د .زيـنة حمامة

مسكنات األلم المركزية (األفيونية)
Opioid Analgesics
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فيزيولوجيا األلم
مكونين أساسيين يلعبان دوراً في اآللية االمراضية وهما:
 -1األلياف العصبية المحيطية الواردة الحساسة لأللم

 -2اآللية المركزية التي تحول المدخالت األلمية الواردة إلى احساس باأللم
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تمتلك األلياف العصبية المحيطية الواردة الحساسة لأللم نوعين من األلياف وهي:
األلياف  :Aδوهي ألياف مايلينية (مغطاة بغمد النخاعين) وتنقل السيالة األلمية بسرعة

كبيرة تصل إلى  20م/ثانية
األلياف  :Cوهي عبارة عن ألياف غير مايلينية (محوار عاري) وتنقل السيالة األلمية
بسرعة أبطأ  2م/ثانية وتسبب ألما منتشراً بطيئاً
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تتفعل هذه األلياف بأحد المحرضات التالية:
✓ الفيزيائية كالحرارة
✓ الميكانيكية كالضغط أو القطع
✓ الكيميائية كالوسائط الناجمة عن األذية الخلوية (شوارد البوتاسيوم ،البراديكينين،
البروستاغالندينات ،الهيستامين ،السيروتونين والمادة )P
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تقع أجسام األعصاب الواردة في العقد الجذرية الظهارية
وتدخل األلياف إلى الحبل الشوكي لتنتهي في القرن الظهري

وهناك تلتقي باألعصاب الناقلة حيث تتحرر النواقل العصبية (الغلوتامات  ,المادة )P
من األلياف الواردة وتحرض المستقبالت على األعصاب الناقلة
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تنقل األعصاب الناقلة السيالة األلمية إلى جذع الدماغ ثم المهاد وبعدها إلى القشرة
المخية حيث تتحول المدخالت األلمية إلى احساس باأللم.
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يتتتتمًتعتتتديلًاالستتتتجابةًاأللميتتتةً
بتفعيتتتتتتتتتلًالستتتتتتتتتبيلًالنتتتتتتتتتا لً
Descending pathways
منًجتذعًالتدماغًالتذيًيمتارسً
فعتتالًتثبيطيتتا علتتىًعمليتتةًنقتتلً
سيالةًاأللمًمنًالقترنًالظهتري

إلتتتىًالتتتدماغًوذلتتتكًمتتتنًختتتاللً
افتتتتتتتتتتتتتترا ًاإلنكيفالينتتتتتتتتتتتتتتاتً،
السيروتونينً،النورابنفرينً.
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يؤدي تحفيز السبيل النا ل لتفعيل افرا السيروتونين ونزوله إلى القرن الظهري للحبل
الشوكي إلى تحفيز األعصاب المثبطة البينية وافرا ها لإلنكفالين أو الدينورفين

(أفيونات داخلية المنشأ) والتي ترتبط بالمستقبالت μالموجودة على نهايات ألياف  Cو
ألياف Aδالتي تحمل اشارات األلم من المستقبالت األلمية المحيطية.

يؤدي تفعيل مستقبالت  μإلى تثبيط افرا المادة  Pمن األعصاب الواردة وبالتالي
تثبيط تفعيل األعصاب الناقلة للسيالة إلى المهاد.
أي أن أنه يتم تثبيط االشارة األلمية قبل وصولها إلى منطقة القشرة وترجمتها إلى ألم.
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آلية تأثيرها:

المسكنات األفيونية:

ترتبط األفيونات بمستقبالتها من النوع
G-protein-coupled receptors
حيث يحدث:

 -1تثبيط قنوات الكالسيوم المبوبة
بالفولتاج في الخلية قبل المشبكية مما
تحرر النواقل العصبية
يمنع
(الغلوتامات و الببتيدات العصبية)
 -2تسهيل فتح قنوات البوتاسيوم في
الخلية بعد المشبكية مما يسبب حدوث
فرط استقطاب ومنع استثارة هذه الخلية
تؤدي هذه األفعال إلى تقليل االستثارة
العصبية وتثبيط نقلها إلى المراكز
العصبية وبالتالي تقليل األلم.
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المسكنات األفيونية:
➢ تتوزع المستقبالت األفيونية بكثافة في
القرن الظهري للنخاع الشوكي وفي
األعصاب الناقلة وعلى األعصاب
المحيطية الواردة الحساسة لأللم.
➢ تسكن األفيونات األلم عن طريق
التأثير على عدة مواقع:

