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 4المحاضرة 

  Anxiolyticsمزيالت القلق & Antipsychotics مضادات الذهان

 

 : Antipsychoticsضادات الذهانم .1

 Majorالمهدئات الرئيسية & Neuroleptics تُسمى أيضا  ) Antipsychoticsمضادات الذهان تنتمي 

Tranquilizers )الساا   صند الماابين بمرضديية اللجا  النسسي المهدئة لعأصاا  يالتي تُستدد  أل

Schizophrenia &  الحاالت الذهانيةPsychotic States يالتي من بينها حاالت الهوسManic 

States  مثل شلور اللظمةGrandiosty،  جنون اللظمةParanoia،  الهلوساتHallucinations 

 .Bipolar Mood Disorder اضطرا  المزا  ثنائي القطب & Delusionsياأليها  

يالتُلغي اضطرا  التسكير المزمن يإنما  Curativeالتُلتبر مضادات الذهان أديية صجاجية أي شسائية 

تُدسض صادة  من شدة الهلوسات ياأليها  يتسمح للشدص الماا  بالساا  باللمل في بيئة داصمة 

Supportive Environment . 

  مع اكتشاف الديائين 2501صا  منذ صا   05تم استلمال مضادات الذهان في الطب الغربي ألكثر من 

من مضادات األيل جيل الإلى  المنتميان Reserpineيالريزربين  Chlorpromazineكلوربريمازين 

ة مضادات أما غالبي. Typical Antipsychotics مضادات الذهان التقليدية يالتي صرفت باسم الذهان

فقد  Atypical Antipsychotics الذهان غير التقليديةمضادات  الملريفة باسم الذهان من الجيل الثاني

 .ا  تم تطويرها حديث

 بدءا  داز للجا  الذهان يكما تم استددا  مضادات االكتئا  ثجاثية الحلقة يمثبطات أنزيم المونو أمينو أكس

تلتبر غالبية مضادات الذهان الحديثة مثبطات إلصادة قبط السيريتونين يقد تم .  2501-2501ن م

  تم مجاحظة أن الليثيو  يسيد في 2595في صا  .  2515يضلها في البريتوكول اللجاجي للذهان في صا  

  ياليو  يحتل 2595بدأت فوائده اللجاجية في صا  حيث  Excitementياإلثارة  Maniaصجا  الهوس 

 .Psychiatry فريدا  في الطب النسسي مكانا  
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 :الذهان ضاداتمتصنيف  .1.1

i. التصنيف الدوائيPharmacological Classification : 

 Prochlorperazine & Chlorpromazine & :أديية الجيل األيل مندسضة السلالية .2

Thioridazine. 

 Pimozide & Fluphenazine & Haloperidol &:أديية الجيل األيل صالية السلالية .1

Thiothixene. 

  Quetiapine & Risperidone & Olanzapine & Clozapine. :أديية الجيل الثاني .3

 EPSانتقائية كبيرة لمستقبجات الديبامين مما يُسبب أصراض خار  هرميةأديية الجيل األيل  تملك

Extrapyramidal Symptoms . بينما تؤثر أديية الجيل الثاني صلى نواقل صابية أخرى يتملك

 .Obesityتأثيرات جانبية ياسلة منها البدانة 

ii. كيميائيالتصنيف الChemical Classification : 

 :أديية الجيل األيل .2

A.  السينوتيازيناتPhenothiazines:  

a. أليساتية سلسلة جانبية  الحاييةAliphatic: Chlorpromazine & Trifluopromazine. 

b.  مشتقات البيبيريدينPiperidine: Thioridazine & Piperacetazine. 

c. زين امشتقات البيبيرPiperazine: Fluphenazine & Perfenazine. 

