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 إلى: 2018تصنف وفقًا للمرجع الدوائي السوري 

i. .مضادات الحموضة وتطبل البطن 

ii. :مضادات التشنج 

 مضادات الموسكارين. -

 مرخيات العضالت الملساء ذات التأثير المباشر. -

iii. :أدوية القرحة الهضمية 

 .H2حاصرات مستقبالت الهيستامين  -

 مثبطات مضخة البروتون. -

 الممخليات والمعقدات. -

iv. .أدوية عسر الهضم والقلس المعدي المريئي 

v. .الملينات والمسهالت 

vi. .مضادات اإلسهال 

vii. .أدوية القولون والمستقيم 

 

 أوًًل: مضادات الحموضة وتطبل البطن:

الحموضة تجاريًا، والتي يمكن تناولها دون الحاجة لوصفة تتوفر العديد من مضادات  -

طبية. حيث تقوم بتعديل حموضة المعدة وتقلل من حرقة الفؤاد واالضطرابات المعدية. 

 تترافق بعض مضادات الحموضة بالسميتيكون والذي يخلص الجسم من الغازات.

التأثير: تفيد مضادات الحموضة )أمالح األلمنيوم والمغنيزيوم، كربونات الكالسيوم،  -

بيكربونات الصوديوم( في تدبير أعراض عسر الهضم الناتج عن القرحة،. تعطى هذه 

 4األدوية عادةً عند حدوث األعراض )أو توقع حدوثها( بين الوجبات وقبل النوم بتواتر 

تلزم األمر إعطاء جرعات بتواتر أعلى قد يصل إلى جرعة جرعات/يوم أو أكثر، وقد يس

 كل ساعة.

األشكال الصيدالنية: تتوافر مضادات الحموضة بشكل معلقات أو مضغوطات للمضغ أو  -

 أقراص علكة، وبشكل عام تعد األشكال السائلة أكثر فعالية من األشكال الصلبة.

غنيزيوم )هيدروكسيد األلمنيووم، كربونوات تمتاز المستحضرات الحاوية على أمالح األلمنيوم والم

المغنيزيوم، سيليكات المغنيزيوم الثالثية، هيدروكسيد المغنيزيوم( بأنها غير ذوابة بالماء وبالتالي 

تكون ذات تأثير طويل، وتميل أمالح األلمنيوم نظراً لخواصها المقبضوة إلوى إحوداث إمسواي، فوي 
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، وهووذا مووا يوونقص التووأثيرات الهضوومية للمستحضوورات حووين تملووال أمووالح المغنيزيوووم فعووالً مسووهالً 

 الحاوية على مشاركة بينهما.

التحووذيرات: يوصوووى بتجنوووم اسووتخدام مضوووادات الحموضوووة الحاويووة علوووى هيدروكسووويد  -

األلمنيوم لدى المرضى المصابين بانخفاض فوسفات الدم، وتوخي الحوذر لودى المرضوى 

 منيوم.الخاضعين للتحال الكلوي نظراً لخطر تراكم األل

تتمتووع بيكربونووات الصوووديوم بتووأثير سووريع مضوواد للحموضووة، وتسووبم لوودى اسووتخدامها بجرعووات 

عالية أو لمدة طويلة قالًء استقالبياً واحتباس السوائل، وهي قابلة لالمتصواص لوذا يوصوى بتجنوم 

 .استخدامها في حاالت القصور القلبي، وارتفاع ضغط الدم، والقصور الكلوي، والتشمع، والحمل

)الوديميتيكون  simethiconeهناي عدة مواد تشاري مع مضادات الحموضة تشمل السويميتيكون 

المنشط( الذي يقوم بدور مضاد لتطبل البطن )حيث يخفوض التووتر علوى سوطف الفقاعوات الغازيوة 

 في البطن ويسمف لها باالندماج والخروج(، وتكون هذه المستحضرات مفيدة لتخفيف الفواق.

 

 ثانيًا: مضادات التشنج:
 

 :antimuscarinicsمضادات المسكارين  - 1
توووؤثر مضوووادات الموسوووكارين علوووى عووودة مسوووتقبالت تتوضوووع فوووي أعضووواء مختلفوووة. فمضوووادات 

تخفووض بشووكلت معتوودلت موون حموضووة المعوودة  pirenaepineمثوول ال M1الموسووكارين االنتقائيووة ل

 وإفراز البيبسين.

 لمعالجة تشنجات العضالت الملساء المعدية المعوية:تشمل مضادات المسكارين المستعملة 

، الهيوسووووويامين atropine sulphateاألمينوووووات الثالثيوووووة )مثووووول كبريتوووووات األتوووووروبين  -

hyosciamine.) 

، بوتيول propantheline bromideمركبات األمونيووم الرباعيوة )مثول بروميود البروبوانثيلين  -

 (.hyoscine butylbromideبروميد الهيوسين 

يستخدم بروميد البروبانثيلين كعالج مساعد في االضطرابات المعدية المعوية الناتجوة عون تقلوص 

 العضالت الملساء 

:مرخيات العضالت الملساء ذات التأثير المباشر - 2  

، وزيت النعنع الفلفلي كمرخيات mebeverine، الميبيفرين alverineتستخدم مركبات األلفرين 

ضووالت الملسوواء المعويووة وتفيوود فووي تخفيووف األلووم النوواتج عوون متالزمووة األمعوواء مباشوورة التووأثير للع

 الهيوجة والداء الرتجي..

أشوهر، ويلجوأ فوي تودبيره  4التشنجات لدى األطفال: يشيع حدوث المغص لودى الرضوع حتوى سون 

بشووكل نقووط فمويووة، ويمكوون  hyosciamine sulphateإلووى اسووتخدام كبريتووات الهيوسوويامين 

بشكل نقط فموية إذ يفيد في تخفيف المغص المعوي وتطبل  simethiconeسيميتيكون استخدام ال

 البطن واالنزعاج البطني الناتج عن الغازات.

 

 ثالثًا: أدوية القرحة الهضمية:

تتعدد األسباب المؤدية لحدوث القرحات غالبًا، ولكنها تشتري بمكان اإلصابة حيث تصيم المعدة 

 والمعي الدقيق:
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 ::Helicobacter pyloriالقرحة المرافقة لإلنتان بجراثيم الملويَّة البوابية  .1

تنوووتج معظوووم القرحوووات المعديوووة والعفجيوووة غيووور المترافقوووة موووع تنووواول مضوووادات االلتهووواب غيووور 

، ويمكن تحقيق الشفاء Helicobacter pyloriالستيروئيدية عن اإلنتان بجراثيم الملويَّة البوابية 

ه القرحات من خالل القضاء على تلال الجراثيم باتباع أنظموة عالجيوة خاصوة يبودأ طويل األمد لهذ

  .استخدامها بعد إثبات وجود الخمج

لقد أثبتت أنظمة المعالجة الثالثية الهادفة إلى استئصال جراثيم الملويَّة البوابية )والتي يستخدم فيها 

احد( فائدتها في القضاء علوى هوذه مثبط لمضخة البروتون وصادين حيويين وتستمر مدة أسبوع و

موون المرضووى، وال يكووون هنوواي ضوورورة عووادةً لمتابعووة المعالجووة باألدويووة  %09الجووراثيم لوودى 

الهيسوتامينية(  h2 المثبطة إلفراز الحمض )مثبطوات مضوخة البروتوون أو حاصورات المسوتقبالت

