
 



 

 

 



 

 

 



 

 عٜٔٞس٣خ اُؼشام 

 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجحش اُؼ٢ِٔ

 اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ

 ٤ًِخ اُظ٤ذُخ

 

 
 

 

 ذأشٛر يكًالخ انًغُسٕٛو ػهٗ خظائض يرالزيح األٚض نذٖ ػُٛح يٍ انُساء انؼرالٛاخ

 
 

اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ  / اُؼ٤ِب ك٢ ٤ًِخ اُظ٤ذُخ٣ش٣خ ٝا٠ُ ُغ٘خ اُذساعبد شسعبُخ ٓوذٓخ ا٠ُ كشع اُظ٤ذُخ اُغ

 )اُظ٤ذُخ اُغش٣ش٣خ( ًغضء ٖٓ ٓزطِجبد اُحظٍٞ ػ٠ِ شٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ ػِّٞ اُظ٤ذُخ

 

 يٍ لثم

 ئخالص خًاش حسٍ

 )0202)تكهٕرٕٚش طٛذنح  

 

 شرافأت

 تاْر ػثذ انرزاق يشًٛش انذكرٕر سرار انًساػذألا

 سرار انًساػذ انذكرٕر فارش ػثذ انكرٚى خسػماأل
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 حانخالط

 

 :انخهفٛح

اُخطٞسح أُؤد٣خ ُض٣بدح االطبثخ ثبُ٘ٞثبد اُوِج٤خ ٝأُزٔضِخ ثبُجذاٗخ  ػٞآَٓزالصٓخ األ٣غ ٢ٛ ٓغٔٞػخ ٖٓ  

ػ٘ذٓب ٝا٤ٌُُٞغز٤شٍٝ, ثبألػبكخ ا٠ُ أسرلبع ػـؾ اُذّ.  اُغٌش ٓغزٟٞ سرلبعأُشًض٣خ ك٢ ٓ٘طوخ اُجطٖ ,أ

ٖٓ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ, أٓشاع اُوِت ٝاألٝػ٤خ  رزغٔغ ٛزٙ اُؼٞآَ ٓغ ثؼؼٜب هذ رزغجت ك٢ حذٝس داء اُغٌش١

 بد. اُذ٣ٞٓخ, ٝ ًزُي ص٣بدح ك٢ ٓؼذٍ اُٞك٤

ك٢ عغْ ش اال٣ٞٗبد أُٞعجخ ٝكشح أًضداخَ اُخال٣ب ٝساثغ  األًضش ٝكشحضب٢ٗ أُٞعت ا٣ُٕٞ أل٣ؼزجش أُـ٘غ٤ّٞ ا

ٓغ  ُغغْ ٖٓ خالٍ هبث٤ِزٚ ُز٣ٌٖٞ ٓؼوذا ًض٤ش ٖٓ ٝظبئق ك٢ بح٣ٞ٤ بك٤غ٤ُٞٞع٤ ااالٗغبٕ. ٣ٔزِي أُـ٘غ٤ّٞ دٝس

أُٞعٞدح ك٢ اُجشٝر٤٘بد سرجبؽ ز٘بكظ ٓغ اٌُبُغ٤ّٞ ػ٠ِ ٓٞاهغ األاُشٝاثؾ اال٤ٗٞ٣خ داخَ اُخال٣ب ٝهبث٤ِزٚ ُِ

د ٗزبئظ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذساعبد حٍٞ أُـ٘غ٤ّٞ ٝٓزالصٓخ اال٣غ إٔ ٗغجخ أُـ٘غ٤ّٞ أظٜش .ٝاألؿش٤خ اُخ٣ِٞخ

 أُٞعٞدح ك٢ اُـزاء رز٘بعت ؽشد٣ب ٓغ أٗخلبع خطٞسح االطبثخ ثٔزالصٓخ اال٣غ.

 ف:انٓذ

طٔٔذ ٛزٙ اُذساعخ ُزو٤٤ْ كبػ٤ِخ ٌٓٔالد أُـ٘غ٤ّٞ اُل٣ٞٔخ ك٢ رو٤َِ أػشاع ٝٓؼبػلبد ٓزالصٓخ األ٣غ  

 ُذٟ شش٣حخ ٓ٘زخجخ ٖٓ اُ٘غبء اُؼشاه٤بد.

 طرٚمح انؼًم:

عبٓؼخ ثـذاد رحذ اششاف  -رْ أٗغبص ٛزٙ اُذساعخ اُؼشٞائ٤خ ك٢ ٝحذح ثحٞس ٝػالط اُغٔ٘خ /٤ًِخ ؽت اٌُ٘ذ١ 

. رْ 1032ُٝـب٣خ آة  1032ك٢ آشاع اُـذد اُظْ ٝػالعٜب, ُِلزشح ٖٓ رشش٣ٖ األٍٝ اؽجبء ٓخزظ٤ٖ 

( ٝهغٖٔ IDFأٓشأح ٓظبثخ ثٔزالصٓخ األ٣غ اػزٔبدا ػ٠ِ د٤َُ األرحبد اُذ٢ُٝ ُٔشػ٠ اُغٌش١ ) 28رشخ٤ض 

ػٖٔ  37ٓشأح )ا 47ِٓـْ( ٓشربٕ ٤ٓٞ٣ب. أرْ ٛزٙ اُذساعخ  84ػشٞائ٤ب ألعزالّ دٝاء ؿلَ أٝ أُـ٘غ٤ّٞ الًز٤ذ )

 ػٖٔ ٓغٔٞػخ أُـ٘غ٤ّٞ(.  10ٓغٔٞػخ دٝاء ؿلَ ٝ

رْ ه٤بط ٓؤششاد ًزِخ اُغغذ ,حبُخ اُغٌش ,طٞسح اُذٕٛٞ ,رشا٤ًض أُـ٘غ٤ّٞ ,ٝظبئق ا٠ٌُِ , ٓغز٣ٞبد ٓظَ 

اٌُبُغ٤ّٞ ٝحبٓغ ا٤ُٞس٣ي, ػـؾ اُذّ ٝرخط٤ؾ اُوِت, ثبألػبكخ ا٠ُ ٓؼب٤٣ش اُغٜذ اُزؤًغذ١ ٝاألُزٜبة ك٢ 

 ُذساعخ ٝثؼذ ٓشٝس صٔب٤ٗخ أعبث٤غ ,ٌُٝال أُغٔٞػز٤ٖ.ثذا٣خ ا

 انُرائط:

ٝٓح٤ؾ  ٝصٕ ٝٓؤشش ًزِخ اُغغذ ٕ ٌٓٔالد أُـ٘غ٤ّٞ ُٜب دٝس كؼبٍ ك٢ رو٤َِ ًال ٖٓث٤٘ذ اُ٘زبئظ أ 

ٓغزٟٞ . أٗخلغ (P0.05)ثشٌَ ِٓحٞظ  خ اُغٌش اُزشا٢ًٔك٢ ٗغج بٗخلبػ, ًٔب ث٤٘ذ أ(P0.05)اُخظش



, ث٤٘ٔب (P0.05)ضبكخ ثظٞسح ٓؼ٣ٞ٘خ ػب٤ُخ اٌُكخ ٝاالخشٟ دٕٝ اُجشٝر٤٘بد اُذ٤٘ٛخ ٝاؽئخ اٌُضبا٤ٌُُٞغزشٍٝ, 

 ك٢ ٓغزٟٞ اُغٌشٝخ ػب٤ُخ اٌُضبكخ ٝاُجشٝر٤٘بد اُذ٤٘ٛ حٔبع اُضالص٤خك٢ اال  (P0.05)ًبٕ اُلشم ؿ٤ش ٓؼ١ٞ٘ 

 (P0.05)اُغضئ٢  ٗغت ؽشحٚ ٝهِخ ك٢ٓظَ أُـ٘غ٤ّٞ  ك٢ ٓغز٣ٞبد ًٔب ُٞحظذ ص٣بدح ٓؼ٣ٞ٘خاُظ٤بّ.  حبُخ

ك٢  ٓؼ٣ٞ٘خ ٤شادُْ ٣زْ ٓالحظخ رـ .ٔشػ٠ أُظبث٤ٖ ثؤٗخلبع ٓغز٣ٞبرٚ ك٢ ٓظَ اُذّخبطخ ك٢ حبُخ اُ

ك٢ ٓغز٣ٞبد   (P0.05)٠ٌِ ٝٓغزٟٞ اٌُبُغ٤ّٞ, ثبألػبكخ ا٠ُ حظٍٞ اٗخلبع ؿ٤ش ٓؼ١ٞ٘ ٝظبئق اُ

ٝآخشؿ٤ش ِٓحٞظ ػ٠ِ ػـؾ  (P0.05)ٗوجبػ٢ ًبٕ ٛ٘بُي رؤص٤شا ٓؼ٣ٞ٘ب ػ٠ِ ػـؾ اُذّ األٓغ ا٤ُٞس٣ي. بح

ػـؾ اُذّ اُزو٤ِذ١  ثٞاعطخ عٜبصأُوبعخ ٝ (P0.05), ٝٓؼذٍ دهبد اُوِت ػـؾ اُ٘جغاُذّ األٗجغبؽ٢, 

ثزو٤٘خ ٓشاهجخ ػـؾ اُذّ  خأُوبع (P0.05)ٓؼذٍ دهبد اُوِت ك٢ ب ٓؼ٣ٞ٘ب ي ٗوظُث٤٘ٔب ًبٕ ٛ٘ب ,أٌُزج٢

ٝاخش ؿ٤ش ٓؼ١ٞ٘ ك٢ ػـؾ اُذّ  (P0.05) ػـؾ اُذّ االٗوجبػ٢ًزُي ًبٕ ٛ٘بُي ٗوظب ٓؼ٣ٞ٘ب ك٢ . أُز٘وِخ

 ُِغ٤ذاد اُالر٢  ٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ أسرلبع ػـؾ اُذّ  (P0.05)األٗجغبؽ٢, ػـؾ اُ٘جغ, ٝٓؼذٍ دهبد اُوِت 

ػٖٔ رخط٤ؾ  ٤QTcشاد ػ٠ِ كٞاطَ اُ٘زبئظ أ١ رـثزو٤٘خ ٓشاهجخ ػـؾ اُذّ أُز٘وِخ. ُْ رظٜش خأُوبعٝ أُخل٢

