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الفارماكودٌنامٌكمستقبل ومفهوم  -التداخل دواء  

عبر المطلوب غٌر أو المفٌد سواء ، تأثٌرها تبذل األدوٌة معظم 

 متخصصة كبٌرة جزٌئات وهً المستقبالت، مع التداخل

 .الخلٌة داخل وأحٌانا   الخلٌة سطح على غالبا   وموجودة

 تؤدي التفاعالت من سلسلة وٌنشئ الدواء مع ٌرتبط المستقبل 

 به الموجودة النسٌج أو العضو وظٌفة فً تعدٌل أو تغٌٌر إلى

 .المستقبالت

الفٌزٌولوجً الفعل إلى ٌقود مستقبل – دواء معقد تشكٌل فإن لذا. 

ترتبط الذي العقار نمط إلى لإلشارة المستقبالت معظم تسمٌة ٌتم 

 مستقبالت تسمٌة تم المثال سبٌل فعلى .ٌكون ما بأفضل به

 داخلٌة مادة) بالهٌستامٌن ترتبط ألنها االسم بهذا الهٌستامٌن

   .(المنشأ



 

    Drug + Receptor          Drug- receptor complex 

   

                                   

أٌضا   ولكنه اللجٌن، تمٌٌز على القدرة فقط ٌملك ال المستقبل إن 

 إلى هذه االقتران عملٌة ونقل تحوٌل ثم ومن معه االقتران ٌستطٌع

 تفاعالت وعن الكٌمٌائٌة الفراغٌة البنٌة فً تغٌر عن نتجت استجابة

 .حٌوٌة كٌمٌائٌة



 

كٌمٌابٌة روابط تشكٌل ٌتضمن اللجٌن بٌن وما المستقبل بٌن ما التداخل إن 

 .(هٌدروجٌنٌة روابط)

 الناجح االرتباط أن حٌث للمستقبالت، االنتقابٌة لتقرٌر ضرورٌة الروابط هذه 

 فً المكملة والذرات اللجٌن ذرات بٌن ما الدقٌق التناسب ٌتضمن بالمستقبالت

 .المستقبل بنٌة

عكوسة تكون ما غالبا   الروابط. 

االنتقابٌة من عالٌة درجة ٌبدي المستقبل مع اللجٌن ارتباط إن. 

المنبه بوجود Agonist، التغٌرات من عالٌة درجة ٌبدي المستقبل فإن 

 وهذه .االرتباط نتٌجة (conformational change) الفراغٌة الشكلٌة

 .الدوابً التأثٌر إلى تقود التغٌرات

 مرنة المستقبل بنٌة ان ٌقترح االرتباط من النمط هذا.   

 



Dose–Response Relationships 

 العالقة ما بٌن الجرعة والتأثٌر

  فعل وإظهار بالمستقبل االرتباط تستطٌع مادة أي بأنها agonist المنبهة المادة تعرٌف ٌمكن

 .(الدواء تأثٌر) فٌزٌولوجً

 ٌتم بدوره والذي المستقبالت، وجود مواقع فً الدواء تركٌز على ٌعتمد الدواء تأثٌر مقدار إن

 الدواء حركٌة بواسطة المستقبالت مواقع إلى وصلت والتً المقدمة الدواء بجرعة تقرٌره

 .(.....توزع، امتصاص،)

 بٌن وما الجرعة بٌن ما والعالقة .له الدوائً التأثٌر مقدار زاد كلما الدواء، تركٌز زاد كلما

 :الكتلة فعل قانون تتبع انها حٌث كٌمٌائٌا   وصفها الممكن ومن مستمرة، عالقة االستجابة

 

[drug] + [receptor]    [Drug-receptor complex]  

 

 .ومتدرجة مستمرة االستجابة :التأثٌر متدرجة العالقة هذه

 .تأثر -للجرعة التدرجً بالمنحنً ٌعرف عالقة لهكذا البٌانً المنحنً

 

 

 



:  االستجببت

الٌسبت الوئىيت 

هي االستجببت 
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Potency   الفاعلٌة 

