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 أمراض القلب االكليلية 

CHD: Coronary  Heart  Diseases  

(2)  
  مخطط املحاضرة

 االستراتيجية العالجية للذبحة المستقرة  

  تحديد والحد من عوامل الخطورة  

   المعالجة الدوائية للنوبة الخناقية 

  المعالجة الدوائية طويلة األمد  

  التروية الوعائية للعضلة القلبية المعالجة بإعادة  

 االستراتيجية العالجية لإلقفار الصامت  

 االستراتيجية العالجية لذبحة برينزمتال  

  تدبير احتشاء العضلة القلبية مع إنزياح علوي للـST  

 تسكين األلم  

  حل الخثرة وإعادة تروية العضلة القلبية 

  من اضطراب النظمالحد وتقليص مساحة االحتشاء والوقاية  

  )المعالجة طويلة األمد )الوقاية الثانوية 

  التحسين العالجي 

  الجرعات وخطة األخذ 

 ضبط الجرعات  

 تحسين طريقة االعطاء  

  مضادات االستطباب  

 التأثيرات الجانبية  

 نصائح للمريض  
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 أمراض القلب االكليلية 

CHD: Coronary  Heart  Diseases  

(2)  
 

 ستراتيجية العالجية للذبحة المستقرةال ا

  يمكن تدبير الذبحة المستقرة من قبل الطبيب العام أو في العيادة الخارجية 

 :يجب أن تتضمن الخطة العالجية 

 تحديد والحد من عوامل الخطورة •

 للنوبة             دوائية      وصف معالجة مضادة للذبحة          •

 وقائية طويلة األمد  )+ خالل النوبة(                                                                             

  تقنيات إعادة التوعية األكليلية                                                        

 

 تحديد والحد من عوامل الخطورة

 :عوامل خطورة ال يمكن التحكم بها 

 العمر  •

 طورة أكبر عند الرجالخالجنس:   •

 الوراثة   •

 دور كبيرالسوابق العائلية:  •

 أهمية محدودة والدور األكبر للمكان ونمط الحياة: Raceالعرق  •

 :عوامل خطورة يمكن تخفيفها 

 : يوص ى بشدة بإيقاف التدخين ويمكن المساعدة باستخدام علكة أو لصاقات النيكوتين التدخين •

 :ارتفاع التوتر الشرياني •

 ، حاصرات الكالسيوم.βبعض أدوية الذبحة لها تأثير خافض للتوتر الشرياني:  حاصرات  -    

 في حاالت ارتفاع التوتر الشرياني المعند يكون من الضروري إضافة دواء نوعي خافض للضغط  -    

 يجب وصف نظام غذائي فقير بالكولسترول وبالدسم المشبعة قبل المعالجة الدوائفرط الكولستيرول:   •
 
من  ية بالستاتينات )اعتبارا

 ملمول/اللتر(  LDL 5،،1قيمة للكولسترول 

 عند المرض ى البدينين، خفض الوزن يسمح بخفض الحاجة  لألوكسجين خاصة عند الجهد زيادة الوزن:   •

 ضبط جيد السكري:   •

 الشدة و الغضب واالنفعاالت •

 المعالجة الدوائية

 أول نوبة( الخفيفة إلى المتوسطة ها عند المرض ى ذوي الذبحة اإلفتتاحية يمكن االكتفاء بالمعالجة الدوائية لوحد( 
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 إصابة بواحد أو عدة شرايين إكليلية ثانوية ال تخدم منطقة واسعة من العضلة القلبية  -  

نقباض البطين االيسر )الجزء المقذوف: حجم الدم المقذوف خالل ا لم يتغير أو تغير بشكل قليل الجزء المقذوف من الدم البطيني -  

LVEF: Left Ventricular Ejection Fraction        من حجم الدم في البطين األيسر( %51 -06و يساوي حوالي 

 ليس لديهم سوابق احتشاء عضلة قلبية -  

  الوعائية ثطرةاألدوية المقترحة، تستطب القعلى المعالجة الدوائية أو عدم تحمل  غياب أو عدم االستجابة الكافيةفي حال 

angioplast      مع استخدام الـStent  

   )بعد تداخل إلعادة التروية الوعائية األكليلية تستطب المعالجة الدوائية في حال الذبحة )المتبقية 

