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ن�ضولني االأ
• ال�ضطناع:

ن�شولني والببتيد C يف  ن�شول���ني اإىل الأ  يت���م تفكيك طليعة الأ
خاليا بيتا يف البانكريا�س.

ن�ضولني: • اإفراز الأ
 يرتبط الغلوكوز مب�شتقبل موجود على خلية بيتا البانكريا�شية 

ويجري اإدخاله اإىل اخللية.
.ATP تتم داخل خلية بيتا اأك�شدة الغلوكوز وبالتايل يت�شكل 

 يرتبط ATP بقناة +K ويثبط تدفق +K اإىل داخل اخللية, 
مما يوؤدي اإىل زوال ا�شتقطاب اخللية. 

 يق���ود زوال ا�شتقطاب اخللية اإىل حترر +Ca2 املوجود داخل 
ن�شولني اإىل الدم. اخللية, وهذا بدوره ينبه حترر الأ

ن�شولني اإىل الكبد والع�شالت والن�شيج الدهني,   من ثم ينتقل الأ
ن�شولني لكي ميار�س تاأثرياته. حيث يرتبط مب�شتقبل الأ

ن�ضولني: • عمل الأ
 يخف����س م�شتوي���ات �شك���ر الدم ع���ن طريق تخفي����س ا�شتحداث 
ال�شك���ر يف الكب���د, وحتفيز ا�شطن���اع الغليكوج���ني, وزيادة قبط 

ال�شكر اإىل داخل اخلاليا.
 يثبط النحالل ال�شحمي.

ميني اإىل داخل اخلاليا.  يحر�س قبط احلم�س الأ
 يخف����س م�شتوي���ات +K يف امل�شل عن طريق زي���ادة قبط +K اإىل 

داخل اخلاليا.
ال�ضنعية: ن�ضولني  الأ • م�ضتح�ضرات 

Insulin lispro : ذو ب���دء مفعول �شري���ع )ي�شل الذروة خالل 
�شاعة واحدة(, ق�شري املفعول جدًا )3-4 �شاعات(.

ن�شول���ني النظامي: له بدء مفعول �شري���ع )ي�شل الذروة خالل   الأ
2-3 �شاعة(, ق�شري املفعول )5-7 �شاعات(.

Semilente insulin : �شري���ع املفع���ول )يبلغ الذروة خالل 6 
�شاعات(, متو�شط فرتة املفعول )10-12 �شاعة(.

lente insulin/NPH insulin : متو�شط بدء املفعول )ي�شل 
الذروة خالل 10 �شاعات(, متو�شط فرتة املفعول )18 �شاعة(.

 Ultralente insulin : بط���يء ب���دء املفع���ول )ي�ش���ل الذروة 
خالل 12 �شاعة(, مديد املفعول )24 �شاعة(.

األيندرونات

بروبيل تيويورا�شيل

مركبات النقر�س
)مثل: الكول�شي�شني(

بريدنيزون

ليوبروليد

اأوكرتيوتيد

فازوبري�شني

برافا�شتاتني

كولي�شتريامني

جيمفيربوزيل

العوامل الغدية
ال�ضماوية وال�ضتقالبية 

 اأدوية الداء
ال�ضكري

 العوامل
اخلاف�ضة للد�ضم

 العوامل امل�ضادة
ندروجني لالأ

 العوامل ال�ضتقالبيةالهرمونات
خرى الأ

ال�شلفوين يوريات
)مثل الفليبوريد(

ميتفورمني

رو�شيغليتازون

مثبطات الغلوكوزيداز
كاربوز( )مثل الأ

فلوتاميد

فينا�شترييد
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 ال�ضلفوين يوريات

دوية املماثلة:  ول: Tolbutamide, Chlorpropamide.الأ  اجليل الأ
.Glimeperide, glipizide, glyburide :اجليل الثاين

ن�شولني من البانكريا�س من خالل اآلية العمل:   ملركبات Sulfonyureas ثالث اآليات عمل. هي: )1( حتر�س حترر الأ
ن�شجة امل�شتهدفة عن  ن�شولني على الأ تثبي���ط قناة البوتا�شيوم على �شطح خاليا بيت���ا, )2( تزيد مفعول الأ
ن�شجة امل�شتهدفة و )3( خف�س م�شتويات الغلوكاغون  ن�شولني مب�شتقبالت الأ طريق اإطالة فرتة ارتباط الأ

ن�شولني يثبط اإفراز الغلوكاغون(. يف امل�شل عن طريق التثبيط غري املبا�شر )ارتفاع م�شتوى الأ

ن�شولني.ال�ضتعمالت ال�ضريرية: معاجلة الداء ال�شكري النمط 2 غري املعتمد على الأ

ثار اجلانبية: رجي���ة, ارتكا����س Disulfiram م���ع الكح���ول الآ  نق����س �شك���ر ال���دم, الطف���ح اجلل���دي, الرتكا�ش���ات الأ
.)Chlorpropramide(

خرى: مور الأ نها ت�شتطيع اأن تعرب امل�شيمة وت�شبب ن�شوب الأ  مركبات Sulfonyureas م�شاد ا�شتطباب اأثناء احلمل, لأ
ن�شول���ني يف بانكريا����س اجلن���ني. Sulfonyureas اأي�ش���ًا م�ش���اد ا�شتطباب لدى املر�ش���ى امل�شابني  الأ

دوية. ن الكبد والكلية هما امل�شوؤولن عن اإطراح هذه الأ بالق�شور الكلوي اأو الكبدي, لأ

ال�شنوي. ال�شامل  الفح�س  اأجل  من  به  اخلا�س  ولية  الأ الرعاية  طبيب  عيادة  اإىل  ح�شر  �شنة   48 عمره   رجل 
�شهر القليلة الفائتة لحظ اأنه اأ�شبح اأكرث عط�شًا كما اأنه يبول مبعدل اأكرث. اأهم    يذكر املري�س اأنه على مدار الأ
ما يف ق�شته العائلية اأن كال والديه م�شاب بالداء ال�شكري النمط 2. كان اأحد قيا�شات م�شتوى ال�شكر الع�شوائية 
ال�شكري  الداء  لديه  اأن  املري�س  باإخبار  اأنت  تقوم  طبيعية.  خرى  الأ املخربية  الفحو�س  جميع  دل.  مغ/   282"
ن�شولني من خاليا  النمط 2 وتقرر البدء باإعطائه دواء �شيخف�س �شكر الدم لديه عن طريق تنبيه زيادة حترر الأ

بيتا يف البانكريا�س.
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امليتفورمني

دوية املماثلة:  دوية معروفة با�شم Biguanides.الأ ينتمي Metformin اإىل زمرة من الأ

لي���ة الدقيقة لعمل Metformin غري معروفة, بيد اأنه م���ن املعتقد اأنه يخف�س م�شتويات �شكر اآلية العمل:  م���ع اأن الآ
امل�شل عن طريق تثبيط ا�شتحداث ال�شكر يف الكبد. 

