
1 
 

  

  

  

  )2(عملي أدوية 

  

  

  جامعة الشام الخاصة

  رنا ماخوس. د

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 
 

                              رنا ماخوس. د                                                                                                                ولىاأل الجلسة 

   

  الضغط الدموي

Blood pressure 

  

ويعني القوة التي يمارسها الدم على جدار الوعاء الدموي، ولقد استعمل مقياس الضغط الزئبقي كمرجع :  )blood pressure )BPضغط الدم 

ملم زئبقي فهذا يعني أن القوة المطبقة من الدم على جدار الوعاء الدموي  كافية لدفع   70لقياس الضغط الدموي،  فعندما يقال أن الضغط هو 

  .ملم 70عمود الزئبق حتى مستوى 

  ).120/80 (  ملم زئبقي انبساطياً  80ملم زئبقي انقباضياً و  120لالنسان العادي المسترخي تقريباً  لضغط الدمون القيم الطبيعية تك

  .ونادراً ما يترافق ارتفاع ضغط الدم مع أعراض نوعية وعادة يكشف بالمصادفة خالل التحري عن أمراض أخرى

  :دو في هذه العالقةوان العوامل التي تؤثر على ضغط الدم تب

  المقاومة الوعائية المحيطية xنتاج القلب = ضغط الدم                                    

ة دم والمقوي م ال ن حج ل م ه ك اهم في ذي يس تالء ال غط االم ة، وض لة القلبي وة التقلصية للعض ب، الق  ويتأثر نتاج القلب بكل من عدد ضربات القل

  )بين هذه العوامل ونتاج القلبالعالقة طردية ( الوريدية 

  

، حيث يوجد مستقبالت تسمى مستقبالت )تنظيم التبدالت السريعة في ضغط الدم(تساهم الجملة العصبية في تنظيم ضغط الدم  :تنظيم ضغط الدم

ز المح ود الضغط في قوس األبهر والشريان السباتي، التي تتحسس لتبدالت ضغط الدم وترسل  نبضات إلى مايسمى المرك ائي الموج رك الوع

يض  في جذع الدماغ، وهذا يحوي عدة مناطق موسعة ومقبضة لألوعية ومنبهة ومثبطة للقلب، وحسب قيم ضغط الدم تحدث استجابة هدفها تخف

يم السوية  ورفع الضغط المنخفض) تفعيل التأثيرات نظيرة الودية على القلب وتثبيط التأثيرات الودية على القلب واألوعية( الضغط المرتفع  للق

  ).تفعيل التأثيرات الودية على القلب واألوعية وتثبيط نظيرة الودية( 

  :و له عدة أنماط) sphygmomanometer( يتم قياس ضغط الدم عن طريق جهاز قياس الضغط 

  مقياس يدوي و مقياس الكتروني رقمي

حول الذراع،  وله  نمطان  وهما مقياس الضغط الزئبقي، ومقياس يحتاج لسماعة ويعتمد على االصغاء، ويرفق بكفة توضع : المقياس اليدوي

  .الضغط عديم السوائل

اس ويعد المقياس الزئبقي هو األفضل وهو دقيق جداً ويتم قياس ضغط الدم بقراءة القيمة التي ارتفع عندها عمود الزئبق، في حين يرفق المقي

  .ل دقة من الزئبقيعديم السوائل  مع قرص مدرج وهو أكثر شيوعاً ولكنه أق

ويرفق بكفة توضع  حول الذراع أو الرسغ أو االصبع وهو أقل  وليس االصغاء، يعتمد على قياس الذبذبة: مقياس الضغط االلكتروني الرقمي

  .دقة من األنماط األخرى وعادة يعطي قيم عدد النبضات في الدقيقة

لنفخ بلطف وبشكل محكم  حول الذراع على مستوى القلب تقريباً،  يتم نفخ الكفة  بعد يتم قياس ضغط الدم بالجهاز اليدوي  بوضع الكفة القابلة ل

) أو يتحرك مؤشر المقياس المدرج( كلياً، فيصعد عمود الزئبق  وضع السماعة على الوجه االنسي للمرفق حتى يتم اغالق الشريان العضدي

و يسجل الرقم الذي سمع عنده ) korotkoffتسمى أصوات ( ت تدفق الدم نتيجة ارتفاع الضغط، ثم يتم تحرير الهواء ببطء حتى سماع صو

الصوت وهو يمثل  الضغط االنقباضي ثم يتم تحرير الهواء أكثر حتى زوال الصوت أو يصبح الصوت ضعيفاً جداً والرقم الذي يحدث عنده 

  .ذلك يمثل الضغط االنبساطي

يكون هناك فرق في القراءتين تعتمد اليد التي سجلت القراءة األعلى للقياس في المرات  عادة يقاس الضغط من كلتا اليدين أول مرة ، وعندما

  .الالحقة
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  :القسم العملي

  على الطالب أن يمأل الجدول التالي مع الشرح ما أمكن

  على ضغط الدم االنبساطيالتأثير   التأثير على ضغط الدم االنقباضي  التأثير على األوعية الدموية  التأثير على القلب  المادة الفعالة

          أدرينالين

          نورادرينالين

          ايزوبرينالين

          بروبرانولول

          ميتوبرولول

          فينيل ايفرين

          برازوسين

          كلونيدين

          أتروبين

          بسودوافدرين
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                    2أدوية –ة ثانيالجلسة ال

  
  

  تأثير األدوية نظيرة الودية على قلب الضفدع نصف المعزرل

  

  مراجعة التأثيرات نظيرة الودية على أعضاء الجسم

الخاص بهذه الجملة هو األستيل كولين وهو يبدي تأثيراته بارتباطه بمستقبالته في عدد من النسج وهي نوعان اما الناقل العصبي األساسي 

  :موسكارينية أو نيكوتينية، وأهم تأثيرات التنبيه نظير الودي هي 

 

، تسهيل تدفق )المطابقة(قريبة ، وتقلص العضلة الهدبية استجابة للرؤية ال)تقبض الحدقة(تقلص العضالت الدائرية للقزحية : العين

  )مستقبالت موسكارينية. ( الخلط المائي

  ) موسكارينية. ( انخفاض معدل ضربات القلب+ انخفاض في قوة تقلص األذينات : القلب

 )موسكارينية.( وزيادة مفرزات الغدد) تشنج قصبي(تقلص العضالت الملساء : القصبات

 )موسكارينية). ( وسكارينية بدون تعصيب نظير وديفقط مستقبالت م(توسع : األوعية الدموية

 )موسكارينية. ( ارتخاء المصرات+ زيادة الحركية التمعجية لألمعاء+ زيادة إفراز الحامض المعدي : القناة الهضمية

 )موسكارينية. ( ارتخاء المصرة وبالتالي زيادة التبول+ تقلص العضلة النافضة في المثانة : القناة البولية

 )نيكوتينية. ( تقلص العضالت الهيكلية: الوصل العصبي العضلي

  )موسكارينية). ( الدمعية، اللعابية، المعدية والمعوية(ازدياد إفراز الغدد : الغدد

  

  :cholinergic agonistsالناهضات الكولنرجية 

  .Carbachol, Bethanechol, Pilocarpine: المباشرة

   Neostigmine,  Edrophonium  Physostigmine  :غير المباشرة العكوسة

        Echothiophate ،Parathion, sarin: غير المباشرة غير العكوسة

  

  :cholinergic antagonistsالمناهضات الكولنرجية 

  Atropin, Ipratropium, Oxybutynin: الحاصرات الموسكارينية

وهو غير نازع لالستقطاب، و  Tubocurarineوأهمها حاصرات الوصل العصبي العضلي مثل  :النيكوتينية الحاصرات 

Succinylcholine  وهو نازع لالستقطاب.  

  

  القسم العملي

  دراسة تأثير األدوية نظيرة الودية وحاصرات المستقبالت الموسكارينية على قلب الضفدع نصف المعزول: الهدف

  )مل/ا ملغ(، اتروبين )مل/ملغ 0.1(محلول رينغر، استيل كولين ضفادع، أدوات تشريح، : المواد

  :خطوات العمل

  .يزال رأس الضفدع ويخرب نخاعه الشوكي  -1

  .يثبت الضفدع بالدبابيس ثم يفتح القفص الصدري له -2
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  ) .دبوس معقوف(بلطف وتعلق قمة البطين بخطاف ) التامور(يجرد القلب من غشائه الواقي  -3

  .ربة بمحلول رينغر بواسطة سيرنغ للمحافظة على حيويته ورطوبتهيغسل القلب أثناء التج -4

  .تسجل عدد ضربات القلب بالدقيقة -5

  .يطبق األستيل كولين وتسجل عدد ضربات القلب بالدقيقة -6

  .يتم الغسل جيداً بمحلول رينغر -7

 .يطبق األتروبين وتسجل عدد ضربات القلب -8
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                    2أدوية  –ة ثالثالجلسة ال

  

  تأثير الجهاز العصبي الودي على قلب الضفدع نصف المعزول

  

  مراجعة التأثيرات الودية على أعضاء الجسم

وهما يرتبطان .  الذي يتحرر من النهايات العصبية الودية هو النورابينفرين، كما ويتحرر من لب الكظر االبينفرينالناقل العصبي األساسي 

  :، وأهم تأثيرات التنبيه الودي هي)1,2,3(أوبيتا ) 1,2(بمستقبالتهما في عدد من النسج وهي نوعان اما ألفا 

، وانقاص انتاج الخلط المائي )بيتا(،  و زيادة انتاج الخلط المائي )1، ألفاتوسع الحدقة (تقلص العضالت الشعاعية للقزحية : العين

  ).2ألفا(وتسهيل تدفق الخلط المائي 

  )1بيتا ( زيادة معدل ضربات القلب + زيادة في قوة تقلص األذينات والبطينات : القلب

 )2بيتا ( ارتخاء العضالت الملساء وتوسع القصبات: القصبات

 )2وألفا 1ألفا(، تقبض )2بيتا(توسع  :األوعية الدموية

 ).1الفا(تقبض المصرات )+ بيتا(نقصان الحركية التمعجية لألمعاء : القناة الهضمية

  )1ألفا(تقبض المصرة ) + بيتا(ارتخاء العضلة النافضة في المثانة : القناة البولية

  ) .1بيتا (  زيادة تحرر الرينين:)الخاليا المجاورة للكبب الكلوية(الكلى 

  

  :adrenergic agonistsالناهضات األدرينرجية 

 ومنها الكاتيكوالمينات الداخلية وهي االبينفرين، النورابينفرين، والدوبامين : المباشرة.  

  ، ينالين و دوبوتامينوالكاتيكوالمينات الصنعية مثل ايزوبر                         

  .فينيل ايفرينمثل  1وناهضات ألفا                        

  .مثل كلونيدين وميتيل دوبا وغونابنز 2وناهضات ألفا                        

  .مثل سالبوتامول  وتيربوتالين وفورميتيرول  2وناهضات بيتا                     

  مثل أمفيتامين، كوكائين وتيرامين :غير المباشرة .  

  ً   .مثل بسودوافدرين :المباشرة وغير المباشرة معا

  

  :adrenergic antagonistsالمناهضات األدرنرجية 

 حاصرات ألفا :  

  برازوسين ودوكسازوسين: وأهمها  1ومنها انتقائية أللفا 

  .ومنها غير انتقائية مثل فينوكسي بنزامين وفنتوالمين

 حاصرات بيتا:  

  لأتينولول وميتوبرولول ونيبيفولو: وأهمها 1ومنها انتقائية لبيتا 

  بروبرانولول  والبيتالول: ومنها غير انتقائية وأهمها

 كارفيديلول والبيتالول: حاصرات ألفا وبيتا  
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  القسم العملي

 دراسة تأثير األدوية الودية وحاصرات مستقبالت بيتا على قلب الضفدع نصف المعزول: الهدف

  .، بروبرانولول )مل/ا ملغ( ضفادع، أدوات تشريح، محلول رينغر، ادرينالين : المواد

  :خطوات العمل

 يزال رأس الضفدع ويخرب نخاعه الشوكي  -1

 .يثبت الضفدع بالدبابيس ثم يفتح القفص الصدري له -2

  ) دبوس معقوف(بلطف وتعلق قمة البطين بخطاف ) التامور(يجرد القلب من غشائه الواقي  -3

  .على حيويته ورطوبتهيغسل القلب أثناء التجربة بمحلول رينغر بواسطة سيرنغ للمحافظة  -4

  .تسجل عدد ضربات القلب بالدقيقة -5

  يطبق األدرينالين وتسجل عدد ضربات القلب -6

  يتم الغسل جيداً بمحلول رينغر -7

  .يطبق بروبرانولول وتسجل عدد ضربات القلب-8
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                        2أدوية  -ةرابعالجلسة ال

  )1(مضادات االلتهاب الالستيرويدية 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs)   

  ) كيميائية ، فيزيائية : (الحدث االلتهابي هو رد فعل فيزيولوجي للعوامل الممرضة التي تسبب األخماج والمنبهات المؤذية المختلفة 

، أو لمكونات ذاتية في الجسم ...)غبار، عت( وقد يحدث عند بعض األشخاص الذين لديهم بنية تحسسية استجابة التهابية شديدة للمواد الغريبة  

  .هو الحال في أمراض المناعة الذاتية كما

  .هنا تسبب أذية  قد تكون حادة  أو مزمنة ) كبيرة جداً، أو ليست فيزيولوجية( عندما تكون االستجابة االلتهابية غير سوية  

  :ان حدوث هذه التفاعالت االلتهابية ناجم عن تحرر لعدد كبير من الوسائط مثل

، الجذور الحرة الناجمة من )PFAو  TXA2البروستاغالندينات واللوكوترينات و (ايكوسانويدات  سيتوكينات، هيستامين، براديكينين،

  .....الخاليا االلتهابية وغيرها

، وبعض )موضعياً (االحمرار، التورم، السخونة و األلم : وتكون هذه الوسائط مسؤولة عن عدد من العالمات المرافقة للحدث االلتهابي

ً العالمات الجهازية    .أيضا

 ً   .سوف نعطي لمحة بسيطة عن بعض هذه الوسائط التي لم تمر معنا سابقا

 السيتوكينات :  

انترلوكينات، كيموكينات، االنترفيرونات، عوامل النمو و ( وسائط بروتينية تصطنع وتتحرر من خاليا مختلفة  خالل االلتهاب ولها عدة أنواع 

لخاليا التي تتحرر منها أو على الخاليا المجاورة وبعضها يلقى في الدوران ويؤثر في مناطق ، تؤثر على نفس ا....)عامل نخر الورم وغيرها

  .بعيدة عن مكان تحرره

)  IL1, IL6, TNF α( تبدي تأثيرات متعددة ومتداخلة وقد تساهم في تعزيز تحرر وسائط التهابية أخرى، حيث تساهم السيتوكينات 

ً وتعمل على تحفيز تشكل  المتحررة خالل الحدث االلتهابي ً في في الوطاء  PGE2وتحفيز انتاج  COX2حدوث الحمى فهي تؤثر مركزيا

  .وهذا بدوره المسؤول األساسي عن رفع حرارة الجسم

  االيكوسانويداتeicosanoids:  

غشائية في الخاليا وهذا بدوره الذي يعزز تحرر حمض األراشيدونيك من الفوسفوليبيدات ال A2تسبب الحدثية االلتهابية تفعيل الفوسفوليباز 

  :يستقلب إلى عدد من المركبات بتأثير نمطين من االنزيمات وهما

والتي تتحول إلى ) PGH, PGG(الذي يسبب تشكل البروستاغالندينات االنتقالية  cyclo-oxygenase (COX)سيكلوأكسجيناز 

  )TXA2( A2والترومبكسان ) PGI2(والبروستاسيكلين ) D,E,F(البروستاغالندينات  الوظيفية المتعددة 

  .الذي يقود لتشكل اللوكوترينات lipo-oxygenaseليبوأكسجيناز 

تحرر مركبات أخرى من الشحوم الفوسفورية تكون طالئع لوسائط التهابية أخرى مثل العامل المفعل   A2كما ويسبب الفوسفوليباز 

  .platelate activating factor (PAF)للصفيحات 

  :وهما COXن لل هناك نمطا

COX1  ويعبر عنها في عدد من الخاليا وتساهم بتشكل بروستاغالندينات تقوم بأدوار فيزيولوجية في الجسم تختلف باختالف نمط هذه

فيزداد التعبير عنه عند حدوث االلتهاب وعند حدوث أذية نسيجية  COX2، أما النمط )PGنرمز لها اختصاراُ ( البروستاغالندينات 

  ) .مثل الكلى والخاليا البطانية الوعائية (عن نفسها في بعض األعضاء  COX2ابات األلمية، كما وتعبر واالستج

  )سوف نذكر بعض التأثيرات لبعض البروستاغالندينات وليس كلها(
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  .PGE2و  PGI2والتوسع الوعائي مع  TXA2التقبض الوعائي مع : األوعية الدموية

البروستاغالندينات و الترومبكسان تفعل تقلص العضالت الملساء في جدر القناة الهضمية، معظم : القناة الهضمية

  .،  تنقص افراز الحامض المعدي وتزيد انتاج البيكربونات والمخاطE1,E2, I2والبروستاغالندينات

  يثبط التصاق الصفيحات بالبطانة PG I2و   , يفعل تكدس الصفيحات  TXA2:الصفيحات

تقلل عود  امتصاص (الرشح الكبي من خالل فعلها الموسع لألوعية الكلوية وهي تزيد اطراح الماء والصوديوم E2)PG و  (I2تزيد : الكلى

  .وتسبب نقصان مستويات البوتاسيوم في الدم كونها تزيد كمية الصوديوم الواردة للنبيب البعيد) ADHالصوديوم وتثبط تأثيرات 

  تقلص الرحم PG (E2و  E1و  F2(تعزز : األعضاء التكاثرية

CNS :يزيدPG E2  حرارة الجسم، وPGD2 يحفز النوم الطبيعي بزيادة تحرر األدينوزين.  