  لسبب تشريحي الخيار الوحيد في حال استحالة إعادة التروية الوعائية هي 

 

 الذبحة(المعالجة الدوائية للنوبة الخناقية )لنوبة 

  :المشتقات النترية األدوية الخيارية لمعالجة النوبة 

  عطاءدقائق بعد ال  0 – ،ف لأللم خالل تخفييسمح بو تحت اللسان بطريق  النتروغليسيرينيعطى 

  يمكن استعمال االيزوسوربيد دينيترات ولكن تأخر بداية التأثير أكثر من النتروغليسيرين 

 عند بعض المرض ى )الذين تحدث عندهم نوبات بظروف  للوقايةلفوري ليس فقط للمعالجة وإنما أيضا استعمال النترات ذات التأثير ا

  متعلقة بنمط حياتهم(

 المعالجة الدوائية الوقائية المضادة لإلقفار  

  :يتم تطبيق استراتيجية )الوقاية الثانوية( تبعا للبروتوكولBASIC  

• β Blockers  

•  Antiplaquitaires  

• Statine  

• IEC  

•  Control of risk factors  

   A B C D Eأو: تسمية سابقة: 

• A :Aspirin and Antianginal  

• B :β Blockers  

• C :Cholesterol )تدبير الكولسترول وإيقاف التدخين( 

• D :Diet improvement, Diabete control  تحسين الحمية الغذائية وضبط  السكري 

• E :Education and Exercise التوعية والتمرين 

 كيفية تطبيق المعالجة الدوائية المضادة لإلقفار

 :)تشارك مع: هي المعالجة األساسية لكن غالبا ما حاصرات بيتا  تختلف فقط على مستوى البند األول )األدوية المضادة لإلقفار 

 حاصرات الكلس  •

 )خاصة المشتقات النترية(  NOمعطي للـ  •

 (Nicorandilمحفز لقنوات البوتاسيوم ) •

  Trimetazidineالـ  •

 يقوم الطبيب بالبحث عن أفضل نسبة فعالية/تحمل 
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  بدواء واحد يجب بدء معالجة الذبحة المستقرةmonotherapy  ، :حاصرات بيتاالخيار األول 

 وجود مضاد استطباب أو عدم تحمل لحاصرات بيتا يمكن استبدالها بـ:  عند 

  تفضيل:مطولة التأثير مع حاصرات الكلس 

 (LVEF≥ 45%بغياب سوء وظيفة البطين األيسر)( verapamil , diltiazem) الحاصرات المبطئة للقلب •

 :CFو  LVEF< 45%في حال سوء وظيفة بطين أيسر عرض ي)( Amlodipine)الحاصرات الموسعة للشرايين )غير المبطئة للقلب(  •

cardiac Frequency ≤ 80%) 

 في حال: ريمكن تفضيل حاصرات الكلس )كخيا •
 
ير المقنع لهبوط السكر مع )خوفا من التاث ذبحة/سكري المشاركة  أول( أيضا

 بيتا( حاصرات

  حال القصور خاصة في  “( الهروب من التأثير”لتجنب ظاهرة نافذة عالجية على مدى طويل ) مع االلتزام باحترام المشتقات النترية

 القلبي االحتقاني 

  الـMolsidomine :  أكثر من المشتقات النترية لكنه ال يبدي ظاهرة تحمل يؤثر ببطء 

  الـIvabradine  : سوء وظيفة بطين أيسر غير عرض يمع ذبحة مستقرة مزمنة خاصة عند المرض ى الذين لديهم 

    (45% CF> 80%, LVEF< ) 
 
 منع استطباب حاصرات الكلس المبطئة للقلب )فيراباميل، ديلتيازيم( مسببا

 

 الدواءمعالجة ثنائية نلجأ لللجة وحيدة الدواء في حال فشل المعا 

  : 
 