B. البوتيريفينونات Butyrophenones: Haloperidol & Droperidol. 

C.  الثيوكزانتيناتThioxanthenes: Flupentixol & Thiothixene. 

D. مشتقات غير متجانسة الحلقات الHeterocycles: Pimozide & Loxapine. 

 

 تيال Phenothiazines مشتقات أكثر فلالية من Thioxanthenesمن الجدير ذكره أنه تلتبر مشتقات 

 .Butyrophenones مشتقات أكثر فلالية من الد بديرهتُ 
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 :الثانيأديية الجيل  .1

A. البنزاميدات Benzamides: Amisulpride & Nemonapride & Remoxipride & 

Sultopride. 

B. Benzisoxazoles/Benzisothiazoles: Risperidone & Iloperidone & 

Ziprasidone. 

C. البوتيريفينوناتButyrophenones : Melperone. 

D. Phenylpiperazines/Quinolinones: Aripiprazole & Cariprazine & 

Brexpiprazole. 

E.  ثجاثيات الحلقةTricyclics  : Clozapine & Olanzapine & Quetiapine. 

F. أديية أخرى: Blonanserin & Pimavanserin. 

 

 :فيما يلي الايغ الكيميائية لبلض مضادات الذهان
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 :الذهان ضاداتمآلية تأثير  .1.1

  :أديية الجيل األيل .2

 يالسودايي المدطط :في المسارات الدماغية التالية D2تلمل من خجال تثبيط مستقبجات الديبامين 

Nigrostriatal Pathway  &  األحديبي القمليTuberoinfundibular Pathway &  القشري

 . Mesocortical Pathway المتوسطي

ة مثل زيادة في هذه المسارات يسبب بلض اآلثار الجانبية غير المرغوب D2لتقد أن تثبيط مستقبجات يُ 

 & Galactorrhea اللبن أي الحليبمما يسبب ثر  Prolactinمستوى هرمون الحليب البريالكتين 

 .Amenorrheaانقطاع الطمث  & Osteoprosisهشاشة صظا  

 

 

 

  :الثانيأديية الجيل  .1
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مستقبجات  ا  أي جزئي بلضها كليا  باإلضافة إلى ذلك، يثبط . D2تأثير مثبط مماثل صلى مستقبجات  تملك

الذي يلمل بقوة صلى  Risperidoneمثال دياء الريسبريدين  .(HT1A & 5-HT2A-C-5)السيريتونين 

 .الذي ليس له أي تأثير سيريتونيني Amisulpride دياء األميسولبرايدمستقبجات السيريتونين، ي

 يالسودايي المدططيزيد من تأثير الديبامين في المسار  HT2A-5أن تثبيط المستقبجات تشير الدراسات 

Nigrostriatal Pathway مما يدسض من اآلثار خار  الهرمية مقارنة  بأديية الجيل األيل. 

 

 

 :الذهان ضاداتمعالقة البنية بالتأثير في  .1.1

A. الفينوتيازينات Phenothiazines: 

  مركز شاردي  :ثجاثة تداخجات هامة يهييرتبط الديبامين مع مستقبله من خجالAnionic Site 

Aspتحديدا  شاردة الكربوكسيجات السالبة في الحمض األميني  (في المستقبل 
86

لربط اآلزيت الحايي  ) 

صلى بريتون إضافي يالحامل للشحنة الموجبة في الديبامين ييقدر طول الرابطة الشاردية المتشكلة بـ 

1.39A°  &  منطقة مسطحة مستوية كارهة للماءFlat Hydrophobic Area  تلمل ريابط

هيدريجينية مع مجموصات الهيدريكسيل حول الحلقة اللطرية في جزيء الديبامين حيث يرتبط الحمض 

Serاألميني 
144

كما يرتبط  °A 1.84مع الهيدريكسيل بارا في حلقة السينيل برابطة هيدريجينية تُقدر بـ  
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Serميني الحمض األ
141

 °A 2.45مع الهيدريكسيل أيرثو في حلقة السينيل برابطة هيدريجينية تُقدر بـ  

يمركز الحلقة  Anionic Siteيجب أن يحتوي الديبامين ذرتين كربون مابين المركز الشاردي  &

Ring Site. 

