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Opioids   األفٌونات
 .الطبٌة المعالجة فً التحدٌات أكبر من واحد هو األلم تدبٌر إن

 أن الممكن من والذي مستحب غٌر شعور بأنه األلم تعرٌف ٌمكن

 فً معقدة كٌمٌائٌة عصبٌة عملٌات نتٌجة وهو مزمنا   أو حادا   ٌكون

 .والمحٌطً المركزي العصبً الجهاز

 .نمطه على األلم تخفٌف ٌعتمد

 الدواء هً opioids األفٌونات فإن المزمن، أو الحاد األلم لمعالجة

 تنتج تصنٌعٌة أو طبٌعٌة مواد عن عبارة هً واألفٌونات .المختار

 .للمورفٌن مشابها   فعل  

 األفٌون بمستقبلت االرتباط خلل من تعمل األدوٌة هذه وجمٌع

 شبٌهة أفعال إلنتاج المركزي العصبً الجهاز فً الموجودة النوعٌة

   .الداخلٌة العصبٌة الناقلة الببتٌدات ببعض

 



Opioid Receptors مستقبالت األفٌون 
 العصبً الجهاز فً محددة خلٌا غشاء على موجودة مستقبلت مع نوعً بشكل األفٌونات تتداخل

 أماكن وفً الهضمً الجهاز وخلٌا المحٌطٌة، لألعصاب العصبً النهاٌات وعلى المركزي،
 .أخرى تشرٌحٌة

 ٌتم والتً األفٌوٌنٌة المستقبلت من أنماط ثلث عبر لألفٌونات األساسٌة التأثٌرات ظهور تواسط وٌتم
 :الٌونانٌة باألحرف ترمٌزها

µ (mu),  κ (kappa), and δ (delta). 

 

   .به ترتبط التً األدوٌة أو الدواء تجاه مختلفة نوعٌة ٌبدي المستقبلت هذه من نمط وكل

 مستقبلت بواسطة رئٌسٌا   له التوصل ٌتم لألفٌونات analgesic properties لأللم المسكن الفعل أن
µ، مستقبلت فإن حال أٌة وعلى κ ذلك فً تسهم. 

Strong Agonists المنبهات القوٌة 

 المنبه وهو ، crude opium الخام األفٌون خلصة فً الموجود الرئٌسً المسكن الدواء هو المورفٌن

 .(األفٌونٌة للمستقبلت) القوي

 من قوة أقل وهو أقل بتركٌز ولكن السابقة الخلصة نفس فً أٌضا    Codeine الكودئٌن ٌتواجد

   .المورفٌن

 .κ و δ مستقبلت تجاه مختلفة وألفة  µ مستقبلت تجاه عالٌة ألفة ٌبدٌان الدواءان هذان

 



A. Morphine المورفٌن 

 

 :التأثٌر آلٌة
 العصبً الجهاز فً األفٌون مستقبالت مع بالتداخل الرئٌسٌة تأثٌراتها األفٌونات تبذل

 .والمثانة الهضمً الجهاز مثل أخرى تشرٌحٌة أماكن وفً المركزي

 :األفٌونات تسبب لذا

 لألعصاب استقطاب فرط-

 العصبً التنبٌه تثبٌط -

 .المشبك قبل ما العصبً الناقل إطالق تثبٌط -

Actions األفعال الدوائٌة 

A- Analgesia الفعل المسكن لأللم:  
 

 األلم تخفٌف األفٌونات تحقق .(الوعً فقدان بدون األلم تخفٌف أو تفرٌج) األلم تسكٌن ٌسبب المورفٌن

 إدراك وتغٌٌر تعدٌل عبر أهمٌة، واألكثر وأٌضا الشوكً، الحبل مستوى على األلم عتبة رفع عبر

 .لأللم الدماغ

 .مزعجا   ٌكون لن اإلحساس ولكن األلم بوجود بالمورفٌن المعالج المرٌض إدراك ٌستمر



Actions 

B- Euphoria الشمق أو المرح:  
   .Euphoria والسعادة النفس عن بالرضا قوٌا شعورا   ٌحدث المورفٌن

C-Respiration ًعلى الجهاز التنفس : 

 مركز أعصاب حساسٌة بإنقاص تنفسٌا   تثبٌطا   ٌسبب المورفٌن

 بالجرعات ٌحدث ما وهذا .الكربون أكسٌد ثانً لغاز التنفس

 توقف ٌتم حتى الجرعة زٌادة مع وٌزداد المورفٌن من العادٌة

 لحاالت شٌوعا   األكثر السبب هو التنفسً التثبٌط وهذا .التنفس

 .األفٌونات جرعة بفرط التسمم عند الوفاة



Actions األفعال الدوائٌة 
D- Depression of cough reflex تثبٌط منعكس السعال:  