تفضيل مثبطات الكالسيوم الموسعة للشرايين األكليلية )تسبب )يجب حاصر بيتا/حاصر كالسيوم المشاركة الموص ى بها حاليا

  تسرع 

 لتجنب التأثير المبطئ للقلب للمثبطات األخرى (قلب انعكاس ي(   

 افقة مع اضطراب ن   Verapamilو حاصر كلس من نمط الـ  Sotalolحاصرات بيتا من نمط الـ يمكن استعمال ظم:  في حال ذبحة متر

 

 حاصر بيتا/حاصر كالسيوم/مشتق نترات ثالثية: المعالجة نلجأ لل في حال المقاومة على المعالجة الثنائية 

   في حال الفشل يمكن إضافة منشط قنوات البوتاسيوم 

  كل خاص في حال وجود اضطراب نظم مرافقيمكن استعمال االميودارون بش   

 

 anticoagulant treatment  المعالجة المضادة للخثار

  ملغ( 57باألسبرين بجرعة صغيرة )يوص ى بمعالجة وقائية  

 استبداله بالكلوبيدوغريل أو بالتيكلوبيدين يتم  في حال وجود مضاد استطباب لالسبرين 

  مع في حال مريض معالج بالقثطرة الوعائيةstent: 

)أو  أسبرين + كلوبيدوغريل  :معالجة مضادة للصفيحات مضاعفة: تشير إلى   BASICفي   Aالـ  :غير فعالة stentزرع واحد أو عدة  •

 أسابيع 4خالل  عدم تحمل الكلوبيدوغريل(تيكلوبيدين في حال 

  

على ضادة للصفيحات المضاعفة لمدة عام كامل المعالجة الممتابعة  يجب: فعالة تقوم بتحرير أدوية stentزرع واحد أو عدة   •

 األقل
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 المعالجة املحسنة لألذية والوفيات عند المرض ى ذوي الذبحة المستقرة  مع غياب التأثير المضاد لإلقفار

 :ة مع خطورة الضعيفة بالمقارنبينت أحد الدراسات غياب تفوق القثطرة الوعائية عند مرض ى الذبحة المستقرة ذوي ال الستاتينات

 عالية من األتورفاستاتين  جرعة

  :الحد من سوء : تأثير مفيد عند المرض ى الكليليين المستقرين في مرحلة ما بعد الحتشاءمثبطات األنزيم املحول لالنجيوتنسين

 وظيفة البطين األيسر والوقاية من الحوادث الحادة

 المعالجة بإعادة التروية الوعائية للعضلة القلبية

 يل إعادة توعية العضلة القلبية مباشرة في الحاالت التالية:يجب تفض 

 للتصنيف: )خناق مع جهد خفيف جدا أو 4و  3ذبحة من المستوى   •
 
 حتى بالراحة( تبعا

                                   CSC: Canadian Society of Cardiology    

  NYHA: New York Heart Association            أو                    

 هروب من التأثير الدوائي أو تطور تحمل )تعود( للمعالجة الدوائية   •

 معايير شدة في اختبار تحريض نقص التروية )القفار(  •

 سوء وظيفة البطين األيسر مع مناطق قلبية قابلة لعادة التوعية وللعودة للعمل   •

  ضيق شديد لجذع الفرع اليساري للشرايين االكليلية  •

 تضيق شديد لواحد أو أكثر من األوعية الرئيسية   •

 عودة تضيق شديد و/أو منتشر بعد القثطرة الوعائية   •

 رغبة المريض )سبب منهي، الخ،،،،( •
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 االستراتيجية العالجية في اإلقفار الصامت

  تسمح بتخفيف درجة القفار الصامت وفي بعض الحاالت يمكن أن تزيله تماما مضادات الذبحة 

 األتينولول، األملوديبين،، النيفيديبين، لوحدها أو بالمشاركة  :تم إظهار هذا التأثير مع 

  ببعض الدراسات المقارنة: أظهرت حاصرات بيتا فعالية أفضل أو مساوية لحاصرات الكلس 

  تفوقت على الـ الجراحة بالمفاغرة إحدى الدراسات بينت أنangioplasty  ةوحتى على المعالجة الدوائي 