  من حساسية المستقبالت األلمية للمنبهات األلمية األخرى مثل البراديكينين والهيستامين وغيرها  PG (I2و  (E2كما وتزيد 

 العامل المفعل للصفيحات PAF:  

  .، وفي الصفيحات يفعل تشكل الترومبكسان)عدالت، حمضات(وعائي وزيادة النفوذية الوعائية و جذب خاليا التهابية يسبب حدوث توسع 

  البراديكينينbradykinin : يتشكل من مايسمى كينينوجين  بتأثير الكاليكيرين في البالزما، يسبب توسع وعائي وزيادة النفوذية

 .بقوة، وتعزز البروستاغالندينات تأثيراته ) األلم( ، وهو ينبه مستقبالت األذية )NOو  PGI2من خالل تحفيزه لتشكل ( الوعائية 

  

  nonsteroidal anti- inflammatory drugs (NSAIDs): مضادات االلتهاب الالستيرويدية

البروستاغالندينات، وبعضها تملك آلية تأثير أخرى تبدي فعلها المضاد لاللتهاب من خالل تثبيط عمل السيكلوأكسجيناز وبالتالي تثبيط انتاج 

بعضها تثبط فوسفوليباز  مثل اندوميتاسين وديكلوفيناك والفينامات وبعضها تثبط كذلك هجرة ( مثل كنس الجذور الحرة مثل الساليسالت 

   )الكريات البيض لمكان االلتهاب مثل االندوميتاسين

  .تثبط تنافسياً السيكلوأكسجيناز بشكل عكوس NSAIDsقية وب COXاألسبرين يسبب أستلة غير عكوسة لل

  :ومنها

   diflunisalساليسالت الصوديوم، األسبرين، :  salycilic acid derivatives مشتقات حمض الصفصاف  

   ,ibuprofen، ، fenoprofen  ، naproxen ،flurbiprofen ،ketoprofen ،oxaprozin: مشتقات حمض البروبيونيك

، diclofenac ،ketorolac ،nabumeton ،tolmiten , acemetacin,،indomethacin ،sulindac  ,:حمض األسيتيكمشتقات 

etodolac  

  Meclofenamate  Mefenamic Acid :الفينامات

  oxicam :piroxicam, meloxicam,tenoxicamمجموعة 

  COX 2  )coxibs :(celecoxib, etoricoxibالمثبطات االنتقائية لل 

  و فينيل بوتازون وغيرها Nimesulide ومركبات أخرى مثل

  :هناك تفاوت مابين أفراد هذه المجموعة في انتقائيتها ألنماط السيكلو أكسجيناز

  كيتوروالك: COX 1انتقائية عالية جداً لل 

   etoricoxib,celecoxibمجموعة الكوكسيب مثل : COX2اانتقائية عالية جداً لل

  meloxicamو  COX 1 : Etodolacأعلى من  COX 2انتقائية لل  

  أو تثبطها بنفس النسبة COX 2أعلى من  COX 1واألفراد المتبقية تملك انتقائية لل 

، ولكنها antipyretic وخافضة للحرارة anti-inflammatory ، مضادة لاللتهاب analgesic وهي كلها  وبدرجات متباينة  مسكنة لأللم  

  .الطبيعيةال تخفض درجة الحرارة 
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  :التأثيرات الجانبية العامة لهذه المجموعة

  وغير مباشرة ناجمة عن تثبيط انتاج البروستاغالندينات الواقية )  باستثناء نابوميتون(كلها لها تأثيرات مباشرة مهيجة للقناة الهضمية

 حات الهضمية والنزف الهضمي، وهي تسبب اضطرابات هضمية تتراوح من عسر الهضم إلى القر)أقل COX2االنتقائية لل( 

 )يملك اندوميتاسين  و بيروكسيكام وكيتوروالك أعلى تأثيرات جانبية هضمية(        

 تسبب زيادة احتباس الصوديوم ووذمة ، وتسبب فرط بوتاسيوم الدم، ويمكن أن تسبب أذية كلوية في النسيج : اضطرابات كلوية

  تماد قوي على البروستاغالندينات في وظيفة الكلية الكلوي عند بعض المرضى الذين يكون لديهم اع

   يتجلى بتطاول ) األسبرين بشكل أساسي حيث يكون التثبيط غير عكوس وبنسبة أقل مع المركبات األخرى( تثبط تكدس الصفيحات

هب لحدوث خثارات أن تؤ COX2زمن النزف ويكون له فائدة عالجية مع االسبرين، ولكن يمكن للمجموعة االنتقائية المثبطة لل 

  . TXA2وعدم تثبيطها لتشكل  PGI2في البطانة الوعائية وبالتالي تثبيط تشكل  COX2ناجمة ربما عن كونها تثبط 

 تخفيف تقلصات الرحم وبالتالي تأخير الوالدة : الرحم 

 خالل تحفيز استقالب  طفح، شري،وذمة وعائية أو صدمة تآقية، ويمكن أن تسبب حدوث تشنج قصبي شديد من:  تفاعالت تحسسية

 .حمض األراشيدونيك بفعل ليبوأكسجيناز

 قد تسبب أحياناً سمية كبدية 

  :االستعماالت العالجية

 اآلالم العضلية الهيكلية، آالم األسنان، آالم عسر الطمث، الصداع والشقيقة، وآالم أسفل الظهر و النسج الرخوة: تسكين األلم مثل 

  )استعمال المركبات ذات التأثيرات الجانبية األقل لتسكين األلم وخفض الحرارةيفضل (خفض الحرارة المرتفعة 

  التهاب المفاصل الرثياني والتهاب المفصل التنكسي والنقرسي( األمراض االلتهابية  مثل أمراض المفاصل االلتهابية. (  

 تترافق مع تحرر البروستاغالندينات من العظام  تشرك مع المسكنات األفيونية لمعالجة آالم االنتقاالت السرطانية العظمية التي  

  بدا أنها تخفف معدل حدوث سرطان الكولون عندما تؤخذ بشكل مزمن  ) سيليكوكسيب، ايتودوالك و األسبرين( العديد منها 

  تعطى بعضها مثل اندوميتاسين وايبوبروفن للولدان حديثي الوالدة الحداث انغالق في القناة الشريانية.  

  : تداخالتها الدوائية

 اعطائها مع األدوية التي تعاكس عمل األنجيوتنسين يسبب حدوث فرط في بوتاسيوم الدم وأذية كلوية  

  تسبب مع الفلوروكينولونات اختالجاتconvulsion  

 استعمالها مع القشرانيات السكرية يسبب زيادة االضطرابات المعدية المعوية  

 ط الدمتقلل فعالية المدرات وخافضات ضغ  

  خافضات السكر الفموية السفاميدية ، : مثال( تزيح عدد من االدوية من مواقع ارتباطها بالبروتينات البالزمية خاصة الساليسالت

  )وارفارين وأخرى

 تعزز تأثيرات مثبطات تكدس الصفيحات  

 تقلل من اطراح الليتيوم  

  ولكن يزيد تأثيراتها الجانبيةال يفضل مشاركة أفرادها مع بعضها ألن ذلك ال يحسن االستجابة  

  :مضادات االستطباب

،الربو،االضطرابات النزفية،الثلث األخير من الحمل بسبب خطورة تأخير الوالدة و حدوث انسداد مبكر للقناة الشريانية عند .القرحة الهضمية 

األجنة وارتفاع الضغط الرئوي عندهم ونزف ويرقان عند األجنة ونزف عند المرأة بعد الوالدة ، القصور الكبدي والكلوي الشديد، سوابق 

  NSAIDsعلى  تحسس
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                             2أدوية – ةخامسالجلسة ال

  

  )2(مضادات االلتهاب الالستيرويدية 

 مشتقات حمض الصفصاف:  

  :األسبرين

كثيراً لفترات طويلة وقد قل استعماله كمضاد التهاب وحلت محله  يقية أفراد هذه المجموعة ) أستيل حمض الصفصاف(استعمل األسبرين  

 ً   .بشكل خاص ايبوبروفن ونابروكسن الفعالة واألكثر أمانا

،  وبعد امتصاص االسبرين فهو يتحلمه بسرعة يمتص األسبرين عندما يعطى فموياً بسرعة من المعدة جزئياً ومن القسم العلوي من األمعاء

  % )70بنسبة (إلى حمض األسيتيك والساليسالت بفعل االستراز 

ولكن الساليسالت أقل فعالية منه في تثبيط كال النمطين ويكون ) وغير عكوس COXغير انتقائي لل( يملك االسبرين فعالً مضاد لاللتهاب 

ً التثبيط عكوس، وتبدي الساليسالت تأثير   .ات أخرى كانسة للجذور الحرة وربما آليات أخرى أيضا

يفرز األسبرين باالفراز النبيبي ويتنافس مع حمض البول على ذلك وهو يسبب بالجرعات المنخفضة انقاص افراز حمض البول و يجب تجنب 

  . استعماله عند مرضى النقرس، أما بالجرعات العالية فهو يزيد اطراحه

  :حسب االستطباب جرعات األسبرين تختلف

  ملغ في اليوم  325-81الجرعة : للوقاية من الحوادث القلبية الوعائية والسكتات

  ).ساعات 6-4ملغ كل  900- 300(غ في اليوم 3الجرعة البدئية : لعالج األمراض المفصلية االلتهابية

  .خفيف االلتهابيحدث فعله المسكن لأللم أو الخافض للحرارة  بجرعات أقل من الجرعات المستعملة لت

  :يضاف للتأثيرات العامة السابقة التأثيرات التالية: التأثيرات الجانبية

اقياء،صداع، طنين، نقصان السمع ودوخة  وتخليط عقلي، لهاث شديد أو فرط (  salicylismتسبب الجرعات العالية التسمم بالساليسالت 

فرط جرعة . ( يسالت ،  وقد يحدث بالسمية الشديدة أهالسات و تثبيط تنفستهوية ناجم عن احداثها حماض استقالبي بسبب تراكم السال

  ).الساليسالت  تستلزم النقل للمشفى

سنة خاصة الذين لديهم أخماج  20- 16باالضافة للحاالت المذكورة سابقاً، ال يعطى األسبرين لألعمار تحت : مضادات االستطباب والتحذيرات

  )التهاب كبد خاطف ووذمة دماغية(خوفاً من حدوث متالزمة راي التي قد تكون قاتلة (و االنفلونزا أ varicellaفيروسية مثل الحماق 

حيث أنه يقلل من حدوث  ).(Kawasaki diseaseيعطى االسبرين بجرعات عالية في تدبير الحاالت الحادة من مرض كاواساكي : مالحظة

  .االذيات الوعائية المرافقة للهجمة الحادة

  ) warst، الثآليل cornsمسامير اللحم (تستعمل مشتقات حمض الصفصاف موضعياً في معالجة حاالت فرط التقرن الجلدي : مالحظة

  المثبطات االنتقائية للCOX 2 ) :coxibs(  

القناة الهضمية،   ( البنائية الموجودة في الجسم  cox1التي تحرض بااللتهاب من دون التأثير على ال  cox2طورت بهدف حصر عمل ال  

  ).والصفيحات 

ط وظيفة تملك فعالً مضاداً لاللتهاب و فعالُ مسكناً، وخافضاً للحرارة مثل  المثبطات غير االنتقائية  لكن تأثيراتها الهضمية أقل وهي ال تثب

  .الصفيحات بجرعاتها المعتادة، لكنها تزيد معدل حدوث األمراض الوعائية القلبية والدماغية

،  Etoricoxibحوادث خثارية هامة استدعت سحبها من األسواق، ويستعمل حالياً  ايتوريكوكسيب  rofecoxib valdecoxib سبب 

   ,Celecoxib .وسيليكوكسيب 

  ال يعطى لمن يتحسس على السلفوناميدات كونه كيماوياُ هو من هذه ( ملغ  مرتان في اليوم  200 -100يعطى سيليكوكسيب بجرعة 

    . ملغ مرة يوميا  120- 30ويعطى ايتوريكوكسيب بجرعة ، )المجموعة 
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 مشتقات حمض األسيتيك :  

  :Indomethacinاندوميتاسين 

، يخفض هجرة العدالت ويقلل تكاثر اللمفاويات التائية والبائية، وهو يختلف عن بقية وقد يثبط أيضاً الفوسفوليباز COXمثبط غير انتقائي لل 

  .استعماالته وسميتهأفراد هذه المجموعة في 

 ، وقد استعمل في معالجة Ankylosing spondylitisيستطب في األمراض الروماتزمية ، الهجمة الحادة للنقرس، والتهاب الفقار المقسط  

  .انغالق القناة الشريانية عند األجنة

رضى، و يضاف للتأثيرات العامة فهو يسبب آالم من الم% 50-35يملك تأثيرات جانبية تكون شديدة بالمقارنة مع بقية األفراد تظهر عند 

  )صداع، تخليط عقلي اكتئاب وأهالسات(بطنية واسهاالت شديدة والتهاب بنكرياس و أعراض عصبية واضحة 

  .يستعمل كمسكن لأللم ويملك فعل مضاد لاللتهاب خفيف:   Ketorolacكيتوروالك 

  :nabumetoneنابوميتون 

ً ( وهو الوحيد في هذه المجموعة  ساعة مما يسمح  24، ويتحول في الجسم لمشتق لحمض األستيك، نصف عمره طويل أكبر من )ليس حمضا

  .بإعطائه مرة واحدة في اليوم، وهو يشبه األفراد األخرى لكن تأثيراته على المعدة أقل 

 مشتقات حمض البروبيونيك :  

  :Ibuprofenايبوبروفن 

فيف بالمقارنة مع األفراد األخرى ويستلزم استعماله في معالجة بعض الحاالت االلتهابية جرعات فعله المضاد لاللتهاب أقل من االسبرين وخ

نة مع عالية، وال يكون فعال في الحاالت االلتهابية الشديدة مثل  النقرس الحاد، يعطى لألطفال، ويعتقد أن تأثيراته الهضمية منخفضة بالمقار

  . بقية األفراد

  :  الجرعات

  مرات يومياً  4 -3ملغ  400-300للفعل المسكن  بجرعة :  12ألطفال فوق البالغين وا

  مرات يومياً   4ملغ  800 - 600وللحاالت االلتهابية 

   OTCاليوم فهو يملك خواص مسكنة وليست مضادة لاللتهاب، هو من أدوية / ملغ 2400بالجرعات أقل من 

  جرعات ً  4- 3اليوم مقسمة على / كغ / ملغ 40- 30أقصى حد ): سنة 12 -أشهر 6:  (جرعةاألطفال للفعل المسكن والخافض للحرارة

  مرات يومياً  4-3ملغ  50: شهر  6-12

  مرات يومياً  3ملغ  100: سنوات 1-4

  مرات يومياً  3ملغ  150: سنوات 4-7

  مرات يومياً  3ملغ  200: سنوات 7-10

  مرات يومياً  3ملغ  300: نواتس 10-12

  )أشهر3بعض المراجع تسمح باعطائه اعتباراً من عمر ( للحاالت االلتهابية عند األطفال يعطى بجرعات أعلى 

 أفراد هذه المجموعة نصف عمرها طويل تعطى مرة يوميا:  مشتقات األكسيكام.  

