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 الملخص

يتم إدخال عدد كبير من األدوية الجديدة كل عام، يمكن أن ينتج عن تداخالت الغذاء والدواء   
بشكل عام،   .آثار سلبية على سالمة وفعالية العالج الدوائي، وكذلك في الحالة التغذوية للمريض 

يجب تجنب التداخالت الدوائية، بسبب احتمال حدوث نتائج سيئة أو غير متوقعة، تؤخذ األدوية  
تمتص من خالل بطانة المعدة أو األمعاء الدقيقة. وبالتالي، فإن وجود    أن عن طريق الفم يجب  

تجنب الطعام في الجهاز الهضمي قد يقلل من امتصاص الدواء. في كثير من األحيان، يمكن  
مثل هذه التداخالت عن طريق تناول الدواء قبل ساعة واحدة أو بعد ساعتين من تناول الطعام.  
مثل األدوية، ال يتم اختبار األطعمة بشكل كامل، لذا فقد تتداخل مع األدوية الموصوفة أو التي 

وع  حمياتهم  عن  والصيادلة  أطبائهم  إخبار  المرضى  على  يجب  لذا  طبية.  وصفة  تستلزم  ن  ال 
 المتممات الغذائية التي يتناولونها بحيث يمكن تجنب التداخالت الدوائية الغذائية.
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Abstract 

A large number of new drugs are introduced each year. Food and drug 

interactions can have negative effects on the safety and efficacy of drug 

therapy, as well as on the nutritional status of the patient. In general, drug 

interactions should be avoided, because of the potential for poor or 

unexpected results. Oral medications should be absorbed through the lining 

of the stomach or small intestine. Thus, the presence of food in the 

digestive tract may reduce the absorption of the drug. Often, such 

interactions can be avoided by taking the drug one hour before or two hours 

after eating. Like medications, foods aren't fully tested, so they may 

interfere with prescription or over-the-counter medications. Therefore, 

patients should inform their doctors and pharmacists about their diet and 

the nutritional supplements they are taking, so that drug-food interactions 

can be avoided. 
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إهداءالإ

إلآلخرينإماإيقدمونهإليإفإنإوالدايإقدإفعلواإكلإش يء(إ)لمإيبقىإ

إ

إلىإنقطةإالبداية...إلىإمنإربانيإوبذلإالغاليإوالنفيسإمنإأجلي...إلىإمنإأمض ىإعمرهإوهوإيرسمإإ

لناإلحظةإالسعادة...ملنإإ أناملهإليقدمإ تإ
ّ
كل خطةإمستقبلي...إلىإمنإانحنيإألقبلإيديه...إلىإمنإ

إأحملإاسمهإبكلإفخر.إإكللهإهللاإبالهيبةإوالوقارإملن

 أبي

يسرتإإ التيإ قديستيإ إلىإ واألخيرة،إ األولىإ صديقتيإ إلىإ الحروف،إ حضرتهاإ فيإ تغادرنيإ منإ إلىإ

الصعاب،إإلىإمنإاختصإهللاإالجنةإتحتإقدميها،إإلىإبطلتيإومعلمتيإاألولى،إإلىإمنإساندتنيإفيإإ

إإ
ً
التيإتستحقإأنإأهديهاإعمريإوروحيإإصالتهاإودعائها،إإلىإتلكإالتيإسأبقىإصغيرتهاإاملدللةإدوما

إقبلإنجاحي.إ

 أمي

إلىإجناحيإالثابت،إإلىإالروحإالتيإأحياإبها،إإلىإمنإكانتإامللجأإفيإكلإوقتإوكلإمكانإإلىإمنإيشتدإإ

إعضديإبها،إإلىإقمريإوقطعةإمنإقلبي.إ

 أختي فرح مريم 

تإتفكرإبيإفيإكلإلحظةإإلىإالتيإتعجزإالكلماتإعنإوصفهاإإليإالتيإوهبتيإكلإماتملكإإلىإالتيإكان

إلىإالسندإالذيإلمإيتخلىإعنإقلبيإيومآإإلىإالنسانةإالتيإكانتإبجانبيإبكلإخطوةإومنحتنيإالدعمإ

إوالثباتإإلىإروحيإالثانيةإوالجزءإاألهمإفيإحياتيإ

 أختي مرح مريم 

إ

رحإإإلىإصديقإالدرب،إإلىإمنإكانإالعونإوالدعم،إإلىإمنإتشاركناإمعهإلحظاتإمجبولةإبألوانإالف

إوالتعبإالستكمالإهذاإالعمل.

 محمد طنطوري 

إإلىإاألبإالروحي،إإلىإالذيإلمإيتخلىإعناإيوم،إإلىإالصخرةإالتيإنستندإعليهاإكلماإعثرتإبناإاأليام.إ

 خالي عبدهللا يونس                                                             
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حطةإاألهم،إإلىإمنإكانواإالسندإوالعطاء،إإلىإمنإإإلىإمنإكانواإبجانبناإبكلإخطوةإوساندوناإبامل

إقدمواإلناإالكثيرإمنإالصبرإواألملإواملحبة.إ

 ثائرـ سعاد ـ اليسار ـ هزار 

إويضحكنيإفيإحزني،إإ
ً
إلىإمنإتميزإواستحقإأنإيكونإاألخإالذيإلمإتلدهإأميإ...إلىإمنإتذكرنيإدائما

إيامنإتمنيتإوجودهإمعناإ.إ
ً
إإلىإالقلبإالطيبإونبعإالطيبةإيامنإلجأتإلهإكثيرا

 عمر مريم 

حي..إلىإإلىإاليدإالتيإلمإتفلتإيدي..إلىإأجملإهداياإالقدر..إلىإأطيبإمخلوقةإعرفتها..إلىإشقيقةإروإ

إكتفيإالثابت..

 تسنيم ميرخان 

إللتيإهيإجزءإمنإطفولتي،إهيإجزءإمنإشبابي،إصديقةإالحكاياتإالجميلةإوالدربإالطويل.إ

 آالء محمد  

إلىإمنإجملواإحياتيإالجامعية،إإلىإمنإكانواإالعونإوالدعمإالجميلإفيإظروفإالحياة،إإلىإرفاقإإ

إاصةإفيإقلبي.إالضحكاتإوالصباحاتإالجميلة،إإلىإمنإلهمإمكانةإخ

 أمل سليم ـ قنوان الزين ـ نوران املناسترلي  

فيإ األملإ ينعشواإ إلىإمنإ قلبي،إ أعماقإ أحبهمإمنإ إلىإمنإ النقية،إ والقلوبإ الصافيةإ األرواحإ إلىإ

إداخليإإلىإشبيهاتناإوشبيهاتإأرواحنا.إ

 رنوى و رؤى عقيد 

الضحكةإاملميزةإالتيإتزرعإالتفاؤلإإإلىإمنإجمعتناإأجملإاأليام،إصاحبةإالقلبإالحنون،إصاحبةإإ

إوالبراءةإفيإقلوبنا.إ

 ديمة عاص ي 

إلىإشريكةإأياميإالتيإالإتنس ى،إإلىإمنإكانتإسنديإفيإكلإخطوةإوملجأيإفيإكلإعثرة،إإلىإالروحإإ

إالجميلة،إإلىإصغيرتناإاملدللة.

 لين األيوبي

،إإلىإالتيإكانتإتشاركناإإإلىإالتيإوجودهاإجعلإالطريقإأجمل،إإلىإالتيإكانتإأكثرإمنإرفيقةإعمر

إكلإلحظةإمنإفرحإوحزن،إإلىإملجأناإالدائم

 ريما الهندي 
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إلىإمنإشاركونيإاملقاعدإالدراسية،إإلىإمنإتحلوإالحياةإبرفقتهم،إإلىإالضحكاتإوالدمعات،إإلىإ

إكلإمقعدإوكلإفنجانإقهوة،إإلىإكلإتفصيلإجمعنيإمعهم.

 مى هيلم ريمان اللبابيدي ـ مرح الشعار ـ مرح عصفور ـ هي

إلىإمنإضاقتإالسطورإمنإذكرهمإفوسعهمإقلبي،إإلىإمنإزرعواإالسعادةإفيإدربي،إإلىإمنإأجملإإ

إذكرياتيإكانتإمعهم.إ

 بشرى الطبرة ـ سارة راض ي ـ لين ديوب

األثرإالطيبإاللطيفإبلسمإاأليامإالجامعية،إمنإرافقتنيإابتسامةإوجوههمإفيإكلإصباحإلي،إمنإ

إيإالسنواتإالخمس.إدامتإلهفةإاعينهمإملطالبيإف

 علي معروف ـ عبير محمد  

إإ
ً
إلىإمنإاحتوتنيإتحتإجناحيها،إإلىإمنإساندتنيإفيإأصعبإاألوقات،إإلىإمنإكانتإبجانبيإدعما

إوقوة.

 الدكتورة هبة الحكيم ـ الدكتورة وفاء صوان ـ الدكتورة ريم مريجي 

بكلمةإفيإالوصولإإلىإإإلىإكلإمنإراهنإعلىإعدمإوصوليإووصلت...إلىإكلإمنإساعدنيإبفعلإأوإإ

إولمإتشملهإكلماتي...
ً
إهنا،إإلىإمنإكانإلهإفضلإعليإونسيهإقلميإسهوا

 الصيدالنية فرح زهري مريم 

 الصيدالنية مرح زهري مريم 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ



vi 
 

إبالجميل...إلىإمنإأرفعإجبينيإفيإظله،إوأستمدإإ
ً
إوعرفانا

ً
إوخجال

ً
إوحبا

ً
إلىإمنإأنحنيإأمامهإإجالال

يرقبنيإبصمتإويوجنهيإبإيحاء...قدوتيإاألولىإومثليإاألعلى...إلىإمنإبذلإإقوتيإمنإقوته،إإلىإمنإإ

بكلإ اسمهإ أحملإ منإ إلىإ دربي،إ ينيرإ الذيإ نبراس يإ املقام...إلىإ هذاإ فيإ ألكونإ ونفيسإ غالإ كلإ

إقدإحانإقطفهاإبعدإطولإانتظار.....
ً
إفخر...أرجوإمنإهللاإأنإيمدإفيإعمركإلترىإثمارا

 أبي

صغرإوكانتإرمزإالتضحيةإوالحنان..إلىإمنإرآنيإقلبهاإقبلإعينها،إإلىإإإلىإمنإحملتإهميإمنذإال

منإاختصإهللاإالجنةإتحتإقدميها،إإلىإالقلبإالعامرإباملحبةإوالروحإالطيبة...إلىإمنإكانإدعاؤهاإإ

إسرإنجاحيإوحنانهاإبلسمإجراحي..إلىإبسمةإالحياةإوسرإالوجود..تعجزإكلماتيإعنإامتنانيإلها...

 أمي

طيب...إلىإالشجرةإالوارفةإالتيإالإتميلإوالإتنحني...عزوتيإوسندي...إلىإالصخرةإالتيإإإلىإمنبعإال

إاستندإعليهاإكلماإعثرتإبيإاأليام.