 

 االستراتيجية العالجية لذبحة برينزمتال

  نتيجة وجود السبب التشنجي الخيار األول هو حاصرات الكالسيوم 

 فعالية متساوية لهذا االستطباب لنفيديبين، الفيراباميل، والدلتيازيم: ا 

  :مشاركة حاصري كالسيوم معاعند المرض ى غير المستجيبين بشكل كافي لحاصر الكلس 

 فيراباميل  -ديلتيازيم و نيفيديبين –مثال: مشاركة النيفيديبين                 

 :يمكن مشاركة مشتق نترات  في حال عدم االستجابة لحاصرات الكالسيوم لوحدها 

  حيث أنها يمكن أن تفاقم الذبحة  بتحريض التقبض الوعائي االكليلي وإطالة مدة القفارعدم استعمال حاصرات بيتا يجب 

 فضل معالجة ذبحة برنزمتال بحاصرات الكلس وعند الضرورة مشاركتها مع مشتقات النتريتباملختصر،  ي  

 

 STتدبير احتشاء العضلة القلبية مع إنزياح علوي للـ 

  تتطلب النقل السريع إلى المشفى والعناية السريعة في وحدة العناية المشددةحالة إسعافية 

 :تهدف المعالجة إلى 

 تسكين األلم  •

 وإعادة تروية العضلة القلبية  حل الخثار •

 الحد وتقليص مساحة االحتشاء والوقاية من اضطرابات النظم ومن احتشاء تالي •

  ساعات  0بعد غيرعكوسة العضلة القلبية تتفاقم بعد بدء نوبة نقص تروية حادة وهناك أدلة تقترح أنها أذية : التدخل السريعأهمية 

 06 % ة لكن من الصعب ي تلي االحتشاء تحدث في الساعة األولى )المعالجة خالل الساعة األولى ذات فائدة كبير من حاالت الوفاة الت

 أل 
 
 سباب لوجستية(تطبيقها عمليا

 

  :تسكين األلم 

 مضادات إقياء( )±  المورفين بالطريق الوريدي )المعالجة الخيارية( •

 أوكسجين •

  :حل الخثرة وإعادة تروية العضلة القلبية 

   ساعة األولى( وقد تغني عن المورفين:  ،5ذات فائدة عظمى عند إعطائها سريعا بعيد بدء األلم )فائدة حتى الـ ت الخثرة: حاال 

• Tenecteplase  : 
 
 األكثر استعماال عمليا

• Reteplase  

• Alteplase  
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 الستربتوكيناز : يتم التخلي عنه حاليا بسبب التفاعالت األرجية  •

 

 لبية:إعادة تروية العضلة الق 

• Angioplasty  دقيقة األولى، فعالية أفضل من حاالت الخثرة( 556 - 06)الخيار األول في حال إنجازها خالل الـ 

  زرع  مفاغرة : نادرا في الطور الحاد  •

 يمنع تفاقم االحتشاء عند أخذه بأسرع وقت ممكن عقب االحتشاء  ألسبرينا : 

 بالطريق الوريدي في الطور الحاد •

 ريق الفموي بجرعات صغيرة متابعة بالط •

   ± هيبارين أوLMWH )فعالية في منع عودة التضيق بعد إعطاء حال الخثرة( 

 الحد وتقليص مساحة االحتشاء والوقاية من اضطرابات النظم 

 حاصرات بيتا -

 مثبطات النزيم املحول لالنجيوتنسين  -

 الستاتينات  -

   :معالجة الحاالت الخاصة 

 ريب وريدي ثم تحت الجلد لعدة أيام بعد الخروج من المشفى(  مريض السكري: أنسولين )تس -

 اضطرابات النظم: أميودارون، حاصرات بيتا -

 المرأة الحامل: مماثلة للخطة العامة، تجنب األميودارون عند المكان -

  