  بالجرعات العالية يثبط النمطين بنفس الفعالية: ميلوكسيكام

  مثبط غير انتقائي، وبالجرعات العالية فهو يثبط هجرة العدالت ويقلل انتاج الجذور األكسجينية الحرة ويثبط عمل اللمفاويات :  سيكامبيروك

 10، واحتمال حدوث القرحة والنزوف معه أعلى بمعدل %)20(يستعمل في الحاالت الروماتزمية بشكل اعتيادي ويسبب اضطرابات هضمية 

  مع األخرىمرات بالمقارنة 
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  مسكنات األلم األخرى

  أسيتامينوفينacetaminophen  أوparacetamol : يثبطCOX2  فيCNS  ) وهناك دراسات حديثة عن وجود نمط ثالث هوCOX3 

محيطياً مهملة لذلك هو مسكن وخافض  COX، وهناك اعتقاد أنه يفعل الطرق السيروتونينية المثبطة لأللم ، وتأثيراته على )CNSفي 

  )CNSدوراً في تحفيز االستجابة األلمية في  COX2قد تلعب . (NSAIDsحرارة فقط  ، ال يسبب التأثيرات الجانبية المعروفة لل 

يت ومستقلبات اقتران مع حمض الغلوكورونيك والكبر(امتصاصه الفموي جيد، يخضع الستقالب أولي في األمعاء والكبد ويستقلب لمركبات 

وهذا األخير هو الذي يسبب أذية للكبد بالجرعات  N-acetyl-p-benzoquinoneفعالة مثل ) P450أخرى عبر انزيمات السيتوكروم 

  .الزائدة

  بالجرعات العادية ال يسبب تأثيرات هامة،  لكن ربما يسبب طفح وتفاعالت تحسس وتبدالت طفيفة في تعداد الكريات البيض مؤقتة: ج.آ

مع مجموعات السلفهدريل في  N-acetyl-p-benzoquinoneدوخة وهيوجية، تنخر كلوي، يرتبط :الستعمال المديد والجرعات العاليةا

 الغلوتاتيون الكبدي ويسبب استنفاذها، وهنا يتفاعل مع مجموعات سلفهدريل في بروتينات الكبد األخرى وبالتالي يسبب تنخر الكبد الذي قد

  ).لسمية بشكل أوضح عند من لديهم مشاكل كبديةتبدو ا( يكون قاتل

  .استيل سيستيئين الذي يرتبط مع المستقلب الفعال ينقذ المريض المتسمم بالباراسيتامول  -Nاعطاء 

  )غ في اليوم4العظمى ( ساعات  6 - 4ملغ كل  1000-500: البالغين: الجرعة الفموية

  ساعات 6-4كل )كغ/ملغ10: (األطفال

  ساعات عند الضرورة 6 -4ملغ وتكرر هذه الجرعة كل  500- 250: سنة 12-6ملغ،  250: سنوات 6-1ملغ،  120-60: سنة -أشهر 3 

  .يعطى أيضاً عن طريق الشرج بنفس الجرعة، ويعطى حقناً وريدياً 

  نيفوبامnefopam:  

لم السيروتونينية والنورادرينرجية من خالل تثبيط آلية عمله غير محددة لكن يعتقد أنه يبدي فعله المسكن كونه يعزز فعالية الطرق المثبطة لأل

ً (عود القبط المشبكي للسيروتونين والنوادرينالين في الدماغ  يملك خواص حصر (وهناك آليات أخرى أيضاً قيد البحث) والدوبامين أيضا

  )موسكاريني

  لبية، ويسبب بالجرعات العالية اختالجات والنظميات ق%)30-15(غثيان، دوخة، تعرق : ج.آ

  .ينصح بعدم استعماله عند  مرضى القلب واألوعية، والزرق واالحتباس البولي وقد يساء استعماله كونه يثبط عود قبط الدوبامين

  :  القسم العملي

  :البحث عن األسماء التجارية واألشكال الصيدالنية والجرعات لألدوية التالية

  .ديكلوفيناك، بيروكسيكام، اندوميتاسين، كيتوروالك
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                     2أدوية  –سة الجلسة الساد

  

  goutالنقرس 

مرض استقالبي يتظاهر بهجمات متكررة من التهاب المفاصل  ناجم عن زيادة مستويات حمض البول في الدم، وهذا يقود لترسب النقرس 

  .tophi، كما ويمكن أن يترسب تحت الجلد وتسمى هذه الحالة والغضاريف والكلىبلورات يورات الصوديوم في النسج خاصة المفاصل 

أن البورينات الداخلية أو الغذائية تتحول الى الكسانتين أو الهيبوكسانتين ثم تتأكسد وتتحول  ، حيثللبوريناتحمض البول هو المستقلب النهائي 

عند كل الثدييات باستثناء البشر يتحول حمض البول ومادة ضعيفة االنحالل،  حمض البول  .الى حمض البول بواسطة الكسانتين اوكسيداز

  .الى مادة االنتوئين األكثرانحالال  uricase بواسطة انزيم

في مستويات حمض البول في الدم اال أنه ليس من الضروري أن يتطور لدى ارتفاع  وعلى الرغم من أن مرضى النقرس جميعا يكون لديهم 

  .من لديهم ارتفاع في حمض البول حدث سريري ناجم عن ترسب بلورات حمض البول

عدم كفاية كلوية أو فرط انتاج حمض البول المرافق للمعالجة بسبب أو  ،اصطناع البورينل ة بزيادة معدجينية متعلق النقرس أسبابتكون  قد

  .الكيماوية للسرطان

  . تهدف المعالجة الى تخفيف الهجمة الحادة والوقاية من حدوث النوبات

في البداية وهذا  الزليليةيوم التي تبتلع من قبل الخالليا لورات يورات الصودببسبب التفاعالت االلتهابية تجاه تحدث الهجمة الحادة من النقرس 

التي تفاقم  الوحيدات خاليا ، وبعدها ترتشح )انزيمات حالة  ،1بروستاغالندينات، انترلوكين ( يترافق مع انتاج عدد من الوسائط االلتهابية 

في المراحل األخيرة وتبتلع هذه  العدالتالحدث  االلتهابي و تحرر مستقلبات أكسجينية وانزيمات حالة أيضا تسبب أذية للنسيج ثم تأتي 

ع من وهذا يسر  pH ال البلورات وهذا يساهم في ترقي االلتهاب أكثر، ويكون هنا انتاج الالكتات عال في النسيج الزليلي مما يسبب نقصان

  .ترسب حمض البول

  :األدوية المستعملة في معالجة النقرس

  وغيرها  -ألوبرينول و فيبوكسوستات - طارحات حمض البول - NSAIDS -كولشيسين

موضعياً في المفصل  GCsويمكن حقن ، )وكان سابقا يستعمل الكولشيسين( اندوميتاسين بشكل أساسي يستعمل في معالجة الهجمة الحادة 

  .لتدبير الهجمة الحادة أو اعطائها جهازيا بجرعات عالية )2- 1(عندما يكون عدد المفاصل المصابة قليلة 

عندما تتكرر النوب بمعدل أكثر من هجمتين في السنة، وعندما تكون النوبة األولى شديدة وتترافق مع حصيات كلوية، وعندما تكون مستويات 

  .دل،  هنا يجب تطبيق معالجة وقائية/ملغ 10م أكبر من حمض البول في الد

وألوبورينول ) لحمض البول الكلوياألفضل عندما يكون هناك انخفاض في الطرح (في الحاالت المزمنة تعطى طارحات حمض البول 

  ).األفضل في حاالت زيادة انتاجه مع سوابق حصيات كلوية  أو عدم كفاية كلوية(

  

  :كولشيسين

ساعة من دون أن يبدل استقالب أو انتاج  24- 12تهاب خالل للم واالوهو يخفف األ، Colchicum autumnaleخلص من قلويد مست

وهو يثبط تشكل مغزل االنقسام بارتباطه مع نبيباته وبالتالي يثبط انقسام وحركة البالعات والعدالت وهجرتها نحو المناطق المصابة  .اليورات

بسبب  NSAIDsوبالتالي بلعمتها لبلورات حمض البول وتحريرها للوسائط االلتهابية وهو يملك مشعر عالجي ضيق، وحلت محله مجموعة 

  .لسميته وخاصة االسها

حالياً ال يستعمل لعالج الهجمة ، ويعطى فموياً وحقناً وريديافعال فقط في التهاب المفاصل النقرسي ويستعمل لمعالجة الهجمة الحادة ووقائياً،  

ً  NSAIDSالحادة وحلت محله    .ويعطى فقط وقائيا
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خفيفة في معالجة التهاب المفاصل الساركوئيدي وتشمع كما ويعطى وقائيا للوقاية من هجمات حمى البحر األبيض المتوسط، ويملك فعالية 

وله تأثيرات مثبطة لمركز التنفس ومقبضة لألوعية  CNSله تأثيرات خافضة لحرارة الجسم ويزيد حساسية الجسم لمثبطات ال و .الكبد

  .الدموية

غ كل ساعتين حتى تخف األعراض أو حتى مل 0.6ملغ في البداية ثم  1.2ملغ كل ساعة أو  0.6يعطى لمعالجة الهجمة الحادة بجرعة 

  )ساعة 24ملغ خالل  8-4( حدوث االسهال، بحيث تكون الجرعة الكلية 

ملغ   0.6و لكنها شديدة للمرضى الذين لديهم على األكثر هجمة في السنة أيام في االسبوع 4- 3ملغ فمويا لمدة  0.6ويعطى وقائيا بجرعة 

  .يعطى للحوامل، و المتكررة يا للذين لديهم هجمات شديدةمرات يوم 3- 2ملغ   0.6يوميا للذين لديهم أكثر من هجمة في السنة و 

قد يسبب بجرعات عالية تثبيط انقسام الخاليا الظهارية في القناة الهضمية ويسبب غثيان واقياء واسهال ولتجنب التأثيرات األخرى يوقف : ج.آ

  .ور هذه المشاكلعند ظه

فقر دم ال تنسجي، صرع، تنخر كبدي، فشل كلوي حاد  ،، اعتالل عضلي وعصبي، صلعالمزمن يسبب نقص كريات بيض مؤقت باالستعمال

  .وخثار منتشر داخل األوعية وتظهر التأثيرات الجانبية بشدة مع الحقن الوريدي لذلك ينصح بعدم استعماله حقنا

 .الحنجرة،نزف هضمي، أذية وعائية ،سمية كلوية وتثبيط  عصبي ألم حارق في: التسمم الحاد

NSAIDS:  

) اندوميتاسين( تساهم بعض أفراد هذه المجموعة ندوميتاسين وبقية أفراد هذه المجموعة على تثبيط اصطناع البروستاغالدنيات كذلك يعمل اال

  .لبلعمة بلورات حمض البو دالت لمكان االصابة وتثبيطهجرة الع تثبيط في

غ في اليوم ويكون طارح لحمض البول بجرعات أعلى من  2.6ال يعطى األسبرين ألنه يسبب احتباس حمض البول في الدم بجرعات أقل من 

   .غ في اليوم 3.6

داك ويعد االندوميتاسين ونابروكسين وسولين باستثناء تولمتين و االسبرين والساليسالت فعالة في تدبير الهجمات الحادة،  NSAIDsكل 

  .وسيليكوكسيب وايتوريكوسيب األكثرها استعماال هنا

مرات يوميا ثم تخفف الجرعة عند  3ملغ  50يعد االندوميتاسين هو أكثر أدوية هذه المجموعة استعماال لتدبير الهجمات الحادة ويعطى بجرعة 

  أيام 7- 5ملغ يوميا لمدة  25تحسن االستجابة الى 

  :  Benzbromarone and sulfinpyrazone ,Probenecid  طارحات حمض البول

تعطى لتخفيض المستويات العالية من حمض البول في الدم عند المرضى الذين ليس لديهم معدل طرح كبير لحمض البول في البول الذين 

  .طائهم هذه األدويةطرحونه بكميات كبيرة فيجب عدم اعأما الذين ي ،)دل/ملغ 6تخفيضه لمستوى أقل من (تتكرر لديهم هجمات النقرس

من المعروف أن حمض البول يخضع لعملية افراز وعود امتصاص في النبيب البولي، عند االنسان يعاد امتصاص حمض البول بواسطة 

  .منه في البول% 10نواقل وال يطرح سوى 

عود  ، هي حموض عضوية ضعيفة  تثبطلويةهذه األدوية تعزز اطراح حمض البول في البول من خالل تثبيط عود امتصاصه في النبيبات الك

  .ة لكنها تسبب بالجرعات المنخفضة تثبيط افرازه الى لمعة النبيب البولييي النبيب البولي بالجرعات العالجامتصاص حمض البول ف

  بروبنسيدprobenecid:  

ها وكان يستعمل الطالة وبالتالي يطيل فترة تأثير..)اندوميتاسين، كيتوبروفن ونابروكسن، بنسلين (يثبط افراز عدد من األحماض العضوية 

  . فترة تأثيرالبنسلين

  .وبالتالي يزيد اطراحه على عودة امتصاصه حمض البولعندما يصل للمعة النبيب البولي فهويتنافس مع 

  .اسبوع غرام يوميا بعد 1ملغ يوميا مقسمة على عدة جرعات وتزداد لتصل حتى  0.5يعطى فمويا في البداية بجرعة 

  سلفينبيرازونSulfinpyrazone  :  

بجرعات كافية يثبط عود امتصاص حمض البول لكن بالجرعات المنخفضة قد يسبب العكس ، وهو سلفينبيرازون هو مستقلب للفينيل بيرازون

  . وهو قليل االستعمال في امريكا،وهو يثبط افراز عدد من األحماض العضوية األخرى
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  عدة جرعات مع الطعام للتقليل من المشاكل الهضميةملغ يوميا مقسمة على  800اد حتى ملغ تزد 200بجرعة يعطى فمويا في البداية 

  بنزبرومارون Benzbromarone : حمض البول في النبيب البولييثبط عود امتصاص.  