ن�شولني. ال�ضتعمالت ال�ضريرية: معاجلة الداء ال�شكري النمط 2 غري املعتمد على الأ

ثار اجلانبية:  النزعاج اله�شمي, احلما�س اللبني, �شعف امت�شا�س الفيتامني B12.الآ

خرى: مور الأ  لوح���ظ اأي�ش���ًا اأن Metformin ي���وؤدي اإىل حت�شني م�شتوي���ات �شحوم الدم )يخف����س كول�شرتول LDL الأ
و VLDL ويزي���د كول�ش���رتول HDL(. يعترب Metformin م�شاد ا�شتطباب ل���دى املر�شى امل�شابني 

ن الكلية هي امل�شوؤولة عن اإطراح هذا الدواء.  بق�شور كلوي, لأ

ال�شكري  الداء  متابعة  اأجل  من  بك  اخلا�شة  ال�شم  الغدد  اأمرا�س  عيادة  اإىل  جاءت  �شنة   59 عمرها   �شيدة 
مثل ل�شكر الدم لديها. هي تاأخذ يف الوقت احلايل  النمط 2 لديها. تخربك باأنها جتد �شعوبة يف بلوغ ال�شبط الأ
اأحد مركبات Sulfonylureas. م�شتوى اخل�شاب A1C لديها 8.7, وهذا ي�شري اإىل اأن �شبط �شكر الدم مل يكن 
مثاليًا خالل الثالثة اأ�شهر املا�شية. تقرر اإ�شافة دواء اآخر لدواء Sulfonylureas الذي ت�شتعمله حاليًا. تو�شح 

لها اأن هذا الدواء اجلديد �شي�شاعد على �شبط �شكر الدم لديها عن طريق تثبيط اإنتاج ال�شكر يف الكبد.
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الرو�ضيغليتازون

دوية املماثلة:  Troglitazone. الأ و   Pioglitazone :خرى تت�شمن مركبات Thiazolidinediones الأ

 مع اأن اآلية عمل Thiazolidinediones غري معروفة, األ اأنه يعتقد اأنها تخف�س م�شتويات �شكر الدم عن اآلية العمل: 
ن�شولني بوا�شطة زيادة قبط ال�شكر يف خاليا الع�شالت واخلاليا الدهنية. كما اأن  طري���ق خف�س املقاومة لالأ

دوية رمبا ت�شارك يف تثبيط عملية ا�شتحداث ال�شكر يف الكبد. هذه الزمرة من الأ

ن�شولني.ال�ضتعمالت ال�ضريرية:  معاجلة الداء ال�شكري النمط 2 غري املعتمد على الأ

ثار اجلانبية: ذية الكبدية )معظمها ترافق ا�شتعم���ال Troglitazone, الذي الآ نق����س �شكر الدم, الوذمة, فقر ال���دم, الأ
�شحب من ال�شوق لهذا ال�شبب(.

خرى: مور الأ دوية هذه لدى املر�شى امل�شابني الأ مبا اأنه تبني اأن Troglitazone �شام للكبد, لذا يحظر ا�شتعمال زمرة الأ
مريكية اأن يجرى للمري����س اختبارات وظائف الكبد  بق�ش���ور كب���دي. كذلك تو�شي اإدارة الغذاء وال���دواء الأ

خالل ا�شتعماله لهذا الدواء. 

املتابعة. مت منذ وقت قريب ت�شخي�س  اأجل زيارة  ولية من  الأ للرعاية  اإىل عيادتك  اأتت  61 �شنة  �شيدة عمرها 
والتمارين  احلمية  بوا�شطة  لديها  ال�شكر  م�شتوى  �شبط  حتاول  وهي  خفيف,   2 منط  �شكري  بداء  اإ�شابتها 
اأنه  املري�شة  254. تخرب  امل�شل  �شكر  اأن م�شتوى  قيا�س ع�شوائي  تبني يف  لعيادتك  الزيارة  الريا�شية. يف هذه 
ينبغي عليها التفكري بجدية بالبدء مبعاجلة دوائية للداء ال�شكري. تغدو املري�شة من�شغلة البال وتخربك اأن ابنة 
اأن  املري�شة  تطمئن  �شنوات.  منذ عدة  وا�شعة  كبدية  اأذية  لديها  لل�شكري( وح�شل  )دواء  ت�شتعمل  كانت  عمها 
خرى يف هذه الزمرة ل ت�شبب  دوية الأ ن, كما ظهر اأن الأ )دواء ال�شكري( الذي تتحدث عنه مل يعد ي�شفه اأحد الآ

الق�شور الكبدي.
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مثبطات α- غلوكوزيدار

دوية املماثلة:   Acarbose, Miglitol.الأ

معاء اآلية العمل:  دوية على تثبي���ط خم���رية α-glucosidase, وهي موج���ودة يف احلافة الفرجوني���ة لالأ تعم���ل ه���ذه الأ
الدقيقة وتعد م�شوؤولة عن تفكيك قليالت ال�شكريد وثنائيات ال�شكريد اإىل اأحاديات ال�شكريد. عند تثبيط هذه 

اخلمرية ينخف�س امت�شا�س ال�شكريات بعد الطعام وبالتايل تنخف�س م�شتويات �شكر الدم بعد الطعام. 

