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 صالملخ

ارتبطت نسبة ، هي فئة من األدوية المخفضة للكوليسترولالستاتينات  :الخلفية

الكوليسترول العالية باألمراض القلبية الوعائية، ووجد أن أدوية الستاتين تقي من 

أمراض القلب الوعائية والوفاة عند أولئك الذين هم في خطر اإلصابة بها. يوجد 

أدلة قوية على أن هذه األدوية فعالة لعالج األمراض القلبية الوعائية في المراحل 

وأولئك المعرضين لخطر مرتفع ولكن من دون   ()الوقاية الثانويةالمبكرة من المرض  

ُيشّكل ُمصطلُح أمراُض القلِب الوعائّية  .الوقاية األولية()األمراض القلبية الوعائية 

مصطلحًا عاّمًا لمجموعٍة من الحاالت التي ُتصيُب القلَب واألوعية الدموّية، ويكوُن 

بتوّضعاٍت للشحوٍم واللبيدات على الشرايين أو ما ُيعَرف بحالة في الغالِب مصحوبًا 

التصّلب العصيدي وبزيادِة خطورِة تشّكل الخثرات الدموّية، كما ُيمكُن أن يكوَن 

مصحوبًا بتخّرٍب وضرٍر في شراييِن أيِّ عضٍو مثل شرايين الدماغ أو القلب أو الكليتين 

 أو العين. 

تعمُل الستاتينات على تحسين :  الوعائيةراض القلبية  الستاتينات في األمآلية عمل  

الوظيفة البطانية المعتمدة والمستقلة عن الكوليسترول. كما أنَّ تخفيض 

الكوليسترول ُيعّدل من حيوّية الصفيحة العصيدّية، وبالتالي ُيقّلل من االلتهاب 

ستاتينات ُتحّسن من الوعائي ومن تفعيل الكرّيات البيضاء. وبذلَك ُيمكُن القوُل أنَّ ال

 الوظيفة البطانّية من خالل تقليل مستويات الكوليسترول المصلّية. 

بعُض الدراسات التي قاَلت بأنَّ الستاتينات حّسنت الوظيفة البطانّية قبَل أن ُتقلَّ 

مستويات الكوليسترول بشكٍل كبير، وقد ُيعزى ذلك جزيئًا إلى زيادة التعبير عن إنزيم 

. ُتثّبط oxLDLبوجود نقِص األكسجة و eNOSسينثاز أوكسيد النتريك البطاني 
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ومن مستقبالت   ET-1وتقّلل من تنظيم    ET-1قبل طليعة  الستاتينات التعبير عن ما  

. ُتؤّثر الستاتينات أيضًا على الجملة  Rho-Aبأسلوٍب يعتمُد على  1األنجيوتنسين 

الحاّلة للفبرين في العضالت الملساء الوعائّية والخاليا البطانّية. ُيعتبُر المثّبط لمفّعل 

ل طات الرئيسّية الداخلّية لمفعّ ( أحد المثبّ PAI-1) 1للبالسمينوجين من النمط 

عامَل خطورة مستقل  PAI-1البالسمينوجين النسيجي، ويكوُن ارتفاُع مستوى 

لألمراض القلبّية الوعائّية، ويكوُن مصحوبًا بأمراض التصّلب العصيدي. تزيُد 

-PAIالستاتينات من التعبير عن مفّعل البالسمينوجين النسيجي وتثّبط التعبير عن  

، وهو بروتين استجابة HO-1  1-ُض الستاتينات التعبير عن إنزيم هيم أوكسيجيناز. ُتحرّ 1

للشّدة وُيحرَّض استجابًة للتعّرض لألشّعة فوق البنفسجّية ولسايتوكينات وللجذور 

 إلى تدّرك الهيم إلى أحادي أوكسيد الكربون و HO-1الحّرة. يؤّدي تحريُض 

biliverdinليروبين ُمضاد أكسدة، ويمنُع ، الذي ينقلُب الحقًا إلى بيHO-1  كذلك

 تطّور التصّلب العصيدي. 

أدوية الستاتين فعالة في خفض الوفيات في األشخاص الذين يعانون من وجود 

األمراض القلبية الوعائية مسبقا. كما ُيدعى المرضى المعرضين لمخاطر عالية 

من الممكن ان  لإلصابة بمرض القلب إلى استعمال هذه األدوية. في المتوسط،

وهو ( ملغ / ديسيلتر)70مليمول / لتر    1.8بنسبة   LDL تخفض الستاتين الكولسترول

، أو موت نوبة قلبية )٪ في عدد الحوادث القلبية60ما يترجم إلى انخفاض يقدر ب  

٪ من خطر السكتة الدماغية بعد العالج على المدى 17قلبي مفاجئ( وتخفيض 

 .الطويل

تدعم البيانات بوضوح استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول للوقاية : الخالصة

، والذين تكون االستراتيجية فعالة من األولية في األفراد المعرضين لمخاطر عالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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حيث التكلفة وتتجاوز الفوائد المخاطر. ليس من المؤكد ما إذا كانت الوقاية األولية 

 مفيدة لألفراد المعرضين لمخاطر منخفضة أو متوسطة.
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Abstract 
BACKGROUND: Statins are a class of cholesterol-lowering 

medication, and have been shown to prevent cardiovascular disease 

and mortality in those who have risk factors. There is strong evidence 

that these drugs are effective for treating CVD in the early stages of 

the disease (secondary prevention) and those at high risk but without 

CVD (primary prevention). The term cardiovascular disease is a 

general term for a group of conditions that affect the heart and blood 

vessels, and it is often accompanied by deposits of fats and lipids on 

the arteries or what is known as atherosclerosis, and by the increased 

risk of blood clots forming, which can also be accompanied by blood 

clots in many organs such as brain, heart, kidneys, or eyes. 

Statins' Mechanism of Action in Cardiovascular Disease: Statins 

improve cholesterol-independent and dependent endothelial 

function. Lowering cholesterol can also modify the vitality of the 

atherosclerotic plate, and thus reduce vasculitis and the activation of 

white blood cells. It can be said that statins improve endothelial 

function by reducing serum cholesterol levels. 

Some studies have reported that statins improved endothelial 

function before cholesterol levels were significantly reduced, in part 

due to increased expression of eNOS in the presence of hypoxia and 

oxLDL. Statins suppress the expression of the pre-procuring ET-1 and 

downregulate ET-1 and the angiotensin 1 receptor in a Rho-A-

dependent manner. Statins also affect the fibrinolytic system of 

vascular smooth muscle and endothelial cells. PAI-1 level is an 

independent risk factor for cardiovascular disease, associated with 
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atherosclerotic disease. Statins can increase expression of tPA and 

suppress expression of PAI-1. Statins can also induce the expression of 

HO-1, a stress-responsive protein that is induced in response to 

exposure to ultraviolet light, cytokines, and free radicals. Induction of 

HO-1 leads to the degradation of heme to carbon monoxide and 

biliverdin, which is subsequently converted to the antioxidant 

bilirubin, and HO-1 also prevents the development of atherosclerosis. 

Statins are effective in reducing mortality in people with pre-existing 

CVD. Patients at high risk of developing heart disease are also 

encouraged to use these drugs. On average, statins can lower LDL 

cholesterol by 1.8 mmol/L (70 mg/dL), which translates into an 

estimated 60% reduction in the number of cardiac events (heart 

attack, sudden cardiac death) and a 17% reduction in stroke risk. 

after long-term treatment. 

CONCLUSION: The data clearly support the use of statins for primary 

prevention in high-risk individuals, for which the strategy is cost-

effective and the benefits outweigh the risks. It is not established 

whether primary prevention is beneficial for individuals at low or 

moderate risk. 
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 مقدمة 

-HMG هي فئة من األدوية المخفضة للكوليسترول عبر تثبيط االنزيمالستاتينات 

CoA reductase,  مهما في تصنيع الكوليسترول في االنزيم الذي يلعب دورا

في  للكوليسترول % من المجموع الكلي70الكبد، الذي بدوره يصنع ما نسبته 

قلبية الوعائية، ووجد أن الجسم. ارتبطت نسبة الكوليسترول العالية باألمراض ال

أدوية الستاتين تقي من أمراض القلب الوعائية والوفاة عند أولئك الذين هم في 

خطر اإلصابة بها. يوجد أدلة قوية على أن هذه األدوية فعالة لعالج األمراض 

وأولئك  (القلبية الوعائية في المراحل المبكرة من المرض )الوقاية الثانوية 

 .الوقاية األولية()المعرضين لخطر مرتفع ولكن من دون األمراض القلبية الوعائية 

عمل الستاتينات على خفض مستويات الكوليسترول الضار ، كما أنها تخفض ت

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أكثر من األنواع األخرى من األدوية. 

سترول عن طريق إبطاء إنتاج الكوليسترول تعمل هذه األدوية على خفض الكولي

 .وزيادة قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول الضار الموجود بالفعل في الدم

رشادات الممارسة السريرية توصي الناس عموما في محاولة "تعديل نمط إن ا

وممارسة الرياضة  الكولسترول الحياة"، بما في ذلك اتباع نظام غذائي لخفض

البدنية، قبل استخدام الستاتين. حيث أن أدوية الستاتين أو اي من االدوية األخرى 

يستوفون أهداف خفض  المخفضة للكوليسترول ُيوصى بها ألولئك الذين ال

 .الدهون من خالل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة

تشير األدلة إلى أن أدوية الستاتين فعالة في الوقاية من أمراض القلب عند أولئك 

الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لكن ليس لديهم تاريخ مرضي ألي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
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ن انخفاضا في يمؤسسة كوكر  أبحاث ، وجدت2013في عام  .أمراض القلب من

 للعالج بالستاتينات. خطر الموت وبعض المخاطر األخرى بدون أي دليل أثار جانبية

أدوية الستاتين كعالج للبالغين  باستعمال (NICE)يوصي المعهد الوطني للصحة 

سنوات بنسبة أكبر   10حيث يقدر خطر اإلصابة بأمراض القلب الوعائية لديهم خالل  

ومنظمة القلب  (ACC) توجيهات الكلية األمريكية ألمراض القلب .%10من 

توصي باستعمال عالج الستاتين للوقاية األولية من أمراض  (AHA) األمريكية

 <LDL) الوعائية في البالغين الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترولالقلب 

190 mg/dL). ومع ذلك، النقاد مثل Steven E. Nissen  يقول أنه لم يتم التحقق

% على 50، وأنها تبالغ في تقدير الخطر بنسبة  AHA/ACC ـ  المن صحة توجيهات  

 فيدوا من العالج،األقل، وتوصي باستعمال الستاتين ألولئك الذين لن يست

أدوية الستاتين فعالة في خفض الوفيات في األشخاص الذين يعانون من وجود 

األمراض القلبية الوعائية مسبقا. كما ُيدعى المرضى المعرضين لمخاطر عالية 

لإلصابة بمرض القلب إلى استعمال هذه األدوية. في المتوسط، من الممكن ان 

ديسيلتر ( ملغ / 70مليمول / لتر  1.8سبة بن LDL تخفض الستاتين الكولسترول

، نوبة قلبية )٪ في عدد الحوادث القلبية60وهو ما يترجم إلى انخفاض يقدر ب )

٪ من خطر السكتة الدماغية بعد العالج على 17أو موت قلبي مفاجئ( وتخفيض  

 .المدى الطويل

شير اإلرشادات الصادرة عن فريق عمل الخدمات الوقائية األمريكية والكلية ت

األمريكية ألمراض القلب وجمعية القلب األمريكية إلى أربع مجموعات رئيسة من 

 للكوليسترول:األشخاص الذين قد تساعدهم األدوية الخافضة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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األشخاص غير المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية الذين لديهم عامل   •

خطورة أو أكثر لألمراض القلبية الوعائية ويرتفع لديهم خطر اإلصابة بالنوبة  

تشمل هذه المجموعة األشخاص الذين يعانون  سنوات. 10القلبية خالل 

اع ضغط الدم أو الذين يدخنون من داء السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو ارتف

% 10سنوات عن  10وترتفع لديهم نسبة خطر اإلصابة بالنوبة القلبية خالل 

 أو أكثر.