 

  ترتبط السينوتيازينات مع المستقبجات الديبامينيةD2  بسبب احتوائها صلى مجموصة أمين قابلة

مما يسمح بالتداخل مع المركز الشاردي السالب في  Protonatable Nitrogen الكتسا  بريتون

المسطحة الكارهة  ةكما تحتوي السينوتيازينات صلى حلقة صطرية تستطيع التداخل مع المنطق. المستقبل

 Anionic Siteمابين المركز الشاردي يتم تحقيق شرط يجود ذرتين كربون كساصل  .للماء في المستقبل

من خجال االنحناء الجزيئي للسلسة الجانبية في مركب السينوتيازين الحايي  Ring Siteيمركز الحلقة 

 أخيرا  . صلى ثجاثة ذرات كربون نحو ياحدة من حلقات السينيل اللطرية لتقريب المسافة إلى ذرتي كربون

 ،هامة جدا  الرتباط السينوتيازينات مع المستقبجات الديبامينية Ring Geometryتلتبر الهندسة الحلقية 

 γيغاما  βفي حين تكون الزاييتان بيتا  °00في مركب الكلوربريمازين تلادل  αحيث تكون الزايية ألسا 

 .تساييان الاسر
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  تُلغى السلالية صند نزع المتبادالت في مركبات السينوتيازينات يلكن حينها تكون محبة للدسم بشكل

يجب أن  .N10ي  C2يتطلب يجود فلالية مضادة للذهان يجود المتبادالت صلى . كافي الختراق الدماغ

أي ثجاثي فلور  صبارة صن مجموصة ساحبة لجالكترينات مثل الهالوجينات C2يكون المتبادل في الموقع 

 :CF3الميثان 

 

  يجب أن يحتوي الموقعN10  صلى متبادل طرفي آزيتي الذي من الممكن أن يكون مجموصة

Piperrazine  أيPiperidine أي أليساتي: 

 

  تزداد مدة التأثير صلى نطاق ياسع صند أسترةEsterification  الهيدريكسيلية المجموصة

 :Fluphenazineمثال أسترات مركب . Piperazineالموجودة في مشتقات البيبيرازين 
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Fluphenazine Enanthate  أسبوع  1-2الذي تدي  فترة تأثيره حوالي&Fluphenazine 

Decanoate أسبوع 3-1دي  فترة تأثيره حوالي الذي ت: 

 

  يجب أن يكون الرابط األلكيليAlkyl Linker   بين مجموصة األمين يالحلقة األساسية خطيا

يكون البلد األمثل لهذا الرابط صبارة صن ثجاثة ذرات كربون حيث أن تغيير هذا . Linearيغير متسرصا  

 :المضاد الهيستاميني Promethazineمثال مركب . اللدد سيؤدي إلى تغير في ألسة المستقبل

 

 باط تندسض السلالية بشكل كبيرصند حديث ارتBridged  مابين الموقعC3  من السلسلة الجانبية

 :من حلقة السينوتيازين C1يالموقع 
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  تكون السلالية أصظمية صندما يكون األمين الطرفي ثالثي ييحوي صلى مجوصات الميثيل ألن

كما أن إضافة متبادل رابع صلى األمين . استبدال الميثيل بمجموصات ألكيلية أكبر سيدسض السلالية

Quaternization  سيؤدي إلى زيال السلالية بسبب صد  قابلية المشتق الناتج صلى صبور الحاجز الدموي

 .الدماغي

 يلغي أكسدة الكبريت للحاول صلى السلسوكسيد السلالية بالكامل. 

 يبقى المركب فلاال  بشكل طسيف صند نزع مجموصات الميثيل من األمين الطرفي. 

 في الموقع  يلغي إضافة هيدريكسيلC7 السلالية بالكامل. 

  يلغي أكسدة اآلزيت الطرفي للحاول صلىN-Oxide السلالية بالكامل. 

