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 أمراض القلب االكليلية

CHD: Coronary  Heart  Diseases  

(1)  
  مخطط املحاضرة

  تروية العضلة القلبية 

 الفيزيولوجيا المرضية  

 االستقصاءات  

 التظاهرات السريرية  

 )الذبحة )الخناق  

  االحتشاء الحاد مع انزياح علوي للمقطعST  

  للذبحةاألشكال املختلفة  

  :الذبحة المستقرة أو ذبحة الجهدStable angina or angina of effort   

  : اإلقفار القلبي الصامتsilent myocardial ischemia  

 :المتالزمات األكليلية الحادة Acute Coronary  Syndrome  

   الذبحة غير المستقرةunstable angina  

 لوي للمقطع احتشاء عضلة قلبية بدون انزياح عST : NSTEMI: Non ST Elevation Myocardic 

Infarction      

  ذبحة برينزمتالPrinzmetal’s angina  

  الوبائية 

 األعراض: األلم الذبحي  

 األدوية المستعملة في عالج الذبحة  

 )األدوية المضادة للخناق )لألقفار  

  مضادات تجمع الصفيحات 

  الهيبارينات 

 تخثر الحديثةمضادات ال  

 التقنيات الجراحية  

  االستراتيجية العالجية للمتالزمات اإلكليلية الحادة بدون انزياح علوي للمقطعST   ذبحة غير مستقرة  :

  STواحتشاء بدون انزياح علوي للمقطع 
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 أمراض القلب االكليلية 

CHD: Coronary  Heart  Diseases  

(1)  
 تروية العضلة القلبية

 عن طريق الشرايين اإلكليلية )التاجية( التي تتفرع من الشريان األبهر وتتوزع في العضلة القلبية على شكل إكليل )تاج(تتم 

 

 
 CHDللـ  الفيزيولوجيا المرضية

 بالتصلب العصيدي مرض ى مصابين  د ى لألمراض القلبية اإلكليلية عنتحدث الغالبية العظم •

  تضيق األوعية وتناقص جريان الدمؤدي إلى ي وجود الصفيحة العصيدية •
ً
 خناق حدوث المسببا

 تشكل الخثرة تحريض  يؤدي إلىيترافق تشكل الصفيحة مع خسارة )أذية( للطبقة البطانية لألوعية  •

 تظاهرات أكثر حدة: وهنا تسبب  قد تتكاثر لدرجة اإلغالق الكامل للشريان اإلكليلي   

 القلبية الذبحة غير المستقرة واحتشاء العضلة   

 تبدل التوازن القائم بين:يؤدي إلى  آليات إمراضية أخرى: خلل وظيفة البطانة الوعائيةهناك   •

  thrombolysis/ حل الخثرة   thrombosis الخثار               

  Vasodilatation/ التمدد الوعائي Vasoconstrictionالتقلص الوعائي                

مسببة للتشنج الوعائي من الخاليا االلتهابية في  cytokinesة في التظاهرات الحادة )إفراز وسائط التهابية خاص لاللتهابدور هناك  •

 اللويحة العصيدية(

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



 د. عفراء زريقي  -  ابعةسرة الاضالمح - ة وصيدلة المشافيقرر الصيدلة السريريم -الصيدلة لية ك

 

 

3 

 

  :األمراض القلبية األكليلية هي حالة يعاق فيها الوارد الوعائي )بشكل أخر 
 
 نتيجة : الجريان الدموي( إلى القلب غالبا

 على مستوى الشرايين اإلكليلية مما يسبب تضيق الوعاء الدموي والذي قد يتفاقم بـ: االعصيدي( )التضيق  atheromaالعصاد    •