األشخاص الذين يعانون بالفعل من األمراض القلبية الوعائية المتعلقة   •

تشمل هذه المجموعة األشخاص الذين أصيبوا بنوبات  بتصلب الشرايين.

جمة عن انسداد في أحد األوعية الدموية، أو قلبية، أو سكتات دماغية نا

سكتات دماغية خفيفة )نوبات إقفارية عابرة(، أو مرض الشريان المحيطي، 

 أو جراحة سابقة لفتح الشرايين التاجية أو استبدالها.

األشخاص الذين لديهم نسبة مرتفعة للغاية من البروتين الدهني المنخفض   •

تشمل هذه المجموعة البالغين الذين  (.الكثافة، أو الكوليسترول )"الضار" 

 4.92ملغم/ديسيلتر ) 190لديهم مستويات من الكوليسترول الضار تبلغ 

 ملليمول/لتر( أو أعلى.

تشمل هذه المجموعة البالغين الذين تتراوح أعمارهم  المصابون بالسكري. •

عاًما المصابين بالسكري ويتراوح مستوى كوليسترول البروتينات   75و  40بين  

 4.9و 1.8ملغم/دل ) 189و 70الدهنية منخفضة الكثافة لديهم بين 

ملليمول/لتر(، خاصة إذا كان لديهم دليل على وجود أحد أمراض األوعية 

الدموية أو عوامل الخطر األخرى ألمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو 

 التدخين.
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 ستاتينات دوائّية بال المعالجة ال 

ــاعـدًا )الجـدول   (1ُيشـــــــكـُّل فهُم المســـــــتوـيات المـثاليـّة من الليبوبروتيـنات أمرًا ُمســـــ

باسـتعمال جرعاٍت مثبَّتة من   2014اإلرشـادّية عام  ACC/AHA، وقد أوصـَت دالئل 

ـــتاتيـنات لمرضـــــــى ـلديهم خطورة ـبداًل من تحقيق أـهداف نوعيـّة لمســـــــتوـيات   الســـــ

ة على أربِع مجموعـاٍت   ACC/AHAتعرَّفـت دالئـل الليبوبروتينـات، وقـد  ــاديـّ اإلرشــــــ

ُمســـــــتفيدٍة من الســـــــتاتينيات أو على أربٍع جمهراٍت من المرضـــــــى من المرجَّح أن 

ــتا ــتاتينات. ينبغي أن ُتقّدَم السـ ــتفيدوا من المعالجِة بالسـ تينات للمرضـــى الذيَن  يسـ

 LDL-Cم مســتويات وأولئك الذين لديه ASCVDلديهِم تاريُخ ســابقب باإلصــابِة بـــــــــ 

 .mg/dl 190مرتفعة أعلى أو ُتساوي 

 ( mg/dl)  تصنيُف مستويات اللبيدات البالزمّية   :1الجدول  

 HDL-Cغير 

 مرغوب 130>

 فوق المرغوب 130-159

 المرتفعالحّد األعلى  160-189

 مرتفع 190-219

 مرتفع للغاية 220≤

HDL-C 

 منخفض 40>

 مرتفع )مرغوب لتأثيراته( 60<

LDL-C 

 مثالي عند الخطورة المرتفعة 70>
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 مرغوب 100>

 فوق المرغوب 100-129

 الحّد األعلى المرتفع 130-159

 مرتفع 160-189

 مرتفع للغاية 190≤

 ثالثّيات الغليسيريد

 طبيعي 150>

 الحّد األعلى المرتفع 150-199

 مرتفع 200-499

 مرتفع للغاية 500≤

تتراوُح بيَن   LDLسنة، ولديهم مستويات  79-40مرضى بأعمار  للوقايِة األولّية عند

70-189 mg/dl يوصـــــى باســـــتعمال ،PCE   للتعّرف على المرضـــــى المرّجحين أكثر

ــُر الجدول ــتفادة من المعالجة. يختصــــ ــياَت  2 لالســــ ــتعمال   ACC/AHAتوصــــ الســــ

الغين، وفي نوفمبر من عـام  اتيـنات عـند الـب ـــت ـبططالق   USPSTF، قـامـَت 2016الســـــ

ــ ت ــياٍت بـشـ ــتاتيناتوصــ ــتعمال الســ في الجمهرة التي تحتاُج إلى وقاية أّولّية،   أن اســ

ــياُت على تلك الموجودِة في دالئل  ــاعدة   ACC/AHAوقد ُبنَيت تلَك التوصـ للُمسـ

ة.   ــّ ــة األّوليـ ــايـ ــة ومنحهم الوقـ أكثر في التعّرف على مرضـــــــى الخطورة المرتفعـ

  ACC/AHAية في دالئل اســــــتعماَل ســــــتاتينات بكثافٍة عال USPSTFتســــــتفســــــُر 

، وبداًل من ذلك فهي توصي بكثافٍة منخفضٍة إلى متوّسطة  2014لعام   اإلرشادّية

 من الستاتينات للوقاية األّولّية عند المرضى.  
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 2الجدول 

 ATPIII 

2004 

ACC/AHA 2014 NLA 2015 USPSTF 2016 

 

ة   ــّ ــتراتيجيـ اســـــ

ــيــــــم  ــيــــ ــقــــ تــــ

 الخطورة

 FRSسنوات  10

ــل خطورة   عوامـ

CHD 

 PCEسنوات  10

 

الـــــخـــــطـــــورة  عـــــوامـــــل 

 ASCVD الُمستخدمة لـــ 

 وغيرها PCEو  FRSو 

 PCEسنوات  10

حـيـن   اـلمـرشـــــــّ

 للمعالجة

المرضـــــى الذين 

 LDLهـم فـوق 

 الهدف

مرضـــــــى من مجموـعات 

 مستفيدة من الستاتينات

الـمـرضــــــــى الــــذيـن هـم 

 الهدف LDLفوق 

الوقاية األّولّية عند  

ــى ذوي  ــرضـــــــــ مـــ

 خطورة

شـــــــــــــــــــــــــّدة  

ــتــانينــات   الســـــ

 بها المُوصى

ق  حــقــّ تــعــــايــر لــتــُ

LDL الهدف 

طـة إلى  ــّدة متوســـــــّ شـــــ

 مرتفعة

ق  حـــقـــّ  LDLتـــعــــايـــر لـــتـــُ

 الهدف

شــــــّدة منخفضــــــة 

 إلى متوّسطة 

مـــــجـــــمـــــوعـــــات  التوصيات

ــورة   ــطــــــ ــخــــــ الــــــ

ــويــــات  ومســــــــــتـ

LDL :الهدفية 

مرتفع الخطورة:  

(LDL   الـــهــــدف

، اخـتـيــــاري  100>

ــاَن 70> ( إذا كـــ

CHD  أو عــامــل

خطورة مكــافئ 

 .FRS≥20%أو 

ط إـلى  ــّ مــتوســـــ

الخطورة:    مرتفع

(LDL   الـــهــــدف

، اخــتــيــــاري  130>

( إذا كـانـَت  100>

عوامل الخطورة  

مجموعــات االســـــــتفــادة  

 األربع من الستاتينات:

ســـــنة،  21 ≤إذا كاَن  -

ASCVD  ،ســــــــريـري

كثــافــة مرتفعــة من 

ــتـــــاتـــــيـــــن )أو  الســـــــــ

طـة إذا كـاَن  متوســـــــّ

 سنة(. 75<

ســـــنة،  21 ≤إذا كاَن  -

LDL≥190 كثــــافــــة ،

ــن  ــة مـــ ــعـــ ــفـــ ــرتـــ مـــ

 الستاتين.

و  DMســنة،   40-75 -

LDL (70-189 )

طة )أو  كثافة متوســّ

مــــجــــمــــوعــــات 

ــورة   ــطـــــ ــخـــــ الـــــ

ــتــويــــات  ومســــــ

LDL :الهدف 

خطورة عــاليــة جــّدًا   -

(LDL  70>الهـدف )

أو  ASCVDإذا كاَن 

DM   عـــــوامـــــل +

خطورة متعــددة أو 

رٍر مرحلة انتهائّية لض

 في أحد األعضاء.

ــفــعــــة  - خــطــورة مــرت

(LDL   ــدف ــهـــــ الـــــ

ــاَن  100> ( إذا كـــــ

أو أكثر من  3هنـاك 

عـوامــــل الـخـطـورة،  

DM  +0-1  عـــامـــل

يــــــــوصـــــــــــــــى 

بالسـتاتينات إذا 

كــــاَن خــطــورة  

ــنوات  10  ≤ســـ

والــعــمــر  10%

 سنة. 40-75

ة  ــّ مقاربة خاصـــ

بــــالــمــريــض إذا 

كــانــت خطورة  

ــنـــوات   10 ســـــــ

إلــــــــى  7.5%

مــــــــع  10%>

عــامــل خطورة  

ة  ــّ ة وعــائي ــّ قلبي

 واحد أو أكثر.

وصـــــــــــى  ــُ ال يــ

بالسـتاتينات إذا 
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  FRSأو كـاَن  2≤

 .%20>أو  10%

ط  ــوســــــــــــّ ــتــــ مــــ

 LDLالخطورة: )

ــهــــدف  ، 130>الــ

وتبــدأ الُمعــالجــة 

إن كـــــــــــــــاَن 

LDL>160 إذا )

ــاَك  ــاَن هنـ  2≤كـ

مــــن عــــوامــــل  

الخطورة أو كـاَن 

FSR<10% 

مــــــنــــــخــــــفــــــض  

 LDLالخطورة: )

، 160>الــــهــــدف 

 ةوتبــدأ الُمعــالجــ 

إن كـــــــــــــــاَن 

LDL>190 إذا )

أو  0كـاَن هنـاك 

 عامل خطورة. 1

 

ــفــعــــة إذا كــــاَن  مــرت

ASCVD≥7.5.) 

