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,العمرمنالسادسالعقدبعدعادةويبدأالكهوليصيبمرضهو❑

التاعتالبينمنالدماغيةالوعائيةالحوادثبعدعندهمشيوعا ًاألكثرويعد❑

.المركزيةالعصبيةالجملة

:هوالداءلهذاالباثولوجيالسبب❑

والجسمداءالسواللطخةفيالدوبامينرجيةالنوروناتفيومديدةمترقيةاستحالة*

,المخطط

مناطقالهذهمنالدوبامينالعصبيالوسيطنضوبالنتيجةتكونوبالتالي*

.العصبية

داء باركنسون

Parkinson’s Disease



األسودمخططالالطريقبتثبيطالطبيعيةالحالةفيالدوبامينيقوم❑

,الكولينرجيةالقدرةذو

لمسؤولاويكونالودينظيرالجهازينشطالدوباميننقصوبسبب❑

.باركنسونلداءالسريريةالتظاهراتأغلبعن

:سريريا ًالمرضهذايتصف❑

تصحيحعلىالقدرةوانعدامالحركةفقدان,صمل,برجفان

.الوضعة



أهداف المعالجة

وذلكًبتلطيفًتحسينًحالةًالمريضًداءًباركنسونًهوًالهدفًمنًمعالجةً❑

:يتحققًذلكًباستعمالً,ًالتظاهراتًالسريريةً

ثًبحي,ًفيًالطريقًالمخططًاألسودًأدويةًتصححًالخللًالمركزيًالحادث-1

,ًتعودًكثافةًالدوبامينًإلىًسويتهاًالطبيعيةً

منًتحدًوتخفف.أدويةًمضادةًللقدرةًالكولينرجيةًوسيطرتهاأوًاستعمالً-2

.تأثيراتًاألستيلًكولينً

طورًلداءًباركنسونًولنًتؤثرًفيًتوسائلًالمعالجةًلنًتزيلًالسببًالمحدثً❑

جةًمعالفهيًتؤمنً,ًإنماًتعملًفقطًعلىًتلطيفًاألعراضًالسريريةً,ًالمرضً

.معتمدة ًعلىًإصالحًالخللًالباثولوجيًللمرضًعرضيةً



األدويةًالمستعملةًفيًعالجًداءًباركنسون

:وتضم مجموعتين أساسيتين 

األدوية الدوبامينرجية –أوالً 

ناألدوية المضادة لقدرة الكولي–ثانياً 



األدوية الدوبامينرجية –أوالً 

( : زيادة اصطناعه)األدوية المعيضة عن الدوبامين ( 1

L.Dopaالـً▪

▪Carbidopa

Benzerasideالـً▪

مشابهات الدوبامين ) 2:

CarbigolineوBromocriptineً,Lisurideً,Pergolide:ًالطبيعيً▪

Piribedilوً,Apomorphineالـً,PramipexoleًوًالـTalipixolًالـ :ًالصنعيةً▪

Ropinirole



أدوية تزيد تحرر الدوبامين) 3:

Amantidineالـً▪

أدوية تثبط إستقالب الدوبامين) وتضم مجموعتين4

(Selgilineًًالـً)MAOBمثبطاتًالـً▪

(Entacaponالـ) COMTمثبطاتًالـً▪



:ًًمثلًالتأثيرًالمركزيًنختارًاألدويةًذاتً

الـBezatropine

الـBiperidene

الـChlorphenoxamine

الـOrphenadine

الـProcyclidine

الـScopolaine N-oxide 

الـTrihexyphnedyle

الـTropatepine

األدوية المضادة لقدرة الكولين–ثانياً 



:األدوية الدوبامينرجية –أوالً 

الرماديةالنوىتجاهبالدوبامينالحادثالنقصإصالحعلىاألدويةهذهتعمل

:التاليةالمجموعاتمنهاونميزالقاعدية

:(يةالعضوفياصطناعهزيادةعلىتعمل)الدوبامينعنالمعيضةاألدوية-1

لوصولاعلىيقوىالوبالتالي,الدماغيالوعائيالحاجزالدوبامينيجتازال•

,الدوبامينفيالحاصلالنقصليعدلاألسودالمخططالطريقإلى

Dihydroxylالـأي(DOPA)وهيالطبيعيةبطليعتهعنهاستعيضلذا•

Phenyl alanine,الـوليسL-TyrosineفعاليةألنTyrosine

hydroxylaseيلهلتحوكافيةغيرتكونباركنسونمرضىعندالدماغية

..L.Dopaإلى



(L-DOPAالـ )ما هو -1

ليفودوباعليهويطلق( Livodopa فعاليةً وأكثرDopaللـدوباالميسرالشكلوهو,(

.الميمنالشكلمن

الـتتحولL-DopaإلىالمركزيةالعصبيةالجملةفيDopamineالـأنزيمتأثيرتحت

L.Dopa decarboxylaseنقصعنمعيضةقدرةعابربشكلتملكوبالتالي

قالبهاإستبسببضئيلالمركزيةالعصبيةالجملةإلىيمرالذيالقسمألنالدوبامين

.المحيطي

للـالمحيطياالستقالبوبسببلكنL.dopaامشاركتهيتملذاللدماغالواصلةكميتهاتقل

L.Dopaلإلنزيممثبطةبمادة decarboxylaseمثلللدماغتعبروالالمحيطفي

(Benzeraside)أو(Carbidoipa)جهةمنللدماغالواصلةالكميةلزيادة,

.الجانبيةالدوبامينتأثيراتمنيقللمما.أخرىجهةمنL.Dopaالـجرعةوإلنقاص



L.DOPAالتأثيرات السريرية للـ 

تحسنً. 1L.Dopaمنًالالحركيةًبشكلًجيد,

تحسنًالصالبةًوالرجفانًقليال ً. 2,

تنقصًمنًالالمباالة. 3,

كلماًكانتًالتظاهراتًالباركنسونيةًشديتكونً▪ ويختلفً,ًدةًتأثيراتهاًأكثرًوضوحاً 

.هذاًالتأثيرًمنًفردًألخرًوحتىًعندًنفسًالفردًمنًوقتًألخرً

تعتبرً▪ للمرضدواء عرضياً L.Dopaإذاً  .وليستًسببياً 

.,منًاستعمالهاًبعدًبضعةًأسابيعًالًيمكنًتقديرًفعاليتهاًالعالجيةًإالً▪

.دوائيًالمنشأتفيدًفيًعالجًتظاهراتًداءًباركنسونًالكاذبًال▪



L.DOPAالحرائك الدوائية للـ 

,األمعاءبمستوىالهضمجهازطريقمنL.Dopaتمتص❖

األوعيةجدرسيماوالاألعضاءمعظمفيوتتوزع,دقيقة45النصفيعمرهايبلغ❖

الدماغيالوعائيالحاجزمنها%3-1ويجتاز,الهرميخارجالجهازوأوعيةالمحيطية

.للدماغويصل

L.DopaبإنزيمدوبامينإلىوالمركزالمحيطفيL.Dopaيستقلب❖ decarboxylase

ثم.هناكالحاصلالنقصعابربشكلويعوضالرماديةالنوروناتفيمنهقسميختزنحيث

Dopamineإنزيمبتأثيرنورأدرينالينإلىيتحول hydroxylase.



Dihedroxyphenylaceticإلىالنورأدرينالينيتحولثم❖

(DOPAC)الـحمضإلىثمHoovanilic(H.V.A)متتالً بتدخل

-Catichol-Oوالـ,Monoaminoxdase(MAO)ألنزيم

methyl transferase.

,(H.V.A)بشكلالكليةطريقعنL.Dopaالـيطرح❖

Vanylحمضالبولفيفيشاهدالتخريبفيتحوليحصلقدوأحيانا ً❖

lactic(V.L.A),بالـالمعالجةفشليفسروهذاL.Dop



L.DOPAالتأثيرات الجانبية للـ 

وتختلةفً,ًمةنًالحةاالتًالمعالجةةً%90ًإذًيبلةغًتوترهةاًبكثرةًتأثيراتهاًغيرًالمرغوبةةL.Dopaًتتصفًالـً

.منًمريضًآلخرًوتكونًإماًمحيطيةًأوًمركزية

:ًوتتضمنًالتأثيراتًالمحيطيةًكثيرةًالتواترً-1

ارتفاعًالضغط(.ً✓ ,هبوطًفيًالضغطًالشريانيًوأحياناً 

,تسرعًقلبًوخوارجًانقباض✓

إصاباتًكبديةًوارتفاعًخمائرًالترانسًأمينازً,ًإقياءً,ًغثيانً,ًقمهً)إضطراباتًهضميةً✓

(aً(ً.تلونًالبولًبلونًبنيًمسمرً)إضطراباتًبولية

هةذيانًوأحيانةا ً,ًاهتةزازً,ًأرقً,ًمثلًحركاتًالإراديةًغيرًطبيعيةًفيًمستوىًالوجهًوالرقبة:ًمركزيةً-2

.وترفعًحروري(On -Ofً)حوادثًالتذبذبًفيًالتأثيرً,ًنفسيًذهانيً



L.DOPAموانع استعمال الـ 

:ًيمنعًاستعمالهاًعندًالمرضىًالمصابينًبـً

ًآفاتًقلبيةًوعائيةًغيرًمعاوضة,

ًآفاتًكلوية

ًأفاتًكبدية

أمراضًنفسيةًمتطورة.

