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 10المحاضرة 

   Antihistaminesمضادات الهيستامين

 

 :مقدمة. 1

  الهستامين يعتبرHistamine  ً ً مركبا ً حيويا مين ادية األأحينتمي للنواقل العصبية آزوتيا

Monoamine Neurotransmitter  عن تنظيم  فضلً يشارك في االستجابات المناعية الموضعية

. في القناة الهضمية ويعمل بمثابة ناقل عصبي للدماغ والحبل الشوكي والرحم يولوجيةيزالوظيفة الف

يتم إنتاج .  Itch ( Pruritus )شارك الهيستامين في االستجابة االلتهابية وله دور مركزي كوسيط للحكةي

 Mast Cells والخليا البدينة  Basophilsأو األسسات عن طريق الخليا القاعدية الهيستامين

Mastocyte & Labrocyte ) (  مناعية كجزء من االستجابة الالموجودة في األنسجة الضامة القريبة

 يا الدم البيضاء وبعضخلليزيد الهيستامين من نفاذية الشعيرات الدموية . لمسببات األمراض الخارجية

  .مسببات األمراض في األنسجة المصابة باالنخراط في محاربة، للسماح لها البروتينات

 

 

  فإنه يمتلك شكلين تماكبيين ذو الصفة القلوية في محلول مائي  الهيستامين يتواجدعندما

Tautomeric Forms  يسميانN
π
-H-histamine & N

τ
-H-histamine . تمتلك حلقة االيميدازول

في حين  tau τويرمز لها بالرمز  teleتُسمى البعيدة منهما عن السلسلة الجانبية باآلزوت  ،ذرتي آزوت

 . pi πويرمز لها بالرمز  prosتُسمى القريبة من السلسلة باآلزوت 

 

 

  يفاتي وإحدى ذرتي آزوت حلقة اإليميدازول لاألمين األيملك الهيستامين مركزين قاعديين هما

سيتم حيث  :Mono-Cationسيتشكل شرجبة واحدة تحت الشروط الفيزيولوجية . بروتون التي التملك

تحت . ) pka=5.8 (في حين التتم برتنة اآلزوت الثاني في الحلقة  ) pka=9.4 (برتنة اآلزوت األليفاتي 
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-Diسيتم برتنة كل اآلزوتين المذكورين ويتشكل بالنتيجة مركب ثنائي الشرجبة  :شروط حمضية 

Cation. 

 

 بتفاعل نزع الكاربوكسيل :االصطناع واالستقلب ً  يتم اصطناع الهيستامين حيويا

Decarboxylation  من الحمض األميني هيستيدينHistidine  حيث يتوسط التفاعل أنزيمL-

Histidine Decarboxylase . ً2يُسمى الهيستامين نظاميا-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine . 

 

 

 مارس الهيستامين تأثيره في الجسم من خلل االرتباط بمستقبلت ي :مستقبلت الهيستامين

والتي يرمز لها  G (G Protein-Coupled Histamine Receptors)الهيستامين المرتبطة بالبروتين 

H1-H4 . 

   المستقبلتH1:  البطانة الغشائية  ،العضلت الملساء ،الجهاز العصبي المركزيتتواجد في

Endothelium يؤدي تنشيطها إلى تقلص العضلت الملساء في . األعصاب الحسيةو

ً استرخاء الشعيرات . الرحم والقصبات الهوائية ،السبيل الهضمي كما يسبب تفعيلها أيضا

