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  رنا ماخوس. د                                                                          األولى     الجلسة

  

  علم األدوية التجريبي

  

  :أهداف علم األدوية التجريبي

ً في عملية تحديد هوية الجزيئات الجديدة التي تملك يلعب علم األدوية  التجريبي دوراً هاما

خصائص دوائية انتقائية والتي قد تكون مفيدة سريرياً، واليمكن تطوير أي دواء قبل أن تجرى له 

  .اختبارات دوائية نوعية

  :ويمكن أن نلخص أهداف علم األدوية التجريبي كالتالي

 عالجة األمراض ويمكن استعمالها عند البشرالوصول إلى أدوية فعالة في م.  

  اآلثار الجانبية، القدرة على إحداث تبدالت جينية وتأثيرات (دراسة سمية الدواء

  )مسرطنة، التأثيرات على األجنة

 دراسة آلية عمل الدواء ومكان تأثيره 

  :ويتعامل  علم األدوية التجريبي مع تأثيرات األدوية على الحيوانات إما

  الدواء على الحيوانبتطبيق 

 أو بتطبيقه على العضو المعزول من الحيوان 

 :ويوضح الجدول التالي بعض جوانب االختالف بينهما

  :حيوانات التجربة

  

  :مليون حيوان في التجارب المخبرية على مستوى العالم ومنها 100يستعمل سنوياً أكثر من 

  الدراسة على العضو المعزول  الدراسة على الحيوان

يمكن دراسة ردود فعل أجهزة الجسم على الفعل الذي يحدثه 

  الدواء في عضو معين من الجسم
  الفعل هذهال يمكن دراسة ردود 

تحتاج هذه الطريقة التعامل مع الحيوان بلطف لتقليل تأثير 

  الشدة النفسية على النتائج

  :تتطلب هذه الطريقة

  أن يكون العضو او النسيج المعزول مأخوذاً من حيوان

  ذبح للتو

  العمل في بيئة مشابهة للبيئة التي يعيش فيها الحيوان

  )درجة الحرارة المناسبة مثالً (

  العضو في محاليل تغذية مناسبةوضع  
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الجرذان، الفئران، األرانب، خنزير غينيا، الهامستر، القطط، الكالب، الضفادع، القردة 

  ....وغيرها

  .استعماالً وتعد الجرذان والفئران أكثرها 

يمكن أن تحرض األمراض عند الحيوانات لتكون مشابهة ألمراض البشر وبالتالي الحصول على 

ويكون ذلك إما بحقن مواد كيماوية أو  animal modelمايسمى بالطراز أو األنموذج الحيواني 

  )وهذه باهظة الثمن( عوامل خمجية أو بإجراء عمل جراحي أو بإحداث تعديالت جينية 

، ويمكن تحريض streptozocinيمكن تحريض الداء السكري عند الجرذان بحقن الدواء : ةأمثل

  .مرض تخلخل العظام عند إناث الجرذان بإجراء عملية جراحية يتم فيها استئصال المبايض

  :التعامل مع حيوانات التجربة

حضنها في يجب التعامل معها بلطف وعدم تعريضها لعوامل مؤذية ال يقتضيها البحث، ويجب 

  .أقفاص خاصة بكل منها

يجب أن تزود الغرف المحضونة بها بمكيف ، وساحبة للهواء، وأن تكون درجة حرارة الغرفة 

درجة مئوية، وتزود األقفاص التي تحضن بها بعبوات تسمح لها بشرب الماء  25-20ثابتة مابين 

  .سب لكل نوعوغذاء منا) بالنسبة للفئران والجرذان مثالً  مثل رضاعات الرضيع(

  .ومن الهام أن تترك الحيوانات لفترة أسبوع حتى تتأقلم قبل إجراء الدراسة عليها

  

  أهم األجهزة المستعملة في مخابر علم األدوية

هناك عدد كبير من األجهزة التي تسمح بقياس استجابة العضو لدواء ما وذلك للحيوان الكامل 

  .وأخرى خاصة باألعضاء المعزولة

أكثر هذه األجهزة استعماالً لدراسة تأثيرات األدوية على )(kymographموغراف ويعد الكي 

العضو المعزول، ويكون الشكل القديم منه عبارة عن جهاز مزود بصندوق تثبت عليه اسطوانة 

متحركة يمكن التحكم بسرعة دورانها، وتحاط االسطوانة بورق خاص، وتجرى عادة الدراسات 

باستعمال حمام لألنسجة، والذي قد يكون أحادي أو ثنائي الحجيرة، هذه على األعضاء المعزولة 

 ً مل وهي المكان الذي يوضع فيه العضو المعزول ومحلول  50الحجيرات تكون سعتها تقريبا

و )أو محاليل الغسيل والتنظيف( التغذية وتكون مزودة بأنبوب يدخل من خالله محلول التغذية 

اط بوعاء يوضع فيه عادة ماء ويزود بمسخن لتأمين درجة أنبوب آخرال خراجها منه، يح

الحرارة المناسبة للعضو المعزول، ويثبت على الحمام حامل معدني يزود بملقط تثبت من خالله 

الرافعة الحاملة لالبرة الممتلئة بالحبر من جهة والمرتبطة بالعضو المعزول من جهة أخرى 

  .اط باسطوانة الكيموغرافلنتقل تقلصات هذا العضو الى الورق المح
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ً تم االستغناء عن هذا النمط من األجهزة واستبداله بوصل حمام األنسجة المزود بجهاز  حديثا

يرسل االشارة الناجمة عن العضو المعزول الى جهاز كمبيوتر يظهر النتائج على شكل 

  .مخططات عبر برامج خاصة يزود بها الكمبيوتر

  

  

  رضاعاألدوية والحمل واإل

ن لعدد كبير من األدوية أن تخترق المشيمة وتصل للجنين ، وقد يكون تعرض الجنين يمك

لعدد كبير منها يحوي خطورة تختلف باختالف فترة الحمل وباختالف كمية الدواء 

الواصلة للجنين، لذلك تجرى عادة عند تطوير األدوية دراسات بهدف التأكد من تأثيرات 

  . األدوية على األجنة

الدراسات يتم اختبار تأثيرات هذه األدوية على أجنة  الحيوانات، ولكن ذلك ال في هذه 

  .يكون كاف للتنبؤ عن تأثيرات الدواء على أجنة البشر

أشهر، و يعد الثلث األول األكثر  3تقسم فترة الحمل عادة الى ثالثة أثالث، كل ثلث 

، )ي بعد التلقيح حتى الثامنابتداء من األسبوع الثان( خطورة ألن خالله تتشكل األعضاء 

حيث قد يسبب تعرض الجنين لعدد من األدوية الى تأثيرات مشوهة، وبشكل عام األدوية 

التي تؤثر على انقسام الخاليا، أو التي تتداخل مع اصطناع الدنا واالصطناع البروتيني 

  .مثالً عادة تكون مشوهة

حقة آمن وال يحمل خطورة، وهنا قد لكن هذا ال يعني أن التعرض للدواء في المراحل الال

تسبب األدوية أذية باختالف الدواء فقد تؤثر على نمو الجنين أو تسبب خلل ما في وظيفة 

  .أحد األعضاء أو في اكتمال نمو العضو

حتى األدوية التي تعطى للحامل قبل الوالدة بفترة قصيرة قد تسبب تأثيرات ضارة على 

  .األجنة

  .لمدى أمان االدوية المعطاة خالل الحمل تختلف من بلد آلخر وهناك عدة تصنيفات 

كذلك يجب الحذر عند اعطاء األدوية للمرضعات  بسبب امكانية طرحها عبر الحليب ووصولها  

  .للرضع وهنا قد يحمل ذلك خطورة تختلف باختالف الدواء
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 food and drugوتصنف األدوية التي تعطى في الحمل حسب منظمة الغذاء والدواء 

administration (FDA) كالتالي:  

A : وهي األدوية التي أثبتت الدراسات الكافية عند البشر أنها ال تحمل خطراً على األجنة.  

B : وهي األدوية التي أثبتت الدراسات عند الحيوانات أنها ال تحمل خطراً على أجنة الحيوانات

دراسات عند الحيوانات أبدت أنها تحمل تأثيرات أن ال أوولكن ال يوجد دراسات كافية عند البشر، 

  .جانبية على األجنة ولكن هناك دراسات كافية عند البشر أكدت أنها ال تحمل خطراً على األجنة 

C : وهي األدوية التي أكدت  الدراسات على الحيوانات أنها تحمل تأثيرات جانبية على األجنة

الفائدة المرجوة منها  تسمح باستعمالها على الرغم  لكن ال يوجد دراسات كافية عند البشر ولكن

  .من الخطورة المحتملة الناجمة عن اعطائها

D : وهي األدوية التي أثبتت الدراسات الكافية عند البشر أنها تحمل خطورة على األجنة، لكن

  .فائدة المعالجة بها ترجح على الخطورة الناجمة عنها

X :ات الكافية عند البشر والحيوانات أنها تحمل تأثيرات خطيرة وهي األدوية التي أثبتت الدراس

  .على األجنة وال يمكن أن ترجح الفائدة المرجوة منها على خطورتها
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  رنا ماخوس. د                                                                1أدوية  -الجلسة الثانية

  

  األدويةمفاهيم أساسية في علم 

  :مستقبالت األدوية 

جزيئات نوعية  تتداخل معها األدوية و تسبب احداث تبدالت خلوية معينة  و هي  

  :ومعظمها عبارة عن بروتينات وهذه تصنف الى مجموعات رئيسية هي

 ligand-gated ion channelsمستقبالت القنوات الشاردية المتعلقة بالربيطة  .1

  G   G-protein coupled receptorsالمستقبالت المرتبطة بالبروتين  .2

منها من (  enzyme- linked receptorsالمستقبالت المرتبطة باإلنزيمات  .3

  ).يملك فعالية أنزيمية بنيوية، أو أنها تسبب تفعيل أنزيمات مرتبطة بها

 intracellular receptorsالمستقبالت داخل الخلوية  .4

إلى شدة االستجابة الحيوية عند ارتباط الدواء  efficacyلفعالية الدوائية ايشير مصطلح 

  . بالمستقبل

  .و هي قدرة الدواء على االرتباط بالمستقبل  affinityاأللفة و يجب تمييز الفعالية عن 

وهي كمية الدواء الالزمة إلحداث استجابة معينة، وكلما كانت هذه : potencyالكفاءة 

  .الدواء أكثر كفاءة الكمية أقل كان

يمكن أن يتم تحديد الكفاءة باالعتماد على تحديد  التراكيز الدوائية الالزمة لتحقيق التأثير 

  .EC 50من الفعالية العظمى وتسمى هذه التراكيز % 50الذي يعادل 

Kd : من المستقبالت ، وهو يعطينا فكرة % 50تمثل تركيز الدواء الالزم لالرتباط مع

  .واء للمستقبل وكلما كانت قيمته منخفضة كانت األلفة أعلىعن ألفة الد

 50الجرعة الوسطية التي تسبب استجابة عند  :(ED 50) الجرعة الفعالة  الوسطية 

  .من األشخاص المطبق عليهم الدواء% 

من %  50الجرعة الوسطية التي تسبب سمية عند  :(TD50)الجرعة السامة الوسطية 

  الدواءاألشخاص المطبق عليهم 

من %  50الجرعة الوسطية التي سببت موت  :(LD 50) الوسطيةالجرعة القاتلة 

  . الحيوانات المدروسة
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  : therapeutic index(TI)المشعر العالجي 

، بمعنى آخر هوهو النسبة مابين الجرعة  ED50وبين ال   TD50وهو النسبة مابين 

من الدواء التي تسبب السمية إلى تلك التي تسبب التأثير السريري المرغوب عند 

  .مجموعات األفراد

  :agonist) الشاد أو المقلد( الناهض 

  : عدة أنواع، وله ه بمستقبله استجابةً ما يحرض بارتباط

بالمستقبالت فعالية أعلى بكثير من الفعالية البنيوية يسبب عند ارتباطه : الناهض التام 

  .للمستقبل

يسبب ارتباطه بالمستقبل فعالية أكبر من الفعالية البنيوية للمستقبل وأقل : الناهض الجزئي