 .(P0.05) ط- ٣ضٝثشٝعز٤ٖ, ٝاُجشٝر٤ٖ اُزلبػ٢ِ ٗٞعاُوِت, ٓغزٟٞ اال

 :األسرُراض

ٝكوب ُِج٤بٗبد ٝأُؼط٤بد اُز٢ رْ اُحظٍٞ ػ٤ِٜب , ٣ٌٔ٘٘ب األعز٘زبط ثبٕ اُحجٞة اُل٣ٞٔخ ٖٓ أُـ٘غ٤ّٞ الًز٤ذ  

 ُٜب رؤص٤ش ك٢ رحغ٤ٖ طٞسح ٝأػشاع ٓزالصٓخ األ٣غ ُذٟ اُ٘غبء أُظبثبد ثٜزا أُشع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ظًٕٓرٚح انؼراق
 وزارة التعلٌم العالً 

 العلمً والبحث
 المستنصرٌةالجامعة 

 كلٌة الصٌدلة

 

 

حثح يثريعح ػهٗ انٕلد شُائٛح انُثضاخ كُظاو ػالض ذحضٛر

يرسايٍ نًسٚط يٍ انًَٕرٛهٕكاسد طٕدٕٚو ٔانهٛفٕسررٚسٍٚ 

 داٚٓاٚذرٔكهٕراٚذ

 

 سعبُخ ٓوذٓخ ا٠ُ كشع اُظ٤ذال٤ٗبد ٝا٠ُ

ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٤ًِخ اُظ٤ذُخ / اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ ًغضء ٖٓ ٓزطِجبد  

 اُحظٍٞ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ ػِّٞ اُظ٤ذُخ )اُظ٤ذال٤ٗبد(

 ٖٓ هجَ 

 

 أًَارػثذانرزاق 
 )6002صٌدلة  سبكلورٌو (

 

 باشراف

 نضال خزعل مرعًد...مأ
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 انخالطح

 

٢ٛ اشٌبٍ دٝائ٤خ ؿ٤ش رو٤ِذ٣خ ٓظٔٔخ  اٗظٔخ اُزٞط٤َ أُزضآٖ ُِذٝاء )اُزٞط٤َ اُ٘جؼ٢ ُِذٝاء(              

٣ظٜش ٓشع اُشثٞ ٗٔؾ ُزحش٣ش اُذٝاء ثؼذ كزشح اٗوطبع ص٤٘ٓخ ٝكوب ال٣وبع اُغبػخ اُجب٣ُٞٞع٤خ ُِحبالد أُشػ٤خ. 

اُٞك٤بد  طجبحب ًٔب إ  08:00  ٤ِ٤ُخ رحذس ث٤ٖ ٓ٘زظق ا٤َُِ ٝااُشثٞ  ٗٞثبد: ٖٓ .80 اإل٣وبع ا٢ٓٞ٤ُ أُؼزبد

 اُزغغ.٢ٛ أًضش ش٤ٞػب خالٍ ٛزٙ اُغبػبد اُ٘بعٔخ ػٖ اُشثٞ 

روذّ حجخ ٓجشٓغخ حغت اُٞهذ ٝاُز٢ ثبعزطبػزٜب رحش٣ش ا٤ُِلٞعزشص٣ٖ ثشٌَ ٗجؼ٢  اُذساعخ ٛزٙ               

.ُزا ثبٌٓبٕ ٛزٙ عبػبد( 2)ثؼذ ك٢ ؿؼٕٞ خٔظ دهبئن ٓزجٞػخ ث٘جؼخ صب٤ٗخ ُزحش٣شٓٞٗز٤ًِٞبعذ طٞد٣ّٞ 

اُذٝائ٤ٖ ك٢ ٝهذ اُحبعخ اُوظٟٞ ا٤ُٜٔب ُؼالط ٝٓ٘غ ٗٞثبد اُشثٞ أُزؤخشح اُظ٤ـخ رٞط٤َ عشػبد صبثزخ ٖٓ 

اص٘بء ٝهذ اُّ٘ٞ ثذٕٝ ا١ رذاخَ اٝ ػذّ ٓالئٔخ ك٤ٔب ث٤ٖ اُذٝائ٤ٖ ٝرُي ثلظِٜٔب ثـالف ؽجو٢ ٝٛزا ٣زحون ٖٓ 

 خالٍ :

ٞد٣ّٞ أُٞٗز٤ًِٞبعذ ٓغ ِٓؾ ٖٓ اُظ 30ثبعزخذاّ  اُخطٞح اال٠ُٝ رحؼ٤ش اُحجخ اُذاخ٤ِخ)اُ٘ٞاح(               

اُظٞد٣ّٞ , ؿ٤ٌِٞالد اُ٘شب اُظٞد٣ّٞ, اٌُشٝط ًبس٤ِٓٞصثٔب ك٢ رُي ٖٓ ٓغشػبد اُزلزذ أٗٞاع ٓخزِلخ 

ٓغشع ٓخزِلخ ثٔب ك٢ رُي أٗٞاع اٌُشٝط ثٞك٤ذٕٝ . اكؼَ ط٤ـخ اخز٤شد ٖٓ خالٍ دساعخ ػذح ٓزـ٤شاد ٝ

إ رحشساُذٝاء ٖٓ اُ٘ٞاح ٣ٌٕٞ ٝأظٜشد اُ٘زبئظ  .ٝٗٞع ٓخلق ٓغشع اُزلزذٔخزِق ٖٓ ا٤ًُض ازشاُ, ٝ اُزلزذ

عشع رحشس ٝعذ أ .لزذٓغشع اُز ٔب صاد رش٤ًضًِ رحشس اُذٝاء رضداد  ٝإ ٗغجخ اٌُشٝط ًبس٤ِٓٞص .أعشع ٓغ 

اُظٞد٣ّٞ أُٞٗز٤ًِٞبعذ  رحش٣ش: 100 ثبعزؼٔبٍ االك٤غ٤َ ًٔخلق. اعشع رحشس ٖٓ ط٤ؾ اُ٘ٞاح ٝعذ ٤ٌُٕٞ

 .ك٢ ؿؼٕٞ خٔظ دهبئن

  

حجخ ٓؼـٞؽخ ثبعزخذاّ  ُِحظٍٞ اخز٤بس اكؼَ ط٤ـخ ؿالف ُِحجخ اُذاخ٤ِخ)اُ٘ٞاح(اُخطٞح اُضب٤ٗخ                

أكؼَ اُ٘زبئظ اُز٢ رْ  .ًٔب ٛٞ ٓطِٞة)عبػبد (6أكؼَ ٝهذ رؤخش  اٗٞاع ٓخزِلخ ٖٓ اُج٤ُٞٔشاد ُِحظٍٞ ػ٠ِ 

 HPMC k4m ٝ EUٝٓض٣ظ ٖٓ  أُغلقاُالًزٞصسرار ٓغ  HPMC k4m ثٔض٣ظ ٖٓ اُحظٍٞ ػ٤ِٜب 

L100٘ٓ ًَٝعبػبد ٝخٔظ دهبئن ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 6عبػبد ٝ  6رؤخ٤شأػط٠  ٜب. 

ثبعزخذاّ  ِٓؾ 2اُطجوخ اُخبسع٤خ ٓغ ٤ٛذسًِٝٞس٣ذ ٤ُلٞع٤زش٣ض٣ٖرحؼ٤شٝ رظ٤ْٔ اُخطٞح اُضبُضخ                

.إ اُطجوخ  ٓغشع اُزلزذٔب صاد رش٤ًض ًِ رحشس اُذٝاء صاد .٤ًض ٓخزِلخازشثلزذ  ًٔغشع ر اٌُشٝط ًبس٤ِٓٞص

 .: ك٢ ؿؼٕٞ خٔظ دهبئن100 ٢ ٝث٘غجخٗجؼرحشسا٤ُِلٞعزش٣ض٣ٖ ٤ٛذسًِٝٞسا٣ذ اٝال ثشٌَ  اُخبسع٤خ رؼط٢ 

 .ِٓؾ 375اُٞصٕ اُٜ٘بئ٢ ُِوشص حٞا٢ُ 

 

  



 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الجامعة المستنصرٌة

 كلٌة الصٌدلة

 

 

ػهٗ  3أٔيٛغا يكًم ػالض ْريٌٕ االسررٔظٍٛ ٔ ذأشٛر

فٙ يظم  ىٍٛ،انهثرٍٛ ٔيإشراخ ذحٕل انؼظيسرٕٚاخ انغرٚه

 انُساء انًظاتاخ تٓشاشح انؼظاو تؼذ سٍ انٛأش
 

 فً اٌوالسموم والى لجنة الدراسات العل ةٌرسالة مقدمة الى فرع األدو

 كجزء من متطلبات الحصول على ةٌ/الجامعة المستنصر دلةٌالص ةٌكل

 (والسموم ةٌ)األدو دلةٌفً علوم الص رٌالماجست شھادة

 

 قبل من 

 ةالصٌدالنٌ

 اٌالف محمود شهاب

 ( 6080)بكالورٌوس صٌدلة

 تاشراف

 خضٌر زغٌر البدريد.أ.                           د. مصطفى غازي العباسًأ.  
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 الخالصة

غٌر قادرة على الحفاظ على حٌث تكون  وضعف بالعظام  اماتالعظام بوجود مسھشاشة عرف تالخلفٌة : 

ٌتمٌز ھذا المرض بانخفاض كتلة العظام والتدھور الھٌكلً لألنسجة العظمٌة، مما  .وظائف العظام الطبٌعٌة

 كثر أھمٌة فً منع ھشاشةاأل أظھر االستروجٌن بأنه الستٌروٌد الجنسً  .ٌؤدي إلى زٌادة خطر الكسور

ھشاشة العظام بعد  .النسٌج الحً النساء، لذلك ھرمون االستروجٌن ٌعدل  نمو العظام وتحولھا فً  العظام عند

سنة من بداٌة  60-80انقطاع الطمث ھو فقدان تدرٌجً لكثافة العظام مما ٌؤدي إلى كسور فً غضون 

دوار حاسمة فً تنظٌم مجموعة من غٌر المشبعة من األحماض الدھنٌة لھا أالطوٌلة السل الالسانقطاع الطمث.