 -1عن طريق تثبيط استثارة األلياف
العصبية الحسية المحيطية وتقليل
تحريرها للنواقل العصبية المنشطة
يظهر هذا التأثير بشكل خاص في حاالت
االلتهاب حيث يزداد التعبير عن
المستقبالت األفيونية في مثل هذه الحاالت
أظهر حقن المورفين في أربطة الركبة
الا لأللم
بعد الجراحة تسكينا فعا ً
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المسكنات األفيونية:
 -2عن طريق تثبيط عملية النقل في
القرن الظهاري للنخاع الشوكي
حيث يحقق حقن األفيونات داخل السائل
النخاعي الشوكي تسكينا محليا مع تقليل
األعراض الجانبية غير المرغوبة الناتجة
عن التأثيرات فوق النخاعية كتثبيط
التنفس والتركين واالقياء والغثيان التي
تحدث عندما يعطى الدواء جهازيا
 -3التأثير على المستقبالت على مستوى
المهاد
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التأثيرات الفارماكولوجية للمسكنات األفيونية:
يعتبر المورفين الدواء النموذجي الممثل لهذه المجموعة ولذلك سنناقش تأثيراته كدواء
مرجعي بالنسبة لجميع األفيونات.
 1التأثير على الجملة العصبية المركزية:
 -1تسكين األلم :Analgesia
الا في عالج األلم الحاد والمزمن المترافق مع األذيات ،االلتهاب ،ونمو
يعتبر المورفين فعا ً
األورام ويعتبر أقل فعالية في تسكين آالالم االعتالل العصبية المنشأ
 -2النشوة :Euphoria
يعطي المورفين شعورًا ا قويا بالرضا واالرتياح ويعتبر ذلك جزءًا ا من تأثيراته المسكنة
يتم هذا التأثير عن طريق االرتباط بالمستقبالت  μالذي يتعاكس بحدوث االنزعاج
 dysphoriaالناتجة عن االرتباط بالمستقبالت κ
ولذلك فإن األفيونات تختلف من حيث احداثها للنشوة وذلك حسب ارتباطها بالمستقبالت κ
ال يمتلك الكودئين والبنتازوسين هذا التأثير ويسبب النالورفين والنالبوفين بالجرعات
الا من النشوة
المسكنة لأللم حدوث االنزعاج بد ً
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 -3تثبيط التنفس  :Respiratory depressionيظهر تثبيط التنفس وبالتالي زيادة PCO2
في الدم بالجرعات المسكنة المستخدمة من المورفين ويحدث عبر تفعيل المستقبالت μ
ويحدث ذلك نتيجة لنقص في حساسية مركز التنفس لـ PCO2ويعتبر من أكثر التأثيرات الجانبية غير
المرغوبة للمورفينات والسبب األشيع للموت بالتسمم المورفيني
 -4تثبيط منعكس السعال :ال يرتبط هذا الفعل بالفعل المسكن أو المثبط للتنفس للمورفينات وال تزال
آليته غير مفهومة .ولذلك فإن الكودئين يستخدم بالجرعات تحت المسكنة كمسكن للسعال

