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 4المحاضرة 

 Anxiolytics مزيالت القلق & Antipsychotics مضادات الذهان

 

 :Antipsychotics ضادات الذهانم .1

 Majorالمهدئات الرئيسية & Neuroleptics تُسمى أيضا  ) Antipsychoticsمضادات الذهان تنتمي 

Tranquilizers )الفصام  المصابين بمرض دوية العالج النفسي المهدئة لألعصاب والتي تُستخدم عندأل

Schizophrenia &  الحاالت الذهانيةPsychotic States والتي من بينها حاالت الهوسManic 

States  مثل شعور العظمةGrandiosty،  جنون العظمةParanoia،  الهلوساتHallucinations 

 .Bipolar Mood Disorder اضطراب المزاج ثنائي القطب & Delusionsواألوهام 

والتُلغي اضطراب التفكير المزمن وإنما  Curativeتُعتبر مضادات الذهان أدوية عالجية أو شفائية ال

تُخفض عادة  من شدة الهلوسات واألوهام وتسمح للشخص المصاب بالفصام بالعمل في بيئة داعمة 

Supportive Environment . 

م مع اكتشاف الدوائين 1952منذ عام  عام 50تم استعمال مضادات الذهان في الطب الغربي ألكثر من 

من مضادات األول جيل الإلى  المنتميان Reserpineوالريزربين  Chlorpromazineكلوربرومازين 

ة مضادات أما غالبي. Typical Antipsychotics مضادات الذهان التقليدية والتي عرفت باسم الذهان

فقد  Atypical Antipsychotics ان غير التقليديةمضادات الذه المعروفة باسم الذهان من الجيل الثاني

 ا .تم تطويرها حديث

 بدءا  داز لعالج الذهان يكما تم استخدام مضادات االكتئاب ثالثية الحلقة ومثبطات أنزيم المونو أمينو أكس

تعتبر غالبية مضادات الذهان الحديثة مثبطات إلعادة قبط السيروتونين وقد تم م. 1958-1957ن م

م تم مالحظة أن الليثيوم يفيد في 1949م. في عام 1980في البروتوكول العالجي للذهان في عام وضعها 

م واليوم يحتل 1960بدأت فوائده العالجية في عام حيث  Excitementواإلثارة  Maniaعالج الهوس 

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

i.التصنيف الدوائيPharmacological Classification : 

  &Chlorpromazine &  Prochlorperazine:أدوية الجيل األول منخفضة الفعالية .1

Thioridazine. 

 & Haloperidol& Fluphenazine & Pimozide :أدوية الجيل األول عالية الفعالية .2

Thiothixene. 

  . Clozapine &apine Olanz& Risperidone & Quetiapine :أدوية الجيل الثاني .3

 EPSانتقائية كبيرة لمستقبالت الدوبامين مما يُسبب أعراض خارج هرميةأدوية الجيل األول  تملك

Extrapyramidal Symptoms بينما تؤثر أدوية الجيل الثاني على نواقل عصبية أخرى وتملك .

 .Obesityتأثيرات جانبية واسعة منها البدانة 

ii.كيميائيالتصنيف الChemical Classification : 

 :أدوية الجيل األول .1

A.  الفينوتيازيناتPhenothiazines:  

a. أليفاتية سلسلة جانبية  الحاويةAliphatic: Chlorpromazine & Trifluopromazine. 

b.  مشتقات البيبيريدينPiperidine: Thioridazine & Piperacetazine. 

c. زين امشتقات البيبيرPiperazine: Fluphenazine & Perfenazine. 

B. البوتيروفينونات Butyrophenones: Haloperidol & Droperidol. 

C.  الثيوكزانتيناتThioxanthenes: Flupentixol & Thiothixene. 

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

 

 تيال Phenothiazines اتمشتق أكثر فعالية من Thioxanthenesمن الجدير ذكره أنه تعتبر مشتقات 

 .Butyrophenones مشتقات أكثر فعالية من اعد بدورهتُ 
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 :الثانيأدوية الجيل  .2

A. البنزاميدات Benzamides: Amisulpride & Nemonapride & Remoxipride & 

Sultopride. 

B. Benzisoxazoles/Benzisothiazoles: Risperidone & Iloperidone & 

Ziprasidone. 

C. ينوناتالبوتيروفButyrophenones : Melperone. 

D. Phenylpiperazines/Quinolinones: Aripiprazole & Cariprazine & 

Brexpiprazole. 