  .من تأثير الناهض التام للمستقبل

الفعالية البنيوية للمستقبالت ويكون تأثيره العالجي معاكس  يقلل: الناهض العكسي

  .لتأثيرات الناهض التام

  

  :antagonist) الحاجب أو الحاصر( المناهض 

ويمنع الناهض من االرتباط ال يثير أي استجابة حيوية لدى ارتباطه بالمستقبل ، 

  ، وله عدة أنواع ومنهابمستقبالته

عندما  ، وبنفس الموقع من المستقبل الذي يرتبط به الناهضرتبط ي: المناهض التنافسي  

  .يتم زيادة تراكيز الناهض بشكل كافي يمكن له أن يزيح المناهض من مواقع ارتباطه

وهذا االرتباط يمنع تفعيل من المستقبل  يرتبط مع موقع آخر : المناهض غير التنافسي

 ال يمكن التغلب على تأثيراتهوهنا  ،ارتبط الناهض بموقعه الفعال فيهاالمستقبل حتى لو 

  .بزيادة تراكيز الناهض 

المستقبل الذي يرتبط يرتبط بشكل غير عكوس بنفس الموقع من : المناهض غير العكوس

  .، كذلك ال يمكن التغلب على تأثيراته بزيادة تراكيز الناهضبه الناهض

  

  :القسم العملي

تدريجي لكل من المناهضات التنافسية استجابة  - اجراء تدريبات على منحنى جرعة

  .وغير التنافسية وغير العكوسة مع الناهض

  

  



8 
 

  رنا ماخوس. د                                                             1أدوية – الجلسة الثالثة

  طرق إعطاء األدوية

  

انحالله في مثل ( هناك عدة طرق إلعطاء األدوية وهذا يحدده كل من خواص الدواء 

والهدف ) المريض غائب عن الوعي مثالً ( و كذلك حالة المريض ) الدسم أو الماء

  ..)هل نرغب ببدء تأثير سريع مثالً ( العالجي 

 ً   .تعطى األدوية إما  جهازياُ أو موضعيا

ً بغية أن يقتصر التأثير الدوائي على العضو الذي طبقت فيه  تطبق األدوية موضعيا

  ). جلد، عين، أذن، أنًف، رئة، مهبل، مستقيم( األدوية 

  .و يكون اإلعطاء الجهازي إما عبر القناة الهضمية أو حقناً أو بطرق أخرى

  )خد وتحت اللسانفموي، عن طريق المستقيم، باطن ال( التطبيق عبر القناة الهضمية 

وهو من الطرق الشائعة إلعطاء األدوية، قد تمتص بعض األدوية من : اإلعطاء الفموي

المعدة ولكن تبقى األمعاء الدقيقة هي الموقع األساسي لالمتصاص، وتدخل معظم األدوية 

التي تعطى بهذا الطريق الدوران البابي وبالتالي الكبد قبل أن تتوزع إلى النسج وهناك 

ديد من األدوية التي تستقلب في جدار األمعاء والكبد وهذا يسمى تأثير العبور األول الع

first pass effect ً   .، والذي يقلل فعالية عدد من األدوية التي تعطى فمويا

  .هناك بعض األدوية التي تتخرب في الوسط الحامضي الموجود في المعدة 

هذا الطريق من احتمال تخرب الدواء  يقي): تحاميل، رحضات(  اإلعطاء عبر المستقيم

يتجنب ( بتأثير اإلنزيمات المعوية و حموضة المعدة وبشكل جزئي من التأثيرات الكبدية 

  ، وله أهمية خاصة عندما يكون هناك حالة اقياء،)من الدوران البابي% 50

  .وهو يستعمل أيضاً للتطبيق الموضعي مثل الرحضات المسهلة

في الجيب مابين ( وضع المستحضر الدوائي في باطن الخد :  باطن الخد وتحت اللسان

وتحت اللسان يسمح بامتصاص األدوية مباشرة إلى الدوران العام وال ) اللثة والوجنة

  ).هما منطقتان غنيتان بالتروية الدموية(تخضع لتأثيرات المرور األول 
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  :Parenteral way) الزرق( الحقن أو الطريق الخاللي 

لألدوية التي تكون قليلة االمتصاص من القناة الهضمية، و لألدوية التي تتخرب  يستخدم

داخل : ( في الجهاز الهضمي و لفاقدي الوعي و عند اإلسعاف السريع وله عدة أشكال

  ..)األوعية الدموية، عضلي وتحت الجلد وغيرها

 : injectionintravascularالحقن في وعاء دموي 

وهنا يدخل الدواء مباشرة   intravenous injection (IV)دي و  أهمها الحقن الوري

إلى الدوران وال يخضع لتأثيرات العبور األول أو لتأثيرات الحموضة المعدية وهو يسمح 

  .بظهور تأثيرات الدواء بسرعة و يصل الدواء بتراكيز عالية للدوران

التسريب الوريدي و قد يسبب إدخال الجراثيم عن طريق التلوث، كما يمكن أن يسبب 

المطول أو تسريب دواء مهيج بجرعة عالية تشكل خثرات وريدية موضعية، و يجب 

  .الحقن في الوريد بشكل بطيء

والحقن تحت الجلد  intramuscular injection (IM)الحقن العضلي 

subcutaneous (SC):  كذلك نتجنب العبور األول وحموضة المعدة، وهنا يمتص

  . إلى الدم) العضلة، النسيج تحت الجلد( لحقن الدواء من مكان ا

 depot) مدخرات( الحقن العضلي مالئم للمستحضرات التي تتحرر ببطء 

preperations   واالمتصاص في الحقن )شهرياً أو أكثر(التي تعطى بفواصل طويلة ،

دقيقة للمستحضرات  30-10مثالُ يستغرق ( العضلي يكون أسرع من طريق تحت الجلد 

، لكن من مساوئ الحقن العضلي  انه قد يكون مؤلم، وعند حدوث آثار جانبية مع )وابةالذ

  .الشكل االدخاري قد يكون من الصعب ازالتها

  

ومن مساوئ الحقن تحت الجلد انه في حال انخفاض تدفق الدم المحيطي يقل امتصاص 

ت في النسيج األدوية عبر هذا الطريق، وتكرار الحقن  بنفس المكان يسبب حدوث تبدال

  .الشحمي وامتصاص غير منتظم

  :طرق أخرى

  :Intrathecalالحقن داخل القراب 

  .إلدخال الدواء مباشرة إلى السائل الدماغي الشوكي 

  :articular injection -Intraالحقن داخل المفصل 

في جوف المفصل لتأمين تركيز عال في حاالت مرضية مثل   يمكن حقن بعض األدوية

  .Rheumatoid arthritisالتهاب المفاصل الروماتيزمي 
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  ............)داخل تجاويف القلب، في األدمة، داخل العظم( وهناك أشكال أخرى للحقن 

  

ة بما يسمح بنقل  الدواء بسرعة عبر السطح الكبير للغشاء في القناة التنفسي: االستنشاق

، ويستعمل هذا الطريق في )ونتجنب تأثيرات العبور األول( يعادل سرعة الحقن الوريدي

حال إعطاء الغازات مثل تلك المستخدمة في التخدير وذلك للحصول على تأثيرات 

ً الى القناة التنفسية والتأثيرات  جهازية، كما ويستعمل كطريق لنقل األدوية موضعيا

 2تعطى ناهضات بيتا ( كون أقل من اإلعطاء بالطرق الجهازية الجانبية الجهازية هنا ت

  ).على شكل ضبوبات لتحقيق توسيع للقصبات عند مرضى الربو

  

وهنا تعطى األدوية عبر الجلد للحصول على تأثير ...) مراهم، كريمات، جل: (عبر الجلد

ا موضعي، أو تعطى للحصول على تأثير جهازي مثل اللصاقات وبعض المراهم وهن

  . يكون االمتصاص بطيء جداً مع تجنب العبور األول

  

  : القسم العملي

ايتر ( تخدير األرانب بمخدر انشاقي : التأثيرات الجهازية لطريق االستنشاق

  .ومراقبة األرنب )ايتيلي

  : خطوات العمل

  يمسك األرنب من خلف الرقبة ويوضع في وعاء شفاف

  الوعاء توضع قطنة مبللة بااليتر االيتيلي ويغلق

  تتم مراقبة التبدالت في وعي األرنب الى حين غيابه عن الوعي

  : التأثيرات الموضعية للمخدرات الموضعية

  دراسة تأثير الليدوكائين  على  منعكس القرنية في عين األرنب  

    2-% 1ليدوكائين   -: األدوية المستخدمة 

  : خطوات العمل 

يثبت رأس األرنب ونالمس القرنية بلطف بلفافة (  يمسك األرنب ويفحص المنعكس القرني – 1
  )قطنية طويلة أو قلم 

دقيقة ثم يفحص المنعكس القرني ويقارن  5- 20 يقطر في إحدى العينين ليدوكائين وينتظر  – 2
  مع العين الثانية 
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  رنا ماخوس .د                                                             1أدوية -الجلسة الرابعة

  

  المخدرات الموضعية

 Local Anesthetics  

تضعف المخدرات الموضعية االحساس  في مناطق محددة من الجسم، من دون أن تسبب فقدان 

  .للوعي

، فهي تحصر تطور حدوث كمون CNSتحصر النقل العصبي للدفعات الحسية من المحيط إلى  

للدماغ ويتم ذلك من خالل حصرها لقنوات الصوديوم العمل وبالتالي ال ينقل التنبيه من أي منبه 

الفولتاجية في األغشية الخلوية وبالتالي يقل تدفق الصوديوم لداخل الخلية الالزم لبدء كمون 

  .عمل جديد

وهي تخترق األغشية الخلوية بالشكل غير المبرتن ثم تتحول داخل الخلية لشكل مبرتن وهو 

المادة في تحديد  pKaالوسط و  pHرها، لذلك يساهم الذي يرتبط مع قناة الصوديوم ويحص

  النسيج وهذا يتداخل مع فعالية هذه المخدرات pHفعاليتها، فمثالً في مواقع الخمج تنخفض قيم 

  ).تقل امكانية عبورها لألغشية الخلوية( 

ب وهذا قد يسب،  تسبب معظم المخدرات الموضعية توسعاً وعائياً محيطياً باستثناء الكوكائين

االنتشار السريع للمخدر الموضعي من مكان الحقن للدوران الجهازي مما يقلل من فعاليتها 

الموضعية ويزيد سميتها ولذلك فهي تشرك عادة مع مقبضات لألوعية الدموية مثل االبينفرين 

  . الذي يقلل من ذلك

  .قد تسبب تفاعالت حساسية موضعية 

اص الجهازي لها هي سمية عصبية تتجلى بتثبيط أهم تأثيراتها السمية الناجمة عن االمتص

قد  CNSمركزي في البداية ثم يحدث اثارة شديدة ثم بالجرعات األعلى يحدث تثبيط شديد لل 

يسبب حدوث تثبيط تنفسي، كما وقد تسبب سمية قلبية تتجلى  بتثبيط للقلوصية القلبية وتباطؤ في 

  عدد ضربات القلب

ً  O2هنا تعالج السمية بإعطاء    .وتمسيد القلب أو اعطاء األدرينالين وريديا

  .وقد قل استعماله بسبب اساءة استعمالهتاريخياً أول مخدر موضعي تم استخدامه هو الكوكائين 

 و,bubivacaine ,procaine, ropivacaine, tetracaine, lidocaine : أفرادها أهم  

mepivacaine، والكثير غيرها.....  ً   .ويعد ليدوكائين هو األكثرها استخداما
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  . تختلف في بدء تأثيراتها واستمرار هذه التأثيرات وثباتيتها وسميتها

  :  التركيب الكيميائي 

مع سلسلة كربونية مرتبطة مع  المخدرات الموضعية تتألف من مجموعة محبة للدسم ترتبط

  مجموعة محبة للماء برابطة استرية أو أميدية 

  .من األميدية وفترة تأثيرها أقصر الحاوية على روابط استرية تكون أقل ثباتاً  المركبات

  كوكائين، بروكائين، تتراكائين، بنزوكائين: أهم المركبات الحاوية على روابط استرية

ليدوكائين، ميبيفاكائين، بوبيفاكائين، ايتيدوكائين، :  أهم المركبات الحاوية على روابط أميدية