 .Edemaالدموية وزيادة النفاذية كما في حالة الوذمة 

   المستقبلتH2: خليا  ،المعدية الخليا الجدارية ،المخيخ ،تتواجد في القشرة الدماغية

يؤدي . خليا القلب والرحموفي  عائية، العدالت، الخليا البدينةالعضلت الملساء الو

 .انخفاض ضغط الدم بسبب توسع األوعية الدموية &تنشيطها إلى حدوث اإلفراز المعدي 

   المستقبلتH3:  الجهاز العصبي المركزي وبدرجة أقل في أنسجة الجهاز تتواجد في

تنظيم مستوى الهيستامين في الجسم من خلل تثبيط ؤدي تنشيطها إلى ي. العصبي المحيطي

 .اصطناع المزيد منه

   المستقبلتH4:  األسسات فيالمقام األول تتواجد فيBasophils  كما . وفي نخاع العظام

يؤدي تنشيطها إلى  .الطحال والقولون ،األمعاء الدقيقة ،الزعتريةفي الغدة  ايتم التعبير عنه

 .مستوى تحرر خليا الدم البيضاء من نخاع العظامتنظيم 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/G_protein-coupled_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/G_protein-coupled_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Histamine_receptors
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 يتم استقلبه بواسطة التعطيل األنزيمي  :استقلب الهيستامينEnzymatic Inactivation .

. Histamine N-Metyhltransferase HMT &Diamine Oxidaseيتدخل في ذلك أنزيمان هما 

 N-Methylimidazole Acetic Acid &Imidazole Acetic Acidيتم تشكيل مركبين هما 

Riboside حيث يتم طرح كلهما عبر البول. 

 

 

 :الهيستامين  Antagonistsمضادات . 2

بدأ تطوير مضادات . H1-H4هي األدوية التي تحصر عمل الهيستامين على مستقبلته المختلفة 

 . Piperoxamالهيستامين مع اكتشاف مركب 

 

  :تقسم إلى ثلثة مجموعات
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 مثل الخلين  أدوية تعمل على تثبيط إفراز الهيستامينKhellin  وكرومولين الصوديوم

Cromolyn sodium. 

 

 أدوية تعمل على تثبيط فعل الهيستامين المتحرر. 

 أدوية تملك كل اآلليتين السابقتين. 

 

  :الصيغة العامة لمضادات الهيستامين.1.2

 

  :يمكن تلخيص الصيغة العامة الضرورية لمضادات الهيستامين على النحو التالي

 Ar1   فينيل  :المجموعة العطريةPhenyl، حلقة عطرية غير متجانسة مثل  ،فينيل عليه متبادالت

2-Pyridyl. 

  Ar2  إما حلقة عطرية أو مجموعة ميثيل البنزن :المجموعة العطرية الثانية. 

  X :  ذرة االرتباط ومن الممكن أن تكون كربونC،  أوكسجينO  أو آزوتN. 

 C-C  : وعادةً ماتكون اإليثيل  الرابطة ة الكربونيةلالسلسEthyl. 

  NR1R2 : القاعدية مع متبادالتها األليفاتية مجموعة األمين. 

 .واستقلب الدواء من الهام ذكره أن التغيير في طبيعة هذه المتبادالت يسبب االختلفات في قوة

 

  2طبيعة المتبادالت على النواتين العطريتين& Ar 1Ar : 

   المركبات أكثر قوة علجية في حال وجود تعتبرPyridyl مقارنةً بالفينيل. 
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   يزيد وجود متبادل صغير محب للدسم في الموقع باراPara  ًمن القدرة العلجية كما يسمح أيضا

 .الحلقة العطرية Hydroxylationض مستوى هدركسلة بإنقاص معدل االستقلب بفضل خف

   ينقص وجود متبادل في الموقع أورثوOrtho  أو ميتاMeta من الفعالية المضادة للهيستامين. 

   في حال كون الحلقات العطرية مرتبطة بالشكلFused  ن على نفس تكوالن أيجب حينها

 .Phenothiazinesالمستوى الفراغي كما هو الحال في الفينوتيازينات 

 

  طبيعة ذرة االرتباطX : 

حيث تنقسم إلى ستة مجموعات بحسب طبيعة  H1يعتبر ذلك أساسي بالنسبة لتصنيف مضادات الهيستامين 

  :كما يلي Xالذرة 

  X = C-O Aminoalkyl Ethers: Etanolamines & Propanolamines. 