E.  ثالثيات الحلقةTricyclics  : Clozapine & Olanzapine & Quetiapine. 

F. أدوية أخرى: Blonanserin & Pimavanserin. 

 

 

 

 

 



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

 

4 
 

 :ات الذهانفيما يلي الصيغ الكيميائية لبعض مضاد

 

 

 :الذهان ضاداتمآلية تأثير  .2.1

  :أدوية الجيل األول .1

 يالسوداوي المخطط :في المسارات الدماغية التالية D2تعمل من خالل تثبيط مستقبالت الدوبامين 

Nigrostriatal Pathway  &  األحدوبي القمعيTuberoinfundibular Pathway &  القشري

 . Mesocortical Pathway المتوسطي

ة مثل زيادة في هذه المسارات يسبب بعض اآلثار الجانبية غير المرغوب D2عتقد أن تثبيط مستقبالت يُ 

 & Galactorrhea اللبن أو الحليبمما يسبب ثر  Prolactinمستوى هرمون الحليب البروالكتين 

 .Amenorrheaانقطاع الطمث  & Osteoprosisهشاشة عظام 
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  :الثانيأدوية الجيل  .2

مستقبالت  ا  أو جزئي بعضها كليا  . باإلضافة إلى ذلك، يثبط D2تأثير مثبط مماثل على مستقبالت  تملك

الذي يعمل بقوة على  Risperidoneمثال دواء الريسبريدون  .(C-2AHT-& 5 1AHT-5السيروتونين )

 روتونيني.الذي ليس له أي تأثير سي Amisulpride دواء األميسولبرايدمستقبالت السيروتونين، و

 يالسوداوي المخططيزيد من تأثير الدوبامين في المسار  2AHT-5أن تثبيط المستقبالت تشير الدراسات 

Nigrostriatal Pathway .مما يخفض من اآلثار خارج الهرمية مقارنة  بأدوية الجيل األول 

 

 

 :الذهان ضاداتمعالقة البنية بالتأثير في  .3.1

A. الفينوتيازينات Phenothiazines: 

  مركز شاردي  :ثالثة تداخالت هامة وهييرتبط الدوبامين مع مستقبله من خاللAnionic Site 

لربط اآلزوت الحاوي  ) 86Aspتحديدا  شاردة الكربوكسيالت السالبة في الحمض األميني  (في المستقبل 

شاردية المتشكلة بـ على بروتون إضافي والحامل للشحنة الموجبة في الدوبامين ويقدر طول الرابطة ال

2.34A°  &  منطقة مسطحة مستوية كارهة للماءFlat Hydrophobic Area  تعمل روابط

هيدروجينية مع مجموعات الهيدروكسيل حول الحلقة العطرية في جزيء الدوبامين حيث يرتبط الحمض 
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كما يرتبط  A 1.84°ـ مع الهيدروكسيل بارا في حلقة الفينيل برابطة هيدروجينية تُقدر ب 144Serاألميني 

 A 2.45°مع الهيدروكسيل أورثو في حلقة الفينيل برابطة هيدروجينية تُقدر بـ  141Serالحمض األميني 

ومركز الحلقة  Anionic Siteيجب أن يحتوي الدوبامين ذرتين كربون مابين المركز الشاردي  &

Ring Site. 

 

 ترتبط الفينوتيازينات مع المستقبالت الدوبامينية D2  بسبب احتوائها على مجموعة أمين قابلة

مما يسمح بالتداخل مع المركز الشاردي السالب في  Protonatable Nitrogen الكتساب بروتون

المسطحة الكارهة  ةالمستقبل. كما تحتوي الفينوتيازينات على حلقة عطرية تستطيع التداخل مع المنطق

 Anionic Siteمابين المركز الشاردي ين كربون كفاصل يتم تحقيق شرط وجود ذرت للماء في المستقبل.

من خالل االنحناء الجزيئي للسلسة الجانبية في مركب الفينوتيازين الحاوي  Ring Siteومركز الحلقة 

على ثالثة ذرات كربون نحو واحدة من حلقات الفينيل العطرية لتقريب المسافة إلى ذرتي كربون. أخيرا  

 ،هامة جدا  الرتباط الفينوتيازينات مع المستقبالت الدوبامينية Ring Geometry تعتبر الهندسة الحلقية

 γوغاما  βفي حين تكون الزاويتان بيتا  °55في مركب الكلوربرومازين تعادل  αحيث تكون الزاوية ألفا 

 تساويان الصفر.
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  تكون محبة للدسم بشكل تُلغى الفعالية عند نزع المتبادالت في مركبات الفينوتيازينات ولكن حينها

يجب أن  .N10و  C2كافي الختراق الدماغ. يتطلب وجود فعالية مضادة للذهان وجود المتبادالت على 

عبارة عن مجموعة ساحبة لاللكترونات مثل الهالوجينات أو ثالثي فلور  C2يكون المتبادل في الموقع 

 :3CFالميثان 

 

 حتوي الموقع يجب أن يN10  على متبادل طرفي آزوتي الذي من الممكن أن يكون مجموعة

Piperrazine  أوPiperidine أو أليفاتي: 

 