 LDLســــــنة،   40-75 -

ــة 70-189) ــافــ ــثــ ( كــ

ــى  طــــة إل مــتــوســـــــــّ

ــفــعــــة إذا كــــاَن  مــرت

ASCVD≥7.5 

 

ــرض   ــورة، مـــ ــطـــ خـــ

كـــلـــوي مـــزمـــن، أو 

ــفــعــــة  خــطــورة مــرت

 بالحساب. 

ــفــعــــة  - خــطــورة مــرت

(LDL   ــدف ــهـــــ الـــــ

ــاَن  100> ( إذا كـــــ

أو أكثر من  2هنـاك 

اـمل الخطورة، أو عو

ــفــعــــة  خــطــورة مــرت

 بالحساب. 

ــفــعــــة ة مــر خــطــور  - ت

(LDL   ــدف ــهـــــ الـــــ

ــل  0-1( 100> ــامـ عـ

 خطورة

 

 ≤كــــان اـلـعـمر 

 سنة 75

 

مع العالجات الُمخّفضة   ASCVDرًا الحجِم المهول للدالئل على تناقِص خطورة  ظن

للبيدات القادِم من التجارب على السـتاتينات، فقد كاَنت الكثافة الُمناسـبة للمعالجِة  

ــتاتينات  والُمســــــندِة بالدليل عالمًة فارقًة في المعالجة الدوائّية الضــــــطرابات  بالســــ

 اللبيدات الدموية.
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 آليّة عمل الستاتينات 1الشكل 

، الذي يقوُم بتحفيز HMG-C0Aُتعدُّ تلَك األدويُة مثّبطاٍت تنافســّيٍة إلنزيم ريدكتاز 

المرحلة األولى والمحّددُة لمعّدل االصـطناع الحيوي للكوليسـترول. ُيمكُن للجرعاِت  

ــتـــاتينـــات األكثر قّوة )مثـــل  ــاليـــة من الســـــ و  simvastatinو  atorvastatinالعـ

rosuvastatin ــيريد التي ُتحدثها ــتويات ثالثّيات الغليســـ ــًا من مســـ ( أن ُتنقَص أيضـــ

ــتـاتين  تمثياًل لبُ أعاله  . ُيظهُر الشـــــــكـلُ VLDLفعـُة من المســـــــتويـاُت المرت نيـة الســـــ

 .  HMG-CoAوالتفاعل الذي ُيحّفزه إنزيم ريدكتاز 

 آلّية العمل

من خالل قطعة  LDLها الخافضـــــــة لمســـــــتويات ُتبدي الســـــــتاتينات معظَم تأثيرات

.  HMG-CoAالتي ُتثّبط بشـكٍل تنافسـيٍّ إنزيم ريدكتاز  ُمشـابهة لحمض ميفالوني

إلى ميفالونات، تعمُل السـتاتينات على تثبيط   HMG-CoAومن خالل تثبيِط تحّول 

دة مرحـلٍة مبّكرٍة ومـحّددٍة لمـعّدل اصـــــــطـناع الكوليســـــــترول حيويـًّا، ـما يؤّدي إلى زـيا

مكاِن الســتاتينات أيضــًا . تقترُح بعُض الدراســات أنَّ بطLDLالتعبير عن جين مســتقبل 

( IDLو  VLDL) LDLمن خالل تحســـين إزالة طالئع  LDLأن ُتقّلل من مســـتويات 
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ــل  ــاجومن خالل تقليـ ــدي من  اإلنتـ ــاع  . VLDLالكبـ ــاقَص اصـــــــطنـ ــُد أن تنـ ُيعَتقـ

ــبــب في VLDLالكوليتســـــــرول، وهو مكّونب مطلوبب الصـــــــطنــاع  قــدرَة ، هو الســـــ

 .  VLDLالكبدي من  اإلنتاجالستاتينات على تقليل 

 الحرائك الدوائّية

(،  %85-30بعَد أن ُتعطى فموّيًا، يكوُن امتصــــــاُص الســــــتاتينات المعوي متفاوتًا )

ــتاتينات، عدا  ، على شــــكل حمض  lovastatin و simvastatinوُتعطى جميُع الســ

β-ّبط ريدكتاز هيدروكسـي، وهو الشـكل الذي ُيثHMG-CoA ُيقدَّم .simvastatin  

على شــــــــكل الكتوـنات غير فعـّاـلة، ويـجُب ان تتحّوَل في الكـبد إلى   lovastatin و

ــتاتين وحمض لوفاســـتاتين.   هيدروكســـي-βحموضـــها  الموافقة: حمض ســـيمفاسـ

ــتاتينات، حيُث يتوا ــديد لجميع الســــ ــُط ناقُل األنيونات  هناَك مرور كبدي أّول شــــ ســــ

عملّية قبطها. يكوُن االصـــطناُع الكبدي للكوليتســـرول بحّده  OATP1B1العضـــوّية 

صـباحًا، ولذلَك يجُب أن ُتؤخَذ السـتاتينات   2:00األقصـى بين منتصـف الليل والسـاعة 

(  rosuvastatinو  atorvastatinســـــــاعات أو قل )عدا  4التي تملُك عمَر نصـــــــٍف 

يملكان أعمار نصــفّية  rosuvastatinو  atorvastatin كالًّ من في المســاء، إاّل أنَّ 

 طويلة، وُيمكُن أن تؤخَذ في أوقاَت ُأخرى من اليوم.  

ــاء المرور الكبــدي األّول، يتفــاوُت التوافُر الحيويُّ الجهــازي   نظرًا للقبط المكّثف أثن

. تمتلُك  من الجرعات الُمقدَّمة %30و  %5للســــــتاتينات ومســــــتقلباتها الكبدي بين 

، فعالّيًة ُمثّبطًة  pravastatin و Fluvastatinاتينات، ما عدا مسـتقلبات جميِع السـت

. وتحَت شــــروِط الحالة المســــتقّرة، ُيمكُن أن نجَد كمّياٍت  HMG-CoAإلنزيم ريدكتاز 

.  صــــــغيرًة من الدواء األصــــــل ومســــــتقلباته الناتجة في الكبد في الدوران الجهازي

ــتقلباتها مرتبطًة ببروتينات ا ــتاتينات ومســــ ،  %95لبالزما بنســــــبٍة تزيُد عن تكوُن الســــ
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ــتثنــاء  ــبــُة  pravastatinبــاســـــ فقط. ُتحّقق  %50ومســـــــتقلبــاتــه، حيــُث تبلُغ النســـــ

سـاعات، ويبلُغ العمُر النصـفيُّ للمرّكبات   4-1السـتاتينات قّمَة تراكيزها البالزمّية خالل 

ر  اللذان يملكان عم  rosuvastatin و atorvastatinتثناء ســاعات، باســ  4-1األصــلّية 

ســاعة.   12الذي يبلُغ عمُر نصــفه حوالي  simvastatin ســاعة، و 20نصــف ُيقارُب 

في  rosuvastatin و atorvastatinـقد ُيســـــــهُم عمُر النصـــــــِف األطول لـكل من 

ــُد بتحويــِل حيويٍّ  لجميع  فعــالّيتهمــا األكبر الخــافضـــــــــِة للكولســـــــترول. يقوُم الكب

تاتينات ُتطرُح عن طريق  لبات الـســ من مســـتق %70الســـتاتينات، لذلَك فطنَّ أكثَر من 

 الكبد مع البراز.  

 التأثيرات العالجّية

 تقليل ثالثّيات الغليسيريد

ــيريــد األعلى من  ات الغليســـــ بــاســـــــتخــدام   250mg/dlتتنــاقُص مســـــــتويــات ثالثيــّ

، وتتشــابُه نســبُة التناقِص المئوّية الُمحّققة مع النســبِة المئوّية لتناقص  الســتاتينات

LDL-C  . 

 HDL-Cنات على مستويات الستاتيتأثيُر 

ــكٍل منهجي   ــتاتينات بشــ ــات على مرضــــى ُمعالجين بالســ ــتبعَدت جميُع الدراســ اســ

، أّما في الدراســـات التي  HDL-Cالمرضـــى الذين لديهم مســـتوياتب منخفضـــةب من 

ــتويات مرتفعة من كاَن ا ــبٍة مع   LDL-Cلمرضـــــى لديهم مســـ ــتوياٍت متناســـ ومســـ

ــاء(،   60mg/dl-50الرجـال و  ـندع 40-50 mg/dl) HDL-Cالجنس من  عـند النســـــ

ــبـــِة  ــاَك زيـــادةب بنســـــ ، بصـــــــرِف النظر عن الجرعـــة  HDL-Cفي  %10-%5كـــاَن هنـ

-HDLالُمسـتخدمة من السـتاتين. مع ذلك، ففي المرضـى الذيَن كانت مسـتويات 

C ( 35>منخفضـةmg/dl فقد تختلُف السـتاتينات بتأثيرها على مسـتويات ،)HDL-C  ،
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ــات  وـلذـلَك هـناَك ـحاـجةُ  ـــتاتيـنات  لمزـيٍد من اـلدراســـــ لـتأكـيد فيـما إذا ـكانـَت ـتأثيراُت الســـــ

 مهّمًة سريرّيًا. HDL-Cعند مرضى لديهم مستوياتب منخفضة من  HDL-Cعلى 

 LDL-Cتأثيُر الستاتينات على مستويات 

ت العالقُة بين االســــتجابة والجرعة لجميع الســــتاتينات أنَّ الفعالّية الخافضــــَة أظهرَ 

ــتويات  ــبة  LDL-Cخطّية لوغاريتيمّية، حيُث يتناقُص  LDL-Cلمســ مع كل   %6بنســ

تضــاعف للجرعة، وبالتالي تتحّقق التأثيراُت القصــوى على مســتويات الكولســيترول  

ــى   10-7البالزمّية خالل  ــتاتينات فّعالة عند تقريبًا عند جميع المرضـــ أّيام. تكوُن الســـ

،  hoFHناُء عند مرضــــى مرتفعة، ويكوُن االســــتث HDL-Cالذين لديهم مســــتويات 

ًا للجرعات الُمعتادة ألّن أّليالت جين مســـــتقبل  الذين لديهم اســـــتجابةب ضـــــعيفةب جدّ 

LDL  االثنين سُيشّفران مستقبالتLDL     .معّطلة 

 التأثيرات الضاّرة والتداخالت الدوائّية

 السُّمّية الكبدّية

ادرًا وغيَر مت ُة الخطيرُة أمرًا ـن ُة الكـبديـّ ميـّ ــّ وّقع، وتحـدُث بمعـّدل حـاـلة من  تكوُن الســـــ

ــنـّة، وت اِس  ACC/AHAوصـــــــي دالـئل أصـــــــل مليون كـّل ســـــ قـبل الـبدء   ALTبقـي

ــتاينات، ولكن ومنُذ  ــتخدام الســ توصــــي بالمراقبة الروتينّية  FDA، لم تعد 2012باســ

والســــبُب   أو غيرها من إنزيمات الكبد بعَد البدء بالمعالجة بالســــتاتينات ALTلفعالّية 