 خثرة    •
ً
 أو كليا

ً
 قد تسد الشريان جزئيا

 تشنج بالشرايين األكليلية   •

 أو ل كان اإلفي حا( و angina) ( والذي يتظاهر بالخناقischemiaإقفار قلبي نقص التروية القلبية )ويؤدي بالنتيجة إلى     
ً
 قفار شديدا

  myocardial infarction االحتشاء موت خاليا العضلة القلبية وحدوث يؤدي إلى  طويل األمد     

 

  يحدث اإلقفار نتيجة  :
ً
  :حاالت أقل شيوعا

 زيادة الحاجة لألوكسجين )إقفار ثانوي(: كما في بعض الحاالت مثل: •

 (After loadالناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني )حمل بطيني بعدي  ( severe ventricular hypertrophyالضخامة الشديدة  للبطين ) -   

 استطاعة الدم على نقل األوكسجين معيبة )مثال: فقر الدم بعوز الحديد(  -   

 فرط نشاط الدرق  -   

 بعض األدوية: مشتقات األرغوت  -   

 راكم المستقلبات الالهوائية، خاصة الالكتات وشوارد الهيدروجين وبالتالي ت هوائي ال استقالب الناتج يؤدي إلى اإلقفار األكليلي+H  والتي

 صدري اللم ة وبالنتيجة حدوث األفي الحيز املحيط باألوعي  تنبيه للمستقبالت الحساسة  المتوضعةب تقوم

 

 االستقصاءات

  :ذو فائدة كبيرة ولكن:تخطيط القلب الكهربائي  

 سيرصعوبة التف - 

 حاالت سلبية كاذبة  - 

 حاالت إيجابية كاذبة  - 

  :في التشخيص، أهمها: الواسمات الدموية 
ً
 أكثر اعتمادا وجزما

   CK, LDH, ASTأنزيمات القلب الدموية: •

 معايرتها  ضرورة ظهور متأخر )الزمن الضروري للتخرب الخلوي(:  -

 لتناقص(بشكل متكرر خالل أزمنة متسلسلة )حركية اإلزدياد وا    

 )عضلي(،  CKMM)دماغي(،  CKBBغير نوعية للعضلة القلبية:  -

CKMB )قلبي( 

 الخيار التشخيص ي األمثل : I & Tالبروتينات النوعية: التروبونين  •

  نوعية بروتينات قلبية -

 لتموت العضلة القلبيةحساسية  أشد -

  يام بعد االحتشاء(أ 7ساعة وحتى  21والذروة بعد ساعات  4ال يعطي نتيجة مبكرة )يرتفع بعد  -
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 :اختبارات أخرى  

 يحقن على مستوى الشرايين االكليلية  X-rayتصوير بالـ :  Coronrarographyالـ  •
ً
 ومع استخدام صباغ ظليل شعاعيا

 باضعة وهي تقنية  (angioplasty)وعندها تسمى   للمعالجةللتشخيص  أو هذه التقنية  يمكن أن تستخدم -  

 وير بعد حقن مواد مشعة )نظائر مشعة( مثل: تص: Scintigraphyالـ  •

 -Technetium-99  وسم كريات الدم الحمراء لدراسة الجريان  : 

 - Thalium-201 يتثبت بشكل رئيس ي بالنسيج العضلي القلبي ) يستخدم لدراسة تروية ومن ثم تحديد المناطق املحتشية في :

 العضلة القلبية(

 :  Echocardiographyالتصوير بالصدى:  •

 عن طريق كشف  يستخدم لدراسة بنية ووظيفة العضلة والدسامات بشكل إجمالي : من الممكن تحديد منطقة االحتشاء، غير باضع -       

 ضعف االنقباضية         

 

 CHDالتظاهرات السريرية للـ 

 :تتظاهر األمراض القلبية األكليلية بأحد شكلين رئيسيين

 قص تروية مؤلم لكن عكوسن: )الخناق الصدري( الذبحة

    stتموت غير عكوس للنسيج القلبي مع انزياح علوي للمقطع  :االحتشاء الحاد

  