  تزداد مدة التأثير على نطاق واسع عند أسترةEsterification  المجموعة الهيدروكسيلية

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

Decanoate أسبوع 3-2دوم فترة تأثيره حوالي الذي ت: 

 

  يجب أن يكون الرابط األلكيليAlkyl Linker   بين مجموعة األمين والحلقة األساسية خطيا

ا الرابط عبارة عن ثالثة ذرات كربون حيث أن تغيير هذا . يكون البعد األمثل لهذLinearوغير متفرعا  

 :المضاد الهيستاميني Promethazineالعدد سيؤدي إلى تغير في ألفة المستقبل. مثال مركب 

 

  تنخفض الفعالية بشكل كبيرعند حدوث ارتباطBridged  مابين الموقعC3  من السلسلة الجانبية

 :من حلقة الفينوتيازين C1والموقع 
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 كون الفعالية أعظمية عندما يكون األمين الطرفي ثالثي ويحوي على مجوعات الميثيل ألن ت

كما أن إضافة متبادل رابع على األمين استبدال الميثيل بمجموعات ألكيلية أكبر سيخفض الفعالية. 

Quaternization لدموي سيؤدي إلى زوال الفعالية بسبب عدم قابلية المشتق الناتج على عبور الحاجز ا

 الدماغي.

 .يلغي أكسدة الكبريت للحصول على السلفوكسيد الفعالية بالكامل 

 .يبقى المركب فعاال  بشكل طفيف عند نزع مجموعات الميثيل من األمين الطرفي 

  يلغي إضافة هيدروكسيل في الموقعC7 .الفعالية بالكامل 

  يلغي أكسدة اآلزوت الطرفي للحصول علىN-Oxide ل.الفعالية بالكام 

 :المركبات الرئيسية للفينوثيازينات 

 :Propyl dialkylamine side chain مشتقات ذات سلسلة جانبية ألكيلية أمينية -أ

  مهدئ وخافض للضغط. تعكس هذه الخواص تأثيره المركزي  : كلوربرومازينهيدروكلوريد

للكولين.  . وله تأثيرات محيطية مضادة1المضاد للهيستامين والمحيطي على مستقبالت ألفا

يستعمل مركنا  في الذهان والفصام والتشنجات المختلفة. يستعمل أيضا  في الجراحة لتحضير 

يوم فمويا  أو حقن عضلي أو /غم 150-25التخدير وللوقاية من الصدمات الجراحية بمقدار 

 تحاميل. اليعطى لمرضى االكتئاب وبحذر عند االضطرابات القلبية.

 Trimeprazine or Alimemazine :  يستعمل بشكل طرطرات. يتمتع بخواص متوسطة

يتميز  2بين بروميثازين والكلوربرومازين ونظرا  لعدم احتوائه على أي متبادل على الكربون 

بتأثير مضاد للهيستامين أقوى من بروميثازين ويبدي في الوقت نفسه تأثير مهدئ للجملة العصبية 
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مضاد للتحسس ومضاد للسعال ومنوم قبل العمليات  المركزية مشابه للكلوربرومازين. يستعمل

و حقن عضلي أو يوم للبالغين فمويا  أ/غم 50-10خاصة عند األطفال. يعطى بمقدار  الجراحية

 تحاميل.

  Hydrochloride Triflupromazine :  3يحويCF-2  بديال  عن الكلور. أقوى من

هرمية أكبر وأعراض تهدئة كلوربرومازين بوصفه مضاد ذهان لكنه يسبب أعراض خارج 

 غم 20-4وخافضة لضغط الدم أقل. يستعمل في مواضع استعمال كلوربرومازين. يعطى بمقدار 

 حسب الحالة المرضية. غم 40موزعة على جرعتين ويمكن أن يصل حتى 

تتميز هذه المشتقات بتأثيرات  :Piperazine مشتقات ذات سلسلة جانبية تحوي بيبرازين -ب

تغلب فيها التأثير المزيل للقلق وتأثير مضاد للقيء. إن التأثيرات الجانبية كالنعاس مضادة للذهان ي

 :وهبوط الضغط التي تسببها الفينوثيازينات تكون هنا خفيفة في هذه المشتقات

 Thiethylperazine  :  2يستعمل بشكل ماليات. يحوي-SEt كلوربرومازين. . يتمتع بتأثيرات

و تحاميل يوم فمويا  أمع/ 30-10والقيء والدوار. يعطى بمقدار  يستعمل خاصة مضاد للغثيان

 واليعطى لألطفال.

