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المسكنات المركزية

Central Analgesics
:تعريفها 

هي أدوية قادرة على أن تخفف أو تعطل اإلحساس األلمي وذلك بغض النظر عن

.دماغ السبب المحدث لأللم حيث تؤثر في الطريق األلمي في النخاع الشوكي وال

:يمكن أن نميز نوعين من المسكنات المركزية ,أنواعها 

المسكنات المركزية المورفينية. 1

غير المورفينيةالمسكنات المركزية 2.



المورفينيةالمركزية المسكنات -أوالً 

ائية تشترك أفراد هذه المجموعة ببنية كيمي, المسكنات المنومة وتدعى أيضاً •

.كما تشترك بين بعضها باشتقاقها من المورفين, متشابهة 

لقوانين مختلف الشدة لذا تخضع هذه المجموعةاعتماداً دوائياً يؤسس معظم أفرادها •

:وتضم , مشددة وصارمة في صرفها 

المورفين-1

المشابهات المورفينية المعاكسة-2

.المعاكسات المورفينية -3



المورفين-1
نميستخلصلذيوااألفيونفياألساسيالقلويدالمورفينيعد

الموادمنللعديدالفعالالمستقلبوهو,الخشخاشنباتعصارة

(Codeine,Heroine,Pholcodein codethyline).

فيتوضعتالعضويةفيالمستقبالتمنمختلفةنماذجالمورفينيمتلك

:وهيالمركزفيأساسيوبشكلوالمحيطالمركز

ميومستقبالتµ”(µ1,µ2,....)كاباومستقبالت“К(К1, К2....)

.θ"تتاو”δدلتامستقبالتوأيضاً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4


 تعمل هذه المستقبالت على  :

تثبيط . ,وبالتالي Gاتبعد ارتباطها بالبروتيناألدينيل سيكالز 1

تسهل . ,محدثًة فرط استقطابفتح قناة البوتاسيوم 2

كما . وبالتالي تثبط قنوات الكلسيوم أنها 3

تثبط . .تحرر الوسائط العصبية4



 تفعيل مستقبالتيكونµ  مسؤوالً عن  :

, اإلمساك  ,التنفسي التثبيط , المسكن الفعل•

.درجة الحرارةالتقبض الحدقي وإنخفاض ,  اإلعتماد•

 تفعيل مستقبالت بينماК يؤدي إلى:

وتركين تسكين •

.وتقبض حدقي•

 ًمن وبشكل عام يكون تأثير المورفين المسكن ناجم عن تفعيل كال 

.Кو µالمستقبالت 



لدماغافياكتشفت,مورفينيةداخليةمشابهاتالعضويةفييوجد

طالئعثلثالالمتتاليةباإلماهةتشتقوهي,(الداخليةاألفيونات)وسميت

-Proالـ,Proenkephalineالـ,Prodynorpheneالـ:هي

opio-elanocortine.

أمينيحمض]30-15[منتتركبالتيالداخليةاألفيوناتتدعى

,Endorphines)الـ)باإلندورفينات

اتاإلنكيفالينفتدعىأمينيةحموض>]10[منأقلمنتتركبالتيبينما

.Enkephalinesالـ

الـبوساطالداخليةاألفيوناتتتعطلEnkephalineses.



:خملتلفة اأ هجزة اجلسم وظائف عىل تأ ثريات املورفني 

منينقصيثح,قليلةبمقاديراستعمللوحتىالتنفسالمورفينيضعف

.التنفسوتواترسعة

لغازالتنفسيةالمراكزحساسيةبنقصالتأثيرهذايفسرCO2.

المخططةللعضالتالعضليةالمقويةفرطمنالمورفينينقص

.الصدرية

كماوفسيةالتنللحركاتاإلراديةالمراقبةفياضطراباً المورفينيحدث

..(يتنفسأنالمريضينسى)يقال

A- التأثير في التنفس:



B-التأثير المسكن للمورفين

أنواعلكلاأللمتحملعتبةيرفعفهوللمورفينالرئيسالتأثيرهو

اإلنسانندع(الخ...كيميائية,كهربائية,حرارية,ألية)األلميةالتنبيهات

)األخرىاإلحساساتباقيعلىيؤثرأندونسواءحد  علىوالحيوان

.(لمس,سمع,رؤية

يبقىحيثذاتهبحداأللميزيلالولكنهاأللميالشعورالمورفينيبدل

.اإلنسانبهيشعراللكن,موجوداً 

بالخالليعطىعندماساعات6–4منللمورفينالمسكنالتأثيريدوم.