من االستجابة % 50هً مقدار أو تركٌز الدواء الالزم إلحداث   potencyالفاعلٌة 

 .  EC50وٌرمز له بالرمز . العظمى
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Drug A 
Drug B 

 من %50 إلحداث منه الالزم المقدار إلن فاعلٌة األكثر هو A الدواء

 .B الدواء حالة فً الالزمة تلك من أقل العظمى االستجابة



Agonists الدواء المنبه 

 استجابة إحداث إلى ذلك وأدى مستقبل مع محدد دواء ارتبط إذا

 فإننا المنشأ داخلً لمركب االستجابة نفس وتشابه تحاكً بٌولوجٌة

  .Agonist المنبه بالدواء الدواء هذا نسمً

 α1) 1 ألفا لمستقبالت منبه هو  phenylephrine دواء مثال

receptors) لٌىرا :المنشأ الذاخلٍت بالمادة شبٍهت استجابت ٌنتج إلنه 

 الـ ارتباط فعنذ .Norepinephrine ايبيٌفريي

phenylephrine  األوعٌة على الموجودة المستقبالت بهذه 

 وبالتالً الوعائً، التضٌق وهً البٌولوجٌة االستجابة تحدث الدموٌة

 .الدم ضغط ارتفاع



Antagonists الدواء المعاكس 

 الدوائً الفعل ٌنقص الذي الدواء هو  Antagonist المعاكس الدواء

 .طرق عدة عبر ٌحدث التعاكس .المنشأ داخلٌة مادة أو آخر لدواء

 مثل نفسها المستقبالت جزٌئات عبر تعمل المعاكسات من العدٌد

  .المنبه الدواء

 ورغم .ذاتها بحد لها تأثٌر ال ولذلك حقٌقٌة، فعالٌة لها لٌس المعاكسات

 ألفة تملك ألنها المستهدفة المستقبالت إلى االتحاد على قادرة فهً ذلك

 .عالٌة

 مع ٌتنافس  prazosin البرازوسٌن للضغط الخافض الدواء إن :مثال

 وذلك  norepinephrine اٌبٌنفرٌن النور المنشأ، داخلً اللجٌن

 المقىٌت انقاص إلى ٌؤدي وبما α1 1 ألفا مستقبالت مستوى على

  .الذمىي الضغظ انخفاض وبالتالً (الذمىٌت األوعٍت تقلض) الىعائٍت



Therapeutic index ًالمشعر العالج 

 

 تنتج التً الجرعة إلى السمٌة تنتج التً الجرعة نسبة هو ما لعقار العالجً المشعر

 :السكان من مجموعة لدى المطلوب العالجً التأثٌر

 

Therapeutic index = TD50 / ED50 

 

 TD50   

 .السكان من %50 لدى السمً التأثٌر تنتج التً العقار جرعة هً

ED50 

 .السكان من %50 لدى العالجً التأثٌر تنتج التً العقار جرعة هً

 

 هامشا   تعنً للمشعر العالٌة القٌمة ألن الدواء، ألمان قٌاس هو العالجً والمشعر

 .السامة والجرعة عالجٌا   الفعالة الجرعة بٌن ما كبٌرا

 