 لعظام.ا اٌضالعملٌات البٌولوجٌة بما فً ذلك 

بٌتا  8انترلوكٌن  ،لٌبتٌن،اغرٌلٌن، ال على مستوٌات 4: لتقٌٌم تأثٌر عالج ھرمون االستروجٌن وأومٌغا هدفال

 ةمجموعالفوسفاتٌز القلوي الخاص بالعظم و   ، أوستٌوكالسٌنعامل نخر الورم الفا،  ،  2انترلوكٌن ، 

 .فً مصل النساء المصابات بھشاشة العظام بعد سن الٌأس . مضادات األكسدة

أجرٌت فً  معروفة من قبل الباحث فقط .تجربة سرٌرٌة عشوائٌة صممت الدراسة ك: المواد وطرق العمل 

 86كانون الثانً  إلى  80قسم أمراض الروماتٌزم فً مستشفى بغداد  التعلٌمً / مجمع مدٌنة الطب من 

مشاركة بعد انقطاع الطمث المشخصٌن بھشاشة العظام  ستة وثالثون . شملت العٌنة  6082حزٌران  

 عالج ھرمون االستروجٌنمشاركة تلقوا  86 (أاستروجٌن )مجموعة مجموعات:  4وقسمت المشاركات الى 

 4مشاركة( تلقوا عالج  أومٌغا  86 (ب) 4اومٌغا  مجموعةٌوما ،  00ملغم ٌومٌا لمدة  0.260بجرعة 

تلقوا عالج   مشاركة 86 (جغفل ) ومجموعةٌوم  00ملغم( حبوب زٌتٌة ثالث مرات بالٌوم لمدة  8000)

مل( من كل مرٌض عن طرٌق السحب  80تم سحب عٌنات الدم ) .عبارة عن كبسول مملوء بالنشأ وھمً

ٌوما من العالج  00كخط اساس وبعد  الدراسة من االول اخذت عٌنات الدم من المشاركٌن فً الٌوم .الورٌدي

 .مختلف المؤشرات المدروسةمصل لقٌاس الللحصول على 

فً خط   (± 8021.81537.98من ) أ مجموعة الكان مستوى الغرٌلٌن مرتفعا بشكل ملحوظ فً  :النتائج

. أظھر اللبتٌن زٌادة ملحوظة فً (P < 0.05)( بعد العالج،   11.62±  8818.01صل إلى )األساس لٌ

 المجموعة ب لببتٌن زٌادة مھمة  فً لوظھر اٌضا زٌادة  (P <0.05 )المجموعة أ بالمقارنة من الخط االساس 

 .،P <0.05 المعالجة، و ( بعد83.24±  04.08( عند خط األساس لتصل إلى )81.42±  30.10من )

( عند خط األساس 81.20±  00.63من ) أبٌتا بشكل ملحوظ فً المجموعة 8انترلوكٌن خفض مستوى أن

بشكل   فً المجموعة أ  2-(. وانخفض إنترلٌوكٌن P<0.05( بعد المعالجة، )83.11±  10.33لٌصل إلى )

عامل  انخفضت أٌضا .P<0.05  (( بغ / مل3.01±  81.00( إلى )3.20±  63.18مھم احصائٌا من )

  . (P <0.05 )المجموعتٌن أ و ب بشكل ملحوظ فً نخر العظم الف ا



الفوسفاتٌز القلوي  و لم ٌالحظ  أي تغٌٌرات ذات داللة إحصائٌة بعد المعالجة فً مستوٌات أوستٌوكالسٌن 

المضادة لألكسدة بشكل مھم احصائٌا  بعد العالج  المجموعة فً مستوى مؤشر زٌادةلوحظ  الخاص بالعظم.

 (. P<0.05) المجموعة ب فً 

  

ملغم  من ھرمون االستروجٌن مرة واحدة ٌومٌا لمدة  0.260ٌمكن االستنتاج ان الجرعة الٌومٌة  :االستنتاج

 ٌوما  00

ملغم  8000بجرعة  4. فٌما ٌخص اومٌغا الٌأسسن المصابات بھشاشة العظام بعد  تساعد فً عالج النساء

المصابات بھشاشة  ٌوما فال ٌمكن اعتبارھا مساعدة فً عالج النساء  00حبوب زٌتٌة ثالث مرات ٌومٌا لمدة 

 سن الٌأس.العظام بعد 

 

 

 

 

  



 عٜٔٞس٣خ اُؼشام 

 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجحش اُؼ٢ِٔ

 اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ

 ٤ًِخ اُظ٤ذُخ

 
 

 

الفصال العظمً فً ذٌن ٌعانون من ال مرضىلل ندكعالج مسا تٌلمسارتانعقار ال

 مفصل الركبة

 
اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ  / اُؼ٤ِب ك٢ ٤ًِخ اُظ٤ذُخ٣ش٣خ ٝا٠ُ ُغ٘خ اُذساعبد شسعبُخ ٓوذٓخ ا٠ُ كشع اُظ٤ذُخ اُغ

 اُظ٤ذُخ اُغش٣ش٣خ/ ًغضء ٖٓ ٓزطِجبد اُحظٍٞ ػ٠ِ شٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ اُظ٤ذُخ

 

 يٍ لثم

 سارِ ػثذ انْٕاب حًٕد

 )0202)تكهٕرٕٚش طٛذنح  

 

 تاشراف

 االسرار انًساػذ انذكرٕر ٚاسر يظطفٗ كًال

 االسرار انذكرٕر َسار ػثذ انهطٛف ظاسى
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 انخالطح

 انخهفٛح

هبثَ ُِزغذد ٣ظ٤ت األٗغغخ اُـؼشٝك٤خ أُلظ٤ِخ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ اُلظبٍ اُؼظ٢ٔ ػجبسح ػٖ رِق ؿ٤ش         

َ ٛزٙ اُطجوخ اُٞاه٤خ ثغجت رو٤َِ االحزٌبى اُ٘برظ ٖٓ حشًخ أُلبطَ اُذائٔخ, ٝرؼَٔ ًٞعبدح ُحٔب٣خ اُؼظبّ. رآً

ك٢  ٣زغجتإُزٜبثبد رظ٤ت عٞف أُلظَ ٝ , ٣ؤد١ إ٠ُ احزٌبى األٗغغخ اُؼظ٤ٔخ, ٣ٝظحت االحزٌبىأُشع

أعجبة أُشع ٓزؼذدح ٝرشَٔ ػذّ اُزٞاصٕ ث٤ٖ ػ٤ِٔخ ث٘بء اُـؼشٝف أُلظ٢ِ ٝػ٤ِٔخ ٛذٓٚ, كؼال  . ا٥الّ

ث٤زب اُٞع٤ؾ أُٞا٢ُ ُالُزٜبثبد, ٝاُغ٤ز٤ًٞ٘بد  3 -اٗزش٤ًُٖٞ ػٖ االرٜبة اُض٢ِ٤ُ ك٢ أُلبطَ ثذسعبد ٓزلبٝرخ. 

ٖٓ أُحزَٔ إ رِؼت دٝسا" ٜٓٔب" ك٢ اُحبالد  (TNF-α) أُٞا٤ُخ ُالُزٜبثبد ٓضَ ػبَٓ ٗخش اُٞسّ اُلب 

,٣ظٜش هبث٤ِخ اٗغزاة ػب٤ُخ ُٔغزوجالد  IIر٤ِٔ٤غبسربٕ ٛٞ ٓبٗغ ٓغزوجالد األٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ اُشذ٣ذح ُِٔشع. 

( اُز٢ رِؼت دٝسا ٓشًض٣ب PPAR γ, ٣ؼَٔ ر٤ِٔ٤غبسربٕ ػ٠ِ اُزؼذ٣َ االٗزوبئ٢ ُٔغزوجالد )II األٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ 

ث٤زب  3 -ٓحٞس٣ب ك٢ إٗوبص ٓغزٟٞ اٗزش٤ًُٖٞ ػوبس ر٤ِٔ٤غبسربٕ ٣حزَٔ إٔ ٣ِؼت دٝسآؼبدا ُالُزٜبثبد. 

  ٝربص٤شاد اخشٟ ػ٠ِ اُغٜبص أُ٘بػ٢. 

 انذراسح يٍ انٓذف 

 أُشػ٠ ثؼذ اُؼالط ثؼوبس ر٤ِٔ٤غبسربٕ ػ٘ذ االُزٜبثبد ك٢ اُحبطِخ اُزـ٤شادرشًض ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ رزجغ       

آُْ ٝٓشٝٗخ ٝحشًخ ٓلظَ اُشًجخ  ػ٠ِ ٙ أُحزَٔرؤص٤ش ا٠ُ ″اُؼظ٢ٔ ثبُشًجخ, اػبكخاُلظبٍ  ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ

 .WOMAC)اػزٔبدا ػ٠ِ ٗزبئظ هبٕٗٞ )

 ٔانطرق انًرضٗ

( ا٠ُ ثؼذ رشخ٤ظْٜ ثبُلظبٍ اُؼظ٢ٔ ثبُشًجخ اص٘بء ص٣بسرْٜ ُِٔغزشل٠) بثؼٕٞ ٓش٣ؼسرْ روغ٤ْ اص٘بٕ ٝا      

ٝػوبس  ملغم مرتٌن ٌومٌا000عالجھم بعقار نابروكسٌن  رْ اُز٣ٖ ٓش٣غ 11( ٝرشَٔ 3) أُغٔٞػخ

 ٓش٣غ 10 ٝرشَٔ (1) أُغٔٞػخٝملغم ٌومٌا،  30اضافة الى عقار التٌلمٌسارتان ِٓـْ ٤ٓٞ٣ب  10ا٤ٓٝجشاصٍٝ 

 صالصخ ُٔذح ِٓـْ ٤ٓٞ٣ب 10ٝػوبس ا٤ٓٝجشاصٍٝ  ملغم مرتٌن ٌومٌا000عالجھم بعقار نابروكسٌن  رْ اُز٣ٖ

 , WOMAC)أُْ ٝٓشٝٗخ ٝحشًخ ٓلظَ اُشًجخ اػزٔبدا ػ٠ِ ٗزبئظ هبٕٗٞ ) ًَ ٖٓ اخزجبس ٣زْ رو٤٤ْ .أشٜش

ٓغزٟٞ  ,ك٢ ٓظَ اُذّ (TNF-α)اُلب  اُٞسّ ٗخش ٓغزٟٞ ػبَٓ ,ك٢ ٓظَ اُذّ ث٤زب 3 -اٗزش٤ًُٖٞ ٓغزٟٞ

ٌَش ثبُذّ,(ESR( ثبُذّ, ٓؼذٍ رشع٤ت ًش٣بد اُذّ اُحٔش CRPاُجشٝر٤ٖ أُزلبػَ ع٢ ) ٓغزٟٞ  ( , ٓغزٟٞ اُغ

 ا٤ٌُُٞغز٤شٍٝ ٝاُذٕٛٞ اُضالص٤خ ك٢ ٓظَ اُذّ هجَ ٝثؼذ صالصخ اشٜش ٖٓ اُؼالط.

