالة، biliary colic يعاني المريض من الم متوسط الى حاد الشدة في epigastric 

area اما Jaundiceد قناة المرارة ويكون مصحوب بحكة عامة في الجسم ،في حالة  فيحدث بسبب انسدا
 الى البنكرياس يسبب الم وغثيان ،اما التھاب bile رجوع acute pancreatitisالتھاب البنكرياس الحاد 

 inflammation فيحدث بسبب Acute cholecystitis and cholangitisالمرارة والتھاب قناة المرارة 
  .ناة في المرارة وقناتھا الذي يحدث بسبب الق

   :٣١٨ معلومة رقم 
   ؟؟Angina pectoris..... مرض

 من امراض شرايين القلب التاجية يحدث بصورة شائعة خاصة عند الكبار Angina pectorisيعتبر مرض 
 وقد �يحدث ھذا ا�لم خاصة عند مرضى السكري بسبب تلف thoracic painيتميز بحدوث الم في الصدر 

ب وفقدان اشارة ا�لم عندھم يحدث بسبب قلة وصول ا�وكسجين الى بعض مناطق عضلة القلب ا�عصا
myocardial anoxia اعراض ھذا المرض تظھر اثناء القيام بفعليات تحتاج الى بذل جھد عضلي وايضا 

 ويحدث ايضا اثناء بعض الظروف التي تتطلب ان يقوم القلب بمجھود مثل التمارين الرياضية او رفع الثقل او
نتيجة القلق حيث يؤدي الى زيادة ضربات القلب وايضا يحدث نتيجة تناول وجبة غذائية ثقيلة وذلك بسبب 

requirement of increased gastrointestinal perfusion وايضا تحدث بسبب التعرض للطقس 
 increased peripheral وھذا التقلص يؤدي الى peripheral vasoconstrictionالبارد وذلك بسبب 

resistance فتحدث زيادة بالمجھود القلبي فتحدث Angina pectoris.  
   :٣١٩معلومة رقم 
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   ؟؟An anaphylactic shockحالة 
 وتتميز بتطور حدوث hypersensitivity reactionھي نوع من انواع الصدمة التي تحدث بسبب 

 acuteالقصبات والمجاري التنفسيه  وتضيق حاد بa rashا�عراض التالية وھي طفح جلدي 
bronchoconstriction وايضا يحدث انخفاض شديد بضغط الدم hypotension ومن ثم collapse..  

   :٣٢٠ معلومة رقم 
  ؟؟Hypokalaemia... كيف يحدث 

 من التغيرات التي قد تحدث في جسم ا�نسان فالمعروف ان Hypokalaemiaنقص تركيز البوتاسيوم 
م يخرج عن طريق جسم ا�نسان بعدة طرق ھي عن طريق الكلية والبراز والتعرق بصورة اقل البوتاسيو

renal and faecal excretion and from loss in sweat ولكنه قد يحدث فقدان كثير من البوتاسيوم 
وم  حيث ان افرازات القناة الھضمية تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيgastrointestinalعن طريق 

 وايضا استعمال ا�دوية المسھلة بكثرة يؤدي الى نقص Vomiting, diarrheaيمكن ان تفقد من خfل 
 ايضا تتسبب في نقص البوتاسيوم وا�دوية alkalosis and aldosteronismالبوتاسيوم اضافة الى ذلك 

 thiazide and loop diuretics and steroidsايضا تسبب نفقص البوتاسيوم ومن اھم ھذه ا�دوية ھي 
   .renal failureاما زيادة البوتاسيوم فتحدث ايضا بصورة شائعة في مرض الفشل الكلوي .

   :٣٢١معلومة رقم 
  من ھو ؟؟.....Ezetrolعfج اسمه التجاري   

 الذي يقوم بتثبيط امتصاص الكوليسترول من ا�معاء ezetimibe ھو اسم لعfج Ezetrolا�سم التجاري 
،ويستعمل اما بمفرده او مع ادوية اخرى با�ضافة الى الحمية الغذائية في عfج الدقيقة 

hypercholesterolaemia.   
   :٣٢٢معلومة رقم 

  والحمل ؟؟..... aminoglycosidesمجموعة ادوية 
 auditory or vestibular  تكون مصحوبة بأن تسبب aminoglycosidesجميع ادوية مجموعة 

nerve damageفي    وخاصة second and third trimesters ويكون اكثر احتمالية لظھور ھذا 
 gentamicin واقل احتمالية لحدوث ھذه التاثيرات مع عfجي streptomycinالتاثير مع استعمال عfج 

and tobramycin.  
   :٣٢٣معلومة رقم 

  توضيح ؟؟... والحمل Co-trimoxazoleعfج 
ويجب تجنبه خfل اول ثfث اشھر من الحمل folate antagonistبر   يعتCo-trimoxazoleيعتبر عfج 

third trimesters of pregnancyث اشھرfث اشھر من الحمل  �نه يسبب في اخر ثfوايضا في اخر ث  
third trimester  من الحمل neonatal haemolysis and methaemoglobinaemia اما في اول 

  . في تركبة ھذا العfج trimethoprim بسبب وجود teratogenic riskثfث اشھر فھو يسبب تاثير 
   :٣٢٤معلومة رقم 

  والحامل ؟؟ ...Lisinoprilعfج 
************************  

 angiotensin-converting enzyme (ACE) من مجموعة ادوية Lisinoprilيعتبر عfج 
inhibitorل فترة الfحمل �نه يسبب  والتي ھي ممنوعة ا�ستعمال خfetal and neonatal blood 

pressure control وايضا يسبب renal function وايضا يسبب neonatal skull defects.   
   :٣٢٥معلومة رقم 

  ؟؟blood urea nitrogen.... تحليل 
 مقياس بصورة غير مباشرة لو ضيفة الكلية و BUN ويرمز له باختصار blood urea nitrogenيعتبر 

glomerular filtration rate وتعتبر ايضا مقياس لوظيفة الكبد gauges liver function تعتبر، 
اليوريا الناتج النھائي �يض البروتين الذي يتكون في الكبد وتنتقل الى الكية وتخرج عن طريقھا و�يعتبر ھذا 

 �ن وضيفة الكبد ا�يضية creatinineالتحليل لوحده كاشف عن وظيفة الكلية بل يحتاج الى تحليل اخر مثل 
  .حليل فيكون غير دقيققد تتاثر بعض ا�حيان وتؤثر على نتيجة ھذا الت

   :٣٢٦معلومة رقم 
  ؟؟HbA١c... تحليل 

 ويستعمل لمراقبة مرض as glycosylated haemoglobin والذي ھو عبارة عن HbA١cيعتبر تحليل 
 والتاكد من مستوى سكر الدم ھل ھو blood glucose bound to haemoglobinالسكر ي ويقيس 

 يوم وھذا تحليل يعكس لنا ١٢٠بالمستوى المطلوب ام � ،�ن كريات الدم الحمراء فترة حياتھا الطبيعية ھي 
 يوم ٩٠ شھر أي يعطي نتيجة تحليل لسكر لدم لمدة ٣-٢مستوى السكر خfل فترة حياة الكرية الحمراء أي 
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  .مضت 
   :٣٢٧  معلومة رقم

  ؟؟Methadone ....عfج نادر ا�ستعمال 
 ويعطى عن طريق الفم وايضا يعطى عن طريق opioid analgesicيعتبر من  Methadoneعfج 

parenteral يستعمل لتسكين ا�لم الشديد وايضا palliative care ويعطى ايضا في معالجة 
management of opioid dependence جfوعند مقارنته مع ع morphine فانه اقل حدوث للحالة 

sedating.   ويعتبر a longer duration of action. واستعماله بكثرة ربما يؤدي الى ا�دمان وايضا قد  
 ،و�ن تاثيره العfجي adults with non-opioid dependency عندما يستعمل في toxicityيسبب 

  .طويلة طويل نسبيا فانه عند التسمم به نحتاج للمراقبة لفترة 
   :٣٢٨ معلومة رقم

   ؟Zantacاسم تجاري ـــــــــــ 
 receptor-H٢( من مجموعة ادوية ranitidine ھو للعfج المشھور Zantacا�سم التجاري 
antagonist( ث قوى ھيfملغم ٣٠٠ ملغم و ١٥٠ ملغم و ٧٥ ومتوفر بث .  

   :٣٢٩معلومة رقم 
   ؟Nexiumاسم تجاري ـــــــــــ 

 والذي )proton pump inhibitor( من مجموعة esomeprazole ھو لعfج Nexiumجاري ا�سم الت
  ..AstraZenecaينتج من شركة 

   :٣٣٠معلومة رقم
  عfج ـــــــــ وتحذير ؟

   يجب ان يستعمل بحذر في  مرض السكري وInderal والذي يسمى تجاريا propranololعfج 
myasthenia gravis.   

  : ٣٣١معلومة رقم 
  عfج ــــــــــــــــــ وتأثير جانبي  ؟

 كاحد التاثيرات الجانبية التي abnormal vaginal bleedingيحدث نزف غير مسيطر عليه عند المراءه 
   .Cytotec والذي يسمى تجاريا )misoprostol (prostaglandin analogueيسببھا عfج 

   :٣٣٢معلومة رقم
  عfج وتاثير جانبي  ؟

 والذي يسمى ondansetronكاحد التاثيرات الجانبية التي يسببھا عfج  Constipationساك يحدث ا�م
  .Zofranتجاريا 

   :٣٣٣معلومة رقم 
  ؟Alfuzosinعfج ــــــــــــ 

 يقـــــــــــــوم بعملية ارخاء العضfت selective alpha-blocker من ادوية Alfuzosinعـــــــــfج 
 increasing urinary ولھذا فانه يزيد من مجــــــــــــرى البول  relaxes smooth muscleالملساء  

flow rate جfوبالتالي يحســـــــــن من اعراض مرض تضخـــــــــــــــــم البروستات الحميد ،و�ن ھذا الع 
كون مصحوب بخطر  فانه يسبب انخفاض  ضغط الـــــــــــــــــــدم  و  يalpha-blockade effectيعتبر 

انخفاض شديد في ضغط الدم مع اول جرعة يتناولھا المريض فيجب الحـــــــــــــــــــــذر وتنبيه المريض ن ھذا 
  .التاثيــــــــــــــــــــر 

   :٣٣٤معلومة رقم 
   ـــــــــــ خيارات عfجية متنوعة ؟motion sicknessمرض 

 motion sickness غير فعال في مرض Motiliumجاريا  والذي يسمى تdomperidoneيعتبر عfج 
 Stugeron والذي يسمى تجاريا cinnarizine ،اما عfج motion sicknessفfيصح وصفه لمرض 

  اللذان ھما  من مضادات الھستامين Phenergan والذي يسمى تجاريا promethazineوعfج 
antihistamines ج    وايضاfعhyoscine hydrobromide والذي ھو من مضادات المسكارين an 

antimuscarinic agent جfمن ا�دوية الفعالة جدا  في ع motion sickness.   
   :٣٣٥معلومة رقم 

   ــــــــــــ باختصار مفيد ؟Celecoxibعfج 
 a حيث يقوم بتثيط a non-steroidal anti-inflammatory drug من ادوية Celecoxibيعتبر عfج 

cyclo-oxygenase -جية مثل فعالية ادوية ٢fوفعالية الع as diclofenac and naproxen ويجب ان 
يستعمل ھذا العfج لفترة قصيرة فقط للسيطرة على اعراض بعض ا�مراض واستعمال ھذا العfج يكون 

 ٢- cyclo-oxygenase وھذا الدواء وادوية التي تثبط thrombotic eventsمصحوب مع خطر حدوث 



 ٢٨١

 وھذا العfج ممنوع على المرض اللذين يتحسسون من .cerebrovascular diseaseجب تجنبھا في ي
sulfa group.  ويعطى عن طريق الفم بعد ا�كل قد يستعمل مرة او مرتين يوميا.  

   :٣٣٦معلومة رقم 
   ــــــــــــــ وكبار السن ؟laxativesالمسھfت 

fت من نوع يعتبر ا�ستعمال لفترة طويلة للمسھstimulant laxatives, such as bisacodyl غير 
 أي قولون ضعيف الوظيفة atonic non-functioning colonمرغوب به عند كبار السن �نه يسبب  

وعادة كبار السن يعانون من امساك مزمن ونحتاج الى مسھل يستعمل لفترة طويلة وافضل مسھل لھذا الغرض 
 rapid فتستعمل كمسھل عندما نحتاج الى تفريغ سريع للبطن magnesium salts اما     Lactuloseھو 

evacuation is required اما liquid paraffin ستعمال بصورة مزمنة في الكبارfينفع لfف  .  
   :٣٣٧معلومة رقم 

  ؟ Odourless vaginal dischargeعرض ومرض  ــــــــــ 
 vaginal candidiasisاھم ا�عراض التي تدل على وجود  من Odourless vaginal dischargeيعتبر 

في المراءه وھذا يحدث عادة في المراءة المصابة بمرض السكري وايضا اثناء فترة الحمل ومن ا�عراض 
  .ا�خرى ھي الم البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم 

   :٣٣٨معلومة رقم 
   ؟Nifedipineعfج ــــــــــــــــ 

 calcium-channel blocker of the من ادوية مجموعة Nifedipineيعتبر عfج 
dihydropyridine group ت الملساءfج بارخاء العضfيقوم ھذا الع relaxes smooth muscle   

 dilates both coronary and peripheral arteriesوتوسيع الشرايين التاجية والمحيطية الطرفية 
يوم عن طريق غلق القناة التي يدخل من خfلھا الى الخلية ،وعكس عfج وذلك عن طريقة منع دخول الكالس

verapamil جfفان ع Nifedipine جfيمكن ان يستعمل مع ع beta .blocker ومن المھم ان نذكر   
Long-acting formulations of nifedipine ج ارتفاع ضغط الدم المزمنfيستعمل في ع .  

   :٣٣٩معلومة رقم 
   ؟Aldosteroneع ومفيد عن ـــــــــ كfم سري

 يعمل adrenal cotex الذي ينتج بواسطة mineralcorticoid hormone ھو Aldosteroneيعتبر 
 ،انتاج urine فيسبب احتباس الماء والصوديوم ويزيد من اخراج البوتاسيوم في renal tubuleعلى 

 sodium and و renin–angiotensin systemا�لدستيرون ينظم بصورة اولية بواسطة طريقتين ھما 
potassium levels فعندما يكون مستوى البوتاسيوم عالي ومستوى الصوديوم منخفض يفرز ا�لدستيرون 

  . البوتاسيوم الزائد لينظم تركيزھما فيحبس الصوديوم ويخرج
   :٣٤٠معلومة رقم  

   ؟Alanine aminotransferase = ALTانزيم ــــــــــ 
    الموجود بصورة رئيسية في الكبد وموجود ايضا بكمية قليلة Alanine aminotransferaseنزيم يعتبر ا

 hepatocellularفي في الكليتان والقلب والعضfت الھيكلية يستعمل لتشخيص بعض امراض الكبد 
diseases حيث يزداد في حالة liver injury او viral hepatitis.   

   :٣٤١معلومة رقم 
  ؟؟) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSAن ــــ كfم ع
مقاومة للعديد من مضادات ) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSAتعتبر 

 تظھر عادة MRSA infections ، و teicoplanin او عfج vancomycinالبكتريا وقد تستجيب لعfج 
 والمريض بھا يجب ان يعزل والمرافق hospital-acquired infectionيض في المستشفى اثناء رقود المر

له يجب أي ياخذ الحذر من انتقال العدوى اليه ويجب ان يستعمل المعقمات عند التماس مع المريض حتى يحد 
  .من انتشار العدوى بھذه البكتريا العنيدة على المضادات البكتيرية 

   :٣٤٢معلومة رقم 
   ؟Ondansetronا العfج ـــــــــ ماذا تعرف عن ھذ

 يعمل كعfج مضاد للقيء بواسطة غلق antagonist HT٣-٥ aيعتبر ھذا العfج من ادوية 
serotonergic receptors في gastrointestinal tract في الجھاز العصبي المركزي central 

nervousج بكثرة لمعالجة الغثيان والتقيوء الذي يfحدث بسبب استعمال  يستعمل ھذا العcytotoxic 
chemotherapy وايضا لمعالجة الغثيان والتقيوء الذي يحدث بعد العمليات الجراحية للمرض بسبب 

وفي حالة استعماله لعfج التقيوء والغثيان الذي  ،anaesthetics and opioid analgesicsاستعمال 
ا لم تنفع ا�دوية ا�خرى من السيطرة على الغثيان يحدث بسبب استعمال ا�دوية السرطانية فانه يستعمل عندم

 حيث قد يعطى مع عfج emetogenic drugsاو التقيوء او عندما يتم استعمال جرعة عالية من 
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dexamethasone جيfئي ا�عزاء احب ان اذكر لكم ان عfليعطي نتائج افضل ،ولكن زم 
Metoclopramide و prochlorperazine٥ من  ھم اكثر فعالية-HT٣ antagonists في منع وتاخير 

 يكون غير فعالة في Ondansetron وايضا chemotherapyحدوث التقيوء والغثيان الذي يحدث بسبب 
   .motion sicknessالوقاية من حدوث 

   :٣٤٣  معلومة رقم
   ؟proteinuriaوجود البروتين في البول ـــــــــ 
 اضطراب في الكلية �نه في الحالة الطبيعية �يوجد بروتين في proteinuriaيعتبر وجود البروتين في البول 

 ،وعندما يحدث renal tubules في glomerular membraneالبول �نه �يستطيع ان يعبر من خfل 
 يستطيع البروتين ان يمر من خfل فتحات كبيرة في ھذا الغشاء ،ويتم glomerular membraneخلل في 

-preن في البول من خfل اجراء تحليل البول للكشف عن امراض الكلية وايضا لتشخيص الكشف عن البروتي
eclampsia in pregnant women والتي يحدث فيھا زيادة في خروج البروتين مع البول .  

  
  

   :٣٤٤ معلومة رقم
  
  

  ؟؟ aliskiren عfج ــــــــــــ
  

   .renin inhibitor عfج حديث يعمل على ،aliskirenعfج - او� 
  . يستعمل في عfج مرض ارتفاع ضغط الدم اما وحده او مع ادوية خافضة للضغط اخرى –ثانيا 
 يستعمل بحذر في المرض الذين يستعملون ا�دوية المدررة في نفس وقت استعمالة او الذين يتناولون –ثالثا 

 اقل من glomerular filtration rateغذاء فقير بالصوديوم او الذين يعانون من الجفاف او الذي لديھم 
٣٠ mL/minute.   

ربما يسبب ھذا الدواء ا�سھال كتاثير جانبي وافضل وقت �ستعماله ھو اما مع ا�كل او بعده ومتوفر –رابعا 
  . ملغم ٣٠٠ ملغم  و ١٥٠ھذا العfج  بقوة 

  
   

   :٣٤٥ معلومة رقم
  
  
  
  

  ؟؟anal fissuresومرض  ....Glyceryl trinitrateعfج 
  

 حيث يعمل anal fissures وتطبيقه موضعيا لمعالجة Glyceryl trinitrateيمكن استعمال عfج 
nitrovasodilato عندما applied topically ج لحدوث استرخاء فيfوايضا يميل ھذا الع anal 

sphincter وھو يطبق على anal canal  حتى زوال ا�لم .  
  
   

   :٣٤٦ معلومة رقم
  
  

  ــداع ـــــــــــــ وارتفاع ضغط الدم ؟الصــــــــ
  

 بصورة ثابته مؤلمه وزيادة شدته في الصباح قد يدل على وجود ارتفاع Headachesيعتبر حدوث الصداع 
  .ضغط غير مسيطر عليه 

  
   

   :٣٤٧معلومة رقم 
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   ــــــــــــــــــــ والمراءه الحامل ؟Heparinsعـــــــــــــــــfج 

  
  �نه �يستطيع thromboembolic disease اثناء فترة الحمل لمعالجة Heparinsل عfج يمكن استعما

 ويجب ان يتوقف استعمال ھذا العfج عند بدء الو�دة do not cross the placentaان يعبر المشيمة 
onset of labour ومن المھم ان نذكر ان Low molecular weight heparins لfھو المفضل خ 

-heparinل �نه يحمل خطر اقل في حدوث مرض ھشاشة العظام وايضا يقل في استعماله حدوث الحم
induced thrombocytopenia.   

  
   

   :٣٤٨معلومة رقم 
  

   ؟Levodopaثfث معلومات عن ــــــــــ 
  

 ، يستعمل لتعويض النقص الحاصل في amino precursor of dopamine   يعتبر Levodopaعfج 
 وا�رق  headache  ، ربما  يسبب ھذا العfج الصداعParkinson’s diseaseين في مرض الدوبام

insomnia وتغير البول الى اللون ا�حمر reddish .   
   :٣٤٩معلومة رقم 

  
   ؟cytochrome P٤٥٠ ــــــــــ وانزيم Ranitidineعـــــfج 

  
 التي تقلل من افراز الحامض المعدي receptor antagonist-a H٢ من ادوية Ranitidineيعتبر عfج 

HCL)  reduces the gastric output (  ج معfو� يتداخل ھذا العcytochrome Pا� اذا ٤٥٠ 
 الذي يقوم cimetidine ملغم وھي حالة نادرة اذا لم تكن معدومة عكس عfج ٦٠٠ازدات جرعته على 

 ،يعطى warfarinة ويزيد من تاثيرھا مثل عfج  فيتداخل مع كثير من ا�دويcytochrome P٤٥٠بتثبيط 
  . ملغم مرة واحده ليf ٣٠٠ ملغم مرتين يوميا او بجرعة ١٥٠ اما Ranitidineعfج 

  
   :٣٥٠ معلومة رقم 

  عــــــــfج  ــــــــــــــ  وتحذيـــــــــــر ؟
  

 quinolones من مجموعة  الذي ھو من المضادات الحيوية الفعالة جدا والذي ھوciprofloxacinعfج 
يستعمل بحذر شديد في المرضى المصابين بالصرع �نه يزيد من احتمال حدوث نوبة صرعية وايضا يستعمل 

 في المفاصل ويعيق تكوين due to risk of arthropathyبحذر في ا�طفال والحوامل والرضع �نه يسبب 
  .الغضاريف 

  
   :٣٥١ معلومة رقم 

  
   ؟Calcipotriolــــــ عــــــــfج ــــــ

  
 يستعمل موضعيا لمعالجة المرض الجلدي a vitamin D derivative ھو Calcipotriolيعتبر عfج 

 does و� يسبب بصبغ المfبس skin discolorationالشھير  الصدفية وھو �يسبب فقدان للون الجلد 
not stain clothes..   