 :)المعالجة طويلة األمد )الوقاية الثانوية 

 :إجراءات دوائية 

 (أسبرين )في حال عدم وجود مضاد استطباب •

 حاصرات بيتا  •

 مثبطات االنزيم املحول لالنجيوتنسين )مضاد استطباب خالل الحمل(  •

 الستاتينات لخفض مستوى الشحوم  •

 :إجراءات غير دوائية 

 على المستوى النفس ي والجسدي التأهيلإعادة  •

 النظام الغذائي  •

 إيقاف التدخين  •

  النشاط الرياض ي  •

 التحسين العالجي

 :الجرعات وخطة األخذ 

  صرات بيتا:حا 

بجرعات تختلف حسب المركب الوريدي متبوعا بالطريق الفموي تعطى بالطريق  في الطور الحاد للذبحة غير المستقرة:  -

 )يستعمل خاصة بروبرانولول أو أتينولول( 

 (ميتوبرولول بدون تأثير مقلد ودي داخلي )بروبرانولول، أتينولول، يفضل استخدام حاصرات بيتا  في المعالجة الطويلة األمد: -
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  :مشتقات النتريت 

 :الترينترين: يعطىلتخفيف األلم الذبحي خالل النوبة •

 دقائق 3 -2بفاضل قابلة للتكرار   ملغ( 6،06 – 6،،6أو بشكل بخاخ )  ملغ 6،،6 - 6،51: شكل مضغوطات )تحت اللسان -  

 56مكغ/دقيقة مع أمكانية تعديلها كل  56سرعة ابتدائية بجرعات: يمكن إعطاؤه بالطريق الوريدي  3بعد  في حال استمرار األلم  -  

 دقائق 

 ساعة  84حتى زوال األلم لكن يجب أن ال تتجاوز مدة التسريب     

 يمكن عودة استخدامه في حال عودة األلم وعندها يعود الترينترين ليصبح فعاال بعد عدة ساعات من إيقاف المعالجة  -  

 يعطى: في الوقاية من نوبات الذبحة: •

 ومراهم جلدية لصاقات ، فموي )مضغوطة وكبسوالت عادية أو تحرر مديد(، : تحت اللسان )مضغوطة أو بخاخ(الترينترين -   

 مرة/يوم( ، – 5: تحت اللسان ، فموي  )ايزوسوربيد دينترات -  

 مرة/يوم( 8 – ،: فموي )ايزوسوربيد مونونيترتات -  

 ساعة   24ساعة كل  22 – 8نافذة عالجية من مل )التعود( التي تتطور بسرعة يوص ى بترك مالحظة: بهدف الحد من ظاهرة التح

 

  :في الذبحة: حاصرات الكلس 

 بجرعات مختلفة حسب المركب )ديلتيازيم، فيراباميل، بيبيريديل، نيفيديبين، أملوديبين( بالطريق الفموي تستعمل  -     

 مع وجبات الطعاميفضل أخذها  -    

 

 ات التجمع الصفيحي: بالطريق الفموي مضاد 

 : في الطور الحاد : بجرعة : األسبرين •
 
 ملغ يوم في الطور المزمن )طور املحافظة( 506 – 51ملغ / يوم متبوعة بجرعة بين  66،عمليا

 ملغ مرتين يوميا مع الوجبات 16،بجرعة التيكلوبيدين:  •

 خالل الطور المزمن بغض النظرعن الوجبات ملغ/يوم 51ملغ ثم  66،: بجرعة هجومية الكلوبيدوغريل •

 

  :ي ى حقن وريدي مباشر ثم تسريب وريديعطالهيبارين غير املجزأ 

 :يعطى حقن تحت الجلد الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي 

 

 :ضبط الجرعات 

  :على نتائج الفحوص املخبرية:الهيبارينات 
 
 اعتمادا

 anti-Xa: معايرة الفعالية LMWH د، زمن الشاه 1،، – 5،1بين  KCCTغير املجزأ:   الهيبارين    

 الفعالية السريرية: اعتمادا على معايير بقية األدوية: 

 مثال حاصرات بيتا:  يتم ضبط الجرعة للحصول على نبض قلبي بحدود:      