ن�شول���ني, كذلك ميك���ن اأن ت�شتخ���دم بامل�شاركة مع ال�ضتعمالت ال�ضريرية: معاجل���ة ال���داء ال�شك���ري النمط 2 غري املعتم���د على الأ
ن�شولني.  ن�شولني لتدبري املر�شى امل�شابني بالداء ال�شكري املعتمد على الأ الأ

ثار اجلانبية: �شهال(. لحظ اأن مثبطات خمرية α-glucosidase ل ت�شبب نق�س الآ النزعاج اله�شمي )تطبل البطن, الإ
�شكر الدم. 

خرى: مور الأ  الأ

مرا�س الغدد ال�شم من اأجل تدبري الداء ال�شكري النمط 2 امل�شاب به.  رجل عمره 48 �شنة ح�شر اإىل عيادتك لأ
مثل لل�شكر.  حاول هذا ال�شخ�س �شبط �شكر الدم بوا�شطة احلمية والتمارين, بيد اأنه مل يفلح يف بلوغ ال�شبط الأ
تخربه اأنك ترى اأنه عليه التفكري بالبدء باملعاجلة الدوائية لتدبري الداء لديه. حيث اأن هذا الرجل هو عامل يف 
ثر  اأحد م�شانع الطاقة النووية ويقوم بت�شغيل معدات ثقيلة كل يوم, لذا تعتزم البدء باإعطائه دواء لي�س له الأ

اجلانبي املتمثل يف نق�س �شكر الدم.
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الربافا�ضتاتني

دوية املماثلة:  خ���رى: ,Atorvastatin, Simvastatin الأ  تت�شم���ن مثبط���ات خم���رية HMG-CoA reductase الأ
.Fluvastatin

دوية عن طري���ق تثبي���ط خم���رية HMG-Co Areductase, وهي اخلمرية اآلية العمل:  تعم���ل ه���ذه الزمرة م���ن الأ
وىل م���ن ال�شطناع احليوي للكول�ش���رتول يف الكبد. وهي اأي�شًا ت�شب���ب ارتفاع تركيز  الت���ي حتف���ز املرحلة الأ
 LDL املوج���ودة على �شطح اخلاليا الكبدية, وبذلك تزيد ق���درة الكبد على ا�شتخال�س LDL م�شتقب���الت 

و VLDL من امل�شل. 

دوية على خف����س م�شتويات ال�ضتعمالت ال�ضريرية: ت�شتخ���دم ملعاجل���ة ارتف���اع م�شتوي���ات الكول�ش���رتول. تعمل ه���ذه الزمرة م���ن الأ
الكول�ش���رتول  الإجمايل و LDL, كذلك تنخف�س م�شتويات ال�شح���وم الثالثية على نحو خفيف اأي�شًا وترتفع 

م�شتويات HDL قلياًل. 

ثار اجلانبية: العتالل الع�شلي, ا�شطراب اختبارات وظائف الكبد. الآ

خرى: مور الأ نه تب���ني اأن لها تاأثريات الأ تعت���رب مثبط���ات HMG-Co Areductase م�ش���ادات ا�شتطباب اأثناء احلمل لأ
دوية يت���م توا�شطها جزئيًا عن طريق زي���ادة عدد م�شتقبالت  ما�شخ���ة. مب���ا اأن تاأثريات ه���ذه الزمرة من الأ
�شخا�س الذي���ن تنعدم لديهم  LDL, ل���ذا ف���اإن هذا ال���دواء لي�س عل���ى نف�س الدرجة م���ن الفعالية ل���دى الأ

م�شتقبالت LDL )مثاًل: املر�شى متماثلي اللواقح يف داء فرط كول�شرتول الدم العائلي(.

ولية من اأجل زيارة روتينية. مل يراجع هذا ال�شخ�س طبيبًا منذ  رجل عمره 52 �شنة اأتى اإىل عيادتك للرعاية الأ
خم�س �شنوات, غري اأنه يقول اأنه ي�شعر ب�شحة جيدة. تالحظ اأنت اأنه زائد الوزن بع�س ال�شيء, بيد اأن الفح�س 
البدين طبيعي متامًا. تك�شف الفحو�س املخربية عن وجود ارتفاع يف م�شتوى الكول�شرتول الإجمايل قدره 307 
وم�شتوى LDL قيمته 187. م�شتويات HDL وال�شحوم الثالثية �شمن احلدود الطبيعية. تو�شح للمري�س اأن 
م�شتوى الكول�شرتول لديه مرتفع واأنك تو�شيه بالبدء با�شتعمال دواء يخف�س الكول�شرتول عن طريق تثبيط اإنتاج 

الكول�شرتول يف اجل�شم. تقرتح عليه اأي�شًا حت�شني نظام احلمية والتمارين الريا�شية التي ميار�شها.
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الكولي�ضتريامني

دوية املماثلة:  خرى: Colestipol و Colesevelam.الأ  تت�شمن راتنجات احلم�س ال�شفراوي الأ

دوية على تثبي���ط اإعادة امت�شا�س احلمو�س ال�شفراوي���ة يف ال�شائم واللفائفي. اآلية العمل:   تعم���ل ه���ذه الزمرة من الأ
ي���وؤدي انخفا�س م�شتوي���ات احلمو�س ال�شفراوية اإىل زيادة حتول الكول�ش���رتول اإىل حمو�س �شفراوية, مما 
يوؤدي اإىل انخفا�س م�شتويات الكول�شرتول داخل اخلاليا. ت�شتجيب اخللية لنخفا�س م�شتويات الكول�شرتول 
�شم���ن اخلاليا عن طريق زيادة تركيز م�شتقب���الت LDL على �شطوح اخلاليا, وبهذا توؤدي اإىل زيادة قبط 

LDL يف امل�شل اإىل داخل اخللية وينتج عن ذلك انخفا�س م�شتوى LDL يف امل�شل.