ةالنوعيمستقبالتهتنبيهمنللمورفينالمسكنالتأثيرينتج(µوК)بكل

.(ومحيطيةنخاعية,دماغية)مستوياتها

كوليناألستيل)الذاتيةالعصبيةالوسائطتحررمنينقصوهو,

.(pوالمادةالهستامين,السيروتونين,الدوبامين,النورأدرينالين

لمرحامنوقليالً نعاساً أيضاً المورفينيحدثالمتألمالمريضعند

.والالمباالةبالراحةوشعوراً 

يروغمزعجةتأثيراتهمعظمفإنالمتألمغيرالسليمالشخصعندأما

فيواضطرابوالضيقبالضجرالشعور,وإقياءاتغثيانات)مستحبة

.(المزاج



C- السعال في مركز التأثير :

راً لما يحدثه لكن هذا الفعل ال يعتمد عليه في العالج نظيثبط المورفين مراكز السعال 

من أذيات تنفسية إضافة لتأسيسه حالة من اإلعتماد 

.لهذا الغرضاستعمال مشتقاته مثل الكودئين لذا يفضل 

D-التأثير في القيء  :

 الزناد فيحدث المستقبالت الكيميائية في منطقةبالمقادير القليلة ينبه المورفين

,  اإلقياء ويمكن معاكسته بالمنعشات العصبية

 مركز القيءبالمقادير الكبيرة فإنه يثبط أما.



E-العينفيالتأثير:

مللتسممميزةعالمةوهي)الظالمفيحتىالحدقةفيتقبضالمورفينيحدث

ولكن,ياً موضعتطبيقهعنديحدثالألنهمركزيمنشأمنالتقبضوهذا,(بالمورفين

.باألتروبينمعاكستهيمكن

F-ةالعالجيبالمقاديرالمورفينيحدث:الوعائيالقلبيالجهازفيالتأثير:

القلبيالجهازفيطفيفةتأثيراتيحدثاإلستلقاءوضعيةفيوهوالمريضعند

الوعائي

لتاليوبا(الهيستامينتحرر)وعائيتوسعإلىيؤديفهوالوقوفبوضعيةأما

.انتصابيضغطهبوط



G- التأثير في الجهاز الهضمي:

 مساكاإلفي لمعة األمعاء مما يفضي إلى حدوث اإلفراز المائي ينقص المورفين من.

 حيث الحوية الهضمية الحركات يؤثر على :

 مابين, للعضالت الملساء الهضمية ينقص مقوية وحركات األلياف الطولية

 قاقالد, البواب )تشنج المصرات مؤدياً إلى يزيد من مقوية األلياف الدائرية  ,

ما عندمشاركته مع مضاد تشنج لذا يجب , ( المثانة والشرج ,مصرة أودي , األعور

.يستعمل كمسكن للقولنجات

 (.بيةالصفراوية والمعدية والبنكرياسية والقص): ينقص المورفين من المفرزات..



H - التأثيرات الهرمونية للمورفين  :

:ما تحت مهادي -تتصف هذه التأثيرات بأنها ذات محور نخامي 

, ACTHو الـ FSHوالـ ,  TSHينقص كالً من الـفهو -

,( نقص إفرازالدوبامين)Prolactineيزيد من إفراز البروالكتين بينما -

.ADHمن إفراز الهرمون المضاد لإلدرار يزيد المحتمل أنه ومن -



I - التأثير في الكيان النفسي:

 (.ماألحال)التخيالت وينبه الفعالية الحلمية يزيد المورفين من

 اهتزازات حركية نفسية وهلوسة ومرحيؤدي إلى,

صحيةيختلف تأثير المورفين من فرد ألخر تبعاً للعمر والحالة ال.



:التحمل واإلعتياد 
الزمنمعهتأثيراتبتناقصيفسرتحملً المتكرراستعمالهحاالتجميعفيالمورفينيحدث,

الحدقيكالتقبضالتأثيراتلباقيبطيئاً يكونبينمالأللمالمسكنلتأثيرهالتحمليظهرماوأسرع

.واإلمساك

قفالويؤديوعندها,سريعوفيزيائينفسيالعتمادللمورفينالمزمناإلستعماليؤسس

.ساعة12-8خاللعالماتهاوتظهرالفطاممتالزمةلحدوثلهالمفاجيء

بـوتتظاهر:

,صداع,أرق,قلق,حروريترفع,سعال,تعرق,أنفيسيالن,دماع,إلعاب,إسهال,غثيان

.الشريانيالضغطفيارتفاعوحدقةتوسع

الـأنتبينClonidineتزدادالتيوالكاتيكوالميناتتحررلتثبيطهنتيجةً ,الفطاممتالزمةيخمد

.االعتمادحالةفي



الحرائك الفارماكولوجية للمورفين

بشكل ألولي ويخضع للعبور  الكبدي ا, من طريق الفم غير كامل يمتص المورفين بشكل •

.هام 

لذا يفضل , %( 25)عندما يعطى من طريق الفم جاهزيته الحيوية منخفضة وبالتالي فإن •

,إعطاء المورفين بطريق الخالل 

ويتحول إلى بشكل أساسي باإلرتباط بحمض الغلورونيكيستقلب المورفين في الكبد •

,مستقلبات عاطلة

,  ساعات5-4ويدوم تأثيره , ساعات3-2يتراوح عمره النصفي بين •

بشكل و, ( مستقلبات عاطلة أو غير متبدل)ويطرح بشكل رئيسي عن طريق الكلية •

(.الشعر والحليب, اللّعاب , العرق , الصفراء : )ثانوي عن طريق 



: للمورفين االستعماالت السريرية

:  يستعمل المورفين في الحاالت اآلتية 

لكن يبقى و, ( الحشوية والسطحية)مختلف أشكال األلم يفيد المورفين في : اآلالم الحادة •

.]بسبب فعله المشنج]تأثيره أقل في األالم القولنجية 

(العاديةعندما ال تفيد المسكنات)تسكين آالم السرطان حيث يفيد في : المزمنة اآلالم•

(.اإلدمان)بتواتر كاف  يحول دون الوقوع في ظاهرة التحمل واالعتياد 

.ما قبل العمل الجراحيحيث يفيد في مرحلة : التخدير العام •

(.ةواأللية مجهول)الزلة التنفسية الحادة حيث يفيد في معالجة الزلة التنفسية •



التأثيرات غير المرغوبة للمورفين

:اآلتية المورفين التأثيرات غير المرغوبة يحدث 

(.وبخاصًة عند المصابين بقصور تنفسي)تثبيط تنفسي -

.شديد نفسي وفيزيائيإعتماد دوائي -

,في حاالت البطن الحادةالعالمات التشخيصية غياب أو إختفاء-

(.يسيطر عليها بمشاركته مع مضادات التشنج)تأثيرات مولدة للتشنج -



موانع استعمال المورفين

:يمنع استعمال المورفين في الحاالت اآلتية 

.جراحات البطن اإلسعافية قبل تشخيص الحالة•

,التهاب البنكرياس الحاد•

(.باستثناء وذمة الرئة الحادة)المصابون بالقصور التنفسي المزمن أو الحاد •

(.MAOIالـ )عند المرضى المعالجين بمثبطات المونوأمين أوكسيداز •

.شهراً 30واألطفال دون عند الشيوخ •

.عند الحوامل والمرضعات•

.عند األشخاص الذين ال يتحملون المورفين•

.عند مرضى ضخامة البروستات والقصور الكبدييستخدم بحذر مع المراقبة أثناء استعماله •



التسمم بالمورفين

:يتصف التسمم الحاد بالمورفين بتتابع مرحلتين هما 

مرحلة فرط التنبيه . 1  :

...(تسرع قلب , جفاف فم , دوار , إقياء , غثيان )

مرحلة التثبيط . وتتضمن , تتلو المرحلة األولى: 2

إنخفاض , اقإزرق, سبات عميق مترافق بعسر تنفس, إضطرابات تنفسية, تقبض الحدقة, النوم

.( ع الحدقةهبوط الضغط الشرياني وأخيراً الموت بتوقف التنفس وتوس, بطاءة قلبية, الحرارة

النالوكسونبإعطاء معاكسات المورفين النوعية : يعالج التسمم الحاد المورفين •

(Naloxone  )اس والتأثير حيث تتم السيطرة على التثبيط التنفسي والتقبض الحدقي والنع

..المشوش



Morphine derivative Agonistsالمشتقات المورفينية المشابهة  -2

:م هي مشتقات تركيبية للمورفين وخصائصها قريبة جداً من خصائص المورفين وتض

A– مشتقات الـPhenylpiperdine:

:  Pethidineأو الـMeperidineالميبيريدين1)

 ي الكيان  وأكثر تأثيراً فأكثر تركيناً لكنه ,مرات من المورفين 10يمتاز بتأثير مسكن أقل بـ

,  النفسي

 لمسكن لتأثير المورفين عندما يستعمل بالمقدار اتثبيطاً تنفسياً معادالً يحدث.