 .إال في حال حدوث اختالطات قرحية كنزف القرحة أو انثقابها

 :لمرافقة ًلستخدام مضادات اًللتهاب غير الستيروئيديةالقرحة ا .2

يمكن استخدام األدوية المثبطة لمضخة البروتون للوقاية من القرحة الناتجة عن استخدام مضادات 

الهيسووتامينية فقووط إذا  H2 االلتهواب غيوور السوتيروئيدية، ويمكوون اسووتخدام حاصورات المسووتقبالت

  .كانت القرحة عفجية

 

 :الخيارات العالجية للقرحة الهضمية 

تعووووود األنظموووووة العالجيوووووة الثالثيوووووة التوووووي تتضووووومن الالنسووووووبرازول أو األوميبووووورازول موووووع 

الكالريثرومايسين واألموكسيسيلين الخيار األول في حال وجود مقاومة عالية للميترونيودازول أو 

توي تتضومن الالنسووبرازول أو كان وضع هذه المقاومة غير محدد تماماً، في حين تعود األنظموة ال

األوميبوورازول مووع الكالريثرومايسووين والميترونيوودازول الخيووار األول عنوودما يكووون معوودل هووذه 

 ً  .المقاومة منخفضا

 :H2 حاصرات المستقبالت الهيستامينية 

 ، الرانيتيووودينcimetidine السووويميتيدين) H2 تفيووود حاصووورات المسوووتقبالت الهيسوووتامينية

ranitidine ،الفاموتيدين famotidine)  في عالج القرحات المعدية والعفجية من خوالل إنقواص

، ويمكنها بجرعات عاليوة أن تونقص H2 اإلفراز الحمضي المعدي بحجبها لمستقبالت الهيستامين

 Zollinger-Ellison syndrome من إفراز الحمض المعودي فوي متالزموة زولينجروي أليسوون

 <ة البروتون مفضالً في هذه الحالةوإن كان استعمال مثبطات مضخ

 :proton pump inhibitors مثبطات مضخة البروتون

 ، البوانتوبرازولlansoprazole، الالنسووبرازول  omeprazole يثوبط كول مون األومبيورازول

pantoprazole  إفووراز الحمووض المعوودي موون خووالل تثبوويط الجملووة األنزيميووة المسووماة مضووخة

 .في خاليا المعدة الجدارية (H+/k+ ATPase) البروتون

أليسوووون  -يعووود كووول مووون الالنسووووبرازول واألوميبووورازول فعووواالً فوووي عوووالج متالزموووة زولينجووور

Zollinger-Ellison syndrome  بما فيها الحاالت المقاومة للمعالجات األخرى. 

 

 :complexes  والمعقدات chelates الممخلبات
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هو معقد من هيدروكسيد األلمنيوم والسوكروز المسولفن، يملوال خاصوية  sucralfateالسوكرالفات 

ضعيفة مضادة للحموضة، يعمول مون خوالل حمايوة المخاطيوة مون هجموات الببسوين الحمضوي فوي 

 .القرحات المعدية والعفجية

 

 رابعًا: أدوية عسر الهضم والقلس المعدي المريئي:

 

 :dyspepsiaعسر الهضم 
وانزعواج شرسووفي، شوعور بواالمتالء والشوبع المبكور، تطبول الوبطن أو يتظاهر عسر الهضم بألم 

الغثيان، وهو يظهر كعورض ألموراض نوعيوة كالقرحوة الهضومية، وداء القلوس المعودي المريئوي، 

والتهاب المعثكلة المزمن، ووجود الحصيات المرارية، أو نتيجوة اإلصوابة بسورطان المعودة، لكنو  

 الحاالت ويسمى عندها بعسر الهضم غير القرحي. ال يعود إلى سبم محدد في غالبية

يتضمن التدبير البدئي لعسر الهضم تجنم التودخين وتنواول الكحوول واألطعموة التوي تفواقم الحالوة، 

 H2وتنووواول وجبوووات صوووغيرة منتظموووة، وتعووود مضوووادات الحموضوووة وحاصووورات المسوووتقبالت 

األدويووة المنبهووة للحركيووة المعديووة الهيسووتامينية الخيووارات األولووى فووي المعالجووة، ويمكوون اسووتخدام 

 المعوية خاصةً عند االشتباه بوجود اضطراب في التحري المعوي.

 :gastro-oesophageal reflux diseaseالقلس المعدي المريئي 
يتميز داء القلس المعدي المريئي )سواًء كان أّكاالً أو غير أّكوال( بمجموعوة مون األعوراض تتمثول 

ضي، وفي بعض األحيان عسر بلع، والتهاب موري، وقرحوة، وقود تظهور بحرقة الفؤاد، تجشؤ حم

 بعض التضيقات وقد يرافق ذلال حاالت ربويّة.

تتضمن معالجة القلس استخدام األدويوة وتغييور العوادات الغذائيوة وأسولوب الحيواة، ويمكون اللجووء 

 إلى الجراحة في بعض األحيان

مريئوي ذات األعوراض الخفيفوة اسوتخدام مضوادات يتضمن التدبير البدئي لحاالت القلس المعودي ال

 H2الحموضووة واأللجينووات )راجووع قسووم مضووادات الحموضووة(، وتقوووم حاصوورات المسووتقبالت 

الهيسووتامينية بتقليوول إفووراز الحمووض ويمكوون توودبير الحوواالت المعنوودة باتبوواع دورة عالجيووة بأحوود 

 مثبطات مضخة البروتون.

لقلس وتعوديل نموط حيواتهم، وإرشوادهم إلوى ضورورة من الضرورة متابعة المرضوى المصوابين بوا

إنقوواص اسووتهالي األغذيووة الدهنيووة، وإنقوواص الوووزن، واإلقووالع عوون التوودخين وتنوواول المشووروبات 

 الكحولية، والنوم بوضعية يكون فيها مستوى الرأس أعلى من مستوى بقية الجسم.

 

 خامًسا: الملينات والمسهالت:

قاست بتواتر أقل مموا اعتواد عليو  الموريض فوي الحالوة الطبيعيوة، يعرف اإلمساي بأن  خروج براز 

 وليس مجرد غياب التبرز اليومي كما يتصور الكثيرون ممن يشكون اإلمساي.

تستخدم الملينات عادة في تدبير اإلمساي الناجم عن تناول األدوية، ولطرد الطفيليات بعد المعالجة 

 جراءات الشعاعية.بمضادات الديدان، وإلفراغ األمعاء قبل اإل

  

 :bulk-forming drugsالملينات الكتلوية  - 1 
تعمل الملينات الكتلوية على تخفيف اإلمساي من خالل زيادة حجم الكتلة البرازيوة وهوذا موا يوؤدي 

 إلى تنبي  الحركات التمعجية لألمعاء، ويتطلم ظهور تأثيرها الكامل عدة أيام.
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 كافية من السوائل مع هذه األدوية لمنع حدوث انسداد معوي.يجم المحافظة على تناول كميات 

تعوود نخالووة القمووف غيوور المعالجووة المووأخوذة مووع الطعووام أو عصووير الفواكوو  أكثوور الملينووات الكتلويووة 

فعاليةً، أما النخالة المطحونة فإنها تتمتع بمذاق أكثر استحساناً، ويمكن اسوتخدامها بكميوات زائودة، 

لمواء تكوون أقول. أموا المرضوى غيور القوادرين علوى تحمول النخالوة فويمكن لكن قدرتها علوى حوبس ا

 .methylcelluloseإعطاؤهم الميتيل سللوز 

 :stimulant laxativesالملينات المنبهة  - 2 
وأفوووراد مووون  picosulfate، البيكوسووولفات bisacodylتتضووومن الملينوووات المنبهوووة البيزاكوديووول 

، ولم يعد من الشائع استخدام الملينات ذات التأثير الشوديد sennaمجموعة األنتراكينون مثل السنا 

 مثل زيت الخروع والقشرة المقدسة.