 الجهاز العصبً التلقائً

 نظام مع متساٌر وبشكل التلقائً، العصبً الجهاز :عامة مقدمة -1

 العصبً الجهاز .الجسم وظائف لتنظٌم تناسقا   ٌشكل الصم، الغدد

 األلٌاف عبر العصبٌة لإلشارات السرٌع بالنقل تأثٌره ٌعطً المركزي

 نوعً بشكل تستجٌب والتً المستهدفة، الخالٌا عند المنتهٌة العصبٌة

 .المتحرر العصبً للوسٌط

 وظائف تعدٌل أو بمحاكاة األولً العالجً تأثٌرها تنتج التً األدوٌة

 التً وهً التلقائً، الجهاز أدوٌة تدعً التلقائً العصبً الجهاز

   .تباعا   ستناقش

 العصبً الجهاز من أجزاء تنبٌه بواسطة إما تعمل األدوٌة هذه

 .التلقائٌة األعصاب أفعال حجب أو التلقائً



 الجهاز العصبً

 المركزي العصبً الجهاز :تشرٌحٌٌن قسمٌن إلى ٌقسم العصبً الجهاز

(CNS)، األعصاب ونظام الشوكً، والحبل الدماغ من ٌتألف والذي 

 .الشوكً والحبل الدماغ خارج متوضعة أعصابا   تتضمن التً المحٌطٌة،

 efferent) صادر قسم إلى تالٌا   ٌقسم المحٌطً العصبً الجهاز

division)، الدماغ من بعٌدا   العصبٌة االشارات تحمل التً األعصاب أي 

 afferent) وارد قسم وإلى المحٌطٌة، النسج إلى الشوكً والحبل

division)، الجهاز إلى المحٌط من المعلومات تحمل التً األعصاب أي 

 .المركزي العصبً

 القسم وظابف لتعدٌل واردا   إحساسا   وتعطً تزود الواردة األعصاب

 الفعل تتوسط عصبٌة طرٌقا ٌعنً وهذا انعكاسٌة، قوس عبر الصادر

 .االنعكاسً

 



 التقسٌم الوظٌفً ضمن الجهاز العصبً

 قسمٌن إلى اضافٌا   ٌقسم المحٌطً العصبً الجهاز من الصادر القسم

 .التلقابً والجهاز الجسمً الجهاز :فرعٌٌن وظٌفٌٌن

 لوظابف االرادي التحكم فً متضمنا   ٌكون الصادر العصبً الجسمً الجهاز

 .الهٌكلٌة اإلرادٌة العضالت تقلص مثل

 الٌومٌة المتطلبات ٌنظم التلقابً العصبً الجهاز فإن أخرى، جهة ومن

 الجهاز هذا وٌتألف .للدماغ اإلرادي التدخل بدون الحٌوٌة الجسم لوظابف

 القلب، عضلة الحشوٌة، الملساء العضالت تعصب صادرة أعصاب من

 القلبً والنتاج بالهضم ٌتحكم فإنه لذا .الصم والغدد الدموٌة األوعٌة

 .الهرمونً واإلفراز الدموي والتدفق



 الوصف التشرٌحً للجهاز العصبً التلقابً

   :Efferent neurons الصادرة ألعصابا

 إلى CNS المركزي العصبً الجهاز من العصبٌة االشارات ٌحمل التلقائً العصبً الجهاز

 تدعى األولى العصبٌة الخلٌة .الصادرة األعصاب من نمطٌن بواسطة المستهدفة األعضاء

 ٌنبثق العقدة قبل ما العصبون هذا .CNS الـــ فً ٌقع الخلٌة جسم أن أي العقدة، قبل ما العصبون

 العقد فً (synaptic connection) تواصلٌا   مشبكا لٌصنع الشوكً الحبل أو الدماغ جذع من

    .(المحٌطً العصبً الجهاز فً عصبٌة خالٌا ألجسام تجمع هً والتً) ( ganglia) العصبٌة

 preganglionic neuron العقدة قبل ما العصبون بٌن ربط كمحطة تعمل العصبٌة العقد هذه

 ٌملك األخٌر العصبون وهذا . postganglionic neuron العقدة بعد ما العصبون ثاٍن، وعصبون

 الحشوٌة الملساء العضالت مثل المستهدف، العضو عند وٌنتهً العقدة، فً تنشأ عصبٌة خلٌة جسم