لروتينّية لم ُتظهر فائدًة في كشـــــــِف أو منع األذّية   المراقبَة الدورّية ايعوُد إلى أنَّ 

ة عنــد مرضـــــــى لــديهم أعراضب  ة الخطيرة. يجــُب أن ُتقيَّم اإلنزيمــاُت الكبــديــّ الكبــديــّ

سـريرّيُة ُتوحي بأذّيٍة كبدّية بعَد البدء أو بعَد تغيير المعالجة في السـتاتينات )وذلك 

 .  (2012عام  FDAأوَصت به ما 
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 االعتالل العضلي

ُيعدُّ االعتالل العضــــلي التأثير الضــــاّر الرئيســــي الُمصــــاحب الســــتعمال الســــتايتينات،  

وُيشــيُر االعتالل العضــلي إلى طيٍف واســٍع من الشــكاوى العضــلّية، والتي تتراوُح 

ـــلي اـلـخـفـيف ) ـــعف اـلعضـــــ ي  ( وـبـيَن االـنـحالل اـلربــــدmyalgiaـبـيَن األـلم أو الضـــــ

rhabdomyolysis حياة. تتزايُد خطورة التأثيرات الضـاّرة على العضـالت مع  ّدد للالُمه

جرعة الســتاتين وتركيزها في البالزما، وبالتالي ســتكوُن العوامل التي ُتثّبُط تحطيَم 

الستاتينات مصحوبًة بزيادِة خطورِة االعتالل العضلي، وتشمُل تلَك العوامل التقدَّم  

ــةً  ــّن )خاصـــ ــور الكب 80 >في الســـ ــنة( والقصـــ راُت الُمحيطُة  دي أو الكلوي والفتســـ

بالعملّيات الجراحّية وقياُس الجســــــِم الصــــــغير وقصــــــور الدرق غير الُمعاَل . ال ُيعتبُر  

ة الكريـاتينين كينـاز الروتيني مـا َلم يكن المريُض يتنـاوُل دواًء آخر ُيزيـُد  قيـاُس فعـاليـّ

اخالُت السـتاتينات  بدّيات. تحدُث معظُم تدمن خطورة االعتالل العضـلي وانحالل الر 

ـبرات األكـ  فــي ر شــــــــيوعــــًا مـع اـل ًة  fibratesـث ــّ ( ومـع 38%) gemfibrozilوخــــاصــــــــ

cyclosporine (4% ومع )digoxin (5% ومع )warfarin (4% ومع )  ــاّدات الصــــــ

ــاّدات الفطور من زمرة اآلزول )%3الحيوّية من زمرة الماكروليدات ) (.  %1( ومع ُمضـــ

ــمُل األدويُة األدويُة األخرى  ــ تشـــ لي الُمحرَّض  التي تزيُد من خطورِة االعتالل العـضــ

ــتــاتينــات كــل من   و amiodarone و HIV)نــاردًا( ومثّبطــات بروتيــاز  niacinبــالســـــ

nefazodone. 

ــًا  Gemfibrozilيعـمُل  ــليـًّا محّرضـــــ ، وهو اـلدواُء األكثُر شـــــــيوـعًا ـبطـحداـثه اعتالاًل عضـــــ

لهيدروكســي الموافق للســتاتين  بالســتاتينات، يثّبط قبَط األشــكال الفّعالَة لحمض ا

ويتداخل مع عملّية التحّول لمعظم   OATP1Baإلى داخل الخاليا الكبدية بواسطة 

ــتــــاـتـينــــات ـبواســـــــطــــة إـنزـيمــــات اـلـغـلوـكوروـنيــــداز، ويـُـمكـ  ُن ـلإلـيتــــاء اـلـمـتزاـمن ـلـ الســـــ
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Gemfibrozil ة ــّ ــًا من التراكيز البالزمي ــاتين أن ُيضــــــــاعَف تقريب ــت لحموض   مع الســـــ

، قد يحدُث niacinاتينات مع النياسـين ينات. عندما ُتعطى السـتهيدروكسـي السـتات

االعتالُل العضــــليُّ رّبما بســــبب زيادة تثبيط االصــــطناع الحيوي للكوليســــترول في  

  2016في عـام  FDAة )ـتداخـل على الحراـئك اـلدوائيـّة(. قـامـَت العضـــــــالت الهيكليّـ 

ســتاتينات مع الفيبرات  بســحب الموافقة التي كانت منحتها لمشــاركٍة دوائّية بين ال

fibrates  أو مع النياسينniacin  . 

تكوُن األدويُة التي تتداخُل مع الســتاتينات هي تلك التي ُتســتقلُب بشــكٍل رئيســيٍّ  

ــاّداٍت ُمعّينة من زمرة الماكرولـيد   CYP3A4 بواســـــــطِة إنزيمات والتي تشـــــــمُل صـــــ

(erythromycin( ــاّدات آزول الفطريـّة  و cyclosporine ( وitraconazole( وُمضـــــ

nefazodone ــاز ــل ببرازين، ومثّبطــات بروتي ــاب من زمرة فيني و  HIV، ُمضـــــــــاد اكتئ

amiodarone ــادِة ــًة بزي ة مصـــــــحوب ــّ ــدوائي ــك ال ــداخالُت على الحرائ ــك الت . تكوُن تل

المســــــتويات البالزمّية من الســــــتايتينات ومســــــتقلباتها الفّعالة. ُيســــــتقلبُّ كلّب من  

Atorvastatin و lovastatin و simvastatin   بشــــكٍل رئيســــيٍّ بواســــطة إنزيمات

CYP3A4  3وA5 بينمـا ُيســـــــتقلـَب معظُم ،Fluvastatin (50-80%  بواســـــــطـة )

CYP2C9  اـلة، ولكن ُيمكُن أيضـــــــًا إلنزيمـات اٍت غير فعـّ و  CYP3A4إلى مســـــــتقلـب

CYP2C8  أن ُتســـاهَم في اســـتقالبه. من ناحيٍة ُأخرى ال ُيســـتقلُبPravastatin  

، وُيطَرُح بشـــــــكله غير المتغّير في البول، ونظرًا CYPملحوِظ بطنزيمات  حدٍّ إلى أيّ 

ــكٍل كبيٍر   rosuvastatin و Fluvastatin و pravastatinإلى أنَّ  ــتقلُب بشــ ال ُتســ

ــطِة إنزيمات  ــلي عندما  CYP3A4بواسـ ــّببًا باعتالٍل عضـ ــتاتينات تسـ ، فهي أقلُّ السـ

يجُب تقييم الفوائَد الُمصـــــاحبَة لمشـــــاركة  ُتعطى مع تلك األدوية المؤّهبة، ولكن 

 .  المعالجة مع أّي ستاتين مع مخاطر حدوث اعتالل عضلي
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 رات اأُلخرىاالعتبا

ــتــاتين ًا للمريض وبنــاًء على عوامــل مثــل التكلفــة  يجــُب أن يكوُن اختيــاُر الســـــ نوعيــّ

صُف جرعاُت  والتداخالت الدوائّية واألضرار الُمحتملة والشّدة أو الكثافة المطلوبة. تتّ 

(، 3 )الجدولأو الكثافة السـتاتينات بكونها منخفضـة أو متوسـّطة أو مرتفعة الشـّدة 

 (.%60-30 المتوّقعة )تتراوُح بينَ  LDL-Cدرجة تخفيض وتعتمُد على 

 LDL-C: كثافة أو شــّدة الســتاتينات حســب نســبة التناقص في مســتويات  3 الجدول

 بالجرعة اليومّية

 كثافة منخفضة توّسطةكثافة م كثافة مرتفعة

ل   %50بمقـــدار  LDLُتقلـــّ

 أو أكثر.

ل  ــقــلــــّ ــن  LDLت ــي -%30ب

50% 

 %30بأقل من    LDLتقلل  

Atorvastatin  

40–80 mg 

Rosuvastatin 

20–40 mg 

 

Atorvastatin 10–20 

mg 

Fluvastatin 40 mg  

 مرتين يومّيًا

Fluvastatin XL 80 mg 

Lovastatin 40 mg 

Pitavastatin 2–4 mg 

Pravastatin 40–80 

mg 

Rosuvastatin 5–10 mg 

Simvastatin 20–40 

mg 

 

Fluvastatin 20–40 

mg 

Lovastatin 20 mg 

Pitavastatin 1 mg 

Pravastatin 10–20 

mg 

Simvastatin 10 mg 
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ــتـاتينـات تحّماًل، ويجـُب أخـذهـا  pravastatin و Rosuvastatinقـد يكوُن  أكثَر الســـــ

الالت عضـــلّية ســـابقة مع ســـتاتينات ُأخرى. يزيُد امتصـــاُص  باالعتبار عند مرضـــى اعت

Lovastatin   عندما يؤخذ مع الطعام، ويجُب تشجيُع المرضى على تناوِل وجبتهم

ــائيـّة. وتبعـًا لتحـذيرات    simvastatin، ينبغي أاّل ُيســـــــتعـمَل 2012عـام  FDAالمســـــ

ــاركة مع    erythromycinأو مع  HIVأو مع مثّبطات بروتياز  cyclosporineبالمشــــ

،  amiodaroneأو  amlodipine. بالنسبة للمرضى الذي يتناولون gemfibrozilأو 

ُة من  ــّ ــُة اليوميـ ــّدى الجرعـ ــُب أن تتعـ ، وال يجـــب أن simvastatin 20mgفال يجـ

ــاركـته مع  simvastatinمن  10mgُيســـــــتعمـُل أكثُر من  أو  diltiazemعـند ُمشـــــ

verapamil ٍمحتمٍل في اإلدراك ُمصــــاحب  . وقد ارتفعت المخاوف بشــــأن ضــــعف 

اتيـنات، رغَم أنَّ ُمراال  ـــت اـنات المنشـــــــورة لم ُتشـــــــر إلى أنَّ ســـــــتعمـال الســـــ جعـَة البـي

الســـــــتاتينات قد تؤذي اإلدراك. بالمقابل، أشـــــــاَرت دراســـــــاتب ُأخرى إلى إمكانّية أن 

ــتاتينات   ــتاتينات دورًا في منع الَخَرف. تحمُل الجرعاُت المرتفعُة من الســـ تمتلَك الســـ

ـــتاتين الُمف ـيدة على الحوادث  خطورًة أكبر لتطوير داء ســـــــّكري، إاّل أنَّ ـتأثيرات الســـــ

ASCVD  ُّاتهــا تفوُق أيَّ خطورٍة متزايــدة لتطوير أو تعزيز داء ســـــــّكري. ُيعــد ووفيــّ

Atorvastatin   الخيار األفضــــل بين الســــتاتينات لمرضــــى القصــــور الكلوي الشــــديد

   كونه ال يحتاُج لضبط جرعة.  