  
   :٣٥٢معلومة رقم 

  
  ــــــ وأعـــــــــــراض ؟مــــــــرض ــــــ

  
 التي تصيب ا�طفال بين acute viral infection  من ا�مراض الفايروسيةMumpsيعتبر مرض النكاف 

 chills والنحولfever سنة ومن اھم اعراض ھذا المرض ھي ارتفاع درجة حرارة الجسم ١٥ الى ٥ا�عمار 
وقد تتضخم ھذه الغدة enlargement of the parotid glands وتضخم الغدة النكفية malaise والرجفه



 ٢٨٤

في كل الجھتين او في جھة واحده ،والعfج يكون عن طريق اعطاء المسكنات والراحة واعطاء المضاد 
  .الحيوي للمرضى ضعيفوا المناعة 

   
   :٣٥٣معلومة رقم 

   ؟renal impairment أدوية ــــــــــــ ومشكلة 
  

 �نه renal impairmentتقلل في حالة وجود خلل في وظيفة الكلية  يجب ان acyclovir جرعة عfج 
 تخرج عن طريق الكلية لذا يجب ان تقلل جرعتھا في Most penicillinsيخرجھا عن طريقھا ،اغلب ادوية 

-Non-steroidal anti،ومن المھم ان نذكر ان renal impairmentحالة وجود خلل في  وظائف الكلية 
inflammatory drugs تقوم بتثبيط صناعة وتكوين biosynthesis of prostaglandins الذي يساھم 

 acute renal لذلك ھذه ا�دوية ممكن ان تسبب renal blood flowفي الحفاظ على تنظيم 
insufficiency في المرضى اللذين يعاونون من renal impairment اضافة الى ذلك فان ادوية  

NSAIDSاء والصوديوم مما قد يسبب   تسبب احتباس للمaggrevate renal impairment.   
  
  

   :٣٥٤معلومة رقم 
  

  عfج  ـــــــــــــــ في سطور ؟
  

 a serotonin and noradrenaline re-uptake inhibitor من ادوية Venlafaxineيعتبر عfج 
 ومن generalised anxiety disorder وايضا يستعمل في depressionالذي يستعمل في عfج الكأبه 

 و� يسبب اضطراب في الرؤيا  diarrhoea and headacheاھم تاثيراته الجانبية ھي ا�سھال والصداع 
يمنع استعماله في مرضى ضغط الدم غير المسيطر عليه وكذلك امراض القلب  يعطى ھذا العfج مره او مرتين 

  .يوميا ويتوفر على شكل اقراص وكبسول 
  
  
  

   :٣٥٥ معلومة رقم
  

   ؟Alfuzosinعــــــــــــfج ــــــــــــــ 
  

 relaxes الذي يقوم بعملية blocker–selective alpha١ من مجموعة ادوية Alfuzosinيعتبر عfج 
the smooth muscle في benign prostatic hyperplasia ولذلك تحسن من مجرى البول ويقلل من 

المرض وھذه ا�دوية تسبب توسع شديد في ا�دوية قد يسبب انخفاض احتباس البول الذي يحدث بسبب ھذا 
شديد في ضغط الدم وخاصة في اول جرعة لذا يفضل تناولھا ليf عند الذھاب للفراش وايضا ھذا الدواء قد 

  . لذا يفضل تجنب السياقة drowsinessيسبب 
  

   :٣٥٦معلومة رقم 
  

   ؟Circadinعfج نادر ا�ستعمال  ــــــــــ 
  

 والذي يستعمل لفترة قصير لمعالجة مرض melatonin الذي ھو ا�سم التجاري لعfج Circadinعfج 
 ١٣ ملغم يوميا  قبل الذھاب للنوم بساعتين لمدة ٢ سنة يعطى بجرعة ٥٥ للكبار فوق عمر insomniaا�رق 

  . ملغم ٢اسبوع فقط  ،متوفر على شكل اقراص فقط بقوة 
  

    BNFكتاب   .المصدر 
  

   :٣٥٧معلومة رقم 
  

   ؟mebeverineعـــــــــــــــــــfج ـــــــــ 



 ٢٨٥

  
 ومن اھم antispasmodic من ا�دوية الشائعة جدا ويعمل كمضاد تقلصات mebeverineيعتبر عfج 

)) تقريبا �يوجد  خليجي ا� ومصاب بھذا المرض ((استعمfته ھي في عfج مرض تھيج القولون الشائع 
irritable bowel syndrome ج بارخاءfويقوم ھذا الع relaxant of the smooth muscle بصورة 

 يتوفر ھذا العfج على شكل اقراص وايضا على .antimuscarinicمباشره وھذا العfج �يعتبر من ادوية 
 ،ويمكن صرف ھذا العfج بدون وصفة طبيب لمعالجة تھيج القولون  بجرعة Oral suspensionشكل 
 ملغم ثfث مرات يوميا قبل ا�كل بعشرين دقيقة ،اما لعfج غير تھيج القولون فمسموح للصيدلي فقط ١٣٥

   .capsule ملغم ثfث مرات يوميا ،ويتوفر بشكل مستحضرا ت صيد�نية اخرى مثل ١٠٠جرعة 
  

   . BNF  .المصدر 
   

   :٣٥٨معلومة رقم 
  الصيدليات ؟من ادوية ـــــــــــــــ الشائعة ا�ستعمال في 

  
 والذي يستعمل لمعالجة الديدان التي mebendazole والذي ھو ا�سم التجاري لعfج Vermoxيعتبر عfج 

 تعاد threadworms سنة ،يعطى بجرعة واحدة لمعالجة ٢  فوق عمر anthelminticتصيب ا�نسان 
ائعة عادة من اشيع تاثيراته  التي تكون شre-infection اسبوع لمنع حدوث عودة ٢الجرعة الثانية بعد 

 ملغم ،ويمكن صرف ١٠٠ سنة ھي ٢ ،جرعته ھي لfعمار فوق abdominal painالجانبيه ھي الم البطن 
ھذا العfج بدون الحاجة لوصفة طبيب أي من ا�دوية المسموح صرفھا للصيدلي ،ويتوفر ھذا العfج على 

  .Oral suspensionشكل اقراص وايضا على شكل 
  

    BNF.  المصدر
   

   :٣٥٩معلومة رقم 
  

  .من ا�دويـــــــــــة ـــــــــــــــ المسكنة لfلــــــــم 
  

 الذي NSAIDS والذي يعتبر من مجموعة ادوية meloxicam ھو ا�سم التجاري لعfج Mobicعfج 
ليلة على  ولھذا يعمل تاثيرات جانبية ق.٢- a selective inhibitor of cyclo-oxygenaseيعمل على 

 مقارنة مع ا�دوية المسكنة ا�خرى من مجموعة gastrointestinal side-effectsالقناة الھضمية 
NSAIDS ٧.٥وبقوتين ھما .  افضل وقت �ستعماله بعد الطعام يتوفر على شكل حبوب وامبو�ت وتحاميل 

ستعماله لفترة طويلة لبعض ا�مراض يمكن استعماله لفترة قصيرة �زالة ا�لم او ا. ملغم ١٥ملغم وايضا بقوة 
،من اھم المfحظات التي يجب ان ينصح بھا الصيدلي زميله الطبيب او المريض ان ھذا العfج �يعطى بشكل 

 ،يعطى ھذا العfج مرة واحدة يوميا فقط proctitisتحاميل لمعالجة  وتسكين الم مرض البواسير او في 
 فقد تم سحبھا ومنع استعمالھا ھذا العfج من ا�دوية ٧.٥ فقط اما قوة  ملغم١٥،يتوفر على شكل تحاميل بقوة 

  . خfل الحمل في اول ستة  اشھر  من الحمل وممنوع في اخر ثfث اشھر  group Bا�منة  نسبيا  
  

     BNF.   المصدر
  
   

  
  
  

   :٣٦٠معلومة رقم 
  عfج ـــــــــــــــ لحب الشباب ؟

 antimicrobial and anticomedonal propertiesيعتبر من ا�دوية  ،Azelaic acidيستعمل عfج 
   .acne  ويستعمل لمعالجة حب الشباب  cream% ٢٠يتوفرة بقوة  

  
   :٣٦١معلومة رقم 

  عــــــــــــــfج ــــــــــــ لfستعمال الموضعي ؟



 ٢٨٦

يستعمل في معالجة  ،%٥ الذي ھو عfج مضاد فايروسي يتفر بقوة aciclovir creamيستعمل عfج 
herpes simplex infections.   

   
   :٣٦٢معلومة رقم 

  عـــــــــــــfج ــــــــــــــ وأستعمـــــــــــال ؟
 في blocking serotonin receptors على غلق مستقبfت السرتونين Ondansetronيعمل عfج 

  ،يستعمل ھذا العfج في معالجة .gastrointestinal tractالجھاز العصبي المركزي وفي القناة الھضمية 
 وايضا التقيوء الذي postoperative nausea and vomitingالغثيان والتقيوء بعد العمليات الجراحية 

   ..cytotoxicsبعد استعمال ا�دوية السرطانية 
   :٣٦٣معلومة رقم 

  عـــــــــــfج ـــــــــــ وتحذيــــــــــر ؟
  

 migraine من ا�دوية التي تستعمل لعfج النوبة الحادة من مرض الشقيقة Sumatriptanيعتبر عfج 
attacks واھم تاثيراته الجانبية ھي حدوث vasoconstriction فقد يسبب بعض امراض القلب وا�وعية 

 من الدموية ،فلذلك يجب الحذر من استعماله ا� في حالة فشل المسكنات ا�خرى في معالجة النوبة الحادة
  .مرض الشقيقة 

  
   :٣٦٤معلومة رقم 

  
   ـــــــــــــ في بعض المستحضرات الصيد�نية ؟caffeineفائدة 

  
 paracetamol في بعض المستحضرا الصيد�نية التي تحتوي على المسكنات مثل caffeine يعتبر وجود 

 يعتبر الكافئين كمنبه بسيط  او غيرھا لفائدتين ھما لزيادة امتصاص ھذه المسكنات والثانيةaspirinاو  
mild stimulant.   

  
 BNF. المصدر 

   
   :٣٦٥معلومة رقم 

  عfج ــــــــــــــــــ واستعمال ؟
  

 يستعمل في  antimetabolite chemotherapeutic agent من ا�دوية Methotrexateيعتبر عfج 
  .   severe resistant psoriasisالحالة الشديدة من مرض الصدفية 

  
  

   :٣٦٦ معلومة رقم 
  

  عfج ــــــــــــــ وتاثير جانبي شائع ؟
  

 broad spectrum penicillin من ا�دوية شائعة ا�ستعمال جدا ويعتبر Amoxicillinعfج 
antibiotic وربما يسبب التھاب القولون الكاذب pseudomembranous colitis وھي حالة مرضية جدا 

 colonisation of the colonيان تكون مصحوبة باسھال شديد كنتيجه من   خطرة ومميته في بعض ا�ح
 وھذا التاثير يحدث بعد استعمال العfج ،اضافة الى ھذا فان ھذا العfج Clostridium difficileببكتريا 

 في يستعمل ثfث مرات يوميا مع بداية ا�كل فانه افضل وقت -متصاصه  وايضا قد يستعمل مرتين يوميا كما
 الى ٥٠  التي تسبب مرض القرحة ،وجرعة ھذا العfج لfطفال تترواح بين H.PYLORIعfج بكتريا  

اليوم ،ومن استعمالته النادرة اليوم ھو عfج مرض التايفوئيد ،وھذا العfج يعد من ا�دوية /كغم / ملغم ١٠٠
وع على المرضى اللذين يتحسسون من   ،ھذا العfج ممنgroup Bامنة ا�ستعمال خfل فترة الحمل حيث يعد 

penicillin antibiotic جي بھذا الدواء ھي منfايام وقد تزداد و� تقل ا� في ٧- ٥ ،وفترة الكورس الع 
حا�ت مرضية نادرة جدا نستنتج من ھذا انه �يصح صرفه ليوم او يومين �نه يسبب زيادة مقاومة البكتريا له 

  .�ت وكبسول فقط يوجد ھذا العfج على شكل فيا.
  



 ٢٨٧

   
   :٣٦٧معلومة رقم 

  
  عfج ــــــــــ وتأثير جانبي ؟

  
 ويستعمل a carbonic anhydrase inhibitor من ادوية مجموعة Acetazolamideيعتبر عfج 

 وبالتالي يخفف aqueous humour production �نه يقلل من primarily in glaucomaلمعالجة 
 أي قله عدد كريات الدم البيضاء agranulocytosisير جانبي على الدم مثل ضغط العين ربما يسبب تاث

deficiency of neutrophils.   
   

    :٣٦٨معلومة رقم 
  أسم تجاري ــــــــــــــ وعfج ؟

  
 a thiazide diuretic وھو من مجموعة ادوية indapamide ھو ا�سم التجاري لعfج Natrilixيعتبر 

 تسبب thiazide diuretic كتاثير جانبي �ن ادوية مجموعة goutب مرض النقرس ولذلك فانه قد يسب
   .uric acidزيادة في 

  
   :٣٦٩معلومة رقم 

  
   ؟Voltarolعfج شائع ا�ستعمال  ـــــــــ 

  
 NSAIDS والذي ھو من مجموعة ادوية diclofenac ھو ا�سم التجاري لعfج Voltarolيعتبر عfج 

عض ا�لم، يعطى بعد ا�كل ،قد يسبب ھذا العfج تقلص بالقصيبات الھوائية خاصة عندما ،يستعمل لتسكين ب
 ولھذا يجب ان يعطى بحذر شديد لمرضى الربو،وايضا ھذا العfج ممنوع على systemicallyيستعمل 

القرحة   ،وايضا ھذا العfج قد يسبب حدوث warfarinالمرض الذين يستعملون ادوية مضادة لتخثر الدم مثل 
بنوعيھا المعدية وا�ثني عشرية لذا يفضل عدم استعماله بصورة مزمنة وخاصة عند كبار السن ا� مع تناول 

  injection ،متوفر ھذا العfج على شكل جل واقراص وكبسول وحبوب وomperazoleعfجي وقائي مثل 
.  

  
   :٣٧٠ معلومة رقم 

  
   ؟Buscopanعfج شھير جدا ــــــــ 

fج يعتبر عBuscopan جfھو ا�سم التجاري لع hyoscine butylbromide والذي ھو عبارة عن 
 يعمل ھذا antimuscarinic properties يمتلك quaternary ammoniumمركب امونيوم رباعي 

 ويجب ان يعطى irritable bowel syndrome ولھذا يعطى في مرض antispasmodicالعfج كدواء 
 urinaryمرضى الذين يعانون من تضخم البروستات �نه يزيد من حالة احتباس البول ھذا العfج بحذر لل

retention ث مرات يوميا قبل ا�كل وايضا يوجد على شكلfج عن طريق الفم ثfيستعمل ھذا الع 
injection.   

  
   :٣٧١معلومة رقم 

  Vaginal infectionsجية متنوعة   ؟fــــــــــــــــ خيارات ع  
  

Vaginal infections التي تحدث بسبب fungi (vaginal candidiasis( جي لھا ھوfافضل خيار ع 
topical preparations containing imidazoles لكن بصورة غالبة pessaries يفضل على 

cream formulations مثل ، Gyno-Daktarin pessary تحتوي على miconazole او 
Canesten creamي على  الذي يحتوclotrimazole في حالة  case of recurrence جfنستعمل ع 

single dose of oral fluconazole (triazole antifungal (١٥٠ mg capsule الذي يكون اكثر 
 ھو اقل فعالية من Betadine douche containing povidone-iodineفعالية، ومن المھم ان نذكر ان 
imidazole preparations.   

   :٣٧٢ معلومة رقم 



 ٢٨٨

   ؟hydrocortisone و Triamcinoloneفرق بين عfجي ـــــــــــــ 
 hydrocortisone التي اقوى من عfج  a corticosteroid من ادوية Triamcinoloneيعتبر عfج 

ال  قليلة جدا وھو متوفر على اشك،mineralocorticoid activityويمتلك فترة تاثير عfجي اطول ويمتلك 
 spray and as cream or وايضا على شكل injection, dental pasteصيد�نية متنوعة مثل 

ointment  اما  hydrocortisone فمتوفر على شكل cream, tablets and injections.   
   :٣٧٣معلومة رقم 

   ؟Thiazide و loop diureticفرق بسيط بين ــــــــ 
  

 تعمل على منع اعادة امتصاص الماء furosemideمثل عfج  a loop diureticمجموعة ادوية 
 مثل عfج Thiazide بينما مجموعة ادوية ascending part of the loop of Henleوالصوديوم في 

bendroflumethiazide تعمل على منع اعادة ا�متصاص distal convoluted tubule.   
  
   :٣٧٤لومة رقم عم

   ؟  ،Viagra  وIsordilعfجي ـــــــــــ 
  

 فھو المادة ،Sildenafilعfج   اما isosorbide dinitrate ھو ا�سم التجاري لعfج Isordilيعتبر عfج 
 المقوي الجنسي الشھير ،وھذين العfجين يجب ان �يستعمf في وقت واحد �نھما ،Viagraالفعالة لعfج 

  .وتشوش في الرؤيا )صداع (يسببان انخفاض شديد في ضغط الدم والم شديد في الراس
  
  

   :٣٧٥معلومة رقم 
  

   ؟Zafirlukastعfج ــــــــــــ 
  

 الذي يستعمل في leukotriene-receptor antagonistيعتبر عfج من مجموعـــــــــــة ادوية 
ـــة الحادة  و� يستعمل ھذا العfج في معالجة الھجمــــــة الربويـــــــasthmaالوقايـــــــــــــة من مرض 
acute severe asthma.   

  
   :٣٧٦معلومة رقم

   ؟Acetazolamideعfج ـــــــــ 
  

 المدرره والتي a carbonic anhydrase inhibitor من مجموعة ادوية Acetazolamideيعتبر عfج 
 وايضا لتقليل glaucoma  ولذلك يستعمل في عfج مرض aqueous humour productionتقلل 

intraocular pressure.   
   :٣٧٧معلومة رقم 

    ؟cold and fluعfج امراض البرد 
  

 analgesic, a sedatingكلنا يعلم ان الھدف من العfج ھو لمعالجة ا�عراض فقط ويتم اعطاء 
antihistamine, a nasal decongestant لتسكين ا�لم وخفض الحرارة ومعالجة الرشح والعطاس 

 لتقليل فترة ا�صابة بھذه ا�مراض ومن ا�دوية المضادة .ascorbic acidف اليھا ومعالجة ا�حتقان ويضا
 nasal decongestant التي تحتوي على عfج Otrivine dropsلfحتقان التي تعطى ھي 

xylometazoline.   
  

   :٣٧٨معلومة رقم 
  

   ؟Pethidineكلمة قصيرة جدا عن ــــــــــــــــ 
  

 في morphine وايضا ھو اقل قوة من عfج opioid analgesic من ادوية Pethidineيعتبر عfج 
 short-lasting �نه continuous painتسكين ا�لم وھذا العfج غير مناسب في عfج ا�لم المستمر 

analgesia ويسبب ا�دمان والتعود بسرعة .  
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   :٣٧٩ معلومة رقم 

  
   ؟Fluconazoleعfج وتداخل ـــــــــــــ 

  
 وتستعمل لعfج لحالة triazole من ا�دوية المضادة للفطريات من مجموعة Fluconazoleيعتبر عfج 

vaginal candidiasis   ج مع مجموعة ادويةfالمتكررة الحدوث ،يتداخل ھذا الع  sulphonylureas 
ھذا التداخل فيسبب ))التي تستعمل في عfج مرض السكري النوع الثاني  ((glibenclamideمثل عfج 

  . وتزيد من تاثيرھا على سكر الدم sulphonylureaزيادة التركيز البfزمي �دوية 
  
  
  
  
  
  

   :٣٨٠ معلومة رقم 
  

   ؟Anti-liceمضادات ديدان القمل ــــــــــ 
  

 اكثر فعالية من المستحضرات المضادة لھذه الديدان من Anti-lice alcoholic preparationsتعتبر 
 غير مناسب لfطفال alcoholic preparations ولكن يجب ان يfحظ الصيدلي ان aqueousي النوع المائ
children ومرضى الربو وا�كزما asthma and eczema وايضا �يحق للصيدلي صرف ھذه المضادات 

لتالي من اجل الوقاية من حدوث ھذه الديدان �نھا  غير فعالة و سوف تزيد مقاومتھا لھذه المستحضرات وبا
  .عدم عمـــــــــــــلھا 

  
   :٣٨١ معلومة رقم 

  
  

   ؟Interferon betaماذا تعرف عن ـــــــــــــ 
  

 يستعمل عن طريق multiple sclerosisفي معالجة مرض  Interferon betaيستعمل عfج  
parenterally only من اھم تاثيراته الجانبيه ھي، irritation     اعراض تشبه في موقع الحقن وحدوث

 مثل ارتفاع درجة الحرارة والم العضfت والنحول   وھذه influenza-like symptomsمرض ا�نفلونزا 
  .ا�عراض تقل مع الوقت 

  
   :٣٨٢ معلومة رقم 

  
  ؟ tuberculosisمرض واعراض ــــــــ 

  
ي تكون بسيـــــــــــــطة في   والتtuberculosisاھـــــــم اعراض مرض التدرن او الســــــــــــــل الرئوي 

 وفقدان fever وارتفاع بدرجة حرارة الجسمpersistent coughبداية حدوث المرض وھي  سعال مستمر 
  .weight lossالوزن 

  
   :٣٨٣ معلومة رقم 

  
   عfج ــــــــــــــ وتاثيرات جانبية ؟

  
عمل قبل تناول الطعام ،من اھم  يستa proton pump inhibitor من ادوية Esomeprazoleيعتبر عfج 

  :تاثيراته الجانبيه ھي 
١-  headache.  
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٢-  Pruritus.  
٣-  Dizziness.  
  