 أخوالي 

إت..إألطيبإقلوبإفيإالوجود..نديإوضلعيإالثابلنورإقلبيإاألول..إلس

 أخوتي 

إونحنإنشقإإ
ً
إاملصاعبإوسرناإسويا

ً
إلىإشريكاتيإفيإالعمل،إإلىإرفيقاتإالدرب،إإلىإمنإتجاوزناإمعا

إالطريقإنحوإالنجاح.إ

 فرح ومرح مريم 

الدرب رفاقإ إلىإإإلىإ األخوةإإإالطويلإ إلىإ لقلبي،إ السعادةإ يجلبإ منإ إلىإ يقاسمنيإهمومي،إ منإ

إبجانبيإفأنسواإوحدتي،إإلىإمنإتقاسمتإمعهمإأحلىإ
ً
الذينإلمإتلدهمإأمي،إإلىإمنإكانواإدائما

أيامي،إإلىإمنإحفرواإبصورهمإأجملإاللحظات،إلىإمنإعشتإمعهمإأحلىإأيامإالدراسةإإلىإمنإإ

إأضيعهم...إلىإمنإضاقتإبهمإالسطورإفوسعهمإقلبي.إإإعرفتإكيفإأجدهمإوعلموني
ّ

إأال

 أصدقائي

إلىإكلإمنإراهنإعلىإعدمإوصوليإووصلت...إلىإكلإمنإساعدنيإبفعلإأوإبكلمةإفيإالوصولإإلىإإ

إولمإتشملهإكلماتي...
ً
إهنا،إإلىإمنإكانإلهإفضلإعليإونسيهإقلميإسهوا

 الصيدالني حممد خري عارف طنطوري 
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Acknowledgment رالشك  

إ

 الىإمنإوقعتإعلىإعاتقهمإكاملإاملسؤولية

 جهدهمإفيإسبيلإانارةإطريقإالعلمإإاإبذلوإالىإمنإ

 نكنإلكمإكاملإالشكرإوالتقديرإ

 الشام الخاصة جميع دكاترة وأساتذة جامعة 

إ

اغناءإموضوعإإعلىإكلإماإقدمتهإلناإمنإتوجيهاتإومعلوماتإقيمةإساهمتإفيإونخصإبالشكرإمشرفتناإاملعطاءةإ

 دراستناإوعلىإمساعدتناإفيإاجتيازإكافةإالصعوباتإاثناءإحياتناإالجامعيةإ

 لقدإكنتيإلناإكاألمإالحنونإ

 الدكتورة رجوه جبيلي 
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 األشكال  فهرس

 

 رقم الصفحة  مضمون الشكل  رقم الشكل 
 3 دواء -آليات تداخل دواء 1الشكل 
 8 الدواء تأثيرات الغذاء على توزيع  2الشكل 
 12 النقل اللمفاوي لألدوية  3الشكل 
المسؤولة عن استقالب   CYP450أهم انزيمات  4الشكل 

 الدواء عند البشر
13 

 

 فهرس الجداول 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة  مضمون الجدول  رقم الجدول 
 29 الغذائية  -ملخص لبعض التداخالت الدوائية  1الجدول 
دواء التي تؤثر   -أهم األمثلة عن تداخالت دواء  2الجدول 

 CYP450على أنزيمات 
32 
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 والمصطلحات قائمة االختصارات

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلح المرادف  االختصار

(OATP ) Organic anion transporting polypeptides 

CYP Cytochrome p 

PEPT Oligopeptide transporter 

AAG Glycoprotein mino acidA 

P-gp P-glycoprotein 

CMs Chylomicrons 

LDL Low-density lipoprotein 

(Cl) Clearance 

CNS Central nervous system 

(Vd) volume of distribution 

MAO Mono amino oxidase 

MAOIS Mono amino oxidase inhibitors 

SSRI Selective serotonin inhibitors 

PDE5 phosphodiesterase type 5 

AAG Alpha 1-acid glycoprotein 
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 Introduction مقدمة  -1

تعالج  لألدوية  يمكن الصحية  وتشفي  أن  المشاكل  من  ذلك  ،العديد  يجب   ،ومع 
  نوعية، يجب أن تكون تأثيرات األدوية    ،تناولها بشكل صحيح للتأكد من أنها آمنة وفعالة

وال تتأثر أبداً باألغذية المصاحبة أو   ،وأن يكون لها نفس التأثير المتوقع لجميع المرضى
جرعة    ةوتكون غير سامة في أي  ،تؤدي إلى تناسب الفعالية مع الجرعة وأن    ،األدوية األخرى 

يتم    ،. ومع ذلكلتسبب شفاًء دائماً وتتطلب جرعة واحدة فقط   المثالي لم  فإن هذا الدواء 
 .  اكتشافه بعد 

مؤ  مكونات  على  األدوية  من  العديد  مختلفة ثر يحتوي  بطرق  اإلنسان  جسم  مع  تتفاعل    ة 
يمكن أن يكون للنظام الغذائي ونمط الحياة تأثير كبير على األدوية في بعض األحيان.  و 

بمعنى آخر تزداد التأثيرات    ،الدواء  فعالية  ل الدوائي هو حالة تؤثر فيها مادة ما على  داخالت
 الدوائي  –ل الدوائي  داخالت  ،و تنتج تأثير جديد ال ينتج عن أي منهما بمفردهأ  ،أو تنقص 

األدوية مع  وكذلك    واألغذيةالت بين األدوية  داخت  اً قد توجد أيض  ،ومع ذلك  أكثر شيوعًا  
قد تحدث بسبب سوء االستخدام العرضي أو بسبب نقص المعرفة حول   واألعشاب التي 

الت بين الغذاء والدواء أو داخالتقد تقلل  ،  لمواد ذات الصلةة الموجودة في افعالالمكونات ال
قد يؤدي استخدام بعض األعشاب والفواكه وكذلك الكحول إلى فشل  ،تزيد من تأثير الدواء

 العالج إلى حد يؤدي إلى حدوث تغييرات خطيرة في صحة المريض. 

بسبب التغيرات التي يسببها    سريرياً الدوائية الغذائية ذات الصلة  التداخالت  تحدث غالبية  
اآلثار الجانبية الرئيسية لبعض األنظمة الغذائية    وتشمل  ي للدواءحيو الغذاء في التوافر ال

وعالية   الدهنية  الغذائية  الحميات  طريق  عن  االمتصاص  تغيير  األدوية  على  )الغذاء( 
 ف. البروتين واألليا

التداخل ي ترتبط بالتأثير السريري لمعظم األدوية،  يعتبر التوافر الحيوي من المعالم الهامة الت
الدوائي األكثر أهمية يكمن في الخطورة العالية لفشل المعالجة بسبب نقص التوافر الحيوي  
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للدواء باإلضافة إلى االستجابة الفيزيولوجية لألغذية المتناولة وبشكل خاص إفراز حمض 
 1وية.المعدة الذي يزيد من التوافر الحيوي لبعض األد 

 Interactions results  نتائج التداخالت -2

قد تحدث التداخالت الدوائية عندما يتم إعطاء دوائين معًا لهما تأثيرات متشابهة  
قد يكون هناك    ، ( على سبيل المثالopposite)أو معاكسة    (additiveمماثلة )إضافة  

ومضادات    متشابه كالمخدرات كبير عندما يتم إعطاء اثنين من األدوية التي لها تأثير    تركين
 جانبية. الهيستامين التي تملك تأثير التركين كآثار 

 مجموعات: تقع التداخالت الدوائية عادة في أربع 

اء اآلخر وهويتم عندما ينقص أحد األدوية فعالية الدو       antagonism  تضادال -
 تأثيره. أو يحجب  

أو أكثر لفعالية دواء آخر عندما   ويتم synergismالتآزر   - في حال رفع دواء 
 التثبيط.يستخدم لوحده وهو عكس 

 معًا. وهو زيادة تأثيري دوائين عند استخدامهما  potentiation تركالتآزر المش -
أنزيم  وبشكل خاص بواسطة    metabolismالدواء  التدخل في عملية استقالب   -

43ACYB 2الذي يستقلب عدد كبير من األدوية واألغذية 

 Interaction Causes  أسباب التداخالت -3

 عن: ناتجة   ائيةذ الغ - الدوائية أو الدوائية -يمكن أن تكون التداخالت الدوائية

التعديالت   ومنها pharmacokineticتأثير الجسم على الدواء أي الحركية الدوائية   -
الدواء   امتصاص  خصائص  التوزيع  absorptionفي  أو   ،absorption،    أو

 excretionأو اإلطراح   metabolismاالستقالب )التمثيل الغذائي( 
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او  أي تأثير وجود دوائين     Pharmacodynamicالجسم أو عن تفاعل الدواء مع   -
يخضعان لالستقالب بنفس   أو في نفس موقع التأثير الحيوي )أو المستقبل(اء  ذ دواء وغ
 مما يبدل التأثيرات الدوائية  وتراكيز الدواء في المصل   الخميرة

فإن   ،على الرغم من أن التداخالت الدوائية تحدث من خالل مجموعة متنوعة من اآلليات 
 2,3.النتائج أو اآلثار تكون إما تعزيز التأثيرات أو تثبيطها

 

 دواء- . آليات تداخل دواء1الشكل 
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لألدوية  األغذيةتأثيرات    -4 الدوائية  الحرائك   Effects of food on the   على 

pharmacokinetics of drugs: 

التداخالت الدوائية والغذائية ظاهرة شائعة مرتبطة باألدوية التي يتم تناولها عن  
متصاص وتوزيع  اتحدث التعديالت في تأثير الدواء بسبب االختالفات في  و   ،طريق الفم

 ,23.تركيز الدواء مما يؤدي إلى تعديالت في  الدواء وإطراحستقالب او 

 Effect of food on drug absorption  الدواءتأثير الغذاء على امتصاص    -4-1

إلى األمعاء ليتم امتصاصها    تقلهايتم    ًا ثموكيميائي  اً فيزيائياألغذية المتناولة  معالجة    تتم
 وهي:يوجد ثالث طرق المتصاص الدواء بحسب خواص الكيميائية للدواء . واستقالبها

 . Passive diffusionالمنفعل االنتشار السلبي أو 

ويكون تدرج التركيز عبر الغشاء الفاصل بين فراغين في الجسم هو القوة المحركة لهذه 
يتحرك الدواء من المنطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز  أخرى،وبعبارة  العملية،

 أقل. 

