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 التداخالت الدوائية 

Drug interactions  

 مخطط املحاضرة

  مفهوم التداخل الدوائي 

   المرض ى األكثر عرضة لحدوث التداخالت الدوائية 

   آليات التداخالت الدوائية 

  تداخالت على مستوى الحرائك الدوائية 

  على مستوى اإلمتصاص 

 لتوزععلى مستوى ا 

 على مستوى اإلستقالب 

 على مستوى اإلطراح 

 تداخالت على مستوى التأثيرات الدوائية 

 رآذتداخالت اإلضافة أو الت 

  تداخالت التضاد 

  التداخالت الناتجة عن اضطرابات السوائل والتوازن الشاردي 

   تداخالت فارماكودينامكية غير مباشر 

   غذاء  –تداخالت دواء 

    فيروسات  –أدوية تداخالت 
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 التداخالت الدوائية
 تعديل استجابة الدواء المتوقعة عند المريض كنتيجة لتعرضه لمادة أخرى أو دواء آخرهو  التداخل الدوائي:

   :يمكن أن تضم التداخالت الدوائية 

  دواء - تداخالت دواء 

  طعام -تداخالت دواء 

  (الكحول  مع التبغ أو تداخل دواء ما)مادة كيميائية  -تداخالت دواء 

 

 لحدوث تداخالت دوائية
ً
 Susceptible patients المرض ى األكثر استعدادا

  ترتفع نسبة حدوث التداخالت الدوائية لدى المرض ى الذين يعانون من:

 أمراض كبدية كلوية 

 (الصرع السكري أو مرض ى اإليدز أو) يخضعون لمعالجة طويلة األمد لعالج أمراض مزمنة 

 ناية المركزةمرض ى الع 

 مرض ى زرع األعضاء 

 مرض ى يعانون من إجراءات جراحية معقدة 

 مرض ى لديهم أكثر من طبيب معالج 

 مرض ى يتناولون أدوية متعددة + ضعف االستقرار البدني بشكل عام:         

  Mechanisms of drug interactions    آليات التداخالت الدوائية

  ائية )اإلمتصاص، التوزع، اإلستقالب، اإلطراح(تداخالت على مستوى الحرائك الدو (Pharmacokinetic interactions) 

  )إضافة، تضاد( تداخالت على مستوى التأثيرات الدوائية Pharmacodynamic interactions)) 

  :يمكن أن تصنف التداخالت من حيث إمكانية حدوثها إلى 

 تداخالت متوقعة بشدة :Highly predictable) HP) 

 اخالت متوقعةتد :(predictable) P   

  متوقعةغير تداخالت:NP  (not predictable) 

 تداخالت غير مرجحة :(not established) NE  

: تداخالت على مستوى الح
ً
    Pkarmacokinetics Interactions ائك الدوائيةر أوال

 على مستوى اإلمتصاص .1

 على مستوى التوزع .2

 على مستوى اإلستقالب .3

 اإلطراحعلى مستوى   .4
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 على مستوى االمتصاص دوائية تداخالت .1

  إلى: معظم التداخالت التي تحدث في القناة الهضمية تؤدي 

 أكثر منه لزيادة في االمتصاص نقص 

  سرعة االمتصاصتغيرات في (absorption rate)  مع إمكانية التأثير على الكمية الممتصة(absorption extent في بعض )

 الحاالت

  عندما:نتائج هامة سريري : يعطياالمتصاص تأخر 
ً
  ا

  قصير  إطراح نصف عمر الدواء المتأثر يملك  

  (المسكناتو  لمنومات )مثال: اإلى تركيز بالسمي عالي السريع الوصول ضرورة 

 داخلةساعات بين اعطاء األدوية المت 3 -2رك فترة زمنية مدتها بت التداخالت هذه تجنبيمكن 

 

 على مستوى االمتصاص الدوائية تداخالتآليات ال

 تغير   pHالجهاز الهضمي Changes in gastro-intestinal pH : 

  pKaالوسط و pHتأثير يتحدد  ، و  بالشكل الحر غير المتشرد القابل لالنحالل بالدسم دواءامتصاص أفضل لليحدث 