  (Angina Pectoris)الخناق الصدري  األشكال املختلفة للذبحة

  :الذبحة المستقرة أو ذبحة الجهدStable angina or angina of effort  

  

 اإلقفار القلبي الصامت  :silent myocardial ischemia  

 :المتالزمات األكليلية الحادة Acute Coronary  Syndrome  

  unstable angina  الذبحة غير المستقرة  •

  ST NSTEMI: Non ST Elevation Myocardic Infarctionلبية بدون انزياح علوي للمقطع احتشاء عضلة ق  •

  ذبحة برينزمتالPrinzmetal’s angina 

 

  ة أو ذبحة الجهد: الذبحة المستقر 

 يمنع تكيف التدفق اإلكليلي مع زيادة الحاجة من األوكسجين تضيق شرياني عصيدي ثابت إقفار قلبي ناتج عن   •

 قليل وتستجيب للمعالجة تكرارالنوبات عادة ذات   •

 يبقى المريض غالبا غير عرض ي تحت المعالجة المطبقة بشكل جيد    •

  :اإلقفار القلبي الصامت 

ند بعد المرض ى الذين يبدون )تكشف بالصدفة أو بعد احتشاء عضلة قلبية أو عبدون أي أعراض في العضلة القلبية  رإقفاوجود  •

 من الذبحة وفترات غير عرضية(ت فترا

 له نفس إنذار الذبحة المستقرة ويعالج بالطريقة نفسها •
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 المتالزمات اإلكليلية الحادة بدون إنزياح علوي للمقطع ST : وتشمل 

 تمثل ة غير المستقرة: الذبح •

 نتيجة خثرة أو تشنج وعائي أكليليأو ذبحة الجهد )زيادة المدة أو زيادة التكرار( زيادة عنيفة في خطورة الذبحة المستقرة إما  -    

 ظهور النوبات خالل الراحة أو      

 يسارية خطيرة   اضطرابات بطينية يمكن أن تتطور بسرعة إلى إحتشاء عضلة قلبية أو -

 ST (NSTEMI ) احتشاء العضلة القلبية بدون انزياح علوي للـ

 المشيرة للتنخر القلبي( Q)التسمية السابقة: غياب الموجة  STال يترافق مع إنزياح علوي للمقطع  -  

  لبا ما يتطور إلى غاو ( المشير إلى تموت )تنخر( بالعضلة القلبية TroponineT( و)Troponine I)إرتفاع التروبوتين يترافق مع  -    

  سابقا( Qوجود الموجة  مع) ST انزياح علوي للـاحتشاء عضلة قلبية مع       

 

  ذبحة برينزمتالPrinzmetal’s angina:  

 ما تتطور إلى ذبحة غير مستقرةتنتج عن تشنج وعائي إكليلي  -    
ً
  وغالبا

   -  
ً
 نوبات عفوية، ليلية غالبا

افق مع إنزياح علوي  -     واضطرابات بالنظم STللمقطع تتر

   STوهذا ما يميزها عن احتشاء العضلة القلبية مع إنزياح علوي للمقطع حساسة على الترينترين  -   

 

 الوبائية

  :الذبحة المستقرة 

 وخاصة عند الرجال  05أكثرا حدوثا بعد عمر الـ  •

 والوراثة، البدانة ،التدخين، ارتفاع التوتر الشرياني، ماضطراب شحوم الد، السكري  المرافقة مثل: عوامل الخطورةيشجع حدوثها  •

 %3 -2نسبة الوفيات السنوية حوالي:  ، % 1  يختلف معدل الحدوث من بلد ألخر، أكثر ارتفاعا في البالد الصناعية حوالي: •

 تمثل الشكل السريري األكثر مصادفة لألمراض اإلكليلية  •

 للمقطع  المتالزمات اإلكليلية الحادة بدون إنزياحST : 