  روبيفاكائينبريلوكائين، 

  : طرق التخدير الموضعي 

 يطبق المخدر الموضعي على األغشية المخاطية : التخدير الموضعي أو السطحي 

 النسيج  يحقن المخدر الموضعي في عدة مواقع من منطقة محددة من: التخديراالرتشاحي

  .)الجلد (

  ي عمليات ف  وتستعمليتم الحقن في المنطقة فوق الجافية :  التخدير فوق الجافية

وهي تستعمل بكثرة في الوالدات ) حوض، بطن، أطراف وصدر(  جراحية محددة

  القيصرية

 يتم بواسطة ابرة طويلة في الفراغ تحت العنكبوتي ويسحب جزء من : التخدير الشوكي

  .السائل الدماغي الشوكي ويحقن نفس الحجم من المخدر

أسرع مع التخدير يكون ء التأثير بدولكن في الحقن فوق الجافية يمكن حقن حجوم أكبر، 

  .)د مع فوق الجافية 30-15مقابل دقائق  5( الشوكي 

وهناك طرق أخرى أيضاً مثالً يمكن أن يحقن المخدر بجانب العصب المستهدف كتلك 

طرق أخرى لن تنتطرق  و )تخدير العصب السنخي السفلي( المستعملة من قبل أطباء األسنان 

  . لها

  :التجربة العملية 

  األرنب  عنددراسة تأثير الليدوكائين  بطريق التخدير اإلرتشاحي  

  : خطوات العمل 

   خلف الرقبةيمسك األرنب  – 1

تنبيه لعدم ( يقص الوبر على الطرف السفلي بشكل دائرة صغيرة حتى الوصول إلى الجلد  – 2

  ) حدوث النزف 
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  . يختبر حس األلم والمقوية العضلية بدبوس  – 3

في أربع مناطق حول الدائرة   %1بتركيز   ml 0.25يحقن الليدوكائين تحت الجلد بجرعة  – 4

  مع اتجاه الحقن نحو مركز الدائرة 

دقائق يالحظ فقدان حس األلم والمقوية العضلية في الطرف المحقون بينما   10-5بعد  – 5

 ً   اليزال اآلخر طبيعيا
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  د رنا ماخوس                                                                      1أدوية -ةسالجلسة الخام

  مضادات الهيستامين  

antihistamine  

  

يتشكل الهيستامين من الحمض األميني الهيستيدين بتأثير الهيستيدين دي كاربوكسيالز، وبعد أن 

 mastفيما يسمى الخاليا البدينة  granulesيصنع فهو يخزن  بشكل أساسي ضمن حبيبات 

cells  القعدات( واألسات (basophils.  

  .يتشكل في النباتات وعند الثدييات، كما ويتواجد في بعض السموم ومفرزات اللسعات

يخزن معظمه في حويصالت في الخاليا البدينة واألسات  ويكون محتوى النسج من الهيستامين 

ذه الخاليا خاصة الخاليا البدينة، والشكل الفعال منه هو الشكل الحر معتمد على محتواها من ه

الذي يتحرر بفعل المنبهات، وهو يوجد في بعض النسج مثل الدماغ من دون أن يخزن في 

  .الخاليا البدينة وهنا يلعب دور ناقل عصبي

  .لمعديةكما و يخزن في خاليا محددة في المعدة وهنا يتحرر ليساهم في إفراز الحموضة ا 

أنماط  4ولها   Gوهو يبدي فعله من خالل ارتباطه مع مستقبالت  من نمط البروتين

)H1,2,3,4(  

منذ فترة  وهناك عدد من األدوية التي تتداخل معها  2و 1ولقد حددت خواص المستقبالت 

 ماتزال األبحاث مستمرة لتحديد خواصها وهناك عدد 4و3والمستعملة سريرياً، وبالنسبة للنمط 

  .من األدوية تستهدف هذه المستقبالت طورت حالياً 

  

 : تتوزع مستقبالت الهيستامين كالتالي

H1 : في القصبات والقناة الهضمية مثالً (موجودة في البطانة الوعائية، العضالت الملساء( ،

  )النهايات العصبية، والعضلة القلبية

H2 :اليا المناعية الخاليا الجدارية في المعدة، خاليا قلبية وبعض الخ.  

ترتبط  IgEعندما يتعرض الشخص لمستضد ما  يتشكل أضداد تجاهه، وان األضداد من النمط 

بسطوح الخاليا البدينة والقعدات، وعندما يتعرض الجسم لهذه المستضدات ذاتها مرة أخرى فهي 

ر على سطوح الخاليا البدينة والقعدات، وهذا االرتباط يحرض تحر IgEترتبط مع أضداد 

الهيستامين من حبيباته المتوضعة داخل هذه الخاليا، و يسبب تحرره حدوث توسع وعائي وزيادة 

نفوذية األوعية وخروج السوائل منها وحدوث االحمرار والوذمة الوعائية، كما و 
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ويمكن أن يتحرر ( يعززالهيستامين تفعيل مركبات أخرى تساهم في الحدث االلتهابي، 

ً  الهيستامين بفعل مواد   ).كيماوية وأدوية عديدة أيضا

  :التأثيرات النسيجية للهيستامين

منبه قوي للنهايات العصبية الحسية، خاصة تلك التي تتواسط الحكة واأللم ، : الجملة العصبية

  .وفي الجملة العصبية المركزية فهو منشط ومنبه لهذه الجملة ويحافظ على التيقظ 

  :الجملة القلبية الوعائية

  ).H1,H2(وزيادة قلوصيته ) H2( يسبب زيادة عدد ضربات القلب 

  . NO(H1) ويسبب توسع وعائي متواسط بتأثيره على الخاليا البطانية وزيادة تحرر 

في األوعية فهو يحرض حدوث تباعد بين  خاليا البطانة  H1يسبب الوذمة من خالل تأثيره على 

الضخمة والصغيرة  من البروتين إلى النسج حول  الوعائية مما يعزز مرور السوائل والجزيئات

  .األوعية 

في القصبات يسبب تشنج القصبات وزيادة مفرزاتها،  H1ارتباطه مع مستقبالت : القناة التنفسية

ويسبب أيضاً زيادة المفرزات المخاطية في األنف وتوسع األوعية الدموية فيها ونزوح السوائل 

  منها والسيالن األنفي 

في العضالت الملساء في القناة الهضمية يحرض تقلصها  H1ارتباطه مع : لهضميةالقناة ا

  .ويسبب بالتراكيز العالية اسهاالت

وارتباطه بها يحرض االفراز  H2أما في المعدة  فيوجد في الخاليا الجدارية في المعدة مستقبالت 

  .الحامضي 

  

  

  األدوية التي تعاكس تأثيرات الهيستامين

  

موسع للقصبات ( امتالكها لتأثيرات فيزيولوجية معاكسة لتأثيراته مثل االبينفرين  إما  من خالل

  )بارتباطه مع مستقبالت أخرى

تثبط خروجه من الحبيبات في الخاليا البدينة الناجمة عن المنبهات : أو من خالل تثبيط تحرره

التحسسي وهي تستعمل في معالجة الربو) cromolyn, nedocromil(المحرضة لذلك مثل 

  .والتهاب األنف التحسسي

 H1حاصرات : أو من خالل حصر مستقبالت الهيستامين وهذه تدرج تحت مجموعتين هما

  . H2وحاصرات 
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  H1حاصرات مستقبالت الهيستامين 

  

العديد منها يعطى من دون وصفة إما لوحدها أو بالمشاركة مع مركبات أخرى في مستحضرات 

  . الرشح وللمساعدة على النوم

  :تصنف إلى جيلين

  الجيل األول  

كلورفينيرامين ،  ديفينهيدرامين، ديمينهيدرينات، دوكسيبين،  

دوكسيالمين، هيدروكسي زين، بروميتازين، أليميمازين ، 

  سيكليزين، ميكليزين ، كليماستين، دي ميتيندين،

  .كاربينوكسامين، تريبروليدين

  

 الجيل الثاني  

  أكريفاستين، سيتريزين ، فيكسوفينادين، 

  ).وتيرفينادين( لوراتادين، ديسلوراتادين وأستيميزول  

  

  كونها فعالةماتزال أفراد الجيل األول تستعمل حتى اآلن 

وتسبب  CNSوغير غالية الثمن، ولكن معظمها يخترق  

  تهدئة أو تركين،  وتتداخل

  . مع مستقبالت أخرى مسببة عدداً من التأثيرات الجانبية 

وال تخترق  H1ي تكون نوعية لمستقبالت أفراد الجيل الثان

CNS وبالتالي  ال تسبب تركين ومشاكلها أقل.  

في حين ) ساعة 24-12(فترة تأثير أفراد الجيل الثاني طويلة 

 6-4(أفراد الجيل األول باستثناء ميكليزين تستمر تأثيراتها 

  ).ساعات

  

  

  

  

Astemisole 

bastinee  

terfinadine 

Alimemazin  

Clemastine 

Dimetindene 

Carbinoxamine 

triprolidine  
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  :االستعماالت العالجية

التهاب األنف التحسسي والشري كون أن الهيستامين هو الوسيط : معالجة الحاالت التحسسية

في معالجة الربو القصبي كون ) أو فعاليتها ضعيفة( األساسي في هذه الحاالت، لكنها غير فعالة 

  .أن الهيستامين هو واحد من عدد من الوسائط االلتهابية المتحررة في الربو

نهيدرامين،سيكليزين، ميكليزين وهيدروكسيزين بعضها مثل ديمينهيدرينات، ديفي: دوار الحركة

هي أكثرها فعالية في الوقاية من أعراض دوار الحركة، وهي تقي من حدوث الغثيان واالقياء 

  .المرافق لهذا المرض

على الرغم من أنها ليست الخيار األول، لكن العديد من أفراد الجيل األول مثل : معالجة األرق

يمكن أن . ( ن تملك خواص مركنة شديدة وتستعمل في معالجة األرقديفينهيدرامين ودوكسيالمي

  )تسبب خاصة عند األطفال والمسنين حالة هياج 

  .كما وقد يستعمل ديفينهيدرامين في معالجة األعراض الباركنسونية الناجمة عن مضادات الذهان

  

  :التأثيرات الجانبية

لمستقبالت الموسكارينية حيث تحصر هذه تتداخل أفراد الجيل األول مع مستقبالت أخرى مثل ا

وتسبب التأثيرات الجانبية المعروفة ) بشكل شديد ديفينهيدرامين وبروميتازين(المستقبالت 

، وبعضها تحصر )بشكل بارز بروميتازين( 1للحصر الموسكاريني ، وقد تحصر مستقبالت ألفا 

  ).سيبروهيبتادين( مستقبالت السيروتونين 

أليميمازين، كلورفينرامين، ديفينهيدرامين، ( خاصة مع أفراد الجيل األول : ينأهم مشاكلها الترك

في الجملة العصبية المركزية   H1، فهي بحصرها لمستقبالت ) هيدروكسيزين وبروميتازين

  .تقلل تأثير الهيستامين المعزز للنقل العصبي المنبه، وبالتالي تسبب التركين

  .P450بفعل انزيمات السيتوكروم معظم أفراد الجيل الثاني تستقلب 

وبعض أفرادها مثل أستيميزول وتيرفينادين تسبب بالجرعات العالية حدوث اضطرابات في نظم 

  .القلب، وهنا يجب االنتباه إلى األدوية التي تتداخل مع استقالبها كي ال تزداد تراكيزها الدموية

  ). الحيويةبعض مضادات الفطور ومجموعة الماكروليدات من الصادات ( 

كما ويساهم في منع  H1وهو من حاصرات المستقبالت  ketotifenهناك دواء يسمى : مالحظة

  )تحرر الهيستامين من الحبيبات 

  

  :القسم العملي
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يطلب من الطالب تحديد بعض األسماء التجارية واألشكال الصيدالنية والجرعات لألدوية التالية 

  .للجلسة القادمة

  سيتريزين -ديسلوراتادين -ديمينهيدرينات -تريبروليدين -تادينلورا -فيكسوفينادين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  رنا ماخوس. د                               

الرؤية ويترافق عادة مع ارتفاع الضغط 

، حيث يحدث افراز فعال 

للصوديوم والبيكربونات يترافق مع سحب الماء من الجسم الهدبي إلى الغرفة الخلفية للعين، 