 حدقي وللتشنج لذا فهو أقا إحداثاً للتقبض البتأثيراته األتروبينية يختلف عن المورفين

(.يستعمل في القولنجات الصفراوية)

 ساعات بعد إدخاله عن طريق العضل3–2يدوم تأثيره من  .



Sulfentanylالـ( 2 ,Fentanyl  ,Alfentanyl:

ثير وفترة تأ( دقائق)فعل آني وذات جداً مسكنات قوية هي -

,( دقيقة30)قصيرة

لتخدير اأو , حقناً  بالوريد العام التخدير في فقط تستعمل -

.خارج الجافيةالموضعي 

,  بية قلبطاء )مشابه للكولين تأثيرات األدوية وتمتلك هذه -

.تروبينألباويمكن معاكستها , (هبوط الضغط الشرياني 



B- مشتقات الـDiphenylpropylamine

الـ ) 1Dextromoramide:

,يمتلك خصائص مشابهة للمورفين وال يمتاز عنه بأي تأثير خاص 

:  دوثيضاف لها إمكانية ح, يؤدي إلى تأثيرات غير مرغوبة مورفينية الشكل 

,أو حاالت المباالة وهذيان,  تنبه وإثارة-

ارتفاع ضغط باطن القحف-

لذا ينصح عند استعماله أن يكون , وهبوط ضغط انتصابي مهم ومديد -

.بوضعية االستلقاءالمريض 

وهو فعال عن , Propoxypheneوالـشبيه بالكودئين مسكن : Tramadolالـ ( 2

.طريق الفم



:Methadoneالـ ( 3

ك تأثيرات حيث أنه يمتل, كبديل عن المورفين عند المرضى المدمنين على المورفيناستعمل 
,مشابهة للمورفين 

جاهزية )مأقل إحداثاً لمتالزمة الفطاالفارماكولوجية تجعله الحرائك يمتاز عنه ببعض لكنه 

عود التوزع بسبب ظاهرة « ساعة70»وذو فترة تأثير طويلة , حيوية عالية من طريق الفم 

,  (واستقالبه إلى مستقلبات فعالةالنسيجي 

(.ونقد يسبب مشاركته معه أعراض فطام الميثاد)استقالبه بالريفامبيسين ويتسرع 

:  Propoxypheneالـ ( 4

:نذكرتأثيراته غير المرغوبة ومن ,مع الكودئين بتأثيره المسكنيتشابه 

,  ( نعاس, إمساك, أالم معدية ,غثيان )

(.يط تنفسياضطراب في الوعي وتثب, إختالجات, تشوش ذهني, هلوسة)يحدث الكبيرة وبالمقادير 



المشتقات المورفينية المشابهة المعاكسة-3

Morphine derivative, Agonists, Antagonists

ين وخصائص يمتلك العديد من المستقات المورفينة التركيبية خصائص مسكنة مشابهة للمورف

األخر وتسمى أخرى معاكسة لتأثيرات المورفين أي أنها تنبه بعض مستقبالته وتعاكس بعضها

:المشتقات المورفينية المختلطة وتضم 

الـ. 1Pentazocineويشتق من الـPenzomorphanes: على له تأثيراً منشط

ما يستعمل عندخصائص مسكنة يمتلك µعلى مستقبالت وتأثيرمثبطاً  Кمستقبالت المجموعة 

لظهور أعراض بينما يؤدي , (ملغ مورفين10ملغ منه تعادل 30)عند مريض غير مورفيني 

.عندما يستعمل عند مريض مورفينيالفطام 

ئيلة اتجاه أنه عندما يستعمل قبل المورفين فإنه يمتلك ألفة عالية لكن ضيفسر هذا التأثير 

لى مستقبالته دون مستقبالت المورفين, بينما عند استعماله بعد المورفين فإنه ينافس المورفين ع