 انُرائط



أُْ ٝٓشٝٗخ ٝحشًخ  ٗزبئظ اخزجبس ٓزٞعؾ ثؼذ صالصخ اشٜش ٖٓ اُؼالط اظٜشد اُذساعخ إٗخلبع حبد ك٢       

ػالٝح  ٓوبسٗخ ث٘غجخ ٓب هجَ اُؼالط ك٢ ًِزب ٓغٞػز٤ٖ اُذساعخ. WOMAC)ٓلظَ اُشًجخ اػزٔبدا ػ٠ِ هبٕٗٞ )

 ٓب ٓغزٟٞ ٓغ ٓوبسٗخ 3ث٤زب ك٢ ٓشػ٠ أُغٔٞػخ  3 -ٛ٘بى إٗخلبع ًج٤ش ك٢ ٓزٞعؾ ه٤ْ اٗزش٤ًُٖٞػ٠ِ رُي 

-TNFٓزٞعؾ ه٤ْ ػبَٓ ٗخش اُٞسّ اُلب ) .ِٓٔٞط ثشٌَ ؿ٤شكؤإلٗخلبع ك٤ٜب ًبٕ  1أٓب أُغٔٞػخ  ,اُؼالط هجَ

α اُجشٝر٤ٖ أُزلبػَ  ٛ٘بى إٗخلبع حبد ك٢ ٓزٞعؾ ه٤ْ .اُذساعخ ٓغٔٞػز٢ ُذٟ ِٓٔٞط ثشٌَ ؿ٤ش( إٗخلغ

االٗخلبع ًبٕ ًج٤شا ك٢ أُغٔٞػخ  ,اُؼالط هجَ ٓب ٓغزٟٞ ٓغ ٓوبسٗخ 3ك٢ ٓشػ٠ أُغٔٞػخ  ( CRPع٢ )

ٌَش ٝٓغزٟٞ ( ,ٓغزٟٞ (ESRك٢ ٓؼذٍ رشع٤ت ًش٣بد اُذّ اُحٔش  إٗخلبع ِٓحٞظ ٛ٘بى ٣ٌٖ ُْ. 1 اُغ

ك٢ اُذٕٛٞ اُضالص٤خ  ٛ٘بى إٗخلبع حبد ك٢ ٓزٞعؾ ه٤ْ .أُغٔٞػز٤ٖ ًال ك٢ اُؼالط ثؼذ اٌُُٞغز٤شٍٝ هجَ ٝ

 ثشٌَ ؿ٤شكؤإلٗخلبع ك٤ٜب ًبٕ  1أٓب أُغٔٞػخ , اُؼالط هجَ ٓب ٓغزٟٞ ٓغ ٓوبسٗخ 3ٓشػ٠ أُغٔٞػخ 

 .ِٓٔٞط

 

 االسرُراظاخ

 ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ ٔشػ٠ُِ زٜبثبدُاال ػتء ٖٓ بُحذ٣غبْٛ ث ر٤ِٔ٤غبسربٕ ٛزٙ اُذساعخ ًشلذ إ ػوبس     

ٓغبٗذ ػ٘ذ  ؼالطً ع٤ذا ٓششحب ٣ٌٕٞهذ ػوبس ر٤ِٔ٤غبسربٕ  إٔ إ٠ُ ٣ش٤ش ٓٔب , اُلظبٍ اُؼظ٢ٔ ك٢ ٓلظَ اُشًجخ

  .ٛؤالء أُشػ٠

 

  



 ٔزارج انرؼهٛى انؼانٙ

 ٔانثحس انؼهًٙ 

 انعايؼح انًسرُظرٚح

 كهٛح انظٛذنح

 

 

 

ج انًسرخهظح انطٛار ٕخيمارَح انسٚٔانذٔائٙ يغ دراسح  ؼمالٛر٘ان انرمٛٛى

اُ٘ب٤ٓخ  .Artemisia vulgaris L.  ٔ Artemisia abrotanum Lيٍ 

 ك٢ اُؼشام

 

 

سعبُخ ٓوذٓخ ا٠ُ كشع اُؼوبه٤ش ٝاُ٘جبربد اُطج٤خ ٝا٠ُ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٤ًِخ اُظ٤ذُخ 

ػ٠ِ شٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ ػِّٞ  ٓزطِجبد اُحظٍُٞٔغز٘ظش٣خ ًغضء ٖٓ /اُغبٓؼخ ا

 اُظ٤ذُخ )اُؼوبه٤ش ٝاُ٘جبربد اُطج٤خ(

 ٖٓ هجَ

 عبسٙ عؼذ أُٜذا١ٝ

 (1032)ثٌبُٞس٣ٞط ط٤ذُخ 

 ثؤششاف

 األعزبر اُذًزٞس                                                  األعزبر أُغبػذ اُذًزٞس

 أتراْٛى طانح ػثاش                                                ػاشٕر حًٕد دأد
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 المقدمة

والتً تملك مئات األنواع  Asteraceae)ھو جنس من العائلة النجمٌة ) artemisia)نبات الشٌح )

المنتشرة.انواع الشٌح عطرٌة للغاٌة بسبب مكونات الزٌت الطٌار والتً لھا فعالٌات باٌولوجٌة مختلفة. تم 

.النوع األول  ,Artemisia abrotanum Artemisia vulgarisاختٌارنوعان من النبات فً ھذه الدراسة، 

Artemisia vulgaris جرٌت لھا عدة بحوث مختلفة، لكن النوع األخر منتشرة على نطاق واسع وا

Artemisia abrotanum.ادخل الى العراق حدٌثا لغرض الزٌنة مع وجود دراسات قلٌلة جدا لھا 

 األهداف

 artemisia :, Artemisia vulgaris Artemisiaھذا العمل صمم لدراسة المقارنة لنوعٌن من نبات 

abrotanum  للتقٌٌمات العقاقٌرٌة والدوائٌة للزٌت الطٌار المستخلص من النوعٌن من نبات ال ،artemisia 

ومعرفة مكونات الزٌت الطٌار بعد األستخالص وفعالٌتھم المضادة للبكترٌا، المضادة للفطرٌات، والمضادة  

 للسرطان.

 طرٌقة العمل

 لمائً بأستخدام جھاز التقطٌر بعد تجفٌف كل عٌنة.محتوى الزٌت الطٌار لكل نوع استخلص بطرٌقة التقطٌر ا

لفحص وجود  Gas chromatography/mass spectroscopy (GC/MS)بعد ذلك تم تنفٌذ طرق ال 

(. بعد ذلك A.vulgaris and A.abrotanumانواع مختلفة من الزٌوت الطٌارة المستخلصة من كالھما )

.اٌضا الزٌوت الطٌارة  (RD cell line)نه مع خالٌا السرطان الزٌت الطٌار المستخلص من كل نبتة ٌتم تحضٌ

 . diffusion well agar  methodتم اختبار نشاطھا المضاد للماٌكروبات بأستعمال طرٌقة 

 النتائج

 ھً : .A.vulgaris L المكونات الرئٌسٌة للزٌت الطٌار المستخلص من 

Carvomenthone, Camphor, 1,3-Bis (cinnamoyl oxymethyl ) adamantine, Borneol, 

Chrysanthenone, Artemisia ketone, Thymol. 

 ھً: L.  A.abrotanumلكن المكونات الرئٌسٌة للزٌت الطٌار المستخلص من 



Longipinocarvone, Borneol, , Trans-2-alpha.-Bisabolene epoxide, cymene, 

Aromadendrene, ,Eucalyptol, Limonene, Camphor, Terpineol and Longipinene. 

 S.aureusلدٌه افضل فعالٌة مضادة للبكترٌا ضد .A.vulgaris L   وأظھرت النتائج اٌضا ان الزٌت الطٌار ل

بٌنما الزٌت الطٌار لل . (10μL/g)عند التركٌز  E.coli, C.albicans، وضد (40μL/g)فً التركٌز 

A.abrotanum L.  اظھر افضل فعالٌة مضادة للبكترٌا ضدS.aureus  فً التركٌز(15μL/g) وضد ،

E.coli, C.albicans  عند التركٌز(10μL/g)      (40μL/g),  على التوالً. باألضافة الى ذلك الزٌت الطٌار

الطٌار بٌنما الزٌت  (100μg/mL)اظھر اعلى نشاط سمً للخالٌا السرطانٌة عند التركٌز  .A.vulgaris Lل 

 . μg/mL (and 100 50)اظھر اعلى نشاط سمً للخالٌا السرطانٌة عند التراكٌز  .A.abrotanum Lل 

 

 األستنتاج

العراقً ٌحتوي على مكونات نشطة  Artemisiaالزٌوت الطٌارة المستخلصة من كال النوعٌن لنبات ال 

لھا نشاط   Artemisiaمختلفة مع تأثٌر واعد للنشاط الباٌولوجً. الزٌوت الطٌارة لكال النوعٌن من نبات ال 

ھو اكثر فعالٌة فً   .A.vulgaris Lقوي مضاد للمٌكروبات ومضاد للخالٌا السرطانٌة. الزٌت الطٌار ل 

 . باألضافة الى ذلك الزٌت الطٌار المستخلص من   .A.abrotanum Lالنشاط المضاد للماٌكروبات من 

A.vulgaris  اكثر فعالٌة ضد الخالٌا السرطانٌة منA.abrotanum L.  . 

