
®تريبينزور

)هيدروكلوروثيازيدأملوبديبين ، ميدوكسوميل ، أولميسارتان (
حقائقبيان

لعالج محدد واحد في ثالثة مركب منتج هو  )هيدروكلوروثيازيدأملوديبين ، ميدوكسوميل ، أولميسارتان (®تريبينزور-

األولي.للعالج يوصف ال تريبينزورالدم.ضغط ارتفاع

بواسطة تسويقه يتم تريبينزور2010.يوليو في تريبينزورلـالتسويقية الموافقة  )(FDAاألمريكية والدواء الغذاء إدارة منحت-

Inc، Sankyo Daiichi.

الدمضغط ارتفاع في التحكم أهمية

السكتات وخاصة المميتة ، وغير القاتلة الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة مخاطر من الدم ضغط خفض يقلل-

للضغط الخافضة لألدوية المضبوطة التجارب في الفوائد هذه شوهدت . )القلبيةالنوبات (القلب عضلة واحتشاء الدماغية

مضبوطة تجارب توجد ال األساس. في ينتمي تريبينزور التيالفئة ذلك في بما األدوية فئات من متنوعة مجموعة من

.تريبينزور معالمخاطر من الحد توضح

حسب ذلك ، في بما الشاملة ، الدموية واألوعية القلب مخاطر إدارة من جزءاً الدم ضغط ارتفاع في التحكم يكون أن يجب-

والتمارين التدخين ، عن واإلقالع للتخثر ، المضاد والعالج السكري ، مرض وإدارة الدهون ، في التحكم االقتضاء ،

الدم.ضغط أهداف لتحقيق دواء من أكثر إلى المرضى من العديد سيحتاج الصوديوم. تناول ومحدودية الرياضية ،

العملآلية
لخفض مختلفة بطريقة منها كل تعمل واسع ، نطاق على موصوفة للضغط خافضة أدوية ثالثة بين يجمع تريبينزور-

الدم.ضغط

 ، )مستقبالتAT1بـ  IIاألنجيوتنسين ارتباط يمنع الذي (ميدوكسوميل ألولميسارتان التكميلية اإلجراءات بين يجمع تريبينزور-

في الماء حجم من يقلل للبول مدر (وهيدروكلوروثيازيد  ، )الدمويةاألوعية جدران إلى الكالسيوم دخول يمنع الذي (أملوديبين

بسهولة الدم يتدفق حتى الدم حجم تقليل على وتساعد الدموية األوعية في باالسترخاء معاً الثالثة األدوية هذه تسمح . )الدم

أكبر.

سريريةبيانات
االنقباضي الدم ضغط في إحصائياً كبيراً انخفاضاً ملغ 40 /25/10أنتجت تريبينزورالعالج ،من أسابيع ثمانية بعد-

1المزدوجة.المزدوجة العالجات من بكل مقارنة واالنبساطي

متوسط   (الدم ضغط ارتفاع من يعانون مريضاً 2492 مجموعه ما تضمنت محورية تسجيل تجربة تريبينزورالبحسب-

العالجات من كل من مجم 40 /25/10 تريبينزورإلىالتحول  ، )زئبقملم 100.9   /168.5األساسي الدم ضغط

 /أملوديبين )(iالتالية: الثالث الثنائية
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TITLE - OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HCTZ / 
TRIBENZOR MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN ARABIC

Source : DaiichiSankyo

www.911globalmeds.com/buy-olmesartan-medoxomil-amlodipine-hydrochlorothiazide-tribenzor-online
https://daiichisankyo.us/documents/364091/364595/TRIBENZOR+Fact+Sheet.pdf/72a5fd2f-5313-4470-9327-2886e1acb7cc


40 /10أملوديبين   /أولميسارتان )3(و مجم ، 40 /25هيدروكلوروثيازيد   /أولميسارتان )2(مجم ، 10 /25هيدروكلوروثيازيد

  /8.1االنبساطي الدم ضغط   /االنقباضيالدم ضغط في العالج من أسابيع ثمانية بعد آخر متوسط   انخفاض إلى أدى مجم ،