  Prochlorperazine maleate: زين لكنه يسبب أعراض خارج هرمية أقوى من كلوربروما 

كبر وتهدئة وخافضة للضغط أقل. يستعمل خاصة مضاد للقيء أكثر مما هو مضاد ذهان ويعطى أ

 .غم 75-50أيام إلى  3-2ثم تزداد كل  غم 40-30في بداية العالج 

 Fluphenazine Hydrochloride :   أقوى من كلوربرومازين كمضاد ذهان. يتوافر أيضا

الشحوم حقنا  في العضل. إن هذان في الذوابة  Decanoateأو  Enanthate اتبشكل استر

ن أدويتهم في المنزل ذين اليأخذو المفعول يستعمالن في عالج الفصام للمرضى الاالستران طويال

. تكرر الجرعة غم 100-12.5أيام ثم  7-4مدة  غم 2.5و الذين تحدث لديهم انتكاسات متكررة. أ

 أسابيع. 5-2بفواصل 
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 :Piperidine مشتقات ذات سلسلة جانبية تحوي بيبيريدين -ت

  Thioridazine : 3ويحوي  يستعمل بشكل هيدروكلوريدSCH-2 له تأثيرات خارج هرمية .

. يتميز بتأثير مهدئ. يستعمل في مواضع أكبرتأثيرات مضادة للكولين وخافضة للضغط أقل و

يوم /غم 300-100الكلوربرومازين ولكن فعاليته المضادة للقيء ضعيفة. يستعمل مضاد ذهان 

يوم في الحاالت الشديدة. يستعمل بمقدار أقل في حاالت القلق والتوتر العصبي /غم 800حتى 

 ر اعتالل شبكية تصبغي عند استعماله بمقادير كبيرة.النفسي. لوحظ ظهو

 Mesoridazine besylate :  لم يالحظ ظهور اعتالل شبكية تصبغي عند استعماله. يستعمل

 مغ حقنا . 300-25يوم فمويا  أو /غم 400-200بمقدار    Thioridazineفي مواضع استعمال 

 

B.  الثيوكزانتيناتThioxanthenes: 

 

 كبير عند احتوائها على حلقة  تكون فعالة بشكلPiperazine يعتبر المماكب .Cis  أكثر فعالية

 :Thiothixene. مثال مركب Transمن نظيره 
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C.  البوتيروفينوناتButyrophenones: 

 

 على الحلقة العطرية في  )الفلور( تملك المشتقات الحاوية على مجموعة مانحة لاللكترونات

 :Bأضعاف من المركب  4أكثر فعالية بـ  Aيعتبر المركب  الموقع بارا الفعالية األكبر.

 

 البروبيل الوسطية سيخفض الفعاليةسلسلة  تطويل أو تقصير أو تفرع: 

 

  تنخفض الفعالية عند تغيير أوكسجين المجموعة الكاربونيلية بالكبريت أو الكربون أو تغيير

حيث تم  Diphenylbutylpiperidinesباستثناء مركبات  .OHالكيتون بالكامل بمجموعة هيدروكسيل 

 :بحلقة بارا فلور البنزن مما أعطى الفوائد التالية في مركب هالوبيريدول استبدال المجموعة الكاربونيلية 

. Autismالتملك تأثيرات خارج هرمية أو منومة وتعتبر فعالة في عالج مرض التوحد  ،مدة تأثير أطول

 .Pimozide & Penfluridol & Fluspirileneمثال مركب 
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  يجب وجود مجموعة أمين ثالثي للحصول على الفعالية. يمكن أن يكون األمين ضمن حلقة مثل

Piperidine  أوPiperazine  حيث يساهم ذلك بزيادة الفعالية كما يؤدي تعديل المتبادل بارا في حلقة

يحوي في تركيبه على المتبادل  الذي Spiperoneمثال مركب  األمين إلى زيادة الفعالية وتخفيض السمية.

1-Phenylimidazolidin-4-one  في الموقع بارا من حلقةPiperidine. 

  

 

 

D. ةمضادات الذهان غير التقليدي Atypical Antipsychotics: 

  مركبClozapine:  نواة تسمىيحويDibenzodiazepine   هما تتوسطمؤلفة من حلقتي فينيل

حلقة   Diazepineيرتبط بالحلقة. Diazepineتسمى حلقة ثالثة سباعية تحوي ذرتين آزوت 

Methylpiperazine1المستقبالت األدرينرجية  ،. يملك فعالية متوسطة ضد مستقبالت الدوبامينα & 
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α2،  1مستقبالت السيروتونينAHT-5 & A2HT-5 & 2CHT-5 1 ستقبالت الهيستامينيةموالH  

 .كارينيةوالموس

 

 

  مركبQuetiapine: نواة تسمى يحوي Dibenzothiazepine  فينيل يحلقتمؤلفة من 

. يرتبط بحلقة Thiazepineوكبريت تسمى  تتوسطهما حلقة ثالثة سباعية تحوي ذرتين آزوت

Thiazepine  حلقةPiperazine. 1المستقبالت األدرينرجية  ،يملك فعالية ضد مستقبالت الدوبامينα 

& α2،  مستقبالت السيروتونينA2HT-5 & 2CHT-5  1والمستقبالت الهيستامينيةH .والموسكارينية 

 

 

  مركبRisperidone:  يعتبر من مشتقاتBenzisoxazole يملك فعالية ضد مستقبالت .