 -5االقياء والغثيان :يظهر هذا التأثير في  % 40من المرضى المعالجين
بالمورفين ويكون مؤقتا ويزول عادة بعد تكرار الجرعات.
يحدث نتيجة تفعيل المستقبالت المورفينية في المستقبلة الكيميائية القادحة في النخاع
chemoreceptor trigger zone
 -6تقبض الحدقة :ويحدث ذلك بالتأثير على المستقبالت  μو κفي النواة
المحركة للعين .تعتبر الحدقات النقطية (الحدقة الدبوسية) من اهم األعراض
المشخصة للتسمم باألفيونات
 -7الحرارة :تنظيم درجة حرارة الجسم يتم جزئيا بواسطة األفيونات داخلية المنشأ
تطبيق شاد لمستقبالت  μعلى المهاد األمامي يسبب ترفع حروري وتطبيق شاد على
مستقبالت  κيسبب انخفاض في الحرارة
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 2التأثير على السبيل المعدي المعوي:
➢ ينقص المورفين من حركية الجهاز المعدي المعوي مما يؤدي لحدوث االمساك.
➢ يعتبر اللوبيراميد من األفيونات التي ال تعبر الحاجز الدماغي الدموي ولكنه يبدي
التأثيرات المعدية المعوية ولذلك يستخدم في السيطرة على االمساك.

 3تأثيرات أخرى:
على الجهاز القلبي الوعائي :تسبب األفيونات بطء في نظم القلب
باستثناء الميبريدين الذي قد يسبب تسرع قلب بسبب فعله المضاد للموسكارين.
على الكلية :تتثبط وظيفة الكلية باألفيونات بسبب نقص التدفق الكلوي
➢ يزيد المورفين من افراز الهيستامين من خاليا ماست .يسبب افراز الهيستامين
تأثيرات موضعية كالشرى والحكة في موضع الحقن أو في كل الجسم أو تأثيرات
جهازية كتقلص القصبات وانخفاض الضغط
➢ لذلك ال يعطى المورفين لمرضى الربو
➢ ال يحدث Pethidineهذه التأثيرات.
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التحمل واالعتماد:
التحمل :هو زيادة الجرعة المطلوبة إلحداث التأثير العالجي المرغوب
✓ تسبب األفيونات التحمل خالل عدة أيام من االستعمال ويشمل التحمل معظم تأثيرات المورفين كتسكين
األلم واالقياء والنشوة وتثبيط التنفس وال يؤثر في احداث اإلمساك وتقبض الحدقة

✓ يفسر حدوث التحمل بعدم حدوث اعادة تصنيع للمستقبالت μ
✓ في الحالة الطبيعية عندما يتم تفعيل المستقبالت باألفيونات الداخلية يحدث بعد ذلك عملية التقام لهذه
المستقبالت تتبع بعملية اعادة حساسية واعادة تموضع إلى غشاء الخلية ولكن المورفين غير قادر على
احداث ذلك مما يسبب حدوث التحمل
✓ أما الميتادون المستخدم لعالج تحمل واعتماد األفيونات األخرى يعتبر قادرًا ا على احداث عملية اعادة
تصنيع المستقبالت

يعرف االعتماد الفيزيائي :لألفيونات بأن قطعها يؤدي إلى احداث تأثيرات فيزيولوجية
معاكسة (متالزمة السحب ) وتتضمن األعراض:

اهتياج ،سيالن أنف ،اسهال ،فرط حرارة ،فرط تهوية توسع حدقة ،آالم عضلية ،رجفان
وعدائية مختلفة الشدة
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االستعماالت السريرية لألفيونات:
 -1تسكين األلم :تستخدم األفيونات لتسكين األلم الشديد المستمر مثل اآلالم المرافقة للسرطان

ال يعطى المورفين لألطفال وحديثي الوالدة (بينما يمكن اعطاء الميبيريدين لألطفال)
تستخدم األفيونات أيضا لتسكين آالالم المخاض ولكن يجب استعماله بحذر لكونه يعبر المشيمة إلى الجنين وقد
يسبب حدوث تثبيط تنفسي
تسبب مركبات مثل الميبيريدين تثبيطا تنفسيا أقل ولذلك فهي األكثر استخداما في هذه الحالة.
تستخدم األفيونات في تسكين ألم القوالنج المراري والكلوي الحادين ولكن قد يحدث زيادة معاكسة في األلم
نتيجة زيادة قوة العضالت الملساء ولكن يمكن السيطرة عليها بزيادة جرعة األفيونات.
 -2تثبيط منعكس السعال :قل استخدام األفيونات في هذا المجال بسبب تصنيع مركبات فعالة مسكنة للسعال
دون تأثير مسكن أومسبب لالدمان .ولكن
الكودئين والديكستروميتورفان ال يزاالن مستخدمين.
 -3معالجة االسهال :مهما كان سبب االسهال مثل الديفينوكسيالت واللوبيراميد

 -4في التخدير :تستخدم األفيونات قبل العمليات الجراحية بسبب تأثيراتها المسكنة والمركنة والحالة للقلق.
وتستخدم أيضا في التخدير أثناء العمل الجراحي
https://manara.edu.sy/

الشادات القوية:

المسكنات األفيونية:

المورفين والهيدرومورفون واألوكسي مورفون:
تمتلكًالخصائصًالمذكورةًسابقًا ا.