 .القلبٌة والعضلة

 والعائدة الواردة األلٌاف أو األعصاب :(Afferent neurons) الواردة األعصاب

 المثال، سبٌل على) الجهاز لهذا المنعكسً التنظٌم فً مهمة التلقائً العصبً للجهاز

 CNS الـــ إلى عصبٌة اشارة وارسال (السباتً الجٌب فً الدموي الضغط باستشعارها

    .استجابة شكل وعلى الجهاز من الصادر الفرع فً تؤثر بحٌث



أو الحبل الشوكًجذع الدماغ   

 جسم الخلٌة

 الناقل العصبً فً العقدة

الناقل العصبً المؤثر على العضو 

 المستهدف

 العضو المستهدف

العصبون ما قبل 

 المشبك

العصبون ما بعد 

 المشبك



Sympathetic neurons 

 األعصاب الودٌة 

 sympathetic ودٌة أعصاب إلى تقسم الصادرة التلقائٌة األعصاب

 . parasympathetic ودٌة ونظٌرة

  الحبل من مختلفة أماكن من ٌنبعان القسمٌن كال فإن تشرٌحٌا ،

   .الشوكً

  مناطق من تأتً الودي للجهاز والعائدة العصبٌة العقدة قبل ما األلٌاف

thoracic  و lumbar  ًفً تشابكا   وتصنع ،الشوكً الحبل ف 

 محور مع بالتوازي تمشً العصبٌة العقد من الحبال تشبه سلسلتٌن

 تلك مع مقارنة قصٌرة العقدة قبل ما األلٌاف فإن لذا .الشوكً الحبل

 العقدة بعد ما األلٌاف محور وٌمتد .العصبٌة العقدة بعد ما األلٌاف

 هذه بها وتتحكم تعصبها التً األنسجة إلى العقد هذه من العصبٌة

 .األلٌاف

 

 



Parasympathetic neurons 

 األعصاب نظٌرة الودٌة

 المنطقة من من تنشأ الودٌة نظٌرة العقد قبل ما العصبٌة األلٌاف

 العقد فً وتتشابك ،الشوكً الحبل فً  sacral منطقة ومن القحفٌة

 .المستهدفة األعضاء على أو قرب العصبٌة

 العقد قبل ما األلٌاف فإن الودٌة، األعصاب مع النقٌض وعلى وهكذا،

 حٌث قصٌرة، العصبٌة العقدة بعد ما األلٌاف بٌنما طوٌلة، العصبٌة

 .المستهدف العضو ضمن موجودة أو قرٌبة العصبٌة العقدة تكون



 وظائف الجهاز العصبً الودي

 القلبً النظم زٌادة هو الودي العصبً الدفق تأثٌر إن :الودي القسم تنبٌه تأثٌر -1

 الدموي التدفق وزٌادة الجسم، فً الطاقة مختزنات وتحرٌك الدموي، الضغط ورفع

 واألعصاب الجلد من الدفق هذا تحوٌل عبر والقلب الهٌكلٌة العضالت إلى

 .المحٌطٌة

 :Fight or flight response الطٌران أو القتال استجابة -2

 أو القتال استجابة بأنها إلٌها اإلشارة ٌتم الطوارئ فترات خالل الجسم لها ٌخضع التً التغٌرات إن

 لألعضاء مباشر وبشكل الودي الجهاز وتفعٌل التنبٌة بواسطة تحفٌزها ٌتم التفاعالت هذه .الطٌران

  epinephrine االٌبٌنفرٌن ستحرر التً  adrenal medulla الكظر لب بتنبٌه وأٌضا   المتأثرة

   .(norepinephrine اٌبٌنفرٌن النور من أقل وكمٌات)

 تحوي والتً المستهدفة األعضاء استجابة وتحفز الدموي المجرى الجهاز تدخل الهرمونات هذه

 .أدرٌنٌرجٌة مستقبالت

 خاصة متكامل، كجهاز الشحنات تفرغ ما وغالبا   متكاملة، كوحدة العمل إلى الودٌة األعصاب تمٌل