  
  
  
  
  

   
  

   :٣٨٤معلومة رقم 
  
  

  عfج ــــــــــــــــــ باختصار نافع ؟ 
  

 inhibits احد ا�دوية التي تستعمل لعfج مرض السكري عن طريق قيامه ،Acarboseيعتبر عfج 
intestinal alpha glucosidases ومن اھم تاثيراته الجانبية ھما flatulence and diarrhea ومتوفر 

  . على شكل اقراص ويستعمل ثfث مرات يوميا ويجب ان يؤخذ قبل تناول الطعام 
   :٣٨٥معلومة رقم 
   ؟Isosorbide dinitrateعـــــfج .... باختصــــار 
 الذي يعتبر من المستحضرات ا�كثر ثبوتا nitrateموعة ادوية  من مجIsosorbide dinitrateيعتبر عfج 
 و�يحتاج خزنه الى طريقة خاصة بل يحفظ في درحة حرارة الغرفة glyceryl trinitrateمقارنة مع 

 ،من اشيع angina and in left ventricular failure،يستعمل ھذا العfج في معالجة والوقاية من 
 ولكن ھذا التاثير يقل ويزول بعد ايام قfئل من استعماله وھذا throbbing headacheتاثيراته الجانبية ھي 

  .مايجب على الصيدلي توضيح لزميله الطبيب والمريض 
   :٣٨٦معلومة رقم 

   ؟babies ـــــــــــ و Phytomenadioneعfج 
  

ائبة في الدھون وھو  وھو من الفيتامينات الذvitamin K١ ھو فيتامين Phytomenadioneيعتبر عfج 
 ,factors (factors VII وايضا prothrombinمن الفيتامينات المطلوبة للكبد لتكوين عوامل التخثر مثل 

IX, X and proteins C and S .( بعض ا�حيان،Neonates يحدث عندھم نقص في ھذا الفيتامين 
 عند babiesذا الفيتامين في  ،يستعمل ھintracranial bleeding مثل haemorrhagicويسبب امراض 

 وھذا قد يحدث خاصة vitamin K deficiency bleedingالو�دة كجرعة واحدة عن طريق العضلة لمنع 
  .يجة قلة انتاج من الكبد في ا�طفال الذين وزنھم اقل من الطبيعي نت

   :٣٨٧ معلومة رقم 
   ؟Paget’s diseaseكfم بسيط عن مرض 

 excessive bone destructionاحد امراض العظام حيث يتميز بزيادة في  ھو Paget’s diseaseمرض 
 bone deformilty ومن اعراض ھذا المرض ھي الم العظام وabnormal in bone repairو ايضا 

   .pressure on nerves يصاحبه الم شديد بسبب fractureوايضا يعاني المريض من الكسور في العظم 
   :٣٨٨ معلومة رقم

  ضرات صيد�نية ــــــــــــ للحقن ؟مستح
 � يمكن ان تعطى عن suspension ان كانت على شكل معلق Parenteral preparationsمستحضرات 
 حتى تعطى عن طريق soluble solutions وانما يجب ان تكون intravenous routeطريق الوريد 

  .لوريد  انسداد اocclusion of the veinsالوريد وذلك لتجنب حدوث 
   :٣٨٩معلومة رقم 

  عfج ـــ واستعمال ــــ وجرعة ـــــونصيحة  
 hyperthyroidism التي تستعمل في عfج antithyroid drug من ادوية Carbimazoleيعتبر عfج 

 لذا ننصح   المريض بمfحظة أي agranulocytosis ملغم صباحا قد يسبب ھذا الدواء ١٥تعطى بجرعة 
  . وا�تصال بطبيبه sore throatحدوث العدوى نتيجة قلة المناعة مثل عfمة تدل على 

  :٣٩٠ معلومة رقم 
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   ؟cold sores ــــــــــ و Aciclovirعfج 
 coldالتي تستعمل في الوقاية والمعالجة لحالة  antiviralيعتبر ھذا الدواء من ا�دوية المضادة للفايروسات 

sores� رتفاع بدرجة الحرارة او بعد التعرض لشدة نفسية ويجب ان يبدأ  التي تحدث عادة بعد التعرض
  .بالمعالجة في اول ا�صابة ويعطى العfج بشكل كريم موضعي كل اربع ساعات لمدة خمسة ايام فقط 

   :٣٩١معلومة رقم 
   ؟Xylometazolineجرعة قطرة ـــــــــــــــــــــــــ 

الذي يحدث nasal   decongestantالج ا�حتقان ا�نفي  من ا�دوية التي تعXylometazolineعfج 
بسبب امراض متعددة واعلى جرعة منه للكبار البالغين ھي قطرتين في كل فتحة انف ثfث مرات يوميا و� 

  .يوصى باستعمال ھذه القطرة �قل من عمر سنتين 
   :٣٩٢معلومة رقم 

  عfج شائع ـــــــــــــــــ وتاثيرات جانبية    ؟
  

 التي تشبه عمل الجھاز السمبثاوي agonist-selective beta٢ من ادوية Salbutamolيعتبر عfج 
sympathetic system ج فقدانfفي حدوث زيادة ضربات القلب والرجفه في اليدين ،يسبب ھذا الع 

 الدواء  وايضا يسبب ھذا الدواء الصداع و�يسبب ھذاmuscle crampsللبوتاسيوم مما يؤدي الى حدوث  
Constipation.   

   :٣٩٣ معلومة رقم 
   ؟Antihistaminesادوية ــــــــــــــــ 

 اكثر فعالية في معالجة الرشح وسيfن ا�نف Cetirizine   مثل عfج Antihistaminesتعتبر  ادوية 
   .nasal congestion  اكثر من فعاليتھا في عfج ا�حتقانsneezingوالعطاس 

  
   

   :٣٩٤معلومة رقم 
   ؟diamorphine و Morphineفرق بسيط بين 

 myocardial يستعمل �زالة الم احتشاء عضلة القلب opioid analgesic من ادوية Morphineعfج 
infarction جfولكن ع، diamorphine يفضل على المورفين �نه اقل خطرا في حدوث الغثيان وھبوط 

  .صورة اقوى ضغط الدم الذي يحدث مع عfج المورفين ب
   :٣٩٥معلومة رقم 

  .ھمسه  في اذن الزمfء الصيادلة 
  قيمة الصيــــــــــــدلي ـــــــــــ بدون قراءة ؟

الصيدلي خبير (الصيدلي يطلق عليه تسميه عظيمة فيھا امتيازات له وايضا تكلفه مسئولية اعظم ،التسمية ھي 
صيدلي قبل غيره �نھا من اھم مھامه فھل من المعقول ان فاي معلومة مختصة بالدواء يجب يعرفھا ال) الدواء 

يستطيع الصيدلي ان يواكب ھذه الثورة المعلوماتيه عن ا�دوية بدون قراءة مستمرة ؟ھل تكفي دراسة علم 
ا�دوية لمدة سنة في الكلية ھذا التسابق المتسارع في المعلومات الدوائية ؟الجواب واضح اعتقد ان الصيدلي 

ة وان استحق شھادة علوم الصيدلة حسب امر جامعي ا� انه ليس خبير با�دوية مالم تكون له بدون قراء
متابعة مستمرة لعلم الدواء واخر المستجدات فيه ،لذا انصح  نفسي و زمfئي الصيادلة بالقراءة والمتابعة 

  .ليستحقوا ا�لقاب التي تطلق عليھم وينفعوا الناس بعلمھم 
   :٣٩٦معلومة رقم 

  لصيدلي مع ــــــــــــــــ المريض ؟ا
يجب ان يكون لدى الصيدلي اسلوب رائع في التكلم مع  ويجب ان يكون كfمه بلغه مبسطه خالي من 

  .المصطلحات العلمية  تتناسب مع عمر المريض وشخصيته وخلفيته الثقافيه 
   :٣٩٧معلومة رقم 

  انتھاء مفعول ــــــــــــــــ دواء ؟
يجب عدم استعمالھا واتfفھا بعد فترة اربع اسابيع من فتحھا بسبب فقدان  Eye dropsقطرة العين 

sterility of the product.   
   :٣٩٨ معلومة رقم 

  تحذيرــــــــــــــــــــــــ  دوائي ؟
 يجب ان يعطى Magnesium-containing antacids استعمال مضاد حموضة يحتوي على المغنيسيوم

  �ن امتصاص المغنيسيوم قد يسبب زيادة في تركيزهrenal impairmentبحذر لمرضى 
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hypermagnesaemia ويسبب تاثيرات على القلب وا�عصاب بالتتابع cardiovascular and 
neurological consequences.   

   :٣٩٩معلومة رقم 
  عــــــــــــfج ــــــــــــــــــ شائع ؟

 التي تثبط a non-steroidal anti-inflammatory drugية  من ادوIndometacinيعتبر عfج 
cyclo-oxygenase جfج اقوى من عfويعتبر ھذا الع ibuprofen ا� انه اكثر تاثيرات جانبية على القناة 

الھضمية وايضا يسبب ا�سھال والصداع وايضا من المھم ان يعلم الصيدلي ان اعطاء ھذا العfج عن طريق  
  . تقلل التاثيرات الجانبية و�تمنعھا Rectal administrationالشرج تحاميل 

   :٤٠٠معلومة رقم 
  عfج ـــــــــــــــ  شائع ا�ستعمال ؟

 osmotic من ا�دوية الشائعة والمتواجدة في اغلب الصيدليات وھو من نوع Lactuloseيعتبر عfج 
laxativeيل عملية خروج البراز ومنع ا�مساك ولكن فعله  الذي يقوم باعاقة وتوفير الماء في ا�معاء لتسھ

 abdominal ساعة حتى يظھر بصورة كاملة ومن اھم تاثيرات الجانبية ھي ٤٨العfجي يحتاج 
discomfort.   

   :٤٠١معلومة رقم 
   ؟inhaled corticosteroidsتاثيرات جانبية ــــــــــــــ 

 ھي بحة الصوت وظھور inhaled corticosteroids من اھم التاثيرات الجانبية التي يسببھا استعمال
 لذا ننصح المريض بالغرغرة بالماء بعد استعمالھا اما ضمور الغدة oral candidiasisالفطريات في الفم 

   .oral corticosteroidsالكضرية فھو مصاحب �ستعمال 
    :٤٠٢معلومة رقم 

   ؟Asthmaنظرة صيد�نية لمرض ــــــــــــــــــ  
 في معالجة الھجمة الربوية inhaled bronchodilator عند الحاجة Asthmaعالج مرض الربو باعطاء ي

 بصورة مزمن في حالة inhaled corticosteroid وايضا وصف عfج relieve acute attacksالحادة 
 Amoxicillin orتكرار حدوث الھجمة الربوية اكثر من الحد المسموح به ،قد نحتاج �عطاء مضاد حيوي

another antibacterial agent في بعض ا�حيان لفترة قصيرة لمعالجة العدوى التي قد تحدث ،�يوصى 
 لمعالجة السعال   في ھذا المرض ،با�ضافة الى ذلك قد نلجاء الى اعطاء ستيرويد  Codeineباعطاء 

steroid جي قصيرfعن طريق الفم وعن طريق الوريد لكورس ع  short-term periods بعض ا�حيان
  .لمعالجة الھجمة الحادة الشديدة 

   :٤٠٣ معلومة رقم 
   ؟migraineمن ادوية الشقيقة ــــــــــــ  

 من ا�دوية التي تعالج النوبة الحادة من مرض الشقيقة اضافة الى ا�دوية Ergotamineيعتبر عfج 
 للوقاية من حدوث ن ا�دوية التي تستعمل مAmitriptyline and propranololالمسكنة ،ويعتبر عfجي 

  .نوبة الشقيقة 
   :٤٠٤معلومة رقم 

   ؟Fibrinolytic agentsمن ادوية منع التخثر   ـــــــــــــ 
  من ا�دوية المنقذة للحياة التي alteplase and urokinase   مثلFibrinolytic agentsتعتبر ادوية 

ين ،والبfزمين يقوم بتحطيم الخثرة التي تكونت من الفايبرين يستعمل تقوم بتحويل البfزموجين الى البfزم
   .embolism و venous thrombosisفي عfج احتشاء عضلة القلب و 

   :٤٠٥م معلومة رق
   معلومة ـــــــــــــــ بسبب ؟

ظام  من العوامل ا�ساسية التي تشكل عامل خطر لحدوث ھشاشة العAdvanced age يعتبر تقدم العمر
osteoporosis.   

   :٤٠٦معلومة رقم 
   ؟hyperthyroidismكلمة قصيرة عن ـــــــــــــــــ  

 تؤدي الى زيادة ا�يض او التمثيل الغذائي بصورة كبيرة hyperthyroidismيعتبر زيادة نشاط الغدة الدرقية 
  .Propranololطاء عfج مما يؤدي الى فقدان الوزن ورجفه وخفقان ويعالج كل من الرجفه والخفقان باع

   :٤٠٧معلومة رقم 
    ؟paraentral ـــــــــــ وا�عطاء عن طريق ،Penicillin G عfج

 available only من المضادات الحيوية المھمة والتي تعطى عن طريق الحقن ،Penicillin Gيعتبر عfج 
for injection  فقط �نھاinactivated by gastric acidعن طريق الفم  لذلك �تعطى .  
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   :٤٠٨ معلومة رقم 
   ؟methotrexate مع ــــــــــــ Folic acidفائدة استعمال 
 لتقليل التاثيرات الجانبية التي تحدث methotrexate بالتزامن مع اعطاء عfج Folic acidيستعمل عfج 

 mucositis and مما يؤدي الى Folic acid �نه يسبب نقص methotrexateبسبب استعمال 
stomatitis.   
   :٤٠٩معلومة رقم 

   ؟.dandruffادوية لمعالجة ــــــــــــ 
 و Selenium sulphide ھي كل من .dandruffمن ا�دوية المتوفرة في الصيدليات لمعالجة قشرة الراس 

  . وا�خير ھو ا�كثر استعما�ketoconazole وعfج ،coal tarعfج 
   :٤١٠ معلومة رقم 

   ـــــــــــــ في الصيدليات ؟corns and callusesادوية لمعالجة ھل تتوفر 
 بتركيز  salicylic acid تحتوي على Topical productsنعم ،تتوفر مستحضرات صيد�نية موضعية 

 �زالة الكيراتين ويدمج ھذا الدواء مع a keratolytic agent تعمل كعامل %٥٠ and% ١١يتراوح بين 
lactic acidة ا�متصاص  لزيادsalicylic acid.   
   :٤١١معلومة رقم 
  شائعة ــــــــــ في الصيدليات ؟من ا�دوية ال
 وھو من المضادة للسعال الجاف ويسبب حدوث ا�مساك وا�دمان Dextromethorphanيعتبر عfج 

 يتوفر   و�يوصى باستعمال ھذا العfج �قل من عمر سنتينCodeine and pholcodineبنسبة اقل من 
  .على شكل شرابات واقراص 

   :٤١٢ معلومة رقم 
  .ي   ــــــــــ  وتاثيره الجانب  Itraconazoleعfج 

 يسبب الغثيان والم البطن والصداع كتاثير triazole antifungalمن   Itraconazole isيعتبر عfج 
ض فشل القلب �نه قد يسبب ويعطى بحذر شديد لمري palpitationsجانبي و�يسبب ھذا العfج الخفقان 

heart failure.   
   :٤١٣معلومة رقم 

  جانبي واحد ؟دوائين  ـــــــــــــــ وتاثير 
 كتاثير جانبي constipation تسبب ا�مساك  ،tramadol  وcodeine مثل opioid analgesicsادوية 

 tricyclic(ھو من مجموعة ادوية  والذي Amitriptylineبل يعد التاثير الجانبي ا�ساسي لھا وايضا عfج 
antidepressant( يسبب constipationنھا تملك�   antimuscarinic properties.     

   :٤١٤ معلومة رقم 
   ؟Carbamazepineمعلومة عن عfج  ــــــــــــــ 

أي مع تعدده عندما يتم اعطاءھا مرات م half-life يقصر نصف العمر الزمني له  Carbamazepineعfج 
  .طول فترة استعماله 

   :٤١٥ معلومة رقم 
  مرض ـــــــــــــــــ وعfج ؟

 nitrates, such as glyceryl trinitrate and isosorbide باعطاء anginaيعالج مرض 
dinitrate ج احد ادوية مجموعةfوايضا نعطي ع beta .blocker جfمثل ع  atenolol وقد نضيف اليه 

   .long-acting nifedipine مثل calcium-channel blockersة احد ادوية مجموع
   :٤١٦معلومة رقم 

  .ـــــــ في الصيدليات ا�ھلية  عــــــــfج واستعمال خاطىءـــــــــ
 من ا�دوية الشائعة جدا في الصيدليات ومتوفرة وتصرف كثيرا يعمل ھذا Metoclopramideيعتبر عfج 

 يستعمل للوقاية ومعالجة التقيوء الذي يحدث a dopamine antagonistالعfج عن طريق 
gastrointestinal, hepatic and biliary disorders وايضا للتقيوء الذي يحدث بسبب cytotoxics 

and radiotherapy ج عن طريق غلق الفتحة الفؤداية بين المريء والمعدة وايضا يسرعfويعمل ھذا الع 
 عمfت الخاطئة التي �حظتھا في الصيدليات ا�ھلية ھي صرف ھذا العfج لمعالجة تفريغ المعدة ومن ا�ست

motion sickness ن ھذا الدواء �يعطى لمعالجة غثيان وتقيوء السفر� motion sickness وجرعته ،
  .غم ثfث مرات يوميا قبل الطعام  مل١٠للبالغين ھي 
   :٤١٧معلومة رقم 

  ؟مصطلح ـــــــــــــ ومعنى 
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 فھو مرض Gout يعني زيادة حجم حجم ثدي الرجل اما مصطــــــــــلح Gynaecomastiaمصطـــــــلح 
النقرس يحدث فيه زيادة في تركيز حامض  يورك ويترسب على المفاصل ويسبب ا�لم ،بينما مصطـــــــــــــلح 

Hirsutismعند النساء ،ومصطـــــــــلح  يعني زيادة نمو الشعر وظھوره في اماكن غير مرغوب بھا وخاصة 
Hyperkeratosis يعني زيادة نمو نسيج الكيراتين اما مصطــــــــــــــلح Impetigo فھو احدى التھابات 

  . يعني الم العضfت Myalgiaالجلد البكتيرية بينما مصطــــــــــلح  
   :٤١٨معلومة رقم 

  ـــ ــــــــــــــ طبية شائعة ؟خمسة مصطلحات
 يعني الترنح او عدم القدرة على تنسيق الحركات الجسم اما مصطــــــــــلح Ataxiaـــــــــلح مصطـ

Bradycardia ضربة بالدقيقة اما مصطـــــــــــــلح ٥٠ يعني قلة ضربات القلب اقل من Cardiotoxicity 
ي العدوى الفطرية بفطر  يعنCandidiasisيعني التاثير السمي �نسجة القلب اما مصطـــــــــــــــلح 

Candida species واخير مصطـــــــــــــــــــلح Coeliac disease فھو مرض يعني عدم قدرة الجسم على 
   .glutenايض مادة 

   :٤١٩معلومة رقم 
   ومعنى  ؟مصطلح طبي ــــــــــــ 

طـــــــــــــــــــلح  يعني نقص في كريات الدم البيضاء بينما مصAgranulocytosisمصطــــــــــلح 
Alopecia يعني فقدان او سقوط الشعر ومصطلـــــــــــح Amenorrhoea : يعني غياب نزول الدورة

 يعني Ascites ھي فقدان الشھية ومصطـــــــــــــــلح Anorexiaالشھرية في النساء بينما مصطلــــــــح 
  .ي فقدان الطاقة والشعور بالضعف يعن Astheniaتجمع السوائل في البطن ومصطــــــــــلح 

   :٤٢٠معلومة رقم  
  ة ــــــــــــــ �دوية شائعة ؟خمس اسماء تجاري

فھو لعfج   Augmentin اما ا�سم التجــــــــاري lorazepam ھو لعfج Ativanا�سم التجـــــــــــاري 
co-amoxiclav (amoxicillin, clavulanic acid(ــــــــاري  اما ا�سم التجBetadine جfفھو لع 

povidone-iodine اما ا�سم التجـــــــــــــاري Cytotec جfفھو لع misoprostol اما ا�سم 
   .miconazole فھو لعfج Daktarinالتجـــــــــــاري ا�خير 

   :٤٢١ معلومة رقم 
  ــــــــــــ الصيدليات الخاصة ؟الى العاملين في 

 اما ا�سم triprolidine, pseudoephedrine ھو لعfج Actifedـــــــــجاري ا�سم التـــــ
 فھو لعfج Aldactone اما ا�سم التجــــــــــاري nifedipine فھو لعfج Adalatالتجـــــــــــــــــاري 
spironolactone اما ا�سم التــــــــــــــجاري Amoxil جfفھو لع amoxicillinم  اما ا�س

   .hydroxyzine فھو لعfج Ataraxالتجـــــــــــــــــــــــاري 
   :٤٢٢معلومة رقم 

   ـــــــــــ ھي جرعته ؟Methotrexateاخر معلومة عن 
 ملغم اسبوعيا ٢٠-١٥ ملغم في البداية بعد ذلك قد تزداد الى ٧.٥يعطى ھذا العfج بجرعة واحده اسبوعيا ھي 

  .كبد او الكلية م وجود خلل في الفي حالة عد
   :٤٢٣ معلومة رقم

   ؟respiratory tract infection و Methotrexate  عfج 
 pulmonary toxicity التي ربما تسبب a cytotoxic agent من ادوية Methotrexateيعتبر عfج 

ه قد يدل فيجب عليه ا�تصال بطبيبه الخاص �نcough لذا يجب على الصيدلي تنبيه المريض في حالة حدوث 
 antibacterial فيحتاج للمعالجة باستعمال a bacterial respiratory tract infectionعلى حدوث 
therapy ج قد يسبب انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء وھذاfبا�ضافة الى ذلك فان استعمال ھذا الع 

  .respiratory tract infection بنفسه عامل مساعد لحدوث 
   :٤٢٤معلومة رقم 

   ؟   methotrexate and diclofenacتداخل عfجي بين ــــــــــــ  
  

 diclofenac, a non-steroidal anti-inflammatoryعندما يتم اعطاء ھذين الدوائين معا فان عfج 
drug جfسوف يزيد من تراكم ع methotrexate وتقلل من خروجه excretion فيزيد من تاثيراته 

  .الجانبيه 
   :٤٢٥لومة رقم  مع

   ؟Zestrilاسم تجــــــــــاري وعــــــــfج ــــــــــــــــ  
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-angiotensin والذي ھو من مجموعة ادوية ،lisinopril ھو ا�سم التجاري لعfج Zestrilيعتبر 
converting enzyme inhibitor ج بعمليةfحيث يقوم ھذا الع retain potassium فيعاكس تاثير 

  .طى ھذا العfج مرة واحدة يوميا  التي تسبب فقدان البوتاسيوم ،يعthiazide diureticادوية 
   :٤٢٦ معلومة رقم 

   ؟Imipramineعــــــــــــــfج  وتداخل ـــــــــــــ 
 عملھا منع اعادة اخذ a tricyclic antidepressant من مجموعة ادوية Imipramineيعتبر عfج 

serotonin and noradrenaline ربما تسبب تاثيرات  cardiovascular مثلarrhythmias and 
heart block خطر حدوث ، postural hypotension يزداد عندما يتم اخذ ھذا الدواء مع ادوية 

diuretics such as bendroflumethiazide.   
   :٤٢٧معلومة رقم 

   ؟Xalatanاسم تجاري مشھور ــــــــــ 
 والتي ھي �latanoprostسم التجاري لقطرة العين التي مادتھا الفعالة ھي عfج  ھو اXalatanيعتبر 

عطى مرة واحد يوميا عند   ت.glaucoma  تستعمل لمعالجة prostaglandin analogueعبارة عن 
  .المساء 

   :٤٢٨ معلومة رقم 
   ؟budesonide and fluticasoneفرق بين عfجي ـــــــــــ 

 اقوى تاثير عfجي وايضا fluticasone ويعتبر عfج corticosteroidsين من ادوية يعتبر ھذين العfج
 لذلك فانه يعاني من ايض كثير فتقل تاثيراته الجانبية مقارنة مع higher first-pass effectيعاني من 

 مايكروغرام من ٥٠ تكافىء جرعة budesonide مايكروغرام من عfج ١٠٠، جرعة budesonideعfج 
   .allergic rhinitis،وكf العfجين يستعمfن في الوقاية من ffluticasoneج ع

   :٤٢٩ معلومة رقم 
   ؟Repaglinideعــــــــــfج ـــــــــ 

 with من ا�دوية التي تستعمل لعfج السكري النوع الثاني اما بمفرده او مع Repaglinideيعتبر عfج 
metforminج بتحفيfيا ب،ويقوم ھذا العfيتا على زيادة افراز ا�نسولين ز خ.  