-----------------------------

كةًعديدةًوتعطىًمنًطريقًالفمًلوحدهاًأوًبالمشاروحدهاًبعدةًأسماءًتجاريةL.Dopaًتجهزً

L.Dopaمعًمثبطاتًاإلنزيمً decarboxylaseًالمحيطيةًمثل(Carpidopaًأو

Benzerasideًً)



األدوية المشابهة للدوبامين-2

والتيً,D2ًتفعلًالمستقبالتًالدوبامينرجيةًجميعًهذهًاألدويةًالمشابهةًللدوبامينً▪

,ًكانتًتعدًالمسؤولةًالوحيدةًعنًالتأثيراتًالمحركةًللدوبامينً

اغيًفتجتازًالحاجزًالوعائيًالدمشديدةًاإلنحاللًبالدسمًهذهًاألدويةًبشكلًعامً▪

,بسهولةًوذاتًفترةًتأثيرًطويلة

ًللتداخالتًمماًيجعلهاترتبطًببروتيناتًالبالسماًبنسبًكبيرةًلكنهاًبالمقابلً▪ عرضة 

,الدوائية

نوروناتًوفعاليتهاًمستقلةًعنًمخزونًالالًتتأثرًبالطعاموبعكسًالـًدوباًًفهيً▪

.الدوبامينرجيةً



التيًيبقىًوتؤثرهذهًاألدويةًمباشرة ًفيًالمستقبالتًماًبعدًالمشابكً▪

,جزءًمنهاًفيًسياقًداءًباركنسون

▪ ً :االتجاهًالحديثًحاليا

نًفيًمعالجةًداءًباركنسوأنًتأخذًهذهًاألدويةًالدورًاألساسيً✓

,(كعالجًوحيد)فيًمرحلتهًالبدئيةً

لحدوثًالتذبذباتًالعالجL.Dopaأوًتشاركًمعً✓ يةًوذلكًمنعاً 

.المتأخرة



: ونميز مجموعتين من األدوية المشابهة للمستقبالت الدوبامينرجية 

A– الـ ( مشتقات مهماز الشيلم)الطبيعية  وهيErgopeptin  :

,للمستقبالتًالدوبامينرجيةًمشابهةوهيًتمتلكًخصائصً-

,للمستقبالتًاألدرنرجيةًألفاًحاصرةكماًتمتلكًخصائصً-

وهيً,ً(القدرةًالسيرتونرجية)للسيروتونينًمشابهةخصائصًباإلضافةًالمتالكهاً-

,ًوذماتًاألطرافًالسفليةً,ًالتشنجًالوعائيً:(كـً)تأثيراتهاًغيرًالمرغوبةًالمسؤولةًعنً

(.األورامًالليفيةًالرئويةًأوًاألورامًالليفيةًخلفًالبريتوانً

:ًوتضمًهذهًالمجموعةً❑

الـ. 1Bromocriptine,ًالـLisuride,Cabergoline و الـPerigolide



B– مشتقات صنعية حديثة,

ًفيًالتأثيرًوهيً فتأثيراتهاًوبالتاليD2ًعلىًالمستقبالتًالدوبامينرجيةًأكثرًنوعية 

:ًًوتضمًهذهًالمجموعةًاألدويةًالتاليةًغيرًالمرغوبةًأقلً

.Apomorphine 1

.Talipixol 2

.Pramipexole 3

.Ropinirole 4

و . 5Piribedil



A-مشتقات مهماز الشيلم

:Bromocriptineالبروموكريبتين-أ

:وهو.,الشيلممهمازمنيشتق❖

ومطولمباشربتنبيهيقومحيثD1,D2المركزيةالدوبامينرجيةللمستقبالتمشابه✓

.الرماديةالنوىتجاهالدوبامينفيالحاصلالنقصعنفيعوض,لها

,النخامىمنالبروالكتينإفرازمباشروغيرمباشربشكليثبطأنهكما✓

.سيروتونرجيومشابهألفااألدرنرجيةللمستقبالتحاصروهو✓

,%96-90بنسبةالدمببروتيناتويرتبط,%8الحيويةجاهزيتهتبلغ:حرائكيا ً❖

ساعات8–3اإلطراحيعمرهنصف..