 21يو6تؤدي الملينات المنبهة دورهوا مون خوالل زيوادة تحوري األمعواء، ويبودأ فعلهوا بوالظهور بعود 

 ساعة من تناولها فموياً. 

بشكل تحاميل كملين منب ، حيث يقوم بتنبي  غشاء المستقيم بفضل  glycerineيستخدم الغليسرين 

خواص  المخرشة. يعد الصابون اللين أكثر تخريشاً لذا يجوم تجنوم اسوتخدام رحضوات الصوابون 

 اللين خاصةً لدى الحوامل إذ يمكن أن تسبم التهاباً في مخاطية القولون.

 :osmotic laxativesالملينات الحلولية  - 3
هذه الملينات من خالل االحتفاظ بالسوائل داخل األمعاء بالتناضف أو عبر تغيير توزع الماء تعمل 

 في الكتل البرازية.

هو سكر مضواعف نصوف صونعي غيور قابول لالمتصواص عبور الطريوق  lactulose.الالكتولوز 

لال فهووو الهضوومي، يسووبم إسووهاالً حلوليوواً، ويثووبط تكوواثر الجووراثيم والعضووويات المنتجووة للنشووادر لووذ

 مناسم في عالج االعتالل الدماغي الكبدي.

 :faecal softenersمطريات الكتلة البرازية  - 4 
يعد البارافين السائل المزلق البرازي التقليدي، إال أن استعمال  مشوب بالعديد من المسواو  تتمثول 

 بالتخريش الشرجي الناتج عن استخدام  المديد

فعوالً مزلقواً ومطريواً للكتلوة  arachis oilتمارس الرحضات الحاوية علوى زيوت الفوول السووداني 

 البرازية السادة وتقوم بتحفيز حركة األمعاء.

  

 :bowel cleansing solutionsالمحاليل المفرغة لألمعاء  - 5 
ية، وذلوال للتأكود تستخدم هذه المحاليل قبل جراحوة القولوون، وتنظيور القولوون، والفحووص الشوعاع

 من خلو األمعاء من أي مواد صلبة، وال تستخدم في معالجة اإلمساي.

 

 سادًسا: مضادات اإلسهال:

 تعالج هذه األدوية أعراض اإلسهال ويجم عدم وصفها إال بعد التأكد من سبم اإلسهال.

اإلسوهال الحواد كموا تشكل معالجة نفاد السوائل والشوارد والوقاية منها اإلجراء األول فوي معالجوة 

فووي التهوواب المعوودة واألمعوواء، وتكووون هووذه المعالجووة ضوورورية بشووكل خوواص بالنسووبة للرضووع 

والمرضى الموهنين وكبار السن، وتتطلم الحاالت الشديدة من نفاد السوائل إدخال الموريض إلوى 

 رد(.المشفى واإلعاضة اإلسعافية للسوائل والشوارد )راجع قسم المحاليل الوريدية والشوا
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والعواملللللللل المدمصلللللللة  bulk-forming drugsالعواملللللللل الكتلويلللللللة  - 1

adsorbents: 
تمثل زيادة األلياف في الوارد الغذائي المعالجوة المثاليوة الضوطرابات األمعواء الوظيفيوة المترافقوة 

 methylcelluloseباإلسهال، إال أن  من الممكن استعمال العوامول الكتلويوة مثول الميتيول سوللوز 

واأللياف ذات المنشأ النباتي كالنخالة كبدائل أللياف الغذاء، ويالحظ أن هذه العوامل بطيئة التأثير 

لكنها بالمقابول ممنوة جوداً وتفيود فوي السويطرة علوى تماسوال الكتلوة البرازيوة فوي مفواغرة اللفوائفي أو 

 القولون، وفي السيطرة على اإلسهال المرافق للداء الرتجي.

 في الحاالت اإلسهالية الحادة. kaolinم العوامل المدمصة مثل الكاولين ال ينصف باستخدا

 :antimotility drugsاألدوية المضادة للتحرك  - 2
 codeine، المشوووتقات األفيونيوووة مثووول فوسوووفات الكوووودئين loperamideتضوووم اللوبيراميووود 

phosphate  والديفينوكسيالتdiphenoxylateسهال الحاد ، وهي تستخدم لتخفيف أعراض اإل

فووي الحوواالت غيوور المختلطووة لوودى البووالغين، وينصووف باسووتخدامها فووي عووالج اإلسووهال الحوواد لوودى 

 األطفال.

 

 

 سابعًا: أدوية القولون والمستقيم:

 األمراض المعوية اًللتهابية: -
 (:crohn’s diseaseوداء كرون  ulcerative colitis)التهاب القولون التقرحي 

األمراض إلى المعالجة الدوائية، واتباع حمية غذائية معينة، وإلى الجراحة فوي  يُلجأ في تدبير هذه

 الحاالت الشديدة أو المزمنة الناشطة، وتستخدم في المعالجة الدوائية زمرتان دوائيتان:

 sulfasalazine: تضوووووووم السلفاسووووووواالزين aminosalicylates األمينوساليسللللللليالت -

 .mesalazineوالميساالزين 

والبريوودنيزولون  hydrocortisone: تضووم الهيوودروكورتيزون يدات القشللريةالسللتيروئ -

prednisolone. 

تعالج األمراض الخفيفوة إلوى متوسوطة الشودة التوي تصويم المسوتقيم )التهواب المسوتقيم( أو السويني 

)التهاب القولون البعيد( بدئياً بالتطبيق الموضعي ألحد الستيروئيدات  rectosigmoidالمستقيمي 

أو  prednisoloneأو البريوووودنيزولون  budesonideشوووورية )مثوووول رحضووووات البوديسووووونيد الق

تحاميل البريودنيزولون( أو أحود األمينوساليسويالت، وتكوون المستحضورات الرغويوة مفيودة بشوكل 

 خاص لدى المرضى الذين يجدون صعوبة في استبقاء الرحضات السائلة.

 :aminosalicylatesاألمينوساليسيالت  -

أمينوساليسيليال موع السولفابيرين،  5هو عبارة عن توليفة لحمض  sulfasalazineالسلفاساالزين 

حيث يعمل هوذا األخيور كحامول للودواء إلوى موقوع التوأثير فوي القولوون، موع ذلوال فهوو ال يخلوو مون 

 بعض التأثيرات الجانبية.

أمينوساليسيليال(  5حمض )وهو  mesalazineتمتاز األمينوساليسيالت الحديثة مثل الميساالزين 

بانعوودام التووأثيرات الجانبيووة المرتبطووة بالسوولفوناميد التووي يبووديها السلفاسوواالزين، مووع ذلووال يسووبم 

 الميساالزين بعض اآلثار الجانبية تشمل االضطرابات الدموية.
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 أدوية التخدير
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 :المخدرات العامة 

المخدرات الوريدية مثل الكيتامين واإلنشاقية )قد تكون غازات أو سووائل طيوارة( مثول يوجد منها 

الهالوتان لكن تراجع استخدام  بسبم ترافقو  موع حودوث سومية كبديوة شوديدة، واإليزوفلووران هوو 

 المخدر االستنشاقي المفضل الستخدام  في طم التوليد.