   :٤٣٠معلومة رقم 
    ــــــــــــــ ومريض السكري ؟ادوية ضغط الدم 

 a ربما تسبب enalapril مثل عfج angiotensin-converting enzyme inhibitorsجميع ادوية 
hypoglycaemic attack نھا تقوي التاثير الخافض للسكر �دوية� sulphonylureas..   

   :٤٣١ معلومة رقم 
  ؟ Buccastemھل سمعــــــــت بھذا العـــfج ــــــــــــ 

 prochlorperazine buccal tabletsھو ا�سم التجاري لعfج ) بكاستم ... يلفظ (Buccastemعfج 
صاصه  ويترك فترة زمنية قصيرة حتى يذوب ويتم امت.upper lip and gumوالذي يعطى من خfله وضعه 

 chemoreceptor trigger zone in theكامf يستعمل ھذا العfج لمعالجة التقيوء عن طريق غلق 
brain يعطى لمعالجة والوقاية من حدوث الغثيان والتقيوء الذي يحدث نتيجة اعطاء ا�دوية التي تسبب، 

يضا لمعالجة التقيوء  وا،)cytotoxic chemotherapy, opioids, anaesthesia(الغثيان والتقيوء مثل 
   .vestibular disordersوالغثيان والتقيوء الذي يحدث بسبب مرض الشقيقة واضطرابات ا�ذن الوسطى 

   :٤٣٢ معلومة رقم 
  ـــــــاث علميــة رصينــــــة ؟نتائــــــــج ابحـ

رجال   فان ا�شخاص ال،  ٢٠٠٩ Cardiovascular Risk Prediction Charts -BNFاستنادا الى 
 a cardiovascularالكبار غير المصابين بمرض السكري المدخنون فانھم مھددين بالتعرض �مراض القلب 

risk ل العشر سنوات القادمة من حياتھم لذا ننصح ھو�ء بترك التدخين  والسيطرة % ٢٠-١٠ بنسبةfخ
  .دھون عندھم والتمارين الرياضية على مستويات ال

   :٤٣٣معلومة رقم 
  ــــــــ عfجيــــــــــــــن ؟بسيط بين ـــــــفرق 

 بينما fungal nail infections من ا�دوية المضادة للفطريات تستعمل لمعالجة Griseofulvinعfج 
 fungal nail وھو ايضا من ا�دوية المضادة للفطريات ولكنه �يستعمل لمعالجة Nystatinعfج 

infections وانما لمعالجة Candida infections.   
   :٤٣٤ معلومة رقم 

   ؟Largactilكلمة قصيرة عن ـــــــــ عfج 
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 والذي يعتبر من ا�دوية النفسية وله تاثير chlorpromazine ھو ا�سم التجاري لعfج Largactilعfج 
  يعطى ھذا moderate antimuscarinic  وايضا تاثير مضاد للمسكارين  marked sedationمنوم 
fج عن ج مرة او مرتين يوميا ويجب ان يقاس ضغط دم المريض بعد نصف ساعة من اعطاء ھذالعfا الع

  .طريق الحقن العضلي 
   :٤٣٥ معلومة رقم 

   ؟Typhoid feverمن ا�مراض الشائعة ــــــــــــ 
 Salmonella typhii من ا�مراض الشائعة جدا والتي تحدث بسبب بكتريا Typhoid feverيعتبر مرض 

bacilli لھاfوخاصة في فصل الصيف بسبب بقائھا فترة طويلة في المياة البارة والمثلجات التي تنتقل من خ 
 يوم ،من اھم اعراض ھذا المرض ھي الصداع مع الم في ٢٣-٥لfنسان ،فترة حضانة ھذا المرض ھي من 

ضافة الى  جاف احيانا با�البطن واسھال او امساك مع ظھور طفح جلدي احمر اللون على الصدر مع سعال
  .ارتفاع درجة الحرارة 

   :٤٣٦ معلومة رقم 
   ؟a sulphonylureaمن مجموعة ادوية ــــــــــــــ 

 يمتلك فترة فعل عfجي قصير ولھذا a sulphonylurea من مجموعة ادوية Gliclazideيعتبر عfج 
دا شائعة مع ادوية ھذه المجموعة التي تكون يفضل اعطاءھا للكبار لتجنب حالة انخفاض السكر والتي تكون ج

   .glibenclamideطويلة المفعول التاثير العfجي مثل 
   :٤٣٧ معلومة رقم 

  ـــــfج ـــــــــــ واستعمال ؟عـــ
 benzodiazepine وليس من ادوية imidazopyridine من مجموعة ادوية Zolpidemيعتبر عfج 

  يمتلك ھذه العfج فترة عمل GABA receptorذي تعمل عليه وھو ولكنه يعمل على نفس المستقبل ال
قصيره ويستعمل للمساعدة على النوم في المرضى اللذين يجدون صعوبة في النوم ،ويجب تنجنه في المرضى 

  .بصورة شديدة جدا . hepatic impairmentالذين يعاون من 
   :٤٣٨معلومة رقم 

  ـــــــfج ؟ـــــــــــ وعـــــمــــــرض شائع ـ
 التھاب المثانة من ا�مراض الشائع جدا ويتميز بعدة اعراض منھا ا�لحاح في البول وتكرار Cystitisيعتبر 

عدد مرات البول مع وجود حرقة في البول ويحدث في النساء والرجال وا�طفال ولكنه في النساء اكثر شيوعا 
يسبب  تحطيم للكلية والمثانة ،يحدث ھذا المرض بسبب وفي ا�طفال اكثر صعوبة في تشخيصه واخطر �نه قد 

   يعالج باستعمال ا�دوية المسكنة والمضادات الحيوية المناسبة وايضا باستعمال ا�دوية E.COLIبكتريا 
  . وتستعمل لمدة يومين فقط PHالتي تجعل البول قاعدي 

   :٤٣٩  معلومة رقم 
  جسم ؟ــــــــــــ وخفض حرارة الا�سبرين ــــــ

 فتؤدي الى توسيع ا�وعية الدموية hypothalamusيقوم ا�سبرين بخفض حرارة الجسم عن طريق تحفيز 
الطرفية او الجانبية وزيادة التعرق وھذا يسمح بفقدان الحرارة عن طريق الجلد وتبريده عن طريق عملية 

ه فيساعد فيقوم ا�سبرين بتثبيط يزيد من حرارة الجسم prostaglandin Eالتبخر اثناء التعرق وايضا ان 
  .ايضا على خفض الحرارة 

   :٤٤٠ معلومة رقم 
  

   الم القرحة المعدية ـــــــــــــــــ وا�ثني عشرية ؟
  

  يزداد عند تناول الطعام اما الم القرحة التي تحدث في ا�ثني Gastric ulcerالم القرحة التي تحدث بالمعدة 
  .ند تناول الطعام  فيزول عDuodenal ulcerعشري 

   :٤٤١معلومة رقم 
  رعتين ــــــــــــــــــ ومرض ؟ج

 ايام من عfج ٧ تكون فعاليتھا مساوية لكورس عfجي لمدة azithromycinجرعة واحدة من عfج 
doxycycline في معالجة chlamydial infections جfوذلك �ن ع azithromycin يمتلك تاثير 

   .hours ٦٨ long half-life of ساعة ٦٨لعمر الزمني له ھو عfجي طويل �ن نصف ا
   

   :٤٤٢معلومة رقم 
   ؟clindamycinعfج ـــــــــــــ 



 ٢٩٧

 وتعمل على البكتريا bacteriostatic من المضادات الحيوية التي تثبط عمل البكتريا clindamycinعfج 
لجانبية ھو التھاب القولون الكاذب الموجبة الغرام والبكتريا ا لfھوائية من اقوى تاثيراته ا

Pseudomembranous colitis.   
   :٤٤٣ معلومة رقم 

  ادوية ـــــــــــــ وامراض ؟
 مثل nonselective β-antagonistsھناك ثfث امراض يجب على صاحبھا تجنب استعمال ادوية  

Propranolol ا�مراض ھي الربو Asthma (increased risk of bronchospasm ( وامراض
  .؛ diabetesومرض السكر peripheral vascular diseaseا�وعية الدموية الطرفية 

   :٤٤٤ معلومة رقم 
   ـــــــــــــ كيف يعمل ؟mannitolعfج 

 في كل من osmolality من ا�دوية المدررة يعمل من خfل سحب الماء بسبب زيادة mannitolيعتبر عfج 
proximal convoluted tubule و loop of Henle و collecting ducts فيؤدي الى خروجه وتقليل 

 Decreases intraocular and intracranialحجم الدم ويستعمل في خفض ضغط العين والراس 
pressure.   

   :٤٤٥ معلومة رقم 
  ــــــــ وتحسس ؟عfج ـــــــــ

 و Furosemide و Sulfonamides ھي كل من sulfa groupمن ا�دوية التي تنحسس لمجموعة 
bumetanide و torsemide و thiazide diuretics.   

   :٤٤٦معلومة رقم  
  عfج ــــــــــــــ وتاثير؟

 تقوم بزيادة اخراج الصوديوم والكلورايد والماء من الجسم فتقلل حجم الدم  thiazide diureticsادوية 
  .تخفف الضغط عليھا وية الطرفية فوايضا تقلل  مقاومة ا�وعية الدم

   :٤٤٧ معلومة رقم 
  ــــــــــــــ ومعلومات نادرة ؟عfج شائع  ـ
 من ا�دوية الشائعة جدا ،من اھم المعلومات عنه ان جرعته �تحتاج الى أي Dexamethasoneيعتبر عfج 

قة ،وايضا يتوفر دقي/ مل ١٠تقليل في حالة وجود الفشل الكلوي حتى لو كان معدل الترشيح  الكلوي اقل من 
ھذا العfج على شكل امبو�ت ويمكن استعمال ھذه ا�مبو�ت عن طريق الفم وتعطي تاثيرھا العfجي لكن 

  . دقائق ٥بصورة اقل ،وان ا�عطاء الوريدي له يجب ان يكون على ا�قل ليس اقل من  
   :٤٤٨معلومة رقم 

  استعماله  ؟ـــــ جرعته ـــــــ  ــــــــــــDesloratadineعfج 
 الذي يستعمل في عfج اعراض التحسس مثل Antihistamine من ادوية Desloratadineيعتبر عfج 

 ملغم باليوم ،وھو ٥الرشح والعطاس والحكة والطفح الجلدي وھو موجود في اغلب صيدلياتنا  ،جرعته ھي 
حتاج جرعة ھذا العfج تقيليل في   �تloratadine لعfج active metaboliteيعتبر الشكل المتايض الفعال 

جميع مراحل الخلل الكلوي ،يفضل تناول العfج بعد الطعام اذا كان المريض يشكو من مشاكل ھضمية ،قد 
  .يسبب ھذا العfج النعاس احيانا 

   :٤٤٩ معلومة رقم 
  ــــــــــــــــــــــــ ومرض ؟معلومة عن عfج 

 التي تستعمل في عfج مرض تضخم finasteride مثل عfج reductase inhibitors- _٥تعتبر ادوية 
المرض الشائع جدا في كبار السن بعد ) Benign prostatic hyperplasia (BPHالبروستات الحميد 

 dihydrotestosterone الى شكله الفعال testosterone سنة حيث يمنع ھذا العfج تحول ٥٠عمر 
(DHT (٥ تثبيط انزيم  الذي يسبب ھذا المرض عن طريق_ -reductase جي لھذاfحيث يؤدي الفعل الع 

  الى تقليل حجم البروستات tamsulosinالدواء وعكس باقي ا�دوية المستعمله في ھذا المرض مثل عfج
reduction in prostate volume أشھر وايضا يقلل من ٦  ومنع تقدم المرض ولكن ھذا يحتاج الى 

اته الجانبية قلة الوظيفة الجنسية والرغبة بھا وايضا يسبب تضخم الثدي عند الرجل  من اھم تاثيرPSAتركيز 
gynaecomastia.  

  
   

   :٤٥٠معلومة رقم 
   ــــــــــــــــ باختصار ؟Diabetic Nephropathyعfج  



 ٢٩٨

 تقليل تناول المواد التي تحتوي البروتين والسيطرة على سكر Diabetic Nephropathyيتضمن عfج 
 ١٣٠/٨٠ والسيطرة على ضغط الدم بحيث يكون اقل من Statinsدم ومعالجة ارتفاع الدھون بالدم بادوية ال

mmHg باعطاء ادوية ACE inhibitors او angiotensin II receptor blockers مجتمعه او 
  .نفرده م

   :٤٥١معلومة رقم 
  مرض ـــــــــــــــ وعfج ؟

ملغم عن طريق العضلة ھو العfج ا�فضل لمعالجة المغص الكلوي  ٧٥ بجرعة Diclofenacيعتبر عfج 
renal colicا لم تحصل ا�ستجابة وخف ا�لم  وتعاد ھذه الجرعة بعد نصف ساعة اذ.  
   :٤٥٢ معلومة رقم 

    ؟calcium stonesادوية ــــــــــــــــــــــــ و   
 promote calcium stonesلمجاري البولية من ا�دوية التي قد تسبب في حدوث حصوة الكالسيوم في ا

 اما ا�دوية التي تمنع acetazolamide و theophylline و steroids و loop diureticsھي كل من 
  .لجسم وتقلل من وجودة في البول   �نھا تزيد من اعادة امتصاص الكالسيوم لThiazidesحدوثھا ھي 
   :٤٥٣معلومة رقم 

  اب ؟فشل ــــــــــــــ واسب
 وذلك يعود اما ان تكون الجرعة غير كافية او Erythropoietinقد يحدث فشل في ا�ستجابة العfجية لدواء 

 Hyperparathyroid boneھناك نقص في الحديد يجب تعويضه او ھناك نشاط في الغدة جار الدرقية 
disease او بسبب حدوث Concurrent infection/inflammationم با�لمنيوم حيث  او بسبب التسم

  .�ستجابة العfجية لھذا الدواء ان جميع ھذه ا�سباب تقلل من ا
   :٤٥٤ معلومة رقم 

  لجانبية ـــــــــــــــ وعfج ؟التاثيرات ا
من  % ٢٥ ھي حدوث ارتفاع سريع في ضغط الدم في Erythropoietinمن أھم التاثيرات الجانبية لعfج 

 Bone وايضا يسبب الم العظام encephalopathy and seizuresدي المرضى الذين يتناولون قد يؤ
aches وايضا يسبب اعراض مشابھة لمرض ا�نفلونزا Flu-like symptoms وايضا يسبب فقرد الدم  

  .PCVبنقص الحديد وارتفاع 
   :٤٥٥ معلومة رقم 

  
  و استعمال ؟ ...... Erythropoietinعfج 

ا�دوية المھمة  يحفز انتاج كريات الدم الحمراء التي تستعمل في عfج  من Erythropoietinيعتبر عfج 
وايضا فقر الدم الذي chronic renal failureفقر الدم الذي يحدث بسبب مرض الفشل الكلوي المزمن 

   .cytotoxic therapyيحدث بسبب استعمال ا�دوية السرطانية 
   :٤٥٦معلومة رقم 

  ـــــ جرعته  ؟   ــــــMetoclopramideعfج 
  

 من ا�دوية الشائعة  جدا ،يعتبر امن خfل فترة الحمل Metoclopramide hydrochlorideيعتبر عfج 
 RENAL ملغم ثfث مرات يوميا ،�تحتاج جرعته الى تقليل في حالة حدوث ١٠نسبيا ،جرعته ھي 

IMPAIRMENT مرات يوميا لمعالجة ٣ ملغم ١٠ويعى ايضا بجرعة hiccups.   
  

   :٤٥٧معلومة رقم 
   ـــــــــــ Amoxicillinعfج 

  
 ساعات قد تصل ٨ غم كل ١ الى ٢٥٠ من اشيع المضادات الحيوية تتراوح من Amoxicillinيعتبر عfج 

 ١٠اقل من ) GFR (mL/min  �تقلل جرعة العfج ا� اذا اصبح  endocarditis غم في مرض ١٢الى 
 increased( من الكلية فيزيد سميته methotrexateقلل من خروج عfج ،من اھم تداخfته العfجية انه ي

risk of toxicity.(  
   :٤٥٨ معلومة رقم 

  مال ؟ ـــــــــــ الجرعة وا�ستعAmlodipineعfج 
 يستعمل في عfج Calcium-channel blocker من ادوية Amlodipineيعتبر عfج 

Hypertension و Angina prophylaxis١٠–٥ه ھي  جرعت mg يوميا مرة واحده فقط ،�تعدل 



 ٢٩٩

 inactive metabolites  �نه يتايض   الى شكل غير فعال RENAL IMPAIRMENTالجرعة في 
  .قط يستعمل عن طريق الفم ف

   :٤٥٩ معلومة رقم 
  ــــــــــــــــــــــ وتداخل ؟عfج 

 والذي يعطى عادة antagonist H٢  من ا�دوية المشھورة جدا من مجموعةRanitidineيعتبر عfج 
 ملغم باليوم ، � تعدل جرعة ھذا العfج ا� اذا كان معدل الترشيح الكلوي ٣٠٠-١٥٠بجرعة عن طريق الفم 

 وايضا itraconazole حيث تعطى نصف الجرعة الطبيعية ويقلل ھذا العfج امتصاص كل من ١٠اقل من 
  . وسط حامضي ى �ن امتصاصھما يحتاج الketoconazoleعfج 

   :٤٦٠ معلومة رقم 
  ـــــــــــــ ونصيحة صيد�نية ؟عfج ـــــــــــــ

 وعندئذ تكون ١٠اقل من ) GFR (mL/min الى تعديل ا� اذا اصبح �Cefotaximeتحتاج جرعة عfج 
عل  ساعة وايضا من المھم ان نذكر ان ھذا العfج يزيد من ف١٢- ٨ غم كل ١اعلى جرعة مسموح بھا ھي 

 غم ١ مل بالحقن العضلي و ٤ غم في ١ ويعطى ھذا العfج بعد حل Anticoagulantsالمانع للتخثر �دوية 
 دقيقة اما خfل وريدي مباشر فيجب ان تكون ٦٠-٢٠ خfل IV Infusion مل بالتسريب الوريدي ٥٠في 

  . دقائق ٤- ٣ على ا�قي خfل
   :٤٦١ معلومة رقم 

  ؟RENAL IMPAIRMENTــ والفشل الكلوي  ــــــــceftriaxoneعfج 
 �تحتاج أي تقليل او تعديل او تطويل فترة استعمال العfج اكثر من الطبيعي وانما ceftriaxoneجرعة عfج 

 غم باليوم وليس ٢ فقط تصبح الجرعة العظمى ھي as in normal renal functionيعطى بصورة طبيعية 
  . باليوم كما في الشخص الطبيعي  غم٤

   Renal –drugs hand book:المصدر 
  : ٤٦٢معلومة رقم 

   ـــــــــ جرعته واستعماله ؟Cetirizine hydrochlorideعfج 
 في ازالة اعراض التحسس Antihistamine والذي ھو Cetirizine hydrochlorideيستعمل عfج 

ميا ،و�تحتاج جرعته الى تعديل  ملغم مرتين يو٥ ملغم يوميا او ١٠الطفح والرشح والعطاس ويعطى بجرعة 
   .١٠اقل من ) GFR (mL/minفي مرض الفشل الكلوي حتى لو كان 

   :٤٦٣ معلومة رقم 
  ـــــــــــ وجرعة ؟عــــــــــfج ــ

 Mild من ا�دوية شائعة ا�ستعمال جدا في ھذه ا�يام جرعته لمعالجة Cefotaximeيعتبر عfج 
infection : ساعة اما جرعته ١٢ غم كل ١للكبار ھي Moderate infection ساعات ٨ غم كل ١ فھي 
-Life غرام باليوم في ١٢ ساعات وقد تصل الجرعة الى ٦ غم كل ٢ فھي Severe infectionاما جرعته 

threatening infection ت يوميا كما في التھاب السحايا  مرا٤-٣ مقسمة الى.  
   :٤٦٤ معلومة رقم 
  ــ وطريقة ا�عطاء الصحيحة ؟ــــعfج ــــــــــــ

 مل ويعطى ٢٠فانه يجب ان يحل في Bolusعن طريق الوريد مباشرة Ranitidineفي حالة اعطاء عfج 
 فيجب ان تحل ا�مبولة من عfج Intermittent infusion دقيقة اما اذا اعطي ٢على ا�قل خfل 

Ranitidineل ١٠٠ ملغم في ٥٠fج  ساعة٢ مل من محلول وتعطى خfوھذا المحلول مع ع، 
Ranitidineلfعدھا يتلف  وب٢٤ يمكن ان يستعمل خ.  
   :٤٦٥ معلومة رقم 

  وجرعة ؟ .....واستعمال..... عfج 
 من ا�دوية المتوفرة في اغلب الصيدليات يستعمل ھذا العfج في معالجة ارتفاع ضغط Ramiprilيعتبر عfج 

 وايضا يستعمل بعد ا�صابة بمرض احتشاء Heart failure ومرض فشل القلب Hypertensionالدم 
 ١٠ ملغم الى ١.٢٥عضلة القلب والجلطة الدماغية لمنع حدوثھا مرة ثانية وجرعة ھذا العfج تتراوح بين 

ملغم مرة واحدة او مقسمة على جرعتين باليوم وھذا العfج يتايض الى شكل عfجي فعال اخر وھو 
ramiprilat.  
  : ٤٦٦ معلومة رقم 

   ـــــــ وجرعة ـــــــ وتداخل ؟عfج
 في ازالة اعراض التحسس الطفح والرشح Antihistamine والذي ھو chlorpheniramineيعتبر عfج 

 الذي يحدث عادة بسبب العfج او الغذاء Treatment/prophylaxis of anaphylaxisوالعطاس وايضا 
 ٤ين والمحلول الملحي ،جرعة ھذا العfج عن طريق الفم كمساعد لfدرينالين والھايدروكورتزون وا�وكسج