  STأكثر تكرارا من المتالزمات األكليلية الحادة مع إنزياح للمقطع   •

 باأللف كل عام  6-4بمعدل   •

 المرض ى ذوي الخطورة العالية: مرض ى السكري، مرض ى القصور الكلوي، كبار السن •

 تساويةولكن بعد عام تصبح النسبة م STنسبة الوفيات فيها أقل من االحتشاء مع إنزياح للمقطع   •

  % 4 – 1،0نسبة الوفيات خالل شهر   •

 أشهر 6وتزداد النسبة خالل   % 20 – 6نسبة الوفيات مع احتشاء حوالي   •

 STمن المتالزمات الحادة بدون إنزياح للمقطع  % 15يمثل حوالي  STاحتشاء العضلة القلبية بدون انزياح للمقطع  •
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 األعراض

  :األنزعاج الالعرض الرئيس ي( صدري األلم  أوdiscomfort) 

 :في الذبحة المستقرة يبدي األلم الخصائص التالية 

حرارة الجسم )خروج  ظهورعنيف بالجهد، بشكل تقليدي أثناء المش ي، وأكثر تكرار في فترة ما بعد الطعام، الشدة العاطفية، تبدالت  •

 الجو البارد( إلى

 توضع في مستوى الصدر، خلف القص )في مستوى الثلث المتوسط(  •

نتشر إلى الطرف العلوي األيسر، في المستوى الداخلي للذراع وأحيانا مع إحساس )القيود حول المعصم( وإلى العنق أو الفك أو   •

 الظهر أو الكتف األيسر

 من النمط التقلص ي )قابض، عاصر، ضاغط، خانق، حارق(، شديد، ذابح، ويفرض اإليقاف الفوري للجهد  •

 انتهائهمتبوع بالتجشؤ )التدشية( بعد   •

  يتراجع عند أخذ الترينترين  •
ً
 أو بتراجع العوامل المسببة أو االثنين معا

دقيقة في الذبحة المستقرة وفي حال استمراره أكثر من ذلك يجب استشارة الطبيب للبحث عن التطور إلى  51بشكل عام ال يتجاوز  

 متالزمة إكليلية حادة

 
 

 % 77لم فأن احتمال أن يكون من أصل قلبي هو في حال استخدام أحد هذه الحركات لوصف األ

 

 األدوية المستعملة في الذبحة

 )األدوية المضادة للخناق )لألقفار 

  مضادات تجمع الصفيحات 

  الهيبارينات 

 مضادات التخثر الحديثة 

 التقنيات الجراحية 
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 Antianginal Drugsاألدوية المضادة للخناق: -5

  )المشتقات األزوتية )النترات 

 Molsidomine/Linsidomine  

 حاصرات بيتاβ-blockers   

  حاصرات الكلسCalcium Inhibitiors  

 Ivabradine  

 ( منشطات قنوات البوتاسيومNicorandil) 

 Trimitazidine 

 

 النترات(:   المشتقات األزوتية(Nitrates : Trinitrine, dinitrate isosorbide, 5-mononitrate isosorbide)   ) 

  إلى العضلة القلبية من خالل:  تعمل عم طريق زيادة وصول األوكسجين عائية محيطية وإكليليةموسعات و  •

  ( After loadالـ ض( وبشكل أقل الشرايين )تخفPreloadتوسيع األوردة )تخفض الـ  -        

  subendocardial   قة  العمي والفرعية و epicardial تحسين جريان الدم في الشرايين اإلكليلية السطحية  -        

 توسع إكليلي على مستوى التضيق   -        

عامل اإلرخاء  الفيزيولوجي  إلى أحادي أكسيد األزوت )يتم الحصول على التأثير الموسع الوعائي عم طريق تحويل النتروغليسيرين  •

  الذي تنتجه البطانة الوعائية(

 

 Molsidomine/linsidomine 

الخصائص الموسعة لألوردة ذو  Linsidomineهو طليعة دواء يتحول في الكبد إلى مستقلبه الفعال   Molsidomineالـ  •