 نبضة/الدقيقة في حالة الجهد 5،6 نبضة/الدقيقة في حالة الراحة  06         

 اف المعالجة بشكل مفاجئ خوفا من اضطرابات النظم الخطيرة، احتشاء العضلة القلبية أو الموت المفاجئيجب عدم إيق         

 

 :تحسين طريقة اإلعطاء 
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 :مشتقات النتريت 

 

 تطبيق اللصاقات:  •

 يجب وضعها على سطح جلدي سليم، قليل الشعر، جاف ونظيف -  

 تطبيق ضغط لعدة ثواني براحة اليد  -  

 صاقة ورميها بعد انتهاء فترة التطبيق الموصوفة يجب نزع الل -  

 ثم يتم تطبيق لصاقة جديدة في منطقة أخرى  -  

 يجب عدم إعادة وضع اللصاقة في المنطقة نفسها إال بعد عدة أيام لتجنب التخريش الموضعي -  

  :الهيبارين 

  لوريدي المباشر لتجنب التأخير ببدء التأثير الناتج عن الطريق في حال إعطائه بطريق تحت الجلد يجب إعطاء أول جرعة بالطريق ا -        

 تحت الجلد            

 مشاركة األسبرين مع الهيبارين الوريدي يسمح بالوقاية من ظاهرة االرتداد عند إيقاف إعطاء الهيبارين  -       

 

  :مضادات االستطباب 

 :)األدوية المضادة للذبحة )لنقص التروية 

 الرضاع، هبوط الضغط الشديد، الحساسية تجاه هذه المركبات نترات:مشتقات ال 

 Molsidomine/Linsidomine :هبوط الضغط  

 

 :حاصرات بيتا 

 مضادات استطباب مطلقة:   

 نبضة/دقيقة 75بطء قلب : نبض >  - 

  mmHg 255ضغط شرياني انقباض ي >  - 

 سوء وظيفة بطين أيسر  - 

 عالمات نقص تروية محيطية - 

 اعتالل قصبي رئوي انسدادي مزمن  - 

 بطيني  -حصر أذيني  - 

 مضادات استطباب نسبية:       

 ومع ذلك الخطورة موجودة( 5الربو )تفضيل الحاضرات االنتقائية بيتا  - 

 معالجة حالية بحاصرات الكلس )المبطئة للقلب( - 

 قصور قلب غير مسيطر عليه )يمكن إعطاؤها بعد السيطرة( - 

 تالزمة رينو )تفضيل الحاصرات االنتقائية القلبية(م - 

 ذبحة برينزمتال )استخدام حاصر انتقائي في الحاالت الخفيفة مع مشاركته مع موسع وعائي( - 

 

 :حاصرات الكلس  

 بطيني  –حصر أذيني  - 

 قصور قلب غير مسيطر عليه  - 
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 نبضة/دقيقة( )دلتيازيم( 45بطء قلب )أقل من  - 

 

 شرياني )فيراباميل(هبوط ضغط  - 

 رجفان أو رفرفة أذينية )الطريق الوريدي( - 

 هبوط بوتاسيوم الدم )بيبريديل( - 

 النيفيديبين: مضاد استطباب في احتشاء عضلة قلبية حديث وفي الذبحة غير المستقرة  - 

 

  :التأثيرات الجانبية 

  :المشتقات النترية 

 : متكرر الحدوث أالم الرأس •

 طاء األسبرين بالمشاركة و زيادة الجرعات تدريجيا  وخفضها عند اللزوم وفي حال استمرار األلم رغم ذلك قد نضطر إعينصح ب       

 ليقاف المعالجة        

 التأثير األخطر وقد يؤدي إلى فقد الوعي عند بعض المرض ى هبوط الضغط:  •

   mm Hg 6، – 6،خفض الضغط أكثر من تدريجية للجرعات وضبط التسريب بحيث ال ينالزيادة ينصح بال      

 

 Molsidomine/Linsidomine: 

 خاصة عند كبار السن هبوط الضغط االنقباض ي :  •

   دقيقة( وإعطاء محاليل مالئة في حاالت الهبوط الشديد  51ملغ/ الساعة كل  ،،6زيادة تدريجية لسرعة التسريب ) ينصح ب        