والمستقبالت  2AHT-5مستقبالت السيروتونين  ،α2 & α1المستقبالت األدرينرجية  ،D2 الدوبامين

 يسبب تأثيرات خارج هرمية أقل. .1Hالهيستامينية 
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  مركبZiprasidone:  يعتبر من مشتقاتBenzisothiazole يملك فعالية ضد مستقبالت .

 2AHT-5 & 2CHT-5مستقبالت السيروتونين  ،α2 & α1المستقبالت األدرينرجية  ،D2الدوبامين 

 .1Hوالمستقبالت الهيستامينية 

 

 

 مركبAripiprazole : تقات يعتبر من مشPhenylpiperazine Quinoline . يملك فعالية

 . 1AHT-5 & 2AHT-5 & 2CHT-5مستقبالت السيروتونين  ،D2ضد مستقبالت الدوبامين 

 

 : Benzamidesمشتقات البنزأميد 

تطورت هذه الزمرة من مالحظة أن الميتوكلوبراميد له فعالية مضادة للذهان من خالل تأثيره الحاصر 

 . وتبين أن مشتقات البنزأميد لها فعالية مخففة لألعراض خارج الهرمية.2بامين لمستقبالت الدو

 :فيما يلي الصيغ الكيميائية لمشتقات البنزأميد المضادة للذهان
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 :نذكر منها 

تناقص استعماله حاليا . يتمتع بتأثيرات الكلوربرومازين المضادة للذهان كما يتمتع  :سولبيريد .1

يء وكمثبط إلفرازات المعدة. يستعمل للذهان الحاد والهوسي والفصام بتأثير واضح مضاد للق

غ في اليوم ثم  1.5مغ/يوم فمويا  أو حقن عضلي يزداد حتى  800-600ويعطى في بداية العالج 

 300-100يتناقص بالتدريج. يستعمل لعالج القرحة المعدية واالثني عشرية بمقدار أقل من 

 العصاب وألم الشقيقة والتشنجات المعوية. لعالجيوم مغ / 200-100مغ/يوم. ويستعمل 

 تم سحبه من السوق كونه يسبب فقر دم التنسجي. :ريموكسيبريد .2

لغثيان والقيء ويساعد في إفراغ المعدة لدى افي يستعمل . 2حاصر دوبامين :ميتوكلوبراميد .3

ببها القلس في عالج حرقة الفؤاد التي يسويستعمل أخر اإلفراغ. تالمرضى الذين يعانون من 

 . فمويا  غ/يوم م 20-10المريئي المعدي ولعالج صداع الشقيقة. 

 

 :مالحظات .4.1

  يعانون من مرض الفصام تشير اإلحصائيات أن األشخاص الذينSchizophrenia  يموتون

 عام مقارنة مع أشخاص عاديين من البشر. 25بـ  بمعدل أقل

  يعود جزء من هذه النتيجة إلى مرض القلب التاجيCoronary Heart Disease  الناجم عن

 عند مرضى الفصام. Obesityارتفاع مستوى الكوليسترول بسبب البدانة الزائدة 
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  الذهان الشهية تزيد مضاداتAppetite  عند المرضى المعالجين بها مما يسبب يتم تقلص جدار

 .Fat Depositionالشرايين عن طريق ترسب الدهون 

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

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

 إلى اآلثار الجانبية المبنية على السمنة.

  لذلك فإن تثبيط المسارSMAD3  يمكن أن يحارب السمنة. كمثال على ذلك الفئران التي ليس

 .DNAبسبب طفرة في  SMAD3لديها 

  تفعيلSMAD3  يؤدي إلى تفعيل من قبل مضادات الذهانPPAR Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptors  مية الشحالخاليا مما يسبب تنشيط تكونAdipogenesis . 

  يمكن بالتالي اصطناع مضادات ذهان التسبب السمنة من خالل تجنب المسارSMAD3. 
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 :Anxiolytics مزيالت القلق.2

 :يجب التمييز بين المصطلحات التالية

 Anxiolytics:  تخفض القلق النفسيAnxiety ونوبات الهلع المفاجئ. 

 Sedatives:  وتسبب  الخارجيةتسبب التهدئة من خالل التقليل من ردة فعل الشخص تجاه المحرضات

 .Drowsinessالنعاس 

Hypnotics : وهي األدوية القادرة على إدخال اإلنسان في النوم، وتستعمل لعالج حاالت  المنومات

 األرق الشديد.