 ٣٠٠

mg ٦–٤ times a day اما عن طريق IV/IM/SC :٢٠–١٠mg ج ھوfت مع ھذا العfمن اھم التداخ 
   .phenytoin toxicity حيث يؤدي phenytoin metabolismتثبيطه 

  
   :٤٦٧معلومة رقم 

   ؟ Acyclovir  ــــــــــــــــــــ ٤معلومات عن عfج  
 ٣ الى ٢ عن طريق الوريد    يجب ان يتناول كمية كافية من السوائل acyclovirالمريض الذي يستعمل عfج 

 ساعة من المعالجة  ومن اھم الجرع التي يجب على الصيدلي حفظھا ٢٤لتر باليوم  خfل فترة المعالجة وبعد 
   ..mg/kg q.i.d ٢٠ھي جرعته لfطفال  لعfج مرض الجدري المائي وھي 

   :٤٦٨معلومة رقم 
  

   ؟Acyclovir  ــــــــــــــــــــ ٣معلومات عن عfج  
  

 من ا�دوية التي يسمح بصرفھا خfل الحمل اذا كانت الفوائد من استعماله اكثر من Acyclovir يعتبر عfج
 ومن Acyclovir ،�يعطى ھذا العfج لمن لدية تحسس من .Category Cمخاطر عدم استعماله أي يعتبر 

 crystalline precipitationالنصائح المھمة عدم اعطاء عن طريق الوريد بصورة سريعة جدا �نه يسبب 
   .renal insufficiency ويسبب renal tubulesفي 

   :٤٦٩معلومة رقم 
   ؟Acyclovir  ــــــــــــــــــــ ٢معلومات عن عfج 

  وغيره ،يحتاج ھذا Chickenpoxيروسية مثل الجدري المائي يستعمل عfج لعدة انواع من العدوى الفا
 ٥٠–٢٥ Creatinine clearanceالعfج الى تعديله جرعته اذا كان ھناك خلل في عمل الكلية وكان 

mL/min او اقل و�تحتاج الجرعة الى تعديل اذا كان ھناك خلل في الكبد و� في كبار السن و�يتاثر 
  .لفم فيعطى بغض النظر عن الطعام ا استعمل عن طريق اامتصاصه بوجود الطعام اذ

   :٤٧٠معلومة رقم 
   ؟Acyclovirمعلومات عن عfج   ــــــــــــــــــــ 

 Antiviral  من ا�دوية الشائعة ا�ستعمال وھو من ا�دوية المضادة للفايروساتAcyclovirيعتبر عfج 
agent يسمى تجاريا Zoviraxالفايروس عن طريق قطع سلسلة  يعمل على منع تضاعف DNA وايضا 

  .لى شكل اقراص وحقن وكريم ومرھم  ،يتوفر عviral DNA polymerase يثبط و�يفعل 
   :٤٧١ معلومة رقم 

   ؟Nitrofurantoinمعلومات مختصرة عن ــــــــــــــــــ عfج 
ب المجاري البولية ،اشيع اسم  من المضادات الحيوية التي تستعمل في عfج التھاNitrofurantoinيعتبر 

-٥٠ ،يعطى عن طريق الفم فقط ،جرعته لعfج  التھاب المجاري البولية ھي Furadantinتجاري له ھو 
كغم باليوم اما الوقاية فيعطى بجرعة ليلية / ملغم ٧- ٥ ملغم اربع مرات يوميا اما لfطفال فجرعته ھي ١٠٠
ة ھذا العfج � في خلل الكبد و� الكلية و� في الكبار،يؤخذ  ملغم فقط ،�يحتاج الى تعديل جرع١٠٠-٥٠ھي 

ولكنه ممنوع عند الو�دة او قربھا جدا  .Category B ھذا العfج مع ا�كل او الحليب ،ويعتبرامن خfل الحمل
ذا ا� انه يسبب الغثيان كتاثير جانبي وايضا الحامل تعاني من الغثيان اصf فيسبب زيادة الغثيان لھا ولھ

افضل  فان استعمال العfج على شكل كبسول يكون �GI upsetيوصى به من ھذه الناحية ، في حالة حدوث 
  .من استعماله على شكل معلق 

   :٤٧٢معلومة رقم 
   ؟Nimodipineكلمة مفيدة وعملية ـــــــــــــــــــ عن عfج 

 Calcium channelادوية  من ا�دوية المھمة جدا وھو من مجموعة Nimodipineيعتبر عfج 
blocker يسمى تجاريا Nimotop ت الملساءfت القلب والعضfيعمل على منع دخول الكالسيوم الى عض 

فيسبب استرخاء العضfت ويسبب توسع با�وعية الدموية فتقل المقاومة المحيطية للقلب يؤدي ھذا الى ھبوط 
) نزف في الدماغ  (Subarachnoid hemorrhageضغط الدم ،يعطى عن طريق  الفم فقط  لمعالجة 

 ٤ ملغم كل ٣٠ يوم في حالة وجود خلل في الكبد تقلل الجرعة الى ٢١ ساعات لمدة ٤ ملفم كل ٦٠بجرعة 
ساعات اما في حالة وجود خلل في الكلية فfتحتاج الجرعة الى تعديل ،يبدا مفعوله العfجي بسرعة جدا   

 ساعات  �يتاثر  امتصاص العfج بوجود الطعام  وھو يعتبر ٤عد ويكون في اعظمه بعد  ساعة وينتھي ب
Category C. بالنسبة للحامل .  

   :٤٧٣معلومة رقم 
   نظرة صيد�نية ـــــــــــــــــ  لمرض الشقيقة ؟

  



 ٣٠١

تتضمن معالجة مرض الشقيقة معالجة النوبة الحادة التي تكون مصحوبة بصداع شديد في جانب واحد من 
نبين  قد يستمر عدة ساعات مع غثيان وتقيوء وحساسية من الضوء والصوت وايضا يتضمن الراس او جا

المعالجة الوقائية اذا تعرض المريض الى نوبات صداع اكثر من ثfث مرات بالشھر وتتضمن المعالجة ا�ولية 
ض   وقد يعالج بعmetoclopramide ومضادات التقيوء والغثيان paracetamolاعطاء المسكنات  

   اما المعالجة الوقائية فتوجد عدة خيارات عfجية منھا    العfج بادوية triptanالمرضى ايضا بادوية 
propranolol و  valproate و  amitriptyline.    

   :٤٧٤معلومة رقم 
   ــــــــــــــ معلومات بسيطة ؟Digoxinعfج 

 القلب حيث يقوم بتقوية تقلص عضلة القلب  من ا�دوية التي تستعمل لعfج فشلDigoxinيعتبر عfج 
  اذا كان  مصحوب مع مرض فشل القلب  يمتلك atrial fibrillationوتنظيم  ضربات القلب وايضا يعالج 

 narrow therapeuticھذا العfج فترة تاثير طويلة تكفي �ن يستعمل مرة واحدة يوميا كما يمتلك 
marginيحد ث التسمم بالديجوكسين الذي يتميز بحدوث  مما يستدعي ان تضبط الجرعة حتى� nausea, 

vomiting, anorexia, diarrhea وايضا abdominal pain ومن العوامل التي قد تسبب احتمالية، 
كبيرة في حدوث التسمم بالديجوكسين ھي نقص البوتاسيوم والذي قد يحدث ايضا باستعمال ھذا العfج ايضا 

 يقل جدا hypokalaemia فان خطر  حدوث ACE inhibitor او spironolactone،ووعند استعمال 
  .لعfج على شكل حبوب وحقن وشراب ،يتوفر ھذا ا

   :٤٧٥ معلومة رقم  
   ـــــــــــــ وفشل القلب ؟Spironolactoneعfج 

 التي تعمل عكس عمل a potassium-sparing diuretic من ادوية Spironolactoneيعتبر عfج 
ستيرون في الجسم أي يزيد من خروج الماء والصوديوم ويحافظ على البوتاسيوم ،يمكن ان يستعمل ھذا ا�لد

 في معالجة فشل القلب وذلك لتقليل اعراض فشل القلب ولكن يجب ان an ACE inhibitorالعfج مع ادوية 
  . ملغم يوميا ٢٥غيرھا اعظمھا ھي يستعمل بجرعة ص

   :٤٧٦معلومة رقم 
  ؟Promethazineد�نية عن ـــــــــــــــــ عfج معلومات صي
 التي تستعمل في عfج ا�رق a sedating antihistamine من ادوية Promethazineيعتبر عfج 

 مثل الحكة والرشح من اھم التاثيرات allergy واضطرابات النوم وايضا يستعمل في ازالة اعراض الحساسية
ھذا العfج ھي الصداع واحتباس البول واضطراب الرؤيا ويمكن ان يستعمل الجانبية التي تظھر مع استعمال 

والتقيوء الذي يحدث ھذا العfج للكبار وا�طفال فوق عمر سنتين ويستعمل ايضا بفعالية عالية في عfج غثيان 
  .بسبب السفر 
  :٤٧٧معلومة رقم 

  ـــــــــــــــــــ عن الكحول ؟كلمة صيد�نية 
 يكون الشخص الكحولي معرض a central nervous system depressantمن ا�دوية  Alcoholيعتبر 

 با�ضافة الى ذلك امراض القناة الھضمية liver disease, cardiomyopathy, pancreatitisلكل من 
،اعراض قطع الكحول مباشرة ھي الرجفة وزيادة ضربات القلب والغثيان والتقيوء والتعرق وايضا قد تحدث 

  .hallucinations and seizuresنجات عصبية وھلوسة تش
   :٤٧٨معلومة رقم 

   ـــــــــــــــــــــ وكبار السن ؟Glibenclamide and gliclazideعfجي 
 من ا�دوية التي تستعمل لعfج مرض السكري النوع Glibenclamide and gliclazideيعتبر عfجي 

بنكرياس على افراز ا�نسولين وھذا يشترط وجود بقايا من ھذه الخfيا حتى الثاني تقوم بتحفيز خfيا بيتا في ال
 gliclazide ساعة في اليوم بينما ٢٤ يعمل لفترة طويلة Glibenclamideتعمل عليھا ھذه ا�دوية ،عfج 

اثير  ساعة في الجسم ،والعfج الذي يعمل لفترة اقصر يكون اقل تسببا في حدوث ھبوط السكر كت١٢يعمل لمدة 
جانبي ومن المعروف ان كبار السن يقل عندھم ا�يض العfجي فيزداد تاثير ا�دوية وخاصة الخافظة للسكر 

  . للكبار gliclazideوخاصة طويلة المفعول فيكون المفضل من ھذه الناحية 
   :٤٧٩ معلومة رقم 

  ـــــــــــــــــــ وتاثيرات ؟ عfج ــــ
 Hematopoietic disturbancesبب كل من تاثيرات على الدم  تسSulfonamidesادوية مجموعة 

 ولمنع حدوث Nausea, vomiting and diarrhea وايضا تسبب Crystalluriaوايضا تسبب 
Crystalluria  بواسطة  Taking of drinks with alkaline pH .   

   :٤٨٠ معلومة رقم 
  ـــــــــــــــــــ صيد�نية ؟ معلومة ـــ
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 Carbapenems and ومجموعة Cephalosporins ومجموعة Penicillinsموعة  كل من مج
monobactams  تعتبر مضادات حيوية تمتلك antibiotics contains a beta-lactam ring في 
  .تركيبھا الكيميائي  

   :٤٨١ معلومة رقم 
  ـــــــــــ مصطلحات وتوضيحات  ؟المضادات الحيوية ــ

 ايام ،والمضاد الحيوي الذي يسمى �٥ستعمال المضادات الحيوية ھي ليس اقل من اقل فترة كورس عfجي 
Bactericidal effect ھو فقط الذي Destroying of bacterial cells مثل Penicillins اما المضاد، 

 مثل Inhibition of bacterial cell divisionفھو الذي يسبب     Bacteristaticالحيوي الذي يسمى 
Macrolides.   

   :٤٨٢معلومة رقم 
  ؟............ يات الدم البيضاء تحليل كر

  من التحليل الروتينية في اغلب white blood cell (WBC) count يعتبر تحليل تعداد كريات الدم البيضاء
  سواء كان بكتيري او فايروسي infectionا�مراض حيث يساعد في تشخيص عدة حا�ت مرضية مثل 

خص بعض انواع الحساسية وامراض قلة المناعة ،واحد من انواع كريات الدم البيضاء ھي وايضا يش
lymphocytes حيث يقوم ھذا النوع بقسميه  B cells and T cells بالتخلص من microorganisms 

 تدل على العدوى viral infections  ،ومن المھم ان نذكر ان زيادة infectionالتي تسبب العدوى 
   .mumpsروسية مثل النكاف  الفاي

   :٤٨٣ معلومة رقم 
  مصطلح ــــــــــــــــــــــــ  ومعنى ؟

  
 معدل تركيز الھيموكلوبين في كريات الدم الحمر وھو مختصر  مأخوذ من بداية ھذه )MCHC(يعني مصطلح 

 علم  ويعتبر من التحاليل المھمة فيmean corpuscular haemoglobin concentrationالكلمات 
الدم ويعطي تشخيص لبعض امراض الدم حيث ان قلة ھذا التركيز قد  تعني ان المريض مصاب فقر الدم بنقص 

   .iron deficiency anaemiaالحديد او الثfسيميا 
   :٤٨٤معلومة رقم 

  ـــــــــــــ التھاب المثانة  ؟ا�دوية المفضلة لمعالجة ــــ
الشكاوى الشائعة لدى اغلب الناس وھي تكون بالنساء اكثر من الرجال  من Cystitisيعتبر التھاب المثانة 

لعدة عوامل من ابرزھا قصر ا�حليل عند النساء مما يسھل عملية الغزو البكتيري للمثانه ومن المضادات 
 trimethoprim or nitrofurantoin وايضا amoxicillinالحيوية المفضلة لھذا ا�لتھاب ھي 

  . التي تستعمل عن طريق الفم cephalosporinية مجموعة با�ضافة الى ادو
   :٤٨٥ معلومة رقم 

  عfج ــــــــــــــــ وطريق استعمال مناسبة ؟
 oral dosage افضل من اعطاءه عن طريق الفم suppositories    عن طريق يعتبر  اعطاء العfج 

form طفال في حالتينfل :  
  . العfج  اذا مانع الطفل من استعمال- او�

  .ذا كان الطفل يعاني من التقيوء ا–ثانيا 
   :٤٨٦ معلومة رقم 

   ؟Viral meningitisالتھاب السحايا الفايروسي ـــــــــــــــــ 
 عبارة عن التھاب يصيب سحايا الدماغ عند ا�نسان ومن Viral meningitis  التھاب السحايا الفايروسي 

وقد يصاحبه ارتفاع )قد يغيب ھذا العرض عند ا�طفال الصغار ( وصfبتھا اھم اعراضه ھي الصداع والم الرقبة
بدرجة الحرارة ويعتبر التھاب السحايا الفايروسي اقل خطورة من البكتيري �نه يشفى تلقائيا وغير مھدد 

  .للحياة 
   :٤٨٧ معلومة رقم 

  اشكال صيد�نية ــــــــــــــ وفوائد استعمال ؟
 ا�شكال الصيد�نية التي تعمل من خfلھا عدة ادوية وھي مفيدة جدا اذا تم اعطاء  منEmollientsيعتبر 

 soothe, smooth and hydrate لمريض ا�كزما �نه يرطب وينعم الجلد Emollientsالعfج على شكل 
the skin ويكون تاثيره قصير لھذا نحتاج تطبيقه عدة مرات باليوم .  

   :٤٨٨ معلومة رقم 
  ـــــــــــ  واستعمال ـــــــــــــــ وجرعة ؟عfج ــــ
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 من ا�دوية التي تستعمل لعfج نقص ھرمون الغدة الدرقية )Thyroxine (levothyroxineيعتبر عfج 
hypothyroidism مايكروغرام اما ١٠٠ نتيجة خمول الغدة او استاصالھا يعطى بجرعة بدائية �تتجاوز 

  ويعطى العfج قبل تناول TSH مايكروغرام اعتمادا على تركيز ٢٠٠- ١٠٠ الجرعة الدائمة فھي تتراوح بين
  ).صباحا (الطعام بساعة مع وجبة الفطور 

   :٤٨٩معلومة رقم 
   لفترة طويلة ،لماذا ؟�Chlorhexidineيفضل استعمال 

غ  الذي ھو عبارة عن غرغرة متوفرة بالصيدليات للعناية با�سنان  صبChlorhexidineيسبب عfج 
  .نصح بعدم استعماله لفترة طويلة اذا استعمل لفترة طويلة لذا ن  brownا�سنان باللون 
   :٤٩٠  معلومة رقم 

  مرض ـــــــــــــــــ باختصار شديد ؟
 من ا�مراض الخطرة والمھددة للحياة وتتميز بزيادة تجمع السوائل في Cerebral oedemaيعتبر 
 وتكون بسبب نقص ا�وكسجين كما يحدث intracranial pressure ويحدث ارتفاع ضغط  brainالدماغ

 وتعالج باعطاء strokeفي المناطق المرتفعة او نتيجة مرض التھاب السحايا او نتيجة 
 g/kg ٢–٠.٢٥ dose ofبجرعة ) mannitol (osmotic diuretic وعfج dexamethasoneعfج
over ٦٠–٣٠ minutes عن طريق الوريد .  

   :٤٩١قم معلومة ر
  ة ــــــــــــــ في الصيدليات ؟من ا�دوية الشائع

 من ا�دوية المتوفرة في صيدلياتنا بكثر وتنتج من شركات متعددة وتباع باسعار Atenololيعتبر عfج 
 يستعمل في cardioselective beta-adrenoceptor blockerمختلفة يعمل ھذا العfج عن طريق 

 ،جرعة ھذا العfج لمرض ضغط الدم ھي anginaدم ومرض الذبحة الصدرية عfج مرض ارتفاع ضغط ال
 ملغم باليوم الواحد ،�يسمح ابدا للصيدلي و�غيره صرف ٥٠ ملغم يوميا وان كانت في الغلب تكفي ١٠٠- ٢٥

ھذا العfج بدون امر طبيب بوصفة طبية ،ربما يحجب ھذا الدواء اعراض انخفاض سكر الدم مثل زيادة 
القلب والرجفة باستثناء التعرق فانه �يستطيع اخفائه لذا �يفضل استعماله لمريض السكري مالم ضربات 

يكون المريض مسيطر على سكر الدم بالعfج والحمية الغذائية ،قد يسبب ھذا العfج بطء بضربات القلب لذا 
 يسبب ھذا العfج ضيق في حالة حدوث ھذا التاثير فانه يجب على المريض طلب النصيحة من الطبيب ،قد

  .بات الھوائية في الجرع العالية بالقص
   :٤٩٢ معلومة رقم 

   ؟Bumetanideمعلومات بسيطة عن عfج ـــــــــــــــ 
 يعمل على منع اعادة امتصاص loop diuretic من ا�دوية المدرره من نوع Bumetanideيعتبر عfج 

ذا اعطي عن طريق الفم فان فعله العfجي يبدا بعد ساعة ويستمر الماء والصوديوم وبالتالي زيادة خروجھما ،ا
لمدة ست ساعات ومن اھم تاثيراته الجانبية ھي فقدان البوتاسيوم لذا قد يكون اعطاء مكمfت البوتاسيوم 

  .درار ينقص مع مرور الوقت ضروري في بعض ا�حيان ،فعله العfجي عن طريق زيادة عدد مرات ا�
   :٤٩٣ معلومة رقم 

   ؟chest infectionمريض الربو ـــــــــــ و 
 فھذا يدل wheezing و chesty coughاذا كان مريض الربو يعاني من ارتفاع درجة الحرارة مع سعال 

  .ة باحد ادوية المضادات الحيوية  عنده ويحتاج للمعالجchest infectionعلى حصول 
   :٤٩٤ معلومة رقم 

  ـ واستعمال ؟عfج ـــــــــــــــــــــ
 non-sedating من ا�دوية المضادة للھستامين التي �تسبب النعاس Cetirizineيعتبر عfج 

antihistamine drug ج مختلف انواع التحسس مثلfوالتي تستعمل في عallergic rhinitis (hay 
fever( ن ا�نفي الرشحfحيث يعالج السي  rhinorrhoea والعطاس sneezingج اfيضا من نفس  وع

  المجموعة  الدوائية ونفس ا�ستعمال 
   :٤٩٥ معلومة رقم 

  مرض ـــــــــــــــــــــ  واعراض ؟
 ومن ناحية سريرية يتميز بالم في العين intraocular pressure يتميز بزيادة Glaucoma  مرض 

  .واضطراب في الرؤيا وصداع وفي بعض ا�حيان تقيوء وغثيان 
   :٤٩٦  معلومة رقم 

  اسماء تجارية ــــــــــــــــــــ  �دوية شائعة ا�ستعمال ؟
) يلفظ زنكال  (Xenical اما ا�سم التجاري sildenafilھو للعfج ) فياكرا ( يلفظ Viagraا�سم التجاري 

 فھو لعfج المانع للحمل Yasminاما ا�سم التجاري ) اورليستات (يلفظ orlistatفھو لعfج 
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ethinylestradiol, drospirenone بينما ا�سم التجاري Ventolin فھو لموسع القصبات الھوائية 
   .diazepam فھو للعfج الشھير جدا Valium اما ا�سم التجاري salbutamolالشھير 

   :٤٩٦معلومة رقم 
   ـــــــــــــــــ وادوية  ؟zاسماء تجارية  تبدا بحرف 

  ondansetronفھو لعfج   Zofran اما ا�سم التجاري acyclovir ھو لعfج Zoviraxا�سم التجاري 
 فھو Zantac وا�سم التجاري  simvastatin فھو لعfج ) زاكور ...يلفظ  ( Zocorاما ا�سم التجاري  

   .ketotifen فھو لعfج Zaditen اما ا�سم التجاري ranitidineلعfج 
   :٤٩٧معلومة رقم   

  .طة   وظائف الدم بصورة مبس

يمتلك الدم خاصية  الدفاع عن الجسم وتعزيز مناعته ضد ا�جسام الغريبة التي يمكن ان تضره مثل البكتريا -١
والفايروسات وذلك لقدرة الخfيا البيضاء على التھام ھذه الجرثومات وتكوين ا�جسام المضادة لھا لمحاربتھا 

  .والتخلص منھا 

ئدة من الجلد عن طريق التعرق ويحافظ على توازن الماء عن طريق نقل يساعد الدم على فقدان الحرارة الزا-٢
الزائد منه الى الكلية والغدد العرقية  �خراجه وخاصية اللزوجة التي يمتلكھا الدم تساعد على بقاء الضغط ثابتا 

  .في الشرايين وايضا يساعد على التئام الجروح ووقف النزيف 

الخfيا مثل اليوريا والكرياتنين الى الكلية للتخلص منھا ويحمل الھرمونات يقوم الدم بعملية اخراج فضfت -٣
  .في جسم ا�نسان ))البناء ((وا�نزيمات والفيتامينات الى ا�ماكن التي تؤثر فيھا فيساعد في عملية ا�يض 

ا الجسم من وظائف الدم المھمة ھي التنفس حيث ان الدم يحمل ا�وكسجين من الرئة وينقله الى خfي-٤
المختلفة ليشارك في عملية انتاج الطاقة مع الغذاء في داخل الخfيا ويقوم الدم ايضا بحمل ثاني اوكسيد 

  .الكاربون الذي ينتج من خfيا الجسم بعد عملية انتاج الطاقة الى الرئة �خراج من الجسم 

م فھو يحمل المواد الغذائية   ھي التغذية حيث يعمل كموصل رئيسي في الجسbloodمن اھم وظائف الدم -٥
التي تم امتصاصھا من ا�معاء الدقيقة ويوصلھا الى كل خfيا الجسم ليغذيھا ويستفاد منھا في انتاج الطاقة 

  .الضرورية للجسم 

العضوان ا�ساسيان المسئو�ن عن تكوين الدم في ا�جنه ھما الكبد والطحال ، بينما في مرحلة الطفولة الى -٦
 سنة فتكون نخاع  ٢٠كون نخاع العظم ھو الجسم المسئول عن تكوين خfيا الدم ، اما مابعد  سنة ي٢٠سن 

  .اع وعظم القص بتكوين خfيا الدمالنھايات العليا من العظام الطويلة كعظام الساق والذر

   :٤٩٨ معلومة رقم

  اجبار الطفل على ا�كل  ــــــــــــــــــ وفقدان الشھية ؟

دان الشھية عند ا�طفال ارغامھم على ا�كل وعلى الوالدين ان يدركا ان اطفا� مختلفين قد من اھم اسباب فق
يكون لھم قدرة  مختلفة بعضھم ياكل كثير وبعضھم قليل لذا يجب ا�متناع على اجبارھم اكل كميات محددة او 

  .نوعيات محددة 

   :٤٩٩ معلومة رقم 

   جدا  ؟مرض شائع  ــــــــــــــــــ وعfج مختصر

 ومن Inflammation of the gastric mucosa يعني التھاب الغشاء المخاطي للمعدة gastritisمرض 
اعراض ھذا المرض الم في اعلى المعدة وغثيان وتقيوء وفقدان للوزن وتقيوء مصحوب بالدم يشخص من 

  اما اذا PPIن حيويان مع  فيعطى مضاداH. pyloriخfل الناظور يعالج حسب السبب فاذا كان السبب بكتريا 
 فيعال stress اما اذا كان السبب blocker PPI, or H٢ فتقطع ويعطى المريض NSAID useكان السبب 
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 pernicious واخيرا اذا كان بسبب فقر دم من نوع blocker intravenous (IV) H٢المريض باعطاء 
anemia فيعالج باعطاء vitamin B١٢treatment.   