  .باعطاء مادة قلوية 6البول فوق  pHالمحافظة على حجم جيد البول وأن يكون يجب هذه األدوية تزيد تشكل حصيات حمض البول لذلك 

فيبوكسوستات أو لديهم تعطى لمرضى النقرس الذين لديهم ضعف في اطراح حمض البول ولديهم مضاد استطباب الستعمال الوبورينول و 

tophi  أسابيع من الهجمة الحادة وهي تعطى مرة أو مرتان يوميا 3-2وال تعطى اال بعد.  

   .،  ويمكن أن يسبب بروبنسيد متالزمة نفرونية)بشكل أعلى مع سلفينبيرازون( وأحيانا فقر دم ال تنسجي قرحة هضمية وتحسس : ج.آ

  

  : aloporinol ألوبورينول

يثبط فهو وبالتالي  يعد األفضل للمعالجة الوقائية، وهو نظير للهيبوكسانتين  يثبط تنافسياً الكسانتين أكسيداز المسؤول عن تشكل حمض البول

   . )طالئع حمض البول قليلة الترسب. (مض البول وتزداد كميات الكزانتين والهيبوكزانتين األكثر انحالالحتشكل 

ً  ويعطىامتصاصه الفموي جيد    .مرة واحدة يوميا

و  يعطى معه كولشيسن ، و )لذا ال يعطى لتدبير الهجمة الحادة( خالل الفترة األولى من المعالجة قد يسبب حدوث هجمة نقرس حادة 

NSAIDs  بعدها يتم سحب الكولشيسين ومضادات  ،أشهر 6 - 3في البداية حتى تبدأ مستويات حمض البول باالنخفاض وهذا قد يمتد لمدة

  .) وأيضاً  يستعمل الوبرورينول كمضاد أوالي( .الحياةااللتهاب الالستيرويدية ونستمر به لعدة سنوات أو مدى 

حطاطات جلدية وقد % ( 3 تحسسية والتي قد تحدث مبكرا أو ربما بعد أشهر أو سنوات وتحدث بنسبةارتكاسات : ثاره الجانبيةم آأه

  . م، تنخر وعائي ونادرا حدوث السادمية وعصبية وكلوية، تثبيط نقي عظ، اضطرابات هض)ابة أشدصتتطور إل

  . في اليوم غمل 800 املغ مرة في اليوم أقصاه 300-100: الجرعة

أدوية  كذلك هو يزيد فعالية %.  75عندما تعطى بعض أدوية السرطان البورينية معه مثل ازاتيوبرين يجب تخفيض جرعتها بنسبة 

  . أخرى

  : Febuxostat فيبوكسوستات

ملغ يوميا مرة واحدة ، يجب اعطاء كولشيسين  80-40ولكنه ليس مشتق بوريني، ويعطى عادة بجرعة  الية عمل ألوبرينول يملك نفس

  .معه في البداية، وقد يسبب أذية كبدية واضطرابات هضمية وهناك جدل عن الحوادث القلبية الوعائية المترافقة مع استعماله NSAIDsو

   PEGLOTICASE بيغلوتيكاز

الموجودة عند الثدييات يربط مع بولي ايتلن غليكول الطالة عمره النصفي والتقليل من خواصه المولدة لرد فعل  uricaseهو شكل مؤشب من 

  .يعطى للحاالت المزمنة المستعصية. مناعي

ساعة ويملك عمر نصفي طويل يصل  72-24ملغ كل اسبوعين وهو يخفص مستويات حمض البول خالل  12- 4يعطى حقنا وريديا  بجرعة 

  .قد يسبب هجمة نقرس حادة خالل األشهر الثالثة األولى من المعالجة لذلك يعطى كولشيسين خالل هذه الفترة ايضا. يوم 13ل 

تفاعالت مرافقة للحقن، حصيات كلوية، االم مفاصل وتشنج عضلي صداع وغثيان واقياء وانتانات تنفسية وبولية وفقر : ثاره الجانبيةآمن أهم 

  .قد تتشكل أضداد تجاهه تقلل من فعاليته. G6PDحاللي وينصح بعدم اعطائه لمن لديهم عوز في خميرة دم بما فيه فقر دم ان

  

  . )تريامسينولون( أو حقنا داخل المفصل )  بريدنيزون فموي( عطى للحاالت الشديدة اما جهازيا ت :القشرانيات السكرية

ً الحادة وحتى يمكن اعطائها وقائي الهجماتلتدبير  1وحديثا تم ادخال المعالجة بمثبطات االنترلوكين   ,anakinra, canakinumab: مثل ا

and rilonacept    

  : القسم العملي

 :البحث عن األسماء التجارية واألشكال الصيدالنية والجرعات لألدوية التالية

  ورينولكولشيسين، ألوب
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  رنا ماخوس. د                                                                                                       2أدوية –عة الجلسة الساب

 

  )1( أدوية القناة التنفسية

 respiratory system drugs  

  

، وتفعيلها يسبب تشنج )M3بشكل أساسي مستقبالت ( الذي يشمل العضالت الملساء والغدد  القصبات معصبة نظير ودياً بشكل أساسي

والخاليا البدينة    وظهارتها في العضالت الملساء القصبيةاألدرينرجية  2يعبر عن مستقبالت بيتا ، و العضالت القصبية وزيادة انتاج المخاط

 ) ً        ودية الية وليست نظيرة ودالبأعصاب أخرى تسمى األعصاب ليست ، كما وتعصب )العضالت الملساء غير معصبة وديا

cholenirgic (NANC)   non adrenergic non   

 vasoactive intestinalو الببتيد المعوي الفعال وعائياً  NOيوجد منها نمطان مثبط ومهيج، النمط المثبط يحرر  NANCاألعصاب 

peptide   التي توسع القصبات، ويحرر النمط المهيج المادةP   والنوروكينينA  التي تساهم في تراكم وتكاثر الخاليا االلتهابية وتشنج

  .القصبات

  ويوجد في الجهاز التنفسي مستقبالت حسية  لها عدة أنماط ، وتفعل هذه المستقبالت بمنبهات فيزيائية و كيماوية 

ويسبب تفعيلها حدوث ) بعض البروستاعالنديناتهواء بارد، األمونيا، دخان السجائر ووسائط التهابية داخلية مثل الهيستامين والبراديكينين و( 

  .المهيجة NANCتشنج قصبي انعكاسي، أو قد تفعل األعصاب 

  الربو القصبي

وس  ة عك رق الهوائي وهو من أشيع األمراض عند األطفال وكذلك هو شائع عند البالغين، ويتصف بالتهاب في الطرق التنفسية يسبب انسداد للط

  .ال تسبب ذلك عند الطبيعيين ومتكرر باالستجابة لمنبهات

  .هجمات متقطعة من الوزيز، قصر نفس مع صعوبة في التنفس، والسعال: أعراض الربو 

انتانية، هواء ( هناك مايسمى الربو التحسسي الناجم عن عامل محسس ولكن عند حدوث نوبة الربو يمكن لعدد من المنبهات األخرى أن تفاقمها 

رض ، وقد يحدث ..)بارد وغيرها دوث م ي ح ة دوراُ ف ل الوراثي د وتلعب العوام و الجه ك رب د ويسمى ذل رض بالجه عند البعض نوبة ربو تح

  .الربو

 الفيزيولوجيا المرضية : 

  :في الربو التحسسي ،هناك طور حاد سريع وطور متأخر بطيء لنوبة الربو اولقد تمت دراسته

داد..) شعر الحيوانات، غبار(المختلفة تحدث المواد المحسسة من األنواع وهنا : الطور السريع ي  IgE عند هؤالء المرضى أوالُ بناء األض والت

رتبط ة، ت واد المحسس رى للم رة أخ رض م د التع  ترتبط على سطح الخاليا البدينة أو الخاليا األسية الموجودة في مخاطية الطرق التنفسية، وعن

ا  IgEالمادة المحسسة على جزيئات  ى الخالي ع المتوضعة عل ة م اورة المرتبط ة المتج واد المحسس كل الم ثالً وتش ة م راُ  IgEالبدين ذاجس  ، وه

    leukotrienesالهيستامين واللوكوترينات يسبب حدوث تحرر للحبيبات الموجودة في الخاليا البدينة و إفراز الوسائط االلتهابية وأهمها 

 )D4, C4 ( والبروستاغالندينD2  خروج السوائل من األوعية وبذلك إلى تشكل وذمة زيادة افرازات الجهاز القصبي و التي تسبب.  

ة  8 -6بعد : الطور المتأخر ا التهابي ح خالي ا ترتش ابيع وهن ساعات من التعرض للعامل المحسس يبدأ هذا الطور والذي يمكن أن يستمر لعدة أس

ذه ابتالع ه رة ب ات الكبي وم البالع ث تق ة حي ة المخاطي ة و  للطبق ات التائي ل اللمفاوي ك تفعي ي ذل ة و يل ات التائي ديمها للمفاوي ة وتق واد المحسس الم

ن  دد م ا لع يتوكيناتتحريره ذب  الس ي ج اهم ف ي تس اتالت ات  الحمض مى اليوزين ائط ( eosinophillأو تس ن الوس ر م دد كبي تج ع ي تن الت

قصبية، كما وتحفز يات البائية وتنبه بشكل مباشر انتاج المخاط من الظهارة المن اللمفاو IgEللسطح المخاطي، وتفعيل انتاج أضداد )  االلتهابية

  .اليا البدينةخالزيادة انتاج 
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ا، و رط تكاثره اء وف لية الملس ا العض ل الخالي و تسبب تفعي ررة أن  كما ويتحرر من الخاليا االلتهابية عوامل نم ة المتح ائط االلتهابي ن للوس يمك

  .NANCتسبب تخريب الوسائط المثبطة المتحررة من 

  الذي له تأثير مباشر يسبب تشنج القصبات وزيادة تحرر الهيستامين األدينوزينومن الوسائط التي تتحرر في الطور المتأخر أيضاً   

اء اذاً تكون النتيجة النهائية هي تضيق المجاري التنفسية بس لية الملس ا العض اثر الخالي ادة تك ة وزي ي اللمع اط ف راكم المخ بب تشنج القصبات وت

  .وتأذي الظهارة المخاطية

  :الربو داخلي المنشأ

ديد ، يمكن لبعض المنبهات غير النوعية مثل اإلنتانات، استنشاق السجائر ل ش داث تفاع ى إح الهواء البارد، الضباب، أو الهواء غير النظيف، إل

  .القصبات وفرط فعاليتها، يسبب تراكم الخاليا االلتهابية وتحرر الوسائط المسببة لتشنج القصبات وتأذي الظهارة القصبية في 

  .وحاصرات بيتا الالنتقائية أن تسبب حدوث تشنج قصبي وبالتالي فهي تحرض لحدوث نوبة الربو NSAIDsويمكن لبعض األدوية مثل 

ديدهناك مايسمى الربو المزمن والذ اد الش و الح مى الرب اك مايس فى، وهن ريض للمش ل الم     ي يمكن ضبطه بعدد من األدوية من دون الحاجة لنق

  .وهي حالة ال يستجيب فيها المريض لكل العالجات وهنا يجب  أن تعالج في المشفى ) الحالة الربوية( 

  

  معالجة الربو

  :هناك عدة مجموعات دوائية مستعملة في معالجة الربو وهي

، مجموعة الميتيل كسانتين، حاصرات مستقبالت اللوكوترينات، مثبطات ليبو أكسجيناز، حاصرات 2القشرانيات السكرية، شادات بيتا 

  IgEموسكارينية، مثبتات الخاليا البدينة، أضداد لل 

لى تخفيف الحساسية للعوامل المحسسة، بالنسبة للربو التحسسي يجب تجنب العوامل المحسسة بالدرجة األولى، وهناك عالجات حديثة تعتمد ع

حيث يتم  في البداية التحري عن العوامل المحسسة المسؤولة عن إحداث النوبة، وبعدها تحقن تحت الجلد بكميات متزايدة بهدف الوقاية من 

  ).لقاح(حدوث تحسس عليها الحقاً 

التي تقوم بالتقاط المحسسات   IgGوهي أضداد  IgEأخرى غير  اآللية هنا غير محددة بدقة ولكن يعتقد أن ذلك يسبب تفعيل تشكل أضداد

، )تحرض نوبة ربو( ، قد تسبب هذه اللقاحات حدوث تفاعالت تأقية شديدة ومهددة للحياة عند حقن العوامل المحسسة  IgEومنع ارتباطها مع 

  .ويسمح باجراءها  فقط عند توفر االحتياطات المناسبة

  

  تقبالت ادات مس تقبالت  : 2β ش ل مس اء  β2تفعي ادة بن تم زي يكالز لي ل س يط األدني ى تنش ود إل اء ، cAMPيق دث ارتخ اً يح والحق

ادات  رر  β2عضالت القصبات كذلك تزيد ش ن تح ة م بة قليل ف بنس ا وتخف اط كم فية المخ ن تص ذلك م د ب داب لتزي ة األه ارة حرك إث

اقا، تطبق هذه الموا)GCsأقل من ( الوسائط من الخاليا البدينة  ل استنش كل مفض بوبات وارذاذاً ( د بش ة ) ض أثيرات الجانبي ب الت لتجن

ً ) رجفان، خفقان قلب(الجهازية   .و تعطى فموياً وحقنا

تقبالت  ادات مس ا β2ش ة و أهمه د الحاج بي عن نج القص الج التش ار األول لع ي الخي ير ه أثير القص اقية ذات الت ، Salbotamol:  االستنش

Terbutalin   

  .فهي تستطب للوقاية من نوبات الربو وتشرك مع القشرانيات االنشاقية Salmeterolو  Formoterolذات التأثير المديد مثل β2أما شادات 

ول  رين  وايزوبرتيرين تعمال االبينف ر اس تعمل  isoproterinolويحص ان يس ا وك ب، كم ى القل ديدة عل ا الش راً لتأثيراته ة نظ االت خاص ي ح ف

  .2االفدرين في معالجة الربو ولكن حلت محله الشادات االنتقائية لبيتا 
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  القشرانيات السكرية :  

ة  ا االلتهابي رة الخالي اص هج ات(تبدي فعاليتها هنا من خالل انقاص تشكل السيتوكينات وانق ات وحمض ات ) لمفاوي رر محتوي يط تح ة، تثب للرئ

  .، وهي تبدي فعالية في طوري المرض2الخاليا البدينة، تثبيط اصطناع اللوكوترينات والبروستاغالندينات، تعزيز التعبير عن بيتا 

  )مساحيق وضبوبات: ( القشرانيات المطبقة باالستنشاق        

بي، تشكل القشرانيات السكرية المطبقة موضعيا على شكل استنش و القص د للرب ل األم الج طوي ناق الخيار األول للع ا توس ا الحق ن أفراده كلم ع

وم )  ,budesonide, flunisolide, fluticasone, mometasone ciclesonide( لكن أهمها  م والبلع ي الف ب ف ا تترس ، ومن مشاكلها أنه

أثيرات  دث ت ن أن تح ا ويمك وت كم ي الص ة ف د تسبب بح ا، وق د تناوله قه بع اء وبص الغرغرة بالم ريض ب ح الم ات، وينص وتسبب نمو المبيض

  . جهازية مع االستعمال الطويل لها

 Ciclesonide  :ي هذه التأثيرات الجانبية تكون معه أقلطليعة دوائية تتحول للشكل الفعال في القصبات وبالتال.  