ويبدي خصوصية    لإلشباع،وهو غير قابل    مادة ناقلة،االنتشار السلبي ال يشترك فيه أي  
 4.تمتص غالبية األدوية بهذه اآللية منخفضة،بنيوية 

 . Facilitated diffusionاالنتشار الميسر 

الغشاء تسهل    عابرة  carrierيمكن أن تدخل بعض المواد الخلية من خالل بروتينات ناقلة  
مما يسمح بمرور األدوية    الغشاء،مرور الجزيئات الكبيرة بعد أن تحدث تغيرات شكلية في  

داخل الخاليا ونقلها من منطقة ذات تركيز    إلى endogenousأو الجزيئات داخلية المنشأ  
هذه العملية معروفة باالنتشار الميسر وهي ال تتطلب   منخفض،عاٍل إلى منطقة ذات تركيز  

تكون    لطاقة،ا أن  على    مشبعة،ويمكن  تتنافس  مركبات  بواسطة  تثبيطها  يتم  أن  ويمكن 
 4,الناقل.
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 . Active transportالنقل الفعال 

عدد   الغشاء،تشترك في هذا النمط من إدخال الدواء بروتينات خاصة حاملة متواجدة على  
بنية   إلى حد كبير  التي تشبه  الناتجة بشكل metabolitesالمستقلبات  قليل من األدوية 

بفعالية   تنتقل  أغشية طبيعي  نوعية    عبر  ناقلة  بروتينات  باستخدام   specificالخاليا 
proteinscarrier . 4 

 صةنزيمات المتخص تحتوي الخاليا المعوية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الناقالت واأل
ألن جزيئات الدواء يمكن    كبيرة من العناصر الغذائية،واستقالب مجموعة    إفراغامتصاص و ب

فقد يؤدي وجود الطعام إلى   ،الجهازي ان  أن تستخدم مسارات متطابقة للوصول إلى الدور 
اعتماد  للدواء  األمعاء  امتصاص  تسريع  أو  تأخير  أو  زيادة  أو  الخصائص    اً تقليل  على 

الت بين الغذاء والدواء على  داخيمكن أن يكون ذلك بسبب الت  ،الفيزيائية والكيميائية للدواء
 5وال يمكن تجنب هذه التداخالت. مستوى الطبقة األحادية المعوية

االمتصاص    لتداخلا  -4-1-1 ناقالت   Interference with والتدفقمع 

absorption and flow transporters : 

ما تنشأ التداخالت بين الغذاء والدواء من جزيئات األدوية والمغذيات التي تتنافس    اً غالب
 :على نفس طريق النقل

ينقل   - عضوي   Organic anion transporting  ببتيدات  عديدأنيون 

polypeptides (OATP) 

 ،البروتينات ( هي عائلة من ناقالت امتصاص  OATP)أنيون عضوي ينقل عديد ببتيدات  
 .والتي يمكن العثور عليها في كل من الكبد واألمعاء

التحديد  أقل    OATP2B1يوجد    ،على وجه  القمي  OATP1A2)وبدرجة  الغشاء  ( في 
أن   المعروف  من  المعوية  المغذيات   OATP2B1للخاليا  امتصاص  في  كبير  دور  له 

ما    اً غالب  ،الدقيقة غير معروفةعلى الرغم من أن اآللية    دوية من الجهاز الهضمي،واأل
 5تعتمد األلية على درجة الحموضة.
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الصفراوية وهرمونات   الحموض في نقل الركائز الذاتية بما في ذلك    OATPتشارك ناقالت  
 .الغدة الدرقية والبروستاجالندين والبيليروبين جلوكورونيدات 

وفيكسوفينادين   البروتيني  األنزيم  ومثبطات  الستاتين  الشائعة  األدوية  ركائز  تشمل 
Fexofenadine    وميدازوالم Midazolam  مونتيلوكاست و     Montelukast 

، وقد أثبتت الدراسات المتعددة التي أجريت على البشر Talinololوتالينولول     وأليسكيرين
  الغريفون في امتصاص األمعاء لهذه األدوية عند تناولها مع عصير    اً سريري  اً مهم  اً انخفاض 

 والبرتقال والتفاح. 

ة تعتبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من مركبات الفالفونويد الموجودة في هذه العصائر مسؤول
المختبر في  الفعالية  هذه  غ  ،عن  أن  االكسدة لوحظ  ومضادات  الفالفونول  ليكوسيدات 

 5ًا.أيض OATP1A2 تثبطالعشبية والشاي األخضر   الموجودة في المستخلصات 

 Oligopeptide transporter   (PEPT1 )ببتيد  أوليفوناقل  -

للخاليا الظهارية    توجد ناقالت الببتيدات قليلة الببتيد بشكل أساسي في األغشية القميةوهي  
المعوية ومن المعروف أنها تشارك في امتصاص الببتيدات ثنائية وثالثية الببتيدات واألدوية  

 ما يلي: اً وتشمل ركائز األدوية األكثر شيوع  ،الشبيهة بالببتيد 

بيتا  الحيوية  األولية    ،والسيفالوسبورين  ، الكتام-المضادات  وبعض   L-dopaوالعقاقير 
يمكن أن يحدث تفاعل عندما يتنافس قليل   ،اً نظري  ،مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين

للببتيد  دواء محاٍك  ال  ،الببتيد مع  اإلبالغ عن  الرغم من عدم  الصلة   تداخالت على  ذات 
 5.في األشخاص المصابين اً سريري

P-glycoprotein (P-gp) -  غليكوبروتين 

ووسيط  P-glycoproteinيعتبر   دراسة  التدفق  نقل  عمليات   داخالت لت  اً معروف  اً أكثر 
 .اً دوية الغذائية ذات الصلة سريرياأل
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يمكن العثور على هذا الناقل في مجموعة واسعة من األنسجة على الرغم من أن وجوده 
الغذاء والدواء على الرغم من أن آليات   تداخالت المعوي الواضح هو األكثر صلة في سياق  

  ATPال  من المعروف أن  على سبيل المثال،   ،العمل الدقيقة ال تزال بحاجة إلى توضيح
تم تحديد مجموعة واسعة من الركائز بما في ذلك مضادات    ،التحلل المائييشارك في  

  القلب واألدوية الخافضة للضغط والسيكلوسبورين والتاكروليموس والمورفين  نظم  طراب اض
وكومارين والفالفونيدات الموجودة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفواكه والخضروات  الفورانو 

 .لغلوكوبروتينمن المثبطات الغذائية الرئيسية لـ

مع ركائز  الغريفون عند تناول عصير  اً العديد من التداخالت ذات الصلة سريري تسجيلتم 
P-gp  وهو ركيزة لكل من    ،ينادينمعروفة ومن األمثلة الجديرة بالمالحظة فيكسوفOATP  

الكلي للفيكسوفينادين عند تناوله   الحيوي )التدفق(. ينخفض التوافر    P-gp)االمتصاص( و  
 gp-P.,45بالنسبة لـ  OATPلـ   اً مع عصير الفاكهة بسبب تثبيط أكثر وضوح

مع    -4-1-2 الطبقةالتفاعل  أحادية  الغشاءعلى  التأثير    –   األمعاء   سيولة 

Interaction with the intestinal monolayer – influence on 

membrane fluidity : 

على امتصاص   اً للجزيئات التي تزيد من سيولة األمعاء أحادية الطبقة أن تؤثر نظرييمكن  
الدواء ألن زيادة السيولة يمكن أن تزيد من معدل انتشار بعض األدوية. لقد ثبت أن مركبات 

 3.أغشية خلوية مما يزيد من سيولتها  تتوزع في tocopherol-α الفالفونويد والكوليسترول و

المعوية  -4-1-3 األدوية  استقالب  إنزيمات  مع   Interactions with  التداخالت 

enteric drug-metabolizing enzymes 

عادًة ما تكون الخاليا الظهارية لألمعاء الدقيقة البشرية )الخاليا المعوية( هي الموقع األول 
هما    CYP2C9و    CYP3A،الستقالب األدوية لألدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم

الدقيقة  CYPإنزيمات   األمعاء  في  المجموع<    ،الرئيسية  في  إجمالي    95وتمثل  من   ٪
ستقالب للدواء يمكن أن  تجدر اإلشارة إلى أن توزيع إنزيمات اال  ،. ومع ذلكCYPمحتوى  
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في األمعاء الدقيقة تختلف بشدة عن    CYPيختلف على طول األمعاء الدقيقة وأن وفرة  
 5في الكبد. CYPوفرة 

 Effects of food on drug الدواء  توزيع  على  الغذاء  تأثيرات  -4-2

distribution : 

يمكن أن تؤثر حالة التغذية على مسار نقل الدواء من األمعاء إلى الدورة الدموية )الليمفاوية  
األدوية على األعضاء واألنسجة بما في ذلك المواقع المستهدفة   البابي( توزيعمقابل الوريد  

هذا القسم التغيرات التي يسببها الغذاء    يناقش(  2)الشكل    .اإلطراحوأجهزة    ،وغير المستهدفة
  5في توزيع األدوية وتداعياتها السريرية.

 

 

 

 

 

 

 

الذي يتم تناوله عن طريق الفم يصادف أواًل محتويات المعدة   الدواء  تأثيرات الغذاء على توزيع الدواء  .2رقم  الشكل  
ما تعرض هذه العملية جزيئات    اً (. غالب 2(. سيتم امتصاص الدواء المذاب بشكل أساسي من األمعاء الدقيقة )1)

يئات  في الجزء الداخلي إلى اليمين(. جز   2الدواء إلى أنزيمات استقالب الدواء داخل الخاليا المعوية )انظر رقم  
وبالتالي تدخل    ، الدواء التي تعبر الخاليا المعوية السليمة سيتم نقلها بعد ذلك عبر الدم إلى الوريد البابي الكبدي

(. ُيظهر الشكل الداخلي إلى اليمين حركة جزيئات الدواء عبر أشباه الجيوب الكبدية من الوريد  3الجيوب الكبدية )
يمكن أن    ،مركزي للكبد )يمين(. عندما تتحرك جزيئات الدواء عبر الجيوبالكبدي البابي )يسار( باتجاه الوريد ال

الصفراوية   أو نقلها مرة أخرى    األقنيةتنتشر في خاليا الكبد أو يتم نقلها إليها حيث يمكن استقالبها أو نقلها إلى  
 ،األيمن من الشكل الداخلي(  إلى أشباه الجيوب بمجرد دخول جزيئات الدواء ومستقلباتها إلى الوريد المركزي )الجانب

 . (Kenneth Bachmann، in Pharmacology، 2009) . .العامة فإنها تصل إلى الدورة الدموية 
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 : Lymphatic transport of drugs  اللمفاوي لألدوية النقل -4-2-1

تُنقل غالبية األدوية من األمعاء إلى الدورة الدموية الجهازية عبر الشعيرات   ،بعد االمتصاص 
ثم عبر الوريد البابي إلى الكبد قبل الوصول إلى الدورة الدموية    ،الدموية واألوردة المساريقية

على شبكة غنية من األوعية اللمفاوية التي   اً تحتوي ظهارة األمعاء أيض  ، ومع ذلك  ،العامة
قبل أن تنضم في النهاية إلى   ،ميع األوعية اللمفاوية المساريقية والعقد الليمفاويةتتجمع لتج

يفرغ مباشرة في الدورة الدموية الجهازية عبر الوريد تحت   الذي  القناة الليمفاوية الصدرية
 (3تجنب المرور عبر الكبد )على عكس دم الوريد البابي(. )الشكل   يتم الترقوة وبالتالي

ال يتم نقل معظم األدوية بكميات كبيرة عبر األوعية اللمفاوية حيث أن معدل   ،ومع ذلك
ضعف عن معدل تدفق الدم   1000-500تدفق السائل الليمفاوي المساريقي يقل بمقدار  

المحبة  ن الدهون الغذائية وبعض المركبات  فإ  ،وعلى النقيض من ذلك  ،عبر الوريد البابي
  prodrugsطالئع الدواء  و / أو    المحبة للدسم بشدةبما في ذلك األدوية    ،للدسم بشدة

األدوية  ارتباط  طريق  عن  ذلك  يتم  اللمفاوية.  األوعية  عبر  األمعاء  من  نقلها  يمكن 
)في   بالدهون  الغنية  الدهنية  كايلوميكرو األو   الدرجةبالبروتينات    ،chylomicronsن لى 

CMs المنشأ.  داخليةالدهون ( التي يتم تجميعها في الخاليا المعوية من الدهون الغذائية و 

على نقل    ،على وجه الخصوص   ، يؤثر المكون الدهني في الطعام )كمية ونوع الدهون(
تكوين   الغذائية  الدهون  بعض  تحفز  حيث  المعوية  اللمفاوية  في األدوية   الكايلوميكرون 

يؤدي تناول    ،األمعاء وبالتالي تزيد في الدهون الليمفاوية ونقل األدوية. على سبيل المثال
إلى   ، بعد تناول الطعام  (Halofantrine)   األدوية عالية الكثافة للدهون مثل هالوفانترين

باإلضافة   في حالة الصيام،  بتناولهاادة نقل األدوية اللمفاوية المعوية بشكل ملحوظ مقارنة  زي
يؤثر نوع الدهن في الوجبة على مدى نقل األدوية اللمفاوية. يعكس هذا حقيقة    ،إلى الكمية

أن الدهون طويلة السلسلة )مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون وزيت فول الصويا والدهون  
نية وما إلى ذلك( ولكن ليست الدهون قصيرة أو متوسطة الطول )مثل تلك الموجودة الحيوا

يمكن أن تؤثر    كما  مكن أن تؤثر على نقل األدوية،ي  ،في تركيز أعلى في زيت جوز الهند(
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كما أن الدهون    ،على الدهون الليمفاوية ونقل األدوية  اً االختالفات في تشبع الدهون أيض 
ونقل الدهون اللمفاوية مقارنًة بالدهون    CMتكوين  األحادية والمتعددة غير المشبعة تعزز 

ونقل    CMوبالتالي يمكن توقع زيادة أكبر في تكوين الـ    ،المشبعة بطول السلسلة المكافئ
 5الدهون الليمفاوية. تعزيز نقل األدوية اللمفاوية بكفاءة.