 

B.  الثيوكزانتيناتThioxanthenes: 

 

  تكون فلالة بشكل كبير صند احتوائها صلى حلقةPiperazine . يلتبر المماكبCis  أكثر فلالية

 :Thiothixeneمثال مركب . Transمن نظيره 
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C.  البوتيروفينوناتButyrophenones: 

 

 صلى الحلقة اللطرية في  )السلور( تملك المشتقات الحايية صلى مجموصة مانحة لجالكترينات

 :Bأضلاف من المركب  9أكثر فلالية بـ  Aيلتبر المركب  .الموقع بارا السلالية األكبر

 

 الوسطية سيدسض السلالية البريبيلسلسلة  تطويل أي تقاير أي تسرع: 
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  تندسض السلالية صند تغيير أيكسجين المجموصة الكاربونيلية بالكبريت أي الكربون أي تغيير

حيث تم  Diphenylbutylpiperidinesباستثناء مركبات  .OHالكيتون بالكامل بمجموصة هيدريكسيل 

 :بحلقة بارا فلور البنزن مما أصطى السوائد التالية في مركب هالوبيريديل استبدال المجموصة الكاربونيلية 

. Autismالتملك تأثيرات خار  هرمية أي منومة يتلتبر فلالة في صجا  مرض التوحد  ،مدة تأثير أطول

 .Pimozide & Penfluridol & Fluspirileneمثال مركب 

 

 يمكن أن يكون األمين ضمن حلقة مثل . للحاول صلى السلالية يجب يجود مجموصة أمين ثالثي

Piperidine  أيPiperazine  حيث يساهم ذلك بزيادة السلالية كما يؤدي تلديل المتبادل بارا في حلقة

الذي يحوي في تركيبه صلى المتبادل  Spiperoneمثال مركب  .األمين إلى زيادة السلالية يتدسيض السمية

1-Phenylimidazolidin-4-one  في الموقع بارا من حلقةPiperidine. 
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D. ةمضادات الذهان غير التقليدي Atypical Antipsychotics: 

  مركبClozapine:  نواة تسمىيحويDibenzodiazepine   تتوسطهما مؤلسة من حلقتي فينيل

حلقة   Diazepineيرتبط بالحلقة. Diazepineتسمى حلقة ثالثة سباصية تحوي ذرتين آزيت 

Methylpiperazine .2المستقبجات األدرينرجية  ،يملك فلالية متوسطة ضد مستقبجات الديبامينα & 

1α،  5مستقبجات السيريتونين-HT1A & 5-HT2A & 5-HT2C ستقبجات الهيستامينيةميال  H1 

 .يالموسكارينية

 

 

  مركبQuetiapine: نواة تسمى يحوي Dibenzothiazepine  فينيل يحلقتمؤلسة من 

يرتبط بحلقة . Thiazepineيكبريت تسمى  تتوسطهما حلقة ثالثة سباصية تحوي ذرتين آزيت

Thiazepine  حلقةPiperazine. 2المستقبجات األدرينرجية  ،يملك فلالية ضد مستقبجات الديبامينα 

& 1α،  5مستقبجات السيريتونين-HT2A & 5-HT2C  يالمستقبجات الهيستامينيةH1 يالموسكارينية. 
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  مركبRisperidone:  يلتبر من مشتقاتBenzisoxazole . يملك فلالية ضد مستقبجات

يالمستقبجات  HT2A-5مستقبجات السيريتونين  ،2α & 1αالمستقبجات األدرينرجية  ،D2 الديبامين

 .يسبب تأثيرات خار  هرمية أقل .H1الهيستامينية 

 

 

  مركبZiprasidone:  يلتبر من مشتقاتBenzisothiazole . يملك فلالية ضد مستقبجات

 HT2A & 5-HT2C-5مستقبجات السيريتونين  ،2α & 1αالمستقبجات األدرينرجية  ،D2الديبامين 

 .H1يالمستقبجات الهيستامينية 

 

 

 مركبAripiprazole :  يلتبر من مشتقاتPhenylpiperazine Quinoline . يملك فلالية

 . HT1A & 5-HT2A & 5-HT2C-5مستقبجات السيريتونين  ،D2ضد مستقبجات الديبامين 

 