 ً ى : القشرانيات المستخدمة جهازيا د المرض بسبب اآلثار الجانبية الخطيرة فإن االستخدام الجهازي المطول للقشرانيات السكرية يستطب فقط عن

ـ  وي لل تخدام الفم و باالس ى الرب ازي لمرض الج الجه تم الع ادة ي ديهم، وع رى ل ة األخ دابير العالجي د prednisolonالذين لم يتم نجاح الت ، ويع

  .السكرية إجراء ال غنى عنه في نوبات الربو الشديدةاالستخدام الوريدي للقشرانيات 

  مجموعةMETHYLXANTHINE :  

  aminophyllinتيوفيللين، أمينوفيلين   Theophyllinأهم أفرادها 

ادات   ن ش ل م ن β2تملك تأثيراً  حاال للتشنج القصبي أق اط م دة أنم يط ع ة بتثب التراكيز العالي وم ب الت (  Phosphodiesterase، تق ي العض ف

تقلب ) IVالملساء القصبية  ى  cAMPوالتي تس ى  cGMPو   AMPإل ن  GMPإل ة م ز الخلوي ادة التراكي ا يسبب زي  cGMPو cAMPمم

ن  تامين م رر الهيس ز تح هذا يؤدي إلى ارتخاء القصبات، كما أنها تحصر مستقبالت األدينوزين والتي يقود تنشيطها إلى تقلص القصبات وتعزي

ة الخاليا ا ا االلتهابي ي الخالي ن الفوسفودياستراز ف اط م ادة ( لبدينة، وقد يكون لها فعالً مضاداً لاللتهاب ناجمة عن تثبيطها ألنم ا  cAMPزي هن

  ). تثبط فعالية الخاليا االلتهابية وقدرتها على تحرير السيتوكينات

ز ا د التراكي ديد عن كل ش دو بش ة  تب ة هام ا يترافق استعمالها مع آثار جانبي ة ومنه ة المرتفع ة :لدموي طرابات عصبية مركزي ي (اض ى ف ال تعط

  )معوية ناجمة عن تحفيزها لزيادة االفراز الحامضي–، خفقان قلب واضطرابات نظمية تسارعية، كذلك شكاوي معدية )الصرع

ام  ن اله ة، وم ن األدوي دد م ع ع داخالتها م ة وت ذه األدوي ي الضيق له امش العالج ى اله اه إل ب االنتب د يج ين يزي ى أن كالريثرومايس د عل التأكي

ومي. (التراكيز الدموية لتيوفيلين ان جرث ن انت ة ع و ناجم ة رب ه نوب ريض لدي ة )كون أن هذا الدواء يعطى لم ي معالج ة ف ذه األدوي ى ه ، و تعط

  .الربو المزمن مع القشرانيات االنشاقية

 ً   ). IVوعية للنمط هناك محاولة لتطوير مثبطات فوسفو دي استراز ن. (تعطى جهازيا

  

 ح ( تقوم حاصرات مستقبالت الموسكارين بتوسيع القصبات : حاصرات مستقبالت الموسكارين كل واض ل بش ة وأق بة خفيف ن بنس ولك

ي ) 2من شادات بيتا  و ه ى الرب دى مرض رات الموسكارين ل ن حاص اً م ات المستخدمة  حالي ا ً المركب وتثبيط انتاج المخاط ، و عملي

Ipratropium  وtiotropium  ًاقا ى انش ول، وتعط أثير أط رة ت ك فت ذي يمل بوبات أو ارذاذاً (ال ب )ض اص مرك ، وان امتص

ع  6دقائق وتستمر حوالي  5ايبراتروبيوم جهازياً مهمل وتأثيراته الجانبية قليلة، تظهر تأثيراته بعد  ات م ذه المركب ساعات، وتعطى ه

  . 2أو كبديلة عنها عند من ال يتحمل شادات بيتا ) ف جرعة شادات بيتاوهي تسمح بتخفي( شادات بيتا في الحاالت الحادة 

 cromolyn   وnedocromil   

ات  ن المنبه دد م بات لع تجابة القص رط اس ل ف ة وتقل ا البدين ن الخالي ائط م رر الوس نقص تح ائي ، ت كل وق تخدم بش رى ( تس ات أخ اك آلي وهن

ً )مقترحة   .، وتبدي فعالية أفضل عند األطفال)توقع التعرض لعوامل تثير النوبةتعطى قبل نصف ساعة من .  ( ، وتعطى انشاقا
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 حاصرات مستقبالت اللوكوترينات :Montelukast  وzafirulokast  

: نتصطنع اللوكوترينات بنسبة عالية في الخاليا البدينة والحمضات ، وتسبب هذه االدوية من خالل حصرها لمستقبالت اللوكوترينات التقليل م

  .المخاط، تشكل الوذمة،و التضيق القصبي إنتاج

ا(  zafirulokastو  Montelukastأهمها  بة )فعاليتها أقل من القشرانيات السكرية وشادات بيت ف بنس ي تخف اً وه ة فموي ذه األدوي ى ه ، وتعط

  .NSAIDsهامة من الربو الناجم عن 

ة واعتالل ع:  ج.آ طرابات رئوي دوث اض ى بح ة تتجل د تسبب نادراً متالزم ة بع بة عالي ر بنس ة تظه ة ووعائي طرابات قلبي ي واض بي محيط ص

  .سحب القشرانيات السكرية

  .طويلة التأثير غير فعالة 2تعطى مع القشرانيات االنشاقية عندما تكون شادات بيتا 

  أضدادIgE:  يستعمل دواءomalizumab  وهو عبارة عن ضد وحيد النسيلة لIgE يتفاعل معه ويمنع ارتباط المستضدات معه ،

، يعطى  β2عند الذين لم تكن االستجابة جيدة عندهم بعد استعمال السترويدات القشرية االنشاقية وشادات  omalizumabويستطب 

  . أسابيع 4 - 2حقناً تحت الجلد كل 

  . تفاعالت وألم في منطقة الحقن،طفح، حكة وصداع: اآلثار الجانبية 

  

 مثبطات ليبواوكسيجيناز zileuton : 

ه  ة لتطبيق بب الحاج تعماله بس ل اس د ق ات، ولق طناع اللوكوترين يط اص بب تثب يجيناز يس زيم ليبوأوكس ه ألن وم  4بتثبيط ي الي رات ف م

  .والسمية الكبدية 

   حاصراتH1 : رات د لحاص كون أن الهستامين هو واحد من عدد كبير من الوسائط المحررة خالل نوبة الربو، فإن االستخدام الوحي

H1  رات ون حاص اً، وتك ون كافي و ال يك ى الرب دى مرض ية   H1ل اكل تحسس ن مش اجم ع و الن ن الرب ة م االت المعتدل ي الح ة ف فعال

  ).وقائية(

ل سيتريزين ketotifen فين أهم أفرادها المستعملة هنا هو كيتوتي ا مث الذي يثبط أيضاً تحرر الوسائط من الخاليا البدينة ، ويمكن لبعض أفراده

   .وزينات ويثبط تحرر اللوكوتريناتأن يثبط تراكم األي

  

  :القسم العملي

  :البحث عن األسماء التجارية واألشكال الصيدالنبة لألدوية

  .ايبراتروبيوم -بوديسونيد -ايبراتروبيوم -سالبوتامول -مونتيلوكاست
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  رنا ماخوس. د                                                                                                 2أدوية  -ةالجلسة الثامن

  )2( ومضادات الهيستامين أدوية القناة التنفسية

  

  التهاب األنف التحسسي

  . ، ومنه نمط دائم على مدار السنة)حمى القش(، منه نمط موسمي %16-8مرض تحسسي، معدل اإلصابة به بين 

تلعب العوامل الوراثية دوراً في حدوثه، وهو يتظاهر بسيالن في األنف وحكة في األنف والعين وعطاس واحتقان أنفي ودماع، وقد يسبب في 

وارهاق وتوعك مزمن وقد يسبب خاصة عند األطفال حدوث التهاب أذن وسطى وهو من عوامل مراحل متقدمة فقدان حاستي الذوق والشم 

  .الخطورة للربو وخاصة في النمط الدائم

وارتباطه مع الخاليا البدينة واألسات في مخاطية األنف وتحرر الوسائط االلتهابية  IgEعبارة عن تفاعل التهابي متواسط بشكل أساسي عبر 

  . بشكل مماثل للربوالتحسسي

ة وهنا يساهم التفعيل الودي في تقبيض األوعية الدموية وبالتالي تخفيف االحتقان ويساهم التفعيل نظير الودي في زيادة المفرزات المخاطي

  .ية  ومفاقمة الحالة واألعراضاألنفية والبلعومية والدمع

مضادات الهيستامين، مضادات االحتقان الموضعية والجهازية، القشرانيات السكرية االنشاقية االنفية، كرومولين ونيدوكروميل، : العالج

  .حاصرات مستقبالت اللوكوترينات، ولقاحات المواد المحسسة

أولى وهي كما نعلم تصنف إلى جيلين، الجيل األول الذي يجتاز الحاجز الدموي هنا يكون استعمال حاصرات مستقبالت الهيستامين خطوط  

الدماغي ويسبب تركين مع امتالكها لخصائص حاصرة للمستقبالت الموسكارينية تعطيها مزايا اضافية في تجفيف المفرزات األنفية والعينية 

  )1لدوائي في جلسة مضادات الهيستامين بمقرر األدوية مطلوب القسم ا(  .ولكنها بنفس الوقت تسبب تأثيرات جانبية معروفة

ً بسب قلة التأثير المركن والتأثيرات الجانبية األخرى ل لجيل الجيل الثاني ال يخترق الحاجز الدموي الدماغي ولذلك يعد الخط األول  أحيانا

  .ط االلتهابيةاألول، يضاف إلى ذلك أن بعض أفراد هذا الجيل كما ذكرنا سابقاً تثبط تحرر الوسائ

بالنسبة لمضادات االحتقان هي عوامل مقلدة للودي تسبب تقبض األوعية الدموية وبالتالي تخفف حجم المخاطية المتورمة وتحسن مرور 

أن  أيام بسبب مايمكن 5- 3وهذه تبدي تأثيرات فورية، ونعود ونذكر بعدم تطبيقها أكثر من ) نقط أو بخاخات(يطبق موضعياً  الهواء، منها ما

ً ( تسببه من توسع وعائي ارتدادي واحتقان حاد    .، ويفضل استعمالها بأقل جرعة ممكنة وعند الضرورة)يفضل سحبها تدريجيا

 phenylephrine, naphazoline, oxymetazoline, xylometazoline: حتقان الموضعيةأهم مضادات اال

  .ساعة 12ن وكسيلوميتازولين حوالي ساعات،  وأكسيميتازولي 6ولين حتى ساعات، ونافاز 4تستمر تأثيرات فينيل افرين الموضعية حتى 

فتبدي تأثيراتها بشكل أبطأ من الموضعية ويجب االنتباه لتأثيراتها الجهازية ) بسودوافدرين، افدرين، فينيل افرين(بالنسبة للمركبات الجهازية 

  ).ارتفاع ضغط الدم(

  

  مضادات السعال

: أسبابه( يوجد مركز السعال في البصلة السيسائية، ويعد السعال منعكس وقائي الزالة المواد الغريبة واالفرازات من الشجرة القصبية،  

  ).دوائية، االلتهاب في القناة التنفسية، ربو ، أورام قناة تنفسية

و حصر وصول ) التخفيف من استجابته للمنبهات( ل أساسي تبدي مضادات السعال األفيونية تأثيراتها من خالل تثبيط مركز السعال بشك

  .التنبيهات من القناة التنفسية لمركز السعال
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خاصة عندما (وتستعمل مضادات السعال لضبط السعال الجاف المزعج فقط  يجب التأكيد على أنه من الهام معرفة سبب السعال في البداية،

   .لمزمنة كونها تسبب احتباس البلغماألخماج الرئوية ا، ويجب تجنبها في ) يمنع المريض من النوم

  

 وديكستروميتورفان  pholcodineو  codineأكثر مثبطات السعال المستعملة هي المركبات األفيونية ومشتقاتها مثل الكودئين 

Dextromethorphan  

ً لألدمان من المركبات األفيونية األخرى ، و يسبب امساك كأثر جانبي، وتكون )الجرعات العاليةولكنه يسبب ذلك ب( الكودئين أقل احداثا

  .التأثيرات الجانبية لديكستروميتورفان أقل 

  .سنوات 6ال يفضل اعطاء مضادات السعال لألعمار تحت : مالحظة

  

  المقشعات وحاالت المخاط

  

أو تفكيك الروابط في /لزوجية المفرزات، و وبالتالي تقللبزيادة محتواها المائي فرزات القصبية المصلية تعمل من خالل زيادة حجم الم

  .البروتينات السكرية المكونة للمخاط  وتقلل لزوجيته  وتسهل بالتالي من طرحه من القناة التنفسية

حاالت للمخاط تحطم الروابط ثنائية الكبريت في المخاط وتحوله : Acetylcystein، أستيل سيستيئين Carbocisteinكاربوسيستيئين : منها

  .لجزيئات أصغر يسهل طرحها

  .يخفف لزوجية المفرزات ويحطم المفرزات لجزيئات أصغر وهذا يعزز قدرة األهداب على طرح المفرزات :bromhexinبروميكسين 

ً وهو مستقلب فعال للبرومكسين،  :ambroxolأمبروكسول     .المخاط بواسطة األهداب في القناة التنفسية طرحيعزز  أيضا

من خالل تفعيل و هويزيد حجم المفرزات القصبية   من خالل تفعيل العصب المبهم، للسعالمقشع محرض : guaiphenesin غوايفينزين 

  .المائيى المفرزات محتوالمبهم ويعتقد أنه يزيد 

  

  :القسم العملي

  :البحث عن األسماء التجارية واألشكال الصيدالنية لألدوية التالية

  اوكسي ميتازولين -تروميتورفانسديك -كاربوسيستيئين -أمبروكسول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



23 
 

  

  رنا ماخوس. د                                                                                                               2أدوية  – ةالجلسة التاسع

  تخلخل العظام

Osteoporosis  

  

يتألف العظم من قسم عضوي وقسم معدني، و يتألف القسم العضوي بشكل أساسي من الكوالجين الذي يمنح العظم مرونته وقدرته على تحمل 

الذي يمنح )  (Ca10(PO4)6(OH)2الصدمات، ويتألف القسم المعدني من  الكالسيوم والفوسفور بشكل أساسي على شكل هيدروكسي أباتيت 

  .العظم قساوته ومتانته

على الرغم من المظهر الساكن للعظام لكنها نسج نشيطة تخضع لدورات متعاقبة من االرتشاف والبناء، وتقوم الخاليا الناقضة للعظم 

osteoclast  للعظم ، وتقوم الخاليا البانية )تفرز انزيمات حالة للبروتين وحمض يحل القسم المعدني(بعملية االرتشافosteoblast  بعملية

  .remodelingالبناء  وهذا يسمى إعادة بناء أو اعادة نمذجة العظم 

ً (السيتوكينات : ويساهم في هذه العملية عدد من العوامل مثل ، هرمونات جارات الدرق، الهرمونات الجنسية D، فيتامين )لن نتطرق لها حاليا

  ....وعوامل أخرى كثيرة

  rathormone, parathyroid hormone (PTH)pa: هرمون جارات الدرق

زيادة ارتشاف العظم وزيادة امتصاص الكالسيوم من األمعاء و ( هو منظم لتراكيز الكالسيوم في الدم ويسبب زيادة تراكيز الكالسيوم الدموية 

  ).هايعزز اطراح(، ويسبب خفض تراكيز الفوسفات في الدم بنسبة خفيفة )عود امتصاص الكالسيوم في الكلى

  )انخفاضها يعزز افرازه والعكس صحيح( المحرض الرئيس الفرازه هو مستويات الكالسيوم في الدم 

المحصلة هي زيادة االرتشاف العظمي هنا باالستجابة النخفاض . (وهو يسبب زيادة تكاثر وتمايز بانيات العظم ويحفز تفعيل ناقضات العظم 

  ).تراكيز الكالسيوم في الدم

  . لكن وجد أنه يسبب بجرعات منخفضة ومتوسطة تعزيز بناء العظم من دون أن يسبب في البداية ارتشاف عظمي 

  calcitonin: الكالسيتونين 

، وهو يثبط االرتشاف العظمي من خالل تثبيط فعالية الناقضات، وينقص )Cالخاليا (يفرز من الخاليا المجاورة للجريبات في الغدة الدرقية 