 : Binding to lipoproteins لبروتينات الدهنيةاالرتباط با -4-2-2

البروتينات الدهنية هي مركبات جزيئية كبيرة تنقل الدهون والجزيئات المحبة للدهون )بما  
في ذلك بعض األدوية مثل هالوفانترين وسيكلوسبورين من خالل البيئة المائية للدورة الدموية  

 والجهاز الليمفاوي.

على   اً هنية اعتماد يمكن أن ترتبط األدوية المحبة للدهون إما بنواة أو سطح البروتينات الد  
 خصائصها الفيزيائية والكيميائية. 

قد يحدث االرتباط أثناء االمتصاص المعوي أو عند دخول الدواء إلى الدورة الدموية بطريقة  
الحر  الجزء  الدهنية  بالبروتينات  االرتباط  يقلل  البالزما.  ببروتينات  الدواء  مماثلة الرتباط 

 . الدم / البالزما)غير المرتبط( من الدواء الموجود في 

)غير المرتبط( بشكل أكبر لالنتشار عبر أغشية الخاليا    الحريتوفر الدواء    ،بشكل عام 
قد يؤدي االرتباط بالبروتينات الدهنية إلى    ،وللدخول إلى األعضاء واألنسجة. بهذه الطريقة

( وكذلك  Vdللتوزيع على األنسجة وبالتالي تقليل حجم التوزيع )  الحرتقليل توافر الدواء  
 عن طريق تقليل االمتصاص في الكبد و / أو الكلى. CLEARENCE( Clالتصفية )

نق  ،وبالتالي  أو  إلى زيادة  الدهنية  بالبروتينات  التخلص من قد يؤدي االرتباط  صان في 
 األدوية ألنسجة معينة من خالل تعزيز التفاعل مع مسارات نقل البروتينات الدهنية المحددة. 

وأن    ، بالنظر إلى أن الطعام له مجموعة من التأثيرات على استقالب البروتين الدهني ونقله
الدهني فربما ال للبروتين  CL/vdبالبروتين الشحمي يمكن أن يزيد أو ينقص من  رتباطاال

 5 يكون من المستغرب أن يكون لتناول االدوية مع الطعام مجال واسع من التأثيرات.
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 :  Plasma protein binding بروتين البالزما ارتباط -4-2-3

جم / ديسيلتر( وهو البروتين   5- 3.5األلبومين هو بروتين البالزما األكثر وفرة )تركيز  
 Alpha  بروتين سكري حمضي  1- ا  ألف  ،الذي ترتبط به األدوية في البالزما  اً األكثر شيوع

1-acid glycoprotein  (AAG)،  ب وجوده  من  الرغم  من    تراكيزعلى  بكثير  أقل 
العديد من البروتينات  و ربط األدوية  ي  لذيبروتين البالزما الرئيسي الثاني ا  ، لكنهاأللبومين
 . معينة بأدويةوقد ترتبط داخلية المنشأ لبعض المواد  لفة النوعيةذات األاألخرى 

المنشأ   والخارجية المنشأ  داخلية    القدرة على ربط مجموعة من المركبات متلك األلبومين  ي
الدهنية    )األدوية( األحماض  ذلك  في  األدوية    والمستقلبات بما  من  والعديد  والهرمونات 

لأللبومين من االرتباط بمجموعة كبيرة من   البنية المرنة(. تمّكن الشوارد السالبةالحمضية )
جزيئات من األحماض الدهنية في وقت   تسعذلك ما يصل إلى ما يعادل  الجزيئات بما في  

  اً الموقع األول )ُيسمى أيض  -واحد. يوجد موقعان رئيسيان للربط لألدوية على األلبومين  
 موقع ارتباط الوارفارين( والموقع الثاني )موقع ارتباط البنزوديازيبين(.

الموجبة(  الشوارد  )المحبة للدهون    لالرتباط باألسس  تفضيالً   AAGُيظهر    ،من ناحية أخرى 
جيب ربط واحد مسؤول عن ربط  ذو  عبارة عن بروتين سكري    AAG  المعتدلةواألدوية  

 معظم األدوية. 

فإن    ،للربط   ولديه جيب رئيسي واحد أقل بكثير في البالزما    اكيزموجود بتر   AAGألن    اً نظر 
بـ   للتشبع    AAGاالرتباط  قابلية  أكثر  االرتباط  يكون  من  الدواء  تركيز  في  زيادة  مع 
على الوصول إلى المواقع المستهدفة وغير    على قدرتهاألدوية  اتخرب  يؤثر  باأللبومين.  

 التأثير العالجي.على المستهدفة وبالتالي  

بالتفصيل في   التأثيرات الغذائية على ارتباط بروتين البالزما  يتم استكشاف  األدبيات.  لم 
يمكن أن يقلل حيث  ،  AAGواأللبومين    اكيزالتغييرات في حالة التغذية يمكن أن تغير تر 

في حين أن النظام الغذائي الغني بالبروتين قد   ،AAGو األلبومين    تراكيزسوء التغذية من  
 على ارتباط األدوية ببروتينات   اً يمكن أن تؤثر المكونات الغذائية والمستقلبات أيض،  يزيدها
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المثال  ،البالزما سبيل  الدسمةترتبط    ، على  تؤدي    الحموض  أن  ويمكن  باأللبومين  بشدة 
التغيرات في   ةالزياد  باأللبومين.  ارتباط األدوية  تعديل  إلى  الدهنية  األحماض  تركيز  في 

الدم في  الجلوكوز  السكري   ،تركيز  مرض  في  يظهر  أيض  ،كما  األلبومين    اً تعدل  ارتباط 
 5.األدويةب االرتباطبالجليكوزيل و 

 

عن طريق الفم، يتم نقل غالبية األدوية من األمعاء    الدواء   بعد تناول  .ي لألدويةالنقل اللمفاو   .3رقم  الشكل  
ثم عبر الوريد البابي    (، 1إلى الدورة الدموية الجهازية من خالل الشعيرات الدموية واألوردة المساريقية )

  ضمنيتم تجميع الدهون الغذائية    المقابل،(. في  2)   محيطيةإلى الكبد قبل الوصول إلى الدورة الدموية ال
يمكن أن ترتبط    وبالمثل،(.  3بروتينات دهنية )دوائر صفراء( تنتقل من األمعاء عبر األوعية اللمفاوية )

البروتينات الدهنية أثناء المرور عبر الخاليا المعوية ومن ثم ب طالئع األدوية المحبة للدسماألدوية و/ أو 
(. تميل اإلدارة المشتركة مع الدهون المشتقة من الطعام 4يتم نقلها من األمعاء عبر األوعية اللمفاوية )

إلى زيادة نقل األدوية اللمفاوية. تتدفق األوعية اللمفاوية التي تصرف األمعاء من خالل واحدة أو أكثر 
العقد الليمفاوية قبل أن تنضم إلى القناة الليمفاوية الصدرية التي تفرغ اللمف مباشرة في الدورة الدموية   من

 اللمفاوية وبالتالييتجنب المرور عبر الكبد وتعزيز نقل األدوية    ممافي الوريد تحت الترقوة فوق القلب.  
(. عند الدخول في الدورة 5وجي لألدوية )يمكن أن يقلل من استقالب الدواء األول ويعزز التوافر البيول

يمكن أن ترتبط األدوية بشكل عكسي ببروتينات البالزما )النجوم الزرقاء( أو البروتينات   الجهازية،الدموية  
بسهولة من األوعية الدموية وأغشية    مرور(. فقط األدوية الحرة قادرة على ال6الدهنية )الدوائر الصفراء( )

كن للتغيرات التي يسببها الغذاء في ارتباط األدوية ببروتينات البالزما و / أو البروتينات الخاليا العابرة. يم
وتصفية الدواء )من خالل التأثير على امتصاص    واألنسجة،الدهنية أن تغير من تصرف الدواء لألعضاء  

 Biologi, (2020, September 30). ECM. Issuu الدواء في أعضاء التصفية(.
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الغذاء  -4-3 األ  تأثير  استقالب   Effect of food on drug  دويةعلى 

metabolism  : 

  بسبب تعرضها ألنزيم  استقالب األغذيةالدوائية نتيجة تغيير    التداخالتتحدث العديد من  
CYP450  تتفاعل األدوية مع نظام  ، حيثCYP450    بعدة طرق. يمكن استقالب األدوية

  30يوجد ما يقرب من    .أو عدة إنزيمات   CYP450عن طريق إنزيم واحد فقط من إنزيم  
إنزيمات    اً إنزيم ا  CYPمن  استقالب  عن  البشرالمسؤولة  في  أن    توثيق  تم  وقد   .لدواء 
 ، CYP 1A2،  2C9إنزيمات رئيسية:    6ُيعزى إلى    أن  يمكن  الدواء  استقالب   ٪من90

2C19، 2D6، 2E1، وA26.5,6 

 

 المسؤولة عن استقالب الدواء عند البشر CYP450 أهم انزيمات. 4الشكل رقم 

Horn, J. P. R., & Hansten, P. P. D. (2021, March 8). Drug Interactions with 

CYP3A4, An Update. Pharmacy Times . 
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تسبب   التي  األدوية  إلى  في  يشار  دوائية  األغذية تداخالت  إما    CYP450  استقالب 
النشاط   المثبطات  تمنع  إنزيمات   االستقالبيبمثبطات أو محرضات.  أو أكثر من  لواحد 

CYP450  المثبط على استقالب الدواء على عوامل مثل الجرعة وقدرة   التأثير. يعتمد مدى
وعادة ما تحدث التأثيرات المثبطة على الفور. باإلضافة إلى   باإلنزيم.المثبط على االرتباط  

المثال  ،ذلك سبيل  )على  وتثبيطه  اإلنزيم  نفس  بواسطة  الدواء  استقالب   ، يمكن 
 ، واحد وتثبيط إنزيم آخر )على سبيل المثالأو يمكن استقالبه بواسطة إنزيم    ،اإلريثروميسين(

. تزيد المحفزات CYP450لالستفادة منها من تثبيط    اً تيربينافين(. يمكن دمج األدوية عمد 
  ، االستقالبيعن طريق زيادة تخليق اإلنزيم. على عكس التثبيط    CYP450من نشاط إنزيم  

اإلنزيم نشاط  زيادة  قبل  تأخير  هناك  يكون  ما  الدواء    اً اعتماد   ،عادة  عمر  نصف  على 
 5,6المحفز.