 اإلكليلية المشابهة للمشتقات االزوتيةوللشرايين 

 

 حاصرات بيتا :metoprolol, acebutolol, atenolole,  bisoprolol, celiprolol, Sotalol, propranolol, timolol,  

 وكسجين من قبل العضلة القلبية عن رريق: تخفض استهالك األ  •

 خفض تواتر النبض القلبي   -  

 خفض تقلص العضلة القلبية  -  

 خفض التوتر الشرياني اإلنقباض ي عند الجهد  -  

 تكون الفعالية أعلى للحاصرات التي ال تملك فعالية داخلية مقلدة للودي  •

 

  :حاصرات الكلس diltiazem, verapamil, Amlodipine, felodipine, nifedipine, nicardipine, bepridil,  

 رريق: ن وكسجين من قبل العضلة القلبية عتخفض استهالك األ  •

خفض الحمل البعدي التالي مما يؤدي إلى   Nifidipine, nicardipine amlodipine: بشكل خاص مع الـموسع وعائي شريانيتأثير  -

 فيها يلية مما يؤدي إلى تحسين الترويةالشرايين اإلكل توسيع مباشر في مستوى وكذلك  لالنقباض

  )بشكل خاص مع الفيراباميل والدلتيازيم( عند الجهدخفض تقلص العضلة القلبية وتواتر النبض القلبي  •
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 Ivabradine:  (Procoralan :) دواء جديد مثبط للقناة الشارديةIf  التي تمرر تيار الـNa+  و الـK+ في العقدة  الداخل إلى الخاليا

 الجيبية 

  يسبب خفض تواتر النبض القلبي •

لديهم نظم جيبي ربيعي ولديهم مضاد استطباب أو المزمنة عند المرض ى الذين للذبحة المستقرة يستطب للمعالجة العرضية  •

 ال يتحملون حاصرات بيتا

 ال يستخدم كخيار أول  •

 

  :منشطات قنوات البوتاسيوم(Nicorandil, (Adancor :) 

التي تعكس  ADP/ATP)حساسة لنسبة التراكيز  ATP فتح أو إرالة مدة فتح قنوات البوتاسيوم المعتمدة على  الـة على قادر  •

 حالة اإلقفار القلبي(

 الذي يعتبر مصدر الطاقة الخلوية ATPإلى  ADPمن الناحية الفيزويولوجية: الغلوكوز الداخل بشكل حر إلى الخاليا يحول الـ  •

  ADP/ATP: تنخفض نسبة الغلوكوز مسببة زيادة في النسبة في حالة اإلقفار •

  ودة استقطاب الخلية عو خروج منفعل لشوارد البوتاسيوم من الخاليا  وبالتالي فتح قنوات البوتاسيومالنيكورانديل يحرض  •

 خصائص مشابهة للنتراتباإلضافة إلى 

 

 Trimetazidine: 

 آليته غير معروفة تماما: •

 ور مضاد لإلقفار على المستوى الخلوي نه يمارس دأيبدو  •

 

 مضادات تجمع الصفيحات -2

 األسبرين:  

 في  A2تثبيط اصطناع الترمبوكسان  ويالنتيجة يقوم بأستلة الموقع الفعال للسيكلواوكسجناز في الصفيحات •
ً
الذي يلعب دورا

 تجمع الصفيحات 

 

  الـThienopyridines :تيكلوبيدين، كلوبيدوغريل، برازوغريل: 

 على سطح غشاء الصفيحات  ADPط ارتباط الفيبرينوجين المعتمد على الـتثب •

 

  مثبطات  المستقبالتGPIIb/IIIa: Eptifibatide, Tirofiban, Abciximabe : 

على سطح الصفيحات مانعة تثبت الجزيئات الرابطة الجائلة في الدوران مثل الفيبرينوجين  GPIIb/IIIaتتثبت على المستقبالت  •