من  قُة على اســــتعمال بعض الســــتاتينات عند األطفال الذين ُيعانون لموافجرت ا

heFH . وُيســـــــَتطـبُّ بكـل منAtorvastatin و lovastatin و simvastatin   عـند

ــن  ــتعمال  11األطفال بسـ ــنة وأكبر، وقد تّمت الموافقُة على اسـ   Pravastatinسـ

ــتاتينات 8عند أطفال بعمر  ــنوات أو أكبر. وتكوُن الســ ــا ســ ــتطباب خالل ّدَة ُمضــ اســ

الحمل وينبغي إيقافها قبل الحمل قدَر اإلمكان. ويبدو أّن البيانات بشأن استعمال  
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الســـتاتينات خالل اإلرضـــاع محدودة، ولكن ال يجب أن ُيشـــجَّع على اســـتعمالها أثناء 

 اإلرضاع.  

 

 

 ملّخص عن الستاتينات

 الجرعة االستطباب اسم الماّدة
األشكال 

 المتوافرة
 جانبّيةرات الالتأثي

 أتورفاستاتين

أتورفاستاتين 

الكالسيوم 

 ثالثّي الماء

فرط 

كولسترول 

الدم األّول 

عنَد مرضى 

ال يستجيبوا 

 على الحمّية

10mg  مّرة

واحدة يومّيًا، 

وقد ُترَفع إلى 

80 mg  مّرة

واحدة يومّيًا 

بفواصل أربعة 

األشكال 

فموّية بشكل 

غوطات مض

(10-20-30-

40-60-

80mg ،)

الشائعة: ألم 

فرط  -الظهر

 -سّكر الدم

التهاب البلعوم 

ألم  -األنفي
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أسابيع على 

 األقل

ومضغوطات 

قابلة للمضغ 

(10-20mg) 

البلعوم 

 والحنجرة 

غير الشائعة: 

 -تشّوش الرؤية

األلم  -القهم

ألم  -الصدري

وذمة  -العنق

 محيطّية

نادرة: حصّيات 

متالزمة  -مرارّية

ستيفن 

 جونسن

نادرة للغاية: 

 ن السمعفقدا

فرط 

كولسترول 

الدّم العائلي 

متماثل 

ومتخالف 

 اللواقح

10mg  مّرة

واحدة يومّيًا، 

وقد ُترَفع إلى 

40 mg   مّرة

واحدة يومّيًا 

بفواصل أربعة 

أسابيع على 

 األقل

للوقاية من 

الحوادث 

القلبّية 

الوعائّية عند 

مرضى 

الخطورة 

 المرتفعة

20 mg  مّرة

يومّيًا وقد 

رعة ُترَفع الج

 عنَد الضرورة

 فلوفاستاتين

فلوفاستاتين 

 الصوديوم

باالشتراك 

مع الحمية 

لعالج فرط 

كولسترول 

شكل ذو تحّرر 

-20فوري: 

40mg  مّرة

واحدة مساًء 

 

مضغوطات 

معّدلة التحّرر 

(80mg) 

للغاية نادرة 

 التهاب أوعية
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الدم األّولي 

أو فرط 

الشحوم 

الدموّية 

 المختلط

وُترفع الجرعة 

عنَد الحاجة 

 80mgإلى 

مقّسمة على 

جرعتين 

 4بفواصل 

 أسابيع

تحّرر شكل ذو 

 mg 80ديد: م

 يومّيًا

 

كبسوالت: 

10-20 mg 

 

 

للوقاية من 

الحوادث 

ّية القلب

الوعائّية 

التاجّية 

عَد تداخل ب

إكليلي عبر 

 الجلد

شكل فورّي 

 mg 80التحّرر: 

 مّرة يومّيًا

شكل ذو تحّرر 

 80معّدل: 

mg مّرة يومّيًا 

  

 برافاستاتين

باالشتراك 

مع الحمية 

لعالج فرط 

10-40mg   مّرة

واحدة مساًء 

مضغوطات 

(10-20-

40mg) 

غير شائعة: 

تبول غير 

بيلة  -طبيعي
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كولسترول 

الدم األّولي 

أو فرط 

الشحوم 

الدموّية 

 المختلط

يق عن طر 

 الفم

إلحاح  -ليلية

عسر  -بولي

 تبّول

نادرة: تنّخر 

 كبدي خاطف

برافاستاتين 

 الصوديوم

للوقاية من 

الحوادث 

القلبية 

الوعائّية عنَد 

مرضى 

احتشاء 

قلبّية عضلة 

سابق أو 

خّناق غير 

 مستقر

40mg  فموّيًا

مّرة واحدة 

 مساًء

تقليل فرط 

شحوم الدم 

عنَد مرضى 

يتلقون 

معالجًة 

20mg  مّرة عن

طريق الفم 

وترَفُع بعدها 

 40mg إلى

 وتؤخذ ليالً 
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مثّبطًة 

للمناعة بعَد 

 زرِع أعضاء

باالشتراك 

مع الحمية 

لعالج فرط 

كولسترول 

األّولي الدم 

أو فرط 

الشحوم 

الدموّية 

 المختلط

10-40mg   مّرة

واحدة مساًء 

ق عن طري

 الفم

 روزوفاستاتين

روزوفاستاتين 

 الكالسيوم

فرط 

كولسترول 

الدم األّولي 

عنَد متماثلي 

ومتخالفي 

 اللواقح

-5سنة:  18-69

10mg  في

البداية وتزيُد 

 20mgحّتى 

مّرة واحدة 

 يومّيًا

مضغوطات 

(5-10-20-

40mg) 

 

شائعة أو غير 

شائعة: بيلة 

 بروتينية

نادرة للغاية: 

وبيلة تثّدي 

 دموية

غير معروفة 

 -التواتر: وذمات

من أصل 

 5mgآسيوي: 

مّرة واحدة 
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يومّيًا، وترفع 

 20mgحّتى 

متالزمة ستيفن 

 جونسن

سنة أو  70

مّرة  5mgأكبر: 

واحدة يومّيًا 

وترفع حّتى 

20mg 

للوقاية من 

الحوادث 

القلبية 

الوعائّية عنَد 

مرضى 

الخطورة 

العالية 

 ألّول مّرة

سنة: 18-69

20mg  مّرة

 واحدة يومّيًا

من أصل 

 5mgآسيوي: 

مرة واحدة 

يوميًا، وتزيُد 

 20mgإلى 

سنة أو  70

مرة  5mgأكبر: 

واحدة يومّيًا، 

 20وتزيد إلى 

mg 

للوقاية من 

الحوادث 

50mg   مرة

واحدة فموّيًا، 
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القلبية 

الوعائّية عنَد 

مرضى 

الخطورة 

العالية ألّول 

مّرة مع 

ارتفاع مخاطر 

االلعتالل 

العضلي أو 

ل انحال

 الربديات

قد تزيد حّتى و

20mg 

 سيمفاستاتين

فرط 

كوليسترول 

الدم األولي 

فرط أو 

الشحوم 

الدموية 

 المختلط

10-20mg  مّرة

يومّيًا عن 

طريق الفم 

، ويمكن ءمسا

رفع الجرعة 

 mg 80حّتى 

فقط في 

حالة فرط 

الكوليسترول 

الوخيم مع 

مضغوطات: 

10-20-40-

80mg 

معلق 

-4فموي: 

8mg 

 نادرًا: فقر الدم

غير معروفة 

التواتر: 

Tendinopathy 



 
33 

خطورة عالية 

لمضاعفات 

 ية وعائيةقلب

للوقابة من 

الحوادث 

القلبية 

الوعائية عنَد 

مرضى 

التصلب 

العصيدي أو 

مرضى 

 السكري

20-40mg  

 80mgتى حو

فرط 

كولسترول 

الدم األّولي 

عنَد متماثلي 

ومتخالفي 

 اللواقح

-5سنة:  18-69

10mg  في

البداية وتزيُد 

 20mgحّتى 

مّرة واحدة 

 يومّيًا
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 صيغة األتورفاستاتين 2الشكل 

 

 صيغة البرافاستاتين 3الشكل 

 

 روزوفاستاتين 4الشكل 
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 صيغة السيمفاستاتين 5الشكل 

 

 صيغة الفلوفاستاتين 6الشكل 
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 أمراض القلب الوعائّية 

ــّكل ُمصـــطلُح أمراُض القلِب الوعائّية    Cardiovascular disease (CVD)ُيشـ

مصـطلحًا عاّمًا لمجموعٍة من الحاالت التي ُتصـيُب القلَب واألوعية الدموّية، ويكوُن 

الِب مصـحوبًا بتوضـّعاٍت للشـحوٍم واللبيدات على الشـرايين أو ما ُيعَرف بحالة في الغ

ــيد ــّلب العصــــ ــّكل الخثرات الدموّية  atherosclerosisي )التصــــ ( وبزيادِة خطورِة تشــــ

(blood clotsكما ُيمك ،) ُن أن يكوَن مصـــحوبًا بتخّرٍب وضـــرٍر في شـــراييِن أيِّ عضـــٍو

ــرايين اـلدـماغ أو القـلب أو ال ــّبـبات   CVDكليتين أو العين. ُيـعدُّ مـثل شـــــ أـحَد أبرِز ُمســـــ

الوفاة في المملكة المّتحدة، رغَم أنَّ باإلمكاِن الوقاية منه من خالل اّتباِع أسـلوٍب  

 .1حياٍة صّحٍي 
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ُل ارتـفاَع  ينضـــــــوي تـحَت لواِء ـهذا الُمســـــــمَّى الـعام ـعددب من الـحاالت التي تشـــــــمـ 

ة ) وعــــائـي )strokeالضــــــــغـط والســــــــكـتــــة الــــدمــــاغـيــــّ َرف اـل  vascular( والـخـَ

dementia)2, 

َب ألمراض  WHOحســــَب منّظمِة الصــــّحة العالمّية  ، ُيمكُن األمراض التالية أن ُتنســــَ

 :3القلب الوعائّية

أمراض تصــيب أوعية الدم   -( coronary heart disease)أمراض القلب التاجية  •

 التي تغذي عضلة القلب

ــيــب  - (cerebrovascular disease) األمراض الــدمــاغيــة الوعــائيــة • أمراض تصـــــ

 األوعية التي تغذي الدماغ

أمراض تصــيب   - (peripheral arterial disease) األمراض الشــريانية المحيطية •

 ة الدموية التي تغذي الذراعين والساقيناألوعي

أضـرار تصـيب العضـلة   - (rheumatic heart disease) أمراض القلب الروماتزمية •

 القلبيـة وصـــــــمـامـات القلـب جّراء حمى رومـاتزميـة نـاجمـة عن جراثيم العقـديـات

(streptococcal) 

ــّوهات  -( congenital heart disease) أمراض القلب الخلقية • عند  ُتالحظ، تشـــ

 دة، في الهيكل القلبيالوال 

 واالنصــــــــمــــام الـرئـوي (deep vein thrombosis) الـخـثــــار الـوريــــدي الـعـمـيـق •

(pulmonary embolism )-   الجلطات الدموية التي تظهر في أوردة السـاقين

 .والتي يمكنها االنتقال إلى القلب والرئتين
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 تعاريف  

 مرض القلب التاجي أو اإلكليلي 

ـــلة  أو يتـناقينقطُع  يحـدُث عـندمـا ُص ـتدّفق اـلدم الغني ـباألوكســـــــجين إلى العضـــــ

طمكـاـنه أن  ٍد من الجهـِد والشــــــــّدة على القـلب، كمـا ـب القلبيـّة، وقـد يؤّدي إلى مزـي

 :1يؤّدي إلى 

 : ألمب صدريّب بسبب محدودّية تدّفق الدم إلى عضلة القلب.anginaذبحة 

ة القلب النوبــة : وهي عنــدمــا ينقطُع التــدّفق الــدمويُّ فجــأًة عن  heart attacksيــّ

 العضلة القلبّية.