  X = C: Propylamines المشبعة وغير المشبعة. 

  X = N: Ethylenediamines & Piperazines ) Cyclizines (  وTricyclics & 

 .Miscellaneous أدوية متفرقة

 

   السلسلة الكربونية الرابطة طبيعةC-C : 

   6-5تفصل اآلزوت عن الحلقات العطرية بمقدار A° . 

  من الممكن أن تكون مشبعة أو غير مشبعة أو متفرعة أو جزء من حلقة. 

   يخفض التشعب من القدرة العلجية باستثناء مركبات الفينوتيازينات حيث يزيد تشعب الكربون

 .من القوة المضادة للهيستامين βبيتا 

 

  األمين األليفاتي القاعديطبيعة : 

  يجب أن يكتسب بروتوناً في درجة حموضة السائل الفيزيولوجي. 

   تزداد القوة العلجية حسب ترتيب المتبادالتR1 & R2 : 3°>2°>1°. 

   عندما يملك اآلزوت أربعة متبادالتQuaternization :  التزداد القوة العلجية المضادة

 .الفعالية المضادة الكولينيةللهيستامين وإنما تزداد 

  يمكن أن تكون ضمن حلقة غير متجانسة أكبر مقيدة. 

  يعتبر التشكيل األمثل للفعالية هو ثنائي الميثيل. 

  تخفض المتبادالت الكبيرة من الفعالية العلجية بسبب اإلعاقة الفراغية. 
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  : H1مضادات الهيستامين  .2.2

 الهيستامين م مضاداتتُستخد H1  سيلن األنف الحّكة،  )في األنف  ةالحساسيلعلج أعراض

في بعض . ديفينهيدرامين و دوكسيلمينمثل  ولها استخدام غير رسمي في علج األرق( والعطاس

 .والدوار الناتج عن اضطرابات األذن الداخلية Motion Sickness م لعلج داء الحركةاألحيان، تستخد

تقسم إلى  .Urticariaالملتحمة التحسسي والشرى  والتهابكما تستخدم لعلج التهاب الجلد التحسسي 

 ألنها سوالنعا Sedationاً للتسكين حيث تعتبر أدوية الجيل الثاني أقل إحداث :جيلين كما في الشكل التالي

 .الكلسيكية أو التقليدية الجيل األولمن  بدرجة أقل وي الدماغيمالحاجز الد تعبر

 

 

  مركبات الجيل األول إلى سبعة مجموعات في حين مركبات الجيل الثاني إلى ً تصنف كيميائيا

 :مجموعتين كما هو موضح بالشكل التالي

 

  فيما يلي الصيغ الكيميائية لمضادات الهيستامينH1 المختلفة:  
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  لمن الجيل األو تملك أغلب مضادات الهيستامين  ً  Anticholinergics تأثيراً مضاداً كولينيا

 . مضادات الكولين معنظراً للتشابه الكيميائي 

 

   في االنتقائية كما يوضح الشكل التالي ً حيث وجود  :تلعب ألكلة الحلقة العطرية دوراً جوهريا

من الحلقة العطرية سيزيد من التأثير المضاد الكوليني وينقص  2متبادل ألكيلي على الكربون 

 من الحلقة العطرية 4على النقيض من ذلك فإن ألكلة الكربون  ،التأثير المضاد الهيستاميني

 . ستمارس تأثيراً معاكساً لما ذكر
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   مثال مركب . من الحلقة العطرية من الفعالية العلجية 4يزيد وجود هالوجين في الموقع

Bromodiphenhydramine ) Bromazine (.  