ألن نظراً . )عاليةإحصائية داللة ذات جميعها (التوالي على زئبق ، ملم 4.5   /8.4زئبق ، ملم 5.4   /7.6زئبق ، ملم 5.4

الحجم.معروف غير وهمياً تأثيراً تشمل هذه العالج تأثيرات فإن النشطة ، للرقابة خاضعة تجربة كانت هذه

الذين األشخاص من المائة في 8.9 إلى المائة في 5.8 في الدوخة حدثت الدوخة. هو شيوعاً األكثر العكسي الفعل رد كان-

يخضعون ظلوا الذين األشخاص من المائة في 3.6 إلى المائة في 1.4 مقابل ، تريبينزورإلىالمزدوج العالج من تحولوا

من المائة في  )2(اثنين يساوي أو من أكبر في تحدث التي شيوعاً األكثر األخرى العكسية التفاعالت المزدوج. للعالج

في 4.2 (والتعب  ، )المائةفي 6.4 (والصداع  ، )المائةفي 7.7 (المحيطية الوذمة كانت تريبينزوربهاعولجوا الذين المرضى

 ، )المائةفي 3.0 (والغثيان  ، )المائةفي 3.1 (العضالت وتشنجات  ، )المائةفي 3.5 (األنفي البلعوم والتهاب  ، )المائة

)المائةفي 2.4 (البولية المسالك والتهاب  ، )المائةفي  2.6 (واإلسهال  ، )المائةفي 2.8 (العلوي التنفسي الجهاز والتهاب
.)المائةفي 2.1 (المفاصل وتورم  ،

الجرعةقوة
أولميسارتان من التالية الجرعة قوة تركيبات على تحتوي التي ، تريبينزورمنمعتمدة جرعات خمس حالياً يوجد-

هيدروكلوروثيازيد.  /أملوديبين  /ميدوكسوميل

ا

ا

ا

ا

ا

مجم12.5   /5/20

مجم12.5   /5/40

مجم40 /25/5

مجم12.5   /10/40

مجم40 /25/10

# # #

®TRIBENZORلـ مهمة أمان معلومات

الجنينسمية تحذير:
ممكنوقت أسرع في تريبينزور تناول عن التوقف يجب الحمل ، عن الكشف يتم عندما-
انظر النامي. الجنين وموت إصابة تسبب أن يمكن أنجيوتنسين الرينين نظام على مباشرة تعمل التي األدوية-

الجنينسمية واالحتياطات: التحذيرات

موانع
السكري.مرضى في تريبينزور مع أليسكيرين إدارة في تشارك ال

السلفوناميد.من المشتقة األخرى لألدوية الحساسية فرط أو البول انقطاع من يعانون الذين المرضى في تريبينزور يستخدم ال

واإلحتياطاتالمحاذير

.دفئة الحمل: هوتريبينزور الجنين:سمية

أنجيوتنسين الرينين-نظام من يعانون الذين المرضى في الحجم:أو الملح نقص من يعانون الذين المرضى في الدم ضغط انخفاض

من عالية بجرعات يعالجون الذين أولئك المثال ، سبيل على (الملح أو   /والحجم في نقص من يعانون الذين المرضى مثل المنشط ،

تريبينزور.باستخدام العالج بدء بعد بأعراض المصحوب الدم ضغط انخفاض يحدث قد  ، )البولمدرات
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تريبينزور.استخدام أثناء كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في الكلى وظائف تدهور مراقبة الكلى:وظائف اختالل

المثال ، سبيل على (األلدوستيرون - أنجيوتنسين - الرينين نظام نشاط على الكلوية وظائفهم تعتمد قد الذين المرضى في

 )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم بمثبطات العالج ارتبط  ، )الشديداالحتقاني القلب قصور من يعانون الذين المرضى
نتائج توقع يمكن الوفاة. أو   /وحاد كلوي فشل مع ونادرا مترقية آزوتيميا أو   /والبول بقلة األنجيوتنسين مستقبالت ومضادات