في عملية تشكل الخلط المائي هذا،  وإن 

بعد ذلك يتحرك الخلط المائي من الغرفة الخلفية للعين 

  :ويمرعبر الحدقة باتجاه الغرفة األمامية للعين، بعدها يغادر الخلط المائي العين بطريقين

  ) .يعد طريق أساسي( يم ومنه إلى األوردة الدموية 
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                                                               1أدوية 

  glaucomaالزرق  

الرؤية ويترافق عادة مع ارتفاع الضغط هو مرض يسبب أذية للعصب البصري و فقدان في حقل 

أسباب ( داخل العين، قد يكون أولي 

أو ثانوي تال لمرض أو لتطبيق 

  هناك نمطان أساسيان له وهما

 open- angleالزرق مفتوح الزاوية 

 -closedوالزرق مغلق الزاوية 

angle glaucoma, narrow 

angle glaucoma  )الزاوية هي 

  )irisوالقزحية  corneaتلك المتشكلة بين القرنية 

، حيث يحدث افراز فعال ciliary bodyيتشكل الخلط المائي في العين في الجسم الهدبي 

للصوديوم والبيكربونات يترافق مع سحب الماء من الجسم الهدبي إلى الغرفة الخلفية للعين، 

في عملية تشكل الخلط المائي هذا،  وإن  وتساهم خميرة الكربونيك انهيدراز ومستقبالت بيتا

بعد ذلك يتحرك الخلط المائي من الغرفة الخلفية للعين ، ينقص من تشكله 2تفعيل مستقبالت ألفا 

ويمرعبر الحدقة باتجاه الغرفة األمامية للعين، بعدها يغادر الخلط المائي العين بطريقين

يم ومنه إلى األوردة الدموية يمر عبر الشبكة الترابيقية الى قناة شل

عبر طبقات العين 

تدفق ( األخرى مثل الصلبة 

  )  .طريق ثانوي

في كل أنماط الزرق يكون سبب 

ارتفاع الضغط داخل العين ناجم 

عن وجود عائق في تدفق الخلط 

المائي من العين عبر الشبكة 

ين للخلط انتاج الع

 

أدوية  -الجلسة السادسة

  

هو مرض يسبب أذية للعصب البصري و فقدان في حقل 

داخل العين، قد يكون أولي 

أو ثانوي تال لمرض أو لتطبيق ) خلقية

  .دواء

هناك نمطان أساسيان له وهما

الزرق مفتوح الزاوية 

glaucoma  

والزرق مغلق الزاوية 

angle glaucoma, narrow 

angle glaucoma

تلك المتشكلة بين القرنية 

يتشكل الخلط المائي في العين في الجسم الهدبي 

للصوديوم والبيكربونات يترافق مع سحب الماء من الجسم الهدبي إلى الغرفة الخلفية للعين، 

وتساهم خميرة الكربونيك انهيدراز ومستقبالت بيتا

تفعيل مستقبالت ألفا 

ويمرعبر الحدقة باتجاه الغرفة األمامية للعين، بعدها يغادر الخلط المائي العين بطريقين

يمر عبر الشبكة الترابيقية الى قناة شل: األول

عبر طبقات العين : الثاني

األخرى مثل الصلبة 

طريق ثانوي)( صلبي عنبي

في كل أنماط الزرق يكون سبب 

ارتفاع الضغط داخل العين ناجم 

عن وجود عائق في تدفق الخلط 

المائي من العين عبر الشبكة 

انتاج الع( الترابيقية 
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  )المائي مستمر وتدفقه خارجها يقل

إن هذا االرتفاع في ضغط العين سيسبب في النهاية أذية لأللياف العصبية البصرية يقود لسوء 

  .حقل الرؤية

  :الزرق مفتوح الزاوية

ألسباب ناجمة مثالً عن خلل ( المشكلة تكون ناجمة عن نقص في تدفق الخلط المائي من العين 

،هنا  يرتفع ضغط العين بشكل تدريجي على مدى شهور وسنوات، وقد ال )الترابيقيةفي الشبكة 

 ً   .يتظاهر بأعراض في المراحل المبكرة منه، واضطرابات الرؤية تحدث بشكل تدريجي أيضا

  :الزرق مغلق الزاوية

يحدث عند أشخاص تكون لديهم الغرفة األمامية ضيقة غالباً، مما يسبب زاوية ضيقة مابين 

  .رنية والقزحيةالق

وتحدث نوبة الزرق عندما تنغلق زاوية الغرفة األمامية المتضيقة سابقاً، وهذا يلحظ بنسبة عالية 

وعند الجلوس في مناطق مظلمة الذي يؤهب لتوسع ) بسبب ضخامة العدسة لديهم(عند المسنين 

  .الحدقة وفي أوقات الشدة بسبب تحرر االبينفرين أو ألسباب دوائية

الجة يجب أن تكون سريعة، حيث تترافق الحالة مع ألم شديد وتشوش واضح في الرؤية هنا المع

  ).اذ لم تعالج بسرعة قد يحدث عمى خالل أيام( وغثيان واقياء 

  :المعالجة الدوائية

حاصرات بيتا، مضاهئات البروستاغالندين، شادات : تستعمل المجموعات الدوائية التالية

كربونيك انهيدراز، المدرات الحلولية، مقبضات الحدقة وطالئع ، مثبطات ال2مستقبالت ألفا

  .االبينفرين

  

 تخفف انتاج الخلط المائي في الجسم الهدبي : حاصرات بيتا الموضعية.  

أكثرها فعالية تيمولول  وهناك أفراد أخرى أبدت فعالية هنا مثل بيتاكسولول، وهي فعالة جداً 

  ية وخط أول في معالجة الزرق مفتوح الزاو

، تبدي اآلثار الجانبية المعروفة لحاصرات بيتا عندما %40-30تخفض ضغط العين بمعدل ( 

  )يحدث امتصاص جهازي لها

  

  الموضعية 2شادات ألفا :brimonidine  وapraclonidine   واألكثر استعماالً هو

بريمونيدين، هذه المجموعة تقلل بشكل أساسي انتاج الخلط المائي وتساهم في زيادة تدفقه 
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بالطريق الصلبي العنبي، تعطى كخط ثاني في معالجة الزرق مفتوح الزاوية أو كعالج 

  %).27-18تخفض ضغط العين بمعدل (مساعد 

  مضاهئات البروستاغالنينF2α عبر  يد التدفق الصلبي العنبي  وربماتز: الموضعية

  .الشبكة الترابيقية 

، تستعمل في معالجة latanoprost, lafluprost, travoprost, bimatoprost: أفرادها

،  ) تملك فعالية خافضة لضغط العين مماثلة تقريباً لحاصرات بيتا(الزرق مفتوح الزاوية 

بية  وآخرون يصنفوها كخط ثان أو كمعالجة والبعض يصنفها كخط أول بسبب قلة آثارها الجان

  .مساعدة، وقد تبدل في لون العيون وتسبب زيادة طول األهداب

  

  

 مثبطات الكربونيك انهيدراز:  

 dorzolamideو  brinzolamidو أخرى موضعية مثل  acetzolamideمنها جهازية مثل 

وهي تقلل من انتاج الخلط المائي من خالل حصر افراز الصوديوم والبيكربونات من الجسم 

، ولكنها %40-25تخفض ضغط العين بمعدل ) (خط ثان أو ثالث أو عالج مساعد( الهدبي 

تسبب تأثيرات جانبية عديدة أهمها الحماض االستقالبي، نقص بوتاسيوم الدم،  تحريض تشكل 

  )حصيات كلسية

  

 هي عوامل تزيد الضغط الحلولي الدموي وتسحب الماء من العين مثل : درات الحلوليةالم

ً ( المانيتول  ، تبدي تأثيراتها لفترة قصيرة ، تستعمل )ًفمويا(أو الغليسيرول ) يعطى حقنا

  .اسعافياً قبل الجراحات وتستعمل في الزرق مغلق الزاوية اسعافياً قبل اعطاء بيلوكاربين

  

 بيلوكاربين: مقبضات الحدقة  

من خالل تقبيض الحدقة ومن خالل تقليصها للعضالت الهدبية فهي تسبب فتح الشبكة الترابيقية 

وتسهيل تدفق الخلط المائي، تستعمل بشكل أساسي في معالجة الزرق مغلق الزاوية كخط أول 

  .،وقد يستعمل كارباكول أيضاً ولكن قل جداً استعماله

  )مثبطات للكولين استراز( استعمالها أيضاً  ايكوتيوفات و دي ميكاريوم قل

اضطرابات الرؤية (وهي تستعمل في الزرق مفتوح الزاوية كخط رابع بسبب تأثيراتها الجانبية 

  ...)في الليل والصداع الجبهي وغيرها
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ومثبطات  2تستعمل حاصرات بيتا ومضاهئات البروستاغالنين وشادات ألفا : مالحظة   

  .أيضاَ في الزرق مغلق الزاوية كعالجات مساعدة  مع البيلوكاربينالكربونيك انهيدراز 

  

 طالئع االبينفرين :dipivefrin  

ديبيفيفرين هو طليعة لالبينفرين ييبدي تأثيراته بعد أن يخترق القرنية حيث يتحول للشكل الفعال 

ة الترابيقية ، وهو يزيد تدفق الخلط عبر الشبك )2و1(وذلك من خالل فعله الشاد لمستقبالت ألفا

ألقل فعالية في ضبط ضغط العين، والصلبي العنبي ويقلل معدل تشكل الخلط المائي، ولكنه ا

  .ويجب عدم استعماله في الزرق مغلق الزاوية، تستعمل كخط ثالث أو رابع،

معظم هذه األدوية المطبقة موضعياُ تسبب تأثيرات جانبية موضعية في العين مثل : مالحظة

  .....واالحساس بوجود جسم غريب في العين واحمرار العينالحرقة 
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  رنا ماخوس. د                                                                      1أدوية –الجلسة السابعة 

  

  )1( مضادات اإلقياء

antiemetic drugs  

  

   :فيزيولوجيا اإلقياء

   :اإلقياء في البصلة، وهناك عدة عوامل تسبب تحريضه وهي مركز يتوضع

 الكيميائية القادحة  منطقة المستقبلةChemoreceptor Trigger Zone (CTZ)  

 تحت مركز االقياء وتحوي تتوضع 

 HT3-5 وسيروتونينية D2مستقبالت دوبامينية 

وهذه المنطقة تستجيب ) ومستقبالت أخرى ( 

ئية في الدم حيث أنها ال للمنبهات الكيميا مباشرة

أدوية (تكون محمية بالحاجز الدموي الدماغي 

   )وسموم

 الدهليزي   المنبهات القادمة من الجهاز 

Vestibular system  ) الجهاز الدهليزي يحوي مستقبالت هيستامينيةH1 

مثل التي تحدث في دوار الحركة، والتي يمكن أن تنبه ) ومستقبالت موسكارينية 

CTZ . 

 المنبهات في المعدة تفعل مستقبالت): البلعوم والمعدة(  القناة الهضمية 

 5-HT3 ومن ثم ينتقل  في المعدة وهذه بدورها تفعل األلياف الواردة الحشوية المبهمية

ومن ثم تصل  H1التنبيه عبر طرق في البصلة تحوي مستقبالت موسكارينية و هيستامينية 

 .بيه البلعوم تفعيل العصب المبهمي الذي ينبه مركز االقياءإلى مركز اإلقياء، كما ويسبب تن

  األلم، المنبهات البصرية والشمية والذوقية، االنفعاالت، وهذه المنبهات تمر عبر

 .األعصاب الحسية الواردة للجملة العصبية المركزية ومنه إلى مركز اإلقياء
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اءات مثل الحمل ، اإلشعاعات، وهنا يجب أن نشير إلى بعض الحاالت التي تترافق مع االقي

، )أورام دماغية، شقيقة( ، عصبية )فرط حمض البول في الدم( اضطرابات استقالبية 

ديجوكسين، ( ، أدوية )قلق(، نفسية )انسدادات، أخماج، التهاب كبد وبنكرياس( هضمية 

  .، والجراحة)....المعالجة الكيماوية لألورام، أفيونات

  

  معالجة اإلقياءاألدوية المستعملة في 

 حاصرات المستقبالت الموسكارينية :أوالً 

  : scopolamine سكوبوالمين مثل

 إلى Vestibular system التوصيل من الجهاز الدهليزي تأثيراته األهم ناجمة عن كونه يثبط

 ، )وفي مركز االقياء( من خالل حصر المستقبالت الموسكارينية في هذا الجهاز  مركز اإلقياء

، يسبب التأثيرات الجانبية   motion sickness الحركة لعالج اإلقياء المسبب بداء يستعمل

  ).يؤخذ قبل السفر( المعروفة للحاصرات الموسكارينية 

 

 ً    H 1الهيستامين مضادات :ثانيا

    سيناريزين Promethazine -بروميتازين Dimenhydinate  -ديمنهيدرينات: أهمها هنا

Cinarizine  -ميكليزين Meclizine –سيكليزين-  Cyclizine  ديفينهيدرامين

diphenhydramine   ودوكسي المينdoxylamine.  