 

 المخدرات الموضعية: 

المخوودرات الموضووعية علووى عوودة عواموول مثوول معوودل االمتصوواص  يعتموود تقوودير جرعووة اآلمنووة

واإلطراح وقوة الدواء وعمر المريض ووزن  والحالة الجسدية والتوعية الدموية في المنطقة التي 

 يحقن في  الدواء ومدة التطبيق. 

يجووم عوودم حقوون المخوودرات الموضووعية فووي األنسووجة الملتهبووة أو المصووابة بخمووج أو سووطف الجلوود 

حيث تزيد مثل هذه الحاالت من االمتصاصية إلوى داخول الودم وبالتوالي تزيود مون اآلثوار  المتضرر

 الجانبية الجهازية.

تنتج التأثرات السمية للمخدرات الموضعية عن التراكيز العاليوة جودًا للموادة المخودرة فوي البالزموا 

وحوول الفوم  والتي تنعكس كوأعراض سوريرية تشومل شوعور بالودوار والنعواس والخودر فوي اللسوان

 وغثيان وإقياء وصداع واختالجات ، وممكن أن تصل إلى اضطرابات قلبية. 

هناي مخدرات موضعية إسترية وأخرى أميدية، تكن تفاعالت فرط التحسوس أعلوى عنود اسوتخدام 

المخووودرات الموضوووعية اإلسوووترية كالتتراكوووائين والبنزوكوووائين والبروكوووائين، ويوووذكر أمثلوووة علوووى 

 الليدوكائين مثاًل. المخدرات األميدية

يمكن استعمال المقبضات الوعائية كاألدرينالين مع المخدرات الموضعية للحد من التدفق الودموي 

في موضع التطبيق وبالتالي إبطواء معودل االمتصواص وإطالوة زمون التوأثير، حيوث أن المخودرات 

الموضعية تسبم توسعًا في األوعية الدموية. لكن، غير مسموح بهذه المشاركة فوي الحواالت التوي 

ون فيها استخدام األدرينالين خطيًرا كمرضى فرط ضغط الدم الشديد ونظم القلم غير المستقر. يك

مكغ/موول،  12.5مووع أدرينووالين  %2هووذه المشوواركة عووادةً مووا تكووون فووي التخوودير السووني ليوودوكائين 

يبيفاكوائين وبالنسبة لمرضى فرط ضغط الدم الشديد أو نظوم القلوم غيور المسوتقر يمكون اسوتخدام م

 ده دون أدرينالين.لوح
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 أدوية الجهاز الحركي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إلى: 2018تصنف وفقًا للمرجع الدوائي السوري 

viii. :مضادات اًللتهاب غير الستيروئيدية 
 األسبرين. -

 مشتقات حمض البروبيونيك. -

 األدوية ذات الخواص المشابهة لمشتقات حمض البروبيونيك. -

 .2الستيروئيدية المثبطة انتقائيًا ألنزيم السيكلوأوكسجينازمضادات اًللتهاب غير  -
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ix.  أدوية التهاب المفاصل الرثياني. –مرممات المفاصل 

x. .أدوية النقرس 

xi. .المرخيات العضلية 

xii. :أدوية اضطرابات النقل العصبي العضلي 
 مضادات الكولين أستراز. -

 المعالجة الكابتة للمناعة. -

xiii.  الموضعية.محمرات الجلد ومضادات الرثية 

 
 أوًًل: مضادات اًللتهاب غير الستيروئيدية:

تتميز مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية لدى اسوتخدامها بجرعوات مفوردة بفعاليوة مسوكنة لأللوم 

مشابهة لفعالية الباراسيتامول، ولكن يفضل هذا األخير عليها خاصوة لودى المسونين .أموا جرعاتهوا 

تأثيراتها المسكنة فعاليوة مضوادة لاللتهواب وهوذا موا يجعول منهوا  الكاملة المنتظمة فتملال إلى جانم

خياًرا عالجيًا في تدبير األلم المستمر المترافق موع االلتهواب، وأكثور فعاليوةً مون الباراسويتامول أو 

المسكنات األفيونيوة فوي عوالج االلتهابوات المفصولية )التهواب المفاصول الرثيواني( وبعوض حواالت 

دمووة )مووع أن الباراسوويتامول يووؤمن سوويطرة كافيووة علووى األلووم فووي االلتهابووات الفصووال العظمووي المتق

العظميووة المفصوولية(، وقوود تفيوود هووذه المركبووات فووي تخفيووف اآلالم الظهريووة واضووطرابات النسووج 

 الرخوة.

 

 :اختيار مضاد اًللتهاب غير الستيروئيدي 
الفعاليووة، لكوون هنوواي  ال اختالفووات جوهريووة بووين مضووادات االلتهوواب غيوور السووتيروئيدية موون حيووث

 اختالفات هامة من حيث درجة التحمل واالستجابة الفردية لها.

يحدث تفريج األلم بعد الجرعة األولى مباشرة. أما الحصول على التأثير الكامل المسكن لأللم بعود 

أسبوع من المعالجة. تظهور التوأثيرات المضوادة لاللتهواب بعود حووالي ثالثوة أسوابيع. إن لوم تالحوظ 

 ل ثالثة أسابيع يجم التبديل إلى دواء مخر.خال

 

  :آلية التأثير 
تونقص مضوادات االلتهواب غيور السوتيروئيدية موون إنتواج البروسوتاغالندينات عبور تثبيطهوا ألنووزيم 

، وتختلف في انتقائية تأثيرها المثوبط لمختلوف أنمواط السيكلوأوكسوجيناز. COXالسيكلوأكسجيناز 

فق مع تحمل معوي معدي أفضل. التحمل المعدي المعوي األفضول تترا COX2مثاًل: االنتقائية ل

ال يعنووي أنوو  الخووط العالجووي األول بالضوورورة، بوول يجووم أخووذ التووأثيرات الجانبيووة األخوورى بعووين 

 الذي قد يؤدي آلثار جانبية وعائية. االعتبار، مثل السليكوكسيم

 :Aspirin & Salicylatesاألسبرين والساليسيالت  .1
الخيار التقليدي كمسكن لأللم ومضاد لاللتهاب، إال أن  لم يعد الخط العالجوي كان األسبرين  -

األول فووي معالجووة التهوواب المفاصوول الروموواتيزمي، ويتجوو  األطبوواء حووديثًا نحووو مضووادات 

 التهاب ال ستيروئيدية أخرى.
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 مشتقات حمض البروبيونيك: .2
يملووال اإليبوووبروفن خواًصووا مسووكنةً لأللووم ومضووادةً لاللتهوواب  :ibuprofenاإليبللوبروفن  -

وخافضةً للحرارة، ويتميز بأن اآلثار الجانبية الناتجة عن اسوتعمال  أقول مون اآلثوار الناتجوة 

عوون غيووره موون مضووادات االلتهوواب غيوور السووتيروئيدية، إال أن تووأثيره المضوواد لاللتهوواب 

يكوون فيهوا االلتهواب واضوًحا ومسويطًرا كموا  أضعف، ويعد غير مالئمت لعالج الحاالت التي

 غ. 2.4-1.6في النقرس الحاد. الجرعة اليومية: 

: يصنف ضمن الخيارات العالجية األولى في تخفيف Naproxenالنابروكسين  -

االلتهابات المرافقة لالضطرابات المفصلية والعضلية الهيكلية ألن  يتمتع بفعالية جيدة 

 ر الجانبية.وبنسبة حوادث منخفضة لآلثا

يماثل اإليبوبروفن في الخواص المضادة لاللتهاب إال أن  :ketoprofenالكيتوبروفن  -

استعمال  يترافق بآثار جانبية أكثر. ويوجد مصاوغ ل  يدعى الديكسكيتوبروفين 

Dexketoprofen. 