   :٥٠٠ معلومة رقم

  مصطلح ــــــــــــــــــ ومعنى ؟

 الف حيث من الممكن ان ٢٠٠ يعني قلة في عدد الصفيحات الدموية اقل من thrombocytopeniaمصطلح 
  . الف ٢٠ اذا قلت اقل من intercranial bleedingيحدث نزيف تلقائي في 

   

  

   

  الفصل السادس
  

   قراءة  تخطيط القلب الكھربائي 
ECG  

  ب مبسـط   بأسلـــو
  للطلبة الطب والصيدلة والتمريض  

  
  
 

  :نبدا على بركة هللا 
  
  

كثير ان لم يكن جميعنا قد رأى كيفية اجراء تخطيط كھربائي للقلب للمريض سواء في ردھة الطوارى أو 
  .أي ردھة من ردھات المستشفى 

 ا�مر جدا مھم في كيفية وجميعنا ايضا قد رأى ورقة تخطيط القلب الكھربائي ممن تتكون حيث ان ھذا
  .قراءة تخطيط القلب الكھربائي  وھذه الورقة موضحة أدناه  

  :النبضة الواحدة عادة ھي ممثلة على ورقة التخطيط الكھربائي ممثلة بالصورة ادناه 
  

  
  

  . وتمثل انقباض ا�ذينين في القلب wave Pحيث نfحظ انھا تتكون من  
  .موجة فترة انقباض البطينين في القلب   وتمثل ھذه الQRS وموجة تسمى 

  . وتمثل فترة استراحة وأمتfء لfذينين  من جديد وھكذا  wave   T  أما الموجة ا�خيرة فھي  
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  :أما ورقة تخطيط القلب 
 صور وعشرة اقطاب    توضع قÙسم منھÙا  علÙى اطÙراف ١٢حيث تتكون ورقة تخطيط القلب الكھربائي من 

  .دمين وعلى صدر المريض المريض اليدين والق
       وھي ؛

  
 lead 1- lead 11-Lead111  

  . لذا يجب ا�نتباه lead 11وھذه جدا مھمة في التشخيص وخاصة 
  :وايضا ھناك ثfث اخرى ھم

 
 AVR- AVL- AVF  

  . فھو غير مھم غالبا AVRوھم جدا مھمين في قراءة التخطيط ا� 
  :اما التي توضع على صدر المريض ھي 

 
 V1, V2, V3, V4, V5 and V6  

  .وھي جدا مھمة في تشخيص الخلل في تخطيط القلب الكھربائي 
  

  . أنظر الى جميع ھذه ا�قطاب في الصورة أدناه  

  
لحد ا�ن لم نتكلم ا� بالحالة الطبيعية ونعتبر جميع كfمنا ھو حفلة تعارف بينكم وبين ورقة تخطيط القلب 

  .الكھربائي 
ان اذكر كلمة مبسطة عن كيفية انتقال الكھرباء في القلب �نھا فيھا مصطلحات لھا دخل ا�ن فقط أريد 

  .كبير في فھم تخطيط القلب الكھربائي وايضا ا�مراض التي نشخصھا من خfل تخطيط القلب الكھربائي 
  :وأتمنى مfحظة ھذا الشكل الذي يمثل كيفية انتقال الكھرباء في القلب 

  

  
  

  
  

القلب  المنتظمة من داخل نسيج عضلة القلب نفسھا  حيث يبدأ النبض الطبيعي بإشارة تنبع ضربات 
   .A node.Sكھربائي عصبي عضلي متخصص  ُكھربائية تصدر من مولد ومنظم
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) ) sinoatrialأو(( العقدة الجيبية ا-ذينية  وھو  يقع في جدار ا-ذين ا-يمن  ا�على من القلب  يسمى
 node ويرمز له nodeA .S   

وتنتشر ھذه ا9شارة الكھربائية بسرعة كبيرة ل[ذينين مما يجعلھما ينقبضان لدفع الدم من ا-ذينين  
ًللبطينين ثم تنتقل تلك ا9شارة الكھربائية إلى عقدة اخرى  وفي نفس الحال تعتبر مولدا   صغير الحجم جدا  ً

ويرمز لھا ) .)atrioventricular node   ( ينيةالبطينين وا-ذينين ويسمى العقدة ا-ذينية البط يقع بين
V node .A   

 ا-ذينية العقدة البطينية ا9شارة الكھربائية عن طريق توصيfت كھربائية تتفرع من والتي تسمح بمرور
 venticular node –atrial     إلى البطينين   مما يجعلھما ينقبضان.  

 التي تتفرع الى حزمة الياف يسرى  Bundle Hisھيس  الى حزمة V node.Aثم تنتقل الكھربائية من 
left bundle branch التي تنقل الكھرباء للبطين ا�يسر وحزمة الياف يمنى  right  bundle 

branch التي تنقل الكھرباء للبطين ا�يمن  .  

  أتمنى اني لم اخلف الوعد عن ان الشرح بسيط ؟

 التي تقع في V node .Aمن ثم تنتقل الى A node .S  وبأختصار اقول ان الكھرباء في القلب تنبع
اسفل ا�ذين ا�يمن على الحاجز الذي يفصل بين ا�ذينين  ثم تنقل الى حزمة ھس وتتفرع الى الياف 

  .يسرى ويمنى لتغذي الكھرباء الى البطين ا�يسر والبطين ا�يمن 

  

  .اتمنى ان الشرح واضح 
  :أعزائي احبائي 

قة تخطيط القلب الكھربائي ورأى فيھا مربعات كبيرة ومربعات صغيرة ،فما قصة ھذه أكيد كلنا رأى ور
  المربعات ؟وھل تنفع في قراءة تخطيط القلب الكھربائي ؟

  وأكيد تنفع ،ولكن كيف ؟،الجواب  أي حسب اللھجة العراقية ونعم بالعربية الفصحى 
 fخذ مثP. wave  فلو زاد ھذا الطول ھذا )))   مربع صغير 2.5   (( ،اكيد تتذكرونھا  طولھا الطبيعي ھو

  .يعني وجود مرض 
ولھذا فان المربعات في ورقة التخطيط جدا مھمة وھي المادة ا�ساسية في التعرف على كثير من ا�مراض لذا 

  . يجب ا�ھتمام
  : ادناه ورقة تخطيط القلب الكھربائي تتكون من مربعات كبيرة ومربعات صغيرة كما تfحظون في الشكل

  
  
  

  .المربع الكبير يتكون من خمسة  مربعات صغيرة   بالطول والعرض  
  أي خمس مربعات صغيرة طو� وخمسة مربعات صغيرة عرضا كما ترى 

  :وحسب مقياس الزمن 
   ثانية 0.04المربع الصغير بالعرض  يساوي 

   ثانية 0.08 = 2 ضرب  0.04 تساوي مربعين صغيرين ھذا يدل على ان زمنھا ھي  p wave فلو قلنا ان 
   ملي فولت  0.1وبالطول يساوي المربع الصغير 

  ھذا يعني ان المربع الصغير 
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  .بالعرض يقيس الزمن 
  .وبالطول يقيس الفولتية 

  أتمنى مجددا الكfم واضح وسلس وبسيط وا�رقام سھلة وا�مثلة 
  .اه جيد جدا  . مبسطة 

  -:علم بھا ھي النقطة المھمة الثانية التي يجب ان ن
  ان في ورقة  تخطيط  القلب الكھربائي التي ذكرنا انھا تتكون من 

lead 1- lead 11-Lead111  
  -:وايضا من 

AVR- AVL- AVF-  
  -:ابضا من 

 V1-V2-V3-V4-V5-V6  
   . T ثم موجة QRS  وموجة  Pوأيضا ذكرنا ان الضربة الواحدة  التي تتكون من موجة 

ف تراھا سوف تجد كل قطب كھربائي  يتكون من ضربيتن وثالثة غير مكمتلة احيانا ان ورقة التخطيط التي سو
  .كثيرة  

 يتكون من ضربات عديدة وھذا شيء مھم جدا في قراءة   تخطيط القلب lead 11 --فقط يتجد اسفل التخطيط 
  .الكھربائي  

 :ھذا الكfم تجده واضح في الصورة أدناه 

  
  
    

  -:أحبتي 
  .ضوع كيفية قراءة تخطيط القلب الكھربائي بصورة اكثر تطبيقا  ندخل على مو 
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 يريد تعلم  قراءة تخطيط القلب - وليد –ولھذا ولغرض ا�يضاح اكثر سوف اتصور ان معي شخص  اسمه 
  . اوكي الحمد ü –اتفقنا ..يسئل عما يدور في بالكم وانا اقوم بشرح الموضوع 

   
  .ءة تخطيط القلب الكھربائي   سوف ندخل بصورة اكثر عملية لقرا

  
  واول خطوة في قراءة تخطيط القلب الكھربائي ھي معرفة ھل ضربات القلب منتظمة ام � ؟

  .يعني ھل بين ضربة وأخرى مسافة زمنية واحدة ام ان ھناك عدم انتظام 
  .ونعرف ذلك من خfل النظر الى ورقة التخطيط الكھربائي للقلب 

  . regular منتظمة على ورقة التخطيط فھذا يعني انھا منتظمة  R ـــــــــــــــــ  Rفاذا كانت المسافة بين 
  .جيد 

 غير منتظمة فھذا يشير الى ان ضربات القلب غير منتظمة  R ـــــــــــــــــ  Rواذا كانت المسافة بين 
irregular .  

   .Rـــــ ـــR ـــــــــــــــــــــــــــــ Rــــــــــــ R -:مثf نرى 
  .irregularفان ھذا الشكل يدل على ان الضربات غير منتظمة 

  . سؤال يا دكتور - :وليد 
  .نعم تفضل 

   ؟ھل توجد طريقة دقيقة لذلك ؟irregular ام � regular   كيف يمكن ان نعرف بالضبط ھل ھي منتظمة
  نعم ،اما من خfل عدد المربعات الكبيرة او الصغيرة  بين :الجواب 

R   ـــــــــــــــــR ثم ننظر الى التي تليھا في نفس lead  أي في نفس (( ونقارن فان كانت المسافة بينھم
lead  منتظمة فان الضربات منتظمة))   وليس في جميع الليدات   regular.   

  :انظر الى الشكل ادناه 

  
  ذا يدل الى ان الضربات منتظمة والتي تليھا ھي مربع كبير واحد فقط ،وھ Rفانك ترى المسافة بين كل 

regular.   
  :وانظر الى ھذه الصورة ادناه 

  
 

   .regular   ھي مربعين كبيرين ،وھذا يدل على ان  ضربات القلب منتظمة R  و Rاذا تجد بين كل 
   - :ولكن لو نظرت الى الشكل ادناه 

  
  R4  ـــــــــــR3ــــR2ــــــــ R1  

   .irregular ھي غير منتظمة R1  و R2و R3و R4ن سوف تfحظ ان المسافة بي
  :وايضا انظر الى ھذا الشكل المبسط وا�كثر توضيحا لعد ا�نتظام بين ضربات القلب 
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   - :وايضا انظر الى ھذا الشكل ادناه 

  
  .irregular اما الذي اسفل منه فھو غير منتظم regular  تجد ان القطب ا�ول منتظم

  .ل الجواب واضح  وبسيط وسلس  ھ–وليد –نعم يا 
  .نعم يا دكتور 

الذي lead 11  يمكن معرفة ھل ضربات القلب منتظمة ام � من خfل وضع مسطره على – وليد -وايضا يا 
يوضع اسفل ورقة تخطيط بصورة مفصلة وفية ضربات كثيرة لمعرفة المسافة بين كل ضربة واخرى لتحديد 

   .regular   ام �irregular ھل ھو منتظم 
  .اتمنى ان يكون الشرح بسيط 

   .irregular  ام � regular  واتمنى ان ا�ن بامكانكم تحديد ھل الضربات منتظمة 
  .نكمل الخطوات ا�خرى لتعليم كيفية قراءة تخطيط القلب الكھربائي بصورة مبسطة 

  
 تعد مرض بحد ذاتھا وتساعد ايضا من المواضيع المھمة التي نعرفھا من خfل تخطيط القلب الكھربائي و التي

على تشخيص امراض اخرى وھي معرفة عدد ضربات القلب ومن خfل معرفة عدد ضربات القلب سوف 
  .نعرف ھل قلب ھذا المريض الذي قمنا باجراء التخطيط له ضرباته سريعة او بطيئة او طبيعية 

  
  

  الدقيقة / ضربة ١٠٠-٦٠وتعرف ضربات القلب التي تعتبر طبيعية للبالغ ھي تترواح من 
الدقيقة نقول ھناك تسارع وباللغة ا�نكليزية يسمى / ضربة ١٠٠فاذا كان القلب ضرباته اكثر من 

tachycardia .  
 ضربة فاننا نقول ھناك تباطىء في ضربات القلب وتسمى ٦٠اما اذا كانت ضربات القلب ھي اقل من 

bradycardia .  
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fل تخطيط القلب الكھربائي ولكن كيف نعرف ضربات القلب من خECG ؟   
  :الجواب 

 على عدد ٣٠٠  يمكن حساب عدد ضربات القلب الكھربائي  اذا كان التخطيط منتظم من خfل تقسيم رقم -١
   .RــــــــــــR المربعات الكبيرة  بين ضربيتن 

  :كما في الشكل أدناه 
  

  
  

  .يرة والتخطيط منتظم  مربعات كب٤  ھو R و Rفأن عدد المربعات الكبيرة بين 
   اذا كنت  �تعرف راجع الحلقة السابقة ؟-أكيد تعرفون كيف نميز التخطيط ھل ھو منتظم ام �  

  .نرجع لموضوعنا 
  . مربعات كبيرة والتخطيط منتظم ٤  ھو R و Rقلنا عدد المربعات الكبيرة بين 

   بين  ضربيتن  على عدد المربعات الكبيرة٣٠٠اذا نطبق القاعدة وھي تقسيم رقم 
 RــــــــــــR.   

  .الدقيقة / ضربة ٧٥  يساوي  ٤/ ٣٠٠فيكون عدد ضربات القلب في ھذا التخطيط ھي 
  .ھذا يعني ان ضربات القلب طبيعية 

  :نأخذ مثا� ثانيا 
  .حتى يتم توضيح ا�مر بصورة اكثر 

  :أنظر الى الشكل ادناه 

  
  

  . مربعات كبيرة ٣ وعدد المربعات بين ضربيتن ھو  regularنfحظ في ھذا التخطيط انه منتظم 
  .الدقيقة / ضربة ١٠٠= ٣٠٠/٣= نطبق القاعدة لحساب عدد ضربات  القلب لھذا التخطيط 

   . irregularھناك طريقة لحساب عدد ضربات القلب اذا كان التخطيط غير منتظم 
 في ثfثين مربع كبير ثم QRSدد موجات عدد ضربات القلب في التخطيط القلب الكھربائي غير المنتظم  ھي ع

   .١٠تضرب في 
  يعني كيف ؟

  . في  اسفل  ورقة التخطيط الكھربائي ونحسب ثfثين مربع كبير فيه lead 11يعني او�  نذھب الى 
  .وتضرب في عشرة )) أي الثfثين مربع كبير (( فيھن QRSثم ننظر كم موجة 

 fثين مربع كبير :مثfفي لو وجدنا في في ث lead 11 عدد موجات  QRS فقط ٦ ھي .  
  .الدقيقة / ضربة ٦٠ ويساوي ١٠ ضرب ٦فان عدد ضربات القلب ھي 

  :نأخذ مثا� 
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أنظر الى الشكل أدناه 
:

  
  .تfحظون احبائي ان التخطيط غير منتظم ،أي المسافة بين موجة واخرى ھي غير متساوية 

 على عدد المربعات الكبيرة بين موجتين ٣٠٠ولى أي بتقسيم اذا �يتم حساب عدد ضربات القلب بالطريقة ا�
QRS .  

 مربع كبير ثم ضرب عدد موجات ٣٠ في  QRSاذا يتم الحساب بالطريقة الثانية وھي حساب عدد موجات 
QRS  ١٠  في.   

  :نfحظ في التخطيط اعfه 
   .١٠ مربع كبير  ھو ٣٠ في  QRSان عدد  موجات 

  الدقيقة  / ضربة١٠٠ = ١٠ في ١٠نضرب 
  .أتمنى الكfم واضح وبسيط 

  .فالشخص الذي لم يقرء ويفھم المواضيع السابقة سوف لن يعرف ھل التخطيط ھو منتظم او غير منتظم 
  :ناخذ مثال ثاني 

  :انظر الى الشكل ادناه 
  

  
  

  .اوية  ،أي المسافة بين موجة واخرى ھي غير متس irregularتfحظون احبائي ان التخطيط غير منتظم  
 على عدد المربعات الكبيرة بين موجتين ٣٠٠اذا �يتم حساب عدد ضربات القلب بالطريقة ا�ولى أي بتقسيم 

QRS   
 مربع كبير ثم ضرب عدد موجات ٣٠ في  QRSاذا يتم الحساب بالطريقة الثانية وھي حساب عدد موجات 

QRS  ١٠  في.   
   .١٠  ثم نضربھا في  QRS كم عدد موجات   عدد المربعات الكبيرة من اليسار ونرى٣٠نحسب 

  :نfحظ نfحظ في التخطيط اعfه 
   .QRS موجة ١٣ مربع كبير  ھو ٣٠ في  QRSان عدد  موجات 

  .الدقيقة / ضربة ١٣٠ = ١٣ في ١٠نضرب 
    Tachycardiaأي ان المريض يعاني من زيادة في ضربات القلب 

  .مبسط اعتقد ان ا�مر اصبح واضح �نه بصراحة جدا 
تتذكرون معي ايھا ا�عزاء تحدثنا في الموضوع السابقة عن كيفية حساب عدد ضربات القلب  من خfل 

  .تخطيط القلب الكھربائي 
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 على عدد ٣٠٠وقلنا اذا كانت ضربات القلب في التخطيط منتظمة يتم حساب ضربات القلب بتقسيم رقم 
   .QRSالمربعات الكبيرة بين موجتين 

ن ضربات القلب غير منتظمة في تخطيط القلب الكھربائي يتم حساب ضربات القلب وذلك من خfل وقلنا اذا كا
 والذي يوجد اسفل ورقة تخطيط القلب الكھربائي ونحسب ثfثين مربع كبير ونحسب كم lead 11الذھاب الى 

  . والناتج ھو عدد ضربات القلب ١٠ في ھذه الثfثين مربع فتضرب بالرقم QRSموجة 
  . ما شرحناه بالتفصيل في الموضوع السابق ھذا

  :  نتحدث عن الحالة الثالثة لحساب ضربات القلب 
 ليس مربعات QRSھذه الحالة ھي انه لو كان ضربات القلب الكھربائي منتظم ولكن المسافة بين موجتين 

  .كبيرة فقط 
 fبل قد  تجد مربع كبيرا ومربعين صغيرين مث.  