: وهي عندما ال ُيصــبُح بطمكان القلب أن يضــخَّ الدم  heart failureالقصــور القلبي

 صحيح.  بشكٍل 

 اآللّية اإلمراضّية ألمراض القلب التاجّية 

ــيــة الكــامنــة  متالزمــة أو مرض القلــب   وراء هــذهتبــدأ اآلليــات الفيزيولوجيــة المرضـــــ

، والتي تتطور وتتطور atherosclerosis بعملية تصلب الشراييناإلكليلي أو التاجي 

الحدث الحاد. يمكن وصـف تصـلب الشـرايين على أنه حالة  ظهوِر عقود قبل طواَل 

 ، وقدفي البطانة الداخلية للشــــــرايين متوســــــطة الحجمبدرجٍة منخفضــــــة التهابية 

ــبــ  طر المعروفــة مثــل ارتفــاع ضـــــــغط الــدم وارتفــاع  ب عوامــل الختتســــــــارع بســـــ

الكوليسـترول والتدخين والسـكري والوراثة. في حالة تصـلب الشـرايين التاجية، يؤدي  

ذا التقدم البطيء إلى ســـــماكة تدريجية للطبقة الداخلية للشـــــرايين التاجية، مما  ه

تصـلب يميُل تة. قد يؤدي بمرور الوقت إلى تضـييق تجويف الشـريان بدرجات متفاو

الشـرايين لألجزاء القريبة من الشـرايين التاجية الرئيسـية عند نقاط التشـعب الشـرياني  
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ينقطع هذا التقدم البطيء لتصـلب الشـرايين  قد ، والتي تغير التدفق في الشـريان

بـدورة أو أكثر من التقـدم الســـــــريع المرتبط بـطحـدى عمليتين: إمـا تعطيـل اللويحـة 

 .  4ن خثرة داخل اللمعة غير انسداد أو نزيف في اللويحةبدون أعراض مع تكوي

ــرايين من خالـيا التـهابـية وحطـام خلوي  ــلـية تتكون لويـحة تصــــــــلب الشـــــ وخالـيا عضـــــ

والتي  الكوليســترول  اتمن الكوليســترول وإســتر فاوتة ( وكميات متSMCsملســاء )

اللب  من عناصـــر  ، ُيشـــّكل ما ســـبقَ بعضـــها على شـــكل بلورات الكوليســـتروليكوُن 

ــدهني في بعض اللويحــات تحــت غطــاء ليفي يتكون من الكوالجين و    SMCsال

للمعي بطبقـة واحـدة من الخالـيا يتم تغطـية الغطـاء على جـانـبه ا، وواإليالســـــــتين

ــرايين داخل الجســـم. تهاجر وفرة من   البطانية كما هي الطبقة الداخلية لجميع الشـ

ـــئة عن الخالـيا  foam cells الـيا الرغوـيةالخالـيا االلتـهابـية المســـــــتـمدة من الخ الـناشـــــ

الوحيدة المنتشـرة في جدار الشـرايين وقد تضـعف الغطاء الليفي وترققه. تسـمى  

يمكن أن تؤدي هـذه العمليـات  ، وويحـات األورام الليفيـة الرقيقـة المغطـاةهـذه الل

ممـا يؤدي إلى تعريض الـلب اـلدهني الخـثاري   ،في النهـاـية إلى تمزق في الغطـاء

ي إلى تكوين خثرة داخــل اللمعــة  الموجود تحــت الغطــاء للــدم المتــدفق، ممــا يؤد

تكوين اللويحــة وحجم  على عــدة عوامــل، بمــا في ذلــك  واآلن، اعتمــاداً التــاجيــة. 

ونوعّية الخثار، قد تتالشـــــى   اللويحة ودرجة التضـــــييق اللمعي وحجم تمزق الغطاء

ا ف اثم يتم دمجهـ ًا أو تبقى لخثرة تلقـائيـ ا ان )ممـا يؤدي إلى  ي جـدار الالحقـً ــرـي شـــــ

جزئيٍّ للشــريان التاجي  إلى انســداد كلي أو تتطّور و تنموزيادة تضــييق التجويف( أو 

هناك عدة نوبات من  . قد يكوُن للشــــريان التاجي في حادال لحدثوظهوِر أعراض ا

ــرايين قـبل   اـندمجـتالخثرة الـتاجـية غير المصـــــــحوـبة ـبأعراض والتي  في جـدار الشـــــ

وذلَك بعَد إجراِء تقييٍم على مرضــى تعّرضــوا لموت   مميت النهائيث الالحدظهوِر 
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ــّكل قلبي مفاجئ.  ــيدّية ســـببًا  تآكل اللويحاتُيشـ آخر لتكوين الجلطة التاجية  العصـ

ــّوٍه في هذه الحالة وتتشـــّكل الجلطة فداخل اللمعة.  ي الطبقة البطانية فوَق تشـ

ال  وهـبة وقـد ال تكون ملتهـبة، قـد تكون هـذه اللويحـات ملت، والتي تغطي اللويحـة

العمليـة،  في هـذه  ًا جـّداً مهمـ يكوُن محيُط التخّثر في العـادة.  الغطـاء رقيقـاً يكوُن 

تآكل اللويحات أمر شـــائع لدى المدخنين والنســـاء الذين تقل أعمارهم عن   أن كما

في الوقــت الحــاضـــــــر مــدى تكرار حــدوث هــذه ًا، ولكن من غير المعروف عــامــ  50

معظم البـياـنات المتعلقـة بـتآـكل اللويحـات مســـــــتمـدة من  ، فأعراض العملـية ـبدون

 .(6، 4، 5) المرضى الذين يعانون من أعراض الشريان التاجي الحاد

 

 مرض الشريان االكليلي 7الشكل 
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 األمراض الدماغّية الوعائّية 

ّية عن الدماغ، والتي  وهي عنَد انقطاع التروية الدموأو ما ُيعَرُف أيضـــــًا بالســـــكتة، 

قد تتســّبب بضــرٍر بالٍغ في الدماغ أو قد تؤّدي إلى الوفاة. هناَك نوعب منها ُيدعى  

( أو ما ُيعَرف بالسكتة  transient ischaemic attack TIAبالنوبة اإلقفارّية العابرة )

ــغيرة، وهي حالة ُمشـــابهة، إاّل أنَّ االضـــطراب ف ي تروية الدماغ الدموية يكوُن  الصـ

لتـذّكر األعراض التي ُترافق أعراض  FASTمؤّقتـًا فقط. ُيمكُن اســـــــتخـدام الكلمـة 

 :1السكتة بنوعيها

F عن كلمـة :Face جـه: حيـُث نالحُظ هبوطـًا أحـاديَّ الجـاـنب في الوجـه، وقـد أو و

 قادٍر على االبتسام أو ُيالحُظ أنَّ المريَض لديِه فم أو عين متدّلية.  ُيصبُح المرء غيَر 

A عن كلـمة :Arms   ،أو ذراعين: حـيُث ال يعوُد ـبطمـكان المريض أم يرفَع ذراعـيه مـعًا

  في أحِد الذارعين.ويبقيهما مرتفعتين وذلك بسبب ضعٍف أو خَدرٍ 

S عن كلمة :Speech ــبُح كالُم المريِض مت لعثمًا أو ُمبهمًا، أو حّتى ال  أو كالم: ُيصـــ

 ُد بطمكاِن المريض التكّلم على اإلطالق.يعو

T عن كلمة :Time  ــرعة، إن ــعاف بسـ ــال باإلسـ أو الوقت: حيُث يحيُن الوقُت لالتصـ

 ض.  أنَت الحظَت أّيًا من تلك العالمات أو األعرا

 اآللّية اإلمراضّية لألمراض الدماغّية الوعائّية 

قد ينشــأ ، وللســكتة الدماغيةًا الســبب األكثر شــيوع Embolisation االنصــمامُيعدُّ 

ــرايين القحفـية الرأس  ، كمـا ُيعـدُّ االنصـــــــمـام من القـلب أو القوس األبهري أو الشـــــ

تمزق  ُيشـّكل من شـريان إلى شـريان السـبب الرئيسـي للسـكتة الدماغية. صـمام االن

ــبب ــيدية ســ ــييؤدي تطور الو ،الدمخّثر لت قوياً  اً اللويحات العصــ دية إلى  لويحات العصــ
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انســـــداد مع   إلى تشـــــكيل جلطة في الجدار وفي النهايةإلى تضـــــيق الشـــــرايين و

دد حجم الصـــــــمــات  الــذي قــد يؤدي إلى االنصـــــــمــام. قــد يحــ  للتخّثراحتمــال كبير 

الدماغية الصـغيرة  قد يشـمل تصـلب الشـرايين الشـرايين وتكوينها حجم االحتشـاءات.

في المرضـى الذين يعانون من ارتفاع ضـغط  في شـبكة االنثقاب العميقة، خاصـة 

ة الســـــــكري، ممـا يؤدي إلى احتشــــــــاءات صـــــــغيرة عميقـة " الـدم أو مرض  فجويـّ

lacunar دعامات"، بســبب حقيقة أن هذه الشــرايين هي فروع طرفية وليس لها.  

ــداد ا ُيعدُّ  ــداد الجيوب الدهنية أو انســ ــي  انســ ــبب الرئيســ لهيالوني الدهنية هو الســ

ــاء  ــى  و. الفجويلالحتشــ ــكتة الدماغية األخرى، فطن المرضــ بالمقارنة مع أنواع الســ

،  أفضـــــــل إنذاريكون لديهم  الفجويالذين يعانون من األنواع الفرعية لالحتشـــــــاء 

  عادةتنفصــــــُل   من المرجح أن يكون خطر الموت من آفة الدماغ األولية ضــــــئياًل.و

قفارية عابرة صــفائح الدموية الصــغيرة بســرعة وتؤدي فقط إلى نوبات إصــمات ال

ــرايين اـلد ــداد المؤقـت للشـــــ وفي المقـاـبل يكوُن   مـاغـية البعـيدة.عن طريق االنســـــ

  شــديدًا االنصــمام الخثاري الكبير، الغني بالفيبرين، أقل هشــاشــة وقد يســبب إقفاراً 

عند التشــــعب، الموقع   الشــــريان الســــباتي الداخلي في األصــــل،يكوُن . ومســــتمراً 

الســباتي والشــرايين الفقرية  االنشــعابيليه وي الرئيســي للويحات التصــلب العصــيد

بداية الســـــــكتة الدماغية  وتكوُن القريبة والبعيدة والشـــــــريان القاعدي األوســـــــط. 