 هاسلباخ –عالقة هاندرسون تبعا لالمادة الدوائية 

  رمن األدوية التي تغيpH  :المعدة 

   ت الحموضةمعدالantacids  

   مثبطات مضخة البروتون PPI  

  مضادات الهيستامينhistamine receptors  antagonists  

 التوافر الحيوي H2الحموضة، حاصرات مستقبالت الهيستامين  عدالتمثال: تنقص م 
ً
، واالوميبرازول بشكل هام احصائيا

 itraconazoleوللـ  ketoconazoleللـ 

 لهذا النوع من التداخالت سريرية غير أكيدة بشكل عامال همية األ 

  التمخلب )تشكيل معقدات(: -اإلدمصاص Adsorption, chelation and other complexing mechanisms 

  ممخلبات أو معقدات غير ممتصة: تفاعل مباشر مع مكونات األنبوب الهضمي وتشكيل 

 الحديد ومضادات الحموضة الحاوية على الكالسيوم والمغنزيوم واأللمنيومالتتراسيكلينات، الكينولونات +  •

 ( + كالسيوم )لمعالجة ترقق العظام( etidronate)مثل bisophosphonat مركبات الـ  •

 أخذهما بشكل متباعد.وباتالي ضرورة نقص التوافر الحيوي لكليهما مع إمكانية فشل المعالجة  يؤدي إلى             

 لفحم الحجري، الريزينات المبادلة للشوارد السالبة )ا)تصاص بسبب المواد المدمصة نقص امcholestyramine   أو

colistypol)) 

: تيروكسين، بروبرانولول،  ديجوكسين، وارفارين، سيكلوسبورين cholestyramineأدوية ينقص إمتصاصها بواسطة الـ  •

 ومضادات اإلكتئاب ثالثية الحلقة

•   acarbose ج السكري( + )عالDigoxine  نقص التركيز البالسمي للـ  :  يؤدي إلىDigoxine   

 ساعات.  6يجب مباعدة جرعتي الدوائين بفترة زمنية مدتها على األقل وبالتالي 

 :التأثير على الفلورا المعوية 

 الدقيقة تتواجد الفلورا المعوية بكثرة في األمعاء الغليظة وبأعداد أقل بكثير في المعدة واألمعاء •
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 بواسطة الفلورا المعوية digoxineمثال: تتخرب كمية هامة من الـ      

 زيادة هامة في تراكيزه  البالسمية   يمكن أن تحدث   digoxine  مع الـ صاد حيوي واسع الطيف وبالتالي عند إعطاء 

مما في الصفراء  تفاعل ضم وتم اطراحهايمكن للصادات الحيوية منع الجراثيم المعوية من حلمهة األدوية التي خضعت ل •

 حد من عملية إعادة اإلمتصاص للدواء األصلي الفعالي

في الدوران مع احتمال فشل  خفض مستويات اإلستروجينإلى  ethinylestradiolتثبيط الحلقة الكبدية المعوية للـ يؤدي مثال: 

 المعالجة )تداخل ذو أهمية سريرية نادرة(

 

 لجهاز الهضميالتأثير على حركة ا Effects on gastro-intestinal motility 

  سرعة إفراغ المعدة األدوية التي تبدل وباتالي فإن  بشكل كبير في الجزء العلوي من األمعاء الدقيقة معظم األدويةتمتص

 يمكن أن تؤثر على اإلمتصاص

   :أمثلة 

نوتيازين، بعض مضادات الهيستامين( تؤخر اإلفراغ المضادات الكولينيرجية )مضادات اإلكئتاب ثالثية الحلقة، الفي  •

.  chlorpromazineو للـ  levodopaالمعدي و تنقص التوافر الحيوي للـ 
ً
 بشكل هام احصائيا

 paracetamoleتثبط اإلفراغ المعدي وتنقص بشدة سرعة إمتصاص الـ  pethidine(، الـ diamorphineاألفيونات )مثل الـ  •

 mexiletineينقصان امتصاص األدوية المضادة الضطراب   النظم مثل الـ  diamorphineو morphineالـ   •

 Paracetamole من اإلفراغ المعوي ويزيد من سرعة إمتصاص الـ      يزيد metoclopramideالـ  •