.TRIBENZORبـ عولجوا الذين المرضى في مماثلة

أو األحادي الكلوي الشريان تضيق من يعانون الذين المرضى في لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات على أجريت التي الدراسات في

تريبينزور.مع مماثلة نتائج توقع ويمكن  ، )(BUNالدم في اليوريا نيتروجين أو الدم في الكرياتينين في زيادة عن اإلبالغ تم الثنائي ،

  /مل30 ≤الكرياتينين تصفية (الكلى وظائف في شديد ضعف من يعانون الذين المرضى في تريبينزور استخدام تجنب

تريبينزور.إيقاف أو حجب في ففكر واضحاً ، التدريجي الكلوي القصور أصبح إذا . )دقيقة

الذين المرضى في كبير بشكل الوزن فقدان مع الشديد المزمن اإلسهال عن اإلبالغ تم بالذرب:الشبيه األمعاء اعتالل

إذا زغبي. ضمور للمرضى المعوية الخزعات أظهرت ما غالباً الدواء. بدء بعد سنوات إلى أشهر من أولميسارتان عقار يتناولون

تناول عن التوقف اعتبارك في ضع األخرى. المسببات فاستبعد بأولميسارتان ، العالج أثناء األعراض بهذه المريض أصيب

أخرى.مسببات تحديد فيها يتم ال التي الحاالت في تريبينزور

اختالل من يعانون الذين المرضى في كبدي. بضعف المصابين للمرضى  TRIBENZORبـ األولي بالعالج ينصح ال كبدي:اختالل

يعانون الذين المرضى في بحذر  )تريبينزورمكونات أحد (الثيازيدات استخدام يجب تريبينزور. استخدام تجنب يجب شديد ، كبدي

حدوث إلى تؤدي قد والكهارل السوائل توازن في الطفيفة التغيرات ألن التدريجي ، الكبد مرض أو الكبد وظائف اختالل من

كبدية.غيبوبة

المرضى راقب تريبينزور ، في  )(HCTZهيدروكلوروثيازيد لمكون نظراً الغذائي:والتمثيل اإللكتروليت إختالالت

اإللكتروليت.أو السوائل أو الغذائي التمثيل في التوازن الختالل السريرية العالمات عن بحثاً

يعانون الذين المرضى في  )تريبينزورمكونات أحد ( HCTZتجاه الحساسية فرط تفاعالت تحدث قد الحساسية:فرط تفاعل

القصبي.الربو أو الحساسية من تاريخ لديهم ليس أو

الحمامية الذئبة تنشيط أو تفاقم تسبب  )تريبينزورمكونات أحد (الثيازيدات أن عن اإلبالغ تم الجهازية:الحمامية الذئبة

الجهازية.

حاد نظر قصر إلى يؤدي مما خاصاً ، تفاعالً الثيازيدات تسبب أن يمكن الثانوية:الزاوية انسداد والزرق الحاد النظر قصر

المرضى.هؤالء في يمكن ما بأسرع  )TRIBENZORمكونات أحد ( HCTZأوقف الحاد. الزاوية انسداد وزرق عابر

أنه إال البداية ، في تدريجياً يكون  )تريبينزورمكونات أحد (أملوديبين إلى المنسوب األوعية توسع أن من الرغم على األوعية:توسع

األبهر تضيق من يعانون الذين المرضى يكون قد الفم. طريق عن تناوله بعد الحاد الدم ضغط انخفاض عن اإلبالغ تم ما نادراً

خاص.بشكل للخطر معرضين الشديد

من يعانون الذين أولئك وخاصة تريبينزور ، يتناولون الذين المرضى القلب:عضلة احتشاء أو   /والصدرية الذبحة زيادة

شدةأو مدة أو تواتر لديهم يتطور قد الشديد ، االنسدادي التاجي الشريان مرض
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الجرعة.زيادة وقت في أو الكالسيوم قنوات بحاصرات العالج بدء عند الحاد القلب عضلة احتشاء أو الصدرية الذبحة