 

  



 اُؼشام عٜٔٞس٣خ 

 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝ اُجحش اُؼ٢ِٔ

 اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ

    ٤ًِخ اُظ٤ذُخ

 

 

 

 
فً  ةالبوابٌ ةالكركم للعالج الثالثً القاضً على العدوى الملوٌ ملحق اضافة التأثٌر المفٌد من

 لمرضى المصابٌن بالقرحه الهضمٌها

 
اُؼ٤ِب ك٢ ٤ًِخ اُظ٤ذُخ/اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ ٣ش٣خ ٝا٠ُ ُغ٘خ اُذساعبد شسعبُخ ٓوذٓخ ا٠ُ كشع اُظ٤ذُخ اُغ

 ُخ اُغش٣ش٣خ(ًغضء ٖٓ ٓزطِجبد اُحظٍٞ ػ٠ِ شٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ ػِّٞ اُظ٤ذُخ)اُظ٤ذ

 يٍ لثم

 شًٛاء حسٍ ػثاش

 )0229)تكهٕرٕٚش طٛذنح 

 

 

 تاشراف

 يُال خانذ ػثذ انرضااالسرار انًساػذ  -0

 اسرشار٘ انعٓاز انٓضًٙ انذكرٕر اكرو ػعٛم َعٛة -0
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 الخالصه

 العدوى طرٌق عن الغالب  فً متجانس ٌحدث غٌر اضطراب ھو( PUD) الھضمٌة القرحة مرض: الخلفٌة

 المرضى مسببه لجمٌع المعدة تجوٌفتستعمر أن ٌمكن والتً العالم، سكان من٪ 00  حوالً فً البوابٌة الملوٌة

الثالثً مع العالج  متزاٌدة صعوبات ھناك .للمعدة المخاطً الغشاء فً النطاق واسع غازي غٌر التھابً تفاعل

 مزج تجرٌبٌا،. المٌكروبات مضادات مقاومة القٌاسً القاضً على العدوى الملوٌه البوابٌه بسبب

 ٌستخدم أن وٌمكن المعدة، قرحة ضد متناغم ٌعطً تأثٌر العشبٌة مع األدوٌة للقرحة المضادة العقاقٌرالتقلٌدٌه

 ،Curcuma Longa من ستخرجم ھو الكركم. تكرارھا ومنع المعدة قرحة حاالت بعض لعالج كبدٌل

حٌث . الھضمٌة القرحة لوحده كعالج لمرضى ستخدموٌ الدوائٌة الخصائص من العدٌد ٌمتلك بأن والمعروف

ومضاد  لاللتھابات، مالحظة تاثٌره كمضاد مع المختبر بالعدوى الملوٌه البوابٌه  فً اإلصابة دون انه ٌحول

 .للسرطان المضادة وخصائصه  لألكسدة،

للعالج الثالثً القٌاسً  مساعد للكشف عن فائدة الكركم كعالج  الدراسة ھذه تصمٌم تم: الدراسة من الهدف

 وتحسٌن االلتھاب، مؤشرات فً والتغٌرات الشفاء، فعالٌة زٌادة فً  القاضً على العدوى الملوٌه البوابٌه

 .المعدة و عشر االثنً لمرضى قرحه  لألكسدة المضادة القدرة إجمالً

 دراسه محتمله عشوائٌه تداخلٌه مسٌطر علٌھا ومفتوحة التسمٌه  ھً الحالٌة الدراسة: والطرائق ىالمرض

بمرض القرحه  تشخٌصھم حدٌثا من الذكور تم  83من االناث و 62مرٌض عراقً   30صممت لتسجٌل 

،المجموعه االولى تشمل  مجموعتٌن إلى المرضى تقسٌم تم. سنة( 10-81) الھضمٌه تتراوح اعمارھم ما بٌن 

 000 كالرٌثرومٌسٌن)العالج الثالثً القٌاسً القاضً على العدوى الملوٌه البوابٌه   مع مرٌض عولجوا 80

  ٌوما، 83 لمدة ٌومٌا مرتٌن( اقراص ملغ60 إٌسومٌبرازول+  كبسول غم8 أموكسٌسٌلٌن+  أقراص ملغ

 83 لمدة ٌومٌا مرات ثالث كبسول ملغ 000 الكركم مع عولجوا الذٌن مرٌض 68 المجموعه الثانٌه وتشمل

 مستضد البراز، اجري اختبار. العالج الثالثً القٌاسً القاضً على العدوى الملوٌه البوابٌه مع كمساعد ٌوم

 ،(IL-1β) بٌتا 8 انترلوكٌن ،(TNF-α) ألفا الورم نخر عامل ، (IgM) المناعً اختبار الغلوبٌولٌن المصلً

 .العالج من أسابٌع 2 وبعد قبل،( T-AOC) لألكسدة المضادة القدرة وإجمالً

كمساعد للعالج الثالثً القٌاسً القاضً على العدوى الملوٌه  الكركم استخدام أن النتائج أظھرت: النتائج

مستوى عامل   فً للغاٌة كبٌر انخفاض مع جنب إلى جنبا ، الشفاء فً فعالٌة جدا كبٌرا تحسنا ٌنتج البوابٌه

 العالج من أسابٌع ستة بعد .(>P 0.01 المغزى االحصائًمرضى المجموعة الثانٌه )  فً (IL-1β) االلتھاب

 على( >P 0.01 المغزى االحصائً)المجموعة االولى  فً (α –TNF) مستوى فً جدا كبٌر ارتفاع ھناك كان

 على وعالوة. (TNF-α) مستوى فً كبٌر غٌر ارتفاع من ٌعانون الثانٌه  ان مرضى المجموعة من الرغم

 أھمٌتھا، عدم من الرغم على مساعد، الكركم كعالج  مع لألكسدة المضادة القدرة إجمالً تحسٌن تم ذلك،

 فعالٌة  كانت. لألكسدة المضادة القدرة إجمالً فً انخفاض مقارنة بمرضى المجموعه االولى الذٌن أظھرو 

 عشر االثنً قرحة ٌعانون الذٌن المرضى فً كبٌر بشكل متمٌزةالقرحه بعد العالج مع الكركم كمساعد  شفاء

كما لوحظ عدم وجود  ،(P<0.05المغزى االحصائًفً مرضى المجموعه الثانٌه )  المعدة مقابل قرحة

 على وعالوة. اختالف فً فعالٌة شفاء الموقعٌن مع العالج الثالثً القٌاسً القاضً على العدوى الملوٌه البوابٌه

 إلى تصل A و O الدم ٌلةلفص للمرضى الحاملٌن  شفاء القرحة  فً فعالٌه للغاٌة كبٌر ارتفاع ھناك كان ذلك،

المغزى بعداضافة الكركم للعالج الثالثً القٌاسً القاضً على العدوى الملوٌه البوابٌه )٪( 800 و٪ 10)

للعالج الثالثً القٌاسً كمساعد  الكركم إضافة أن الدراسة ھذه كشفت: استنتاج   .(>P 0.01 االحصائً

مرضى   وتحدٌدا الھضمٌة، القرحة لمرضى فً فعالٌة الشفاء ٌنتج تحسنا  القاضً على العدوى الملوٌه البوابٌه

 العدوى عن الناجمة االلتھابٌه االكسدة عملٌة على وتسٌطر ،O و A الدم ٌلةلفص الحاملٌن  عشر االثنً قرحة

 .مساعد  للكركم كعالج  الواعد العالجً بالتأثٌر للتأمل ٌسمح مما الملوٌه البوابٌه،



 

 

 

 

از َاإلفٙ  حانرُاسهٛ حانثٕنٛهًسانك ن ثكرٛرٚحاناإلطاتاخ 

 ذاء انًمٕساخانًظاتاخ ت

 

ٝا٠ُ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٤ًِخ اُظ٤ذُخ اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ   ٓوذٓخ إ٠ُ كشع اُؼِّٞ أُخزجش٣خ اُغش٣ش٣خ  

  ًغضء ٖٓ ٓزطِجبد اُحظٍٞ ػ٠ِ شٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ اُؼِّٞ أُخزجش٣خ اُغش٣ش٣خ
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 الخالصة

 إٔ ٣ٌٖٔ اُحٞآَ اُ٘غبء ك٢ اُحبدح اُؼذٟٝ. اُزًٞغٞثالصٓب ٣ذػ٠ ؽل٢ِ٤ ٣زغجت ثٞاعطخ أُوٞعبد داء

 خط٤شح حبُخ ٢ٛ اُخِو٤خ اُؼذٟٝ. ٝاُؼ٠ٔ اُؼو٢ِ اُزخِق إ٠ُ رؤد١ شذ٣ذح خِو٤خ اُزٜبثبد ٝرغجت اُغ٤ٖ٘ إ٠ُ ر٘زوَ

 .٤ٚ ٓشرلؼٚرؼط٤ِ ػوبث٤َ ٝ ٤ٔٓزخ بدرٌٜ٘ رؤد١ ا٠ُ عذا

اُج٢ُٞ اُز٘بع٢ِ,  اُجٌزش٣باُحبد ػ٠ِ اٗزشبس  داء أُوٞعبدهذ أعش٣ذ ٛزٙ اُذساعخ ٌُِشق ػٖ رؤص٤ش 

زًٞغٞثالصٓب ُطل٢ِ٤ اُك٢ اُ٘غبء أُظبثبد ثذاء أُوٞعبد, ٝاعزٌشبف أ١ رؤص٤ش  اُجٌزش٣بٝٓوبٝٓخ ٓؼبداد 

 300داء أُوٞعبد ٓحذدح ٓغجوب, ٝ  حبُخ 300. ٝرشَٔ ٛزٙ اُذساعخ اُجٌزش٣بػ٠ِ ع٤٘بد ٓوبٝٓخ ٓؼبداد 

 اُ٘غبئ٤خ ٝاألؽلبٍ اُزؼ٢ٔ٤ِ ك٢  ك٢ ٓغزشل٠ئ٤خ باُ٘غأُشػ٠ إ٠ُ هغْ اإلٓشاع حؼش ٝهذ آشأح ع٤ِٔخ, 

اُجٌزش١ رْ  اُزح٤َِ. ثغٜبص اال٤ُضا كحض أُشػ٠إػبدح رْ . 1032إ٠ُ ٤ُٞ٣ٞ  1032ٖٓ ٗٞكٔجش ُِلزشح اُذ٣ٞا٤ٗخ 

. ٝهذ أعش٣ذ اخزجبساد ٝاُزحب٤َُ ا٤ٌُٔب٣ٝخ ٝاُش٢ٌِ, اُزح٤َِ اُضسػ٢ػٖ ؽش٣ن  اُؼ٤٘بد أُٜج٤ِخ ٝاإلدساس ٌُال

ُِغالالد اُو٤بع٤خ  ٓغ ٔوبٝٓخاُغالالد اُجٌز٤ش٣خ اُغبئذح. ٣زْ ٓوبسٗخ اُع٤خ ُِٔؼبداد اُح٣ٞ٤خ ُغالالد اُحغب

 اُزلبػَ اإلٗض٢ٔ٣ أُزغِغَ .ثبعزخذاّ اُزغِغَ اُغ٢٘٤ ثٞاعطخ 

taphS .ًبٗذ ٜٔج٤ِخ اُؼ٤٘بد اُاألًضش ث٤٘ٔب ك٢  ذًبٗ coli E عالُخ إٔٝأظٜشد ٗز٤غخ ػ٤٘خ اُجٍٞ 

 aureus ًبٕ األًضش. 