باإليبوبروفن، : ال يتمتع الدواء بأي مزايا إضافية مقارنةً flurbiprofenالفلوربيبروفن  -

 غير أن  يتفوق علي  من حيث الفعالية.

 

 األدوية ذات الخواص المشابهة لمشتقات حمض البروبيونيك: .3
 : يماثل في تأثيره ومثاره الجانبية النابروكسين.Diclofenacالديكلوفيناك  -

: تأثيره يعادل أو يفوق تأثير النابروكسين، ويترافق indomethacin األندوميتاسين -

استخدام  بحوادث أعلى لآلثار الجانبية كالصداع، والدوار، واالضطرابات المعدية 

 المعوية. 

مستقلم لإلندوميتاسين ويستعمل في حاالت الفصال  :Acemetacineاألسيميتاسين  -

 واأللم وااللتهاب بعد الجراحة. العظمي والتهاب المفاصل الروماتيزمي وألم أسفل الظهر

يتمتوع بفعاليوة قليلوة مضوادة لاللتهواب. يسوتخدم  :Mefenamic acidحمض الميفيناميك  -

بشكل خاص لعسر الطمث محليًا. وقود يترافوق اسوتخدام  بحودوث إسوهال وفقور دم انحاللوي 

 يتطلم إيقاف المعالجة.

لأللووم الخفيووف إلووى المتوسووط : يسووتخدم فووي التوودبير قصووير األموود ketorolacالكيتللوروًلك  -

 التالي للجراحة. 

 : يشاب  النابروكسين من حيث التحمل.sulindacالسولينداك  -

: أدخوول الميلوكسوويكام فووي المعالجووة قصوويرة األموود للفصووال meloxicamالميلوكسلليكام  -

 العظمي والمعالجة طويلة األمد اللتهاب المفاصل الرثياني.

 يشاب  في تأثيره النابروكسين النابوميتون: -

: يتمتووع بفعاليووة مشووابهة لفعاليووة النابروكسووين، وتسوومف فتوورة piroxicamالبيروكسلليكام  -

تأثيره الطويلة باستخدام  بجرعة يومية واحدة فقوط، إال أن مثواره الجانبيوة المعويوة المعديوة 

 أكبر وتواتر أكبر لردود الفعال الجلدية الخطرة.

 أدوية أخرى: االسيكلوفيناي،اإليتودوالي، التينوكسيكام، التوليميتين.وتضم هذه المجموعة 

 

مضلللللادات اًلتهلللللاب غيلللللر السلللللتيروئيدية المثبطلللللة انتقائيًلللللا ألنلللللزيم  .4

 :(COX2) 2السيكلوأوكسجيناز
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مون المثبطوات االنتقائيوة  :celecoxibوالسيليكوكسليب  Etorecoxibاإليتوريكوكسيب  -

مشابهة لفعالية الديكلوفيناي، ويشتركان مع بقية مضادات ، ويتمتعان بفعالية cox-2ألنزيم 

االلتهاب غير الستيروئيدية في اآلثار الجانبيوة، ويتميوزان بوأن خطور الحووادث الشوديدة فوي 

القسم العلوي من القناة المعدية المعوية يكون أقل، ولكن ال يعود لهوذه الميوزة أي قيموة لودى 

 بجرعات منخفضة من األسبرين.المرضى الذين يتلقون عالجاً مزامناً 

رخص كل منهما لتسكين األلم في الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار 

 المقسط، ورخص اإليتوريكوكسيم لتخفيف ألم النقرس الحاد.

 

 تحذيرات وتوصيات:

ود قرحووات تعتبوور مضووادات االلتهوواب االنتقائيووة وغيوور االنتقائيووة مضووادات اسووتطباب عنوود وجوو -

هضمية أو نزوف معدية معوية. وفي حال المرضى المعرضوين بخطور اإلصوابة بقرحوة هضومية 

ومن بينهم المسنين ال بد من معالجة مرافقة وقائية للمعدة )ومنها مثبطوات مضوخة البروتوون مثول 

 األوميبرازول(، ويمكن إنقاص تأثيراتها المعوية لألشكال الفموية مثل عسر الهضم بشوكل جزئوي

عبوور تناولهووا مووع الطعووام أو الحليووم أو باسووتخدام المستحضوورات المغلفووة معويًووا أو تغييوور طريووق 

 اإلعطاء.

 يجم توخي الحذر لدى مرضى داء كرون والتهاب الكولون التقرحي الحتمال تفاقم الحالة. -

يور أظهرت نتائج الدراسات الحديثة حول األموان النسوبي لمضوادات االتهواب غيور السوتيروئيدية غ

االنتقائية بأن اإليبوبروفين هو األقل خطورةً من حيث مثاره الجانبية التي تطال القسم العلووي مون 

 السبيل الهضمي، واألعلى خطورة هو البروكسيكام والكيتوبروفين والكيتوروالي.

يفضل بودء العوالج بأقول جرعوة موصوى بو  وعودم اسوتخدام أكثور مون مركوم واحود مون مضوادات 

 لستيروئيدية في من واحد.االلتهاب غير ا

بسبم االستخدام الشوائع لألسوبرين كمميوع للودم ال بود مون اإلشوارة إلوى أن مشواركت  موع مضوادات 

االتهاب غير الستيروئيدية يزيد مون اآلثوار الجانبيوة المعديوة المعويوة، إال عنود الحاجوة الماسوة موع 

 مراقبة المريض.

مضادات استطباب لدى المصابين بقصور قلبوي تعتبر مضادات االتهاب الغير ستيروئيدية  -

 شديد، ويجم توخي الحذر في عيوب التخثر وبعض األمراض القلبية والوعائية.

يكمن الخطر في تناول جرعات عالية منها ولفترات طويلة لذا ينصف باسوتخدام أقول جرعوة فعالوة 

 األعراض. من مضاد االتهاب الالستيروئيدي وألقصر فترة ممكنة بغرض السيطرة على

بالنسبة لمرضى الربو يجم توخي الحذر لودى وصوف هوذه األدويوة فقود توؤدي إلوى تودهور  -

 حالة الربو.

 

 

 ثانيًا: مرممات المفاصل:

: يسوتعمل فوي الفصوال العظموي للركبوة، تحقون Hyallurnic acidحمض الهيالورونيك  -

الطبيعوووي هيالورونووات الصووويدوم داخوول المفصوول كتعوووويض عوون الحمووض الهيووالوروني 

الموجود في السائل الزليلي، تخفف األلوم لمودة تتوراوح مون شوهر لسوتة أشوهر. كموا رخوص 

 لتفريج األلم بعد التواء الكاحل والتهاب مفصل المرفق.
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هووو مووادة طبيعيووة تسووتخدم لتخفيووف أعووراض الفصووال  :Glucosamineالغلوكللوزأمين  -

اري موع مركبوات أخورى كوبعض العظمي الخفيفة إلوى المتوسوطة فوي الركبوة، غالبًوا موا يشو

 الفيتامينات 

 

: يفيد الحقون داخول المفصول مؤقتًوا فوي الفصوال العظموي خاصوة إذا الستيروئيدات القشرية -

 كان مرتبط بالتهاب النسج الرخوة.