اإلقفـاريـة مرتبطـة بظهور االنســــــــداد المرتبط بمنـاطق األوعيـة اـلدمويـة والتغيرات  

 (.7،8) ت تصلب الشرايين ودرجة التضيقالديناميكية في لويحا
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 االنصمام في األوعية الدماغية 8الشكل 

ــغط الدم أو تمزق تمدد   ــبب ارتفاع ضــــ ــكتة دماغية نزفية بســــ يمكن أن تحدث ســــ

ــبب   (aneurysm)أمهات الدم  األوعية الدموية ــوه األوعية الدموية أو بســـ أو تشـــ

يحدث النزف داخل المخ عندما يكون هناك   مضـاعفات األدوية المضـادة لتخثر الدم.

يحدث ، وما يشــكل جلطة داخل الدماغ اً ي غالبنزيف مباشــر في أنســجة المخ، والذ

ــاحات الســــائل النخاعي حول الدماغ.   النزف تحت العنكبوتية عندما يمأل النزيف مســ

ــكتة الدماغية النزفية ع للغاية.  ةخطير  تا الحالتينكل وتكونُ  ملية  عادة ما تتطلب السـ

يمكُن  )داـخل الجمجـمة( الـناجم عن النزيف.  القحفجراحـية لتخفيف الضـــــــغط داـخل 

اتجـة عن تمـدد األوعيـة اـلدمويـة أو ل لعالج الجراحي للســـــــكتـة اـلدمـاغيـة النزفيـة الـن

ــكتات ــافية األوعية الدموية المعيبة أن يمنع الســــ يمكن إجراء ، كما الدماغية اإلضــــ

يــب وإعــادة توجيــه تــدفق الــدم إلى األوعيــة  الجراحــة إلغالق الوعــاء الــدموي المع

 .9 التي تمد الدم إلى نفس المنطقة من الدماغ األخرى
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 األمراض الدماغيّة الوعائيّة 9الشكل 

تنجُم تـلَك الحـاـلة غـالـبًا عن خثرٍة دمويـّة تقطُع التروـية اـلدـماغيـّة بشـــــــكـٍل مؤقـّت أو 

ا اـلدمـاغ أثـناء الســـــــكـتة،   لفترٍة طويـلة، الخبُر الجيـُّد أنـّه في بعِض األحـيان تنجو خالـي

ــرُر مؤّقتًا، ومع مرور ا ــها  ولويكوُن الضـ ــبُح بطمكاِن تلك الخاليا أن ُترّمم نفسـ قت، ُيصـ

 .10وأن تعوَد إلى وظيفتها السابقة
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 ة األمراض الشريانية المحيطي 

ــرايين الُمغـّذـية لألطراف   وهي الحـاـلة عـندمـا تنقطُع التروـية اـلدموـية عن أحـد الشـــــ

 البًا الساقين(، وُيمكُن أن ُتسبَّب:)وغ

 ألمًا تشّنجيًا في الساق، يزُد سوًء عنَد المشي ويتحّسن باالستراحة. •

 فقداُن شعر الساقين والقدمين. •

 الخَدر أو الضعف في الساقين. •

 .1المستمّرة على القدمين أو الساقينالتقّرحات  •

 ة اإلمراضّية ألمراض الشرايين الُمحيطّية اآلليّ 

تعتمد اآللية الفيزيولوجية المرضـــية التي يتطور بها القصـــور الشـــرياني على وجود  

ينت  ، وكاماًل للشـريان اً تضـيق الشـرايين الذي يتطور بشـكل طبيعي ويسـبب انسـداد

وازن  عـدم التين. عنـدمـا ةإمـداد جـانبيـ أوعيـة عن هـذا درجـة أكبر أو أقـل من تطوير 

حة ين احتياجات األنســجة الطرفية وإمدادات الدم بشــكل مفاجئ إلى حد ما )لوبي

ُعِثَر  عـاليــة الخطورة(، فـطننــا نواجـه حـالـة من نقص الترويـة الحــاد النــاجم عن التخثر. 

،  على موقعها التشــــريحي اعتماداً  العصــــيدّيةات في ســــلوك اللويحة على اختالف

ــفلية  تعتبر اللويحات عالية الخطورة فيو ــرايين األطراف السـ ــخمة  إذا كانت شـ متضـ

هذا التضــيق المصــحوب بحالة من فرط التخثر بشــكل حاســـم  ُيســهُم وليفية للغاية 

كـل واضـــــــح مع  يتـناقض هـذا النوع من اللويحـات بـشــــــ  في تطور األحـداث الحـادة.

ما تتكون من نواة دهنية كبيرة  اآلفات الموجودة في الشـرايين التاجية، والتي غالباً 

ــة  والرغوـية  ارج الخلـية وـعدد كبير من الخالـياخـ  مغطـاة بطبـقة ليفـية دقيـقة معرضـــــ

 .11أكثر هشاشّيةفي هذه الحالة والتي تكوُن للتمزق 
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  بهرينطوي مرض الشــرايين المحيطية على مرض تصــلب الشــرايين في الشــريان األ 

ــرايين الحرقفية ــرايين الفخذية البطني والشــ ــية  ، ووالشــ تتضــــمن الفيزيولوجيا المرضــ

حيُث  ية الدموية، لتصــلب الشــرايين تفاعالت معقدة بين الكوليســترول وخاليا األوع

تتراكم اللويحات المتصـلبة للشـرايين ببطء في داخل الشـرايين. في المراحل المبكرة  

م الشـرايين بتعويض تراكم الترسـبات عن طريق  من اعتالل الشـرايين المحيطية، تقو

النهـايـة، ال يمكن أن يتمـدد   ولكن في التمـدد للحفـاظ على التـدفق خالل الوعـاء.

ويف تدفق ك، وتبدأ اللويحة المصــلبة للشــرايين في تضــييق تجالشــريان أكثر من ذل

 .12الشرايين

 

 

 األمراض الشريانّية الُمحيطّية 10الشكل 
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 الّتصّلب العصيدي 

مّما ُذِكَر أعاله، نتبّين أّن التصّلب العصيدي كاَن الُمساهَم األكبر في الفيزيولوجيا 

َط الضوء على هذه لمبّرر أّن ُنسلِّ ، ولهذا كاَن من اCVDاإلمراضّية لكاّفة أشكال 

 الحالة.

ُيعرَّف التصّلب العصيدي على أّنه حالة مزمنة تتصّلب فيها الشرايين بسبب تشّكل 

لويحات ضمنها، ويبدو أنَّ عوامل الخطورة التقليدّية لهذه الحالة تتضّمن اضّطرابات 

اع الضغط واالعتالالت البروتينات الشحمّية الدموّية والّداء الّسكري والتدخين وارتف

 . 13الوراثّية

الُمحّرض الرئيسيَّ  Hypercholesterolaemiaُيعتبُر ارتفاُع كوليسترول الدّم 

كوليسترول البالزما إلى للتصّلب العصيدي، حيُث تؤّدي المستويات الُمرتفعُة من 

تغّيرات في نفوذّية البطانِة الوعائّية الشريانّية، مّما يسمُح بهجرِة الشحوم وخاّصٍة 

 Monocytesإلى داخل الجدار الشرياني. تلتصُق الخاليا الوحيدة  LDL-Cُجسيماِت 

حها الجائلُة في الدوران بالخاليا البطانّية التي ُتعّبر عن جزيئات االلتصاق على سط

وبالتالي سُتهاجُر من خالل   ( والسّليكتيناتVCAM-1)  1مثل جزيئة االلتصاق الوعائي  

االنسالل إلى الحّيز تحت البطاني، وحالما ُتصبُح هناَك، تقوُم الوحيدات باستدعاِء 

تحَت  LDLالبالعم الممّيزة وتحّولها إلى خاليا رغوّية بلعمّية. ُتؤكَسُد جسيماُت 

من تراكِم عنصرًا جاذبًا كيميائّيًا أقوى. ُتعّزز تلَك العملّياُت  البطانّية وُتصبحُ 

الكوليسترول بكثرة داخل الخاليا من خالل التعبير عن مستقبالت الكنس 

(A,B1,CD36,CD68    لكل من جزيئاتLDL   على )المؤكسدة والفوساتيديل سيرين
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صلّية والمعّدلة ومع البالعم، تقوُم البالعم باالرتباط مع البروتينات الشحمّية األ

تيجُة النهائّيُة لكلِّ ذلَك شاّلاًل من التعديالِت الفوسفولبيدات األنيونّية. تكوُن الن

والتغييراِت الوعائّية، مثَل زيادة الثخانة، وتشّكل الثلم الدهني والتصّلب الغني 

ة للتصّلب بالفيبرين واللويحة الوعائّية وبعدها تمّزق اللويحة. تكمُن العقبُة السريريّ 

مثَل الذبحة والمتالزمات العصيدي في إحداِث تضّيٍق في الوعاء مع أعراٍض 

 . 14 اإلكليلّية الحاّدة نتيجًة لعدِم استقرار اللويحات

 

  

 عوامل الخطورة  

 :2، 3، 1، وتشملُ CVDهناَك العديُد من عوامل الخطورة لحدوِث 

 التدخين •

 الكحول •

 الشّدة •

 ارتفاع الضغط الدموي •

 ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم •

 قّلة النشاط الجسدي •

 زيادة الوزن المفرطة أو البدانة •

 الّداء السّكري •

 التاريخ العائلي لإلصابة بمرٍض قلبيٍّ. •



 
49 

ــيوّية أو األثر العرقي واإلثني: يكو • ــول جنوب آسـ أفارقة ُن األفراُد من أصـ

 أو الكاربيين أكثَر ُعرضًة لإلصابة بأمراض القلب الوعائّية.  

 بشكٍل أبكر من النساء. CVDالجنس: حيُث ُيصاُب الرجال بـ  •

 .CVDالعمر: كّلما تقّدم المرُء في السن، كّلما زاَد احتماُل إصابته بـ  •

 

 CVDعوامل خطورة  11الشكل 
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 CVD أرقام في

مليون وفاة ســــنوّيًا   17.9، فطنَّ هناَك WHOحســــَب تقارير ُمنّظمة الصــــّحة العالمّية 

من الوفّيات العالمّية الســنوّية، وأنَّ  %31مســؤولب عن  CVD، أيَّ أنَّ CVDبســبب 

ــلـَت في البلـدان ذات الـدخـل المنخفض أو 75أكثَر من  ات حصـــــ % من تلـك الوفيـّ

ط، وأنَّ  ات كاَن ناجمًا عن نوبٍة قلبّية أو ســكتة دماغّية  من تلك الوفيّ  %85المتوســّ

15. 