 أهمية سريرية نادرة 

 

 زعتداخالت دوائية على مستوى التو  .2

  زيادة الشكل الحر مما يؤدي إلى تين نتيجة التنافس مع دواء آخر  بالبرو اآللية الرئيسية: إزاحة الدواء من مواقع ارتباطه

 للدواء المزاح

  ،األلبومين: بروتين رئيس ي رابط لألدوية الحمضية مثل:الوارفارينNSAIDs 

 ثية حمض ألفا غليكوبروتين: بروتين رئيس ي رابط لألدوية القلوية مثل: الليدوكائين، البروبرانولول، مضادات االكتئاب ثال

 الحلقة

  ثانوية ولكن يجب أخذها بالحسبان عند 
ً
األهمية البيولوجية لالرتفاع قصير األمد للتراكيز الحرة للدواء المزاح هي غالبا

 المتابعة العالجية لألدوية 

 لم يتم تسجيل حالة لمشاكل سريرية كنتيجة لحدوث هذه التداخالت 

 

 تداخالت دوائية على مستوى االستقالب .3

 لتسهيل اطراحها من الجسماالستقالب 
ً
 : تحويل أو تعديل الدواء والمركبات األخرى حيويا

 تشمل معظم ا 
ً
 لتداخالت الهامة سريريا

  :الهضمية، الكليتين، الرئتين، الجلد، والمشيمة القناة( + العضو الرئيس ي)الكبد أعضاء االستقالب 
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 استقالب األدوية يتضمن: 

 [CYP450انزيمات السيتوكروم ]ها وتقوم ب  حلمهةارجاع،  أكسدة، تفاعالت الطوراألول: •

 ضم الدواء إلى مواد مثل حمض الغلوكورونيك وحمض السلفوريك: تفاعالت الطورالثاني •

 

 ( تحفيز األنزيمات اإلستقالبيةenzyme induction:) 

   األكثر قوة دويةاأل: 

  Rifampicinـ ال: الصاد الحيوي   •

 ( auto induction)+ تحفيز ذاتي  barbiturates  ،phenytoine ،carbamazepine : مضادات الصرع  •

  خالصة حشيشة ، الكحول المزمن، خان السجائرإمكانية التحفيز بـدsaint johns wart 

   تأثير العمر النصفي(  عدة أيام أو أسابيع لخال املحفز التأثيرظهور      تتطلب اصطناع بروتين جديد التحفيز عملية(

  ة مماثلة بعد ايقاف الدواءلمداستمراره و 

 راح نصفي أطول( ط)عمر إ توئيني( يسبب التحفيز بشكل أسرع  من الفينقصير نصفي عمر إطراح) مثال: الريفامبيسين •

  (ستقلب فعالحالة ماستثناء )انخفاض التأثيرات العالجية للدواء المتأثر إلى تحفيز األنزيمات يؤدي 

  العمر، العوامل الوراثية، الدواء المأخوذ للعالج وحالة المريضض ى حسب: األنزيم بين المر  زتفاوت التأثير الناتج عن تحفيي. 

 بعض األدوية يمكن أن تحفز األنزيم بأي جرعةلكن األنزيم تعتمد على الجرعة  عملية تحفيز 

 

 ( تثبيط األنزيمات اإلستقالبيةenzyme inhibiton:) 

  آلية 
ً
 خالت الدوائيةلحدوث الكثير من التداشائعة جدا

  تراكم هذا الدواء وبالتالي نقص سرعة استقالب الدواء المعطى بالتزامن   سببةمكمثبطات إنزيمية تعمل العديد من األدوية

 في الجسم

  عملية تثبيط األنزيم متعلقة بالجرعة )يبدأ التثبيط حالما تتوفر تراكيز كافية من الدواء المثبط في الكبد ويكون التثبيط

 النصفي لإلطراح( ي حالة التوازن )تأثير العمرأعظمي ف

 :تعتمد األهمية السريرية لهذه التداخالت على عوامل متعددة 

 الجرعة )لكال الدوائين المثبط والمتأثر( •

 التغير في خصائص الحركية الدوائية للدواء الركيزة مثل العمر النصفي لإلطراح  •

 حالة المريض العامة مثل وجود مرض ما •

  على األدوية ذات الهامش العالجي الضيق: التيوفيللين، السيكلوسبورين، الـفينيتوئين ومضادات التخثر التيكون 
ً
أثير غالبا