General Anesthetics :  أدوية تسبب فقد الوعيConsciousness  المرتبط بغياب االستجابة

 .Painful Stimuliللمحرضات المؤلمة 

 

  يعتبر القلقAnxeity  أو التهديدات  للضغطشعور طبيعي بالخوف لالستجابةThreats يساعد .

 القلق البشر على التحضير ألفعال معينة مثل الطيران أو القتال.

 لجهد النفسي يؤدي بالتالي الضطرابات يسبب القلق الزائد أو غير الضروري حالة من التوتر وا

 .Heart Palpitationsإلى خفقان القلب تتراوح مابين تثبيط اإلدراك لأللم 

 آالم في ألم في الصدر، ثيانالغالتعب،  :كما يمكن أن يكون القلق مصحوبا باآلثار الجسدية التالية ،

 الجهازيثبط وظائف وكما يزيد التعرق، تدفق الدم إلى مجموعات العضالت الرئيسية  الصداع.و المعدة

واتساع حدقة  االرتعاش ،الشاحبلقلق الجلد ل. يمكن أن تشمل العالمات الخارجية والمناعة الهضمي

 العين.

  ،صعوبة التركيز، يترافق القلق مع العديد من األعراض النفسية التالية: مشاعر الخوف أو الفزع

سوأ، التهيج، األرق، وانتظار العالمات واألحداث أو الخطر، توقع األبية، الشعور بالتوتر أو العص

 .والشعور بأن كل شيء مخيف لكوابيس، هواجس األحاسيسا

 

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

  البنزوديازيبيناتBenzodiazepines: Alprazolam & Chlordiazepoxide & 

Diazepam. 

  اآلزابيروناتAzapirones: Buspirone & Tandospirone & Gepirones. 

  مثبطات إعادة قبط السيروتونين االنتقائيةSSRIs: Citalopram & Flouxetine. 

  حاصرات بيتاBeta Blockers: Propranolol. 

  مضادات الهيستامين المهدئةSedative Antihistaminic: Hydroxyzine. 

  الباربيتوراتBarbiturates : Pentobarbital. 

 

 :عالقة البنية بالتأثير في مزيالت القلق .2.1

A.  نات يالبنزوديازيبBenzodiazepines: 

  تصنف إلى قصيرة التأثير مثلTriazolam &  متوسطة التأثير مثلAlprazolam &  طويلة

 .Diazepamالتأثير مثل 

  بوتيريك  أمينوحمض غاما تعزز تأثير الناقل العصبيGABA سماة مستقبالته الم على

eceptorsR AGABA  دخول شوارد الكلور السالبة لداخل الخلية العصبية مما يخفض من  زيادةمايسبب

مات، مزيالت ذه األدوية خصائص المهدئات، المنوه . لذلك تمتلكالعصبية Excitabilityاالهتياجية 

 .القلق، مضادات االختالج ومرِخيات العضالت

 يائية مشتركة تُسمىتتشارك البنزوديازيبينات بنواة كيم: 

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

مؤلفة من حلقتين عطرية وأخرى سباعية تحوي ذرتين آزوت في الموقع  Benzodiazepine-1,4 تُسمى

مجموعة كاربونيلية في  و C5في الموقع  فينيل. يرتبط بحلقة الديازيبين حلقة Diazepineتُسمى  4 & 1

 .C2الموقع 
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   1,4يعتبر وجود حلقة-Diazepine ) Imino Ring (  أساسي الرتباط البنزوديازيبينات

 .AGABAبمواقعها على مستقبالت 

 

  الرابطة المضاعفة  & 2تملك مجموعة الكاربونيل في الموقعC5=N4   تأثيرا  جوهريا

Substantially مستقبل.بال على ارتباط الدواء 

 

  تنخفض الفعالية بشكل كبير عند انزياح الرابطة المضاعفة إلى الموقعC3-C4. 
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   يعتبر وجود مجموعة ذات كهرسلبية عالية في الموقعC7  ضروريا  للفعالية. تزداد الفعالية

 ا الهدف.لهذ 2NOبانتظام مع ازدياد كهرسلبية المتبادل المذكور. عادة  يُستخدم الكلور أو مجموعة نترو 

 

   يجب أن تبقى المواقعC6 & C8 & C9 .خالية من المتبادالت 

 

   يعزز وجود حلقة الفينيل في الموقعC5  من الفعالية. تزداد الفعالية عند احتواء حلقة الفينيل

أو متبادلين في  Orthoالمذكورة على مجموعة ساحبة لاللكترونات كمتبادل وحيد في الموقع أورثو 



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

 

22 
 

. على النقيض من ذلك فإن الفعالية ستنخفض في حال وجود متبادل في الموقع '6 & '2رثو الموقعين أو

 من حلقة الفينيل. 'Para 4بارا 

 

   تنخفض الفعالية عند وجود مجموعة ألكيلية متبادلة في الموقعC3 باستثناء مجموعة .

 هيدروكسي.