 

 :حاصرات بيتا 

 ريق الوريدي: في الطور الحاد وبالط 

 بطيني  –، حصر أذيني bradycardyهبوط ضغط، بطء قلب  •

أو هبوط  الضغط  نبضة/الدقيقة  11مراقبة مستمرة للضغط والنبض وتعليق المعالجة في حال انخفاض النبض تحت يجب ال

 ذيني البطيني(األ  ثانية )عالمة للحصر 0،،6أكثر من  ECGعلى الـ  PRأو تطاول الفاصل  mmHg  06النقباض ي تحت 

    يجب إيقاف حاصرات بيتا   لكن في حالة معاودة حدوثهاقد تكون هذه التأثيرات عرضية مؤقتة ويمكن متابعة المعالجة بعد زوالها          

 بشكل نهائي          

  :في الطور المزمن وبالطريق الفموي 

  bradycardyهبوط ضغط، بطء قلب  •

 النبض بشكل منتظم وخفض الجرعة في حال حدوث هذه التأثيرات وإيقاف المعالجة في حال استمرارها مراقبة الضغط و يجب          

 ، فرط شحوم، اكتئاب، اضطراب بالمش ي، وهن، برودة األطراف، اضطرابات هضمية ضعف جنس ي •

 مراقبة وخفض الجرعة في حال حدوث هذه التأثيرات يجب         

 

 :حاصرات الكلس 

 يني )مع البيبريديل(اضطرابات نظم بط •
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لطبيعية من قيمتها ا QT   >،6%أسابيع وخفض الجرعة في حال إطالة  المسافة  8-،قبل المعالجة وبعدها بـ  ECG يجب أجراء 

 استمرار االستطالة وإيقاف المعالجة في حال 

 

 بطيني، وذمة باألطراف السفلية، احمرار الوجه.... -بطء قلب، حصر أذيني  •

 وخفض الجرعة في حال حدوث هذه التأثيرات المريض اقبةمر يجب         

 نبضة/دقيقة أو حتى إيقاف مؤقت للمعالجة  16مع البيبريديل: خفض الجرعة عند حدوث بطء قلب >         

 

 Nicorandil: 

• Aphtosis الداء القالعي(، تقرحات فموية وهضمية أحيانا شديدة ومؤلمة( 

 تتراجع عادة األعراض ا عندهإيقاف المعالجة و  يجب        

 خاصة في بداية المعالجة أالم رأس:  •

 زيادة تدريجية للجرعات ينصح ب

 مع الجرعات العالية أو في حال المشاركة مع أدوية أخرى خافضة للضغطهبوط ضغط:  •

 مراقبة الضغط وتجنب المشاركة  مع أدوية أخرى خافضة للضغطيجب 

 

 نصائح للمريض

 ورة للقصور الكليلي:تهدف إلى خفض عوامل الخط

  :من الجراءات األكثر فعالية: إيقاف التدخين 

 بعد عام من إيقاف التدخين تنخفض نسبة الخطورة القلبية الوعائية لتصبح مماثلة لغير المدخنين -       

 المرض ى المدخنين بقوة )المعتمدين( يمكن مساعدتهم باستعمال لصاقات النيكوتين  -       

 ائي: لمعاكسة فرط كولسترول الدم النظام الغذ 

 يجب اتباع نظام غذائي فقير بالكولسترول والدسم المشبعة -      

 عند المرض ى البدينين: فقد الوزن يسمح بخفض التوتر الشرياني، وخاصة خفض الحاجة لألوكسجين عند الجهد -       

  :التمارين الرياضية 

 عمره، ودرجة خطورة الصابة الكليليةيجب تكييفها تبعا لنشاط المريض،  -      

 دقائق كل أسبوع  56- 1دقيقة عند مريض نشيط( في البداية  ومن ثم تزاد المدة إلى  6،يوص ى بدقيقتين من التمارين الرياضية )حتى  -      

 دقيقة   86 – 6،حتى الوصول إلى مدة يومية  من         
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