  .مربع صغير او ثfث مربعات كبيرة و
  
  
  

  :كما في الشكل ادناه 

  
  

 والتي تليھا  ھي أربع مربعات كبيرة وثfث مربعات  QRSتجد ان التخطيط منتظم وان  المسافة بين موجة 
  .صغيرة 

   . QRS على عدد المربعات الصغيرة بين موجتي ١٥٠٠فيتم الحساب بمثل ھذه الحا�ت بتقسيم العدد 
  .الدقيقة / ضربة ٦٥ ويساوي ٢٣ تقسيم ١٥٠٠ عدد ضربات القلب ھو اذا في التخطيط اعfه يكون

  :الى ا�ن احبائي نحن يمكننا ان نعرف من خfل تخطيط القلب الكھربائي ا�تي 
  ھل التخطيط منتظم او غير منتظم ؟

  كم عدد ضربات القلب بالدقيقة 
  .ف على مزيد من حا�ته ننتقل ا�ن الى خطوة اخرى في قراءة تخطيط القلب الكھربائي والتعر

  .قبل ان ا�نتقال نحاول ان نوضح بعض المصطلحات ليسھل علينا شرح ھذه الخطوة 
  .   ايجابية  QRS  اذا كانت باتجاه الى  ا�على  فانه يسمى موجة Lead في  QRSوھي ان موجة 

  لبي او سالب س    QRS   الى ا�سفل فانه يسمى موجة Lead في  QRSاما اذا كان اتجاه موجة  
  .ليتم توضيح ا�مر وحتى تتدرب اكثر على معرفة التغييرات  من خfل التخطيط الحقيقي :  مثال 

  .انظر بدقة وسوف ترى الكfم جدا واضح وسھل 
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  . تتجه الى ا�على أي موجبة  QRS فان موجة lead 1تfحظ ان في 
  .سفل أي سالبة   تتجه الى ا� QRS فان فان موجة lead 111ولكن �حظ 
  :مثال ثاني 

  
  .  الى ا�على أي موجب lead 11 وايضا في lead 1 في  �QRSحظ ان اتجاه موجة 

  سالبة ومتى تكون موجبة ، ننتقل الى الحالة  QRSا�ن بعد ان فھمنا ھذا ا�مر ووضحنا متى تكون موجة 
  :التي يمكن تشخيصھا من خfل تخطيط القلب الكھربائي وھي 

   QRS كانت موجة اذا
  .  سالبة أي الى ا�سفل lead 1 في 

  .موجبة  أي الى ا�على   AVF   او في lead 111 وفي 
  .فان ھذه الحالة تشير الى وجود تضخم في البطين ا�يمن   للقلب 

Right   ventricular enlargement .   
  :طيط كمثال عليھا ھذه قاعدة مھمة من قواعد تخطيط القلب الكھربائي واليك ھذا التخ

  

  
  

  .    موجبة أي الى ا�على lead 111 سالبة  أي الى ا�سفل   وفي lead 1 في  QRSحيث تfحظ ان موجة 
  

  اعزائي  
  

  :اما لو كان العكس أي لو كانت 
   QRSاذا كانت موجة 

  .  أي موجبة الى ا�على  lead 1 في 
  .سفل    سالبة   أي الى ا� AVF   او في lead 111 وفي 

  .فان ھذه الحالة تشير الى وجود تضخم في البطين ا�يسر    للقلب 
Left   ventricular enlargement .   

  :  كما في التخطيط ادناه

  
  

  :حيث تfحظ 
   QRSموجة 
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  .  أي موجبة الى ا�على  lead 1 في 

  .   سالبة   أي الى ا�سفل   lead 111 وفي 
عد الطبيب على تشخيص عدة امراض من خfل ا�عراض والعfمات والتحاليل ھذه القاعدة جدا مھمة وتسا

  .التي تطلب من المريض 
  .تحدثنا سابقا عن امور ومفاتيح جدا مھمة في تخطيط القلب الكھربائي 

  :من اھم ھذه ا�مور 
  .ھي عدد المربعات الصغيرة في كل مربع كبير وقلنا ھي خمس مربعات صغيرة طو� وعرضا 

  :ثنا عن ما موجود في ورقة التخطيط وقلنا يوجد عدة اقطاب وھي وتحد
  :حيث تتكون ورقة تخطيط القلب الكھربائي   من 

  
 lead 1- lead 11-Lead111  

  . لذا يجب ا�نتباه lead 11وھذه جدا مھمة في التشخيص وخاصة 
  :وايضا ھناك ثfث اخرى ھم

 
 AVR- AVL- AVF  

  . طيط  وھم جدا مھمين في قراءة التخ
  :اما التي توضع على صدر المريض ھي 

 
 V1, V2, V3, V4, V5 and V6  

  .وھي جدا مھمة في تشخيص الخلل في تخطيط القلب الكھربائي 
  :وتحدثنا عن مكونات الضربة الواحدة ممن تتكون وقلنا 

   وتمثل انقباض ا�ذينين في القلب  wave Pحيث نfحظ انھا تتكون من  
  .  وتمثل ھذه الموجة فترة انقباض البطينين في القلب QRS وموجة تسمى 

  . وتمثل فترة استراحة وأمتfء لfذينين من جديد وھكذا  wave   T أما الموجة ا�خيرة فھي  
  .المربع الكبير يتكون من خمسة  مربعات صغيرة   بالطول والعرض  

  أي خمس مربعات صغيرة طو� وخمسة مربعات صغيرة عرضا كما ترى 
  :وحسب مقياس الزمن 

  . ثانية 0.04المربع الصغير بالعرض  يساوي 
  . ثانية 0.08 = 2 ضرب  0.04 تساوي مربعين صغيرين ھذا يدل على ان زمنھا ھي  p wave فلو قلنا ان 

  . ملي فولت  0.1وبالطول يساوي المربع الصغير 
  :ھذا يعني ان المربع الصغير 

  .بالعرض يقيس الزمن 
  .س الفولتية وبالطول يقي

  .وايضا عرفنا كيف نفرق بين التخطيط المنتظم وغير المنتظم 
  .وعرفنا كيف نعرف عدد ضربات القلب الكھربائي 

  .وعرفنا كيف نميز تضخم البطين ا�يمن عن تضخم البطين ا�يسر 
  اليوم اريد ان ابين ماھي الفائدة اذا عرفنا ان ھذا المريض عنده تضخم بالبطين ا�يمن ؟

معرفة ان ھناك تضخم في البطين ا�يمن تساعد الطبيب على تشخيص عدة امراض تسبب ھذا : لجواب ا
  .تضيق الصمام الرئوي و ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي :التضخم وھي 

  
أي ان المريض الذي عرفنا من خfل تخطيط القلب الكھربائي انه مصاب بتضخم البطين ا�يمن قد يكون عنده 

ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي وقدة يكون مصاب بتضيق الصمام الرئوي وقد تكون عنده امراض مرض 
  .خلقية منذ الو�دة 

  .وھذا ما يميزه الطبيب من خfل تحاليل اخرى واعراض وعfمات 
  .اعتقد ا�ن اصبح كfمي واضح ان تخطيط القلب الكھربائي ھو مساعد على التشخيص وليس ھو التشخيص 

  ن نريد ان نعرف ما الى ماذا يشير تضخم البطين ا�يسر ؟ا�
ارتفاع ضغط الدم و تضيق صمام الشريان ا�بھر : يشير معرفتنا لتضخم البطين ا�يسر عدة امراض منھا 

،ومرض الشرايين التاجية وخاصة احتشاء عضلة القلب ومرض اعتfل العضلة القلبية وارتجاع الصمام 
  .المترالي 
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  .ذه المراجعة المبسطة ا�ن بعد ھ
  .ندخل اكثر عمقا في موضوع كيفية قراءة تخطيط القلب الكھربائي 

  .ونأخذ الموجة ا�ولى في ضربة القلب 
   ماھي ؟؟ 

  
  . والتي قلنا انھا تشير الى تقلص ا�ذينين في القلب  P. waveوھي 

  : في تخطيط القلب الكھربائي حجمھا الطبيعي ھو P. waveموجة 
  

  . أي مربعين صغيرين ونصف مربع صغير طو�  ٢.٥ھو طولھا 
  .  أي مربعين صغيرين ونصف مربع صغير عرضا ٢.٥وعرضھا   ھو 

  : تنويه 
 فيجب ا�ھتمام به ومعرفة  lead 11  ھو P .wave نعرف من خfل الحجم الطبيعي لموجة    leadاكثر 

  .احوال ھذه الموجة من خfله 
  . او عرضا فان ھذا يشير الى حدوث حالة مرضية معينة لو زادت عن ھذا الحجم طو�

 أي مربعين صغيرين ونصف مربع صغير فان ھذا يشير الى مرض تضخم ا�ذين ٢.٥فلو كانت  اطول من   
   . right atrial enlargementا�يمن 

  
   . P. pulmonalaوتسمى عند ئذ 

 pulmonaryمرض ارتفاع الضغط الرئوي : منھا ويحدث  ھذا التضخم في ا�ذين ا�يمن  نتيجة عدة امراض 
hypertention  جة عن مرضfومرض الساد الرئوي والذي يحدث عادة بسبب التدخين و�يفترق كثيرا ع 

   . COPD ويرمز لھذا المرض  apratropiumالربو ا� في استجابة لعfج 
  .ف مربع صغير  أي مربعين صغيرين ونص٢.٥ اعرض من    P .waveاما اذا كانت موجة 

    left atrial enlargementفان ھذا يشير الى تضخم ا�ذين ا�يسر للقلب  
    p. mitral وتسمى 

  وھذا يشير الى حدوث عدة امراض اھمھا 
  مرض ارتفاع ضغط الدم 

  وتضيق الصمام المترالي  وھو ا�كثر شيوعا
  .الميترالى وغيرھا   أمراض الشرايين التاجية و ا9صابة الروماتيزمية للصمام  و

 atrial  مثل اسنان المنشار فان ھذا يشير الى مرض خطير جدا وھو مرض  P .wave  موجة اما اذا كانت 
flutter.   

  :كما في الشكل ادناه 
  

  
  

 ھي مدببة كا سنان المنشار وھذا الوصف لھا يعتبر عfمة  QRS  بين موجتين  P .waveحيث تfحظ ان 
   .atrial flutterمميزة لھذا المرض 

  : او الشكل ادناه 
  

  
 atrial كاسنان المنشار وھو واضح التشخيص لھذا المرض  Pوايضا تfحظ بوضوح كيف ان شكل موجة 

flutter وكثير ما يشخص في مستشفياتنا .  
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  :او التخطيط ادناه 
  

  
  

نشار وغير واضحة كما في  مثل ا�سنان للم p. wave  الذي فوق تبدو  موجة  leadحيث تfحظ الفرق بين 
  .واضحة جدا ومميزة وغير متكررة عدة مرات .  P  الذي اسفل منه  الذي تبدوا موجة  leadالتخطيط في 

   :atrial flutterوناخذ مثال اخر عن مرض 
  :انظر الى التخطيط ادناه 

  
  

ات بينھما أي بين  على شكل اسنان المنشار وتكررت اربع مر P. waveوترى في ھذا التخطيط ان موجة 
   . QRSموجتين 

  :وايضا التخطيط ادناه 
  

  
  

  . يشبه اسنان المنشار P. waveموجة  حيث تfحظ ان شكل 
  .واعتقد ان ا�مر جدا واضح ويزداد وضوح مع كثرة ا�طfع 

  .اكيد كثير منكم زار عيادة طبيب اختصاص 
  .كبيرة اقل من دقيقة وكيف انھم عندما ينظر الى التشخيص سوف يجد الخلل بسرعة 

  .ھذا لم ياتي مفاجئة 
  .فقط �نه عرف القواعد جيدا لقراءة التخطيط 

  .وطبق القواعد بكثرة على التخطيط 
  .ونتيجة مشاھدته اكبر عدد من اشكال تخطيط القلب اصبح يشخص بسرعة 

  .اذا نحتاج حفظ قواعد ومشاھدة اشكال 
  .ة صحية وھي متوفرة في ا�نترنيت اكثر من أي موسس

  : ھي  P. waveالحالة الرابعة من حا�ت 
 أي مربعين صغيرين ونصف مربع صغير فان ھذا يشير الى مرض تضخم ٢.٥قلنا فلو كانت  اطول من   

   . P. pulmonala وتسمى عند ئذ  right atrial enlargementا�ذين ا�يمن 
  .ن صغيرين ونصف مربع صغير  أي مربعي٢.٥ اعرض من    P .waveاما اما اذا كانت موجة 

   . left atrial enlargementفان ھذا يشير الى تضخم ا�ذين ا�يسر للقلب  
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 atrial  مثل اسنان المنشار فان ھذا يشير الى مرض خطير جدا وھو مرض  P .wave  موجة اذا كانت اما 
flutter.   

  الحالة الرابعة وھي حالة مھمة جدا ارجوا ا�نتباه لھا 
  فاذا كان  lead 11 ننظر الى التخطيط   وخاصة في  lead 11  وخاصة في P .waveو لم نجد موجة ھي ل

  -– AF وتسمى اختصارا  atrial fibrillation : غير منتظم فانه يشير الى مرض شائع جدا جدا ويسمى 
  :اذا اعزائي زمfئي 

  . غير موجودة lead 11  وخاصة في P .waveاذا كانت موجة 
  . التخطيط غير منتظم وكان

   .  AFھذه الحالة ھي 
  :انظر الى الشكل ادناه 

  

  
  

    A.F غير موجودة وان التخطيط غير منتظم اذا التشخيص ھو  Pتfحظ ان موجة 
  

  :واليك مثال اخر 
  

  
  

  .تfحظ ثfثة اقطاب الثالث �عليك به �نه �يھمنا 
  

   . A.Fخطيط غير منتظم اذا المرض ھو  والت P.waveاما ا�ول فتfحظ عدم وجود موجة 
 atrial  وھي على شكل اسنان المنشار اذا التشخيص ھو  P.waveاما الثاني فتfحظ اكثر من موجة 

flutter .   
  

  :اليك مثال اخر 
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  :فتfحظ فيه 
   P.wave عدم وجود موجة 

  والتخطيط غير منتظم
   . A.Fاذا المرض ھو 
  :وھذا مثال اخر 

  

  
  

   : lead 11في فتfحظ 
    P.waveعدم وجود موجة 

  والتخطيط غير منتظم 
   . A.Fاذا المرض ھو 

  
  :الى حد ا�ن  نستطيع ان نشخص من خfل التخطيط 

  .عدد ضربات القلب 
  .ھل ضربات القلب منتظمة او غير منتظمة 

  .ھل ھناك تسارع او تباطىء في ضربات القلب 
  .ھل ھناك تضخم في البطين ا�يمن 

  .ھناك تضخم في البطين ا�يسر ھل 
  .ھل ھناك تضخم في ا�ذين ا�يمن 
  .ھل ھناك تضخم في ا�ذين ا�يسر 

   . A.Fھل ھناك مرض 
   . Atrial flutterھل ھناك مرض 

  .ومن خfل ھذه الحا�ت يستطيع الطبيب معرفة كثير من ا�مراض 
  .ائي أعتقد ان مستوانا اليوم افضل في قراءة تخطيط القلب الكھرب

  :احبائي ،اعزائي 
   . p . waveتحدثنا في المواضيع  السابقة عن 

  :وذكرنا التغييرات التي تحدث بھا وبينا الى ماذا تشير ھذه التغييرات وقلنا 
 أي مربعين صغيرين ونصف مربع صغير فان ھذا يشير الى مرض تضخم ا�ذين ٢.٥فلو كانت  اطول من   

   . P. pulmonala وتسمى عند ئذ  right atrial enlargementا�يمن 
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  . أي مربعين صغيرين ونصف مربع صغير ٢.٥ اعرض من    P .waveاما اما اذا كانت موجة 
   . left atrial enlargementفان ھذا يشير الى تضخم ا�ذين ا�يسر للقلب  

 atrial جدا وھو مرض   مثل اسنان المنشار فان ھذا يشير الى مرض خطير P .wave  موجة اذا كانت اما 
flutter.   

  فاذا كان غير  lead 11 ننظر الى التخطيط   وخاصة في  lead 11  وخاصة في P .waveلو لم نجد موجة 
  -– AF وتسمى اختصارا  atrial fibrillation : منتظم فانه يشير الى مرض شائع جدا جدا ويسمى 

  . اكيد تتذكرون  ھذا الكfم �نه جدا مھم –اھا 
  .جيد جدا 

  .  ندخل اكثر عمقا في التغييرات في تخطيط القلب الكھربائي 
  فاذا كان  lead 11 ننظر الى التخطيط   وخاصة في  lead 11  وخاصة في P .waveقلنا لو لم نجد موجة 

  -– AF وتسمى اختصارا  atrial fibrillation : غير منتظم فانه يشير الى مرض شائع جدا جدا ويسمى 
  

  . regular   وكان التخطيط منتظم  lead 11  وخاصة في P .wave لو لم نجد موجة اما
  .فماذا يعني ھذا ا�مر 

 وكان التخطيط منتظم lead 11  وخاصة في P .waveعدم وجود موجة .احبائي اذا وجدنا ھذه الحالة 
regular . .  

   . QRS waveفي ھذه الحالة نذھب الى 
  

العرض الطبيعي موجة ((  عريضة أي عرضھا اكثر من ثfثة مربعات صغيرة  QRS waveفاذا كانت موجة 
QRS wave  فان ھذا يشير الى حالتين ھما ))  مربعات صغيرة ٣ ھو:  

   . ventricular tachycardiaاما مرض 
   . ventricular fibrillationاو مرض 

  
العرض الطبيعي موجة ((مربعات صغيرة   ضيقة  أي عرضھا اقل  من ثfثة  QRS waveاما اذا كانت موجة 

QRS wave  فان ھذا يشير الى حالتين ھما ))  مربعات صغيرة ٣ ھو:  
  

   . S.V.T ويرمز لھا   supraventricular tachycardia اما مرض 
   . nodal rhthymeاو مرض 

  . جيد جدا –اھا 
  :ولكن كيف يمكن التفريق بين 

   . ventricular tachycardia مرض 
   . ventricular fibrillation مرض و

  .نعم ،سؤال جدا صحيح ومطلوب ومھم 
  :وايضا كيف يمكن التفريق بين 

   . S.V.T ويرمز لھا   supraventricular tachycardia مرض 
   . nodal rhthyme و مرض 

  :الجواب 
  نفرق بين 

   . S.V.T ويرمز لھا   supraventricular tachycardia  مرض -١
   . nodal rhthymeمرض  و -٢

 يحدث ھناك تسارع في ضربات القب اما الثاني supraventricular tachycardia ان ا�ول مرض 
  . او انعدامھا  Pفھناك تباطىء في ضربات القلب  وانقfب لموجة  .  nodal rhthymeمرض 

   .واكيد زمfئنا تعرفون كيف تعرفون ھل ھناك تسارع او تباطىء في ضربات القلب
  :اما كيف يمكن التفريق بين 

   . ventricular tachycardia مرض 
   . ventricular fibrillatio7nو مرض 

  :فنحتاج الى مثال 
  :انظر الى التخطيط ادناه الذي يوضح كf المرضين 
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 واضحة جدا وارتفاعھا طبيعي  QRS أي التخطيط ا�ول ان ھناك موجة Aفتfحظون احبائي ان في الشكل 
   . ventricular tachycardiaوعريضة كما اتفقنا  وھذا يشير الى مرض 

 فتfحظون احبائي ان �شيء واضح في التخطيط وكانه خط مستقيم وفية تعرجات بسيطة فB fاما الشكل 
 علما ان ھذا  ventricular fibrillation واضحة و� ارتفاع وھذا يشير الى   مرض  QRSوجود لموجة 
   .  V.Fخطر حالة في عدم ا�نتظام وا�نسان فيه جدا قريب من الموت ويرمز له المرض ھو ا

  :ناخذ مثا� ثانيا 
  :انظر الى الشكل ادناه 

  
   

 اما الثاني  SVT واضحة وعريضة ومميزة وھو مرض  QRSايضا تfحظون ان التخطيط ا�ول تظھر فية 
اضحة و�غيرھا وھو يشير الى المرض ما قبل  وQRSفتfحظ كل شي �يشبة تخطيط القلب خط متعرج � 

   . V.Fالموت 
  :ناخذ مثال ثالث 

  :انظر الى الشكل ادناه 
  :ومثال اخر 

  
  

   . V.Fوانظر الى مثال عن 
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  . سوف �تجد شيء واضح عبارة عن خط متعرج  leadانظر الى جميع ا�قطاب 

  :مثال اخر 

  
  .�حظ كيف انه عبارة عن خط متعرج 

  . ا�مر اصبح واضح وفقط يحتاج الى حفظ القاعدة التي تساعد جدا في التشخيص اعتقد ان
  

 اعتقد انه يمكنك  V.T or V .Fفانك بعد ان تتبع القاعدة التي سوف تصلك الى ھذين المرضين اما 
  .التشخيص بسھولة يساعدك في ذلك وضع المريض وحالته  

  . تخطيط القلب الكھربائي بعد ان بينا كيف تشخص كثير من الحا�ت من خfل
  .ا�ن ندخل في حا�ت جديدة يمكن تشخيصھا من خfل تخطيط القلب الكھربائي 

  :وقبل ذلك نتابع تسلل الخطوات في كيفية قراءة تخطيط القلب الكھربائي وھي كالتالي 
  . لنعرف ھل التخطيط منتظم ام �  lead 11ننظر الى 

  .ثم نعرف عدد ضربات القلب 
   . p. waveظ ھل ھناك تغير في موجة ثم نfح

  .وعرفنا ھذا مفصf وبا�مثلة في الشروحات السابقة 
  .اعزائي افرض انك لم تfحظ أي تغيير في الحا�ت اعfه 

  فھل تقول ان التخطيط طبيعي ؟
  .اكيد � 

  . بعد قليل سنوضحھا.في ھذه الحالة ننتقل الى خطوة اخرى وننظر الى موجة اخرى من موجات ضربة القلب 
 التخطيط طبيعية حتى نقول  LEADفاذا �حظناھا ايضا طبيعية فننتقل الى اخرى وھكذا الى ان نرى جميع 

  .للمريض ان تخطيط طبيعي 
  .وا�ن بعد ان وضحنا التغييرات السابقة الخطوة ا�خرى في تخطيط القلب الكھربائي ھي 

   .lead11 التخطيط في  على ورقة P-R  intervalالنظر الى المسافة بين 
  .حيث ان البعد بين ھذين الموجتين جدا مھم في تشخيص ا�مراض وسوف ترى عزيزي المتابع 
  P-Rولكن قبل ان نعرف ماھي ھذه الحا�ت المرضية التي يمكن تشخبصھا من خfل طول  او قصر 

interval .    
   .يجب ان نعرف كيف نحسب المسافة ومن اين تبدء والى اين تنتھي
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   . P-R Intervalتfحظون في التخطيط اعfه بوضوح 
   . R وتنتھي في بداية موجة  p.waveحيث انھا تبدء من بداية 

  . مربع صغير ٥ الى ٣ ھو من P-R Intervalوالطول الطبيعي لھذه المسافة 
   . first heart blockفلو زاد طولھا على خمس مربعات فان ھذا يشير الى مرض يسمى 

  : في الشكل ادناه كما

  
 جميع الضربات ھي اكثر من خمس مربعات صغيرة  في  R الى بداية  Pحيث تfحظ المسافة بين بداية موجة 

.  
 ومشھور  walf Parkinson white مربعات صغيرة فان ھذا يشير مرض يسمى ٣أما اذا كانت اقل من 

  . dlta  و� تنسى وجود  w.p.wبمصطلح 
  :اه انظر الى الشكل ادن
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جميع  مربعات صغيرة   في ٣ ھي اقل من  R الى بداية  Pحيث تfحظ ان تfحظ المسافة بين بداية موجة 

   .الضربات
 متغيرة أي في ضربة تجدھا اكثر من خمسة  lead 11  في  P-R Intervalاما اذا كانت المسافة بين 

   ھو التشخيص ؟فما،مربعات صغيرة وفي ضربة تليھا اقل من ثfث مربعات صغيرة 
  

   . QRSفي مثل ھذه الحالة نذھب الى موجة 
  عريضة أي عرضھا اكبر من ثfث مربعات صغيرة فان ھذا يشير الى مرض  QRSفاذا كانت موجة 

complete heart block .   
  :انظر الى الشكل ادناه 

  
  

 تجدھا اكثر من خمسة  متغيرة أي في ضربة lead 11  في  P-R Intervalحيث تfحظ ان المسافة بين 
  .مربعات صغيرة وفي ضربة تليھا اقل من ثfث مربعات صغيرة

 second heart ضيقة أي عرضھا اقل من ثfث مربعات فان ھذا يشير الى مرض QRSوأما اذا كانت موجة 
block .   