يستعملًالبروموكريبتينًًفي

فيًحالًعدمًكفايتهًأوL.Dopaًعالجًداءًباركنسونًكبديلًللـ1ً.

.ًًظهورًحادثةًالتذبذبًالعالجيًأوًوجودًمانعًاستعمال

كماًيستعملًفيًمعالجةًاإلدرارًالحليبي. 2

.وبعضًحاالتًالعقمًوغيابًالطمث3.

:تتضمنًتأثيراتهًالجانبيةًً

,ًًعسرًحركةً,ًغثيانً,ًدوارً,ًضيقً,ًهبوطًضغطًانتصابيً

.شحوبً,ًإمساكً,ًجفافًفمً

عندًمنًيحملًاضطراباتًوعائيةًمحيطيةيمنعًاستعمالهً



:Perigolideو الـ Lisurideالـً-بً

ًمنًمشتقاتًمهمازًالشيلمًوًتمتلك تأثيراتًعامةًمشابهةًللمستقبالتوهماًأيضاً 

وتتصفًبأنً.ًوبةًوتأثيراتهاًتشبهًالبروموكريبتينًًكذلكًتأثيراتهاًغيرًالمرغالدوبامينرجيةً

.تأثيراتهاًالدوائيةًتخمدًمعًالزمن

: Cabergolineالـ -ج

يعبرًالحاجزًشديدًاالنحاللًبالدسمًلذاًفهوً,D2ًمشابهًشبهًاصطفائيًللمستقبالتًالدوبامينرجيةً▪

,ًالوعائيًالدماغيًبسهولة

يرتبطًببروتيناتًالبالسماًبنسبً,ً(ساعة68نصفًعمرهًالحيويً)بفترةًتأثيرًطويلةًيمتازً▪

40%,

فيً▪ عالجًفرطًبروالكتينًالدماستعملًسابقاً 

.L.Dopaكعالجًوحيدًأوًكعالجًمساعدًللـًعالحًداءًباركنسونًفيًالمراحلًاألولىًيستعملًفيً▪



:  Apomorphineالـ -أ

بتةأثيرًآنةيًيتصفً,D2ًوD1مشابهًللمستقبالتًالدوبامينرجيةًهوً▪

(.ساعات4)وقصيرًاألمدً

ًفيًعالجًداءًباركنسونًيستعملًفيً▪ تذبةذبًعةالجًحةوادثًالوبخاصة 

L.Dopaالعالجيًفيًسياقًإستعمالًالـً

▪ ً ,كمقيءيستعملًأيضا

(.لنفسيةاإلضطراباتًا,ًالغثيانًواإلقياءً:ً)ًمنًأهمًتأثيراتهًالجانبيةً▪

B- المشتقات الصنعية المشابه للدوبامين:



المشتقات الصنعية المشابه للدوبامين-تابع 

:Pramipexoleو الـ Talipixolالـ -ب

ًًًهماًمنًالمشابهاتًالحديثةًللمستقبالتًالدوبامينرجية,D2,D3,D4

ًمةعًلدوائيةةًيقلةلًمةنًفةرصًالتةداخالتًاممةاًبارتبةاطًضةعيفًببروتينةاتًالبالسةماًيمتازان

األدويةًالمشاركة

: Ropiniroleالـ -ج

نالبروموكريبتيمنفعاليةً أكثروهوD2,D3,D4,الدوبامينرجيةللمستقبالتأيضا ًمشابه

ببروتيناتضعيفوارتباط%55حيويةبجاهزيةيتصف,باركنسونداءعالجفي

.البالسما

: Piribedilالـ -د

.ةالحوادثًالوعائيةًالدماغيةًواآلفاتًالشريانييستخدمًفيًعالجًداءًباركنسونًوفيً



األدوية التي تزيد من تحرر الدوبامين-3ً

:Amantidineاألمانتيدين -

هًيملكًومنًالمحتملًأنتثبيطًعودًإلتقاطهًويعملًعلىًيزيدًمنًتحررًالدوبامينً✓

.تأثيراتًمشابهةًللمستقبالتًالدوبامينرجيةً

ًمنًالـًولكنهً,ًيفيدًفيًعالجًداءًباركنسون✓ وتأثيرهًيخمدًمعL.Dopaًأقلًفعالية 

,ًالزمنً

كمضادًللفيروساتكانًيستعملً✓ .سابقاً 

,ًنرفزةً,ًمثلًاألرقً(التأثيراتًغيرًالمرغوبةًيؤديًاستعمالهًإلىًظهورًبعضً✓

.)وهبوطًالضغطًالشريانيً,ًقمهً,ًغثيانً



األدوية المثبطة إلستقالب الدوبامين-4

.AأوكسيدازأمينالمونومثبطاتB(MAObI):

:Selegilineالـ

الـيثبطMAObنهأكما,المركزيالدوباميناستقالبعنالمسؤولاإلنزيم

النوروناتتخربالتيالسامةالمستقلباتبعضتكونمنينقص

Methyl-4-Phenyl-1مثلالدوبامينرجية Pyridium(MPP).