  .ويحدد افرازه بتراكيز الكالسيوم الدموية) يخفض تراكيز الكالسيوم في الدم( تصاص الكالسيوم والفوسفات من الكلى عودة ام

   : Dفيتامين 

  .والذي يتشكل في الجلد  بتأثير األشعة فوق البنفسجية الوارد الغذائي :له مصدران في الجسمو

  الكلوي ويحرض ارتباط الكالسيوم بالعظم وهو يعزز امتصاص الكالسيوم من األمعاء وينقص اطراحه

  : الهرمونات الجنسية

  .يساهم كل من التستوسترون واالستروجينات بزيادة الكتلة العظمية حيث انها تثبط االرتشاف العظمي

  

في مواقع يحدث تخلخل العظام عندما يختل التوازن بين االرتشاف والبناء ويكون لصالح االرتشاف، وهو يؤهب لحدوث كسور عظمية 

مختلفة من الهيكل العظمي وأكثرها شيوعاً الفقرات والفخذ والمعصم والورك وهو عادة ال عرضي وقد يشكو المريض من آالم وعدم القدرة 

  .على الحركة

  :له نمطان رئيسيان

  . والتالي لالياس عند النساء) بعد السبعين عند كال الجنسين(مع التقدم بالعمر: أولي

  .اض أخرى أو أدوية، عوز غذائي، قلة النشاط الجسدي، التدخين والكحولبسبب أمر: ثانوي
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  :األدوية المستعملة في معالجته

  )الخط األول: ( bisphosphonatesبيزفوسفونات 

  )أو تسمى بشكلها الحمضي(     etidronate, pamidronate, alendronate , risedronat,  zoledronateأهم أفرادها

ناقضات العظم وتعزز الموت  تفعيلوهي ترتبط بالعظام وتثبط ) وهذا عبارة عن انزيم يثبط ارتشاف العظم( وهي مضاهئات للبيروفوسفات 

  الخلوي لها

  )قبل الفطور بنصف ساعة.(امتصاصها الفموي ضعيف ويقلل الطعام من امتصاصها لذا تؤخذ على معدة فارغة

وبشكل خاص للمري، لذا ينصح بتناول كمية كبيرة من الماء بعد تناولها وأن يبقى المريض بوضعية الوقوف وهي مهيجة للقناة الهضمية بشدة 

ً أو الجلوس المستقيم وتجنب االضطجاع لمدة نصف ساعة بعد تناولها   .، ويمكن أن تعطى يوميا أو اسبوعياً أو شهريا

 ً     .تعطى فموياً  وحقناً وريديا

  :االستروجينات

المعالجة الهرمونية المعاوضة يمكن أن يخفف من حدوث تخلخل العظام ولكن تترافق هذه المعالجة بمخاطر أخرى مثل خطورة اعطاء 

  ...سرطان الثدي  وسرطان الرحم وتأثيرات أخرى 

اصرة لها في نسج حدة وولقد تم تطوير أدوية تسمى معدالت مستقبالت االستروجن االنتقائية تكون شادة لمستقبالت االستروجين في نسج محد

الذي يملك فعالية شادة لمستقبالت االستروجن في العظام وحاصرة  raloxifeneأخرى وكمثال عنها يستعمل في معالجة تخلخل العظام مركب 

  . حدوث الخثارات، لكنه يمكن أن يؤهب للها في الثدي والرحم وهو يسبب في النهاية انقاص فعالية ناقضات العظم وزيادة فعالية بانيات العظم

  .وتستعمل بعض األندروجينات في معالجة تخلخل العظام الشيخي

  :الكالسيتونين

الشكل البشري يملك فترة تأثير قصيرة ويستعمل الكالسيتونين المأخوذ من سمك السلمون الذي يملك فترة تأثير أطول وهو يثبط االرتشاف 

  العظمي ، ويعطى حقناً وعبر االنف

  :رقهرمون جارات الد

  .وهو يعزز الفعالية البانية للعظم ويعطى حقناً تحت الجلد  teriparatideطور شكل مؤشب منه اسمه 

  :وأمالح الكالسيوم Dفيتامين 

  تستعمل في الوقاية والمعالجة 

ى تركيبه مع التقدم في تقل القدرة عل.(انقاص فرط نشاط جارات الدرقى من خالل تعزيزه المتصاص الكالسيوم من األمعاء ال Dيعمل فيتامين 

ً )السن ويقل تناوله الغذائي كذلك   .، المستحضرات المتوافرة الفعالة تعطى فمويا

  )كولي كالسيفيرول(  3وفيتامين د ) ارغوكالسيفيرول( 2فيتامين د: يوجد منه شكالن 

مكغ ويكون له أهمية عند مرضى ) 1 ,0.5 ,0.25(المسمى كالسيتريول بأشكال فموية  2 V.D(OH) 1,25ويتواجد الشكل الفعال منه 

  .القصور الكبدي والكلوي

تعطى أمالح (اليوم / ملغ 1000-500مع التقدم بالعمر يتراجع امتصاص الكالسيوم من األمعاء ويقل وارده الغذائي أيضاً و ينصح بتناول 

  .الكالسيوم، وحصيات بولية ، ويمكن أن تسبب امساك، ونفخة خاصة أمالح كربونات)الكالسيوم فموياً وبعضها وريدياً 
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                       2أدوية  – الجلسة العاشرة

  طاردات الديدان

Anthelminitic drugs 

)  القليديات(والشريطيات  trematodesو المثقوبات  nematodes) الحبليات(أكثر الديدان الممرضة للبشر هي الديدان  الممسودة 

cestodes  

، )الملقوات(، االسكاريس، داء المسلكات، الشصية )الحرقص( داء األقصورة أو الدبوسية : أهم األمراض الناجمة عن الديدان الممسودة 

  .  ، وداء كالبية الذنب..)اللمفاوية، الوا الوا(،  الخيطيات )الجلدية والحشوية( ات، اليرقة الهاجرة االسطواني

  :سنتكلم عن بعضها مثل

  )Enterobius vermicularisالحرقص أو السرمية الدودية ( pinworm infection داء الديدان الدبوسية 

  . وعاً هو الحكة حول الشرجية خاصة ليالً، وقد يسبب أرق وسلس بولي عند األطفالكثير من الناس ال عرضيون والعرض الهام األكثر شي

  .يسب حك الجلد المتهيج باالصابع ربما انتقال البيوض الى الفم وعودة االصابة بها

  ) .بيرانتيل، البندازول، مبيندازول  ويفضل معالجة كل أفراد العائلة: المعالجة( 

  

   Ascariasis :داء االسكاريس أو الصفر 

ألمعاء هذا الداء منتشر في كل أنحاء العالم، يخمج االنسان بتناول البيوض من الترايب الملوث التي تفقس في األمعاء، ثم تهاجر اليرقات عبر ا

كول وتسبب سوء الى الدم ومنه الى الرئتين ثم تصعد عبر الرغامى وتبتلع، وفي المعي تتحول لدودة كهلة تحصل على غذائها من الطعام المأ

  .تغذية وخاصة عند األطفال

ي قد تسبب اليرقات المهاجرة في الرئتين أذية سنخية تترافق مع حدوث حمى  خفيفة وسعال وعسرة تنفس وربما ذات رئة، والديدان البالغة الت

  .تكون في األمعاء تسبب بالحاالت الشديدة مغص وغثيان واقياء وأحياناً تكون ال عرضية

  .لديدان انسداد األمعاء الدقيقة وقد تغزو الزائدة الدودية وتسبب التهاب زائدة حاد أو القناة الصفراوية وقد تسبب انغالقهاوقد تسبب ا

  )بيرانتيل، البندازول، و مبندازول( : المعالجة

  

ثم تصيب القناة الهضمية وتتطور الى  ، ثم الرئتين)األيدي والساقين( تنتقل اليرقات من التراب عبر الجلد):  الملقوات(   hookwormالشصية

لناجمة ديدان تتغذى على الدم  الموجود في الزغابات المعوية، تترافق االصابة مع فقدان دم في البراز، وتعد خسارة الدم هي األذية األساسية ا

البندازول ( . دخولها للرئة عنها وتسبب فقر دم، كذلك قد تحدث حكة أو يتشكل حويصل جلدي مكان دخولها وتسبب أعراض رئوية عند

  )ومبندازول جرعة واحدة

  

  )trichuriasis(داء المسلكات أو شعرية الرأس  

يخمج االنسان بتناول البيوض من التراب الملوث، وتفقس البيوض في األمعاء وتنضج في الكولون، قد تسبب اسهاالت وان كانت معظمها ال 

  )البندازول ومبندازول( عرضية 

  

  : strongyloidiasisت االسطوانيا

معاء تخترق يرقاتها جلد االنسان، الى الرئتين ومنه لألمعاء الدقيقة وتتحول لدودة بالغة تنتج البيوض، بيوضها تتحول ليرقات في مخاطية األ

وتصيب الرئة  يمكن أن تطرح مع البراز، ويمكن وخاصة عند مثبطي المناعة واألشخاص سيئي التغذية أن تخترق اليرقات جدار األمعاء

  .لتسبب ذات رئة قد تكون مميتة، اما وجودها في األمعاء فيكون عادة ال عرضي أو قد يحدث اسهال مائي
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  .ويسبب اختراق اليرقات للجلد حدوث حكة

  )ايفرميكتين، البندازول، تيابندازول: ( المعالجة

  

  : trichinosisداء الشعرنيات 

المطبوخ جيداً الحاوي على يرقات متكيسة لهذه الدودة في العضالت، التي تتحول في أمعاء االنسان يخمج االنسان بتناول لحم الخنزير غير 

  .لديدان كهلة، وتحرر اناثها بيوض تتحول ليرقات في األمعاء تنتقل للدم ومنه الى عدة أعضاء 

اسبوعين يشكو من أعراض متعدة مثل األلم العضلي  في البداية يشكو المريض بعد عدة أيام من تناول اللحم من التهاب معدة وأمعاء ثم بعد

  .والحمى ووذمة حول الحجاج كما قد يحدث قصور قلب أو شلل تنفسي

 )مبندازول وربما البندازول،  وتيابندازول في المراحل المعوية( المعالجة 

  

  :lymphatic filariasisداء الخيطيات اللمفاوية 

الحاملة ليرقات الدودة الفخرية البنكرفتية بشكل أساسي وربما أنواع أخرى ، التي تدخل العقد اللمفية  يخمج االنسان عندما تعضه انثى البعوض

دان وبعد سنة تتحول لدودة ناضجة ، وتسبب التهاب في هذه العقد يسبب انسداد األوعية اللمفية في النهاية والوذمة ومايسمى داء الفيل، الدي

  ..م يمكن أن تلتقط من البعوض لتشكل مصدر لنقل العدوىالناضجة تحرر خييطات تجول في الد

  في الحاالت المبكرة تكون االصابة ال عرضية 

  )وألبندازول  ivermictinدي ايتيل كاربامازين و( : المعالجة

  

  Onchocerciasis) العمى النهري( داء كالبية الذنب 

نوع محدد موجود في األنهارحاملة ليرقات هذه الدودة، تتحول اليرقة الى منتشر في أفريقيا واليمن، ينتقل عن طريق لدغة ذباب أسود من 

الدودة  الناضجة التي  تصيب األنسجة تحت الجلد وقد تسبب عقيدات ليفية وحطاطات حاكة، وتنتج اناثها البالغة أشكال غير ناضجة تسمى 

  الخييطات وهذه قد تغزو العين وتسبب التهاب في أقسام العين المختلفة

  .بدأ االصابة العينية بحكة في العين والتهاب ملتحمة والتي تترقى فيما بعد لتسبب العمى في النهايةت

  )suraminالعالج هو االيفرميكتين و( 

  )االيفرمكتين يقضي على الخييطات و يقلل من ترقي العمى و من انتشار االصابة، وسورامين يقضي على الديدان الناضجة

  

  يرقات الممسودات ومنها وهناك أمراض تنتج عن

  visceral larva migrans: داء اليرقة الهاجرة الحشوية

يحدث المرض عادة عند األطفال الذين يتناولون بيوض ديدان السهمية من التراب الملوث ببراز حيوان وبشكل شائع الجراء والقطط ، وتتحول 

األعضاء وخاصة الكبد والدماغ والعينين، وبالنهاية تموت اليرقات وهذا يسبب  البيوض الى يرقات في األمعاء  وتنتقل اليرقات الى العديد من

  .استجابة فرط تحسس تجاهها وقد يقود ذلك لحدوث ضخامة كبدية واعتالل شيكية وعمى وحمى و أعراض أخرى

  )مبندازول، البندازول( المعالجة 

  

  :داء اليرقة الهاجرة الجلدية

هرية الجلد وتتمركز في النسيج تحت الجلد وال تتحول الى دودة، وتسبب استجابة التهابية تترافق مع اندفاعات تخترق يرقات الشصية الكلبية وال

  .جلدية شديدة حاكة بقوة

  تيابندازول وايفرمكتين: المعالجة
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  :cestodes) القليديات( أهم األخماج الناجمة عن الشريطيات 

  .المذنبة، الكيسات العداريةالشريطية العذراء والمسلحة،  الكيسات 

  Taenia soliumو Taenia saginata :الشريطيات المسلحة والعذراء

وتسمى العزالء بالشريطية البقرية ، والمسلحة بالشريطية الخنزيرية أو الوحيدة، وهي تتألف من رأس وعنق وسلسلة من الشدف ومن هذه 

تخرج مع البراز لتشكل مصدر للبيوض يتناولها الخنازير أو األبقار  وتتحول الى الشدف تتكون البيوض وتنفصل هذه الشدف يومياً عنها و

كييسات تتركز في عضالتها، عندما يتم تناول لحم بقري أو خنزيري غير مطهو جيداً والحاوي على الكيسات المتركزة في لحوم هذه 

  .ة في أمعاء االنسان،الحيوانات التي تناولت بيوض هذه الديدان، تتطور الكيسة الى دودة بالغ

  .... عادة يكون الخمج ال عرضي وقد تسبب غثيان واقياء وآالم بطنية واسهال وجوع ودوار وفقر دم

  )ساعات من المعالجة 3-2نيكلوزاميد وبرازيكوانتيل وتعطى المسهالت بعد : ( المعالجة

  

  :داء الكيسات المذنبة

يطية المسلحة  التي تتطور الى كيسة مذنبة في جسم االنسان تتوضع في النسيج العصبي وهو ينتج عن تناول غذاء أو ماء ملوث ببيوض الشر

المركزي، النسيج تحت الجلد، العضالت المخططة، العين ونسج أخرى، وعندما تموت هذه الكيسات يحدث استجابة التهابية وتسبب اعراض 

  ).ءات، اختالجاتصداع، اقيا(باختالف النسج  الموجودة فيها والتي أهمها الدماغ 

  )يوم 30يوم والبندازول لمدة  14-10برازيكوانتيل  لمدة : ( المعالجة 

  

  Hydatid diseaseالداء العداري 

   Echinococcus granulosusيحدث المرض عندما يكون االنسان هو المضيف الوسيط لدودة المشوكة الحبيبية 

ا الحاوي على بيوض هذه الدودة، وعندما تدخل الى جسم االنسان تتحول الى أجنة وعادة يصاب البشر نتيجة التماس مع الكالب أو برازه

تخترق جدار األمعاء وتصيب أنسجة أخرى مثل الكبد ونسج أخرى وتتطور األجنة الى كيسة مائية كبيرة مملوءة بسائل يمكن أن يسبب تحسس 

ثناء استئصالها جراحياً، ويكون لها جدار سميك ، وهي تحتاج الى الكالب شديد عند االنسان مهدد للحياة والذي يحدث عادة خالل تمزقها أو أ