 

 أدوية التهاب المفاصل الرثياني:
يمكووووون لوووووبعض األدويوووووة الموووووؤثرة علوووووى االسوووووتجابة المناعيوووووة مثووووول مركبوووووات البنيسووووويالمين 

penicillamine والهيدروكسووووووووي كلوووووووووروكين ،hydroxychloroquine والكلوووووووووروكين ،

وأمووووالح الووووذهم أن تثووووبط موووون تقوووودم التهوووواب المفاصوووول  sulphasalazineوالسلفاسوووواالزين 

 الروماتويدي و يؤثر السلفاساالزين وربما أمالح الذهم على تقدم  التهاب المفاصل الصدافي. 

 مالحظات: 

أدويووة التهوواب المفاصوول الرثيوواني  تووؤثر علووى تطووور الموورض وتتطلووم ظهووور االسووتجابة  -

أشهر من المعالجوة علوى خوالف مضوادات االلتهواب غيور السوتيروئيدية سوابقة  6-2الكاملة 

 الذكر التي تسيطر على األعراض فقط.

هوواب يمكوون أن تالحووظ فووي الوصووفات مشوواركة بووين كابتووات المناعووة المسووتخدمة كأدويووة اللت -

المفاصل الرثياني مع الستيروئيدات القشرية لعوالج التهواب المفاصول الرثيواني، كموا يمكون 

 ان تالحظ تفاوت في الجرعات زيادة أو نقصان حسم حالة المريض.

يمكوون اسووتخدام الميتورتيكسووات اللتهوواب المفاصوول الشووبابي مجهووول السووبم ، وقوود يسووتخدم  -

 السلفاساالزين كبديل لكن  غير مرخص.

 

 :penicillamineلبنيسيالمين ا 

أسبوع. يجم إجوراء تعوداد دمووي )بموا يشومل  12-6ال نتوقع أي تحسن في األعراض قبل مرور 

تعووداد الصووفيحات( وفحوووص بوليووة قبوول بوودء المعالجووة بالبنيسوويالمين وبشووكل أسووبوعي أو نصووف 

شوهري خووالل الشووهرين األولووين وبصوورة شووهرية خووالل مراحوول العوالج الالحقووة لتحووري حوودوث 

ل أسبوع من أي زيادة اضطرابات دموية أو حدوث بيلة بروتينية، وكما تجرى هذه الفحوص خال

 للجرعة.

 من مثاره الجانبية: غثيان ، طفف، تراجع حاسة التذوق بعد مرور ستة أسابيع من البدء بالمعالجة .

 

 الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين:

رغووم اسووتخدامها كمضووادات مالريووا بشووكل شووائع لكوون يسووتخدمان أيًضووا فووي بعووض االضووطرابات 

ي أخير بسوبم االضوطرابات العينيوة التوي قود تسوببها. كموا تسوتخدم االلتهابية للمفاصل كخط عالج

لمعالجووة الذئبووة الحماميووة الجهازيووة عنوودما تشوومل الجلوود والمفاصوول لكوون ال تسووتخدم لعووالج التهوواب 

 المفاصل الصدافي.

 

 :sulfasalazineالسلفاساًلزين 
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المفاصول الرثيواني. يوصوى باختبوار يعمل السلفاساالزين على تثبيط الفعالية االلتهابية فوي التهواب 

 وظيفة الكبد بصورة شهرية خالل األشهر الثالثة األولى.

 

 يوجد أيًضا الليفلونوميد والذي يؤثر على الجهاز المناعي ويستخدم كدواء مضاد للرثية. -

 

 

 

 أدوية النقرسثالثاً:
النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل، ويتميز بهجمات متكوررة مون توورم واحمورار المفاصول. 

مون الحواالت. ينوتج عون توراكم حموض  %50يصاب المفصل في قاعدة إصبع القدم فوي أكثور مون 

 البول في الدم، حيث يتحول إلى كريستاالت تترسم في المفاصل.

لجة هجمات النقورس الحوادة واألدويوة المسوتخدمة فوي يجم التمييز بين األدوية المستخدمة في معا

 العالج طويل األمد للسيطرة على المرض.

 هجمات النقرس الحادة: - 1
يمكن معالجة هجمات النقرس الحادة باستخدام جرعات كبيرة من مضوادات االلتهواب غيور  -

، indomethacin، واألندوميتاسووووووين diclofenacالسووووووتيروئيدية مثوووووول الووووووديكلوفيناي 

، piroxicam، والبيروكسويكام naproxen، والنابروكسين ketoprofenالكيتوبروفين و

 .sulindacوالسولينداي 

بووديالً مناسووباً لمضوادات االلتهوواب غيوور السووتيروئيدية فووي  colchicineيشوكل الكولشيسووين  -

 حال كانت مضادة استطباب كما في بعض االضطرابات القلبية .

ات االتهواب مضوادات اسوتطباب نلجوأ إلوى السوتروئيدات في حال كوان الكولشيسوين ومضواد -

 القشرية فمويًا وحقنًا.

 السيطرة طويلة األمد على النقرس: - 2

يُلجأ إلى المعالجة طويلة األمد للنقرس عند تكرر الهجمات الحادة ويمنوع اسوتخدامها أثنواء الهجموة 

إنقاص حموض البوول سوواء بإنقواص وإنما بعد أسبوع إلى أسبوعين من الهجمة. ومبدأ العالج هو 

 اصطناع  أو زيادة إطراح :

إنقاص اصطناع حموض البوول انطالقواً مون البورينوات باسوتخدام مثبطوات أنوزيم الكوزانتين  -

 (.allopurinol)األلوبورينول  xanthine oxidaseأوكسيداز 

زون زيادة إطراح حمض البول في البول )باستخدام طارحات حمض البول كالسولفين بيرا -

sulfinpyrazone  والبروبنسيدprobenecid حيث تسهم هاتوان اآلليتوان فوي تصوحيف ،)

 فرط حمض البول في الدم.

 مالحظة:

ذكرنا سابقًا أن  يمنع استخدام أدوية النقرس طويلة األمد في حال وجود هجمة حادة إال بعود  -

الهجموات الحوادة أسبوع إلى أسبوعين من الهجمة، لكن يمكن مالحظوة اسوتخدام أحود أدويوة 

 كعوامل وقائية في بداية العالج طويل األمد.

في حال حدوث هجمة حادة أثناء العالج طويول األمود للنقورس ال بود مون اسوتمرار المعالجوة  -

 طويلة األمد بنفس الجرعات ومعالجة الجمة الحادة بصورة مستقلة.
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ً :  المرخيات العضلية  رابعا

تستخدم مرخيات العضالت الهيكلية لتخفيف التشنجات العضلية المزمنة أو فورط التووتر التشونجي 

أو األذيووات العصووبية األخوورى، ولكنهووا ال  multiple sclerosisالمترافووق مووع التصوولم المتعوودد 

 تستخدم لتخفيف التشنجات المرافقة لألذيات الصغرى.