 

   يعتبر وجود أو غياب مجموعة الهيدروكسيل في الموقعC3 را  هاما  بالنسبة للحركية الدوائية أم

Pharmacokinetics . يملك نصف عمر حيوي طويل  &حيث يسبب غيابها جعل الدواء غير قطبي& 

يخضع لألكسدة في الكبد. في حين يسمح وجودها بتحويل الدواء بسهولة إلى المشتق الغلوكوروني 

 المطروح.
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 :المركبات الرئيسية في البنزوديازيبينات 

 :ا يلي الصيغ الكيميائية للبنزوديازيبينات المختلفة فيم
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-5تأثيره المهدئ والمزيل للقلق بمقدار  :يستقلب إلى أوكسازيبام. يستعمل ألجل  : كلورديازيبوكسيد .1

أن يوم فمويا  في حالة فرط االنفعال النفسي. يمكن /غم 50ن يصل المقدار إلى مغ/يوم ويمكن أ 20

مغ/يوم. يجب الحذر عند تناوله من  20تأثيره المضاد للتشنج العضلي بمقدار  &يعطى حقن عضلي 

 تناول الكحول أو قيادة السيارة.

يمتص بسرعة بعد اإلعطاء الفموي بسبب كونه محب للدسم. تحدث قمة التركيز في الدم  :ديازيبام .2

يعد من المهدئات ساعة. يستقلب إلى أوكسازيبام.  46خالل ساعتين وينطرح ببطء وله عمر نصفي 

النفسية وله تأثير مضاد لالختالج ومرخ للعضالت. يستعمل في القلق النفسي وكل حاالت فرط 

مغ/يوم  6-2االنفعال النفسي واألرق وتشنج العضالت وفي بعض حاالت الصرع. يعطى بمقدار 

 بشكل تحاميل  يعطىيوم موزعا  على عدة جرعات. كما /مغ 30-15فمويا  مهدئا  ويمكن ان يزداد حتى 

و حقن عضلي أو وريدي بطيء. يسبب استعماله بعض التأثيرات الجانبية مثل النعاس وعدم القدرة أ

استعمل طويال . يعطى  إذاعلى تنسيق الحركات العضلية اإلرادية واحتباس البول والنسيان واالعتماد 

جهاز التنفس.  مغلق الزاوية ومرضى التصلب العصيدي واضطراباتبحذر لدى مرضى الزرق 

 واليتم قطع العالج به فجأة.

مغ/يوم موزعة على عدة جرعات  60-30يعطى في نفس مواضع استعمال ديازيبام  :أوكسازيبام .3

 مغ/يوم في الحالت الحادة. 180لعالج القلق النفسي ويمكن أن تزداد حتى 
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يره المنوم فهو يحافظ ويحمي يعد أول المشتقات النترية. يتميز عن المركبات السابقة بتأث :نيترازيبام .4

مغ قبل النوم. يسبب اإلدمان عند  5-2.5اآللية الطبيعية للنوم ضد االضطرابات النفسية. يعطى بمقدار 

 االستخدام الطويل.

يتميز بتأثيره المزيل للقلق والذي اليولد الشعور بالنعاس. يستعمل  :كلورازيبات مضاعف البوتاسيوم .5

 مغ/يوم. 20-10في كل حاالت القلق النفسي 

ألنه يتمتع  كبار السنبنزوديازيبين. يستعمل للقلق النفسي عند األطفال و-1.5يشتق من  :كلوبازام  .6

 يوم فمويا ./غم 30-10بتأثير سريع وطويل المدة بمقدار 

مغ/يوم فمويا . اليعطى في حالة  4لعالج القلق التفاعلي بمقدار اليتجاوز قصير األمد.  :ألبرازوالم .7

لكبد أو سوء امتصاص الغلوكوز أو الالكتوز. يسبب تأثيرات ثانوية مثل الشعور بالسكر قصور ا

 والنعاس وتعديل في حالة الوعي.

من مشتقات البنزوديازيبينات المضادة للصرع ويستعمل في حالة النوب الصرعية  :كلونازيبام .8

كغ فمويا  وأيضا  حقنا . /غم 0.1-0.05المصحوبة بغيبة وفي حالة النوب المرعية العضلية بمقدار 

اليعطى في حالة قصور الكبد أو التنفس والفي حالة سوء امتصاص الغلوكوز أو الغاالكتوز. يسبب 

 احتباس بول وفقد االنتظام والوهن.