اإلقياءات  بفعاليتها لعالج  تمتاز، )والمستقبالت الموسكارينية( H1تحجب مستقبالت الهيستامين 

، وتؤخذ قبل )وتلك الناجمة عن المنبهات المعدية( motion sickness الحركة داءالمرافقة ل

  .السفر

والتركين و التأثيرات الجانبية المعروفة الناجمة عن حصر المستقبالت  تسبب النعاس

  .  الموسكارينية
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  رنا ماخوس. د                                                                       1أدوية  -ةالجلسة الثامن

  

  )2( مضادات اإلقياء

antiemetic drugs  

  

 ً    2D الدوبامين حاصرات مستقبالت: ثالثا

 :الفينوتيازينات .1

  :chlorpromazine والكلوربرومازين proclorperazine البروكلوربيرازين مثل

ً المستقبالت  كما  CTZالـ في D2 عبر حصر مستقبالت الدوبامين تعمل أنها تحصر أيضا

  . والكولينرجية الهيستامينية

 المحرض باألفيونات  بأدوية العالج الكيماوي واإلشعاعات، واإلقياء اإلقياء المحرضضد  فعالة

opioids.  

بسبب الحصر   extrapyramidal effectsتأثيراتها الجانبية األعراض خارج هرمية  وأهم

  .الدم تركين، هبوط ضغط انتصابي، فرط بروالكتين غير االنتقائي لمستقبالت الدوبامين،

    Haloperidolوهالوبيريدول  Droperidolدروبيريدول .2

  : ميتوكلوبراميد ودومبيريدون.3

ً لمستقبالت و  CTZفي  D2حاصرة لمستقبالت الدوبامين  في  D2تملك فعالية حاصرة أيضا

 ) وهنا فإن ذلك يقود لزيادة تحرر األستيل كولين وبالتالي تسريع التفريغ المعدي(القناة الهضمية 

 ميتوكلوبراميد Metoclopramide   ) :أن يحصر بالجرعات العالية أيضاً  يمكن

 ).HT3-5مستقبالت 

   . فعال في معالجة االقياءات التالية للجراحات والمعالجة الكيماوية

زيادة  ،عند األطفال والنساء اليافعات والمسنين خاصة هرمية التأثيرات الخارج: ج.آ 

   . وال يعطى عند مرضى ورم القواتم  التركين إفراز البروالكتين، و

 دومبيريدون Domperidone:  
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ال  وبالتالي  يشبه ميتوكاوبراميد، ويختلف عنه بأنه ال يعبرالحاجز الدموي الدماغي

تظهر األعراض خارج هرمية، وقد يستعمله البعض لتحريض ثر الحليب عند 

  .المرضعات وهناك جدل حول ذلك وحول أمان استعماله 

 )مرات 4-2( عادة عدة مرات في اليوم تعطى 

  

  

 

 ً    35HTالسيروتونين  حاصرات مستقبالت :رابعا

 ودوالسيترون Granisetron وغرانيسيترون Ondansetron أوندانسيترون مثل

Dolasetron وبالونوسيترون Palonosetron:  و تروبيسيترونtropisetron 

 cisplatinبأدوية السرطان الكيماوية مثل  األهم لعالج جميع درجات اإلقياء المحرض وهي

في  الموجودة 5HT3 اإلشعاعي واإلقياءات التالية للجراحة تعمل على حصر مستقبالت والعالج

CTZ و الموجودة في القناة الهضمية.  

 dolasetroneويمكن لمركب ) صداع مثالً ( تعطى عادة مرة في اليوم، تأثيراتها الجانبية خفيفة 

  .ت في نظم القلبأن يسبب تبدال

  

 ً   neurokinin-1حاصرات مستقبالت : خامسا

  : Aprepitant ابريبيتانت مثل

، وهو دواء جديد )CTZتوجد مستقبالت لهذه المادة في ال (  substance –Pلمستقبل  حاصر

  .باألدوية الكيماوية، وعادة يشرك مع أدوية أخرى يعطى فموياً فعال لعالج اإلقياءالمحرض

  

 ً    القشرية الستيروئيدات :سادسا

  : Methylprednisolone بيريدنيزولون وميتيل Dexamethasone ديكساميتازون مثل

العالج  فعالية عالية في معالجة اإلقياء المحرض بأدوية تأثيرها هنا غير محددة بدقة، وتبدي آلية

 .أوناندسيترون وأبربيتانتالعوامل األخرى المضادة لإلقياء مثل  إلى ما تضاف الكيماوي وعادة

 

 ً   :البنزوديازيبينات :سابعا

وتستعمل في معالجة اإلقياءات  : Lorazepam ولورازيبام Alprazolam البرازوالم مثل

  .الناجمة عن القلق
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 ً   الكانابينويدات : ثامنا

 nabiloneو نابيلون  Dronabinol درونابينول  

غير محددة بدقة، ويترافق استعماها مع تأثيرات جانبية مشتقات الماريجوانا، آلية عملها  وهي من

  .عديدة لذا تعطى في اإلقياءات التالية للمعالجة الكيماوية عندما تفشل األدوية األخرى

  :إقياءات الحمل

يفضل تجنب إعطاء األدوية خالل الحمل خاصة خالل األشهر الثالثة األولى، ولكن إذا كانت 

اإلقياءات شديدة جداً ويمكن أن تسبب حالة تجفاف عند الحامل  فيمكن إعطاء بروميتازين، 

عادة  B6 ميتوكلوبراميد ،سيكليزين، ميكليزين ، وبروكلوبيرازين، وكذلك يعطى فيتامين 

  .، وللحاالت المعندة يعطى أندانسترونdoxylamine بالمشاركة مع

في أميركا ( هناك اختالف في وجهات النظر حول الدواء األفضل لهذه الحالة من دولة ألخرى 

يعتبرون أن أوندانسيترون هو الخيار األول، في بريطانيا يكون بروميتازين هو الخيار األول، 

  ).مع دوكسي المين B6وفي كندا الخيار األول هو فيتامين 
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  رنا ماخوس. د                                                                      1أدوية  -ةالجلسة التاسع

  

  القرحة الهضمية

Peptic ulcer 

  

) الحموضة، الببسين(التأثيرات المؤذية  تحدث القرحة الهضمية بسبب حصول عدم توازن مابين

المخاط، ( ومابين اآلليات الدفاعية التي تقي مخاطية المعدة واألمعاء من هذه العوامل 

  ) .البيكربونات، بروستاغالندينات، والتدفق الدموي

  :إفراز الحامض المعدي

  :المعدي وهي عوامل تنبه إفراز الحامض 3ل يحوي غشاء خاليا المعدة الجدارية مستقبالت 

  .الغاسترين ،الهيستامين ، واألسيتيل كولين

ارتباط الغاسترين واألستيل كولين بمستقبالتها تقود لزيادة مستويات الكالسيوم داخل الخاليا 

الجدارية وهذا يقود لتفعيل البروتين كيناز الذي يفعل مضخة البروتون وهي الخطوة األخيرة 

  .إلفراز الحامض المعدي

 cAMPيقود لتفعيل األدنيل سيكالز وبالتالي زيادة تراكيز  H2لهيستامين بمستقبالته وارتباط ا

يعتقد أن الغاسترين . ( في الخاليا الجدارية الذي يفعل البروتين كيناز وبالتالي مضخة البروتون

 ً   )والتنبيه المبهمي يحفز انتاج الهيستامين أيضا

في حدوث القرحة pylori  helicobacter البوابية ومن الهام التأكيد على دور جرثومة الملوية 
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.  

  

  :المعالجة

  :مثبطات مضخة البروتون -1

تثبط مضخة البروتون من خالل ارتباطها مع ثمالة السيستئين لهذه المضخة ويستمر فعلها  

 ,Omeprazole: (ساعة إلى حين أن يتم اصطناع مضخة جديدة، أهمها 18المثبط مدة 

esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole تثبط انتاج الحامض ،

  ). الصيامي والمحرض بالطعام% ( 90المعدي بنسبة أكبر من 

  .تعطى كلها فموياً وهناك أشكال حقنية لبعضها

بما فيها الناجمة عن األدوية ( وتعد هذه المجموعة األفضل في معالجة القرحة الهضمية  

  ).والناجمة عن الملوية البوابية

تعطى عادة قبل الفطور أو الوجبة الكبيرة بنصف ساعة أو ساعة للحصول على أفضل تأثير، 

ً للوقاية من تخربها في المعدة،  وتطرح  مستقلباتها في وهي طالئع دوائية وعادة تلبس معويا

  البول والبراز

  :تأثيراتها الجانبية

والحديد  B12، تقلل امتصاص فيتامين )B(اسهاالت، ألم بطني، وصداع، تصنف في الحمل 

، قد تسبب زيادة التعرض لألخماج التنفسية، وبسبب تخفيضها الشديد لحموضة المعدة والزنك

تنسج الخاليا الجدارية، وهناك جدل حول فعلها فهذا يحرض زيادة انتاج الغاسترين الذي يزيد 

  .المسرطن

              ، فهو يزيد فعالية P450يتداخل أوميبرازول مع استقالب عدد من األدوية عبر تثبيط 

) وارفارين، فينتوئين، ديازيبام، كاربامازيبين، ايميبرامين، كينيدين، تيوفيللين وسيكلوسبورين( 

  .غريلوهو يقلل فعالية كلوبيدو

   :H2حاصرات مستقبالت الهيستامين  -2

وهنا يساهم في ( بعد الوجبات % 80-60، تثبط االفراز الحامضي بمعدل H2تحصر مستقبالت  

ليالً كون أن  االفراز الحامضي % 90وبمعدل  ،)ذلك الغاسترين واألستيل كولين والهيستامين

  ساعات 10-6اتها حوالي يعتمد ليالً بشكل كبير على الهيستامين، وتستمر تأثير

  cimetidine,ranitidine, famotidine, nizatidineأهم أفرادها 

  ) 20: فاموتيدين – 10-4: رانيتيدين ونيزاتيدين  – 1:سيميتيدين( تختلف فيما بينها بالكفاءة 
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اضطرابات هرمونية جنسية حيث يمنه ارتباط الشكل الفعال ( يملك سيميتيدين آثار جانبية عديدة 

ن التستسترون بمستقبالته ويسبب فرط بروالكتين الدم ويثبط استقالب االستراديول ويسبب م

، أما البقية ال تملك هذه التأثيرات الجانبية، كما و ينقص سيميتيدين استقالب )اضطرابات عصبية

  .عدد من  األدوية، أما رانتيدين فهو يملك تداخالت أقل والبقية ال تسبب تداخالت دوائية

  :مضادات الحموضة -3

أساس سواء كانت المعدة فارغة أو ممتلئة،  -هي مواد أسية تخفض حموضة المعدة بتفاعل حمض

لكن وجود الطعام يؤخر التفريغ المعدي مما يعطيها وقت أطول للتفاعل، تستعمل للتخفيف من 

 األعراض الهضمية، وهي تتداخل مع امتصاص عدد من األدوية لذا تعطى بفواصل عنها، 

ومنها بيكربونات الصوديوم، كربونات الكالسيوم  هيدروكسيد األلمنيوم ، أكسيد أو هيدروكسيد 