م ذكرهوا ضومن هوذه الفقورة عون المرخيوات العضولية تختلف المرخيات العضلية الهيكلية التوي سويت

المستخدمة في التخدير بآلية التأثير، فواألولى توؤثر علوى الجملوة العصوبية المركزيوة والثانيوة تقووم 

 بحجم النقل في الوصل العصبي العضلي.

 

: يمكوون تفووادي ظهووور اآلثووار الجانبيووة األساسووية للوودواء كالتهدئووة ونقووص baclofenالبللاكلوفين 

 ر بزيادة جرعة الدواء بشكل بطيء.التوت

 يمكن استخدام  إلرخاء العضالت الهيكلية. :diazepamالديازيبام 

 األدرينالينية. 2: من األدوية الشادة لمستقبالت ألفا tizanidineالتيزانيدين 

 methocarbamolالميثوكاربامول 
 6يوو4ريعة ويمتوود تووأثيره بووين : يتمتووع الوودواء ببدايووة تووأثير سووcarisoprodolالكللاريزوبرودول 

 ساعات.

 يتم مشاركت  غالبًا مع الباراسيتامول.: chlorzoxazoneكلورزوكسازون 

 

 

ً خامس  : أدوية اضطرابات النقل العصبي العضلي:ا
 مضادات الكولين أستراز: .1

وهي الخط العالجي األول في حاالت الووهن العضولي الووخيم، تعمول هوذه المجموعوة علوى تثبويط 

أنزيم الكولين أستراز، المخرب لألستيل كوولين )ناقول عصوبي يعوزز النقول العصوبي العضولي فوي 

 ملغ ويتم إعطاؤه كل ساعتين. 180العضالت اإلرادية( مثل النيوستيغمين وتبلغ جرعت  العظمى 

الكولين استراز تنتج عدد من اآلثار الجانبية المسكارينية: زيوادة التعورق، إفوراز اللعواب مضادات 

واإلفراز المعدي، تباطؤ القلم. ويمكن معاكسة هذه التأثيرات باستخدام أدوية مضادة للموسكارين 

 مثل األتروبين.
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 األدوية النباتية
 

 النبات
القسللللللللللم 

 المستعمل
 التأثير الفارماكولوجي المادة الفعالة

Nicotiana 

tabacum  التبغ 
 األوراق

أكثلللللر –نيكوتين)زيلللللر طيلللللار 

 -%33القلويلللللللللللللللللللللللللللللللدات  

–أنابلللللللللازين  -نولرنيكلللللللللوتين

 أناتابين

يللرثر علللى مسللتقبالت 

األسلللللللللللتيل كلللللللللللولين 

يحسللللن  –النيكوتينيللللة 

الللللذاكرة عللللن طريلللل  

تحللللللريض اًلشللللللارات 

النيكلللوتين  –العصلللبية 

 قاتل حشرات

Conium 

maculatum 

 الشوكران

 الثمار
و  coniineبللللللللللللللللللللللللالكونين 

conhydrine 

يمنللللع الكللللونين النقللللل 

العصلللبي فلللي مسلللتو  

العقللللللللللد و الوصللللللللللل 

العضلللي العصللبي ممللا 

يسلللبب شللللل تلللدريجي 

 ينتهي بالموت

Sarothamnus 

Scopairus الوزال 

األجلللللزاء 

 الهوائية

: sparteineالسلللللللللللللللبارتئين 

)قللوام سللائل  يتكللون مللن ثللال  

األملللين المسلللمى  جزيئلللات ملللن

 كادافيرين

مقللوي غيللر حقيقللي  .

للقلللللب يعللللالج تسللللر  

القلللللب بطريقللللة غيللللر 

مباشللرة )التللأثير علللى 

العصب المبهم , يعطى 

فللي فتللرات الراحللة مللن 

 األدوية الديجيتالية

Atropa 

belladonna  سلللللللللللر

 الحسن )اللفاح 

 األوراق
الهيوسللللللللللللليامين الميسلللللللللللللر 

(Atropine -السكوبوًلمين 

Anticholinergic 

مضللاد الفعللل الكللوليني 

 -)حللللللال نييللللللر ودي 

األتروبين يسلتخدم فلي 

–التخللللدير واًلنعللللا  

معالجلللة -موسللع حدقللة

األعللللللراض الجانبيللللللة 

 –للللللللداء باركنسلللللللون 

 مضاد تشنج حشوي

Camellia sinensis 

 الشاي
 األوراق

Caffeine  تيلوفلين  –كلافيئين

 تيوبرومين -

CNSa stimulant 

 محفز

Cinnamomum 

camphora الكافور 

زيلللللللللللللر 

الكللللللافور 

المسلللتخر

Camphor 
Rubefacient 

 محمر

https://manara.edu.sy/



  

18 
 

ج مللللللللللن 

 الشجرة

Erythroxylum 

coca- 

Erythroxylum 

novogranatense  

 الكوكا

األوراق 

الجففللللللللة 

التللللللللللللللي 

تتميلللللللللللز 

بوجللللللللود 

خطلللللللللين 

ملللوازيين 

للعصللللللب 

 المركزي

Cocaine 

تثبلللللللللللي  قنلللللللللللوات  -

الصلللللوديوم الغشلللللائية 

فهلللو مخلللدر موضلللعي 

(Local 

anesthetic     

تثبللللللللللللي  التقلللللللللللللاط -

السللللللللللللللللللليروتونين و 

اللللللللللللللللللللللللللللدوبامين و 

النورأدرينلللالين, تثبلللي   

MAO← تلللللللللأثيرات 

 محيطية و مركزية

Colchicum 

autumnale  اللحللللالح

 الخريفي

 Colchicine البذور

Antigout  مضللللللللللاد

 للنقرس

إبعلللللاد نوبلللللات حملللللى 

البحللللللللللللر األبلللللللللللليض 

 المتوس 

 تأثير مضاد التهاب

Digitalis 

purpurea اللللللللللديجتال

 الصوفي

 كاردينوليدات Digitoxin األوراق
Cardiotonic 

 مقوي قلب

Scilla maritima 
 العنصل

 اًلبصال

غليكوزيللللللللدات السلللللللليالرينين 

اللذي يعطلي  A)غلوكوسيالرين

بالحلمهللللللللة    Aبروسلللللللليالرين

  Bوغلوكوسيالرين 

البروسللللللللللللليالريدين : 

مقلللللوي للقللللللب فعلللللال 

فمويللا, يطللرح بسللرعة 

للللأ تلللأثير  ملللن الجسلللم,

 مدر خاص.

تقليللللللللللديا يسللللللللللتعمل 

العنصللل األحمللر كقاتللل 

للقللللللللوراض, عمليللللللللا 

السللللللليليروزيد )احلللللللد 

مكونلللللللللات العنصلللللللللل 

األحملللللر  يلللللدخل فلللللي 

تركيللب المستحضللرات 

 القاتلة للقوارض.

Strophantus 

komb 
 ستروفانتوس كومبة

 البذور

كاردينوليللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدات : 

Strophanthoside K  و

Strophanthine K  و

Cymarine 

 مقوي للقلب
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Strophanthus 

gratus  الستروفانتوس
 اًلجرد

 البذور

 Ouabaine4 - 8األوبلائين  

و الذي يسلمى سلتروفانتين  %

و  strophanthine Gج  

 من نم  كاردينوليد.