  .الخوف مع التفاعلٌة االستجابة وخالل التمرٌن خالل



 وظائف الجهاز العصبً نظٌر الودي

 الجسم وظابف على بالحفاظ الودي نظٌر العصبً الجهاز ٌقوم

 الفضالت، من التخلص وعملٌة الهضم عملٌة مثل األساسٌة،

   .الحٌاة على بالحفاظ مطالب وهو

 الجهاز أفعال مع توازن ولصنع لمعاكسة أساسا   ٌعمل وهو

 أوضاع فً الودي من أكثر المسٌطر عموما   وهو .الودي

   .الهضم وأوضاع الراحة



 التعصٌب بواسطة األعصاب التلقابٌة

 الجهاز قسمً من تعصٌبا   تتلقى الجسم فً األعضاء معظم :المزدوج التعصٌب -1

 .(الودي ونظٌر الودي) التلقابً العصبً

 ٌبطا ،(vagal nerve المبهم العصب) للقلب المعصب الودي نظٌر العصب فمثال ، 

 وعلى .القلب ضربات معدل ٌزٌد للقلب الودي التعصٌب بٌنما .القلب ضربات معدل

 على المسٌطر هو الجهازٌن أحد ٌكون ما عادة فإنه ، المزدوج التعصٌب هذا من الرغم

  .المعصب العضو ونشاط فعالٌة

 األعضاء معظم أن من الرغم على :الودي التعصٌب فقط تتلقى التً األعضاء -2

 والكلٌة الكظر لب مثل مستهدفة، أعضاء هنالك انه إال مزدوجا ، تعصٌبا   تتلقى

 .ودٌا   تعصٌبا فقط تتلقى العرقٌة والغدد الرأس لشعر الناصبة والعضالت

 مساهمة ال حٌث .الودي العصبً بالنشاط فقط ٌتم الدموي بالضغط التحكم إن

 .الودي نظٌر العصبً الجهاز من أساسٌة



Neurotransmitters العصبٌة  النواقل  

 واألعضاء العصبٌة الخالٌا بٌن وما العصبٌة الخالٌا بٌن ما التواصل

 بالنواقل تدعى محدد، كٌمٌابٌة إشارات تحرٌر عبر ٌجري المستهدفة

   .العصبٌة النهاٌات من تتحرر العصبٌة،

 بما العصبٌة النهاٌات عند الكمونً الفعل وصول بواسطة التحرر هذا ٌتم

 ذلك وٌتبع .depolarization االستقطاب زوال عملٌة إلى ٌؤدي

 مع المشبكٌة الحوٌصالت اندماج ٌحفز الذي الكالسٌوم أٌونات دخول

 .محتوٌاته وتحرٌر المشبك قبل ما الغشاء

 الفراغ أو المشبكً الفالق عبر ٌنفذ سرٌع وبشكل العصبً الناقل إن

 على محددة مستقبالت مع وٌتحد األعصاب بٌن ما الكابن (المشبك)

 .(الهدف) المشبك بعد ما الخالٌا





Types of neurotransmitters 

 العصبٌة النواقلأنماط 

   :Acetylcholine كولٌن األسٌتٌل -أ

 على اعتمادا رئٌسٌتٌن مجموعتٌن إلى تقسم أن ٌمكن التلقائٌة األعصاب إن

 تتم النقل عملٌة كانت إذا .المتحررة العصبٌة للنواقل الكٌمٌائٌة الطبٌعة

  كولٌنٌرجً ٌدعى العصب فإن acetylcholine كولٌن األسٌتٌل بواسطة

cholinergic. العصبٌة للنبضات النقل عملٌة  ٌتواسط كولٌن األسٌتٌل 

 أنه كما .الودي ونظٌر الودي العصبً الجهاز من لكل العصبٌة العقد عبر

 .الكظر لب فً العصبً الناقل

 كل فً المستهدفة األعضاء إلى العقدة بعد ما األعصاب من النقل عملٌة إن

 وفً .كولٌن األسٌتٌل تحرٌر عبر تحدث الودي نظٌر العصبً الجهاز من

 عند النقل فإن ،(somatic nerves) الجسمٌة الحركٌة األعصاب

 العضالت بٌن وما األعصاب بٌن ما أي) العضلً العصبً المشبك

 .كولٌنٌرجً أٌضا   هو ،(اإلرادٌة



 Norepinephrine and اٌبٌنفرٌن والنور اإلٌبٌنفرٌن .ب

epinephrine: 

 العصبً الناقل هو اٌبٌنفرٌن والنور اإلٌبٌنفرٌن ٌكون عندما

 .adrenergic أدرٌنٌرجً ٌدعى العصبً اللٌف فإن

 النقل ٌتواسط النوراٌبٌنفرٌن الودي، العصبً الجهاز فً

 األعضاء إلى العقدة بعد ما األلٌاف من العصبٌة لإلشارات

   .المستهدفة

Types of neurotransmitters 
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