دوية على خف�س م�شتويات LDL. ال�ضتعمالت ال�ضريرية: ي�شتخدم ملعاجلة ارتفاع م�شتويات الكول�شرتول. تعمل هذه الزمرة من الأ
.HDL ب�شكل عام, لي�س لها تاأثري يذكر على م�شتويات

ثار اجلانبية: النزعاج اله�شمي, مذاق الدواء غري م�شت�شاغ, انخفا�س امت�شا�س الفيتامينات املنحلة بالد�شم ),K,E,D الآ
 tetracycline, digoxin, :خرى )مثل دوية الأ A( وحم����س الفوليك, �شعف امت�شا�س جمموعة من الأ

warfarin, املدرات الثيازيدية(. 

خرى: مور الأ دوية يتم توا�شطه جزئيًا عن طريق زيادة عدد م�شتقبالت LDL, فاإن هذا الأ  مبا اأن تاأثري هذه الزمرة من الأ
�شخا�س الذين لديهم نق�س يف م�شتقبالت LDL )مثاًل:  ال���دواء لي�س على نف�س القدر م���ن الفعالية لدى الأ

املر�شى متماثلي اللواقح يف داء فرط كول�شرتول الدم العائلي(.

49 �شنة قدمت اإىل عيادتك يف زيارة روتينية ملتابعة م�شتويات ال�شحوم غري ال�شوية لديها. منذ  �شيدة عمرها 
 HDL مع اأن م�شتويات ,LDL ويل مل�شتويات الكول�شرتول وجود ارتفاع يف م�شتويات ثالثة اأ�شهر بنّي التقييم الأ
وثالثيات الغلي�شريد �شمن احلدود الطبيعية. يف ذلك احلني بداأت باإعطائها دواء خاف�س لل�شحوم. تبنّي الفحو�س 
نباء ال�شارة, على الرغم من اأنها م�شرورة  ن انخفا�شًا ملحوظًا يف م�شتويات LDL. تخرب املري�شة بالأ املخربية الآ

�شهال كما اأن طعمه كريه للغاية. ل�شماع النتائج, اإل اأنها ت�شتكي اأن الدواء ي�شبب الإ
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اجليمفيربوزيل

دوية املماثلة:  خرى: Clofibrate و Fenofibrate.الأ  تت�شمن مركبات الفيربات الأ

دوية على حتري�س خمرية Lipoprotein lipase. اإن Lipoprotein lipase اآلية العمل:  تعمل هذه الزمرة من الأ
ه���ي اخلمرية امل�شوؤولة عن تفكيك ال�شحوم الثالثية اإىل VLDL  والدقائق الكيلو�شية, والتي تزال فيما بعد 
من الدوران. كذلك ت�شارك مركبات Fibrates اأي�شًا يف خف�س ال�شطناع احليوي للكول�شرتول يف الكبد. 

دوية على خف�س م�شتويات ال�ضتعمالت ال�ضريرية: ي�شتخ���دم ملعاجلة حالت ارتف���اع م�شتويات الكول�شرتول. تعمل هذه الزمرة من الأ
ال�شحوم الثالثية. كذلك تخف�س اأي�شًا م�شتويات LDL ب�شكل خفيف وترفع م�شتويات HDL قلياًل. 

ثار اجلانبية:  النزع���اج اله�شم���ي, زي���ادة ن�شبة ح���دوث ت�شكل احل�شي���ات ال�شفراوي���ة, التهاب الع�ش���الت, ا�شطراب الآ
اختب���ارات وظائف الكبد. يرتافق ا�شتعمال دواء Clofibrate م���ع ارتفاع معدل حدوث اخلباثة لذا مل يعد 

ن. ي�شتعمل الآ

خرى: مور الأ جت���ول مركبات الفيربات يف الدوران وه���ي مرتبطة بربوتينات امل�شل. تتناف����س الفيربات مع Warfarin الأ
ث���ريات Warfarin لدى املر�شى  عل���ى مواق���ع الرتباط لهذه الربوتين���ات امل�شلية. بناًء عليه ق���د تزداد تاأ
الذي���ن ي�شتعملون الفيربات و Warfarin باآن واحد. Niacin هو مركب اآخر خاف�س لل�شحوم ي�شتخدم 
ب�ش���كل رئي�شي لزيادة م�شتويات HDL وخلف�س م�شتوي���ات LDL. يعمل النيا�شني عن طريق خف�س عملية 
انحالل ال�شحم يف الن�شيج الدهني, وبذلك يخف�س تركيز الطالئع من اأجل اإنتاج VLDL و LDL. التاأثري 

كرث �شيوعًا للنيا�شني هو التبيغ اجللدي. اجلانبي الأ

مع  مرتافق  مل  الأ اأن  تذكر  �شديد.  �شر�شويف  اأمل  من  ت�شكو  �شعاف  الإ غرفة  اإىل  جاءت  �شنة   44 عمرها  �شيدة 
قياء. تبني الفحو�س املخربية وجود ارتفاع يف م�شتويات اخلمريتني amylase و lipase, وهذا يقود  الغثيان والإ
اأو وجود  اأنها التهاب البانكريا�س احلاد. ل ت�شري املري�شة اإىل ق�شة تعاطي للكحول  اإىل ت�شخي�س احلالة على 
داء احل�شيات ال�شفراوية, وهذا ما يدفعك للتفكري بوجود عوامل اأخرى �شببت حدوث نوبة التهاب البانكريا�س 
لدى املري�شة. عندما تبني الفحو�شات وجود ارتفاع يف م�شتويات ال�شحوم الثالثية مقداره 1500, فاإنك تعتزم 
على الفور البدء باإعطاء املري�شة مركب خاف�س مل�شتوى ال�شحوم الثالثية, وت�شرح للمري�شة اأن م�شتوى ال�شحوم 

رجح وراء حدوث التهاب البانكريا�س عندها. الثالثية املرتفع لديها هو على الأ
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ليندرونات االأ

دوية املماثلة:  خرى: Risedronate, Pamidronnate, Etidronate.الأ تت�شمن مركبات Bisphosphonates الأ

دوية على تخفي�س عملية ارت�شاف العظم من قبل ناق�شات العظم عن طريق تثبيط اآلية العمل:  تعمل هذه الزمرة من الأ
تفعيل ناق�شات العظم وزيادة معدل موت اخلاليا الناق�شة للعظم.