 : Effect of food on drug excretion االدوية طراحإعلى  األغذيةتأثير  -4-4

إلى حد   ،وخاصة األدوية القابلة للذوبان في الماء ومستقلباتها  ،معظم األدوية  إطراحيتم  
وتفرز في  تغيير  دون  الكبد  األدوية عبر  بعض  تمر  البول.  الكلى في  كبير عن طريق 
الصفراء. يتم تحويل األدوية األخرى إلى مستقلبات في الكبد قبل إفرازها في الصفراء في  

يتم التخلص من الدواء    ،قناة الهضمية. من هناكالصفراء بعد ذلك ال  تدخلثم    ،الحالتينكال  
في البراز أو إعادة امتصاصه في مجرى الدم وبالتالي إعادة تدويره. تفرز بعض األدوية  
  في اللعاب والعرق والثدي والحليب وحتى هواء الزفير. يتم إخراج معظمها بكميات صغيرة 

 عن طريق هذه الطرق الثانوية لإلطراح. 

ة  نعام تغيرات في درجة الحموضة في البول من خالل عمليات مثل القلو يمكن أن يسبب الط
أو على العكس من التحمض   فقطبسبب تناول الحليب أو بسبب اتباع نظام غذائي نباتي 

 المتشرد ألنه يتم إعادة امتصاص الشكل غير    اً الناجم عن نظام غذائي غني بالبروتين. نظر 
يمكن    ،أساسي بعد الترشيح أو اإلفراز الكبيبيبشكل    الحموض أو األسسمن األحماض أو  
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أن تؤدي التغيرات في درجة حموضة البول إلى تغيير في الحرائك الدوائية لألدوية التي يتم  
 التخلص منها بواسطة الكلى.

ثابت  الغذائي  النظام  الحفاظ على  بضرورة  التوصية  تم  فقد  العالج    اً وبالتالي   بدواءأثناء 
يتأثر    (Memantine)ميمانتين   الدوائي  مخططحيث  بدرجات   ةالحرائك  كبيرة  بدرجة 

 5الحموضة في البول.

لألدوية    -5 الدوائية  الديناميكية  على  األغذية   Effects of food on theتأثيرات 

pharmacodynamics of drugs 

لألدوية عن طريق تعديل امتصاص    الحيوي يمكن أن يؤثر الطعام على التوافر  
أو   إطراحهالدواء  أو  استخدامه  أو  الاستقالبه  أن  المعروف  من  مع    تداخالت.  الدوائية 

المغذيات يمكن أن تؤدي إلى ضعف امتصاص بعض األدوية التي يتم تناولها عن طريق 
دوائية دون المستوى األمثل في الموقع المستهدف مما يؤدي إلى   تراكيزالفم وقد تؤدي إلى  

مما يؤدي    ،للدواء  الحيوي يمكن أن يؤدي الغذاء إما إلى انخفاض التوافر  ما  كفشل العالج.  
التوافر   العالج أو زيادة  مما يزيد من احتمالية اآلثار الضارة لألدوية   ،الحيوي إلى فشل 

حدوث   إلى  يؤدي  أن  الضارة   تسمم.ويمكن  الدوائية  األحداث  من  الوقاية  من   ،لتمكين 
المناسب أن يكون اختصاصيو الرعاية الصحية على دراية جيدة بأوجه عدم توافق الطعام  

 5 .مع األدوية ذات الصلة وعوامل الخطر المرتبطة بهااألعشاب  /
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 Interaction types أنواع التداخالت -6

 Drug-food interactions   الغذائية –التفاعالت الدوائية   -6-1

شيوع األكثر  األنواع  يلي  واألدوية  اً فيما  المغذيات  بين  لمنع   ،للتداخالت  توصيات  مع 
 (2)الجدول  6المشاكل القاتلة المحتملة

 الفموية مع الكحول  السكر األنسولين وأدوية -6-1-1

السكري عن   تأثيرات األنسولين أو عوامل  أو يطيل من  الكحولي أن يزيد  للشراب  يمكن 
يمكن أن يستمر تأثير الكحول   .طريق الفم )حبوب( وبالتالي يؤدي إلى نقص السكر في الدم

 ،ساعة. تشمل أعراض نقص السكر في الدم العصبية  12الخافض للجلوكوز من ثماني إلى  
والغيبوبة    ،والنعاس  ،واالرتباك  ،والخفقان  ،والضعف  ،والجوع الشديد   ،واالرتجاف  ،والتعرق 

في النهاية. يمكن لألفراد تقليل مخاطر انخفاض نسبة السكر في الدم عن طريق تناول 
المشروب   مع  خفيفة  وجبة  تناول  طريق  عن  أو  الطعام  وقت  في  الكحولية  المشروبات 

أن تسبب بعض أدوية السكري التي تؤخذ عن طريق الفم مثل يمكن    ،باإلضافة إلى ذلك
 6والغثيان عند تناولها مع كحول. والتوهجالدوخة  الكلوربروباميد 

 واألعشابالفموية   السكر أدوية -6-1-2

يجب تجنبها مع   الدم والتيأكثر األعشاب شيوعًا التي يتم تناولها لخفض نسبة السكر في 
 7األدوية الخافضة للسكر هي:

- Syzygium Cumini (Jamun ) 

  50باسم التوت األسود الهندي. أظهرت عند مستوى جرعة    Jamunتسمى أيضًا فاكهة   
تقليديًا كعامل   Jamunيستخدم  ،  ملغ / كغ انخفاضًا كبيرًا في مستوى الجلوكوز في الدم

لذلك يجب تجنبه أثناء عالج مرض السكري ألن تناولها مع أدوية   ،مضاد لمرض السكري 
 السكر عن طريق الفم يؤدي إلى نقص سكر الدم الشديد.
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 (Garlic ،Allium sativumالثوم ) -

بينت الدراسات أن الثوم له دور كبير في خفض نسبة سكر الدم عن طريق زيادة تحفيز  
 إفراز األنسولين وتقليل امتصاص السكريات وتحسين مقاومة األنسولين. 

تأثير خافض لسكر الدم عند الحيوانات المصابة بداء  وأظهرت الدراسات أن زيت الثوم 
السكري وكذلك في البشر. حيث أدى تناول غليمبريد مع الثوم خفض في نسبة السكر في 
الدم نظرًا لخصائصه الخافضة لسكر الدم. ويمكن أن يعمل على تنظيم سكر الدم ولكن 

 جيد. يجب المراقبة لسكر الدم بشكل

 (Cinnamonالقرفة )  -

تعمل القرفة على زيادة استجابة الخاليا لهرمون األنسولين وتساعد على تقليل نسبة السكر 
في الدم، حيث أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أّن لها تأثيرًا قويًا في السيطرة على 

األكل ومعدل إفراغ  مرض السكري من النوع الثاني، ولها دور في خفض مستوى السكر بعد  
لذا تنصح الدراسات بعدم مشاركة ،  المعدة من الطعام، وخفض مستوى الهيموجلوبين السكري 

األدوية التي تخفض من نسبة السكر مع تناول القرفة خشيت حدوث هبوط شديد بنسبة  
  السكر.

  النباتات التي تتداخل في استقالب السولفونيل يوريا وتزيد فعالية أنزيمات  -6-1-3
CYP:7 

 ( Ginkgo bilobaالجينكو بيلوبا )

والسلوكية.    والنفسية  العصبية  بعض االضطرابات  عالج  مفيدة في  النبتة  هذه  تكون  قد 
وحددت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والدراسات السريرية أن عملية االستقالب 

يتم تحفيزها بشكل كبير بواسطة خالصة   tolbutamideلدواء    CYP2C9بوساطة أنزيم  
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G. bilobaالبالزما وتقليل تأثير دواء    سكر  تراكيزخفض  تقليل قدرته في  أدى إلى   ، مما
tolbutamide .كخافض لسكر الدم 

وتزيد فعالية األدوية الخافضة  CYP2C9 العصائر التي تثبط فعالية أنزيم    -6-1-4
 8لسكر الدم:

ويزيد   CYP2C9عصير الرمان قد يثبط نشاط    (:Punica granatumعصير الرمان ) 
 الخافض لسكر الدم. زيادة تأثيرهمن تركيز التولبوتاميد في البالزما مما يؤدي إلى 

( األناناس  البروميلين  Pineapple   juiceعصير  على  األناناس  عصير  يحتوي   :)
bromelain    كمكون رئيسي وقد ثبت أنه يثبط فعالية أنزيمCYP2C9  وبالتالي  ،  وبشدة

يتناولون مركبات  الذين  السكري  تناول عصير األناناس عند مرضى  أثناء  يجب االنتباه 
وهذا يؤدي إلى رفع تركيزاها في البالزما   CYP2C9السلفونيل يوريا التي تستقلب بوساطة  

 وخفض نسبة سكر الدم بقوة. 

 خافضات الشحوم -6-1-5

 : والغريفون الستاتين  -

الستاتينات هي أدوية فعالة للغاية في خفض الكوليسترول. يمكن أن يؤدي شرب عصير  
الطازج إلى زيادة كمية بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول    تناوله بالشكلأو    الغريفون 

للستاتينات  اآلثار الجانبية    تشمل.  األدويةفي الدم ويؤدي إلى آثار جانبية محتملة أكبر لهذه  
التي تنعكس في ارتفاع مستويات الترانساميناز )ناقلة أمين    وتبدالت كبديةالعضالت    وجع

أميناز الغلوتاميك البيروفي في الدم( في فحص   وترانسأوكسالوسيك في الدم    -الجلوتاميك  
  وهو أكثر اعتداالً ، تينبشكل خاص مع سيمفاستاتين ولوفاستا  اً الدم. يكون هذا التفاعل قوي

لذلك من المهم لكبار السن التحقق مما   ،وغير موجود مع برافاستاتين  ،مع أتورفاستاتين  
تتداخل قبل التنازل عن الغريفون الغني بفيتامين  الستاتين الموصوفة لهم    أدويةإذا كانت  

C.9 
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 الستاتينات ونخالة الشوفان -

من امتصاص الدواء وبتالي يمنع   Lovastatinيقلل استهالك البكتين ونخالة الشوفان مع  

 9تأثيرها الخافض للكوليسترول.

 الستاتينات وأرز الخميرة الحمراء -

استخدم كغذاء   حيث  األحمر  اللون  تمنحه  الخميرة  من  بأنواع  تخميره  تم  أبيض  أرز  هو 
  الهضمي، وجد فز للدورة الدموية والجهاز  وعامل طبي حيث لوحظت فوائده العالجية مح

فهو يحتوي على على    LDLوأن أرز الخميرة الحمراء يخفض من مستويات الكوليسترول  
مركبات الموناكولين التي تثبط عمل األنزيم المسؤول عن إنتاج الكوليسترول في الكبد لذلك  

خفاض في الكوليسترول عند أخذ أدوية الستاتينات مع أرز الخميرة الحمراء سيؤدي إلى ان
 9الضروري لتكوين الهرمونات وأغشية الخاليا.

 :الغريفون حاصرات قنوات الكالسيوم و  -

، عند تناول الغريفون مع هذه األدوية توصف حاصرات قنوات الكالسيوم الرتفاع ضغط الدم
والذي    ،CYP3A4 باإلنزيم المعوي المسمى  الغريفون عنصر طبيعي موجود في    يلتصق 

الدم   ها في مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات   ،حاصرات قنوات الكالسيوم  يعدل من تخرب 
 .إلى جانب زيادة اآلثار الجانبية الخطيرة ،بشكل مفرط

يمكن    ،ضار. على سبيل المثالالتأثير  الإلحداث    الغريفون كبيرة من    كميةال يتطلب األمر  
٪  50بنسبة   CYP3A4 أونصات أن يقلل من مستويات  6لكوب واحد من العصير سعة 

علىاً تقريب التأثير  ثلث  أن  إلى  الدراسات  إحدى  أشارت  ببطء.  يتبدد  التأثير  هذا   . 
CYP3A4  ساعة كاملة 24بعد   يستمر الغريفون من عصير. 