اُ٘ب٤ُذًغي :,  100) (االًٓٞغ٤ٌالف:(, 300غ٤لزش٣بًغٕٞ )ُِٓوبٝٓخ  coli E ػضالد ٝهذ رج٤ٖ إٔ 

:( ك٢ 10.81:( ٝاُغ٘زب٤ٓغ٤ٖ )11.11) غب٤ٌِ٣ٖ:(, دًٝغ13.12٤ٖ )داٗز٤زشٝكٞساب٣:(, 19.28ٗ)اع٤ذ 

 ًبٗذ. aureus. Staph ث٤ٖاُح٤بر٤خ ٔؼبداد اُ. ك٢ ح٤ٖ إٔ ٓوبٝٓخ أُظبث٤ٖ ثذاء أُوٞعبدأُشػ٠ 

 ٤ٓضبع٤ِ٤ٖ:(, 12.12ٝ:(, ا٤ٌُِ٘ذا٤ٓغ٤ٖ )21.17) ع٤ل٤غ٤ٌْ:(, 300:(, ًًِٞغبع٤ِ٤ٖ )300ع٤لزش٣بًغٕٞ )

(2.81.): 

:, 42.27 ٓغٔٞػخ اُغ٤طشٙك٢  coli E ك٢ عالُخًٝبٕ اٗزشبس ع٤٘بد ٓوبٝٓخ أُؼبداد اُح٣ٞ٤خ  

 , aac(3)-IV, ع٘زب٤ٓغ٤ٖ: blaCMY-2: ُِغ٤لزش٣بًغٕٞ: 72.27: ٝ 10:, 10:, 30:, 30

٠ , ػTEMِ, ٝأًٓٞغ٤غ٤ِ٤ٖ:  nfsAٖ: داٗز٤زشٝكٞساب٣, qnrB3ٗ اُ٘ب٤ُذًغي اع٤ذ: ,tetA: غب٤ٌِ٣ٖدًٝغ٤

:, 92.81ٝثبُ٘غت االر٤ٚ ذاء أُوٞعبد, ًٝبٗذ ٗزبئظ اُغ٤٘بد إ٣غبث٤خ أُظبث٤ٖ ث اُزٞا٢ُ. ث٤٘ٔب ثبُ٘غجخ ألُٝئي

38.72 ,:19.37 ,:12.41 ,:19.37 ٝ :91.72َُ :blaCMY-2 ,aac(3)-IV IV  ,tetA  ,qnrB3 ,

nfsA, TEM .ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 

٤طشح اُغك٢ ٓشػ٠ ٜٔج٤ِخ ُِؼ٤٘بد اُ aureus. Staphك٢ اٗزشبس ع٤٘بد ٓوبٝٓخ أُؼبداد اُح٣ٞ٤خ 

,  bla2ع٤لٌغ٤ْ , blaZع٤ِ٤ٖ: غبًًِٞ , mecAع٤ِٖ: ٤ضب:( 39.11ُِٔ:, 20ٝ:, 84.21:, 0ًبٗذ )

اُ٘زبئظ ,ك٢ ٓغٔٞػٚ ٓشػ٠ داء أُوٞعبد ح٤ش ًبٗذ , ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. ٖٓ ٗبح٤خ أخشermAٟٝا٤ٌُِ٘ذآغ٤٤ٖ: 

 Meca ,blaZ : 13.81َُ: ٝ 21.17:, 90.93:, 2.81ًٝبٗذ ٗغجزْٜ  bla2ٓخزِلخ إ٠ُ حذ ًج٤ش ثبعزض٘بء 



 ,bla2 ٝ ermA  اُغ٤٘بد اُؼب٤ُٔخ أُغغِخ ك٢ اُج٘ي رطبثوب ًج٤شا ٓغ , ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. ٝٓغ رُي, أظٜشد اُغ٤٘بد

 %.98ا٢ُُٞ ُِٔؼِٞٓبد اُغ٤٘٤خ ث٘غجٚ 

ٝاُغ٤طشح  ٓشػ٠ داء أُوٞعبدٖٓ  cloi.Eك٢ عالُٚ  ِٔؼبداد اُح٣ٞ٤خًُبٕ رغِغَ اُغ٤٘بد أُوبٝٓخ 

ك٢ عالُٚ . ٝعغِذ اُ٘زبئظ ٗلغٜب اُغ٤٘بد اُؼب٤ُٔخ أُغغِخ ك٢ اُج٘ي اُذ٢ُٝ ُِٔؼِٞٓبد اُغ٤٘٤خ ٓزطبثن ٓغ 

saureu. Staph . ٓشػ٠ داء أُوٞعبدرغِغَ اُغ٤٘بد أُوبٝٓخ ُِٔؼبداد اُح٣ٞ٤خ ٖٓ أُش٣غ ك٢ 

ؼ٤٘خ ُ iclo.Eعالُٚ ك٢  IV-aac(3)ٝاُغ٤طشح. ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى اخزالف ٝساص٢ ث٤ٖ اُغ٤٘بد ثبعزض٘بء ع٘زب٤ٓغ٤ٖ: 

 اُح٤بر٤خ .ٔؼبداد اُداء أُوٞعبد ٤ُظ ُٚ أ١ رؤص٤ش ػ٠ِ اُزغِغَ اُغ٢٘٤ ُٔوبٝٓخ  اُ٘ز٤غخ. ٝك٢ اإلدساس
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 الخالصة
 

معدل التحرر لالدوية قميمة تقنية أشباه السوائل ىي احدى تقنيات توصيل الدواء الحديثة من خالل تغيير 
الذوبان في الماء . النيكاردبين دواء ال يذوب في الماء ذو نفاذيو عاليو يعتمد معتدل امتصاصو عمى معدل 
تحممو في الجياز اليضمي. معدل اإلتاحو الردئ لألدوية ال يزال يمثل مشكمة رئيسية تواجو الصناعو الدوائيو 

ىناك عدة تقنيات لزيادة معدل اتاحو لألدوية من بينيا تقنية اشباه السوائل لالدويو قميمة الذوبان في الماء. 
 والتقنية المصغرة ألشباه السوائل وتقنية المنتشر الصمب والتي تعتبر تقنيات واعدة وحديثة.

لحساب كمية المواد والسوائل  اً تم تحضير اشباه السوائل لدواء النيكاردبين بإستخدام طرازًا رياضي
 806المستخمو في التحضير وذلك النتاج مزيج مقبول من ناحية االنسيابية وقابمية الكبس. تم استخدام االفيسيل 

و استخدم الكروسكارميموس كمفكك في تحضير اشباه السوائل.   8: 60ككسوة في نسبة 600كحامل وايروسيل 
 سائل لزيادة ذوبانية دواء النيكاردبين .وكذلك تم استخذام بروبمين جميكول ك

تم تحضير التقنية المصغرة ألشباه السوائل كتقنية متطورة وواعدة لمصناعات الدوائية من حيث زيادة 
ذوبانية الدواء وزيادة معدل االتاحة وكفائتيا وجودتيا من الناحية االقتصادية ومن خالل تقبل المريض ليا لصغر 

حيث لوحظ ان بوليمر بولي  3000د بوليفينيل بيرولدين وبولي ايثمين كاليكول حجميا حيث استعممت موا
قام بتقميل الحجم الى النصف مقارنة بنضيراتيا التي حضرت  ايثيمين كاليكل زاد من قابمية تحميل الدواء حيث

 بطريقة اشباه السوائل االعتيادية .

ي تحسين السموك لتحرير الدواء بصيغة تم تحضير المنتشر الصمب وقياس ذوبانيتو ومدى تاثيره ف
 تم اختيار حبة ومقارنتيا مع نضيراتيا من اشباه السوائل والتقنية المصغرة ألشباه السوائل , افضل 

لقد قيمت اشباه السوائل والتقنية المصغرة والمنتشر الصمب  من ناحية خواصيا االنسيابية وقابميتيا 
اليشاشو ونسبة احتوائيا لمدواء وووقت التفكك. كذلك تمت مقارنة  لمكبس وكذلك قيمت من ناحية الصالبة و 

 معدل تحرير الدواء من االقراص المكبوسو مباشرة والحبوب التجارية.

التفاعل بين الدواء والمواد المضافة  المستخدمو في اشباه السوائل المحضره والتقنية المصغرة والمنتشر 
 .و حيود اشعة اكس والفرق المسحي الكالوري   لحمراءالصمب درس بإستخدام طيف األشعو تحت ا

لقد وجد إن خواص اقراص التقنيات المحضرة كانت ضمن حدود مقبولو وكذلك وجد إن معدل تحرر 
 81لقد وجد ان التركيبة  الدواء كان اعمى من اشباه السوائل والتقنية المصغرة  بالمقارنو مع الصيغ االخرى.



الفرق المسحي دراسة  .دل االنحالل والقابميو لمكبس وكذلك من ناحية وقت التفكككانت االفضل من ناحية مع
حيث اقترحت فقدان دواء النيكاردبين لخواصو البموريو نتيجة تحضيره عمى شكل الكالوري  وحيود اشعة اكس 

 اً المسحوق ذائباشباه سوائل والتقنية المصغرة  عمى الرغم من وجود الدواء في شكل جرعو صمبة بقي داخل 
عمى الرف وجد مقارب 81والذي ساىم في زيادة معدل تحرر الدواء. عالوة عمى ذلك فأن عمر التركيبة  اً جزيئي

 . سنة 3,78  ل
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 ػِّٞ أُبعغز٤شك٢ دسعخ ػ٠ِ اُحظٍٞ ٓزطِجبد ٖٓ ًغضء أُغز٘ظش٣خ اُغبٓؼخ
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 انخالطح

ٓشع ٖٓ اًضش حبالد اُغٜبص اُؼظج٢ أُشًض١ ٣حذس ؿبُجب ك٢  ٓشع رظِت االػظبة  ا٣ُِٞح٢انًمذيح:

اُشجبة. ٛٞ ٓشع عذ١ ٖٓ االٓشاع اُؼظج٤ٚ أُضٓ٘خ ح٤ش ٣حذس اٗزضاع أُب٤ِ٣ٖ ٝ عشػخ االُزٜبة ٣حذف 

ع٘ٚ(ٝٗغجٚ  40-10ٓؼظْ أُشػ٠ ٣ظبثٕٞ ثؼٔش ث٤ٖ ).ك٢ أُبدح اُج٤ؼبء ٖٓ اُغٜبص اُؼظج٢ أُشًض١ 

س ٓشاد ٖٓ اُشعبٍ .ػِْ آشاع ٣ٞطق ٓشع رظِت االػظبة ا٣ُِٞح٢ ثظٜٞس ثوغ اطبثٚ اُ٘غبء اػ٠ِ صال