 معاجلة تخلخل العظام, داء باجيت الذي ي�شيب العظم, فرط كال�شيوم الدم الذي يرافق حالت اخلباثة.ال�ضتعمالت ال�ضريرية:

ثار اجلانبية:  النزعاج اله�شمي.الآ

خرى: مور الأ  الأ

تذكر  اأ�شبوعني.  منذ  ظهري  اأمل  من  ت�شكو  وهي  ولية  الأ للرعاية  عيادتك  اإىل  ح�شرت  �شنة   69 عمرها  �شيدة 
تذكر  ل  زوجها.  مكتب  تنظف  كانت  بينما  الثقيلة  ال�شناديق  بع�س  اأن حملت  بعد  لديها  بداأ  مل  الأ اأن  املري�شة 
امل�شتقيمة, ال�شاق  مناورة  اأثناء  اأمل  اأي  هناك  لي�س  ال�شريري  بالفح�س  ع�شبية.  اأعرا�س  اأي  وجود   املري�شة 
وهذا ما ي�شري بالتايل اإىل اأنها لي�شت م�شابة بفتق يف القر�س بني الفقرات, لكن لديها م�ش�س بوؤري حول الناحية 
جراء الدرا�شات الت�شويرية, التي تك�شف وجود ك�شر ان�شغاطي فقري يف الفقرة  T1-L12 تقريبًا. تر�شل املري�شة لإ

وىل. تبني تفري�شة العظم وجود تخلخل عظمي �شديد. تقرر معاجلة التخلخل العظمي بدواء يعمل على  القطنية الأ
تخفي�س اإعادة ارت�شاف العظم من قبل اخلاليا الناق�شة للعظم.
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الربوبيل تيويورا�ضيل

دوية املماثلة:   Methimazole.الأ

ه���ذا ال���دواء يثبط ا�شطن���اع هرمون الغدة الدرقية يف الغ���دة الدرقية, اإ�شافة اإىل اأن���ه يثبط حتول T4 اإىل اآلية العمل: 
T3 يف املحي���ط. يثبط Propylthiouracil ا�شطناع هرمون الدرقية عن طريق تثبيط اخلمرية الدرقية 
Peroxidose, وه���ي خم���رية ت�شرتك يف عملية حتويل اليود اإىل ال�شكل الع�شوي, وعن طريق تثبيط عملية 

.Iodotyrosines اقرتان مركبات

معاجلة فرط ن�شاط الغدة الدرقية.ال�ضتعمالت ال�ضريرية:

ثار اجلانبية: لم املف�شلية.الآ الطفح احلطاطي البقعي على اجللد, فقد املحببات, الآ

خرى: مور الأ  الأ

 
�شيدة عمرها 39 �شنة جاءت اإىل غرفة الطوارئ وهي ت�شكو من )ت�شرع قلب(. تخربك اأنها عانت من هذا النمط 
من اخلفقانات عدة مرات على مدى ال�شتة اأ�شهر املا�شية. لدى ال�شتف�شار الدقيق تكت�شف اأنها فقدت 20 ليربة 
�شهال كل يوم, واأنها جتد �شعوبة يف  �شهر ال�شتة املا�شية, واأنه يح�شل لديها نوبتني اأو ثالث من الإ من وزنها يف الأ
النوم. اأهم ما يالحظ يف فح�شها ال�شريري جحوظ العينني و�شخامة الغدة الدرقية ب�شكل خفيف. بداأ يدور يف 

خلدك اأن هذه ال�شيدة ميكن اأن ت�شتفيد من دواء بو�شعه اأن يثبط ا�شطناع هرمون الدرقية.
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مركبات النقر�س 

دوية املماثلة:  Allopurinol, Probenecid, Colchicine. الأ

 Colchicine: يحر����س اإزال���ة بلم���رة النبي���ب الدقي���ق ع���ن طري���ق ارتباط���ه مبرك���ب Tubulin, مما اآلية العمل: 
�شاب���ة. كذلك يع���وق الكول�شي�شني ت�شكل مركب  ي���وؤدي اإىل انخفا����س هجرة الكري���ات البي�شاء اإىل مكان الإ

.Leukotriene B4
Probenecid: يخف�س اإعادة امت�شا�س حم�س البول يف النبيب الداين يف الكلية عن طريق اإح�شار النقل 

الفعال حلم�س البول.
Allopurinol: يثب���ط خم���رية Xanthine oxidase, وهي اإحدى خمائر �شبي���ل تقوي�س البيورين, وهي 

م�شوؤولة عن حتويل Xanthine اإىل حم�س البول.

 Colchicine: معاجلة الهجمة النقر�شية احلادة.ال�ضتعمالت ال�ضريرية:
Probenecid و Allopurinol: للوقاية من حدوث هجمات نقر�شية تالية, تدبري م�شتويات حم�س البول 

العالية التي ميكن اأن تعر�س املري�س خلطورة حدوث اأذية ن�شيجية اأو كلوية.

ثار اجلانبية:  Colchicine: النزعاج اله�شمي, تثبيط نقي العظم, ال�شلع.الآ
 Probenecid: النزعاج اله�شمي, تثبيط اإطراح البني�شيللني وNSAIDs عرب الكلية.

