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 گروه مد مشاور  [6]

 سایر داروهای مورد استفاده در درمان نارسایی احتقانی قلب

 دیورتیک ها : -1

SGLT2 INH(Empagliflozin,…) به عنوان نوعی  : با مکانیسم مهار جذب سدیم و گلوکز در توبول پروگزیمال

استفاده می شود و موجب کاهش مرگ و میر قلبی در  2دیورتیک محسوب می شود. این دارو در دیابت تیپ 

 هستند، می شوند. 2که مبتال به دیابت تیپ   Heart Failureبیماران دیابتی و کاهش بستری در بیماران 

 تاگونیست های آنژیوتانسین آن -2

 β1آگونیست انتخابی  -3

 βآنتاگونیست  -4

مهارکننده های فسفودی استراز: در رفرنس قبلی اینامرینون از این گروه دارویی بود که در رفرنس جدید حذف  -5

 شده است و فقط میلرینون ذکر شده است.

 وازودیالتورها )مباحثی که در رفرنس جدید اضافه شده است(:  -6

( از دهلیز و سایر بافت Brain Natriuretic Peptide)BNP( و Atrial Natriuretic Peptide) ANPالف: 

یکی از معیارهای است که در طی درمان با اندازه گیری  BNPها آزاد می شود و سطح آن در پالسما باال می رود، 

 .و به میزان پاسخ به درمان دارویی پی می بریم   Heart Failureسطح آن به شدت

استفاده می شود و باعث کاهش بستری در  Valsartan کنار داروی جدیدی است که در Sacubitrilب: 

Sever Heart Failure  .می شود  



 آپدیت درسنامه فارماکولوژی [13]

 خواب آور-: داروهای آرام بخش 9فصل 

 

را از طریق افزایش هدایت کلرتسهیل می کند اما باکلوفن شیوه ای متفاوت دارد.  GABAنکته : بنزودیازپین اثر مهاری 

به رسپتورهای پتاسیم متصل هستند. باکلوفن با اثر بر این رسپتور ها فرکانس باز شدن کانال پتاسیم  GABAرسپتور های 

 ده است(اعمال می شود)جدید اضافه ش GABAافزایش می دهد و اثر مهاری   GABAرا به واسطه 

 داروهای آرام بخش آتیپیک: •

 بوسپیرون -1

 آگونیست های رسپتور مالتونین  -2

 الف : راملتون 

 ( : Tasimelteonب: )در رفرنس جدید اضافه شده( تاسی ملتون )

 .تایید شده است Non-24 hours sleep-wake جهت درمان

از این دسته دارو می باشد. این   Suvorexant: Orexin Antagonist)در رفرنس جدید اضافه شده است(  -3

 است در نتیجه جهت درمان بی خوابی کاربرد دارد. OX1Rو  OX2Rدارو مهار کننده رسپتورهای 

  یک پپتید در هیپوتاالموس است که در بیداری نقش دارد. Orexinنکته : 



 گروه مد مشاور  [22]

 Xaمهارکننده های مستقیم خوراکی فاکتور •

 الف: ریواروکسابان

 ب: آپیکسابان

 بدون بیماری دریچه ای قلبی  AFه( : جلوگیری از سکته مغزی در بیماران مبتال به کاربرد )جدید اضافه شد

 )جدید اضافه شده( Edoxabanج: 

 در رفرنس جدید اضافه شده( :)تفاوت های مهار کننده مستقیم ترومبین و وارفارین  •

 استاثرات آنتی کواگوالنی مهار کننده های مستقیم ترومبین بیشتر از وارفارین  -1

 احتمال خون ریزی با مهارکننده های مستقیم ترومبین کمتر از وارفارین است -2

 تداخالت دارویی با مهارکننده های مستقیم ترومبین کمتر از وارفارین است -3

 ه مانیتورینگ ندارد بر خالف وارفارینداروهای مهار کننده مستقیم ترومبین نیاز ب -4

 داروهای مهار کننده مستقیم ترومبین نیمه عمر و اثر کواگوالنی کوتاه تری دارند -5

 )مباحثی که در رفرنس جدید اضافه شده است( داروهای ترمبولیتیک •

 کند.اوروکیناز آنزیمی است که توسط کلیه ساخته می شود و بطور مستقیم پالسمین را فعال می 

 ) نکاتی که در رفرنس جدید اضافه شده است( داروهای ضد پالکت •

 گذاشته اند  Coronary Artery Stent   ماه همراه با آسپرین در بیمارانی که 12الی  6کلوپیدوگرول به مدت 

  به صورت روتین استفاده می شود.
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