 

 

 : Ethylenediaminesمشتقات .1.2.2

   بدأ العمل على تطوير مضادات الهيستامينH1  م تم 3342وفي عام  م3311في فرنسا عام

الذي يملك ذرتي آزوت  Phenbenzamineوهو  اكتشاف أول دواء فعال سريرياً ينتمي لهذه المجموعة

وسمح استبدال  .تعتبر إحداها قلوية بشكل كاٍف الكتساب بروتون في درجة حموضة الوسط الفيزيولوجية

لحصول على فعالية أقوى في الدواء با Pyridyl-2إحدى النواتين العطريتين ببديل إيزوستيري هو نواة 

بدائل إيزوستيرية وتعطي عند تصميمها  Pyridyl -4 ,-3التعتبر األنوية . Tripelennamineالجديد 

 .فعالية أقل بكثير
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   سمح إضافة مجموعة ميثوكسيMethoxy  في الموقع بارا من الفينيل في مركب

Tripelennamine الدواء الجديد بزيادة الفعالية وتقليل السمية في Pyrilamine . اليعتبر إضافة متبادل

كما . في المواقع أورثو أو ميتا من النواة العطرية مفضلً على اإلطلق حيث تعطي مركبات قليلة الفعالية

كبديل عن األمين األليفاتي بالحصول على  Imidazolineسمح تصميم مركب يحوي نواة اإليميدازولين 

لي للستعمال العيني نظراً لخصائصه اإليجابية كمخدر موضعي وعدم تسببه المثا Antazolineدواء 

 .بالتهيج عند التطبيق

 

   تملك مركباتEthylenediamines  تأثيراً معتدالً مضاد لإلقياءAntiemetic  كما أنها تسبب

 .إلى عالي المفعولالنعاس بشكل متوسط 

  مشتقات Aminoalkyl ether :  تعتبر قريبة كيميائياً من مركباتEthylenediamines . مثال

 . Diphenhydramine & Doxylamine & Carbinoxalineعليها 
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  حلقية لمركبات  شتقاتمEthylenediamines : زوت رتبطة باآلتملك مجموعة كارهة للماء م

وكمضادة لإلقياء  الحساسيةتستخدم في علج . تملك تأثير مضاد موسكاريني .الطرفي لزيادة الفعالية

 Cyclizine & لمنع دوار الحركة ولعلج الغثيان واإلقياء Meclizine :منها . ولعلج دوار الحركة

 .لمنع دوار الحركة Cinnarzine &لعلج الحساسية 

 

 

 

 : Propylaminesمشتقات .2.2.2

   م وتضم أهم مضادات الهيستامين 3352-3341تم تطويرها خلل الفترةH1  الكلسيكية من

 . الجيل األول مع تأثيرات جانبية مضادة للكولين قليلة مما جعلها واسعة االستخدام

   تتألف هيكلياً من حلقة عطريةPhenyl &  2نواة-Pyridyl  باإلضافة إلى مجموعة ثنائي ميثيل

spين يجب أن تملك المجموعة الرابطة الكارهة للماء ذرات كربون من التهج. أمين الطرفية
2

spأو  
3

 .

يعتبر المماكب الضوئي . Ethylenediaminesتعتبر قليلة التسبب بالتسكين أو لنعاس مقارنةً بمشتقات 

S  ًضعف المماكب  3222-222حيث يرتبط بالمستقبل بمقدار  هو األكثر فعاليةR. 
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   يعتبر الفينيرامينPheniramine  ًتزيد . الدواء األولي ضمن هذه المجموعة وأضعفها تأثيرا

من فعاليته كمثال على ذلك كلورفينيرامين  هلجنته في الموقع بارا من النواة العطرية

Chlorpheniramine  الذي يعتبر أكثر فعالية بكثير من الفينيرامين بدون أي زيادة واضحة في السمية

ملك نصف أكثر فعالية بعض الشيء من كلورفينيرامين ولكنه ي Brompheniramineبرومفينيرامين  &

 . ساعة 25عمر حيوي أطول بمرتين من كلورفينيرامين حيث يقدر بحوالي 

   يحوي دواءTriprolidine على رابطة مضاعفة في سلسلة البروبيل أمين لذلك يوجد تحت 

 3222أكثر فعالية بـ  ) E ) transيعتبر المماكب . Geometric Isomersمماكبين هندسيين  مزيج