ا�شتقالب ان��خ��ف��ا���س  احل�����ش��ا���ش��ي��ة,  ف����رط  ارت��ك��ا���ش��ات  ال��ه�����ش��م��ي,  الن����زع����اج   :Allopurinol"
.Azathioprine 6 و-mercaptopurine 

خرى: مور الأ  عن���د البدء باملعاجلة ب���دواء Allopurinol, يج���ب اإعطاء Colchicine اأو اأح���د مركبات NSAIDs الأ
وىل من اإعطاء  �شابي���ع الأ ن الهجم���ات النقر�شية احل���ادة غالبًا ما حتدث خ���الل الأ مع���ه يف نف����س الوقت لأ

.Allopurinol

 
�شبع الكبري يف قدمه اليمنى. ل يذكر  �شعاف وهو ي�شكو من اأمل �شديد يف الإ رجل عمره 72 �شنة جاء اإىل غرفة الإ
بهام القدم, ويقول اأنه حدثت لديه نوبة اأعرا�س م�شابهة لهذا منذ �شهر. اأهم ما يف  املري�س حدوث اأي ر�س لإ
ق�شته املر�شية ال�شابقة اإ�شابته بالورم اللمفاوي ل هودجكن, الذي يتلقى معاجلة لتدبريه يف الوقت احلا�شر. 
الفحو�س  تبني  باجل�س.  متورم ومم�س  اليمنى  القدم  ول يف  الأ  MCT املف�شل  اأن  ال�شريري  بالفح�س  تالحظ 
املخربية وجود ارتفاع كبري يف م�شتويات حم�س البول. تبداأ املعاجلة باإعطائه دواء �شوف يخف�س هجرة اخلاليا 
اللتهابية اإىل املنطقة امل�شابة, وتقول له اأنه رمبا يحتاج يف امل�شتقبل اإىل معاجلة بدواء �شوف مينع حدوث هجمة 

.Xanthine oxidase م�شابهة عن طريق تثبيط خمرية
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الربيدنيزون

دوية املماثلة:  ,Hydrocortisone, Cortisone الأ خ���رى:  الأ ال�شطناعي���ة  الق�شري���ة  ال�شتريوئي���دات  تت�شم���ن   
.Prednisolone, Methylprednisolone, Betamethasone, Dexamethasone

دوية تقلد تاأثريات الهرمونات الق�شرية ال�شكرية داخلية املن�شاأ. تت�شمن هذه التاأثريات اآلية العمل:   ه���ذه الزم���رة من الأ
التقب����س الوعائ���ي, تنبيه عملية ا�شتحداث ال�شك���ر وتقوي�س الربوتينات يف الكب���د, انخفا�س عدد الكريات 
البي����س اجلائل���ة يف ال���دم, تثبي���ط ت�ش���كل Prostaglandine و Leukotreine م���ن خ���الل تثبي���ط 

.Pepsin وتنبيه اإنتاج احلم�س املعدي و Phospholipase A2

رجية, ا�شطراب���ات الكولجني الوعائي���ة )مثل: SLE, RA, ال�ضتعمالت ال�ضريرية: معاجل���ة ق�ش���ور ق�شر الكظ���ر, الرتكا�شات الأ
اللته���اب الع�شل���ي املتعدد(, ال���داء املع���وي اللتهاب���ي, ITP, التهاب املفا�ش���ل, الت�شلب املتع���دد, الربو, 
املتالزم���ة الكالئي���ة, ابي�شا����س ال���دم, اللمفوما )تعد ج���زء من نظ���ام MOPP امل�شتخدم���ة ملعاجلة داء 
خرى ت�شخي�س متالزمة كو�شنغ, تنبيه ن�شج  هودجكن(, ان�شغاط احلبل ال�شوكي. تت�شمن ال�شتخدامات الأ

ع�شاء. الرئة اجلنينية, والتثبيط املناعي لدى مر�شى زرع الأ

ثار اجلانبية: هبة الآ  اأعرا�س متالزمة كو�شينغ وهي تخلخل العظام, ارتفاع ال�شغط ال�شرياين, الذهان, الهيوجية, ارتفاع الأ
�شاب���ة باخلمج, فرط �شكر الدم, اإعادة توزيع ال�شح���وم )حدبة اجلامو�س, ح�شوة دهنية يف خلف العنق,  لالإ
ح���دوث البدانة املركزي���ة, »الوجه البدري« يتميز مبظهر وجهي متوذم(, ترق���ق اجللد مع حدوث ت�شققات, 

تاأخر �شفاء اجلروح, داء القرحة اله�شمية, �شمور الع�شالت املحيطية, الوذمة.

خرى: مور الأ  Beclomethasone ه���و هرم���ون ق�شري �شكري ي�شتعمل اإن�شاقًا ملعاجلة مر����س الربو املزمن. وحيث اأن الأ
الدواء ي�شتعمل اإن�شاقًا ولي�س جهازيًا لذا اآثاره اجلانبية معدومة تقريبًا.

 
�شيدة عمرها 42 �شنة اأتت اإىل عيادتك ت�شكو من �شعف واإعياء منذ �شهر. يك�شف الفح�س ال�شريري عن وجود 
الدم  �شكر  نق�س  وجود  ولية  الأ املخربية  الفحو�س  يف  يظهر  واملرفقني.  والركبتني  الرباجم  على  ت�شبغ  فرط 
نه بداأ ي�شاورك ال�شك اأن  وفرط بوتا�شيوم الدم ونق�س �شوديوم الدم. تعتزم طلب عدة فحو�س خمربية اأخرى لأ
عرا�س  رجح �شتحتاج ملعاجلة معي�شة لهرمونات معينة ملعاجلة الأ حالتها عائدة حلدثية مناعية ذاتية واأنها على الأ

لديها.
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الفلوتاميد

دوية املماثلة:   الأ

ندروج���ني, وبذلك يخف�س تاأثريات النم���و التي ميار�شها اآلية العمل:  يعم���ل هذا الدواء ك�ش���اد تناف�شي على م�شتقبل الأ
ندروجني, كذلك  هرمون الت�شتو�شرتون على الربو�شتات. ي���وؤدي Flutamide بوا�شطة اإح�شار م�شتقبل الأ
اإىل حت���رر املوجهة القندي���ة من تثبيط الت�شتو�شتريون لها. عند وجود انخفا����س يف م�شتويات الت�شتو�شرتون 
ف���اإن اجل�ش���م ي�شتجي���ب بزيادة حت���رر الهرم���ون LH يف امل�ش���ل. ملواجهة ارتف���اع م�شتوي���ات LH, يعطى 

 .Leuprolide دائمًا مع دواء Flutamide

معاجلة �شرطان الربو�شتات.ال�ضتعمالت ال�ضريرية:

ثار اجلانبية: النزعاج اله�شمي, التثدي عند الذكور, ا�شطراب اختبارات وظائف الكبد. الآ

خرى: مور الأ �شرتوج���ني يف الغدة النخامية, وبذلك يزيد حترر الأ  Clomiphene يعم���ل ك�شاد جزئي على م�شتقبالت الأ
با�شة وبالت���ايل ملعاجلة نق����س اخل�شوبة, من اآث���اره اجلانبية  املوجه���ات القندي���ة. ي�شتخدم لتحري����س الإ
ندروجني  ال�شائع���ة الهبات ال�شاخنة واحلم���ول املتعددة. Danazol يعمل ك�شاد خفيف عل���ى م�شتقبالت الأ
والربوج�ش���رتون, وبذل���ك يوؤدي لنخفا����س اإف���راز LH و FSH. ي�شتخدم ملعاجلة ال���داء البطاين الرحمي 

والداء الليفي الكي�شي يف الثدي. من اآثاره اجلانبية ال�شائعة زيادة الوزن, العد, زيادة منو ال�شعر.