 الفموية 

الكبدية( لدى مريض يخضع    CYP450المعالجة بالسيبروفلوكساسين أو السيميتيدين )مثبطات ألنزيمات  الـتؤدي مثال:   •

 اعفة التراكيز البالسمية للـتيوفيللينمضإلى  لمعالجة دائمة بالتيوفيللين 

  القدرة على تثبيط استقالب دواء ما ربما تتعلق بالخصائص الكيميائية لهذا المثبط 
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 ,Cimetidine, Ketoconazolتحوي حلقة إميدازول مثل:  مثال: عدد من مثبطات أنزيمات السيتوكروم الشائعة تشمل أو            

itraconazole,                       metronidazole, omeprazole, 

 

 توقع التداخالت الدوائية على مستوى اإلستقالب        

 توقع التداخالت الدواء: أدوية تنتمي لنفس الصف أو العائلة ولكنها تملك تأثيرات مختلفة في صعوبة اك هن

 على األنزيم

 ناتمثال:  الصادات الحيوية من مجموعة الكينولو            

•  Ciprofluxacin  وnorfluxacin  تثبط أنزيمCYP1A2    زيادة التراكيز البالسمية للـ   وتؤدي إلىtheophylline 

• limofluxacin يزيد التراكيز البالسمية للـ  مثبط  ضعيف  ال theophylline 

 إمكانية اختبار العالقة بين الدواء وأنزيمات الCYP450   م التقنيات املخبرية      خالل تطوير الدواء باستخدا

األهمية السريرية  لكن في خصائص المنتج المصنع اتجة عن تداخالت الدواء املحتملةتضمين المعلومات الن

 ما تكون غير معروفة
ً
  لهذه التداخالت غالبا

 

 طراحخالت دوائية على مستوى اإل اتد .4

  كبيبي + إفراز أنبوبي + عودة امتصاص تطرح أغلب األدوية إما عن طريق الصفراء أو عن طريق البول )رشح

  أنبوبي(

  ( نقل الدواءdrug transportation:) 

 يؤدي إلى   P-gpتثبيط الـ فإن وبالتالي في الكليتين ، الكبد، األمعاء ................. P-gpدور هام لناقل الضخ الـ   •

 زيادة تركيز ركائزه

  (      P-gpالصادات الحيوية الماكروليدية )مثبطة للـ بالمشاركة مع (  p-gpللـالديجوكسين )ركيزة إعطاء مثال:               

 زيادة تراكيز الديجوكسينيؤدي إلى                 

  العديد ولكن ليس جميع األدوية التي تنتقل بواسطة(p-gp)  تستقلب بواسطة الـCYP3A4  مما يؤدي إلى

 صعوبة في تفسير التداخالت الدوائية

 

 دل في التبpH  البول  Changes in urinary pH: 

 pH  5.7 - 4.4الطبيعي للبالغ ما بين  البول   

  يمكن أن يزداد الـpH  عند االستخدام المزمن لمضادات الحموضة 

  يكون لتغيراتpH   تأثير على عودة االمتصاص المنفعل للحموض واألسس الضعيفةالبول 

  :آلية ذات أهمية سريرية قليلة ذلك ألن 
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أغلب الحموض واألسس الضعيفة تفقد فعاليتها عن طريق اإلستقالب الكبدي أكثر منه عن طريق اإلطراح   •

 الكلوي 

 البول  pH االستخدام السريري النادر لألدوية التي تؤدي إلى تغيرات كبيرة في  •

 سيالت واألمفيتامين على الترتيبمثال: قلونة البول أو تحميضه لزيادة إطراح األدوية في حاالت التسمم بالسالي            

 

 :التغير في اإلطراح الفعال على مستوى األنابيب الكلوية Changes in active renal tubule excretion 

   تنافس بين األدوية التي تستخدم نفس نظام النقل الفعال في األنابيب الكلوية 

 أمثلة:            