  .لتستكمل دورة حياتها

  ....من حاالت االصابة بها، لكنها قد تصيب الرئة، الكلى، والدماغ% 60تختلف األعراض حسب النسيج المصاب ولكن االصابة الكبدية تمثل  

  .ات عالجية أخرى مثل االستئصال الجراحي للكيسات ورشف الكيسات باالبرةألبندازول و برازيكوانتيل، و اجراء: المعالجة

  

  :أخماج المثقوبات 

  أهمها البلهارسيا وداء المتوارقة 

  :schistosoma)داء المنشقات( داء البلهارسيات 

الماء تتحول ليرقات تصيب الحلزون ثم ، البيوض الموجودة في )المانسونية واليابانية والدموية( هناك عدة أنماط للمنشقات تسبب هذا المرض 

  .تتحرر منه  وتصيب البشر وتتطور الى دودة تعيش غالباً في األوردة المساريقية أو أوردة المثانة، وبعضها ينتقل الى الكبد 

  ....)طفح وحكة( تسبب أعراض حادة عند انتقالها من الماء عبر الجلد وقد يكون ال عرضي أو عرضي 

اسهال، الم بطني، دم في البراز وضخامة ( دة سنوات  تسبب اعراض ناجمة عن بيوضها وهذه األعراض قد تكون هضمية أشهر الى ع 6بعد 

  ) كبدية

( المعالجة .   تعدد بيالت، عسرة تبول، بيلة دموية واستسقاء كلوي وقد تتطور لتسبب قصور كلوي وربما كارسينوما مثانية( وأعراض بولية 

  )niquine, metrifonateoxamبرازيكوانتيل ، 



28 
 

  

  )القسم المطلوب لالمتحان( األدوية المستعملة في معالجة األخماج بالديدان 

  

  : BENZIMIDAZOLES:مركبات البنزايميدازول

  البندازول، مبندازول، تيابندازول، وفلوبندازول 

ترتبط مع بيتا تيوبيولين الخاص بالديدان وتثبط بلمرة النبيبات الدقيقة للدودة، التي تساهم في قبط الغلوكوز عند الدودة،  مما يثبط  : آلية عملها

  دخول الغلوكوز للديدان 

 ات، الحرقص، األسكاريس، المسلكات، األسطواني( يستعمل في معالجة االصابة بعدد كبير من الديدان الممسودة :  ألبندازول

  .و الداء العداري و داء الكيسات المذنبة) الشصية، يرقات الفخرية البنكرفتية، الشعرانيات، اليرقة الهاجرة الحشوية والجلدية 

، وال يعطى في albendazole sulfoxideويستقلب لمركبات فعالة ) ويسبب تهييج للقناة الهضمية( يتعزز امتصاصه بعد وجبة غنية بالدسم  

  .ولألطفال تحت عمر السنتينالحمل 

  .عندما يستعمل لمعالجة االصابة بديدان داخل القناة المعوية يعطى على معدة فارغة،  ويعطى بعد وجبة دسمة لمعالجة االصابات الجهازية

  )ن واسهال وربما أرقصداع وغثيا(أيام فهو يسبب تأثيرات جانبية خفيفة  3- 1عندما يعطى لفترة قصيرة في معالجة الديدان الممسودة لمدة 

  :الجرعات

  :يعطى للبالغين واألطفال فوق السنتين 

أيام في حاالت  3أو لمدة ( ملغ في اليوم مرة واحدة  400لمعالجة االصابة بالحرقص واالسكاريس والمسلكات والشصية عادة بجرعة  

  . تكرر بعد أسبوعين خاصة في معالجة الحرقص) االصابات الشديدة باالسكاريس

  :ن استعماله في معالجة الداء العداري الناجم عن المشوكة الحبيبية يتطلب اعطائه بجرعة مختلفة وهيلك

  )أشهر6يمكن حتى ( مرات بفاصل أسيوعين  3ملغ مرتان في اليوم بعد وجبة دسمة لمدة شهر أو أكثر، تكرر هذه الدورة  400

  .كياس أو للمعالجة التي يتم فيها رشف هذه األكياسوهو يعطى كمعالجة داعمة للمعالجة الجراحية الستئصال األ

  .يوم ويعطى مع الكورتيزونات  30-21ملغ مرتان في اليوم لمدة  400: في معالجة داء الكيسات المذنبة العصبي

ية تتجلى بحدوث صداع المعالجة الدوائية للكييسات العصبية تسبب حدوث استجابة التهابية تجاه الديدان المقتولة في الجملة العصبية المركز

  .واقياء وفرط حرارة واختالجات وتبدالت عقلية وهناك جدل حول امكانية أن يكون اعطائه أفضل من اعطاء الكورتيزونات لوحدها

  .اعطائه لمدة أشهر قد يسبب حمى، تعب، صلع،  سمية كبدية ونقص في تعداد الكريات الشاملة في الدم

  

  ميبندازولmebendazole 

ة  يعطى قبل ات عالي اء، واستعماله بجرع ان واقي أو بعد الطعام، ال يعطى في الحمل وتحت عمر السنتين،  قد يسبب اسهاالت وآالم بطنية وغثي

  .قد يسبب نقص حببات وصلع وشري وارتفاع خمائر الكبد) داء الشعرنيات( لحاالت خاصة 

  :يعطى للبالغين واألطفال فوق السنتين 

  أسابيع 3أيام  تكرر بعد أسبوعين أو  3ملغ مرتان يومياً لمدة  100لمعالجة االسكاريس والشصية والمسلكات عادة بجرعة  

  ملغ مرة في اليوم تكرر بعد أسبوعين 100ولمعالجة الحرقص بجرعة 

دة  500-400أيام تتلى ب  3ملغ في اليوم لمدة  400-200: لمعالجة الشعرنيات المعوية والنسيجية ام  10ملغ لم ن ( أي دودة ع ارير مح اك تق هن

  ويستعمل لمعالجة اليرقة الهاجرة الحشوية) فعاليته هنا
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  تيابندازولthiabendazole : 

  ً ة .يمتص مباشرة بعد اعطائه فمويا ، ويستخلب بعض المعادن مثل الحديد، وهو بديل لاليفرميكتين في معالجة داء االسطوانيات وداء اليرق

عرنيات الهاجرة  د الش ال ض و فع ة، وه اجرة الجلدي ة اله ابة باليرق ة االص ي معالج ة تستعمل ف الجلدية، يوجد منه أيضاً مستحضرات جلدي

دي  المعوية في بداية االنتان، وقد يسبب تأثيرات جانبية على الجملة العصبية المركزية وقد يسبب تفاعالت تحسسية جلدية شديدة  وفشل كب

 ) لذا تفضل عليه طاردات الديدان األخرى( الضطرابات الهضمية، غير عكوس، باالضافة ل

  أيام لالصابات الشديدة وتكرر الجرعة بعد أسبوع 7كغ مرتان في اليوم بعد الطعام لمدة يومين أو / ملغ 25يعطى بجرعة 

  

 يستعمل في معالجة االصابات الناجمة عن الحرقص واالسكاريس والشصية والمسلكات : فلوبندازول  

  ملغ مرة يومياً تكرر بعد أسبوعين 100: لحرقصا

  .أيام 3ملغ مرتان يومياً لمدة 100: االصابات األخرى

 

 : pamoate pyrantelبيرانتيل 

وي  ه الفم طوانيات، امتصاص لكات واالس اه المس ال تج ر فع ه غي ض الشصيات ولكن اه بع ة تج ه خفيف فعال تجاه الحرقص واالسكاريس وفعاليت

زع ضعيف وفعاليته  الي ين ولين وبالت رر األستيل ك محصورة تجاه الديدان الموجودة في لمعة األمعاء، يثبط الكولين استرازفي الدودة ويزيد تح

دود رد ال م تط ن ث دان وم ذه الدي ي ه ة االستقطاب في اللوحة المحركة عند الديدان ويسبب تنبيه متواصل للمستقبالت النيكوتينية و حدوث شلل ف

  .في البراز 

  .بب غثيان واقياء واسهال  وأرق، وصداع واضطراب عابر في خمائر الكبديس 

ة( ة : الجرع دة بجرع رة واح ى م غ 11-10يعط اوز / مل ث النتج غ بحي رقص 1000ك ة الح ام لمعالج دون الطع ع أو ب وم م ي الي رة ف غ م مل

 أيام متتالية وتكرر بعد أسبوعين 3لمدة واالسكاريس وتكرر بعد أسبوعين، وفي معالجة بعض الديدان الشصية تعطى هذه الجرعة 

  .بعض المراجع تذكر أنه يمكن أن يعطى للحوامل وبعضها تعتبر أن ذلك غير محسوم حتى اآلن

  

 :  Praziquantelبرازيكوانتيل

  ).اء العداريالعزالء والمسلحة، داء الكيسات المذنبة والد( يستعمل في معالجة أخماج المثقوبات مثل البلهارسيا وبعض الشريطيات 

وبالتالي إحداث شلل في ) في الدودة(يسبب إزالة استقطاب مستمرة في اللوحة المحركة من خالل زيادة نفوذية األغشية الخلوية للكالسيوم 

  .الديدان التي تطرح مع البراز، يعطى فموياً وهو يمتص من القناة الهضمية ويصل للجملة العصبية المركزية

  ألن طعمها مر وقد يحرض االقياء، واعطائه بعد وجبة غنية بالسكريات تزيد من تراكيزه البالزمية يجب عدم مضغ مضغوطاته

  .كغ مرة واحدة / ملغ 10- 5يعطى في معالجة الشريطية العزالء والمسلحة بجرعة 

  .اضطرابات معدية ومعوية و حكة وحمى، ) نعاس ( ارتخاء، من آثاره الجانبية صداع  

اختالجات، صداع، ( ة الكيسات العصبية يسبب حدوث استجابة التهابية تجاه الديدان المقتولة تسبب اضطرابات عصبية استعماله في معالج

  ، وعادة يعطى معه كورتيزونات للتخفيف من ذلك...)التهاب سحايا

ع من استقالب البرازيكوانتيل، قد يقود وكل من الديكساميتازون و الفينتوئين و الكربامازيبين يسر P450يستقلب بواسطة انزيمات السيتوكروم 

  .هذا إلى إبطال الفعل الدوائي أما السيميتيدين فيقلل من استقالبه

  .سنوات 4ال يعطى للحوامل والمرضعات واألطفال تحت 

  عينال يستعمل في معالجة االصابات العينية الناجمة عن داء الكييسات المذنبة  ألن تخرب الديدان في العين يسبب أذية لل
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Ivermectin :  

دنب  ة ال ة داء كالبي ار األول لمعالج د الخي ات( يع ى الخييط ي عل ل،) يقض ي داء الفي ات ف ى الخييط اء عل طوانيات  ، وللقض ( وداء االس

  ).واستطبابات أخرى

رط وهو يستهدف مستقبالت القنوات الشاردية الكلورية المرتبطة بالغلوتامات الموجودة فقط عند الدودة، ويسبب  دوث ف ور وح زيادة دخول الكل

  .استقطاب مما يؤدي الى شلل الدودة، وربما يعزز فعل الغابا

ا   هر، ويسبب  استعماله هن دة أش ات لع رر الخييط بط تح ا يث هر( يعطى فموياً ، في العمى النهري هو اليقتل الديدان البالغة انم دى أش ى م ) عل

ابهة ل  اعالت المش مى التف اعالت تس دوث تف مل  mazottiح ي تش غط، ( وه اض ض ة وانخف لية، وذم ة، أرق، آالم مفص داع، دوخ ى، ص حم

  .سنوات، ويفضل تجنب استعماله مع األدوية المعززة لفعل الغابا 5ال يعطى للحوامل واألطفال تحت ). التهاب عقد لمفية، وذمة

  

Diethylcarbamazine :  

ب يستخدم في معالجة  داء الخيطيات، وهو يقتل الخييطات ال ي تركي دالت ف داث تب ات واح ذه الخييط ك ه دم تحري ت وع الل تثبي ن خ ة م فيالري

  .سطوحها وجعلها حساسة للدفاعات المناعية للمضيف، أما آلية قتله للديدان الناضجة فهي غير محددة وغير محددة ألي درجة هي فعالة

 ً   يمتص بسرعة بعد اعطائه فموياً مع الوجبات، يطرح كلويا

دري، ( ناجمة عن تفاعالت المضيف تجاه الديدان المقتولة  آثاره الجانبية م ص عال، أل داع، س ل وص م مفاص لي، أل م عض ح، أل حمى، تعب، طف

ادات ( ويحدث عند معظم المرضى زيادة في الكريات البيض ) بيلة بروتينية، نزف في الشبكية، اعتالل دماغي ات ومض ى الكورتيزون د تعط ق

  )الهيستامين هنا

  

  : niclosamideنيكلوزاميد 

عادة ال  ATPيعد الدواء األفضل لمعظم الشريطيات ويثبط هذا الدواء فسفرة األدينوزين ثنائي الفوسفات في ميتوكوندريا الديدان ويمنع تشكل  

 .يمتص جهازياً، ويجب عدم تعاطي الكحول عند اعطائه

  .تسبب داء الكيسات المذنبة يعطى مسهل قبل اعطائه لتعزيز طرح كامل قطع الدودة والبيوض والتي قد

  ).يجب مضغ المضغوطات (غ جرعة واحدة 2، ويستعمل بجرعة )صباحاً على الريق( يعطى فموياً على معدة فارغة 

  نصف جرعة البالغين: سنوات 6-2األطفال 

  )يةغثيان، اقياء، اسهال، آالم بطن( ال يعطى للحوامل واألطفال تحت عمر السنتين، ويسبب اضطرابات هضمية 

  

  :من األدوية غير شائعة االستعمال

Levamisole :لمعالجة االسكاريس والديدان الشصية  

Pyrvinium pamoate : يلون البراز بلون أحمر(لمعالجة الحرقص فقط(  

piperazne :  والذي يستعمل لمعالجة االصابة باالسكاريس  

oxamniqine : بالمنشقات الماسونيةيستعمل كبديل للبرازيكوانتيل في معالجة االصابة  

Metrifonate :بديل للبرازيكوانتيل في معالجة المنشقات الدموية  

  

وجد حديثاً أن الدوكسيسكلين يبدي فعالية تجاه ديدان الفخرية البنكرفتية البالغة وربما تكون أفضل من العالجات المتوافرة، وكذلك  :مالحظة

  .تجاه داء الكيسات المذنبة، وهو يعمل بشكل غير مباشر من خالل قتله لجراثيم داخل خلوية متعايشة مع هذه الديدان
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                   الجلسة الحادية عشر       

  

  )1(مضادات األوالي 

  أهم األمراض الناجمة عن األوالي التي تصيب البشر

  )المقوسات الغوندية( ، الليشمانيا والتوكسوبالسموز           trypanosomiasis،الجيارديا ، المالريا ،داء المثقبيات amebiasi s الزحار  

  

  )داء األميبات(الزحار 

  ويسمى أيضاً الزحار األميبي وهو اصابة للقناة المعوية ناجمة عن المتحول الزحاري الحال للنسج    

الى زحار شديد   ت اسهال خفيفاصابات ال عرضية الى حاال اوح منقد يكون المرض حادا أو مزمناً، ويسبب درجات مختلفة بالشدة تتر

  ، ويكون التشخيص بعزل المتحول الزحاري من البراز الطريfulminatingخاطف 

يجب أن يشمل العالج المصابين والحملة الالعرضيين ألنها قد تسبب عند الالعرضيين اصابة الحقة فيما بعد ويكون الحامل مصدر لعدوى 

  .اآلخرين

  :حياة المتحول الزحاري دورة

  .ال تتواجد خارج الجسم invasive  trophozoitesيتواجد بشكل كيسات يمكن أن تتواجد خارج الجسم، لكن األتروفات الغازية 

عوية و عند تناول طعام أو ماء ملوث بالكيسات، تمر الكيسات عبر لمعة األمعاء حيث تتحرر األتروفات وتتكاثر وهنا اما أن تغزو القناة الم

  .تسبب تقرح مخاطية المعي الكبير، أو ببساطة تتغذى على الجراثيم المعوية

  ثم تبدأ هذه األتروفات بالتحرك ببطء تجاه الشرج وتعود هنا للشكل المتكيس وتطرح في البراز

م الفلورا المعوية التي  تعد مصدر من االستراتيجيات العالجية لداء األميبات اعطاء صاد حيوي مثل التتراسيكلينات التي تقضي على جراثي(

  ).غذائي لها

  :تصنيف األدوية المستعملة في معالجة الزحار

  )تؤثر فقط على الموجودة في لمعة المعي( أدوية تعالج االصابات داخل لمعة المعي 

  )تؤثر على تلك الموجودة في جدار األمعاء والكبد( أدوية تعالج االصابات الجهازية 

  ة تعالج االصابات المعوية والجهازيةاألدوية المشترك

  

  : األدوية المشتركة

ورات أهمها ميترونيدازول وتينيدازول كذلك يستعمل الميترونيدازول بكثرة في معالجة األخماج الناجمة عن الجيارديا، المشعرة المهبلية، المك

في معالجة التهاب الكولون الغشائي الكاذب الناجم عن المطثية وهو الخيار األول ) العصوانيات ( الالهوائية والعصيات الالهوائية السلبية 

  .ناجمة عن هذه العصيات الالهوائيةالصعبة وفعال في معالجة خراجات الدماغ ال

 DNAتقبط هذه المركبات من قبل الطفيليات والجراثيم الحساسة لها وبعدها تتحول إلى مركبات مرحلية  تسبب تغيرات في بنية ال : آلية العمل

  ، وهي قاتلة لألتروفات،  وتعد خيار أول   و احداث أذية فيها

  :الحرائك الدوائية

يمتص الميترونيدازول بشكل كامل وبسرعة بعد اعطائه فموياً، ويعطى عادة عند معالجة الزحار بالمشاركة مع مضاد زحار معوي مثل 

iodoquinol  أوparomomycin.  

