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 المتالزمات اإلكليلية الحادة
 :1سريريةحالة 

بجرعة   enalaprilسيجارة باليوم، لديه ارتفاع توتر شرياني معالج بالـ  03يدخن حتى  ،عام، مدير مشروع 65السيد أ، ت،  

 ملغ/اليوم 063مضغوطة عيار 0بجرعة  gemfibrozilملغ/يوم، ولديه فرط شحوم معالج بالـ  03مضغوطة 

ع انتشارات باتجاه الظهر بعد حضوره لحفلة وتناول زائد لألطعمة والكحول، بدأ يشعر بألم غير عادي عفوي صدري يساري، م

 مما دفع إلى نقله للمشفى بحالة اسعافية والضغط  دقيقة مع شعور بالضيق  03خالل 

  

 بالفحص الطبي تبين مايلي:

 المريض لديه ألم صدري مستمر زال بعد بختين من الترنترين تحت اللسان  -

 mmHg 140/90توتر شرياني  -

مع اشارة لالقفار في بعض  اليوجد انزياح علوي(خالل األلم ) سلبي STتبين أن المقطع بتخطيط القلب الكهربائي  -

 المناطق من العضلة القلبية

 حسب املخابر وتقنيات المعايرة المستخدمة( >N  35 ,0أو  N< 0,1)   Troponin 3 ng/ml: الفحوص البيولوجية -

 ساعة  04-00خالل   Coronarographyبـتم إقرار القيام 

 

 األسئلة:

 المرحلة، بأي نمط من األمراض تتعلق حالة المريض في هذه -1

a)  ذبحة مستقرة 

b) ذبحة غير مستقرة 

c) إقفار صامت 

d)  احتشاء مع انزياح علوي للمقطعST 

e) بدون انزياح علوي للمقطع  احتشاءST  

 

 

 من بين العبارات التالية، أيها صحيح بخصوص المعالجة الدوائية المطبقة: -0

a)  الترينترينال غنى عن  
 
  وريديا

b)  يوص ى بإعطاء جرعة تحميل من الكلوبيدوغريل 

c) جزأ املغير على الهيبارين  الهيبارين المنخفض الوزن الجزيئي يفضل استعمال  

d)  هيبارين مفضلة على الهيبارين لوحده –المشاركة أسبرين 

e)  يئي مع تحمل أفضلالفوندابارينوكس له على األقل فعالية مساوية للهيبارين المنخفض الوزن الجز 
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  ،%  03 – 53بنسبة   تضيق بالشريان البطيني األمامي األوسطوجود  بينت: وقد  في اليوم التالي coronarographyتم القيام بالـ 

هذه المتابعة بعد فعال.  stentمع وضع  angioplastyتم القيام بـ دون تبدالت بالجزء المقذوف من الدم البطيني أثناء االنقباض، 

 تعتبر بسيطة وتسمح بإخراج المريض من المشفىالمرحلة من الوجود في المشفى 

 عند الخروج، تتضمن معالجة السيد أ،ت ما يلي:

- Simvastatine (Zocor) 20 mg/d  

- Aspirine (Kardegic) 75 mg/d  

- Clobidogrel (Plavix) 75 mg/d   أشهر  0خالل   

- Atenolol (Tenormine) 100 mg/d  

- Ramipril (Triatec) 5 mg/d  

 عذائية  –نصائح صحية  -

 :بدقة صحيحةمن بين العبارات التالية، أيها تعتبر  -0

a)  الذبحة معالجة بالمشاركة حاصر بيتا/مثبط األنزيم املحول لالنجيوتنسين 

b) كلوبيدوغريل تعتبر مبررة  -المشاركة أسبرين 

c)  أشهر  3يجب أن تكون أطول من  كلوبيدوغريل –مدة المشاركة أسبرين 

d)  كان من المفضل عند هذا المريض وصف حاصر كلس بدل حاصر بيتا 

 

 

 

 مع األخذ بعين االعتبار المعالجة الموصوفة للمريض: ة التالية، أيها من املحتمل حدوثهمن بين التأثيرات الجانبي -0

a)  أالم رأس 

b) هبوط ضغط 

c)  تسرع قلب 

d)  ضعف جنس ي 

e)  سعال جاف 

 (atenololبعد ثمانية أشهر، اختبار الجهد األعظمي كان سلبيا بعد إيقاف حاصر بيتا  )

 م متابعتها حتى العام سيتكلوبيدوغريل  –المشاركة أسبرين 

 المريض لم يوقف التدخين

 وسيخضع لعمل جراحي إسعافي الستئصال الزائدة الدودية 

 التالية بجب القيام به: اإلجراءاتأي من 

a)  كلوبيدوغريل ألن ال غنى عنها في المعالجة الوقائية المضادة للتخثر –يجب متابعة المشاركة أسبرين 

b) كلوبيدوغريل واستبدالها بالهيبارين  – نيمكن إيقاف المشاركة أسبري 

c)  دون استبدالهبيجب إيقاف األسبرين و 

d)  استبداله يجب إيقاف الكلوبيدوغريل بشكل نهائي وبدون 

e) جرعة بعد زوال خطورة النزف ب يجب إيقاف الكلوبيدوغريل بينما يتابع باألسبرين ومن ثم يعاد أخذه بعد العمل الجراحي و