 

 :مالحظات .4.1
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   تشير اإلحاائيات أن األشداص الذين يلانون من مرض السااSchizophrenia  يموتون

 .صا  مقارنة مع أشداص صاديين من البشر 10بـ  بملدل أقل

  يلود جزء من هذه النتيجة إلى مرض القلب التاجيCoronary Heart Disease  الناجم صن

 .صند مرضى الساا  Obesityارتساع مستوى الكوليستريل بسبب البدانة الزائدة 

  تزيد مضادات الذهان الشهيةAppetite  صند المرضى الملالجين بها مما يسبب يتم تقلص جدار

 .Fat Depositionدهون الشرايين صن طريق ترسب ال

 تشير األبحاث بأن تسليل المسار ) ( Mothers against decapentaplegic homolog 3 

TGFβ1 & SMAD3 ) Transforming growth factor beta (TGFβ) receptors (  يؤدي

 .إلى اآلثار الجانبية المبنية صلى السمنة

  لذلك فإن تثبيط المسارSMAD3 كمثال صلى ذلك السئران التي ليس . يمكن أن يحار  السمنة

 .DNAبسبب طسرة في  SMAD3لديها 

  تسليلSMAD3  يؤدي إلى تسليل من قبل مضادات الذهانPPAR Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptors  مية الشحالدجايا مما يسبب تنشيط تكونAdipogenesis . 

  يمكن بالتالي اصطناع مضادات ذهان التسبب السمنة من خجال تجنب المسارSMAD3. 

 

 :Anxiolytics مزيالت القلق.1

 :يجب التمييز بين الماطلحات التالية

 Anxiolytics:  تدسض القلق النسسيAnxiety ينوبات الهلع المساجئ. 

 Sedatives:  يتسبب  الدارجيةتسبب التهدئة من خجال التقليل من ردة فلل الشدص تجاه المحرضات

 .Drowsinessالنلاس 

Hypnotics : يهي األديية القادرة صلى إدخال اإلنسان في النو ، يتستلمل للجا  حاالت  المنومات

 .األرق الشديد
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General Anesthetics :  أديية تسبب فقد الوصيConsciousness  المرتبط بغيا  االستجابة

 .Painful Stimuliللمحرضات المؤلمة 

 

  يلتبر القلقAnxeity  أي التهديدات  للضغطشلور طبيلي بالدوف لجاستجابةThreats . يساصد

 .القلق البشر صلى التحضير ألفلال ملينة مثل الطيران أي القتال

  يسبب القلق الزائد أي غير الضريري حالة من التوتر يالجهد النسسي يؤدي بالتالي الضطرابات

 .Heart Palpitationsإلى خسقان القلب تترايح مابين تثبيط اإلدراك لعألم 

 آال  في ألم في الادر، الغثيانالتلب،  :كما يمكن أن يكون القلق ماحوبا باآلثار الجسدية التالية ،

 الجهازيثبط يظائف يكما يزيد التلرق، تدفق الد  إلى مجموصات اللضجات الرئيسية  .الاداعي الملدة

ياتساع حدقة  االرتلاش ،الشاحبلقلق الجلد ليمكن أن تشمل اللجامات الدارجية . يالمناصة الهضمي

 .اللين

 صلوبة التركيز، مشاصر الدوف أي السزع، : ض النسسية التاليةيترافق القلق مع اللديد من األصرا

سوأ، التهيج، األرق، يانتظار اللجامات ياألحداث أي الدطر، توقع األالشلور بالتوتر أي اللابية، 

 .يالشلور بأن كل شيء مديف لكوابيس، هواجس األحاسيسا

 

 :تانف مزيجات القلق إلى المجموصات التالية

  البنزوديازيبيناتBenzodiazepines: Alprazolam & Chlordiazepoxide & 

Diazepam. 

  اآلزابيروناتAzapirones: Buspirone & Tandospirone & Gepirones. 