خالل تأخير إطرحه الكلوي )فائدة من  probenecid لين بمشاركته مع الـ البالسمية للبنس زيادة التراكيز  •

 عالجية(

لدى بعض المرض ى عند مشاركته مع مضادات اإللتهاب غير الستيروئيدية   methotrexateزيادة سمية الـ   •

 وعند وجود قصور كلوي( methotrexate)خاصة بالجرعات العالية من 

 

  إلى الكلية:التغير في كمية الدم المتدفق Changes in renal blood low 

   
ً
كمية الدم المتدفقة إلى بتثبيط إصطناع البروستاغالندينات الكلوية الموسعة لألوعية )التحكم جزئيا

 الكلية(

   :مثال 

لكن الـ ، في مستوياته البالسميةمع ارتفاع الحق  نقص االطراح الكلوي لليثيوم    indometacinالـ  سببي •

aspirin يغير مستويات الليثيوم في البالزماال  

بشكل عام: عند وصف مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية لمريض يتناول الليثيوم يجب مراقبة التراكيز  •

 البالسمية لليثيوم بشكل دائم

 

 :
ً
 Pharmacodynamic interactions           يالتدخالت الدوائية على مستوى التأثير الدوائثانيا

 شكل عام:تتضمن ب 

 ئيتأثير الدواالإضافة، تآزر تزيد داخالت ت •

 تضاد للتأثير الدوائي تداخالت  •

 األنظمة الفيزيولوجية نفسها عن طريق المستقبالت نفسها أو تؤثرالتي ألدوية تتم بين ا 

 لدوائيةاالتصنيف بالمقارنة مع التداخالت على مستوى الحركية  ةتداخالت سهل 
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 ر ذآتداخالت اإلضافة أو التAdditive or synergistic interactions: 

  جانبية تأثيرات  مما يسبب لتأثيرات لبعضهاإضافة اإلى دوائين لهما التاثيرات العالجية نفسها اء عطإيؤدي

 عكسية للدواء 
ً
 غالبا

 لةمثأ: 

نومات، الم االستخدام المترافق لألدوية المثبطة للجهاز العصبي المركزي مثل )مضادات الهيستامين،يؤدي  •

 خمول شديد إلى ( مضادات الصرع

 دوية ذات التأثيرات المولدة الضطراب النظم مثل: )مضادات اضطراب النظم،أل االستخدام المترافق ليؤدي  •

 اضطراب نظم بطينيإلى  (عدم توازن شاردي مثل المدرات األدوية التي تحدث

 

  تداخالت التضادAntagonistic interactions: 

  الشاد لنوع معين من المستقبالت مع األدوية الحاصرة لذلك المستقبل تأثيرية ذات الاألدو تتداخل  

 األدرينرجية βيحصر بحاصرات ( السالبوتامول  مثل ) نتقائيةاألدرينرجية اال  β2 الموسع القصبي لشاداتالتأثير : المث          

  (وية على مستوى المستقبالتتأثير األد )معاكسة عالجية تداخالت لفوائداستخدام هذه اليمكن 

 أمثلة: 

 في حال التسمم بالمركبات االفيونية(ترياق لمستقبالت المركبات االفيونية ) حاصرالنالوكسون:  •

 مستقبالت البنزوديازبينات لصر اح: الفلومازينيل •

 

 :التداخالت الناتجة عن اضطرابات السوائل والتوازن الشاردي 

  تي تؤثر على العضلة القلبية والنقل العصبي العضلي والكلية ر تأثيرات األدوية وخصوصا اليغيت 

  :من التداخالت المهمة:أمثلة 

 ية )سمية(زيادة فعالإلى  الغليكوزيدات القلبية مثل الديجوكسينمع المدرات )خاصة الفوريسيميد( تؤدي مشاركة  •

 الديجوكسين

إلى يرات حافظة للبوتاسيوم( أو مزودات البوتاسيوم المدرات الحافظة للبوتاسيوم + مثبطات االنجيوتنسين )تأثتسبب  •

 خطر مهدد للحياة نتيجة االرتفاع الكبير للبوتاسيوم

 