يجب أن تكون . Pyrrolidine كما يحوي على المتبادل اآلزوتي حلقة  .Z ضعف مقارنةً بالمماكب

 .بين األمين والحلقة العطرية °A 6-5المسافة الفراغية 

 

 

 

 : Piperazines (Cyclizines)مشتقات .2.2.3
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  قاعدياً والطرفي هو األكثر قدرة قلوية بسبب قلة اإلعاقة الفراغية حوله وعدم  اآلزوتين يعتبر كل

 .وجود مجموعات ساحبة لللكترونات حوله

  كما . قدرة علجية متوسطة مع بداية تأثير بطيئة ومدة تأثير طويلة يمتلك أفراد هذه المجموعة

تعتبر مضادة للغثيان ولإلقياء . ن ضعيفةتسبب هذه األدوية تسكين متوسط وتأثيرات جانبية مضادة للكولي

 .وتستخدم لعلج دوار الحركة

   منهاMeclizine & Hydroxyzine & Cetirizine. 

 

 

 :  Piperidinesمشتقات.2.2.4

   ينتمي دواءTerfenadine )  عبارة عن مشتقButyrophenone  بدون تأثيرات مضادة

اليسبب النعاس ألنه اليملك أي نشاط مضاد . H1الهيستامين لهذا الجيل الثاني من مضادات  )للذهان 

. Diphenylmethylpiperidineيعزى التأثير المضاد الهيستاميني لهذا الدواء إلى مجموعة . كوليني

من األدوية األخرى . ساعة ويخضع لمرور كبدي أولي 22يملك نصف عمر حيوي حوالي 

Fexofenadine & Levocabastine. 

 

 

 :  Heptanes (Tricyclic Benzocycloheptanes)مشتقات.2.2.5
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   ينتمي لها دواء Cyproheptadineضعف من  352فعالية بحوالي  راألكث

Diphenhydramine  ويستخدم بشكل أولي كمضاد للحكةAntipruritic . يعتبر فاتح للشهية مما يسمح

 . Anorexia Nervosaباكتساب الوزن في حالة فقدان الشهية العصبي 

   من بينها أيضاً دواءAzatadine  2الحاوي على نواة-Pyridyl  وحلقة الهبتان المشبعة ويعتبر

 . مرات من الدواء السابق 1أقوى بحوالي 

 

 

  : H2مضادات الهيستامين  .3.2

   حاصرات مستقبل هستامينH2 على  هي مجموعة من األدوية تمنع عمل مفعول الهستامين

. مستقبلته الموجودة على الخليا الجدارية في المعدة مما يؤدي إلى تقليل إفراز الحمض من هذه الخليا

في علج عسر الهضم لكن استخدامها انخفض بسبب استخدام مثبطات مضخة  هذه األدويةدم تستخ

 .البروتون األكثر فعالية

   تاليةال عواملاليتم ضبط إفراز الحمض من المعدة بواسطة: 

  تنشيط مستقبلت  :األستيل كولينM3 يؤدي إلى إفراز الحمض. 

   هرمون الغاسترينGastrin :  هذا الهرمون من خليا يتحررG في فتحة البواب في المعدة 

Pylorus يرتبط الغاسترين بمستقبلت كوليسيستوكينين ب . وفي االثني عشر والبنكرياس

Cholecystokinin B Receptors ليا الجدارية لتحريض إفراز الحمضفي الخ. 

   يزيد إفراز الحمض من خلل االرتباط مع مستقبلته  :الهيستامينH2. 

   مضخة البروتونProton Pomp:  تقوم بضخ الحمض في تجويفLumen  المعدة خارج

 .Parietal Cellالخليا الجدارية 
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   الطريقة األولى لتصميم مضادات الهيستامينH2  الهيستامين  تركيبتوظيف كانت من خلل

  :من خلل مايليأدوية تحصر عمله الصطناع 

  إضافة مجموعة كارهة للماء قوية. 