ًج٤شح  ٓ٘ضٝػٚ أُب٤ِ٣ٖ ٓزؼذدح اُجؤس ٓغ كوذإ ه٤ِِخ اُزـظٖ ٝاٗحالٍ أُحبٝس. خالٍ أُشاحَ اال٠ُٝ ٖٓ 

ٓٔب  أُشع اعزوبٓخ حبعض اُذٓبؽ اُذ١ٞٓ ٣ؼؼق ك٤غٔح ثٜٔبعٔخ اُٞح٤ذاد ٝ خال٣ب اُزبء ا٠ُ ؿشبء اُذٓبؽ

٣ؤد١ ا٠ُ اٗزضاع أُب٤ِ٣ٖ ٝٛزٙ طلخ ٓشع رظِت االػظبة ا٣ُِٞح٢.اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ أُحلضح روغْ ا٠ُ ػٞآَ  

ٓؼذ٣خ  ٝػٞآَ ؿ٤ش ٓؼذ٣خ. اْٛ اُؼٞآَ ٢ٛ ُزحل٤ض اُؼٞآَ أُؼذ٣خ ًؼبَٓ ٓغجت  ُالطبثخ ٛٞ اُ٘غجخ اُؼب٤ُخ  

% ٖٓ ٓشػ٠ 90ُغبئَ  اُذٓبؿ٢ اُش٢ًٞ  اًضش ٖٓ ٖٓ ػبَٓ اال٤ٓٞٗٞ ًِٞث٤ُٞ٤ٖ ع٢ ٓٞعٞدح ك٢ اُذٓبؽ ٝ ا

اُزظِت االػظبة ا٣ُِٞح٢.اُؼٞآَ اُـ٤ش ٓؼذ٣خ ًزُي ُٜب دٝس ك٢ رطٞس ٓشع اُزظِت ٓضَ: هِخ ٗغجخ كب٣زب٤ٖٓ 

د١ ا٢ُِ عزشثؾ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓذٟ ٝخطٞسح ٓشع اُزظِت .ػِْ اعجبة أُشع ُٔشع اُزظِت ا٣ُِٞح٢ ٓؼوذ 

% ٖٓ ٓشػ٠ رظِت ٤90خ اًضش اعجبة أُشع ٛٞ اُلب٣شٝط الٕ اًضش ٖٓ ٣ٝشَٔ رلبػَ ث٤ٖ ػٞآَ ع٤٘

االػظبة ٣ٔزٌِٕٞ ٗغت ػب٤ُخ ٖٓ اال٤ًِٓٞٗٞٞث٤ُٞ٤ٖ ع٢ ٣ٝحذد حضّ ٗغ٤ِ٤خ ػئ٤ِخ ك٢ اُذٓبؽ ٝاُحجَ اُش٢ًٞ.  

% ٖٓ أُشػ٠ ٣ٌٕٞٗٞ ٖٓ أُح٤ُٖٞ أُ٘زٌغ٤ٖ ُٔشػ٠ اُزظِت . ػ٠ِ اُشؿْ إ ٓغبس 82ؿبُج٤خ حٞا٢ُ 

أُ٘زٌغ٤ٖ ػب٢ُ اُز٣ٞ٘غ ٝ ٓؼظْٜٔ  ثبُٜ٘ب٣خ ع٤زطٞسٕٝ ا٠ُ أُشحِخ أُشػ٤خ اُضب٣ٞٗخ أُزوذٓخ ٝ أُشػ٠ 

حبالد ػغض ٝاػحخ.اُحٞادس اُشذ٣ذح ُٔشػ٠ اُزظِت االػظبة: هشاس ػالط ٛزٙ اُحبالد ٣ؼزٔذ ػ٠ِ شذح 

ذأ ػبدح ٓغ االػشاع ٝٓذٟ رحذ٣ذ اُلؼب٤ُبد اُز٢ ٣زؼشص ُٜب ٓش٣غ رظِت االػظبة.ػالط أُشع ٣ج

اٌُٞسرضٕٝ اُؼالط اُذٝائ٢ اُذاػْ  ثغشػبد ػب٤ُخ  ُؼالط حبالد االطبثٚ اُشذ٣ذح ) آب ٝس٣ذ٣ب ٓض٤َ 

ا٣بّ(.ث٤زب  2-1ؿشاّ ٤ٓٞ٣ب ُٔذح  1 –ِٓـْ  200ؿشاّ ٤ٓٞ٣ب اٝ ك٣ٞٔب  3-ِٓؾ 200ثش٣ذ٤ٗضُٕٝٞ 

بالد االٗزٌبع٤خ أُزٌشسح ُٔشػ٠ رضِت ثبء( ٣غزؼَٔ ُؼالط ح3أ ٝ ث٤زب اٗزشك٤شٕٝ 3اٗزشك٤شٝٗض)اٗزشك٤شٕٝ ث٤زب 

 االػظبة(.

ٓشػ٠ اُؼضٍ اُغش٣ش١ ك٢ اُحبالد اُشذ٣ذح ٣غزؼِٕٔٞ  ػالط اٌُٞسرضٕٝ ٝ ك٢ حبالد اُخطٞسح اُشذ٣ذح 

 ٣زطٞس أُشع ُٔشع اُزظِت االػظبة ا٣ُِٞح٢. 

 3-اُجحش ػٖ ٓغز٣ٞبد ٓظَ اُذّ  ػبَٓ اُ٘ٔٞ شج٤ٚ االٗغ٤ُٖٞاُـشع ٖٓ اُذساعخ ًبٕ  انٓذف يٍ انذراسح:

,ٗبرظ اُٜ٘بئ٢ ُؼ٤ِٔبد اُج٤ٞس٣ٖ اال٣ؼ٤خ) حبٓغ ا٤ُٞس٣ي(, ٝظبئق اٌُجذ, ٓغزٟٞ اُذٕٛٞ اُظبئْ ٝ ػضٍ 

اٌُبئ٘بد أُغٜش٣خ االٗزٜبص٣خ ُٔشػ٠ رظِت االػظبة ا٣ُِٞح٢ هجَ ٝثؼذ اُؼالط ٓغ االٗزشك٤شٕٝ ث٤زب ٝ ٓوبسٗخ 

 ظ ٓن ٓغز٣ٞبد االحظبء. اُ٘زبئ



ٓش٣غ ػشاه٢ حذ٣ض٢  اُزشح٤ض ثٔشع اُزظِت  10ٛزٙ اُذساعخ رؼٔ٘ذ ٓشبسًخ   انًرضٗ ٔطرائك انؼًم:

ٖٓ  10ا٣ُِٞح٢ ٝ ٓزبثؼخ حبُزْٜ  ثؼذ شٜش  ٖٓ اُؼالط  ) حوٖ اُج٤زب اٗزشك٤شٕٝ اعجٞػ٤ب( ٝٓوبسٗخ اُ٘زبئظ ٓغ 

ُٞساصخ, ك٤زب٤ٖٓ د.,ٓظَ اُذّ ع٢.أٝ.ر٢ ,ٓظَ اُذّ ع٢ ث٢ ر٢ االطحبء. ٓظَ اُذّ  االٗغ٤ُٖٞ اُشج٤ٚ ثؼبَٓ ا

 ,اٌُُٞغزشٍٝ اٌُبَٓ ٝعبٓغ ا٤ُٞس٣ي رْ ه٤بعْٜ ٝػضٍ اٌُبئ٘بد اُح٤خ أُغٜش٣خاالٗزٜبص٣ٚ. 

ك٢  3-اظٜشد اُذساعخ اُحب٤ُخ ص٣بدح ٓؼ٣ٞ٘خ ٝاػحخ عذا ك٢ ٓغز٣ٞبد االٗغ٤ُٖٞ شج٤ٚ ػبَٓ اُ٘ٔٞ انُرائط:

ُؼالط ػ٘ذ ٓوبسٗزْٜ ٓغ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح اٝ االحظبء ًٝزُي ك٢ ٓغٔٞػخ ٓب ثؼذ ٓغٔٞػخ  أُشػ٠ هجَ ا

اُؼالط اظٜشد ص٣بدح ٓؼ٣ٞ٘ٚ  ٓوبسٗخ ٓغ االطحبء. ٓظَ اُذّ ٍ كب٣زب٤ٖٓ د. اظٜش ٗوض ك٢ ٓغٔٞػخ ٓبهجَ 

ًال ء.اُؼالط ٓوبسٗخ ٓغ االطحبء ٝ ًزُي ًبٕ ٛ٘بى ٗوض ٓؼ١ٞ٘ ك٢ ٓغٔٞػخ ٓب ثؼذ اُؼالط ٓوبسٗخ ٓغ االطحب

ع٢ اٝ ر٢ ٝع٢ ث٢ ر٢ ُْ ٣طٜشٝ ا١ اخزالف ٓوبسٗق ٓغ االطحبء. اٌُُٞغزشٍٝ اٌُبَٓ ًزُي ُْ  ٣ظٜش ا١ 

اخزالف ث٤ٖ ٓغٔٞػز٢ أُشػ٠ ٝاالطحبء.ٓظَ اُذّ ُحبٓغ ا٤ُٞس٣ي ُْ ٣ظٜش ا١ ر٘ٞع ث٤ٖ ٓغٔٞػخ 

اُؼالط ٓوبسٗخ أُشػ٠ هجَ اُؼالط ٝاالطحبء ػ٠ِ ػٌظ حبٓغ ا٤ُٞسى اظٜش ص٣بدح ك٢ ٓشػ٠ ٓب ثؼذ 

 .ثبالطحبء

أُ٘زشش ٝاُ٘وظبٕ ك٢ ٓغز٣ٞبرٚ ثؼذ شٜش ٖٓ  3-اُض٣بدح ٢ٛ ٓغز٣ٞبد االٗغ٤ُٖٞ أُشبثٚ ُؼبَٓ اُ٘ٔٞ االسرُراض:

اُؼالط ٓغ اُج٤زب اٗزشك٤شٕٝ ك٢ ٓشػ٠  اُزظِت االػظبة ا٣ُِٞح٢ ٣ؼزجش ٖٓ اُؼٞآَ اُج٤ُٞٞع٤خ أُؤصشح ػ٠ِ 

 أُشع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           مجهىريت العراق 

   وزارة التعلين العايل والبحث العلوي 
 كليت الصيدلت  جاهعت املستنصريت 

 