 :التداخالت الناتجة عن اضطرابات السوائل والتوازن الشاردي 

   :إلى  ةافإض آليات اإلطراح الكلوية المعتمدة على البروستاغالنديناتثبيط تتقوم بمضادات اإللتهاب غير الستيروئيدية

المدرات واألدوية الخافضة لضغط الدم لتأثر مما يؤدي إلى تأثر معاكس   إضعاف وظائف الكلية واحتباس الصوديوم والماء

 المستخدمة لعالج قصور القلب:  

  ه مع ستخدام جرعات عالية من الفورسيميد عند مشاركتامثال: مشاهدة مرض ى يتدهور لديهم القصور القلبي على الرغم من        
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 مضادات اإللتهاب غير الستيروئيدية        

 

 

 

 

 

 

 

 المباشرة التداخالت الفارماكوديناميكية غير  Indirect pharmacodynamic interaction 

 :مثال: في عالج داء السكري 

 يرغير اإلنتقائية تستطيع أن تحصر تحر   βتأخر الشفاء من حادثة انخفاض سكر الدم بواسطة البروبرانولول )حاصرات •

 الغلوكوز من الكبد( 

في  β2)حصر مستقبالت  βإضعاف التأثيرات الخافضة لسكر الدم ملجموعة السيلفونيل يوريا من قبل حاصرات  •

 لبنكرياس التي تتوسط تحرير األنسولين(ا

اإلنتقائية   βمرض ى السكري المعالجين باألنسولين أو بخافضات السكر الفموية يمكن أن تتم معالجتهم بحاصراتوبالتالي:   

لكن مع االنتباه إلى أمكانية تقنيع األعراض المألوفة النخفاض سكر الدم وضرورة ضبط سكر الدم والسيطرة عليه بشكل 

 حذر.

 

 غذاء( -تأثيرات الطعام على مدى التعرض لألدوية )تداخالت دواء

  تيوفيللين: -تداخالت أغذية 

 تصفية الـ  الحمية الغذائية الغنية بالبروتين تزيد منtheophylline 

ساعة عندما تتغير الحمية إلى عالية الكربوهيدرات قليلة  5.6إلى  7.2من  theophyllineيزداد متوسط العمر النصفي للـ  •

 لبروتين

  العمرالنصفي للـتنقص  (لى كربوهيدرات عطرية عديدة الحلقات)حاوي عالوجبة المعتمدة على لحم بقر مشوي على الفحم 

theophylline  بالمقارنة مع وجبة معتمدة على لحم بقر غير مشوي على الفحم %42حتى 

  األخذ غير المنتظم لفيتامينk (تحتوي تركيز عالي من فيتامين  الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والقرنبيطk ) يمكن

  warfarinـ أن يعدل من التأثير المضاد للتخثر لل

  ثمار العنب: -تداخالت دواء 

 بط االستقالب عن طريق تثبيط ال ثتCYP3A4 في جدار األمعاء 

 cyclosporineـ ال و felodipin: يزيد عصير العنب مستويات الـ المث •

  ـالبضخ تثبيط ال p-gp وية لبعض األد 

 

 اتفيروس  - التداخالت أدوية

 ة بعض التداخالت للفيروسات مع األدوية يمكن أن تعرض األفراد إلى نتائج مرضية نوعي 

ومصابين بفيروسات معينة  aspirin( عند األطفال الذين يأخذون الـ Reye´s syndromeمتالزمة راي ) ال:مث  •

 (اآللية ليست واضحة) نفلونزا وفيروس الحأل البسيطاأل مثل 
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 Summaryملخص 

 Drug interactions can cause significant patient harm and are important cause of morbidity. 

 The most important pharmacokinetic interactions involve drugs that can induce or inhibit 

enzymes in the hepatic cytochrome P450 system. 

  The effect of Pharmacodynamic interactions can often be predicted when the pharmacology of 

coadministered drugs is known. 

  In many cases potentially interacting drugs can be given concurrently, provided the possibility 

of interaction is kept in mind and any necessary changes to dose or therapy are initiated 

promptly. In some situations, however, concurrent use of potentially interacting drugs should 

be avoided altogether. 

       Important websites      

 https://www.gov.uk/drug-safety-update 

  http://www.hiv-druginteractions.org 
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