بين   التفاعل  أقوى   الغريفون يكون  الكالسيوم  قنوات  المثال   ،وحاصرات  سبيل  مع   ،على 
يمكن    ،ونيفيديبين    ،وديلتيازيم  ،وأضعف مع أملوديبين  ونيسولديبين  ،ونيكارديبين  ،فيلوديبين
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يكون   تانغلوزأن  ب  هيو   ،لفاكهة  الشبيه  والبرتقال  اليوسفي  بين  وبرتقال    الغريفون خليط 
نفس التأثيرات الضارة    ،وهو فاكهة حمضيات مرة تستخدم في صنع مربى البرتقال  ،إشبيلية

 9على كل من الستاتين وحاصرات قنوات الكالسيوم.  الغريفون مثل 

 : الغريفون و  االنتصاب ضعف أدوية -6-1-6

مستويات    يعزز  الغريفون تشير األدلة إلى حقيقة أن عصير    ، على الرغم من عدم إثباتها
 ،لبعض الرجال  مفيداً الدم من أدوية ضعف االنتصاب مثل السيلدينافيل. قد يبدو هذا بمثابة  

أو  ،التوهج أو  ،حاالت الوفاة أو شبه المميتة وحدوث ك أعراض جانبية لكنه قد يؤدي إلى
 9انخفاض ضغط الدم.

 الديجوكسين  -6-1-7

 واألعشاب: باأللياف الغنية الغذائية الوجبات -

الديجوكسين القلب  يستخدم  تقلص عضلة  القلب   ،لتقوية  وتعزيز   ،وإبطاء معدل ضربات 
الجسم أنسجة  السوائل من  الغذائية  ،التخلص من  القابلة    ،األلياف  وخاصة األلياف غير 

يمكن أن تبطئ امتصاص الديجوكسين وتقلل من فعاليته. لمنع    ،للذوبان مثل نخالة القمح
تناول   ،ذلك الديجوكسين قبل ساعة واحدة على األقل من  تناول  يجب على كبار السن 

تناولها من  ساعتين  بعد  أو  أيض  ،الوجبة  األعشاب  استخدام  يؤثر  أن  على    اً يمكن 
يات الديجوكسين في الدم  يمكن أن يرفع الجينسنغ مستو   ،الديجوكسين. على سبيل المثال

من المهم أن يتعرف المريض على عالمات التسمم بالديجوكسين.      ،٪75بنسبة تصل إلى  
عف باإلضافة إلى الض  ،وتشمل هذه الصبغة الصفراء للرؤية وظهور الهاالت حول األشياء

 واالرتباك والدوخة والغثيان والقيء.

الى زيادة   الموز:  - تناولهما معا يؤدي  الموز ألنه  الديجوكسين مع  تناول  يجب تجنب 

مستوى البوتاسيوم في الدم ويؤدي البوتاسيوم الزائد الى فشل القلب وعدم انتظام ضرباته  

 . وفشل كلوي 
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فطائر نخالة الخبز والبسيليوم المستعملة لعالج اإلمساك   مثل باأللياف: األغذية الغنية    -

أو التنحيف تقلل من امتصاص الديجوكيسن من الجهاز الهضمي وبالتالي انخفاض في  

أو   الساعة  بحوالي  األلياف  وجبة  قبل  تناوله  ينبغي  لذلك  العالجية  الجرعة  دون  تركيزه 

 . الساعتين

ذ يتفاعل الديجوكسين مع بدائل الملح والتي  أو ما يعرف بالملح الطبي إ  الملح:بدائل    -

التفاعل يؤدي الى انخفاض فعالية الديجوكسين    بالبوتاسيوم، هذايتم فيها استبدال الصوديوم  

   .في عالج قصور القلب 

تعتبر عشبة السنا من األعشاب المستعملة بكثرة كملينات لكن تناولها   السنا:عشبة    -

نشاط الديجوكسين    ومستوى الى انخفاض امتصاص    الديجوكسين أدىبشكل مترافق مع  

 .في الجسم

يتفاعل الزعرور البري مع الديجوكسين وعلى عكس السنا فإنه يزيد من   الزعرور البري:   -

 .نشاط الديجوكسين في الجسم

يجب تجنب تناول عرق السوس مع الديجوكسين ألن تناولهما معًا يؤدي   عرق السوس:  -

 .إلى اضطراب نظم القلب 

إن تناول الكحول مع الديجوكسين يؤدي إلى خلل في ضربات القلب وارتفاع    الكحول:  -

 .ضغط أو حتى أنه قد يؤدي لحوث قصور قلبي
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إن تناول الجنسنغ مع الديجوكسين أدى إلى زيادة مستويات الديجوكسين في   الجنسنغ:  -

هذه الزيادة لظهور  % ونتيجة هامش أمانه الضيق أدت  75ال  والي  حالدم بنسبة عالية جدًا  

 .أعراض التسمم بالديجوكسين 

عند تناولها مع الديجوكسين أدت النخفاض تركيز الديجوكسين    نبتة العرن المثقوب:  -

 . %25بنسبة 

إن تناول عصير العنب األرجواني مع الديجوكسين أدى إلى ازدياد   العنب األرجواني:  -

 10.توافره الحيوي وال سيما مع الجرعات المتعددة

 المضادات الحيوية  -6-1-9

  السيبروفلوكساسين: -

يصنف السيبروفلوكساسين ضمن مجموعة الكينوالت والتي تمارس عملها كقاتلة للجراثيم  

اصطناع   تثبيط  طريق  الوراثية    DNAعن  المادة  قص  تحريض  عبر  الجرثومية  الخلية 

مسببة القتل السريع للجراثيم     IVمع أنزيم الجيراز والتوبوميراز    DNAالجرثومية في معقد  

يعتبر السيبروفلوكساسين من األدوية األكثر شيوعا في انتانات الجهاز البولي   ويتداخل 

السيبروفلوكساسين بشكل خاص والكينوالت بشكل عام مع الحليب إذ يشكل مع كالسيوم  

وي بشكل كبير  غير قابل للذوبان مما يؤدي إلى إنقاص توافره الحي  وكازئين  الحليب معقداً 

وعدم الوصول للتراكيز العالجية  كما يتداخل السيبروفلوكساسين مع المشروبات الحاوية  

على الكافئين مثل القهوة والشاي إذ أنه يزيد من التراكيز البالزمية للكافئين مما يؤدي الى  
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المنبه تأثيره  يزيد من  أنه  القلب كما  الضغط وتسرع  كارتفاع  الجانبية  آثاره  للجملة   زيادة 

 11العصبية المركزية .

 األزيترومايسين:   -

ينتمي األزيترومايسين الى زمرة الماكروليدات ويعمل من خالل تثبيط اصطناع البروتين  

الجرثومي في طور تطويل السلسلة البروتينية على الريبوزوم وذلك بارتباطه بتحت الوحدة 

ريربة أن  تناوله مع الطعام أدى إلى على الريبوزوم وأثبتت الدراسات الس s 50الجرثومية 

وهي نسبة عالية جدا لذلك البد من نصح المرضى   %43انخفاض توافره الحيوي بمقدار  

الذين يتناولون هذا الصاد بـأخذه قبل الطعام بمدة التقل عن ساعة أو  بعده بمدة ساعتين  

وإنما نشوء مقاومة   ألن هذا التناقص الكبير في توافره سيؤدي ليس فقط إلى فشل المعالجة

 11 .جرثومية التي قد يكون لها آثار خطيرة

  اللينكومايسين: -

أيضا بآلية مماثلة لألزيترومايسين  ينتمي  ويعمل  الماكروليدات  فعال جدا في    لزمرة  وهو 

اإلنتانات التالية للعمل الجراحي لكنه يتداخل مع المحليات الصنعية كالسكرين الذي يستخدم  

لدى مرضى   الطعام  إلى   السكر ووجد لتحلية  أدى  اللينكومايسين  السكرين مع  تناول  أن 

 11.إنخفاض تركيزه في الدم إلى الربع وتراجع كبير في فعالية المعالجة
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 ينات التتراسيكل -

ارتباط   منع  طريق  عن  الجرثومي  البروتين  إنتاج  تثبيط  عبر  التتراسيكلينات  أيضا  تعمل 

النووي   اإلنتانات    RNAالحمض  لعالج  األمثل  العالج  ويعتبر  البكتيري  الريبوزوم  مع 

وعند تناوله مع الحليب حتى بكميات زهيدة كالحليب المضاف للقهوة    المسببة بالكالميديا

تتداخل  مثال فإنه يشكل معقد غير  قابل للذوبان مما يؤدي الى انقاص توافره الحيوي، 

أيضا مع األغذية الغنية بالحديد كالكبد واللحوم الحمراء والخضار الخضراء كالجرجير إذ 

معقدا غير ذواب وغير فعال مما يحجب تأثيره الدوائي يشكل مع الحديد الثنائي والثالثي  

 11.ويعيق امتصاص الحديد في الوقت نفسه

  اإليزونيازيد: -

من أدوية الخط األول الداخلة في بروتوكول عالج السل والوقاية من السل لدى األشخاص 

عوامل   تعللذو  المتفطرة    الخطورة  تكوين  يمنع  بأنه  للسل  المضادة  للجدار آليته   السلية 

تناوله مع األطعمة الغنية بالحمض   السلية عند أنه يمنع االنقسام السريغ للمتفطرة    الخلوي كما

اللحوم المجففة( يؤدي إلى ارتفاع    ، الموز  ،الشوكوال  ،المخلالت   ،األميني التيرامين )الجبنة

 11.خطورة لدى مرض ارتفاع التوتر الشريانيضغط وهذا ما يعتبر عامل  

   الريفامبيسين: -

أيضا من أدوية عالج السل من خالل االرتباط بالموقع النشط لبولميراز الحمض النووي  

الريفامبيسين  يتداخل  االنحالل   الريبي  صعبة  معقدات  ويشكل  الحليب  في  الكالسيوم  مع 

  11 .وبالتالي انخفاض توافره الحيوي وفعايته أيضاً 
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 األدوية النفسية وتداخالتها الغذائية  -6-1-10

 الكحول:  -

خاص يتميز الكحول بتداخالته مع جميع األدوية المذكورة سابقًا ومع الباربيتورات بشكل  

التأثير    حيث  وتحديدا  المركزية  العصبية  للجملة  المثبط  التأثير  تعزيز  الى  الكحول  يؤدي 

 12.المثبط لمركز التنفس هذا التداخل شديد الخطورة وقد يكون مميت 

 القهوة:   -

الحتوائها على    CNSللتعمل القهوة بتأـثير معاكس لألدوية النفسية بسبب تأثيرها المنبه  

من أن بعض الدراسات أثبتت أن للقهوة تأثير خفيف كمحسن للمزاج    بالرغم  ،الكافئينمادة  

بتأثيرها على مستقبالت الدوبامين إال أن هذا التأثير ذو أهمية مهملة مقارنة بتأثيرها المنبه  

 ضافة لذلك فإنها تعزز التأثيرات السلبية لبعض األدوية نذكر منها: باإل 

 الى زيادة أعراضه الجانبية كالدوخة واإلمساك وزيادة إفراز اللعاب    كلوزابين: تؤدي •