هلللو غليكوزيلللد مقلللوي 

للقلللللب )تللللأثير مقللللوي 

قلبللي ذي تللأثير سللريع 

جللللدا وقصللللير )تعطللللى 

حقنلللللللا وريلللللللديا فلللللللي 

 اإلسعاف  

الدفلللللللللللللة الزهريللللللللللللة  
Nerium oleander 

 األوراق
الكاردينوليللللللللللللدات متمثلللللللللللللة 

 oleandrineباألولياندرين 

ملللن النباتلللات السلللامة 

الحاويلللللللللللللة عللللللللللللللى 

 غليكوزيدات قلبية

لرلللللللللللللللرة الللللللللللللللوادي 
Convallaria 

majalis 

كامللللللللللللل 

النبلللللللللات 

وخاصلللللة 

القمللللللللللللم 

المزهللللرة 

 والبذور

كاردينوليلللللللللللللللللدات هلللللللللللللللللي 

الكونفاًلتوكسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللين 

convallatoxine 

والكونفالوزيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد  

convalloside 

ملللن النباتلللات السلللامة 

الحاويلللللللللللللة عللللللللللللللى 

 غليكوزيدات قلبية

الخربلللللللللللل  األسللللللللللللود  
Helleborus niger 

 الجذامير

غلكوزيللدات مقويللة للقلللب مللن 

نملللللللللل  البوفادينوليللللللللللداتوهي 

 helleborineالهيليبلللللللللورين 

 hellebreinوالهيليبللللللللللرئين 

 hellebrinوالهيليبرين 

ملللن النباتلللات السلللامة 

الحاويلللللللللللللة عللللللللللللللى 

 غليكوزيدات قلبية

الدفلللللللللللللة الصللللللللللللفراء 
Thevetia 

nerriifolia 

 البذور

 thevetoside التيفيتوزيللدات

   thevetineمثلل التيفيتلين 

A وB 

ملللن النباتلللات السلللامة 

الحاويلللللللللللللة عللللللللللللللى 

 غليكوزيدات قلبية

Digitalis 

lanata اللللللللللللللللللللديجتال

 األرجواني

 األوراق

كاردينوليلللدات )الالناتوزيلللدات  

يللتم  Cوابتللداء مللن الالناتوزيللد 

 Digoxinالحصول على 

 

Cardiotonic 

 مقوي قلب

Cephaelis 

ipecacuanha  علللرق

 الذهب

 الجذر
Emetine  اًليميتلللللللللللللللللللللللللين

 والسيفالين

Amoebicide  مضاد

 لألميبا

Ephedra sinica 

 اًليفدرا
 األغصان

Ephedrine - 

pseudoephedrine 

Sympathomimet

ic  محلاكي لللودي فهلو

: 

 موسع قصبي -

تنبيأ الحملة العصلبية -

 المركزية

بجرعللللللللات عاليللللللللة  -

يسلللبب قلللل , رجفلللان, 

 اضطرابات نفسية
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Hyoscyamus 

niger البنج األسود 
 األوراق

 المركللللللللللللللللللب األساسللللللللللللللللللي

الهيوسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليامين)

Hyoscyamine - 

 السكوبوًلمين

Anticholinergic 

مضللللللللللللللاد الفعللللللللللللللل 

الكوليني)حلللللال نييلللللر 

 ودي 

Catha edulis األوراق القات 
 جزيئللات مللن نملل  كللاتينون 

cathinone 

لأ فعالية أمفيتامينية و 

يسلللبب اعتملللادا نفسلللياً 

 )معتدل 

 الكورار

 33مللللللن 

مركلللللللللب 

 نباتي

قلويدات مشتقة من نواة اًليزو 

 كينولين

تنللللافس مللللع األسللللتيل 

كلللللللللللللللولين عللللللللللللللللى 

المسللللللللللللللللللللللللللللتقبالت 

كمرخللللي  -النيكوتينيللللة

عضللللي فلللي العمليلللات 

الجراحيللة للللبطن, كمللا 

وجلللللد بلللللأن لخالصلللللة 

الكللورار تللأثير إيجللابي 

في بعض اًلضلطرابات 

العصللللللللللللبية كللللللللللللداء 

 باركينسون و الكزاز

 

Hydrastis 

canadensi  خللللللللللللللاتم
 الذهب الكندي

الجلللذامير 

 المجففة
 الهيدراستين

مضللللللللللللاد بكتيريللللللللللللا 

 –)مكلللورات عنقوديلللة 

 –مكلللللللورات عقديلللللللة 

عصلللللليات تيفيللللللة .. , 

 –مضلللللاد للحساسلللللية 

 معالجة القرحة

 

Piper 

methysticum  كافلللللللا

 كافا

 Kawain الجذمور
Tranquilizer 

 مهدئ

Ammi majus  Methoxsalen 
Psoriasis/vitiligo 

 الصدف

Papaver 

somniferumالخشخا

   األبيض المنوم

 

األفيلون : 
السللللللللائل 
الللللللللللللزج 
الحليبللللللي 
اللللللللللللللذي 
يسيل بعلد 
إجلللللللللراء 

Morphine ملللللللللللللللللللورفين– 
 -بابلفيرين -تيبائين

Noscapine- نارسلللللئين- 

Codeine 

Analgesic  مسلللللللكن

 لأللم

Antitussive  مضلللاد

 للسعال
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شللللللللقوق 
فلللللللللللللللللي 

 محافظ

Myroxylon 

pereirae بلسم البيرو 
 البلسم

األسترات المكونلة ملن بنلزوات 

 البنزيل و سينامات البنزيل

اسللللللللتعمال خللللللللارجي 

 كمطهر

Melilotus 

officinalis 
 الحندقوق

اًلجلللللزاء 

الهوائيللللة 

 الغضة

 الكومارينات

يسلللللتخدم موضلللللعيا و 

داخليللللللا فللللللي العللللللالج 

العرضلللي ًلضلللطرابات 

الللدوران مثللل الللدوالي, 

األرجللللللللل الثقيلللللللللة و 

البواسلللير..., كملللا أنلللأ 

يسللتعمل بعللض حللاًلت 

اًلضلطرابات الهضلمية 

مثللللل اًلنتفللللا , بلللل ء 

الهضللللللللللللللللللللم و ا ًلم 

 الهضمية.

Angelica 

archangelica L. 
 عشبة المالك

الجلللللللذور 

والجلللذامي

 ر

الكومارينلللللات  -زيلللللر عطلللللري

البسللللليطة و األكثلللللر تعقيلللللدا و 

 الكومارينات الفورانية

الزيلللر العطللللري حللللال 

للتشلللللللللنج و مضلللللللللاد 

للجللراثيم, الكومارينللات 

الفورانية مسرولة عن 

الحساسلللللية الضلللللوئية 

لهلللذا العقلللار. يسلللتعمل 

في بعض اًلضلطرابات 

 الهضمية

Silybum 

marianum  شللللللللللوك
 مريم

اًلوراق 

 والثمار

  % 3-1.5الفالفوليغنللللللللللللان )

معروفلللللللللللة تحلللللللللللر اسلللللللللللم 

silymarine  المركلللللللللللللللللب ,

األساسللي فللي هللذا المللزيج هللو 

silybine 

تصللللللللللفية السللللللللللموم 

المشللللللللاكل  -الكبديللللللللة

مشلللللاكل  –الهضلللللمية 

المللرارة والكبد)حمايللة 

–ووقايللللللللللة الكبللللللللللد 

مضللاد  –مضللادالتهاب 

 أكسدة 
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