الـاستعماليؤديSelegilineظهورتأخيرإلىباكروبشكلوحده

,األعراض

الـمعمتواقتبشكلاستعمالهعدميفضلL.Dopaباركنسونداءعالجفي

.الوفياتنسبةزيادةخشية



B-ميتيلًترانسفيراز-و-مثبطاتًالكاتيكول(COMTI)

:Entacaponالـ

Catecolللـتنافسياصطفائيمثبطهو❖ – O- methyl transferaseجزئيتقويضعنالمسؤول

,للدوبامين

طا ًمثب,(والبالسماوالكبدالهضمياألنبوبفيالمنحلةCOMTIالـيثبطأي)المحيطفيفقطيؤثروهو❖

الـدخوليعاكسأنهيعتقدعاطلمستقلبوهوMethyldopa-3.0إلىL,Dopaالـتحولبذلك

L-Dopaالدماغإلى.

فييؤثرأندوناإلطراحيعمرهانصفمنيزيدوكذلكL,Dopaللـالحيويةالجاهزيةمنيزيدوهو❖

.لهاألعظميالبالسميالتركيز

,الصفراءطريقعنرئيسيبشكليطرح❖

هبوط,غثيانات):مثلL,Dopaباستعمالالحادثةبالتأثيراتشبيهةمرغوبةغيرتأثيراتيحدث❖

,(.حركةعسر,انتصابيضغط

,العالجيةالتذبذباتعالجفييفيد❖



األدوية المضادة لقدرة الكولين-ثانياً 

رطوفالرجفان)مثلكولينرجينشاطفرطوجودإلىباركنسونأعراضبعضتشير❑

.باركنسونداءمعالجةفيالكولينقدرةمضاداتاستعمالإلىدعاماوهذا,(اإللعاب

نعشاتبالمالمحدثالحركةعسروعالجالوقايةفيواسعنطاقً علىاألدويةهذهوتستعمل❑

,(باألدويةالمحدثباركنسونداء)العصبية

زيةومركمحيطيةمرغوبةغيرتأثيراتحدوثإلىالكولينقدرةمضاداتاستعماليؤدي❑

طرابإض,المطابقةإضطراب,تبولصعوبة,إمساك,بالفمجفاف):مثلالتواتركثيرة

(الخ....ذهنيتشوش,الذاكرة

ابينالمصوعند,بروستاتبضخامةالمصابينوبخاصةً المسنينعنداستعمالهايمنع❑

.بالزرق



:استراتيجية معالجة داء باركنسون

تشكلًجميعًاألدويةًالمستعملةًفيًعالجًداءًباركنسونً. 1 ً عرضيا نهاًالًألعالجاً 

.تقوىًعلىًالتأثيرًفيًتطورًالمرض

يعتمدًاختيارناًللدواءًعلىًعدةًأمورً. 2ً:

مدىًالعجزًالوظيفي-

عمرًالمريض-

الفعاليةًالفيزيائيةًللمريض-

فعاليةًالدواءًوتأثيراتهًغيرًالمرغوبة-



دريجياً تزادًتبمقاديرًقليلةً(ًمهماًكانًالدواءًالمختار)يجبًالبدءًدائماً -3

وظيفيًالذيًيمدًالمريضًبتوافقالمقدارًاألدنىًالفعالًحتىًالوصولًإلىً

للدواءًمعًاالنتباهًإلىًموانعًاالستعمال,ًذاتيًيتناسبًمعًأسلوبًحياتهً

.المختارًواحترامها

عًاألدويةًوالتداخالتًالدوائيةًميجبًاالنتباهًإلىًالتأثيراتًغيرًالمرغوبةً

.األخرى

يجيبًأنًنعرفًأنًالدواءًليسًهوًالعالجًالوحيدًلداءًباركن ,ًسونًأخيراً 

مهفهناكًالمعالجةًالفيزيائيةًوالنفسيةً لهذاًالمرضًاللتانًتشكالنًأساساً  ماً 

.…فيًجميعًمراحلًتطوره