  تعديل األمين القطبي. 

  عمل إضافة للرابط اإليثيلي بين األمين وحلقة االيميدازول. 

   ماتم ذكرهيقدم الشكل التالي مثال على التعديل الكيميائي لصيغة الهيستامين حسب: 

 

   الطريقة الثانية لتصميم مضادات الهيستامينH2  كانت من خلل تنويع المجموعات القطبية في

حيث امتلك هذا المركب  : N-guanylhistamineصيغة الهيستامين حيث تم اصطناع أول مركب وهو 

اكتسب . Partial Agonist جزئي ناهضباإلضافة إلى كونه  H2فعالية ضعيفة مضادة لمستقبلت 

الغوانيدين شحنة موجبة في درجة حموضة السائل الفيزيولوجي حيث توزعت مابين ذرات اآلزوت 

 . الثلثة
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  تعديل تركيب  تمN-guanylhistamine الحقاً لتصميم أدوية ذات فعالية أقوى: 

  لكن لم تتحسن الفعالية  ،تم إدخال ذرة كبريت كبديل عن اآلزوت الطرفي في مجموعة الغوانيدين

 .مما يفسر بأن اآلزوت الطرفي في الغوانيدين أساسي للفعالية H2المضادة للهيستامين 

  بزيادة الفعالية العلجية يثيلي الى البروبيلسمح تطويل الرابط اإل. 

 

   سمح إدخال الثيويورياThiourea  بإلغاء التأثير الشاد والمناهض لمستقبلتH2 .يادة تم الحقاً ز

حيث امتلك نتيجة لذلك المركب  Butyl ذرات أبععدد ذرات كربون الرابط األلكيلي الوسطي إلى 

كما امتلك  N-guanylhistamineفعالية أقوى بمئة ضعف مقارنةً بـ  Burimamideالجديد 

 .H2تأثيراً نوعياً وانتقائياً ضد مستقبلت 
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   سيميتيدينيعتبر Cimetidine أول دواء اكتشف من هذه المجموعة، وسوق  ً  3396عام  تجاريا

ث تم استبدال مجموعة حي. وكان أول دواء في التاريخ تتجاوز مبيعاته المليار دوالر في عام واحد

ساحبة لللكترونات قوية ومحبة للدسم  بمجموعةالثيويوريا المسببة ألضرار كلوية وداء المحببات 

Cyano-Methylguanidine من أهم  .كما تم إدخال اإليثر الكبريتي ضمن سلسلة البوتيل

 .لتداخلت الدوائيةمساوئ هذا الدواء هو تثبيطه ألنزيمات السيتوكروم مما أسفر عن العديد من ا

 

   تم الحقاً تطوير أدوية ذات فعالية أكبر وتأثيرات جانبية أقل مثل رانيتيدينRanitidine )  يحوي

 32-4ويعتبر أكثر فعالية بحوالي  )كبديل إيزوستيري عن اإليميدازول Furan حلقة الفوران

 & CYPللسيتوكروم الفعالية المثبطة  من السيميتيدين كما انخفضت لديه بشكل كبير ضعف

 )كبديل إيزوستيري عن اإليميدازول Thiazoleيحوي حلقة التيازول  ( Famotidineفاموتيدين 

ضعف من السيميتيدين كما انخفضت لديه بشكل كبير الفعالية  62-42ويعتبر أكثر فعالية بحوالي 

كبديل  Thiazoleيحوي حلقة التيازول  ( Nizatidine نيزاتيدين & CYPالمثبطة للسيتوكروم 

ضعف من السيميتيدين لكنه أكثر  31-5ويعتبر أكثر فعالية بحوالي  )إيزوستيري عن اإليميدازول

 .توافراً حيوياً واليملك أي فعالية مثبطة للسيتوكروم

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86