الديامورفين أو الهيروئين )Diamorphine ( heroin :
➢ هو مشتق ثنائي األستيل من المورفين وتزال مجموعة األستيل في الجسم ليعطي نفس
تأثيرات المورفين .يختلف عن المورفين بانحالله الكبير بالدسم ولذلك فهو يعبر الحاجز
الدماغي الدموي بشكل أكبر مما يسمح باستخدام تراكيز أقل عند اعطائه فمويا أو تحت
الجلد أو حقنا في السائل المحيط بالنخاع الشوكي .يستخدم حقنا وريديا
➢ يحدث االعتماد وسوء استخدام ويمنع استعماله في العديد من الدول.

االيتروفين Etorphine :
مضاهئ للمورفين يتمتع بفعالية تفوق المورفين ب  1000مرة
وله نفس تأثيراته .ليس لفعاليته العالية فائدة سريرية اضافية عن
المورفين ولكنه يستخدم الحتجاز الحيوانات حيث أن الجرعة
الا صغيرة كفاية لتوضع في حبة أو ابرة سهمية
الكافية لفيل مث ً
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• الميتادون Methadone :
✓ يعمل الميتادون على المستقبال  μوكذلك يثبط مستقبالت NMDAونواقل اعادة قبط األمينات
األحادية مما يجعله قادرًا ا على اراحة اآلالم الصعبة كألم السرطان وألم االعتالل العصبي
وخاصة بعد فشل المعالجة بالمورفين.
✓ يعطى بالطريق الفموي والوريدي والنخاعي وتحت الجلد وبالطريق الشرجي
الا واعتمادًا ا
✓ يرتبط ببروتينات الحيز خارج الوعائي ويتحرر بعدها ببطء مما يجعله يسبب تحم ً
أقل بكثير من المورفين ويقلل من حدة وأعراض متالزمة السحب بالمقارنة مع المورفين
✓ يستخدم لمعالجة ادمان المورفين والهيروئين ولكن يجب الحذر من فرط الجرعة الذي قد
يسبب تثبيطا تنفسيا مميتا
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• الفنتانيل Fentanylومجموعته:
✓ تضم هذه المجموعة:
 Fentanylو  Sufentanilو Remifentanil
✓ تستخدم بشكل رئيسي في التخدير وقد تعطى حقنا داخل السائل
النخاعي الشوكي وحاالت اآلالم المزمنة الشديدة
✓ السوفنتانيل أقوى بخمس إلى سبع مرات من الفنتانيل
✓ يستقلب  remifentanilبسرعة كبيرة جدًا ا مما يجعل عمره
النصفي قصير جدًا ا ولكن يمكن االستفادة من هذه الميزة
✓ لدى استعماله في التخدير