  Willebrandوالعامل 
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 (UFH, LMWHالهيبارينات )  -3

 ينتج تأثير الهيبارين بالتراكيز العالجية من مشاركة عدة آليات: •

 وتشكيل معقد يثبط العديد من عوامل التخثر IIIاالرتباط مع االنتي ترومبين  -

 االرتباط بالصفيحات وتثبيطها -

 

 :مضادات التخثر الجديدة -4

 Fondaparinux (Arixtra): 

 نتقائي للعامل العاشر مثبط صنعي ا •

 يثبط تشكل الترومبين وتطور الخثرة ويالتالي مرة  355حوالي  المثبطة للعامل العاشر IIIيزيد فعالية األنتي ترومبين  •

 ال يثبط فعالية الترومبين المفعل وليس له تأثير على الصفيحات   •

 

 Bivalirudine (Angiox) : 

قت نفسه بالموقع الفعال والموقع الخارجي لربط الشوارد السالبة على الترومبين الحر أو يرتبط بالو مثبط مباشر ونوعي للترومبين   •

 المرتبط بالخثرة  

 

 Revascularizationالتقنيات الجراحية: ررق إعادة التروية الوعائية 

 تطعيم )زرع مفاغرة أو تحويل مسار( الشريان اإلكليلي CABG: Coronary Artery Bypass Graft  

 بإعادة تروية الشريان اإلكليلي المصاب بعد منطقة التضيق العصيدي ويمكن إنجازه بطريقتين: يسمح  •

 بين األبهر الصاعد والشريان االكليلي المصاب بعد التضيق  Saphenous veinبوضع طعم من الوريد الصافن  - 

 في الشريان األكليلي المصاب بعد التضيق تمامازرع نهايته  و internal mammary artery بتعرية الشريان الصدري الداخلي  - 
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  القثطرة الوعائيةAngioplasty )الرأب الوعائي(  

 يسمح باالنزالق المرافق لبالون  coronary probeيتم إدخال مسبر تصوير أكليلي  •

 دقيقة 1-2يسمح التصوير بتحديد موقع التضيق وحالما يتم وضع البالون في موقع التضيق يتم نفخه لمدة  •

 يسمح بتوسيع لمعة الشريان وضغط اللويحة العصيدية في جدار الوعاء وبالتالي زيادة التدفق الدموي نفخ البالون  •

 ما يتم إكمال التقنية  •
ً
 لمنع عودة التضيق بعد نزع البالون   Stentبوضع غالبا

 :عن طريق يمكن أن يتم الوصول إلى األوعية  •

 الشريان الفخذي  -   

 ريان اإلبطي، العضدي أو الكعبري الش -   

 أيام   3 -2تتطلب البقاء في المشفى من  •

 لكن النكس )عودة التضيق( يحدث في %89النجاح األولي للقثطرة هو حاليا  •

 من الحاالت خالل الستة أشهراألولى مما يحد فعالية هذه التقنية  % 45- 35 

 ت األخيرة خفض نسبة والذي أصبح تلقائيا في السنوا  Stentsاستعمال الـ  •

 النكس إلى النصف 

: ظهور  •
ً
 المغلفة بمواد دوائية( سمحت Stents)الـ الفعالة   Stentsالـمؤخرا

 أيضا بالخفض إلى النصف لعودة التضيق و للحوادث السريرية المرافقة 

شهر على األقل(  52رويلة األمد )المعالجة الثنائية المضادة لتجمع الصفيحات )أسبرين + كلوبيدوغريل( بالمقابل فإنها تفرض  •

  Stentخر املحرض بتشكل البطانة الوعائية المتأخر حول الـ أخطورة الخثار المتبب بس

 

: ذبحة غير مستقرة واحتشاء  STاالستراتيجية العالجية للمتالزمات اإلكليلية الحادة بدون انزياح علوي للمقطع 