استقالبه سريع مثل كلور لمركب أوكسازيبام والكلور يزيد الفعالية. -2’هو المشتق  :لورازيبام .9

ساعة. منوم ومركن ومهدئ ومرخ للعضالت ويعطى فمويا  أو وريديا .  6-2أوكسازيبام. عمره النصفي 

مغ فمويا   2-1ساعة فيما بعد.  6-2دقيقة في حالة الهياج الشديد ثم كل  20-10مغ وريدي كل  1-4

 مرات في اليوم. 3-مرتين 

بدء تأثير قصير منوم قصير المفعول جدا  بسبب استقالبه السريع لذلك هو محرض للنوم. له  :تريازوالم .10

مغ يوميا  لمدة  0.250-0.125ومدة تأثير قصيرة خاصة لدى المسنين ويسبب تهدئة أقل في النهار. 

 أسبوع.
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يعطى وريديا  كمهدئ. منوم قصير المفعول ومحرض على التخدير بسبب قصر عمره  :ميدازالوم .11

 مغ حسب الحاجة. 60-20-10النصفي. 

 

B. الباربيتورات Barbiturates: 

  إلى قصيرة التأثير جدا  مثل  تصنفThiopental & قصيرة التأثير مثل Secobarbital & 

 .Phenobarbitalطويلة التأثير مثل  &Amobarbital التأثير مثل  متوسطة

  بوتيريك  أمينوحمض غاما تعزز تأثير الناقل العصبي تشبه تأثير البنزوديازيبينات حيث

GABA  على مستقبالته المسماةeptorsecR AGABA  مايسبب زيادة دخول شوارد الكلور السالبة

 العصبية. Excitabilityلداخل الخلية العصبية مما يخفض من االهتياجية 

   من مشتقات حمض الباربيتوريك جميع الباربيتورات تعتبرBarbituric Acid  أو

Malonylurea  6أو-Hydroxyuracil. 

 

   بحد ذاته. حيث تتطلب الفعالية نوعا  من التوازن مابين اليملك حمض الباربيتوريك أي تأثير منوم

 .للدواء الخواص الحمضية والمحبة للدسم

   لجعل الدواء حمضيا  يجب أن تكون ذرتي اآلزوت أو إحداها على األقل غير حاوية على

ناسبة بمتبادالت م C5متبادالت. لجعل الدواء محبا  للدسم يجب أن تُستبدل ذرتي الهيدروجين في الموقع 

 مثل مجموعات األلكيل أو األريل.

 

  في الشكل التالي الشروطيمكن تلخيص هذه: 
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   إدخال ذرة كبريت في المواقعC2 & C6  يخفض الفعالية. في حين تزول الفعالية نهائيا  عند

 استبدال أوكسجين الكاربونيل باآلزوت.

 

   على الموقع يجب أن اليقل عدد ذرات الكربون اإلجمالي في المتبادلينC5  عن أربع ذرات وأن

ذرات  4حيث في حال كونها  اليزيد عن عشر ذرات كربون ألنها تؤثر في بداية تأثير الدواء ومدته.

 ،بالحصول على مدة تأثير متوسطة 7-5في حين يسمح العدد  ،سيبطئ ذلك بداية التأثير ويزيد مدته

 ريعة ولكن فترته ستكون قصيرة.بالحصول على بداية تأثير س 9-7وأخيرا  يسمح العدد 
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   يمكن أن يكون أحد المتبادالت في الموقعC5  عبارة عن حلقة. مثالMethylphenobarbital. 

 

   يُعارض تماكب السلسلة الجانبيةIsomer  الفعالية العالية ويسبب مدة تأثير قصيرة بسبب تسهيله

 . Amobarbitalأكثر فعالية من  Pentobarbital لزوال فعالية الدواء باالستقالب. مثال يعتبر

 

   يشكل وجود رابطة مضاعفة في مجموعة األلكيل البديلة مركبات تتعرض بسهولة ألكسدة

 .Secobarbital sodiumمثال  فترة تأثير قصيرة. ياألنسجة بالتال
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  رتها غير تمارس المركبات الحاوية على حلقة عطرية أو نواة حلقية أليفاتية فعالية أكبر من نظي

 الحلقية الحاوية نفس العدد من ذرات الكربون.

 

   يعزز وجود ذرة هالوجين في المتبادل األلكيليC5  .في حين يخفض وجود مجموعة من الفعالية

من الفعالية بشكل كبير. يحسن  C5في المتبادل األلكيلي  H3& SO 2H & NH2OH & COقطبية مثل 

ى إحدى هيدروجينات األميدين في الحلقة من بداية التأثير عل Methylationإضافة مجموعة ميثيل 

 .Methylphenobarbitalويخفض مدته. مثال 

 

   يعزز استبدال الكبريت باألوكسجين في الموقعC2  من خاصية االنحالل بالدسم. يملك المركب

 Thiopentalالناتج بداية تأثير سريعة بفضل وصوله ألعلى تركيز ممكن في الدماغ. مثال دواء

Sodium  الذي يعتبر من أدوية التخدير الوريدية ذات االستخدام الواسع كما يعتبر من أدوية مصل الحقيقة

Truth serum. 

 

 


