
 

 
 

 

 اتمثبط) للضغط الخافضة األدوية استخدام سالمة حول تداوله يتم ما حول وضيحت

 لمصابينا لدى (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم )مثبطات و األنجيوتنسين( مستقبالت

  )COVID-19( المستجد روناوك بفيروس
 

عدم سالمة استخدام األدوية  حولاالجتماعي  وسائل التواصلما تداولته إشارة الى 

 Angiotensin Receptor)األنجيوتنسين مثبطات مستقبالت  نوعالخافضة للضغط من 

Blockers (ARBs)) لألنجيوتنسين مثبطات االنزيم المحول نوع  ومنAngiotensin-

Converting Enzyme (ACE) inhibitors)) المستجد المصابين بفيروس كورونا للمرضى 

(19-COVID)،  ّما يليالهيئة العامة للغذاء والدواء ان توضح تود: 

ومجموعة مثبطات االنزيم  )ARBs)األنجيوتنسين مثبطات مستقبالت  تستخدم •

( بشكل شائع في عالج مرض ارتفاع ضغط ACE inhibitors) لألنجيوتنسينالمحول 

 وأمراض الكلى.   القلبي،الدم، والفشل 

 لدى مضاعفات حدوث ةاحتمالي على علمي مستندو مثبت دليل أي حاليا يوجد ال •

 األدوية استخدام مع بالتزامن (COVID-19ونا المستجد )كور بفيروس المصابين

ACE )ِ لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات نوع من للضغط الخافضة

inhibitors) األنجيوتنسين مستقبالت ومثبطات )ARBs(. 

االلتزام بالتعليمات الموجودة في النشرة الدوائية وصي الهيئة دائماً بضرورة ت •

المصاحبة لعبوة المستحضر العالجي عند البدء بتناوله، وتُحذّر من تجاوز جرعة 

 .الدواء المنصوص عليها في النشرة الدوائية

 مستحضراتالتنصح الهيئة المرضى الذين لديهم وصفات طبية محتوية على  •

حسب الوصفة الطبية وعدم التوقف عن استخدامها  بمواصلة تناولها المذكورة اعاله

 .إال بعد استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي

يمكن استخدام  المملكة، المذكورة أعاله والمسوقة في لالطالع على المستحضرات •

الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك قبل  المتاح منالذكية  " للهواتفتطبيق "طمني

على سبيل المثال يمكن البحث عن  المستحضر باللغة اإلنجليزية.بالبحث عن اسم 



" المسوقة بالمملكة بكتابة azilsartan جميع المستحضرات المحتوية على مادة "

، حيث يمكن معرفة جميع األسماء في محرك بحث التطبيق azilsartanكلمة 

والمستحضرات  ARBs)) نينسنجيوتضرات المثبطة لمستقبالت األلمستحلالعلمية 

من  المسوقة في المملكة (ACE inhibitors)لألنجيوتنسين المحول  لإلنزيم المثبطة

 خالل الجدول التالي:

 
االسم العلمي 

  للمستحضر

 المجموعة الدوائية 

1. azilsartan 
2. candesartan  
3. eprosartan  
4. irbesartan  
5. losartan  
6. olmesartan  
7. telmisartan  
8. valsartan 

 

 
 

 ن ينسنجيوتضرات المثبطة لمستقبالت األالمستح

(Angiotensin receptor blockers) 

1. captopril  
2. enalapril  
3. fosinopril  
4. lisinopril  
5. perindopril  
6. quinapril  
7. ramipril 

 

المثبطة لالنزيم المحول المستحضرات 

 نينسنجيوتلأل

(Angiotensin-Converting Enzyme inhibitors) 

 

 المرضى والممارسين الصحيين وأفراد المجتمع على إبالغ  كما تحث الهيئة

، واألخطاء الدوائية، يقظ عن األعراض الجانبية لألدويةالمركز الوطني للت

 التالية: االبالغعبر قنوات  ،وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدالنية

o  :19999الرقم الموحد 

o  :البريد االلكتروني npc.drug@sfda.gov.sa 

o  :رابط اإلبالغ االلكترونيhttps://ade.sfda.gov.sa 
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