 STبدون انزياح علوي للمقطع 

، ECG)صفات األلم الصدري، الـ  STالزمة إكليلية حادة مع أو بدون انزياح علوي للمقطع : متوضع التشخيص -2

 معايرات األنزيمات والبروتينات القلبية( 

 خفيفة، متوسطة، مرتفعة :تحديد مستوى الخطورة -2

ووجود عوامل باستخدام تصنيفات مختلفة تعتمد على معطيات: سريرية، حيوية، ونتائج تخطيط القلب الكهربائي    

  GRACE : :     Global Registry of Acute Coronary Eventsخطورة  أهمها: التصنيف

 تطبيق االستراتيجة العالجية تبعا لمستوى الخطورة -3
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  وحدة العناية المشددةتتطلب دخول المريض إلى المشفى في معالجة اسعافية 

 :ويجب أن تشمل األهداف التالية 

 تخفيف األلم •

 تثبيط الوظيفة الصفيحية وخطر تشكل الخثرات  •

 خفض حدوث التشنج اإلكليلي •

 الوقاية من حدوث احتشاء العضلة القلبية  •

  :تحقيق هذه االهداف يتطلب 

 استخدام معالجة مضادة لإلقفار   •

 معالجة مضادة للخثار   •

 تدخل جراحي من نمط المفاغرة أو القثطرة الوعائية  •

  ل )ستاتينات(معالجة خافضة للكولسترو •
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 المعالجة المضادة لالقفار

  تستخدم بهدف ضبط تظاهرات اإلقفار 

  ليس هناك براهين على أنها تؤثر على خطورة الوفاة أو االحتشاء 

  مشتقات النترات أو الـlinsidomine : 

 يسمح بتخفيف ألم الذبحة بسرعة خالل نقل المريض إلى المشفى لـترينترين تحت اللسان ا -

في حال استمرار أو نكس بالتسريب الوريدي بالسرنغ الكهربائي  Linsidomineتتابع المعالجة بمشتقات النترات أو بالـ فى:  في المش -

 األلم

 بسبب ظاهرة التحمل ساعة  44ال يستمر التسريب أكثر من يجب أن  النتريةفي حال المشتقات  -

 

   :حاصرات بيتا 

   وي متبوعا بالطريق الفم  IVبالطريق الوريدي -

 

  :حاصرات الكالسيوم 

 الدلتيازيم أو الفيراباميل يفضل استعمال  -

  -  
ً
مشاركتها مع حاصرات بيتا بسبب تسرع القلب االنعكاس ي الذي  في حال استعمال حاصرات الكلس الموسعة للشرايين يجب حكما

 تسببه 

ا أو في حال فشل المشاركة اصرات بيتمن المفضل االحتفاظ بحاصرات الكلس لحاالت وجود مضاد استطباب لحبشكل عام،  -

 حاصر بيتا  –نترية  مشتقات

 

 المعالجة المضادة للتخثر

  :مضاد تجمع صفيحي أو أكثر هيبارينتتم عادة بمشاركة + 

  :الهيبارينات 

 الهيبارين غير املجزأ:  •

 مقابل زيادة في خطورة النزف %33 : خفض خطورة احتشاء العضلة القلبية أو الوفاة بنسبةأسبرين  –هيبارين مشاركة هامة:    

 Enoxaparineالفعالية وسالمة االستخدام مماثلة للهيبارين باستثتاء الـ ها، يفضل استخدامالهيبارينات منخفضة الوزن الجزيئي:  •

  )فعالية أفضل قليال(

 

  المثبط االنتقائي للعامل العاشر: فوندابارينوكس 

 نسبة االحتشاء والوفيات مع خطورة نزف أقل  فعالية مماثلة لألنوكسابارين في خفض   
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  :مضادات تجمع الصفيحات 