79 �شنة جاء اإىل عيادتك ي�شكو من �شعوبة يف التبول. عند ح�شولك على كامل الق�شة ال�شريرية  رجل عمره 
علمت اأنه يجد �شعوبة يف البدء بالتبول ويف التوقف عنه منذ اأربعة اأ�شهر, واأنه يعاين منذ وقت قريب من اأمل 
ظهري �شديد. يك�شف الفح�س ال�شريري عن وجود عدة نقاط مم�شة على امتداد الفقرات ال�شدرية والقطنية 
لديه. تالحظ بامل�س ال�شرجي وجود عقيدات �شهلة اجل�س وهي �شلبة ومت�شخمة و�شكلها غري منتظم. عندما ظهر 
يف الفحو�س املخربية وجود ارتفاع يف م�شتوى PSA والفو�شفاتاز القلوية يف امل�شل, بداأ ي�شاورك ال�شك اأن هذا 
�شافة اإىل املعاجلة بدواء يعمل ك�شاد تناف�شي على  رجح �شيحتاج اإىل ا�شتئ�شال الربو�شتات بالإ املري�س على الأ

ندروجني. م�شتقبالت الأ
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الفينا�ضترييد

دوية املماثلة:   الأ

اإىل اآلية العمل:  الت�شتو�ش���رتون  حتوي���ل  ع���ن  امل�شوؤول���ة  اخلم���رية  وه���ي   ,5α-reductase يثب���ط  ال���دواء  ه���ذا 
 .Dihydrotestosterone

معاجلة فرط تن�شج الربو�شتات احلميد وال�شلع املبكر من النمط الذكوري. ال�ضتعمالت ال�ضريرية:

ثار اجلانبية: نق�س الرغبة اجلن�شية, خلل وظيفة النعوظ.الآ

خرى: مور الأ املنوي���ة الأ الربو�شت���ات واحلوي�ش���الت  عل���ى م�شتقب���الت موج���ودة يف   Dihydrotestosterone يعم���ل 
واجلل���د, مقاب���ل هرم���ون الت�شتو�شرتون الذي يعم���ل على م�شتقبالت موج���ودة يف الع�ش���الت والكبد. يعمل 

Dihydrotestosterone يف الربو�شتات على تنبيه منو الغدة. 

ولية من اأجل الزيارة ال�شنوية. يقول اأنه ي�شعر ب�شحة جيدة   رجل عمره 69 �شنة ح�شر اإىل عيادتك للرعاية الأ
عمومًا, عدا اأنه بداأ يعاين من زيادة تواتر التبول. ل يذكر املري�س ح�شول اأي اأمل اأو وجود دم مع البول. عند 
ال�شرجي عن  امل�س  يك�شف  منه.  النتهاء  بالتبول ويف  البدء  �شعوبة يف  يجد  اأنه  املري�س  اأقر  املو�شع  ال�شتف�شار 
وجود �شخامة منت�شرة يف غدة الربو�شتات. تبني الفحو�س املخربية وجود ارتفاع يف م�شتوى PSA الإجمايل مع 
وجود ارتفاع متنا�شب يف جزء PSA احلر. تقوم بطماأنة املري�س اأن اأعرا�شه غري ناجتة عند وجود خباثة, وتبداأ 

باإعطائه دواء �شوف يخف�س اإنتاج Dihydrotestosterone وبالتايل �شينق�س حجم الربو�شتات لديه.
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الليوبروليد

دوية املماثلة:  خرى: Naferelin و Goserelin.الأ  تت�شمن �شادات GnRH الأ

هذا الدواء هو �شاد GnRH. عندما يرتبط Leuprolide مع م�شتقبالت GnRH يف النخامية, يحدث اآلية العمل: 
عطاء امل�شتمر ل� Leuprolide يوؤدي اإىل اإزالة التح�ش�س واإىل  حترر بدئي للهرمونني LH و FSH, لكن الإ
تنظيم اأدنى مل�شتقبالت GnRH, وهذا يوؤدي يف النهاية اإىل انخفا�س حترر LH و FSH. يوؤدي انخفا�س 

�شرتوجني والت�شتو�شرتون. م�شتويات LH و FSH اإىل انخفا�س م�شتويات الأ

مل�س, وداء البطانة الرحمية وذلك باإعطائه بطريقة ال�ضتعمالت ال�ضريرية:  معاجلة �شرطان الربو�شتات النقيلي, الورم الع�شلي الأ
م�شتمرة. معاجلة نق�س اخل�شوبة وذلك باإعطائه بطريقة متناوبة.