• الميبريدين  Meperidineأو البيتيدين Pethidine
✓

✓
✓
✓

يشبه المورفين في تاثيراته الفارماكولوجية ما عدا أنه يسبب حدوث تململ بدالًا من التركين
وباإلضافة لفعله المضاد الموسكاريني حيث يسبب جفاف فم وتغيم رؤية كآثار جانبية
يسبب النشوة كالمورفين ويسبب حدوث االعتماد
يستقلب في الكبد إلى النوربيتيدين ذو التأثير المهلوس والمسبب لالختالج وتظهر هذه التأثيرات
لدى تناول جرعات فموية عالية منه
يستخدم لعالج األلم الحاد وفي التخدير وقد قل هذا االستخدام كثيرًا ا لكون الميبريدين يمكن أن
يسبب تسرع قلب وله تأثير سلبي على مقوية القلب
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الشادات المعتدلة إلى المتوسطة:
• الكودئين (  3ميتيل مورفين):
✓ يمتص فمويا بشكل أفضل من المورفين ولكنه يمتلك  % 20فقط من
التأثير المسكن للمورفين وال يزداد هذا التاثير بالجرعات العالية لذلك
فهو يستخدم فمويا لتسكين اآلالم المتوسطة
✓ ال يحدث نشوة ويشارك عادة مع الباراسيتامول
✓ يسبب تثبيط للتنفس كالمورفين ويسبب امساك ويمتلك تأثيرًا ا مسكنا
للسعال بشكل واضح ويستعمل في شرابات السعال
• الديهيدروكودئين والهيدروكودون مشابهين تماما للكودئين.

• األوكسي كودون Oxycodone :

• أكثر فعالية ويستخدم فمويًا ا في حاالت األلم المعتدل إلى الشديد

• الديكستروبروبوكسيفين:
وقد سحب من األسواق بسبب سوء استعماله.
الديفينوكسيالت  Diphenoxylate :ويستقلب إلى الديفينوكسين ويستخدم كمضاد اسهال.
اللوبيراميد  Loperamide :ال يعبر إلى الدماغ ويستخدم كمضاد اسهال.
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الشادات/المعاكسات المختلطة:
• البوبرينورفين Buprenorphine :
✓ هو شاد جزئي طويل التأثير على مستقبالت  μومعاكس لمستقبالت κ

✓ يعود طول زمن تأثيره إلى بطء انفصاله عن المستقبالت  μوهذا يفسر مقاومته للعكس بالنالوكسون
الا من الميتادون ألن أعراض السحب معه أقل
✓ يستخدم لعالج االدمان بالمورفين بد ً

البنتازوسين Pentazocine :
✓
✓
✓
✓

هو عبارة عن شاد/معاكس مختلط
شاد كلي على مستقبالت  κوشاد جزئي (حاصر ضعيف) على مستقبالت μ
وله خواص مسكنة لأللم شبيهة بالمورفين
الا من النشوة وكوابيس وهلوسات وهو اآلن نادر االستخدام
يميل الحداث انزعاج بد ً
https://manara.edu.sy/

الترامادول Tramadol :
✓ مضاهئ صنعي للكودئين وهو شاد ضعيف على المستقبالت μ
✓ ومثبط ضعيف العادة قبط النورابنفرين والسيروتونين.
✓ يستخدم بشكل واسع لتسكين آالم بعد الجراحة فمويا أو حقنا عضليا أو وريديا وهو فعال
كالمورفين والميبيريدين في تسكين اآلالم المتوسطة وأقل فعالية في تسكين اآلالم المزمنة الشديدة
✓ آثاره الجانبية أقل من األفيونات األخرى
✓ يعتبر مستقلبه فاقد الميتيل أقوى بمرتين إلى أربع مرات من الدواء نفسه مما يزيد من تأثيره

✓ يسبب غثيان وإقياء ودوار وتركين وصداع أما تثبيط التنفس فهو أقل من المورفين بنفس الجرعة
ويمكن معاكسته بالنالوكسون

https://manara.edu.sy/

المعاكسات األفيونية:
النالوكسون Naloxone :
✓
✓

✓
✓
✓

دواء معاكس لجميع أنواع المستقبالت األفيونية
له تأثير ضعيف على عتبة األلم في الحاالت العادية ولكنه يسبب فرط احساس باأللم في حاالت
الشدة وااللتهاب عندما تفرز األفيونات الداخلية
يستعمل سريريا لمعاكسة تثبيط التنفس الناتج عن زيادة جرعة األفيونات أو لدى حديثي الوالدة
عند استخدام األفيونات كمسكنات لأللم أثناء المخاض
يعطى وريديا ويبدي فعله بشكل فوري
ليس له تأثيرات جانبية مهمة ويستخدم لتحري ادمان األفيونات حيث تظهر عالمات السحب

النالتريكسون Naltrexone :
يشبه النالوكسون ولكن زمن فعله أطول

https://manara.edu.sy/