 
ٔػاللرٓا  انحٕٛٚح ئٛحذأشٛر ػالض انًرفٕريٍٛ ػهٗ انًؼاٚٛر ٔانكًٛٛا

 يغ اطُاف انذو فٙ ًَٕرض يٍ يرضٗ انسكر٘ انُٕع انصاَٙ
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عبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ ًغضء ٖٓ ٓزطِجبد  /ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٤ًِخ اُظ٤ذُخ
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 انخالطح

 : انًمذيح

٣ؼزجشا٤ُٔزلٞس٤ٖٓ ٖٓ اكؼَ ٝاهذّ ػالط ٣غزخذّ ُؼالط ٓشػ٠ اُغٌش١ ٖٓ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ أُشخض حذ٣ضب ك٢ 

اُؼبُْ . ثبالػبكخ ا٠ُ إ ٛ٘بى دساعبد رظٜش إ ٓغب٤ٓغ اُذّ رؼزجش ػبَٓ خطٞسح ُِؼذ٣ذ ٖٓ االٓشاع ,ًٝزُي 

كؼب٤ُخ  اٌُض٤ش ٖٓ االد٣ٝخ ك٢ ٓؼبُغخ ٓخزِق االٓشاع . ٌُٖ ال رٞعذ اٌُض٤ش ٖٓ  اُذساعبد اسرجبؽٜب ٓغ 

اُغش٣ش٣خ اُز٢ رج٤ٖ ٓذٟ اُؼالهخ اال٣غبث٤خ ث٤ٖ ربص٤شػالط ا٤ُٔزلٞس٤ٖٓ ػ٠ِ ٓشػ٠ اُغٌش١ ٖٓ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ 

 أُشخض حذ٣ضب ٝاخزالف ط٘ق اُذّ .

 انٓذف يٍ انذراسح :

و٤٤ْ ربص٤شػالط ا٤ُٔزلٞس٤ٖٓ ػ٠ِ ٓشػ٠ اُغٌش١ ٖٓ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ ٝأُشخض حذ٣ضب رٜذف ٛزح اُذساعخ ا٠ُ ر

 ػ٠ِ أُؼب٤٣ش اُغش٣ش٣خ ٝا٤ٌُٔب٣ٝخ اُح٤بر٤خ  ثٔخزِق اط٘بف اُذّ .

 انًٕاد ٔانطرق :

اُذساعخ رزؼٖٔ خٔغخ ٝخٔغٕٞ ٓش٣غ ٓظبة ثذاء اُغٌش١ اُ٘ٞع صب٢ٗ ٓشخظ٤ٖ ػ٠ِ اعبط د٤َُ اُغٔؼ٤خ 

ٝثبالػبكخ اص٘بٕ ٝصالصٕٞ شخظب عب٤ُٖٔ اػزجشٝا ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح ُِٔوبسٗخ .ٝرْ روغ٤ْ  االٓش٤ٌ٣خ ُِغٌش١

أُشػ٠ اُغٌش١ ا٠ُ اسثؼخ ٓغب٤ٓغ ػ٠ِ اعبط ٓغب٤ٓغ اُذّ ُالٗغبٕ , ًَٝ ٓشػ٠ اُغٌش١ ك٢ ٛزح اُذساعخ 

اط٘بف اُذّ ٝه٤بط ر٘بُٝٞا ػالط أُزلٞس٤ٖٓ ُٔذح صالصخ اشٜش.صْ رْ عٔغ ػ٤٘بد اُذّ ٖٓ أُشػ٠ ُـشع اخزجبس 

ٓغزٟٞ اُغٌش ثبُذّ ٝاُذٕٛٞ  ك٢ عبُخ اُظ٤بّ ٝٝػبئق ا٠ٌُِ ٝٝػبئق اٌُجذ , ٗغجخ أُئ٣ٞخ ٤ُِٜٔٞؿِٞث٤ٖ 

اُغٌش١. ٝه٤بط ٓغزٟٞ االٗغ٤ُٖٞ ك٢ حبُخ اُظ٤بّ ٝاُز١ ٣ذخَ ُحغبة ٓؼبدُخ ٓوبٝٓخ االٗغ٤ُٖٞ .رْ اُزو٤٤ْ 

 صخ اشٜش ٖٓ اُؼالط.أُخزجش١ ُِٔشػ٠ ك٢ ثذا٣خ اُذساعخ ٝثؼذ ٓشٝس صال

 :انُرائط 

اظٜشد اُ٘زبئظ إ ٓشػ٠ اُغٌش١ ٖٓ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ ٝأُشخض حذ٣ضب ًبٗذ ُذ٣ْٜ اسرلبع ثٔغزٟٞ اُغٌش ثبُذّ 

ك٢ حبُخ اُظ٤بّ ٝص٣بدح ثب٤ُٜٔٞؿِٞث٤ٖ اُغٌش١ , ص٣بدح ثبُذٕٛٞ ) ا٤ٌُُٞغزشٍٝ ا٢ٌُِ ,اُذٕٛٞ اُضالص٤خ,ٝاُذٕٛٞ 

وبٝٓخ االٗغ٤ُٖٞ , ٝا٣ؼب ص٣بدح ثبُٞعؾ اُجطٖ ٝهطش اُشهجخ. ٝثؼذ كزشح ٖٓ اُؼالط ٓغ اُو٤ِِخ اٌُضبكخ( ٝص٣بدح ثٔ

ا٤ُٔزلٞس٤ٖٓ  ٝاُز١ اعزٔش ُٔذح صالصخ اشٜش حظَ اٗخلبع ِٓحٞع ك٢ ٓغزٟٞ اُغٌش ثبُذّ ك٢ حبُخ اُظ٤بّ , 

٢ٌِ ٝٝاُذٕٛٞ اُضالص٤خ ٝا٤ُٜٔٞؿِٞث٤ٖ اُغٌش١ , ٝاُٞصٕ اُغغْ , ٝٓوبٝٓخ االٗغ٤ُٖٞ ,ٝاُذٕٛٞ ) ا٤ٌُُٞغزشٍٝ اُ

,ٝاُذٕٛٞ اُو٤ِِخ اٌُضبكخ( ٝا٣ؼب ٗوظبٕ ثو٤بط ٝعؾ اُجطٖ ٝه٤بط هطش اُشهجخ. آب ٝظبئق اٌُجذ ٝا٤ٌُِخ ٝاُذٕٛٞ 

اُؼب٤ُخ اٌُضبكخ ُْ رزـ٤ش .ٝشٞٛذ إ ٓغب٤ٓغ اُذّ اخزِلذ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ثبالعزغبثخ ُؼالط أُزلٞس٤ٖٓ خالٍ كزشح اُؼالط 



ػزٔبد ػ٠ِ اُزبص٤ش ػ٠ِ اُو٤بعبد أُغزخذٓخ . ح٤ش ٝعذ إ ٓشػ٠ اُغٌش١ اُز٣ٖ ٣حِٕٔٞ ُٔذح صالصخ اشٜش ثبال

ُْٜ اًضش اعزغبثخ ُِٔزلٞس٤ٖٓ ٖٓ أُغب٤ٓغ اُذّ  االخشٟ ثبالٗخلبع اٌُج٤ش ثٔغزٟٞ اُغٌش  ABٓغٔٞػخ اُذّ 

اُٞصٕ اُغغْ ,ٝعؾ  ثبُذّ ك٢ حبُخ اُظ٤بّ , ٝا٤ُٜٔٞؿِٞث٤ٖ اُغٌش١,ٝاٗخلبع ٓوبٝٓخ االٗغ٤ُٖٞ ,  ٝث٘وظبٕ

اُجطٖ ,ٝهطش اُشهجخ , ٓوبسٗخ ٓغ اُو٤بعبد هجَ اُؼالط ك٢ ثذا٣خ اُذساعخ. ُٝٞحع ا٣ؼب اٗخلبع ثب٤ٌُُٞغزشٍٝ 

ػٖ ثو٤خ ٓغب٤ٓغ اُذّ .   Aا٢ٌُِ ٝاُذٕٛٞ اُو٤ِِخ اٌُضبكخ ٝاُٞصٕ اُغغْ ُِٔشػ٠  اُز٣ٖ ٣حِٕٔٞ ٓغٔٞػخ دّ 

ػٖ ثو٤خ ٓغب٤ٓغ   Bٝاػح ٓغ أُشػ٠ اُز٣ٖ ٣حِٕٔٞ ٓغٔٞػخ دّ ث٤٘ٔب اُذٕٛٞ اُضالص٤خ رٌٕٞ ٓ٘خلؼخ ثشٌَ 

 اُذّ.

ُْ ٣شبٛذ ا١ اٗخلبع ك٢ ٓغزٟٞ اُغٌش ثبُذّ ك٢ حبُخ اُظ٤بّ , ٝٓوبٝٓخ االٗغ٤ُٖٞ ,ٝاُذٕٛٞ االصالص٤خ , ػ٘ذ 

. أُشػ٠ اُز٣ٖ B, ػ٘ذ ٓغٔٞػخ دّ  LDL-c.. ٓوبٝٓخ االٗغ٤ُٖٞ ,ٝه٤بط اُٞعؾ ,Aٓشػ٠ ٓغٔٞػخ 

٤ُظ ُذ٣ْٜ اٗخلبع ك٢ ٓغزٟٞ اُذٕٛٞ ,ٝٓغزٟٞ االٗغ٤ُٖٞ ,ٝهطش اُشهجخ.اخ٤شا  Oٔٞػخ دّ ٣حِٕٔٞ ٓغ

 .ABُْ ٣الحع ػ٘ذ ٓشػ٠ اُز٣ٖ ٣حِٕٔٞ ط٘ق دّ   LDL-cاٗخلبع ٓغزٟٞ 

 :االسرُراض 

ٖٓ خالٍ اُ٘زبئظ اُز٢ ظٜشد خالٍ اُجحش ٗزٞهغ إ رٌٕٞ ٛ٘بُي ػالهخ ٝاػحخ  ث٤ٖ ٓغب٤ٓغ اُذّ ٝاالعزغبثخ  

ُؼالط أُزلٞس٤ٖٓ ُٔشػ٠ اُغٌش١ ٖٓ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ أُشخض حذ٣ضب ٝخبطخ ك٢ أُشػ٠ اُز٣ٖ ٣حِٕٔٞ ط٘ق 

 ٤غ اُذّ االخشٟ .ح٤ش ًبٗذ ُْٜ اعزغبثخ اكؼَ ُِؼالط أُؼطبح اًضش ٖٓ ثو٤خ ٓغبٓ ABاُذّ 

  



 



 

 