  مثبطات إعادة قبط السيروتونين االنتقائيةSSRIs: Citalopram & Flouxetine. 

  حاصرات بيتاBeta Blockers: Propranolol. 

 المهدئة  مضادات الهيستامينSedative Antihistaminic: Hydroxyzine. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A


 دمحم قوصره.د 2كيمياء دوائية صيدالنية           كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة 

 

16 
 

  الباربيتوراتBarbiturates : Pentobarbital. 

 

 :عالقة البنية بالتأثير في مزيالت القلق .1.1

A.  نات يالبنزوديازيبBenzodiazepines: 

  تانف إلى قايرة التأثير مثلTriazolam &  متوسطة التأثير مثلAlprazolam &  طويلة

 .Diazepamالتأثير مثل 

  بوتيريك  أمينوحمض غاما تلزز تأثير الناقل اللابيGABA مستقبجاته المسماة  صلى

GABAA Receptors  دخول شوارد الكلور السالبة لداخل الدلية اللابية مما يدسض من  زيادةمايسبب

مات، مزيجات المهدئات، المنوذه األديية خاائص ه لذلك تمتلك. اللابية Excitabilityاالهتياجية 

 .القلق، مضادات االختجا  يمرِخيات اللضجات

 تتشارك البنزيديازيبينات بنواة كيميائية مشتركة تُسمى: 

5-phenyl-1H-benzo[1,4]diazepin-2(3H)-one . تتألف هذه النواة المشتركة من نواة أصغر

مؤلسة من حلقتين صطرية يأخرى سباصية تحوي ذرتين آزيت في الموقع  Benzodiazepine-1,4 تُسمى

مجموصة كاربونيلية في  ي C5في الموقع  فينيليرتبط بحلقة الديازيبين حلقة . Diazepineتُسمى  4 & 1

 .C2الموقع 

 

   1,4يلتبر يجود حلقة-Diazepine ) Imino Ring (  أساسي الرتباط البنزيديازيبينات

 .GABAAى مستقبجات بمواقلها صل
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  الرابطة المضاصسة  & 1تملك مجموصة الكاربونيل في الموقعC5=N4   تأثيرا  جوهريا

Substantially بالمستقبل صلى ارتباط الدياء. 

 

  تندسض السلالية بشكل كبير صند انزياح الرابطة المضاصسة إلى الموقعC3-C4. 

 

  صالية في الموقع  يلتبر يجود مجموصة ذات كهرسلبيةC7 تزداد السلالية . ضريريا  للسلالية

 .لهذا الهدف NO2صادة  يُستدد  الكلور أي مجموصة نتري . بانتظا  مع ازدياد كهرسلبية المتبادل المذكور
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   يجب أن تبقى المواقعC6 & C8 & C9 خالية من المتبادالت. 

 

   يلزز يجود حلقة السينيل في الموقعC5 تزداد السلالية صند احتواء حلقة السينيل . من السلالية

أي متبادلين في  Orthoالمذكورة صلى مجموصة ساحبة لجالكترينات كمتبادل يحيد في الموقع أيرثو 

صلى النقيض من ذلك فإن السلالية ستندسض في حال يجود متبادل في الموقع . '6 & '2الموقلين أيرثو 

 .ينيلمن حلقة الس 'Para 4بارا 
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   تندسض السلالية صند يجود مجموصة ألكيلية متبادلة في الموقعC3 . باستثناء مجموصة

 .هيدريكسي

 

   يلتبر يجود أي غيا  مجموصة الهيدريكسيل في الموقعC3  أمرا  هاما  بالنسبة للحركية الديائية

Pharmacokinetics . يملك ناف صمر حيوي طويل  &حيث يسبب غيابها جلل الدياء غير قطبي& 

في حين يسمح يجودها بتحويل الدياء بسهولة إلى المشتق الغلوكوريني . يدضع لعأكسدة في الكبد

 .المطريح

 

 