 ملغ 333هجومية )جرعة تحميل( 
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 : 0الحالة 

( بجرعة Sectral)  acebutololي معالج بالـ لديها ارتفاع توتر شريان لديها سوابق تحسس على األسبرين، و  عام، 01، السيدة ج، س 

 ( وهي غير مدخنة  mmol/L 3,2، وتريغلسيسريد:  mmol/L 7,5 : ملغ/يوم، ولديها أيضا فرط شحوم مختلط )كولسترول كلي 033

يها ألم دحدث لدقائق  13حدث لديها عدة مرات فترات من إحساس حروق خلف القص، سفلية، تظهر بشكل عفوي وتستمر حوالي 

 دقيقة مما دفع إلى نقلها للمشفى بحالة اسعافية إلى وحدة العناية المشددة 06صدري، شبيه بالحروق، استمر 

 بينت الفحوص السريرية والبيولوجية ما يلي:

 األلم الصدري غياب  -

 ( mmHg 240/110ارتفاع توتر شرياني ) -

    STللمقطع سفلي ائي مع انزياح بتخطيط قلب كهر  -

  (N< 70 - 80 ng/ml) ميوغلوبين طبيعي -

- Troponine I : 2,7 ng/ml  

- CK : 137 UI/L   

CK totale: 30 – 200 UI/L ،CK- MB    من الـ  %5يجب أن ال يتجاوزCK   الكلي 

 

 مستقرة:الغير تطبيق المعالجة التالية للذبحة تم 

  UI/d 000 25بالطريق الوريدي بجرعة  هيبارين كلس ي -

  1mg/hترينترين بالسيرنغ الكهربائي بجرعة  -

 جرعة هجومية باليوم األول(مع ملغ/يوم ) 06( بجرعة Palvix) كلوبيدوغريل -

- Acebutolol  (Sectral بجرعة مضغوطة )ملغ  033 

- Tirofiban (Agrastat)   مكغ/كغ لمدة نصف ساعة ثم  3،0عادة )بجرعة محسوبة تبعا لوزن المريضة تسريب وريدي

 (مكغ/كغ 3،1

 

 األسئلة: 

 من بين العبارات التالية أيها صحيحة؟ -1

a)  عند هذه المريضة  األسبرينكان من الضروري وصف 

b)  الكلوبيدوغريل مكافئ لألسبرين في معالجة الذبحة 

c)  ال غني عنه  تسريب الترينترين 

d)  الـTirofiban   لمقطع علوي لنزياح ى مع متالزمة إكليلية حادة بدون إيستطب عند المرضST ومع تروبونين مرتفع 
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و تضيق  Circumflex arteryوبينت وجود انسداد في الشريان الـ في اليوم الثاني للدخول للمشفى،  coronarographyتم القيام بـ 

 anterior intraventricularـشريان البطيني األمامي )التاجي األيمن( وتضيق في ال right coronaryاألكليلي األيمن  بالشريان

artery  ،66 ف و قذمجزء الال% 

   circumflex( بمستوى الشريان األيمن والـ  Taxusفعال )  stentتم وضع 

. الـ وارتفاع توتر شرياني (إقفار صامتتبدي اختبار جهد إيجابي )لكن ، أعراضبعد أربع أشهر، المريضة ليس لديها 

coronarography   اقبة ال تبدي عودة تضيق  للمر

 تم دعم المعالجة الدوائية نظرا الرتفاع التوتر الشرياني وتضمنت:

- Valsartan-hydrochlorthiazide مضغوطة باليوم 

- Simvastatine (Zocor) 20 mg/d  

- Acebutolol (Sectral) 400 mg/d  

- Trinitrine Patch (Diafusor 10) 10 mg 

 ما هي فترة المعالجة العظمى الموص ى بها للصاقة الترينترين؟ -0

a)  ساعة 

b) 4  ساعات 

c) 9  ساعات 

d) 11  ساعة 

e) 03  ساعة 

 

 بخصوص لصاقة الترينترين، ما هي توصيات التطبيق الصحيحة؟ -0

a) يجب تغطية اللصاقة بضماد الصق 

b)  اللصاقة دائما بالمكان نقسهيجب وضع 

c) يمكن استعمال اللصاقة نفسها لمدة يومين متتاليين كحد أعظمي 

d) قم بتطبيق ضغط على اللصاقة براحة الكف خالل عدة ثواني بعد لصقها 

e)  يجب تطبيق اللصاقة خالل الليل 

 

اقبتها عند هذه المريضة مع  -0  األخذ بعين االعتبار المعالجة الدوائية الموصوفة؟ماهي المعايير البيولوجية التي يجب مر

a) بوتاسيوم الدم 

b) صوديوم الدم 

c) الكبدية اإلنزيمات 

d)  الكرياتينين فوسفوكيناز(CPK) 

e)  اليوريا في الدم 
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