 

 ئيّةفي العالم: أمراض القلب الوعا 1القاتل رقم  12الشكل 

ثـانيـة في   36أنَّ هنـاَك شـــــــخصب يموُت كـلَّ  CDCويقوُل مركُز التحّكم بـاألمراض 

ألف أمريكي يموُت كلَّ ســنة بســبب تلك  655، وأنَّ CVDالواليات المّتحدة بســبب 

. وقد تبيَّن أّنه في  CVDاألمراض أي وفاة من أصـــــــل أربع وفيـّات تكوُن بســــــــبب 



 
51 

ألف   805رض القـلب الـتاجي، وأنَّ شـــــــخص بســــــــبب م 365,914، توّفَي 2017ـعام 

ُأصـــــــيَب بنوبٍة قلبّية، وأنَّ أمراَض القلِب ُتكّلف الواليات الُمّتحدة ما يصـــــــُل أمريكي 

ــنة منُذ عام  219إلى  فقط، وقد شـــــِمَلت تلك  2015إلى  2014مليار دوالر كل ســـ

ة واألدويـة ونقَص اإلنتـاج النـاجم عن   التكلفـة مصــــــــاريف خـدمـات الرعـايـة الصـــــــحيـّ

 . 16وفّيات ال

 

 CDCحسب  2016-2014معّدل الوفيّات بأمراض القلب في الواليات المتحدة من 13الشكل 
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 CVDأسباب قدرة الستاتينات على تخفيض مخاطر  

 

 CVDاألدوارة المتعددة للستاتينات في تقليل مخاطر  14الشكل 

ــتجـابـًة لعوامــل   ة الكثيَر من المواد المؤّثرة على األوعيـة اســـــ تنتُ  البطـانـُة الوعـائيـّ

محيطّية، وتعمُل كمؤّثٍر صـــــــماويٍّ هاّم ُينّظم حالة قلوصـــــــّية جدار الوعاء وتركيبه  

شـتق من البطانة عملّية توسـيع الوعاء،  لنتريك الم الخلوي، حيُث يتواسـط أوكسـيد ا

فيحي والتصـــــاق الكرّيات البيضـــــاء وُيقّلل من تكاثر العضـــــالت  وتثبيط التكّدس الصـــــُ

أثرًا واقيًا لألوعية، وبالتالي فطنَّ تناقص   NOالملســـاء الوعائّية، لهذا الســـبب، يمتلُك 

القلب الوعائّية،  اطر أمراض سيكوُن مصحوبًا عادًة بزيادِة مخ NOالتوافر الحيوي لــــ 

ــلـّب العصــــــــيدي  وكـما هو معروف ـفطنَّ االعتالل البطـاني ُيـعدُّ التظـاهر األّول للتصـــــ

atherosclerosis  بما أنَّ ارتفاع مســــتويات الكوليســــترول المصــــلي ســــتؤّدي إلى .
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سـيتسـّبب بذلك االعتالل وُيقّلل من توافر   LDL-Cاعتالٍل في بطانة األوعية، فطنَّ 

  NOالبطـاني، وتقلـيل تحّرر  NOS من خالل تقلـيل التعبير عن وذـلكَ  NOة وفعـاليّـ 

باســـــتدعاء الكرّيات البيضـــــاء إلى جدار الشـــــريان   LDLبوجود مســـــتقبل، كما يقوُم 

ط  الذي ُيعتبُر عاماًل هاّمًا النتســــــاا المواد االلتهابّية، وهو أمرب هامّب   NF-kBوُينشــــــّ

ــاق الخليّــ  ة تحريض جزيئــة التصــــــ والبروتين الجــاذب   VCAM-1ة ة الوعــائيّــ في عمليــّ

(. تعمُل الســـتاتينات على تحســـين الوظيفة البطاني  MCP-1الكيميائي للوحيدات )

المعتمدة والمســتقلة عن الكوليســترول. حيُث ُتظهُر التجارُب الســريرّية التي قامت  

َن الحركّية الوعائّية المعتمدة على البطانة من خالل تقليٍل LDLبفصــد  حادٍّ  ، تحســَّ

ويات الكوليســتول المصــلّية، كما أنَّ تخفيض الكوليســترول ُيعّدل من حيوّية  لمســت

ـــيديـّة، وـبالـتالي ُيقلـّل من االلتـهاب الوـعائي ومن تفعـيل الكريـّات   الصـــــــفيـحة العصـــــ

البيضـاء. وبذلَك ُيمكُن القوُل أنَّ السـتاتينات ُتحسـّن من الوظيفة البطانّية من خالل 

لّية. هناَك بعُض الدراســـــات التي قاَلت بأنَّ ســـــترول المـصــــ تقليل مســـــتويات الكولي

نت الوظيفة البطانّية قبَل أن ُتقلَّ مســتويات الكوليســترول بشــكٍل   الســتاتينات حســّ

ـــيد النترـيك   از أوكســـــ ــينـث ًا إلى زـيادة التعبير عن إنزيم ســـــ كبير، وقـد ُيعزى ذـلك جزيـئ

 .  oxLDL 17 ،18بوجود نقِص األكسجة و eNOSالبطاني 

 :19من خالل ثالث آلّيات  eNOSالستاتينات على التعبير عن يظهُر تأثيُر 

 eNOSمن خالل إطالة عمر نصــــف  eNOSتزيُد الســــتاتينات من التعبير عن  -

mRNA ن قدرتها على تحريض انتساا الجين أكثَر مeNOS. 

، وهو بروتين اندماج غشائي ويرتبُط caveolin-1ُتقّلل الستاتينات من هيمنة  -

 مباشرًة. NOضمَن الكهيفات، مّما ُيثّبط إنتاَج  eNOSبـ
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 /( PI3Kكيناز ) 3-ُيمكُن للســتاتينات أن ُتفّعل ســبيل فوســفاتيديل إينوزيتول -

ــاز  ــُث أنَّ Aktوبروتين كينـ ــاالت   Akt، حيـ ــاز على ثمـ ــارة عن بروتين كينـ عبـ

ة مثــل ُبقيــا ونمّو  الثريونين/الســـــــيرين، وُينظّ  م العــديــد من الوظــائف الخلويــّ

، ُيمكُن للسـتاتينات أن تزيَد eNOSوتكاثر الخاليا، ونظرًا لكونه ُيفسـفر وُيفّعل 

 .  PI3K/Aktمن خالل سبيل  eNOSمن فعالّية 

 angiotensin( أو ET-1) endothelin-1اَك العديُد من المقّبضـات الوعائّية مثل هن

II لتأثير الموّسع لألوعية الذي ُيحدثه التي ُتعارُض اNO  وبالتالي فقد ُتسهُم في ،

ــيدي. يعمُل  ــّلب العصـ ــّكل   ET-1تطّور التصـ ــامي قوي، ُيعّزز من تشـ كعامل إنقسـ

ــاء، وـقد تواجـََد بمســـــــتوـياٍت  وتـكاثر الخالـيا البطـانيـّة الـجدـيد لل ــليـّة الملســـــ خالـيا العضـــــ

ط السـتاتينات التعبير عن ما قبل  مرتفعة عنَد مرضـى التصـّلب العصـيدي الوخيم. ُتثبّ 

بأســــلوٍب   1ومن مســــتقبالت األنجيوتنســــين  ET-1وتقّلل من تنظيم  ET-1طليعة 

 . A-Rho 20يعتمُد على 

ــًا على الجملة الحاّلة للفبرين في ا ــتاتينات أيضـ ــاء الوعائّية  ُتؤّثر السـ ــالت الملسـ لعضـ

( أحـد  PAI-1) 1والخالـيا البطـانيـّة. ُيعتبُر المثّبط لمفعـّل للبالســـــــمينوجين من النمط 

ــم  ــّية الداخلّية لمفعذل البالســــ ــيجي، ويكوُن ارتفاُع  المثّبطات الرئيســــ ينوجين النســــ

عامَل خطورة مســتقل لألمراض القلبّية الوعائّية، ويكوُن مصــحوبًا   PAI-1مســتوى 

راض التصــّلب العصــيدي. تزيُد الســتاتينات من التعبير عن مفّعل البالســمينوجين  بأم

األثَر التثبيطي   PI3/Akt، ويتواســـــــط ســـــــبيل PAI-1النســـــــيجي وتثّبط التعبير عن 

 .PAI 21-1نات على التعبير عن للستاتي

، وهو بروتين اســتجابة  HO-1 1-ُتحّرُض الســتاتينات التعبير عن إنزيم هيم أوكســيجيناز

للشــّدة وُيحرَّض اســتجابًة للتعّرض لألشــّعة فوق البنفســجّية ولســايتوكينات وللجذور 
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ــد الكرب HO-1الحّرة. يؤّدي تحريُض  ــي ــدّرك الهيم إلى أحــادي أوكســـــ  ون وإلى ت

biliverdin ــدة، ويمنُع ــاد أكسـ كذلك  HO-1، الذي ينقلُب الحقًا إلى بيليروبين ُمضـ

ــات  تطّور التصـــــــلـّب  العصــــــــيدي عـنَد الفئران، إاّل أنَّ هـناَك ـحاـجة للمزـيد من اـلدراســـــ

لتحديد بعض التأثيرات الُمضـــــاّدة للتصـــــّلب العصـــــيدي للســـــتاتينات عنَد تواســـــطها  

 .HO 22-1لتحريض 
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 الخالصة والخاتمة 

للكوليســترول على نطاق واســع في خفض مخاطر  تســتخدم العقاقير المخفضــة 

 ( القائم على األدلة.CVDاإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية )

  يبرره،إن اسـتخدام هذه األدوية للوقاية الثانوية من األمراض القلبية الوعائية له ما 

ــتخـدامهـا في الوقـاـية األولـية  ـلدى األفراد غير الموثقين   -لكن التوســـــــع في اســـــ

 أثار بعض المخاوف.   -بأمراض القلب واألوعية الدموية 

رول في الوقاية األولية  تشــــير الدالئل إلى أن العقاقير المخفضــــة للكوليســــت أواًل،

ولكنها تقلل بشــكل معتدل فقط من   الوعائية،تقلل بشــكل كبير المراضــة القلبية 

 وفيات األمراض القلبية الوعائية.  

قد يتســبب اســتخدام العقاقير المخفضــة للكوليســترول على المدى الطويل   ثانًيا،

 مثل داء السكري العرضي. ضارة،في حدوث آثار 

ويجب أن تكون   واضحة،الية من حيث التكلفة لمثل هذه اإلستراتيجية غير الفع ثالًثا،

 متوازنة مع خطر "اإلفراط في العالج" لعامة السكان.  

تدعم البيانات بوضـــوح اســـتخدام العقاقير المخفضـــة للكوليســـترول للوقاية األولية  

من حيث  والذين تكون االســـــتراتيجية فعالة  عالية،في األفراد المعرضـــــين لمخاطر 

التكلفـة وتتجـاوز الفوائـد المخـاطر. ليس من المؤكـد مـا إذا كـانـت الوقـايـة األوليـة  

 مفيدة لألفراد المعرضين لمخاطر منخفضة أو متوسطة.
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