 األسبرين: •

 ملغ/اليوم 2355 – 310ملغ/اليوم  و  70فعالية متماثلة مع الجرعات  -  

 ملغ بالطريق الفموي  310  – 265يوص ى بجرعة مبدئية:   -  

 ملغ بالطريق الفموي  205 – 70يوص ى بجرعة محافظة:   -  

 وص ى بجرعات أقل في حال مشاركة األسبرين مع الكلوبيدوغريل ي -  

 

 الكلوبيدوغريل:  •

 تفوق المشاركة )كلوبيدوغريل + أسبرين( على األسبرين لوحده -  

: يوص ي   -  
ً
 )الجرعات ملغ  533–71مع األسبرين بجرعة بالمشاركة  71بجرعة محافظة ملغ متبوعة  333بجرعة هجومية  حاليا

 من األسبرين لم تقدم فائدة أكبر لكنها تزيد من خطورة النزف( األكبر     

 أيام قبل العمل  1 – 4بوقف الكلوبيدوغريل  يوص ى لذلك  تزداد خطورة النزف في حال التداخل الجراحي تحت الكلوبيدوغريل  -  

 الجراحي     

 دراسات حديثة مع الجزيئة الجديدة:  برازوغريل  -  

 

  GpIIb/IIIa : eptifibatide, lamifiban, tirofiban, Abciximabeلـ ا  حاصرات مستقبالت •

 و أيضا ST، انزياح سفلي للمقطع Troponines)ارتفاع في الـ   المرض ى ذوي الخطورة المتوسطة والعاليةيجب استعمالها عند  -

 ساعة بعدها  54 – 52قبل القثطرة الوعائية وخاللها ولمدة  عند مرض ى السكري( 

د دراسات كافية عن المشاركة الثالثية لمثبطات تجمع الصفيحات )أسبرين، كلوبيدوغريل، مثبط المستقبالت عدم وجو  -

GpIIb/IIIa  )لكن تحليل بعض الدراسات بين أن المشاركة تقدم حماية إضافية للعضلة القلبية  

 

  مضادات الفيتامينK: 

 دى البعيدنادرا ما تستعمل لهذا االستطباب لكن تبقى ممكنة على الم -

 بينت أحد الدراسات أن الوارفارين يخفض بشكل غير هام إحصائيا نسبة الوفيات، معاودة الذبحة، االحتشاء -

 

 المعالجة الخافضة للكولسترول

   عند المرض ى ذوي القصور اإلكليلي الحاد )احتشاء عضلة قلبية مع الستاتينات بشكل مبكر بينت الدراسات وجود أهمية لوصف

  أو ذبحة غير مستقرة( STي للمقطع انزياح علو 

 

 تقنيات إعادة التروية الوعائية للعضلة القلبية

  عند المرض ى ذوي الخطورة المتوسطة إلى العالية إعادة التوعية ضرورية 

  يقترح  إجراءCoronography   الخطورة العاليةفي الحاالت ذات  إسعافي  

  في الحاالت األخرى تؤخر الـcoronography  بمثبطات ساعات أو إلى اليوم التالي )نصف اسعافي( حيث يتم بدء المعالجة عدة

   GPIIb/IIIa مستقبالت الـ 
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  الهدف من الـcoronography تحديد األفة العصيدية الخثارية المسببة من أجل معالجتها بالقثطرة الوعائية : 

  اقتراح إعادة التروية وبالتالي الوصول إليها بدون جراحة ال يمكن أفات منتشرة حادة في بعض الحاالت يظهر التصوير الوعائي

 الجراحية بشكل نصف إسعافي

 : بينت الدراسات عدم وجود اختالف بينت الـمفاغرة  والـقثطرة من حيث 

 سنوات(  0 – 2في طور الوجود في المشفى أو خالل المتابعة ) : سواء نسبة الوفيات واالحتشاءات غير المميتة  •

 

 عالجية تبعا لمستوى الخطورةمثال لخطة 
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