.يقوى على تفعيلها



وهو يصنف مناعتماداً أقل شدًة من المورفين Pentazocineيؤسس الـ 

.مجموعة المكيفات

:  تأثيراته غير المرغوبة

الرئوي الشريانيفي الضغط إرتفاع , تثبيط تنفسي, إقياء, دوار, تهدئة 

(.عكس المورفين)والضغط البطيني بنهاية اإلنبساط 

: موانع استعماله 

.قلبيةوفي احتشاء العضلة ال, (عكس المورفين)سياق وذمة الرئة الحادة في 



ن التأثير يمتلك تاثيراً مسكناً مشابهاً للمورفين  وهو خال  م: Nalbupheneالـ •

يؤدي , ين المورفوهو يعاكس بعض تأثيرات , وال يحرر الهستامين , المولد للتشنج 

طام إنما أقل شدًة لتثبيط تنفسي يعاكس بالنالوكسون ويتلو وقفه المفاجئ متالزمة الف

من وقف المورفين

تأثير منشط جزئي على ذو,Thebaineيشتق من الـ : Buprenorpheneالـ •

ابهاً يمتلك تأثيراً مسكناً قوياً مشКوتأثير مثبط جزئي على مستقبالت µمستقبالت 

ساعات ويمكن الحصول على هذا التأثير بثلث 8يدوم تأثيره , لتأثير المورفين 

.المقدار المكافئ من المورفين



هاً جزئياً لذا يعد هذا الدواء مشاببتأثيرات معاكسة للمورفين يتصف أيضاً •

.للمورفين

فين ووقفه على الموربمقادير كبيرة كبديل للمورفين عند المدمنين يستعمل •

ه المفاجئ يؤدي لتظاهرات فطامية إنما أقل شدًة من وقف المورفين نفس

.وتظهر متأخرة

بسبب األلفة ,ون يصحح بشكل كامل بالنالوكسيمكن أن يحدث تثبيطاً تنفسياً  •

.العالية بينه وبين المستقبالت األنكيفالينية 

.سنة15تحت يمنع استعماله عند األطفال •



Morphine Atagonistsمعاكسات المورفين -4

ية دون أن تتصف هذه المجموعة بأنها تعاكس المورفينات على المستقبالت النوعية في العضو•

: فهي معاكسة صرفة تضم , تمتلك أي تأثير مشابه للمستقبالت 

يملك النالوكسون والنالوتريكسون : Nalorphineالـ ,Nalotrexonالـ ,Naloxonالـ 

:خصائص مشتركة وأخرى مختلفة وهذا ما دعى الستعمالها في حاالت سريرية مختلفة

الخصائص المشتركة . 1 :

 الحدقة الناجمة عن والتسكين والتأثير الممرح والنعاس وتقبضإنقاص أو إلغاء التثبيط التنفسي

استعمال المورفين

 مريض مورفينيإحداث متالزمة الفطام الحاد لدى استعمالهما عند.

 مورفينيمريض غير يحدثان تبدل ضئيل في اإلحساسلت األلمية عند.



الخصائص . :المختلفة 2

 الـ يستخدمNaloxone ويتصف بفترة تأثير طريق الخالل من

مورفين فقط قصيرة حيث يستعمل لعالج التثبيط التنفسي المحدث بال

.وليس الناجم عن غيره

 الـ يعطىNaltrexone في عالج اإلدمان وذلك لمنع طريق الفم من
.النكس



المسكنات المركزية غير المورفينية-ثانياً 
وفقاً وتعمليةاألساستأثيراتهاإلىباإلضافةمسكنةتأثيراتتمتلك,عديدةدوائيةمجموعاتتضم

.منومةتأثيراتتبدياندونمركزيةآلليات

الـ) 1Nefopam:

نالينوالنورأدريالدوبامينالتقاطعوديثبطأنهويبدو,مورفينيغيرمركزيمسكنهو•

,المركزيةالعصبيةالمشابكمستوىفيوالسيروتونين

المضادةالتأثيراتمنويخلو,وقفهبعدالفطامظاهرةيحدثوالاعتمادأواعتيادإلىيؤديال•

.للحرارةوالخافضةلإللتهاب

,المعويالعبوريبطئوالتنفسيتثبيطيحدثال•

الضغطعوارتفاالقلبنظمفيوعابرمعتدلتسرع)ضئيلةللكولينمضادةفعاليةيمتلك•

.(الشرياني



:حدوث من تأثيراته الجانبية 

.ونعاس وغثيانات وأحياناً إقياءات تعرق 

يمنع إعطاؤه :موانع استعماله 

, سنة 15دون لألطفال •

(.غياب المعطيات السريرية)الحوامل والمرضعات عند •

,ال يعطى للمسنين وكذلك •

.الذين لديهم احتباس بولي أو زرق أو سوابق احتالجيةأو •

.يوجد منه أشكال صيدالنية خاللية للحقن الوريدي والعضلي



:مضادات اإلكتئاب ثلثية الحلقة -2

ر المنصوح وبمقادير أقل من المقاديمسكناً متأخر الظهور تبدي هذه األدوية تأثيراً •

.بها في متالزمات اإلكتئاب

.ادذات الشكل الحارق أو الممزق أو حتى الشتسكين اآلالم المزمنة تفيد في •

:مضادات الصرع -3

أو (Carbamazepine)خاصة أدوية اآلالم نوبية الشكل تفيد في تسكين •

(Clonazepam).