  
  :انظر الى الشكل ادناه 

  
  

رة أي في ضربة تجدھا اكثر من خمسة  متغي lead 11  في  P-R Intervalحيث تfحظ ان المسافة بين 
 مربعات ٣ ضيقة أي اقل من  QRSولكن . مربعات صغيرة وفي ضربة تليھا اقل من ثfث مربعات صغيرة

  second heart blockصغيرة  اذا التشخيص ھو 
  

  .كما تfحظ عزيزي القارىء ان تخطيط القلب الكھربائي ھو عبارة عن قواعد 
  .خلل في القلب يظھر على التخطيط اذا حفظتھا سوف تكتشف أي 

  .اما سرعة ا�كتشاف فھي ترتبط بكثرة الممارسة وكثرة رؤيتك الى كم كبير من تخطيط القلب الكھربائي 
  .اتمنى ان يكون الكfم السابق واضح ومفھوم ومبسط 

  .�ن البساطة ھي ما يميز ھذا المختصر  
  .وھي ايضا من توصل المعلومة بسھولة الى عقلك 

  
  .ا�ن ننتقل الى خطوة اخرى من خطوات قراءة تخطيط القلب الكھربائي 

  .اكيد تتذكرون عندما  شرحنا  وقلنا ممن يتكون رسم تخطيط القلب الكھربائي 
  

   . V1 V2 V3 V4 V5 and V6وقلنا انه يتكون من 
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  :الشكل الطبيعي لھذه ا�قطاب  في تخطيط القلب الكھربائي ھو التالي 

  
  .  جدا مھم ان تعرفه  V1 V2 V3 V4 V5 and V6شكل الطبيعي �حظ ال

  .حتى ترى أي تغيير في شكل ھذه ا�قطاب على التخطيط الذي كما اتفقنا سابقا انه يشير الى مرض معين 
  .وانظر ھذه ا�قطاب بصورة واضحة 

  
  

ر تدريجيا الى تصبح  وتكب V1 جدا صغيرة في  Rا�ن اعتقد واضحة ھذه ا�قطاب  حيث تfحظ ان موجة 
  . V4 .V5 .V6كبيرة جدا في 

   . V6 وتصغر جدا تدريجيا الى ان تصل  V1 في ھذه ا�قطاب فتكون كبيرة جدا في  Sاما 
   : V1اذا في 
   جدا صغيرة  R موجة 

S فيھا  فتكون كبيرة جدا    
  

   :  V5 .V6اما في 
   جدا كبيرة  Rموجة 

    في   فتكون صغيرة جدا S و 
  

  .الشرح واضح والشكل الطبيعي لھذه ا�قطاب اصبح واضح جدا اكيد 
  .ا�ن ندخل ماذا نستطيع ان نشخص من خfل ھذه ا�قطاب 

V1 V2 V3 V4 V5 and V6 .   
   . lead 11بعد انتھينا من التغييرات السابقة والتي اعتمدنا بھا بشكل رئيسي على 

  .اب الستة لنرى مالذي نستطيع تشخيصه من خfلھم ا�ن ننتقل الى التغيرات التي تحدث على ھذه ا�قط
  نفرض اننا �حظنا كل شيء طبيعي في السابق ھل نستطيع القول للمريض ان التخطيط طبيعي ؟

  .اكيد � :  الجواب 
  .فيجب علينا ان نfحظ جميع ما موجود على ورقة تخطيط القلب حتى نستطيع القول ان التخطيط طبيعي 

     . V1 V2 V3 V4 V5 and V6شيء سابقا طبيعي ننتقل الى ا�ن لو وجدنا كل 
فان ھذا يدل على وجود     اذا وجدنا  انھا غير طبيعية ووجدنا تغير عليھا يشبه أذني ا�رنب V1ننظر او� الى 

Right bundle branch block .   
 تغيير يشبة اذني ا�رنب  فان ھذا  فاذا �حظنا ھذا التغيير أي وجود V6اما اذا لم نجد ھذا التغيير نذھب الى 

   . Left bundle branch blockيدل على وجود 
   S بينھما  Rتعبير اذني ا�رنب ھو تقريبي وا� ھو في الحقيقة موجتي 

  : واليك ا�مثلة 
   : V1  الذي ھو في  Right bundle branch blockھذا مثال عن 
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  :واليك مثال اخر 

  
  

  : وھذا مثال اخر 

  
 فانه  V1 واضحة بالشكل اعfه وھذا الشكل او قريب منه  ان وجد في  S بينھما موجة  R تfحظون موجتي 

 Left bundle branch فانه يشير الى  V6 وان وجد في Right bundle branch blockيدل على 
block .   

  
  :�حظ المثال ا�خر 

  

  
  

 بينھما  Rا�رنب واحدة طويلة وا�خرى قصيرة او موجتي تfحظون في القطب الثاني الشكل الذي يشبة اذني 
S   .  وھذا الشكل او قريب منه  ان وجد فيV1  فانه يدل على Right bundle branch block وان وجد 

   . Left bundle branch block فانه يشير الى  V6في 
  .نكمل احبائي شرح المھم من تخطيط القلب الكھربائي 

  
ي قراءة تخطيط القلب الكھربائي الى معرفة الحا�ت المرضية التي يمكن ان نعرفھا من خfل بعد ان وصلنا ف

  :التغيرات التي تحدث في 
V1 V2 V3 V4 V5 and V6 .  
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وقد وضحنا احبائي الشكل الطبيعي لھذه ا�قطاب على ورقة التخطيط الكھربائي وقلنا ان الشكل الطبيعي جدا 
  .لى ورقة التخطيط  مھم لمعرفة أي تغيير يحصل ع

  :ولنتذكر معا الشكل الطبيعي لھذه ا�قطاب انظر الى الشكل ادناه 
  
  

  
  

فھي عميقة وطويلة جدا  S  جدا قليلة ا�رتفاع  اما  R wave  ان   V2 و  V1حيث تfحظون اعزائي في 
  . R waveبصورة اكبر من 

 S  جدا قليلة ا�رتفاع  اما  R wave  ان   V2 و  V1في (((ماذا نستفاد من ھذه المعلومة :دكتور سؤال 
  ؟. ))) R waveفھي عميقة وطويلة جدا بصورة اكبر من 

 فھذا S اذا كان اكبر او يساوي V2 او في V1 في R waveنستفاد من ھذه المعلومة ان ارتفاع :الجواب 
  .يشير الى وجود مرض تضخم البطين ا�يمن 

Right ventricular hypertrophy .   
  رجع ا�ن مرة ثاني الى الشكل الطبيعي الى ن

V1 V2 V3 V4 V5 and V6 .  
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 فتكون قصيرة جدا  S wave جدا عالية ا�رتفاع اما  V5 .V6 في  R waveحيث تfحظون احبائي ان 
  :وقليلة العمق 
  وماذا نستفيد من ھذه المعلومة ؟: سؤال دكتور 

اكبر او يساوي خمس مربعات V6.او  V5  في R waveتفاع نعم ،نستفاد من ھذه المعلومة ان ار: الجواب 
  .كبيرة فھذا يشير الى حدوث تضخم بالبطين ا�يسر 

Left ventricular hypertrophy   
 V5  في R waveوھناك طريقة اخرى لمعرفة تضخم بالبطين ا�يسر ھي ان يتم حساب عدد مربعات ارتفاع 

 مربعات ٧ فاذا كان الناتج ھو اكبر من عدد  V1 او  V2 في  S وتجمع مع عدد مربعات عمق موجة V6.او 
  .كبيرة فان ھذا يشير الى مرض تضخم البطين ا�يسر 

 Left ventricular hypertrophy   
   . T wave و  QRS wave و  p waveاحبائي كلنا نعرف ان ضربة القلب تتكون من عدة موجات وھي 

  
   . ST interval وتسمى T wave و QRSا�ن نتطرق الى الفترة بين 

  .ولكي نفھم اكثر عن موقع ھذه الفترة اليك الشكل الذي يوضحھا بدقة 
  :انظر الى الشكل ادناه 

  
  .حيث تfحظون ان ھذا الخط العمودي العريض الملون ھو يمثل ھذه الفترة على خط التخطيط 

  :وانظر الى الشكل الثاني 

  
  .ضحة جدا  بصورة وا S.T segmentحيث تfحظون 

  
  . جدا مھمة في تخطيط القلب الكھربائي S.T segmentاحبائي ان ھذه 

  .وان أي انخفاض او ارتفاع بھذه القطعة من تخطيط القلب يشير الى حدوث امراض جدا خطرة في القلب 
  

   . S-T elevationا�ن ناخذ التغير ا�ول في ھذه القطعة وھي حالة ارتفاع  ھذه القطعة او مايسمى 
  :انظر الى الشكل ادناه 
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   .S-Tحيث تfحظ ا�رتفاع جدا واضح في 

  :وانظر الى الشكل الثاني 

  
  .حيث تfحظ ا�رتفاع ايضا 

    فماذا يشير ھذا ا�رتفاع في ورقة التخطيط ؟ S-T elevationا�ن ،اذا وجدنا 
  :ية وھي يشير وجود ا�رتفاع على ورقة التخطيط الى احد ا�مراض التال: الجواب 

   . pericarditisاما مرض 
  . أي احتشاء عضلة القلب   M.I او مرض 
   . Prinzmetal anginaاو مرض 

  نعم ،ولكن دكتور كيف نفرق بينھما ؟
  .الجواب جدا بسيط وواضح و�يحتاج الى مجھود 

 الكھربائي  تخطيط القلب leads  في جميع  S-T elevation   يحدث ا�رتفاع في pericarditisفي مرض 
.  

  :انظر الى التخطيط ادناه 

  
  . Leadحيث تfحظ ا�رتفاع في جميع 

  :انظر الى مثال ثاني 

  
  

  :مثال اخر 
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   . lead فيحدث في بعض Prinzmetal angina و M.I اما في مرضي 
  انظر الى الشكل ادناه 

  
  S.T elevationحصل ارتفاع  وليس في جميعھن ،حيث  �leadحظ ان ا�رتفاع حصل في بعض ا�قطاب 

   . lead AVF و lead 111 و  lead 11في 
   ؟Prinzmetal angina  وM.I ولكن يا دكتور كيف نفرق بين مرضي 

 يحدث ارتفاع في انزيمات القلب  مثل تروبونين ويستمر ا�لم M.Iالجواب ايضا بسيط جدا ،وھو  في مرض 
  . دقيقة ٢٠اكثر من 

 دقيقة وايضا ٢٠ فfيحدث ارتفاع في ھذه ا�نزيمات ويتوقف ا�لم بعد Prinzmetal anginaاما في مرض 
  . تنخفض أي ترجع طبيعية  S.Tحتى 

  .اعتقد ان ا�مر اصبح واضح جدا 
  : يحدث في  S-T elevationان :ملخص  

  . lead في جميع  pericarditisمرض -١
 ٢٠ميز بان ا�لم في الصدر يستمر اكثر من  ويت lead أي احتشاء عضلة القلب في بعض   M.I مرض - ٢

  .دقيقة مع وجود ارتفاع في انزيمات القلب 
 دقيقة و�يحدث ٢٠ ا�لم � يستمر اكثر من lead ويتميز انه في بعض  Prinzmetal anginaمرض -٣

  .ارتفاع في انزيمات القلب  
  

  :يقسم مرض احتشاء عضلة القلب الى ثfث اقسام 
   .lead 11.lead 111 and AVF في  ST interval ونشاھد ارتفاع  inferior m.i –ا�ول 
   ..V1.V2.V3.V4 في  ST intervalونشاھد ارتفاع  interior m.i –الثاني 
   . V5.V6 AVL في  ST interval ونشاھد ارتفاع lateral m.i –الثالث 

  
  : فيحدث في ستة حا�ت ST intervalاما انخفاض 

  
   .hypokalamiaحالة  - - - - ١١١١
 . digitalisحالة  - - - - ٢٢٢٢
٣٣٣٣ - - - - Pericarditis  
٤٤٤٤ - - - - Angina .  
٥٥٥٥ - - - - M.I .  
٦٦٦٦ - - - - Bundle branch blok .  
٧٧٧٧ - - - - Cardiac hypertrophy .  

  
  :ويتم التفريق بينھم ان 
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   .hypokalamiaحالة 
    digitalisحالة 

 Pericarditisوحالة 
    . leadيحدث ا�نخفاض في جميع ا�قطاب 

  :ويتم التفريق بينھم ان 
  

  . في جميع ا�قطاب  saging  يحدث على شكل  digitalis في ST intervalانخفاض 
  . فتعرف من خfل ا�لم Pericarditisاما 
 فتعرف من خfل السؤال عن تناول ا�دوية التي قد تنتج ذلك او الحا�ت المرضية hypokalamiaاما 

  ويتم المعرفة من خfل قياس البوتاسيوم مختبريا
  

   . Cardiac hypertrophy يشير الى  S.T dpressionاما كيف نعرف ان 
  . فانه يشير الى تضخم البطين ا�يمن  V1.V2.V3فاذا كان ا�نخفاض في 

  . فانه يشير الى تضخم البطين ا�يسر  V4.V5.V6اما اذا كان ا�نخفاض في 
  

   : Bundle branch block يشير الى  S.T dpressionاما كيف نعرف 
 فانه  V1.V2,V3 مع عfمة اذني ا�رنب التي تحدثنا عنھا سابقا في S.T depressionفانه اذا كان ھناك 

  :يشير الى 
Right bundle branch block .   

 فانه  V4.V5.V6 مع عfمة اذني ا�رنب التي تحدثنا عنھا سابقا في S.T depressionاما اذا كان ھناك 
  :يشير الى 

Left bundle branch block .   
 myocardial infarction مرض l او  angina  يشير الى مرض S.T depressionنعرف ان اما كيف 

 وليس جميعھم وايضا يمكن المعرفة من خfل فترة طول ا�لم  leadفيمكن ذلك ان ا�نخفاض يحدث في بعض 
ث تكون  فتكون اقصر وايضا شدة ا�لم حي  Angina دقيقة اما في ٢٠ اكثر من  M.Iالتي تكون طويلة في 

 وانتشاره وضيق النفس وقصر النفس وارتفاع انزيمات القلب حيث   Angina  جدا اشد مقارنة مع M.I في 
  .     وطول فترة ا�نخفاض وتحدثنا عن ھذا سابقا   Angina و�ترتفع في M.Iترتفع في 

  
   . pathological Q waveنتحدث ا�ن عن حالة جدا مشھورة وھي 

  
 التي تليھا ا�  R ھو اقل من ربع موجة  Q segmentجب ان نعرف ان الطول الطبيعي لـ قبل الحديث عنھا ي

   . V1 and lead 111في 
  

   .pathological Q التي تليھا عمقا فانھا تشير الى حالة  R اكبر من ثلث موجة Q segmentفاذا كانت 
  

  خطيط القلب الكھربائي ؟ في ورقة تpathological Qولكن السؤال ھو الى ما اذا يشير وجود 
  

تشير الى وجود عدة حا�ت مرضية اھمھا والتي نحتاج الى تشخيصھا ورقة تخطيط القلب الكھربائي : الجواب 
  . T inversion وخاصة اذا صاحبتھا  old  M.Iھي مرض 

  
قديما ،وخاصة عند مرضى السكري الذين ) جلطة (وھي تبين ان المريض اصيب باحتشاء عضلة القلب 
   . �neuropathyيشعرون بالم الجلطة بسبب تلف ا�عصاب عندھم 

  
  old inferior m.i  فانه يشير lead 11.lead 111 and AVF  في pathological Q اذا �حظنا 
   . old interior m.i فانه يشير الى .V1.V2.V3.V4   في pathological Qاذا �حظنا 

  
     . old lateral m.i فانه يشير الى  V5.V6 AVL   فيpathological Qاذا �حظنا 
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 ولكنه مرض تنفسي �نحتاج كثيرا معرفته من  COPD الى وجود مرض pathological Qوايضا تشير 
خfل تخطيط القلب الكھربائي بل ان ا�عراض والعfمات والتاريخ المرضي وبعض العادات والتحليل تكفي 

  .لتشخيص المرض 
  

  .ضوع اخر وھو جدا شائع ننتقل ا�ن الى مو
  

  الموضوع ھو كيف يمكن معرف الضربة ا�ذينية الھاجرة في تخطيط القلب الكھربائي ؟
  

  : من خfل اربع صفات      atrial ectopicوتعرف ھذه الضربة ا�ذينية الھاجرة  
 وان  Abnormalتكون p wave  تكون موجودة ولكنھا مقلوبة قبل الضربة الھاجرة  أي ان p wave  ان 

 مربعات صغيرة وان الضربة تكون مسافة بعدھا طويلة ٣ تكون اقل من P-Rالتخطيط غير منتظم وان فترة 
  .  lead 1 و  V5. V6حتى تبدا الضربة التي تليھا  ويمكن مشاھدة ھذا بوضوح في 

  
عريضة في   QRSفيمكن ان تعرف من خfل ان  ectopic ventricular اما الضربة البطينية الھاجرة 

   وتكون  QRS  مربعات صغيرة وتكون مشوه وغير مشابھة للبقية٣الضربة البطينية الھاجرة اعرض من 
  .الضربات منتظمة لو� الضربة البطينية الھاجرة وايضا تكون بعدھا مسافة طويلة حتى تحدث ضربة ثانية 

   
  .اتمنى ان يكون الكfم وشرح واضح وبسيط و� تعقيد فيه 

  
    . sinus tachycardiaتكلم عن موضوع بسيط وحالة قد تكون شائعة وھي   ا�ن ن

  
يمكن معرفة ھذه الحالة على ورقة تخطيط القلب من خfل وجود زيادة بعدد ضربات القلب مع وجود كل شيء 

  .طبيعي 
  

 junctionalننتقل ا�ن الى موضوع اكثر بساطة ونfحظة على ورقة تخطيط القلب الكھربائي وھو  
tachycardia    

  
  P-R intervalويمكن معرفة ھذه الحالة على ورقة تخطيط القلب الكھربائي من خfل صفتين وھما ان 

 lead 11 and lead مقلوبة وھذا يمكن مfحظته في  P wave مربعات صغيرة وان ٣قصيرة أي اقل من 
  .AVF   و 111

  
  :ل نقاط ا�ن نشير الى عشر ة معلومات سريعة ومبسطة على شك

  
  . مربع صغير أي مربعين كبيرين ومربع صغير واحد ١١ ھي اقل من  Q-T interval المسافة الطبيعية -١
 ھي استعمال ا�دوية المضادة �ضطراب ضربات القلب مثل Q-T interval  من اھم اسباب زيادة طول -٢

Digoxin .   
  
من مربع كبير واحد وتزاد طولھا في حا�ت  ھو اربع مربعات صغيرة وليس اكبر  T wave طول موجة -٣

  . كما في مرضى الفشل الكلوي  hyperkalamia و  acute M.I  اھمھا 
  
  . مربع صغير فقط ٣ -٢ ھو  S-T Interval طول -٤
  
 ١ ملم وا�رتفاع ھو ا�رتفاع الذي اكثر من ١ ھو ا�نخفاض الذي اكثر من  S- T depression انخفاض -٥

  . ملم ھو ارتفاع مربع  واحد ١ملم  علما ان 
  
 نتيجة توقف  A.V node بل من  S,A node خروج نبضات القلب ليس من   nodal  rhythmمعنى -٦

S,A node الدائم او المؤقت وتكون فيھا p wave   مقلوبة  inverted   او ان تغيب تماما عن .  
  
ل ا�ذيني للقلب اما طولھا فيشير الى اعقاة  يشير الى حالة تسرع في التوصي P-R interval قصر فترة -٧

   .A.V node الى S,A nodeانتشار والتوصيل الكھربائي من 
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  .  ھي افضل مؤشر في تخطيط القلب الكھربائي عن التروية التاجية القلبية  S-T interval فترة -٨
  
ين كبيرين ومربع صغير  مربع صغير أي مربع١١ ھي اقل من  Q-T interval قلنا المسافة الطبيعية -٩

  . واحد فلو كانت قصيرة فانھا تشير الى ارتفاع كالسيوم ولو طالت فانھا تشير انخفاض الكالسيوم 
  

  T او انقfب  S-T depression ان ا�ول يعرف من خfل اما  STEMI و  NSTEMI الفرق بين - ١٠
 مع  S-T elevation  فنfحظ  STEMI  اما  في  Q او كfھما مع عدم وجود موجة  T Inversionأي 

   .  Qوجود 
  

  : ننتقل ا�ن الى حالة جديدة وھي 
  

   : sick sinus syndromeحالة  
 وتتميز ھذه الحالة على تخطيط القلب الكھربائي بانھا عبارة عن خليط من ا�ضطرابات حيث تfحظ ھناك 

ي جدا واضحة فتجد اكثر من تغير في نفس  تسارع في ضربات القلب ثم تباطىء في ضربات القلب الكھربائي ھ
lead .   

  
   

 فھي من الحا�ت البسيطة جدا على ورقة تخطيط القلب الكھربائي وتتميز sinus bradycardiaاما حالة 
بوجود كل شيء طبيعي في تخطيط القلب الكھربائي ما عدا شيء واحد وھو ان عدد ضربات القلب ھو قليل أي 

  . ضربة كما في بعض المصادر العلمية ٥٠ ضربة او ٦٠ من اقل من الطبيعي أي اقل
  

 لو كانت ضيقة تنظر  QRS  تنظر الى regular bradycardiaاعزائي لو جاءك تخطيط قلب كھربائي فيه 
  ويمكن second heart block  Mobitz two فلو كانت اكثر من واحد فھذا يشير الى  P waveالى 

 يصاحبه تباطىء يضربات second heart block  Mobitz two : ان atrial flutterتمييزھا عن حالة 
  . فتكون مصحوبة بتسارع في ضربات القلب الكھربائي atrial flutterالقلب اما حالة 

  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

ü انتھى والحمد  

  
  

  
 