أولميسارتان (الدم بوتاسيوم وفرط الدم في الكرياتينين مستويات زيادة المختبر تشوهات تشمل قد المعمل:اختبارات

.)(HCTZالثالثية والدهون الكوليسترول مستويات وزيادة  ، )أملوديبين(الكبد إنزيم وارتفاع  ، )ميدوكسوميل

األدويةتفاعل

لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير لألدوية المتزامن االستخدام يؤدي قد لاللتهابات:المضادة الستيرويدية غير العوامل

NSAIDs)(  الكلوي بالضعف اإلصابة خطر زيادة إلى) لـ للضغط الخافض التأثير وفقدان  )المحتملالحاد الكلوي الفشل ذلك في بما

TRIBENZOR.

أو األنجيوتنسين مستقبالت حاصرات مع  RASلـ المزدوج الحصار يرتبط :)(RASأنجيوتنسين الرينين لنظام المزدوج الحصار

في والتغيرات الدم بوتاسيوم وفرط الدم ضغط انخفاض مخاطر بزيادة أليسكيرين أو لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات

من اثنين من مزيجاً يتلقون الذين المرضى معظم األحادي. بالعالج مقارنة  )الحادالكلوي الفشل ذلك في بما (الكلى وظائف

لمثبطات المشترك االستخدام تجنب عام ، بشكل األحادي. بالعالج مقارنة إضافية فائدة أي على يحصلون ال  RASمثبطات

RAS . التي األخرى والعوامل تريبينزور يتناولون الذين المرضى في واإللكتروليتات الكلى ، وظائف الدم ، ضغط كثب عن راقب

.RASعلى تؤثر

.)دقيقة  /مل60 من أقل الكبيبي الترشيح معدل (كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في تريبينزور مع أليسكيرين استخدام تجنب

مع  hydrochloride colesevelamلـ المتزامن اإلعطاء يقلل هيدروكلوريد:كوليسيفيالم مع المتزامن االستخدام

TRIBENZOR  على ساعات 4 قبل أولميسارتان إعطاء اعتبارك في ضع البالزما. في أولميسارتان وتركيز الجهازي التعرض من

كوليسيفيالم.هيدروكلوريد جرعة من األقل

 ، )تريبينزورمكونات أحد (أملوديبين مع تناوله عند لسيمفاستاتين ، التعرض زيادة بسبب سيمفاستاتين:على أملوديبين تأثير

سيمفاستاتين.من يومياً ملغ 20 عن تزيد التي الجرعات تتجاوز ال

استخدام من ذلك يصاحب ما مع الليثيوم وسمية الدم في الليثيوم تركيزات في زيادة عن اإلبالغ تم الليثيوم:

والليثيوم. TRIBENZORيتلقون الذين المرضى في الليثيوم مستويات مراقبة الثيازيدية. البول مدرات أو أولميسارتان

العكسيةالتفاعالت

من 2٪ في تحدث التي شيوعاً األكثر الجانبية التفاعالت كانت . ٪)8.9إلى 5.8٪ (الدوخة هو شيوعاً األكثر الضار التفاعل كان

(األنفي البلعوم والتهاب  ، ٪)4.2(والتعب  ، ٪)6.4(والصداع  ، ٪)7.7(المحيطية الوذمة هي  TRIBENZORبـ عولجوا الذين المرضى
المسالك عدوى  ، ٪)2.6(إسهال  ، ٪)2.8(العلوي التنفسي الجهاز عدوى  ، ٪)3.0(والغثيان.  ، ٪)3.1(العضالت وتشنجات  ، ٪)3.5

.٪)2.1(المفاصل تورم  ، ٪)2.4(البولية

المرضىمن محددة مجموعات في استخدم

الدواء.أو الرضاعة عن التوقف الرضاعة. أثناء االستخدام تجنب المرضعات:األمهات
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. تريبينزورلالمعلومات وصف على االطالع يرجى

المرجعي:

1252-32.1269: 2010 ؛ . ثيركلين S Oparilو ،  M Melinoو ،  J Leeو ،  BS Fernandezو ،  R.  Heyrman.دراسة1
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