تختلف قدرتها  وسرعتها في تعديل الحموضة حسب شكلها الصيدالني ومعدل . ( المغنزيوم

  )انحاللها

في المعدة وبالتالي تطبل، ويسبب امتصاصه حدوث  CO2يسبب تحرر : بيكربونات الصوديوم

  .ويمكن أن يفاقم قصور القلب من خالل محتواه من الصوديوم ،ء استقالبي بالجرعات العاليةقال

انحالليتها أقل من بيكربونات الصوديوم وتسبب نفخة وقالء استقالبي : كربونات الكالسيوم

  .وتفاعلها بطيء مع الحمض المعدي

ها بطيء مع الحمض فاعليوم غير الممتص ا إلسهال ، تيسبب المغنز:  هيدروكسيد المغنزيوم

  المعدي

يرتبط األلمنيوم مع ( سبب األلمنيوم اإلمساك ونقص فوسفات الدم ي :هيدروكسيد األلمنيوم 

ً )الفوسفات   .، تفاعلها بطيء أيضا

4-Pirenzepine  :   ً   حاصر موسكاريني، قل استعماله حاليا

  )رلفاتمركبات البزموت وسوك: ( األدوية التي تزيد المقاومة المخاطية -5

غطاء لوقاية القرحة من األذية الحامضية، وتثبط نمو الملوية  bismuthتشكل مركبات البزموت 

البوابية خاصة عندما تشرك مع المضادات الجرثومية، تحفز انتاج البروستاغالندينات والمخاط 

، )تحت ساليسالت البزموت، بزموت دي نترات، تحت سترات البزموت. ( والبيكربونات

  البزموتالية هنا ناجمة عن والفع

تلون اللسان باللون األسود مع المستحضرات السائلة، براز أسود، وقد : من تأثيراته الجانبية

  .تسبب الجرعات العالية سمية دماغية

هو سكروز سلفات مشحون ( مادة الصقة لزجة على القرحات  sucralfateيشكل سوكرالفات 

سلباً يرتبط مع بروتينات مشحونة ايجاباً في مناطق القرحات، ويقيها من التأثيرات التي تفاقمها، 
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ويشكل ( كما أنه يحفز انتاج البروستاغالندينات والمخاط وهو فعال فقط في الوسط الحامضي 

لذلك يعطى قبل أو بعد مضادات الحموضة بنصف ساعة، وهذا ، )معقد مع هيدروكسيد األلمنيوم

  .الدواء يتداخل مع امتصاص عدد من األدوية

  :misoprostolميزوبروستول -5

الذي يقي من تشكل القرحات ويعدل من حموضة المعدة ويحفز انتاج  E1مشابه للبروستاغالندين 

د المرضى الذين يتناولون مضادات المخاط والبيكربونات ويعزز تدفق الدم للمخاطية  خاصة عن

  ).يحرض تقلص الرحم( االلتهاب الالستيرويدية، ولكنه يحرض اإلجهاض عند الحوامل 

  .يحرض حركية وافراز األمعاء للسوائل والكهارل ويسبب اسهاالت شديدة ومغص

  )أموكسيسيللين، تتراسيكلين، كالريتروميسين،ميترويندازول(وتعطى بعض الصادات 

للتخلص من الملوية البوابية ) مع مركبات البزموت( بالمشاركة مع مثبطات مضخة البروتون أو

  .كجزء من معالجة القرحة المترافقة مع هذه الجرثومة
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  ماخوسرنا . د                                                                    1أدوية  –ة عاشرالجلسة ال

  

  مضادات اإلسهال

drugs   Antidiarrheal  

 

 وهو زيادة عدد مرات التغوط وتغير قوامه للشكل السائل، ويعد كآلية فيزيولوجية : اإلسهال

للتخلص السريع من المواد السامة أو المهيجة، وقد يستدعي في الحاالت الشديدة العالج في 

  .المشفى، وقد تسبب اإلسهاالت الشديدة الموت عند الولدان الذين لديهم سوء تغذية

  :هناك عدد من العوامل التي تسبب االسهال

الصادات وغيرها، والمعالجة ، سموم، القلق، أدوية مثل )فيروسات، جراثيم، أوالي( أخماج 

متالزمة األمعاء الهيوجة وأمراض األمعاء ( الشعاعية والكيماوية لألورام، وعدد من األمراض 

  ....).االلتهابية

كما ويحدث االسهال في حال تناول مواد منحلة أو شوارد قليلة االمتصاص تبقى في اللمعة 

و مضاد الحموضة ) في معالجة اإلمساك المستعمل(وتسبب اإلسهال مثل المانيتول والكتولوز

)MgOH2.(  

) سكر الحليب(و كذلك في حاالت عدم القدرة على امتصاص السكريات مثل عدم تحمل الالكتوز 

بسبب عوز أنزيم الالكتاز مما يسبب بقاء سكر الحليب في اللمعة دون حلمهة وبالتالي دون 

  . امتصاص حابساً معه الماء ومسبباً اإلسهال

، تترافق مع لجدران القناة الهضمية) الدفعية(ثناء االسهال زيادة في الحركة التمعجية يحدث أ

زيادة افراز السوائل ونقص عود امتصاصها من األمعاء وهذا يقود لفقدان الكهارل والماء وفي 

  .الحاالت الشديدة لحدوث التجفاف 

  

، زيادة إفراز الماء  E.coliلونية تسبب بعض ذيفانات الجراثيم مثل  الكوليرا أو االشريشيا الكو

بشكل غير مضبوط، وهناك عوامل أخرى عديدة إضافة للذيفانات الجرثومية تحرض اآللية 

  ).أدوية وسموم مثل الزرنيخ( السابقة مثل 
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الحمية الغذائية، الحفاظ على التوازن المائي الكهرلي من خالل تحقيق : وتشمل معالجة اإلسهال

يف األعراض باعطاء مثبطات الحركة التمعجية لألمعاء وأدوية أخرى، اعادة االماهة، تخف

  .وعالج العامل المسؤول عن حدوث اإلسهال بعد تحديده

  

 :إعادة اإلماهة  -1

تحل في الماء ) حاوية على شوارد معدنية  وغلوكوز أو مسحوق الرزمساحيق (تعطى إما فموياً  

ً في الحاالت  ، وكثير من المرضى ال يحتاجون )سيرومات(الشديدة وتعطى بعد حلها، أو حقنا

  .أكثر من ذلك

 :antimotility drugsمثبطات الحركة الحوية لألمعاء -2

  :ومشتقاتها Opiatesاألفيونات 

، ولوبيراميد Diphynoxylateديفينوكسيالت  مثل أهمها الكودئين والمشتقات الصنعية

loperamide.  

ية لألمعاء حيث أنها تفعل المستقبالت األفيونية في القناة وكلها تؤثر على الحركات التمعج

لألمعاء وتزيد من مقوية المصرة  segmentationالهضمية وتسبب إنقاص الحركة الدفعية 

مما يسبب بقاء الطعام في األمعاء وزيادة امتصاص الماء منه وحدوث . (الشرجية الداخلية

  ).  االمساك

أما ديفينوكسيالت فتأثيراته المركزية أقل، لكن يمكن أن يسبب  يسبب الكودئين تأثيرات مركزية،

إدمان أيضاً، و يشارك مع األتروبين الذي قد يساهم في تخفيف اإلسهال وبالتالي يمكن تخفيف 

  .الجرعة من ديفينوكسيالت، وهذا بدوره يساهم في التخفيف من إساءة استعماله

ملغ من األتروبين ويعطى  0.025ملغ من الديفينوكسيالت مع  2.5وهناك مضغوطات تحوي 

  .ساعات ويوقف عند ضبط االسهال 6مضغوطات تتبع بمضغوطتين كل  4عادة للبالغين بدئياً 

ً  3ملغ  5-2.5: سنوات  4ولألطفال فوق    .مرات يوميا

  

الدمي الدماغي  شاد للمستقبالت األفيونية في السبيل الهضمي فقط وال يعبرالحاجز: لوبيراميد 

BBB  قد يحدث ذلك بالجرعات العالية جداً خاصة عند ( ، لذلك ال تظهر التأثيرات المركزية

  .OTCدوية ، وهو من أ، كما أنه يثبط اإلفراز المائي المعوي، وهو فعال جداً )األطفال 

في مراجع أخرى ينصح بعدم (سنوات  4ال يعطى لوبيراميد وديفينوكسيالت لألطفال تحت  

  )اعطاء هذه األدوية تحت عمر السنتين
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ملغ  16الجرعة العظمى ( ملغ بعد كل تبرز الحق 2ملغ بالبداية ثم تتبع ب 4للبالغين : الجرعة

  ).باليوم

  .مرات في اليوم 4ملغ  2-1: سنوات 4األطفال فوق و 

  .ساعة يجب إيقاف تناول هذه األدوية 48إذا لم يخف االسهال الحاد خالل 

  .تستعمل سابقاً في ضبط االسهاالت )  الخالصة الكحولية(كانت صبغة األفيون : مالحظة

  

   :adsorbentsاألدوية االمتزازية  -3

سكر صعب (  Pectinوالبكتين )  Kaolin )hydrated aluminum silicateكالكاؤلين 

تمتز السوائل والمواد السامة والذيفانات والجراثيم الموجودة في ) : الهضم مأخوذ من التفاح

      األمعاء والتي تسبب اإلسهال، ولكن فعاليتها قليلة وقد تتداخل مع امتصاص أدوية أخرى

  ). تعطى في الحاالت الخفيفة( 

، )مل5( ملغ من البكتين في  25ؤلين وغ من الكا1تتواجد على شكل معلقات تحوي تقريباً 

غ  9بحيث ال نتجاوز ( غ من الكاؤلين بعد كل تبرز سائل 1.5-1.2والجرعة عادة للبالغين 

  .ويعطى األطفال ربع الى نصف جرعة البالغين) ساعة 24خالل 

  

  :Bismuth subsalicylate تحت ساليسيالت البزموت  -4

قة ويربط ذيفانات الجراثيم، ويسبب تلون البراز ينقص إفراز السوائل في األمعاء الدقي

% 99(واللسان باللون األسود،  وقد يسبب بالجرعات العالية سمية ناجمة عن الساليسالت 

  )من البزموت ال تمتص وتعبر إلى البراز في حين يمتص حمض الصفصاف

التظهر .( مرات في اليوم 8ساعة حتى  1-0.5ملغ تكرر كل  262يعطى عادة بجرعة 

  .)ساعات من بدء اعطائه 4تأثيراته قبل 

  : حاصرات المستقبالت الكولنرجية -5

، والبروبانتيلين scopolamine، السكوبوالمين atropineمثل األتروبين 

propantheline فهي تثبط حركة األمعاء التمعجية ولكن فعاليتها ضعيفة وآثارها الجانبية ،

  .عديدة

  

أن يطلب ) وجود دم في البرازمثالً ( مترافق مع حمى و أعراض أخرى ينصح إذا كان اإلسهال 

فحص براز وتحديد العامل الخمجي المسبب وإعطائه الدواء المضاد للعامل الخمجي المناسب، 

  .كما ينصح بايقافها اذا ساءت حالة المريض بعد استخدامها
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  :ثلهناك أدوية أخرى تستعمل في معالة حاالت محددة من االسهاالت م

  

الراتنجات الرابطة لألحماض الصفراوية المستعملة في خفض الشحوم والتي تستعمل للتخفيف 

هنا اليحدث عود امتصاص لألحماض ( من االسهاالت الدهنية المرافقة لحاالت استصال اللفائفي 

، كما )الصفراوية وتسبب هذه األحماض زيادة االفرازات في االمعاء وحدوث اسهال افرازي

لهذه الراتنجات أن تدمص ذيفانات جرثومة المطثية الصعبة وتشرك عادة مع الصادات  ويمكن

  .الحيوية النوعية لهذه الجراثيم للتخفيف من االسهاالت الناجمة عنها

  

شادات مستقبالت الكانابينويدات تقلل الحركة التمعجية لألمعاء وقد تكون فعالة في معالجة 

  .االسهاالت

  

Octreotide : لهرمون السوماتوستاتين، يستعمل في معالجة االسهاالت الناجمة عن أورام  مشابه

واضطرابات في القناة الهضمية تترافق مع زيادة في افرازاتها ، حيث يعمل هذا الدواء على  