 زيادة في اإلدرار –ضربات القلب  فلوفوكسامين: زيادة •

 12الليثيوم: يؤدي لزيادة تأثيرات الليثيوم المضادة للذهان •

 الغريفون: عصير  -

تأثيراته الجانبية كما أنه يزيد من تركيز يؤدي الى زيادة تركيز الكلوميبرامين في الدم وزيادة  

 12البنزوديازبينات بشكل ملحوظ وزيادة تثبيط الجملة العصبية المركزية
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  بالتيرامين:األغذية الغنية  -

الشوكوال عند تناولها مع السيتالوبرام ومضادات االكتئاب ثالثية الحلقة  -الموز-مثل الحليب 

 12تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ قد يكون خطير

 ملح الطعام:  -

الليثيوم يسلك في الجسم سلوك الصوديوم   الليثيوم ألنيتداخل ملح الطعام بشكل ملحوظ مع  

مرضى الذين يتناولون الليثيوم أن يضبطوا مستوى ملح الطعام في  فعلى ال  والبوتاسيوم لذلك

تسبب   الطعام  كبيرة من ملح  الحاوية على كميات  فاألغذية  تركيز   انخفاض فيغذائهم 

الليثيوم الدموي وفشل المعالجة أما الحمية الفقيرة بالصوديوم والملح فإنها تزيد من تركيزه  

بعض  في  تصل  وقد  والتقيؤ  والدوخة  كالرعشة  بالليثيوم  التسمم  أعراض  وظهور  الدموي 

 12ة.األحيان الى غيبوبة تام

 العشبية: األغذية  -

ة لدى كبار السن فهي منشطة للجملة تعد من األعشاب األكثر شيوعًا خاص  الجنسنغ: •

العصبية المركزية وكمقوي عام وكمقوي جنسي أيضا ومن هنا يأتي التأثير المعاكس 

 لألدوية المضادة للقلق والمنومات 

لبابونج: يستخدم البابونج لتأثيراته المهدئة والمضادة لاللتهاب ويدخل في العديد من ا •

الخلطات العشبية المضادة للرشح لكن عند تناوله مع الباربيتورات فإنه يطيل من مدة 

 تأثيرها وخاصة التأثير المنوم 
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الذاكرة س • لتنشيط  المتناولة بكثرة  التي أصبحت من األعشاب  واًء لدى الجينكوبيلوبا: 

كبار السن أو الطالب لكن تناولها مع الفينوتوئين قلل بشكل كبير من تأثيره المضاد 

 12لالختالج

 د: وفوليك أسي 6ب األطعمة الغنية بفيتامين  -

ألنها    تتداخل على نحو سلبي مع الفينوتوئين ،  الخضار الورقية،  األسماك،  الدجاج،  كالكبد 

تزيد من تكسيره وتحطيمه بالكبد بعد من امتصاصه من القناة الهضمية وقبل وصوله للدم 

 13مما يحد تأثيره المضاد للصرع ويزيد حالة المريض سوءً 

األمين  مثبطات  - أحادي    على   تحتوي   التي  واألطعمةMAO  (MAOIS)أوكسيداز 
 التيرامين:

 من مضادات االكتئاب التي ال تزال موصوفةنوع  مثبطات مونوامين أوكسيديز هي أقدم  
بسبب آثارها الجانبية الخطيرة.    ،وإن كان ذلك في كثير من األحيان  ،وللكن بتواتر منخفض 

التيرامين على  تحتوي  التي  األحمر  ،األطعمة  النبيذ  أنواع  بعض  الشعير  ،مثل   ،وجعة 
يمكن أن تسبب أزمة ارتفاع ضغط   ،والفواكه المجففة  ،واألجبان القديمة  ،المدخنةواألسماك  

مضادات   من  الفئة  هذه  مع  تناولها  عند  الدم  ضغط  في  وخطير  حاد  ارتفاع  أو  الدم 
 31االكتئاب.

 باليود:  الغنية واألطعمة  الدرقية للغدة المضادة األدوية -6-1-11 

 ،الدرقية هي مركبات تتداخل مع إنتاج الجسم لهرمونات الغدة الدرقيةاألدوية المضادة للغدة  
تبين    لمجموعة واسعة من األبحاث   اً وفق  ،وبالتالي تقلل من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

األنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اليود لدى األمريكيين مسؤولة عن    أن
معدل   الفانخفاض  نشاط  للغدة رط  مضادة  أدوية  يصفون  الذين  أولئك  لدى  الدرقية  غدة 
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تعمل األدوية المضادة للغدة الدرقية عن طريق منع امتصاص اليود في المعدة.   ،الدرقية
يتطلب النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من اليود جرعات أعلى من األدوية  

زادت نسبة حدوث    ،المضادة للغدة الدرقيةكلما زادت جرعة األدوية    ،المضادة للغدة الدرقية
أغنى المصادر الغذائية    ،اآلثار الجانبية التي تشمل الطفح الجلدي والشرى وأمراض الكبد 

يوجد   ،مثل عشب البحر وعشب البحر  ،لليود هي المأكوالت البحرية واألعشاب البحرية
 14حوم ومنتجات األلبان.في الملح المعالج باليود وبدرجة أقل في البيض والل اً اليود أيض

 ك: وفيتامين الوارفارين -6-1-12

الوارفارين هو دواء مضاد لتخثر الدم يساعد في عالج الجلطات الدموية والوقاية منها. إن  
 ،تناول كميات كبيرة أو إجراء تغييرات مفاجئة في الكميات التي يتم تناولها من الخضار

قد يقلل تناول الطعام المشوي على الفحم    ،يتعارض مع فعالية وسالمة العالج بالوارفارين
بينما تناول البصل المطبوخ قد يزيد من نشاط الوارفارين. توجد أعلى    ،الوارفارين  فعاليةمن  

 والخسفي الخضار الورقية مثل الكرنب والسبانخ واللفت األخضر    Kمن فيتامين    تراكيز
 15والبروكلي والبصل األخضر والهليون.

 : البوتاسيومالكابتوبريل واالغذية الحاوية على  -6-1-13

بتجنب المدخول الغذائي المعتدل أو المرتفع    من المستحسن أنه إذا كنت تتناول كابتوبريل
ال تستخدم  ،يمكن أن يسبب مستويات عالية من البوتاسيوم في دمك ، حيث من البوتاسيوم

 61.بدائل الملح أو مكمالت البوتاسيوم أثناء تناول كابتوبريل
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 الغذائية  –ملخص لبعض التداخالت الدوائية  .1الجدول 

 Carol M. Bareuther, RD, Dangerous Food-Drug Interactions. 
(2018). Todaysgeriatricmedicine . 
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 Drug-drug interactions  دوائية - التداخالت الدوائية  -6-2

 التداخل الدوائي  تعريف -6-2-1

التداخل الدوائي هو حالة تحدث عندما تؤثر مادة ما )غالبًا ما تكون دواء آخر( على فعالية  
  ممكن ان يعطي تأثيراً الللدواء ما عندما يتم إدخال الدوائين معًا إلى الجسم، هذا الفعل من 

االخر او يضاعفه او يعطيا تأثيرا تضاديا فيعاكس أحدهما    تأثيرمن    أحدهمافيزيد    تآزرياً 
 17التأثير. تأثير االخر او يلغي هذا 

 تزايد تأثيرات الدواء -6-2-2

  synergismالتأثير التآزري 

الجمع بين االيتانول  مثل    ،لكالهمايكون فيه تأثير الجمع بينهما أكبر من المجموع الجبري  
 71الباربيتوريات مما يؤدي الى تثبيط الجملة العصبية المركزية.وأدوية 

  potentiationالتأثير المقوي 

 physostigmineفيزوستغمين  هو أن يزيد دواء تأثير دواء آخر. مثال: استيل كولين مع  

  addition or summationالتأثير اإلضافي )الجمعي( 

المجموع الجبري لهما. مثال: تأثير الهيستامين  يكون هنا تأثير الجمع بين دوائين يساوي  
 71.(المعوية يةل)زيادة الحركة الحو  واالستيل كولين في تقلص األمعاء

 تناقص تأثيرات الدواء -6-2-3

تكون إما تضاد وظيفي فيزيولوجي أو    وantagonismو تضاد  أمعارضة    ما تسمىوهي  
على مستقبلين مختلفين   ءانالدوايعمل  ،كيميائي أو فارماكولوجي. في التضاد الفيزيولوجي

والهيستامين االدرينالين  مثال:  مختلفة.  تأثيرات  ويعطيان  مختلفتين  بآليتين    ،بالجسم 
ها اما الهيستامين فيعمل في الشعب الهوائية ويوسع  2يعمل على مستقبالت بيتا    فاألدرينالين

يحدث تفاعل    ،في الشعب الهوائية ويضيقها. في التضاد الكيميائي H1على مستقبالت  
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الهيبارين والبروتامين سلفات. في   ، مثل كيميائي بين دوائين يؤدي الى نقص االمتصاص 
على نفس المستقبل لكن أحدهما يكون له تأثير منبه    دواءانيعمل    التضاد الفاماكولوجي 

المستقبل    وagonistللمستقبل   لعمل  مثبط  على  ،  antagonistاآلخر  التأثير  يكون  قد 
أو غير تنافسي كما في المبيدات    ،المستقبل تنافسي كما في االتروبين مع االستيل كولين

 71الحشرية مع االستيل كولين. 

 

 CYP450دواء التي تؤثر على أنزيمات  - . أهم األمثلة عن تداخالت دواء2الجدول 

Horn, J. P. R., & Hansten, P. P. D. (2021, March 8). Drug Interactions with 

CYP3A4, An Update. Pharmacy Times . 
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  :الشائعة  الدوائيةالتداخالت الدوائية والعناصر بعض  -6-2-4

 :والكينيدين الديجوكسين  -6-2-4-1

ما  اً وغالب ،ومع ذلك ال يزال يمثل مشكلة ،ُيعرف هذا التفاعل الدوائي الهام منذ فترة طويلة
نتائج   له  الضرريكون  إلى زيادة ملحوظة في مستويات .شديدة  التفاعل  يؤدي  أن  يمكن 
لوحظت تغيرات كبيرة في .٪ من المرضى90ديجوكسين في أكثر من من التركيز البالزما 

تتراوح تأثيرات هذا .متوسط الزيادة حوالي ضعفين.ساعة  24الديجوكسين في الدم خالل  
سية لهذا التفاعل في انخفاض تتمثل اآللية األسا.التفاعل من الغثيان والقيء إلى الموت 

الديجوكسين الجسم  ،حجم توزيع  أنسجة  ثانوي إلزاحته من مواقع االرتباط في  يقلل  .وهو 
مما يؤدي إلى زيادة   ،من معدالت إفراز الديجوكسين الكلوي وغير الكلوي   اً الكينيدين أيض 

ى المرضى الذين  يجب عل  ، ومن الناحية المثالية  ،للجليكوزيد القلبي  الثابتةالحالة    تراكيز 
  ، اً ضروريت المشاركة  إذا كان  ،يتناولون الديجوكسين تجنب استخدام الكينيدين ؛ومع ذلك

كثب  عن  المريض  مراقبة  جرعة  .يجب  تقليل  إلى  الحاجة  الصيادلة  يتوقع  أن  يجب 
 81.الديجوكسين بمقدار النصف

 :وسيبروفلوكساسين ثيوفيلين -6-2-4-2

تحدث هذه المشكلة بسبب .في الثيوفيلين  سمية  ةإلى زياد   للدوائين  قد يؤدي اإلعطاء المتزامن
إنزيم   نظام  عبر  سيبروفلوكساسين  بواسطة  للثيوفيلين  الغذائي  التمثيل  عملية  تثبيط 