ثار اجلانبية:  العنانة, الهبات ال�شاخنة, النزعاج اله�شمي.الآ

خرى: مور الأ  الأ

ورام من اأجل ال�شت�شارة بخ�شو�س �شرطان الربو�شتات النقيلي  رجل عمره 85 �شنة جاء اإىل عيادتك لطب الأ
 PSA ولية امل�شرف عليه من م�شتوى امل�شاب به. جرى ت�شخي�س ال�شرطان لديه عندما حتقق طبيب الرعاية الأ
بعد اأن ج�س عقدة برو�شتاتية �شلبة بامل�س ال�شرجي. ظهر يف اإحدى تفري�شات العظم فيما بعد وجود عدة مناطق 
ولية هذه ي�شاألك ما اإذا كان بحاجة اإىل املعاجلة الكيمائية. تو�شح له اأن  من النتقالت العظمية. يف زيارته الأ
مكان معاجلته بخطة عالجية تت�شمن دواء يعمل ك�شاد  املركبات الكيمائية لي�شت �شرورية يف مثل حالته, واأنه بالإ

قناد. للهرمون املحرر ملنميات الأ
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وكرتيوتيد االأ

دوية املماثلة:   Somatostatin.الأ

 Octreotide ه���و م�شابه ا�شطناعي لهرم���ون Somatostatin, الذي هو هرمون بانكريا�شي يعمل على اآلية العمل: 
.Gastrin و Secretin تثبيط حترر

ورام املنتجة ملركب ال�ضتعمالت ال�ضريرية: �شهال املرافق لالأ  معاجلة جمموعة من ا�شطرابات الغدد ال�شم من �شمنها: معاجلة الإ
VIP, معاجل���ة �شخام���ة النهايات ومعاجلة متالزمة زولينجر – اإلي�ش���ون. معاجلة دوايل املري التي ترافق 

ارتفاع التوتر البابي احلادث ب�شبب ت�شمع الكبد.

ثار اجلانبية:  النزعاج اله�شمي.الآ

خرى: مور الأ  الأ

مرا�س اله�شمية وهو ي�شكو من اأمل �شر�شويف واإ�شهال منذ مدة طويلة.  رجل عمره 45 �شنة ح�شر اإىل عيادتك لالأ
بتناول الطعام ومب�شادات احلمو�شة. متت  البطني يزول عمومًا  مل  اأن الأ املو�شع يخربك املري�س  بال�شتجواب 
هذه  با�شتعمال  مل  لالأ تخفيف  اأي  يجد  مل  اأنه  اإل  ال�شابق,  يف  مرات  عدة  الربوتون  م�شخة  مبثبطات  معاجلته 
الت�شويرية  الدرا�شات  Gastrin امل�شل, وتبني  ارتفاع يف م�شتوى  الفحو�س املخربية عن وجود  دوية. تك�شف  الأ
معاء الدقيقة. تو�شح لهذا املري�س اأن خيارات املعاجلة حلالته هذه تت�شمن ال�شتئ�شال اجلراحي  وجود ورم يف الأ

للورم اإ�شافة اإىل املعاجلة الدوائية مبركب مماثل ا�شطناعي لهرمون بانكريا�شي موجود طبيعيًا.
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الفازوبري�ضني

دوية املماثلة:  Desmopressin. الأ

 Vasopressin ه���و هرم���ون يوجد ب�ش���كل طبيعي يتحرر من النخامي���ة اخللفية, وبو�شع���ه اأن يتفاعل مع اآلية العمل: 
ثالث���ة اأمن���اط خمتلف���ة م���ن امل�شتقب���الت: )1( امل�شتقب���الت V1 موج���ودة على �شط���ح الع�ش���الت املل�شاء 
الوعائي���ة, حي���ث ي���وؤدي اإىل التقب�س الوعائ���ي, )2( امل�شتقب���الت V2, املوجودة على �شط���ح خاليا نبيبات 
الكلي���ة يف القن���وات اجلامعة, عندما يرتب���ط Vasopressin مع امل�شتقبالت V2, فاإن���ه يعمل على زيادة 
 نفوذي���ة واإع���ادة امت�شا�س امل���اء من القن���وات اجلامعة, وي���وؤدي بهذه الطريق���ة اإىل زي���ادة احتبا�س املاء.

.VIII حيث ي�شبب زيادة فعالية العامل V2 3( امل�شتقبالت ال�شبيهة مب�شتقبالت(

 معاجلة البوالة التفهة املركزية.ال�ضتعمالت ال�ضريرية:
معاجلة النزف اله�شمي )مثل: دوايل املري النازفة, داء الرتوج املعوية(.

 Desmopressin acetateيعط���ي كذلك للمر�شى امل�شابني بالناعور A اأو مبر�س فون ويليرباند 
قبل اإجراء العمليات اجلراحية ال�شغرى وذلك خلف�س خطورة حدوث النزف الذي يتعذر ال�شيطرة عليه.

ثار اجلانبية:  نق����س �شوديوم الدم, ارتكا�شات فرط احل�شا�شية, التقب�س الوعائي )يرافق Vasopressin فقط ولي�س الآ
Desmopressin(, ال�شداع.

خرى: مور الأ  Oxytocin ه���و هرمون اآخر من هرمونات النخامية اخللفية وه���و ي�شبب تقل�س الع�شلة الرحمية اإ�شافة الأ
اإىل تقل����س اخلاليا الع�شلية الظهاري���ة يف الثدي. ي�شتخدم Oxytocin يف طب التوليد لتحري�س املخا�س 

مهات اجلدد. لتنبيه )نزول( حليب الثدي لدى الأ

 
�شعاف وهي ت�شكو من �شداعات معاودة. ل تذكر املري�شة وجود اأية  �شيدة عمرها 51 �شنة جاءت اإىل غرفة الإ
جهزة لديها يك�شف عن اأنها تعاين من عط�س  اأعرا�س ع�شبية اأو ق�شة نوب �شقيقة, بيد اأن التق�شي ال�شامل لالأ
خرية كما اأنها تتبول بتواتر اأكرب. لي�س هناك ما يلفت النظر بالفح�س ال�شريري, مبا يف ذلك  �شديد يف الفرتة الأ
اأ�شمولية  ارتفاع يف  الغلوكوز طبيعية, وهناك  اأن م�شتويات  املخربية  الفحو�س  تبني  ال�شامل.  الع�شبي  الفح�س 
اأمرا�س الغدد ال�شم من اأجل حتديد  امل�شل وكذلك فرط يف �شوديوم الدم. تقوم باإحالة املري�شة اإىل طبيب 
�شبب ال�شطراب احلا�شل لديها, ويف غ�شون ذلك, تت�شاءل عن احتمال كونها ت�شتفيد من دواء ي�شبب  زيادة 

اإعادة امت�شا�س املاء يف الكلية.
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