B. الباربيتورات Barbiturates: 

   تانف إلى قايرة التأثير جدا  مثلThiopental & قايرة التأثير مثل Secobarbital & 

 .Phenobarbitalطويلة التأثير مثل  &Amobarbital التأثير مثل  متوسطة
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  بوتيريك  أمينوحمض غاما تلزز تأثير الناقل اللابي تشبه تأثير البنزيديازيبينات حيث

GABA  صلى مستقبجاته المسماةGABAA Receptors  مايسبب زيادة دخول شوارد الكلور السالبة

 .اللابية Excitabilityلداخل الدلية اللابية مما يدسض من االهتياجية 

   من مشتقات حمض الباربيتوريك جميع الباربيتورات تلتبرBarbituric Acid  أي

Malonylurea  6أي-Hydroxyuracil. 

 

  حيث تتطلب السلالية نوصا  من التوازن مابين . اليملك حمض الباربيتوريك أي تأثير منو  بحد ذاته

 .للدياء الدواص الحمضية يالمحبة للدسم

   لجلل الدياء حمضيا  يجب أن تكون ذرتي اآلزيت أي إحداها صلى األقل غير حايية صلى

بمتبادالت مناسبة  C5لجلل الدياء محبا  للدسم يجب أن تُستبدل ذرتي الهيدريجين في الموقع . متبادالت

 .مثل مجموصات األلكيل أي األريل

 

  في الشكل التالي الشريطيمكن تلديص هذه: 
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   إدخال ذرة كبريت في المواقعC2 & C6 في حين تزيل السلالية نهائيا  صند . يدسض السلالية

 .استبدال أيكسجين الكاربونيل باآلزيت

 

   يجب أن اليقل صدد ذرات الكربون اإلجمالي في المتبادلين صلى الموقعC5  صن أربع ذرات يأن

ذرات  9حيث في حال كونها  .كربون ألنها تؤثر في بداية تأثير الدياء يمدته اليزيد صن صشر ذرات

 ،بالحاول صلى مدة تأثير متوسطة 1-0في حين يسمح اللدد  ،سيبطئ ذلك بداية التأثير ييزيد مدته

 .بالحاول صلى بداية تأثير سريلة يلكن فترته ستكون قايرة 5-1يأخيرا  يسمح اللدد 
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  أن يكون أحد المتبادالت في الموقع  يمكنC5 مثال . صبارة صن حلقةMethylphenobarbital. 

 

   يُلارض تماكب السلسلة الجانبيةIsomer  السلالية اللالية ييسبب مدة تأثير قايرة بسبب تسهيله

 . Amobarbitalأكثر فلالية من  Pentobarbital مثال يلتبر. لزيال فلالية الدياء باالستقجا 

 

   يشكل يجود رابطة مضاصسة في مجموصة األلكيل البديلة مركبات تتلرض بسهولة ألكسدة

 .Secobarbital sodiumمثال  .فترة تأثير قايرة ياألنسجة بالتال
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  فلالية أكبر من نظيرتها غير  تمارس المركبات الحايية صلى حلقة صطرية أي نواة حلقية أليساتية

 .الحلقية الحايية نسس اللدد من ذرات الكربون

 

   يلزز يجود ذرة هالوجين في المتبادل األلكيليC5 في حين يدسض يجود مجموصة . من السلالية

يحسن . من السلالية بشكل كبير C5في المتبادل األلكيلي  OH & CO2H & NH2 & SO3Hقطبية مثل 

صلى إحدى هيدريجينات األميدين في الحلقة من بداية التأثير  Methylationميثيل إضافة مجموصة 

 .Methylphenobarbitalمثال . ييدسض مدته

 

   يلزز استبدال الكبريت باأليكسجين في الموقعC2 يملك المركب . من خاصية االنحجال بالدسم

 Thiopentalمثال دياء. بسضل يصوله ألصلى تركيز ممكن في الدماغ الناتج بداية تأثير سريلة

Sodium  الذي يلتبر من أديية التددير الوريدية ذات االستددا  الواسع كما يلتبر من أديية مال الحقيقة

Truth serum. 
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