بواسطة.P-450 السيتوكروم الثيوفيلين  استقالب  بواسطة CYP1A2 يتم  أقل   وبدرجة 
CYP3A4. أخرى وأدوية  وإريثروميسين    ،سيبروفلوكساسين  كالريثروميسين  ذلك  في  بما 

يجب اعتبار الليفوفلوكساسين  .CYP1A2 كلها مثبطات قوية لـ  ،وفلوفوكسامين وسيميتيدين
ألن تأثيرها    (فيللين حالة خطيرةألن سمية الثيو )  ،للسيبروفلوكساسينأو األوفلوكساسين بدياًل  

  25صل منخفضة تصل إلى  م  تراكيزتم ربط العديد من الوفيات ب.CYP1A2 ضئيل على
 ،وانخفاض ضغط الدم  ،والدوخة ،تشمل عالمات تسمم الثيوفيلين الصداع.ميكروغرام / مل

 81.والنوبات المرضية ،وعدم انتظام دقات القلب  ،والهلوسة
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 :بروموكريبتين وسودوافدرين -6-2-4-3

وعدم انتظام    ،إلى تضيق األوعية المحيطية الشديد   التداخل بين الدوائينيمكن أن يؤدي  
وربما الموت. بروموكريبتين هو ناهض الدوبامين المشتق    ،والنوبات   ،دقات القلب البطيني

اإلرغوت   استخدامات   ولهمن  للباركنسون   ،عدة  المضاد  العالج  ذلك  في  توصي  .بما 
إلى  ليفودوبا  من  األول  الخط  عالج  بتغيير  باركنسون  لمرض  الجديدة  العالج  إرشادات 

 أو pramipexole أو  ropinirole مثل   ،بروموكريبتين أو ناهضات الدوبامين األخرى 
pergolide.  الشعب إفرازات  سماكة  للبروموكريبتين  الملحوظة  الجانبية  اآلثار  تشمل 

ذا مهم ألنه يزيد من احتمالية تناول المريض بروموكريبتين للعالج ه .الهوائية واحتقان األنف
يجب نصح المرضى الذين   .الذاتي بمزيل احتقان بدون وصفة طبية مثل السودوإيفيدرين

 81.يتلقون بروموكريبتين بتجنب جميع التشنجات الالإرادية الودي

 فلوكستين وفينيلزين:  -6-2-4-4

يمكن أن يؤدي هذا التداخل إلى متالزمة السيروتونين   أوكسيداز()المثبط لخميرة مونو أمينو  
وعدم انتظام دقات   ،والتعرق الشديد   ،والهياج  ،التي تتظاهر بتغيرات الحالة العقلية  ،المركزية

أن تتطور هذه األعراض بسرعة مع جرعة أو جرعتين    للموت، يمكن مما قد يؤدي    ،القلب 
أسابيع على األقل قبل وصف مثبطات أكسيداز   5صى بإيقاف فلوكستين لمدة  يو   ،فقط

  .نورفلوكستين  ،أحادي األمين بسبب العمر النصفي الطويل للفلوكستين ومستقلبه األساسي
وقبل البدء    MAOIيوصى بفترة فاصلة تبلغ أسبوعين بعد التوقف عن إعطاء ال    ،أيضاً 

 SSRI.19بالعالج بال 

 الميثوتريكسات وبروبينيسيد  -6-2-4-5

يمكن أن تكون   ،جرعات مضادة للورم من ميثوتريكسات مع  عندما يتم إعطاء البروبينسيد  
أضعاف في مستويات الميثوتريكسات. يعمل البروبينسيد    3إلى    2النتيجة زيادة بمقدار  

تشمل    .بب السميةمما قد يس  ،كمثبط لإلفراز األنبوبي النشط ويمنع إفراز الميثوتريكسات 
وقد يؤدي    ،أعراض سمية الميثوتريكسات الشديدة اإلسهال والقيء والتعرق والفشل الكلوي 
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)على سبيل    ات مع البنسلين  اً ذلك إلى الوفاة. يحدث هذا التفاعل مع الميثوتريكسات أيض
خطر تناول جرعات منخفضة    يكون لين( والساليسيالت.  لسيكاربيني  ،أموكسيسيلين  ،المثال

الميثوتريكسات  المفاصل(  أقل  من  استخدامه اللتهاب  يشيع  يتم وصف   اً غالب  ،)الذي  ما 
 19.مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية مع جرعة منخفضة من الميثوتريكسات عن قصد 

 :نيترات أحادي وإيزوسوربيد  سيلدينافيل-6-2-4-6

السيلدينافيل يزيد  أحادي   قد  إليزوسوربيد  للضغط  الخافضة  التأثيرات  من  ملحوظ  بشكل 
من   أكثر  عن  اإلبالغ  تم  عام    123النترات.  منذ  وفاة  توفير   ،1998حالة  تم  عندما 

السيلدينافيل في الواليات المتحدة. كانت معظم الوفيات بين المرضى الذين يعانون من واحد  
وارتفاع ضغط الدم وتدخين السجائر. تم    بما في ذلك السمنة  ،أو أكثر من عوامل الخطر

للفوسفوديستيراز   كمثبط  السيلدينافيل  مثبطات  PDE5)  5-تطوير  وجود  حالة  في   .)
PDE5،    شديدة في أحادي الفوسفات الحلقي وخفض   ةزياد   النتروغليسيرين سبب  ييمكن أن

 19ضغط الدم.

 : اإليزوتريتينوينالدوكسيسيكلين  -6-2-4-7

مع الدوكسيسيكلين. قد يؤدي الجمع بين هذه األدوية إلى    Isotretinoin  بإعطاءال ينصح  
تسمى الورم الكاذب المخي الناجم   ،ولكنها قد تكون خطيرة  ،زيادة خطر حدوث حالة نادرة

يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان البصر    ،عن زيادة الضغط في الدماغ. في بعض الحاالت 
. يجب طلب تتداخل سويةً على وصف البدائل التي ال    اً قادر   الطبيب بشكل دائم. قد يكون  

ان والقيء عناية طبية فورية إذا ظهرت عالمات وأعراض مبكرة للحالة مثل الصداع والغثي
عن جميع    إخبار الطبيب واالضطرابات البصرية أثناء العالج بأي من األدوية. من المهم  

 ، وال يجوز التوقف بما في ذلك الفيتامينات واألعشاب  ،يتم استخدامها األدوية األخرى التي 
 91.الطبيب  ارةستشاعن استخدام أي أدوية دون  
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 :وإيزوميبرازول ل ي ر غكلوبيدو  -6-2-4-8

كلوبيدوجريل في الوقاية من النوبات   دواءقد يؤدي الجمع بين هذه األدوية إلى تقليل فعالية  
على تقديم اقتراحات بشأن    اً القلبية أو السكتة الدماغية. قد يكون طبيبك أو الصيدلي قادر 

 19كلوبيدوجريل.باستخدام عقار  العالجلحمض المعدة أو القرحة أثناء  اً البدائل األكثر أمان

 االسيتامينوفين والكحول:  -6-2-4-9

ال يختلط مسكن اآلالم الذي ال يستلزم وصفة طبية من عقار االسيتامينوفين )تايلينول(  
  ويمكن ،  Tylenolمن سمية الكبد لـ    اً يمكن أن تزيد المشروبات الكحولية يومي ،  والكحول

تناول المريض أقل من   أو ثمانية   ،جرام كحد أقصى  4أن تحدث هذه السمية حتى لو 
 . اً يومي   Tylenolمن  ،أقراص 

السن كبار  التفاعل مشكلة خاصة عند  يكون هذا  أن  تقليل    ،يمكن  الكبد على  قدرة  ألن 
يبلغ من العمر   تقدم العمر. "كبد شخص  تتناقص مع  ال يعمل بنفس    اً عام  65األدوية 

 19". 25الطريقة التي كان يعمل بها في سن 
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؛  اً باضطراٍب آخر أحيانُتلحُق األدوية، التي تكون مفيدًة في معالجة أحد األمراض، الضرَر  
فعلى َسبيل المثال، يمكن لبعض حاصرات بيتا التي ُتستعمُل في معالجة أمراض القلب أو  
م أن تفاقم حالَة الربو، وتجعل من الصعب على المرضى المصابين بداء  ارتفاع ضغط الدَّ

م شديد االنخفاض لديهم. كما أنَّ بعَض األدوي ة المستعَملة السكري معرفة متى يكون سكر الدَّ
في عالج الزكام قد تفاقم حالة الَزَرق )ارتفاع ضغط العين(. ولذلك، يجب على المرضى  

لهم. يتَّصف   اً إعالم الطبيب عن جميع األمراض التي يعانون منها قبَل أن َيصَف دواًء جديد 
م  ضغط العين( وتضخ    والزَرق( ارتفاعداء السكري وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم والقرحة  

المرضى   ألنَّ  وذلك  خاصة،  بأهمية  واألرق  المثانة  على  السيطرة  وضعف  البروستات 
 .المصابين بهذه األمراض يكونون أكثَر عرضة لحدوث تداخٍل دوائي مع الَمرض 
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ويمكن أن تحدث التداخالت الدوائية مع المرض عنَد أي فئة عمرية، ولكنها شائعة بين  
 هم باألمراض أكبركبار السن، حيث يكون احتماُل إصابت

عرضة  أكثر  ألنهم  سنا  األصغر  المرضى  من  أكثر  األدوية  أخذ  إلى  السن  كباُر  يميل 
م أو السّكري أو التهاب الَمفاِصل.  لإلصابة بأكثر من اضطراب مزمن، مثل ارتفاع ضغط الدَّ
يجري أخُذ معظم األدوية التي يستخدمها كبار السن لالضطرابات المزمنة لسنوات. وقد  

األلم  تؤخ أنواع  وبعض  العدوى  مثل  مشاكل،  لمعالجة  فقط  قصيرة  لفترة  أخرى  أدوية  ذ 
٪ منهم دواًء واحدًا  90أو أكبر، يأخذ  اً عام  65واإلمساك. من بين المرضى الذين يبلغون 

على   اً من األدوية المختلفة أسبوعي  5٪ يتناولون  40على األقل في األسبوع، وأكثر من  
أدوية أو أكثر في األسبوع، وتتناول النساء األدوية أكثر من   10٪ يتناولون  12واألقل،  

الرجال عادة. يأخذ كبار السن الذين ُيعانون من الضعف أو يقيمون في المستشفى أو في  
دار لرعاية المسّنين معظم األدوية. بالنسبة إلى المرضى في ُدور العجزة، يجري وصف ما 

العديَد من األدوية   اً يومّي، كما يتناول المسن ون أيضبشكل  أدوية ليأخذوها    8إلى    7متوسطه  
التي ُتباع من ُدون وصفة طبية. العديد من األدوية التي ال تتطلب وصفة طبية قد تكون  

 20السن. على كبارخطرة 
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 Conclusionة الخالص -7

بينالحتمال حدوث    نظراً  دوية واالغذية  األ  اخرى وبينأدوية وأدوية    التداخالت 
عند تناول االدوية وعدم تناولها مع بعضها    الحذر واالنتباه  التداخالت يجب وخطورة هذه  

دوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية واالدوية المزمنة وبشكل واعالم الطبيب والصيدلي عن األ
 ، االعتبارخاص خافضات الكولسترول ومميعات الدم واخذ العادات والحميات الغذائية بعين  

 المجتمع. كما يجب نشر الوعي حول موضوع التداخالت الدوائية في 
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