  .وي والمهبلي، اللعاب، حليب المرضعات، والسائل الدماغي الشوكيويحقق تراكيز عالجية في السائل المن

  .استقالب الميترونيدازول يعتمد على تفاعالت األكسدة الكبدية ثم يخضع لعملية انضمام لحمض الغلوكورونيك
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  .وبالتالي اعطاء المحرضات االنزيمية مثل الفينوباربيتال يسرع استقالبه والعكس مع السيميتيدين

  .ند مرضى القصور الكبدي، ويطرح الدواء مع مستقلباته في البوليتراكم ع

  :التأثيرات الجانبية للميترونيدازول

طعم معدني غير مرغوب، اصابات بخمائر في الفم، ونادراً سمية عصبية مثل الدوخة والخدر والنمل  ن، اقياء، آالم معدية، مغص بطني،غثيا

  .، وتفاعالت مشابهة للديسلفيرام)هذا قد يستدعي ايقافه( 

  .يشابه الميترونيدازول في الطيف والفعالية، االمتصاص، التأثيرات الجانبية، والتداخالت الدوائية: تينيدازول

  .لجة معه تكون أقصر من الميترونيدازول وهو أغلى ثمناً فترة المعا

  

  )خراجات ، اصابة جدار األمعاء: ( األدوية المستعملة لمعالجة االصابات الجهازية

  :chloroquineكلوروكين 

و للوقاية منها، وهو يطرح األتروفات في الكبد لكن غير فعال  الكبديةيستعمل بالمشاركة مع ميترونيدازول وديلوكسانيد لعالج الخراجات 

  لمعالجة االصابة داخل اللمعة ويستعمل لمعالجة المالريا

  )قلويدات االيبكا(  emetine  dehydroemetine: ايميتين ودي هيدروايميتين

  البروتين من الخيارات البديلة لمعالجة الزحار، تثبط االصطناع البروتيني بحصر اطالة سلسلة

  أيام 5تعطى حقناً عضلياً، يتركز االيميتين في الكبد ويبقى هناك لمدة شهر بعد جرعة واحدة، عمره النصفي 

  .ويجب عند اعطائها أن يبقى المريض تحت المراقبة السريرية اللصيقة) دي هيدروايميتين أقل سمية من االيميتين( وتحد سميتها من استعمالها 

  أيام 5ة أكثر من يجب أن ال تعطى لمد

  ..في الوصل العصبي العضلي، دوخة وطفح النقل ، ضعف)ال نظميات، قصور قلب( ألم في مكان الحقن، سمية قلبية :  ج.آ

  

  :األدوية المستخدمة لمعالجة االصابات داخل لمعة المعي

  :رات الطفيلية الالعرضية مثلالجهازية يجب أن تطبق المعالجة المعوية لمعالجة المستعمبعد اعطاء المعالجة لالصابة 

Iodoquinol, diloxanide, paromomycin  

Iodoquinol :فعال وقاتل للشكلين الكيسي و االتروفات الموجودة في اللمعة  

  .طفح، اسهال، اعتالل عصبي محيطي وقد يسبب نادراً التهاب عصب بصري، يجب تجنب استعماله لفترة طويلة: ج.آ

Paromomycin : ألن امتصاصه قليل من القناة ) يملك فعالية تجاه الديدان الشريطية. ( األمينوغليكوزيدات المضادة للجراثيممن مجموعة

  .الهضمية

المباشر هو قاتل مباشر لألميبات كما يبدي تأثيره أيضاً بشكل غير مباشر من خالل االقالل من الفلورا الجرثومية التي تعد غذاء لها، أما فعله 

  .يكون ناجم عن احداث ثغرات في غشاء المتحول الزحاريالقاتل لها قد 

  .اضطرابات هضمية واسهاالت: ج.آ
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  رنا ماخوس. د                                                                                                                               ية عشرالجلسة الثان

  2األوالي مضادات 

  :معالجة الليشمانيا

  .الجلدية، المخاطية، الحشوية: أنماط لليشمانيا 3هناك 

  .ي في الدم وقد يسبب مشاكل خطيرةيكون الطفيل) كبدي،وطحالي( في النمط الحشوي 

  ينتقل المرض من الحيوانات الى البشر بسبب عضة ذبابة الرمل المصابة

  .ة وآفات الجلديعتمد التشخيص  بكشف  الطفيلي في الخزع

  .ألن األدوية المستعملة ذات سمية عالية وهناك نسب عالية لفشل المعالجة صعبعالج الليشمانيا 

كمعالجة   Bمن المعالجة المالئمة لليشمانيا، والبنتاميدين واألمفوتيريسين  sodium stibogluconateتعد مركبات االنتموان الخماسية مثل 

  .احتياطية

  )يتحول في الطفيلي لشكل سام( عن أن األلوبورينول فعال أيضاً وقد تم االقرار 

  :دورة حياة الليشمانيا

تبتلع بسرعة من قبل البالعات الكبيرة وتتحول في البالعات الى أشكال غير سوطية  يتنقل ذبابة الرمل األشكال السوطية من الليشمانيا والت

  .حررة تبتلع من جديد وتتكرر الدورةوتتكاثر وتسبب موت الخلية، واألشكال الجديدة المت

Sodium stibogluconate:  

  .هو غير فعال في الزجاج لذلك يعتقد أن تحوله للشكل ثالثي التكافؤ هو األساس في فعاليته وآلية عمله الدقيقة لم تحدد بعد

  .هناك دليل على تثبيطه النحالل السكر في تفاعل فوسفوفركتوز كيناز عند الطفيلي

  .فهو يعطى حقناً وهو يتوزع في الوسط خارج الوعائي، استقالبه ضعيف ويطرح في البول كص عندما يعطى فموياً لذلهو ال يمت

  .ألم مكان الحقن، اضطرابات هضمية واضطرابات نظم القلب ويجب مراقبة وظائف الكبد والكلى بشكل دوري: ج.آ

  :معالجة داء المقوسات الغوندية

تي تنتقل لالنسان عند تناول اللحم النيء أو غير المطبوخ جيداَ، وتعد القطط الحيوانات الوحيدة التي تطرح بيوضها وتعد من األخماج الهامة ال

  والتي قد تصيب حيوانات أخرى واالنسان

طات الفوالت الخيار األفضل للمعالجة هو مشاركة السلفاديازين مع البيريميتامين، ويعطى اللوكوفرين عادة للوقاية من عوز الفوالت، مثب

عند ظهور أول طفح يجب وقف البريميتامين ألن الحساسية على هذا (  األخرى مثل التريميتوبريم والسلفاميتوكسازول غير فعالة في معالجتها

  )الدواء تكون شديدة

  :معالجة الجيارديا

  .وهي من الطفيليات المعوية شائعة االنتشار في امريكا

  .أسواط والبيضة رباعية النوى المقاومة لألدوية 4األتروفة ثنائية النوى والحاوية : ولها مرحلتان في دورة حياتها

 تحدث االصابة عند شرب الماء الملوث ، وعندما تتوضع األتاريف في األمعاء فهي تنقسم باالنشطار الثنائي، أحياناً تتشكل بيوض وتطرح في

  البراز

  .ن قد تسبب اسهاالت شديدة والتي قد تكون خطيرة عند مضعفي المناعةعلى الرغم من أن بعض االصابات تكون ال عرضية لك

غ  2( ه يعطى لفترة أقصر نفس فعالية الميترونيدازول لكن ويعد التينيدازول بديل له وهو يملك. أيام 5العالج األفضل هو ميترونيدازول لمدة 

  )تعطى مرة واحدة

وهو يملك نفس فعالية الميترونيدازول . وهو مشابه لألسبرين كتركيب كيماوي nitazoxanide وهناك دواء جديد رخص لمعالجتها وهو 

  .ويعطى لفترة أقل بمعدل يومين
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  رنا ماخوس. د          الجلسة الثالثة عشر                                                                                                           

  الطفيليات الخارجيةمضادات 

ECTOPARASITICIDES   

 Sarcoptes والقارمة الجربية  .,Pediculus humanus, Pediculus pubis)  االنساني والعانة( أهم الطفيليات الخارجية هي القمل 

cabieiوأهم األدوية المستعملة في معالجتها:  

 PERMETHRIN  

مسببا حدوث سمية عصبية وشلل في الحشرة، وهو فعال تجاه القمل  ويمنع دخول الصوديوم يتداخل مع البروتين الناقل للصوديوم في الحشرة

  .، قمل العانة و القارمة الجربية  االنساني

وتذكر بعض المراجع أنه يمكن (  أيام بعد تطبيقه، ويعطى لألعمار من شهرين ومافوق 10من الدواء والباقي يبقى لمدة %  2يمتص أقل من 

  .)املأن يعطى للحو

لمعالجة القمل دون تمديد لمدة عشر دقائق ثم يغسل بالماء الدافى وينصح باعطاء كريم تركيز %  1ينصح باعطاء كريم البيرمترين بتركيز 

  .ويمكن أن يسبب حكة وحرق ولسع مؤقت. ساعة ويغسل بالماء الدافى 14-8لمعالجة الجرب على الجلد من الرقبة ومادون يترك لمدة  % 5

 LINDANE (HEXACHLOROCYCLOHEXANE)  

وبالتالي شلل الطفيلي، هو االيزومير غاما للهكساكلورسيكلوهكسان وكان يسمى غاما بنزين  )يقلل فعالية الغابا( يسبب فرط تنبيه عصبي

على الساعد ثم عندما يطبق %  10محلوله في االستون يمتص بنسبة . هكساكلوريد وهو اسم مغلوط ألنه اليوجد حلقة بنزن في هذا المركب

  .وهويتواجد بشكل شامبو أو لوشن.  بعد امتصاصه يتركز في النسج الشحمية مثل الدماغ ،أيام 5يطرح في البول خالل 

دقائق ثم يغسل وال يكرر استعماله اال في  4مل على الشعر الجاف في الرأس أو المنطقة التناسلية لمدة  50لمعالجة قمل الرأس أو العانة يوضع 

  .اء القملة حية بعد اسبوع من المعالجةحال بق

ان القلق حول سميته بدل التوجيهات حول استعماله في الجرب ليصبح خط ثاني في المعالجة، حيث يدهن كامل الجسم من الرقبة الى االسفل 

  .له خالل اسبوع من بدء تطبيقهساعة ثم يغسل وال يكرر اال في حال بقاء الطفيلي حيا وال يجب تكرار استعما 12-8مرة واحدة ويترك لمدة 

يمكن أن يسبب تهيج موضعي ويجب . هناك قلق حول سميته العصبية والدموية لذا اليعطى للرضع واالطفال والحوامل ومرضى الصرع

  .تجنب اقترابه من العين واألغشية المخاطية

 CROTAMITON  

  .ل تطبيقه مرة  واحدة فقط على الساعدهو مضاد للجرب وله خصائص مضادة للحكة، يمكن أن يمتص جهازيا من خال

ولوشن، يعطى لمعالجة الجرب بتطبيقه على كامل الجسم من الذقن الى االسفل مرتان % 10الية عمله غير معروفة، موجود بشكل كريم 

  .ساعة من اخر تطبيق يغسل الجسم 48ساعة وبعد  24بفاصل 

 ً   يجب تجنب تطبيقه على األغشية المخاطية والعين والجلد الملتهبستدعي ايقافه، ي ،ممايسبب تحسس وتهيج موضعي احيانا

 SULFUR  

استعمل منذ القدم في معالجة الجرب، وهو غير مهيج لكن رائحته مزعجة ويسبب تصبغات وهذا يعيق استخدامه وقد تم استبداله بالعديد من 

  .مضادات الجرب الحديثة لكن مازال يستعمل عند الرضع والحوامل

 MALATHION  

 هو من مركبات الفوسفور العضوية المثبطة للكولين استراز وهو يتحلمه بسرعة  أكبربواسطة الكربوكسيل استراز الدموية عند البشر منه عند

  .الحشرات لذلك يستعمل في معالجة القمل

 6يعطى لألعمار من . الصئبانساعات ثم  يمشط الشعر الزالة القمل و 6 -4ويوضع على الشعر الجاف لمدة % 0.5يتواجد على شكل لوشن 

  .سنوات ومافوق
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 BENZYL ALCOHOL  

لمعالجة % 5موجود بشكل لوشن . هو يسبب اختناق  القمل، ومع هذه اآللية تكون المقاومة أقل احتماال للحدوث مقارنة مع العالجات األخرى

غير قاتل للبيوض لذلك يكرر بعد سبعة أيام ويمكن أن  دقائق ثم يغسل وهو 10أشهر يطبق على الشعر الجاف لمدة  6قمل الرأس لألعمار فوق 

  .يسبب تهيج العين وتحسس جلدي

كذلك في معالجة االصابة   Benzyl benzoateويستعمل استر الكحول البنزيلي مع حمض البنزويك المعروف باسم بنزوات البنزيل 

  .يوم حدت من استعمالهبالجرب ولكن تأثيراته المهيجة للجلد والحاجة لتطبيقه عدة مرات في ال

  :هناك أدوية أخرى تستعمل لمعالجة القمل مثل

pyrethrins + piperonyl butoxide  

(acetic acid +isopropanol). 

وهو يستعمل كطارد ديدان حيث يعزز النقل العصبي المثبط المتواسط  بشكل غير مرخص لمعالجة الجرب والقمل Ivermectinيعطى 

ً وهو يعطى ،  بالغابا في الديدان والطفيليات وهذا يسبب الشلل بعد أسبوع وهو ال هذه الجرعة كغ ويمكن أن تكرر / مكغ 200هنا بجرعة  فمويا

  .)سنوات 5أو عمر أقل من (  كغ 15يعطى لألطفال بوزن أقل من 

  

  

 