  . انقاص هذه االفرازات والتقليل من حركية االمعاء 
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رنا ماخوس                                                                                           . د                                                                         عشرة  الحادي الجلسة

  

  

  معالجة االمساك

Constipation treatment  

  

في األسبوع على األقل، ويعرف االمساك بحدوث  مرات 3عند الطبيعيين يتغوط الشخص بمعدل 

أو بمعدل أقل مما اعتاد الشخص عليه في الحالة ( مرات في األسبوع  3التغوط بمعدل أقل من 

  .، كذلك يشمل االمساك صعوبة في بدء التبرز وصعوبة في عبوره)الطبيعية

  

سبب عدم تناول قصور الدرق، ومتالزمة األمعاء الهيوجة، أو ب: وهو عرض لعدة أمراض

األلياف أو بفعل األدوية مثل األفيونات وقد يكون نفسي المنشأ أو بسبب وجود أورام في القولون 

  .أوالتهاب الرتج، ويجب معرفة السبب دائماً عند التفكير في معالجة االمساك

وهو شائع عند المسنين ربما بسبب عدم تناولهم لأللياف والسوائل أو بسبب ضعف قلوصية 

  .ان األمعاء وقلة حركتهمجدر

  

   :معالجة اإلمساك   

الفواكه والخضار ( نية باأللياف غالجة دوائية، ويكفي تناول أغذية عامة الناس قد ال يحتاجون لمع

عطاء األدوية خاصة عند إتمارين، لكن قد يكون من الضروري وسوائل وممارسة ال) والنخالة

بعض المرضى الذين قد يسبب الجهد المبذول عند التبرز عندهم مفاقمة ألمراض أخرى مثل 

  . الذبحة أو البواسير مثالً 

تصنف األدوية المستعملة في معالجته الى عدة مجموعات حسب آلية تأثيرها، وكل هذه األدوية 

  .قنوات الكلورتحمل خطر حدوث اعتماد عليها  باستثناء مفعالت 
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  :اإلمساك المجموعات الدوائية المستعملة في معالجة

  forming laxatives -bulk): المشكلة للكتلة( الملينات الكتلية  -1

وهي غروانيات محبة للماء غير قابلة للهضم، تمتص الماء وتشكل كتلة هالمية طرية تمدد 

، ميتيل سيليلوز و psylliumالقولون وتنبه الحركات التمعجية  وأهم أفرادها بزور القطوناء 

  .، وتظهر تأثيراتها بشكل كامل بعد بضعة أيام )polycarbophil(األلياف الصنعية 

تناول كميات كافية من السوائل معها كونها تمتص الماء كي ال يحدث تجفاف  ويجب التأكيد على

  .عند المريض

  

   stool softners: مطريات البراز -2

 وهي عوامل فعالة سطحياً تستحلب الماء مع البراز وتسبب تطرية للبراز وتسهل مروره

 ً   قد تعطى فموياً أو شرجيا

، قد تحتاج أليام )فموي أو رحضة(  docusate للمنها األمالح الصودية والبوتاسية والكلسية 

حتى تبدي فعاليتها وعادة تستعمل للوقاية أكثر من المعالجة الحادة ويجب عدم اعطائها بالتزامن 

  .مع الزيوت المعدنية ألنها قد تسبب امتصاص هذه الزيوت

  

 lubricant laxativesالملينات المزلقة  -3

السائل يمكن أن تزلق البراز وتسهل مرورالبراز القاسي، وهناك الزيوت المعدنية مثل البارافين 

عدة سلبيات مع استخدام الزيوت المعدنية مثل كونها تعيق امتصاص الفيتامينات الذوابة في الدسم 

وتسبب ذات رئة ) خاصة عند المسنين والمرضى المضعفين( ، كما أنها قد تسنتشق أثناء تناولها 

ً قل ، كما أنه يمكن للبارافي ن السائل أن يسبب تخريش شرجي مع االستعمال المديد وحاليا

  .استعمالها 

ً بوضعية الوقوف لالقالل من احتمال استنشاقها   أحياناً (يجب أن تؤخذ الزيوت المعدنية فمويا

  ).تدرج مع مطريات البراز

  

    osmotic laxativesالملينات التناضحية -4

تمتص من القناة الهضمية وبالتالي فهي تسحب الماء الى وهي مواد ذوابة في الماء لكنها ال  

ً ( األمعاء  تزيد كمية الماء في البراز أو تحتفظ بالسوائل التي أعطيت معها، وبالتالي ) تناضحيا

  .وهذا قد يسبب أيضاً تمدد األمعاء وزيادة نشاطها، وهي تسبب التبرز خالل بضع ساعات

  :لوقاية من االمساك المزمن ومنهاوتستعمل في معالجة اإلمساك الحاد أو ا
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  األمالح والسكاكر غير الممتصةNonabsorbable Sugars or Salts:  

) هيدروكسيد المغنزيوم، سترات المغنزيوم وأوكسيد المغنزيوم أو حليب مانيزا (أمالح المغنزيوم 

  وفوسفات الصوديوم وأمالح أخرى،

األوعية وتموجات في تراكيز الكهارل لذا ال يمكن أن تسبب هذه األمالح استنفاذ الحجم داخل 

تعطى للمرضى الضعيفين وال للمسنين، مرضى القصور الكلوي أو من لديهم أمراض قلبية 

  .هامة

وهي سكريات غير قابلة لالمتصاص Sorbitol and lactulose وسوربيتول والكتولوز

بالجراثيم القولونية لذلك فهي تسبب وتستعمل للوقاية من االمساك المزمن ومعالجته وهي تستقلب 

  ).ويستعمل الالكتولوز لمعالجة اعتالل الدماغ الكبدي( نفخة وتطبل ومغص 

  ساعات  3 -1خالل ) اسهال( تسبب الجرعة العالية من الملينات التناضحية حدوث تفريغ لألمعاء 

  

 بولي ايتلن غليكول Polyethylene Glycol( PEG)  

مركب غير قابل لالمتصاص يعمل على حجز ) macrogol( امل بولي ايتلن غليكول الخ

السوائل في األمعاء، وتستعمل محاليله لتنظيف القولون التام قبل اجراءات التنظير للقناة 

الهضمية، وصمم هذا المحلول بحيث أنه ال يسبب تبدالت في حجم وكهارل الدم لذا فهو آمن عند 

مزيج معادل للتوتر من سلفات الصوديوم،  تحتوي هذه المستحضرات على(كل المرضى 

بيكربونات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم وذلك لتجنب حدوث انتقال 

  .)الشوارد من الدم لألمعاء

وهو ليعمل على تنظيف األمعاء، ) ساعات 4- 2لتر خالل  4( يجب ان يؤخذ المحلول بسرعة  

  .اليسبب مغص أو نفخة

 

  stimulant laxativesالملينات المنبهة  -5

تبدي هذه المجموعة فعلها المحفز لحركية األمعاء من خالل عدة آليات غير مفهومة بشكل واضح 

  :وهي تشمل

التنبيه المباشر للجملة العصبية المعوية وتعزيز افرازات السوائل والكهارل من القولون، وقد قاد 

العوامل مع االستعمال الطويل حدوث اعتماد وتخريب ذلك للقلق من امكانية أن تسبب هذه 

للضفيرة العضلية المعوية وبالتالي حدوث فقدان في مقوية القولون واسترخاء ال وظيفي في 

  :القولون ، ولكن يمكن أن تعطى لفترات طويلة  في المجموعات التالية
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  :ومنها المرضى المضعفين عصبياً والمرضى المتمددين في السرير لفترات طويلة

  مشتقات االنتراكينونanthraquinone derivatives 

السنا، وهو من الملينات شائعة االستعمال ويظهر تأثيره بعد اعطائه فموياً خالل أهمها  

ساعات وهو يسبب افراز الماء والكهارل في االمعاء، ومشاركته مع مطريات  8-10

  جم عن األفيوناتفعالة في معالجة االمساك النا docusateالبراز مثل 

  

 بيزاكوديل bisacodyl  

موجود بشكل تحاميل وحبوب ملبسة معويا وهم منبه قوي للقولون يؤثر بشكل مباشر على 

  .األلياف العصبية في مخاطية القولون

 .مغص بطني واسترخاء القولون مع االستعمال المزمن : ج.آ

ملغ لالطفال  في اليوم  5ملغ للبالغين و  10-5الجرعة الفموية اليومية االعتيادية من البيزاكوديل 

  )ويمكن أن تزداد الجرعة في حال الرغبة في التفريغ السابق للتصوير الشعاعي لألمعاء( 

ً لكن تظهر بشكل أسرع مع التحاميل   12- 10تظهر تأثيراتها خالل  ساعة من اعطائها فمويا

  .دقيقة 60-20خالل 

 الفينول فتالئين phenolphthalein  ، وبسبب احتمال احداثه لسمية قلبية فقد تم سحبه

 .من األسواق

  زيت الخروعcastor oil:  

 ricinoleicوهو من الملينات المنبهة القوية، يتحلمه في القسم العلوي من المعي الدقيق الى 

acid لتنظيف األمعاء قبل ً ، وهذا مهيج موضعي  ينبه حركية األمعاء، كان يستعمل سابقا

ً االجراءات و   .لكنه نادر االستعمال حاليا

  .يجب عدم اعطائه للحوامل ألنه يسبب تنبيه للتقلصات الرحمية

قد يصنف كمزلق ( ، تحاميل الغليسيرين sodium picosulphateومن الملينات المنبهة أيضاً 

  )تملك فعلين ( docusate، و أمالح ال )أو تناضحي أو مرطب

  

   channel activatorschloride: مفعالت قنوات الكلور -6

Lubiprostone  : وهو يفعل قنوات الكلور ويعزز افرازات السوائل في لمعة األمعاء وهذا

  .يسهل مرور البراز من دون أن يسبب تبدالت هامة في كهارل الدم

يستعمل لمعالجة الحاالت المزمنة اذ لم تبد الدراسات أنه قد يسبب اعتماد وتحمل وتداخالته 

  .ة كونه يستقلب في المعدة واألمعاء بسرعة وقد يسبب فقط شعور بالغثيانالدوائية قليل
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  HT4-5 : Tegaserod السيروتونين مستقبالت شادات -7

،  يشبه السيروتونين في التركيب وألفته لهذه المستقبالت HT4-5وهو شاد جزئي لمستقبالت 

  .عالية 

بفعل هذا الدواء يسبب تسريع التفريغ المعدي ويعزز النقل في األمعاء  HT4-5تنبيه مستقبالت 

الدقيقة والغليظة كما أنه يسبب تفعيل افراز الكلور من القولون مما يسبب زيادة السوائل في 

  .البراز

  .يجب أن يؤخذ هذا الدواء قبل الطعام ألن الطعام يقلل توافره الحيوي

  .ساعة 48اك المزمن وتظهر تأثيراته عادة خالل هذا الدواء فعال في معالجة االمس
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  رنا ماخوس  . الجلسة  الثانية عشر                                                                                    د

  )1( العضليةمرخيات ال

muscle relaxants 

  

بألياف عصبية تنشأ من العصبونات الحركية في القرون  الهيكلية تعصب األلياف العضلية

  .األمامية للنخاع الشوكي

 حيثتصنع نهاية الليف العصبي مع الليف العضلي منطقة تسمى الوصل العصبي العضلي، 

على سطح الليف  يرتبط بمستقباله النيكوتينية لعصبي وامن نهاية الليف يتحرر االستيل كولين 

التي ( ي النهاية زيادة تراكيز الكالسيوم في سيتوبالسما الليف العضليوهذا يسبب ف العضلي، 

وهذا يسمح بتداخل خيوط االكتين مع الميوزين  )من الشبكة الهيولية الباطنية عبر قنوات تتدفق

  .  واتمام التقلص العضلي

زية التشنج العضلي  هو زيادة مقوية العضالت وعادة يترافق مع بعض األمراض العصبية المرك

، )لتصلب المتعدد والسكتة الدماغيةا( مثل  األذيات النخاعية والشلل الدماغي  وأمراض أخرى 

كما ويترافق مع حاالت أخرى مثل التعب وتبدالت تراكيز الكهارل الدموية وبعض الحاالت 

  .أو نتيجة التسمم ببعض المواد ) الكزاز والكلب( النفسية وبعض األمراض االنتانية 

صبونات الصادرة  المحركة من الجذرالبطني للنخاع الشوكي وهي تخضع لتأثيرات تخرج الع

وعصبونات ) تحرر نواقل عصبية مثبطة مثل الغابا (عصبونات في النخاع الشوكي مثبطة 

، )تحرر نواقل عصبية منشطة مثل الغلوتامات( CNSتأتي من مراكز عليا في  منشطة أخرى

  في هذه العصبونات المحركة والعصبونات المنشطة لها  2ويوجد مستقبالت ألفا 

حاصرات الوصل  ( المرخيات العضلية المحيطية :الهيكلية  الى المرخيات العضلية تقسم

  . المرخيات العضلية المركزية و  )العصبي العضلي
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  المحيطية الهيكلية المرخيات العضلية

  :محيطيا بعدة اليات الهيكلي النقل العصبي العضلي يمكن أن يثبط 

A. ةقبل مشبكي: 

 . Hemicholiniumsبواسطة الـ  الى النهاية العصبية الكولنرجيةالكولين  نقلتثبيط  -1

 vesicle-associatedتثبيط الناقل الذي يدخل االستيل كولين الى حويصالته  -2

transporter )VAT(  بواسطة فيزاميكولvesamicol ). هيميكولينيومات

 ) وفيزاميكول تسعمل فقط في األبحاث

  botulinum toxinبواسطة  من حويصالته األستيل كولين تحررتثبيط  -3

من خالل تثبيط البروتينات  تحرر األستيل كولين من النهايات العصبية السموم الوشيقيةتثبط 

، وهي التي تساهم في التحام الحويصالت مع النهايات المشبكية ويكون التثبيط غير عكوس

أخرى مثل  تستعمل مثالً في حاالت تشنج األجفان  حيث تطبق موضعيا، وحاالت تشنجية

الت عطى أيضاً موضعياً في عضتاالضطرابات التشنجية الناجمة عن الشلل الدماغي وهنا 

وتستمر الفعالية ألسابيع أو أشهر بعد جرعة وحيدة، كما ) طرف واحد أو اثنان( األطراف 

  ).أشهر 3-1( وتستعمل للتخفيف من التجاعيد حول العينين والفم لفترة قصيرة 

B. ةبعد مشبكي: 

بعد المشبكي عبر مثبطات الليف العضلي على غشاء  النيكوتينيةمستقبالت الحصر  -1

  .)حاصرات غير نازعة لالستقطاب( ن كوليتنافسية لألستيل 

حاصرات بعد المشبكي عبر الليف العضلي على غشاء  النيكوتينيةمستقبالت الحصر  -2

  .نازعة لالستقطاب

 .مثال Dantrolenتثبيط زيادة تراكيز الكالسيوم البالسمية عبر الـ  -3

 

  : )التنافسية(  الحاصرات غير النازعة لالستقطاب

أفرادها موضحة في الشكل  ويقيةويعد الكورار 

  . باستثناء سكسينيل كولين

  ترتبط مع المستقبالت النيكوتينية وتمنع ارتباطها

مكن التغلب على تأثيراتها ، ويباألستيل كولين

بزيادة تراكيز األستيل كولين في الفجوة المشبكية 

  ..).نيوستغمين، بيريدوستغمين وايدروفونيوم( 
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 قطاب الحاصرات النازعة لالست)succinylcholine(  

 ً ، ويسبب في البداية حدوث نزع suxamethonium مثل سكسينيل كولين ويسمى أيضا

يبقى الغشاء منزوع االستقطاب وال يستجيب  و) رجفان مؤقت للعضلة يحدث( استقطاب 

يستمر الشلل الناجم عنه بعد الرجفان البدئي لعدة و ألي منبه الحق ويبدأ هنا حدوث الشلل

  .)أقل من عشر دقائق( دقائق 

أهمية كبيرة  في عملية التخدير قبل الجراحة  تملك الحاصرات النازعة وغير النازعة لالستقطاب

   .من خالل إتمام اإلرخاء العضلي 

 دانترولين : 

يؤثر مباشرة على الخاليا العضلية وال يملك تأثير على الوصل العصبي العضلي  

القنوات التي نمط معين من لمرتبط بالفينتوئين،  يثبط وهو مشتق من الهيدانتوئين ا

يرتبط بهذه ( تحرر الكالسيوم من الشبكة الهيولية البطانية في العضالت الهيكلية 

 ryanodineوالتي تسمى قنوات ) القنوات ويمنع فتحها وتحرر الكالسيوم منها

receptor (RyR) channel ،  وبالتالي يثبط المرحلة الهامة لتداخل األكتين مع

الميوزين وبالتالي التقلص العضلي ، ويكون تأثر العضالت الملساء وعضلة القلب 

  .قنوات الأقل ألن تحرر الكالسيوم فيها يتم عبر نمط آخر من 

ي مرات ف 4ملغ  100ملغ مرة يومياً ثم تزداد لتصل حتى  25عادة يعطى في البداية بجرعة 

  .ساعات 8فقط ثلث الجرعة الفموية تمتص وعمره النصفي  .اليوم حسب تحمل المريض

  .ضعف عضلي عام، تركين وأحياناً التهاب كبد: ج.آ

وهو اضطراب وراثي نادر يمكن أن ( يستعمل الدانترولين في معالجة فرط الحرارة الخبيث  

وحاصرات  مثل الهالوتان ة الطيارةمثل المخدرات العامة وخاص( يفعل بتأثير عدد من المنبهات 

ويكون عند المرضى ضعف جيني في عملية ) الوصل العصبي العضلي مثل السكسنيل كولين

اختزان الكالسيوم في الشبكة الهيولية الباطنة، وبعد اعطاء العوامل المنبهة يحدث تحرر مطول 

جسم، وهنا يجب ضبط للكالسيوم منها وتقلص عضلي شديد وفرط حمض اللبن وارتفاع حرارة ال

حرارة الجسم والحماض  وعملية تحرر الكالسيوم وهنا يكون ضبط تحرر الكالسيوم باعطاء 

   .كغ/ ملغ 10كغ وريدياً يمكن أن تزداد لتصل حتى / ملغ 1الدانترولين بجرعة بدئية مقادرها 

  

  

  

  



44 
 

  

  رنا ماخوس. د                      الجلسة الثالثة  عشر                                                                  

  

  )2(المرخيات العضلية 

  

  المركزية الهيكلية المرخيات العضلية 

، وهي ..) العضليةآالم الظهر و اآلالم (وهي تستعمل لمعالجة اآلالم الناتجة عن التشنج العضلي 

حاالت تشنج يجب فصلها وتمييزها عن حاالت تشنج العضالت الهيكلية وتدرج تحت مايسمى 

  .المستعملة في تشنجات القناة الهضمية والبولية العضالت الملساء

  : وأهمها) أو الدماغ(قد تبدي تأثيراتها على مستوى النخاع الشوكي 

diazepam ،tizanidine ،baclofen ،carisoprodol ،chlorzoxazone ،

orphenadrine ،methocarbamol, chlorphenesin, cyclobenzaprine, 

metaxalone,gabapentin, pregabalin  

الغابا، وبالتالي فهو يعزز التأثيرات المثبطة للعصبون المحرك ويقلل  يعزز عمل :ديازيبام

  )عبر تأثيراته على النخاع الشوكي والمراكز العليا في الدماغ( استثاريته 

  ملغ في اليوم 60ملغ في اليوم وتزداد تدريجياً لتصل الى جرعة قصوى  4نبدأ ب : الجرعة

  .خاء العضلييسبب تركين بالجرعات الالزمة الحداث االر

في النخاع ) وهو يعزز فتح قنوات البوتاسيوم Giمن النمط (  Bشاد لمستقبالت الغابا : باكلوفن

الشوكي والدماغ وبالتالي يقلل استثارية العصبونات المحركة من خالل احداثه فرط استقطاب، 

، يعطى فموياً في النخاع الشوكي Pكما أنه يملك فعل مسكن لأللم  من خالل تثبيط تحرر المادة 

ملغ مرتان  15يعطى في البداية بجرعة  .ساعات 4-3وامتصاصه سريع وتام، عمره النصفي 

ً  100يومياً وتزداد لتصل حتى    .ملغ يوميا

فعله المرخي للعضالت على األقل مكافئ للديازيبام لكنه ال يسبب تركين بنفس الدرجة التي 

  .يسببها الديازيبام

لمرضى مع االستعمال المزمن، يجب سحبه تدريجياُ وببطء شديد فهو يسبب نعاس ولكن يتحمله ا

  .يزيد الفعالية االختالجية عند مرضى الصرع

يفيد اعطائه داخل القراب في ضبط الحاالت الشديدة من التشنج العضلي واأللم العضلي غير 

تثبيط المستجيب على العالجات األخرى وطرق االعطاء األخرى، ولكن قد يسبب حدوث أرق، 
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تنفس أو سبات، وعلى الرغم من صعوبة استخدام هذا الطريق لفترة طويلة لكن بدا أن االعطاء 

  .بهذا الطريق مفيد للحاالت الشديدة

وكذلك قد ) يقلل التوق له( دمان على الكحول اعطاءه فموياُ مفيد في حاالت اإل نأتبدي الدراسات 

  .يقي من صداع الشقيقة عند بعض المرضى

  :دينتيزاني

 في العصبونات النخاعية وهذا يسبب انقاص استثارية العصبونات المحركة 2شاد لمستقبالت ألفا 

، كذلك )بالجرعات المستعملة الحداث االرخاء العضلي تكون تأثيراته القلبية أقل من الكلونيدين( 

  .هو يثبط انتقال التنبيه األلمي في القرن الظهراني للنخاع الشوكي

  يازيبام و الدانتروليندوفعاليته هنا مشابهة للباكلوفن واليعطى فموياً 

  .نعاس، هبوط ضغط، جفاف فم و وهن: ج.آ

  .تختلف الجرعة الفعالة بين األفراد

 للتصلب المتعددالم الظهر وآلتبدي فعالية حالة للتشنج بما فيها المراقفة : غابابنتين وبريغابالين

  .من خالل تعزيز فعالية الغابا وتقليل فعالية الغلوتامات

  :أما األدوية المتبقية فآليتها غير محددة بدقة ويعتقد التالي

  ربما يعزز فتح قنوات البوتاسوم في العصبونات المحركة : كلورزوكسازون

   Aوهو مستقلب للميبروبامات، ويكون شاد لمستقبالت الغابا : كاريزوبرودول

  بآلية غير محددة CNSمثبط لل : بامولميثوكار

 .NMDAحاصر للمستقبالت الموسكارينية و : أورفنادرين

  ويستخدم كل من 

carisoprodol, chlorphenesin, chlorzoxazone, cyclobenzaprine, 

metaxalone, methocarbamol, and orphenadrine  لمعالجة حاالت التشنج العضلي

جي موضعي أو االجهاد العضلي ويعتقد أن جميعها تبدي تأثيراتها الحاد الناجمة عن رضح نسي

  بشكل أساسي على مستوى جذع الدماغ

ممثل لهذه المجموعة وهو يبدي خواص حاصرة موسكارينية  Cyclobenzaprineويعد ال 

وهو غير فعال في معالجة التشنج العضلي الناجم عن الشلل  TCAsوينتمي كيماوياً لمجموعة 

الدماغي أو أذيات النخاع الشوكي وقد يسبب تركين وتخليط عقلي وأهالسات بصرية ويعطى 

  .ملغ في اليوم مقسمة على عدة جرعات 40-20بجرعة 
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  :مالحظة

الحاصرات  والبولية هي لعضالت الملساء في جدر القناة الهضمية لحاالت تشنج  هناك

، وسنذكر اضافة لما ورد سابقاً دواء ميبيفرين وهو حاصر والتي وردت معنا الكولنرجية

موسكاريني ولكنه يملك تأثيرات نوعية على عضالت األمعاء  ويستعمل في متالزمة األمعاء 

ً ) مركب أفيوني (الهيوجة، وبابافيرين  وهي تستعمل بشكل أساسي  .ولكن قل استعماله حاليا

  .وال تدرج مع مرخيات العضالت الهيكلية لجة  تشنجات القناة الهضمية والبوليةلمعا

  

  

  

  

  

  