 وعموما ، . antitussive للسعال مسكنة خواص لهما والكودئٌن المورفٌن من كال   إن

 المثبطة والخواص لأللم المسكنة الخواص مع وثٌق بشكل ٌرتبط ال السعال تثبٌط فإن
 .األفٌونٌة لألدوٌة للتنفس

E- Gastrointestinal tract على القناة الهضمٌة: 

  األمعاء حركٌة تخفٌف طرٌق عن وذلك اإلسهال المورفٌن ٌخفف

   .الحوٌة

   .اإلمساك المورفٌن ٌسبب أن الممكن من لذا

G- Histamine release  تحرر الهٌستامٌن : 

 التعرق مسببا   ،mast cells ماست خالٌا من الهٌستامٌن ٌحرر المورفٌن إن

 فإن القصبً، التضٌق عملٌة سٌسبب الهٌستامٌن وألن .الوعائً والتوسع

 .المورفٌن ٌتلقوا ال ان ٌجب الربو مرضى
 

 



 االستعماالت العلجٌة

A- Analgesia تسكٌن األلم :  
 األفٌونات وتدعم .األلم تسكٌن فً المورفٌن مثل فعالة األدوٌة من قلة هناك

 األلم ٌمنعها للنوم حاجة هناك ٌكون عندما للبنزودٌازٌبٌنات المنوم الفعل
 .الموجود

B- Treatment of diarrhea معالجة االسهال: 
 الدائرٌة العضالت مقوٌة وٌزٌد الهضمٌة القناة حركٌة المورفٌن ٌنقص

 .(االمساك ٌسبب أن التأثٌر لهذا الممكن من) األمعاء فً الملساء

C- Relief of cough تفرٌج السعال :  
 والدٌكسترومٌتورفان codeine الكودئٌن لكن السعال، منعكس ٌثبط المورفٌن

dextromethorphan  الخاصٌة له والكودئٌن .الغاٌة لهذه استعماال   األكثر هما 

 .المورفٌن من  antitussive للسعال كمضاد األكبر



Pharmacokinetics الحركٌة الدوائٌة 

 :اإلعطاء
 الكودئٌن فإن ذلك، من النقٌض وعلى .بطئ الهضمٌة القناة من المورفٌن امتصاص إن

  .فموٌا   ٌعطى عندما جٌد بشكل امتصاصه ٌتم

 العضل، عبر بالحقن  ٌكون إعطاءه فإن لذلك عال، كبدي مرور إلى المورفٌن ٌخضع

 .موثوقة استجابة ٌنتج وبذلك الورٌد عبر أو الجلد تحت

Distribution التوزع  

 فترة فً الجنٌن أنسجة فٌها بما الجسم انسجة جمٌع المورفٌن ٌدخل
 .labor الوالدة عملٌة آالم لتدبٌر ٌستعمل ال لذلك الحمل،

 .جهازٌا   ٌعطى عندما ساعات 6-4 المورفٌن تأثٌر وفترة



 التأثٌرات الجانبٌة

 حاد تسمم) الوفاة عنه ٌنتج شدٌد تنفسً تثبٌط حدوث الممكن من

 .(باألفٌونات

 تحرر) بالتحسس محدث ضغط وهبوط األقٌاء :األخرى التأثٌرات وتشمل

   .(الهٌستامٌن

 benign prostatic hyperplasia الحمٌد البروستات تضخم حالة فً

   .حاد بولً احتباس المورفٌن ٌسبب أن الممكن من الرجال، عند

 قصور أو بالربو المصابٌن المرضى لدى بحذر المورفٌن ٌستعمل أن ٌجب

 .الكبد



Tolerance and physical dependence 

 التحمل واالعتماد الجسدي

 االستجابة نقص)  tolerance التحمل ٌنتج المتكرر االستعمال إن

 التنفسً، التثبٌط :المتعددة المورفٌن لتأثٌرات (الوقت مرور مع

 .المهدئة والتأثٌرات المشمق التأثٌر األلم، تسكٌن

 منبهات من وغٌره للمورفٌن والنفسً الجسدي االعتماد ٌحدث

 .المختلفة األفٌونٌة المستقبالت

 الجهاز من) التلقائٌة االستجابات من سلسلة المورفٌن سحب وٌنتج

 واستجابات (االرادٌة العضالت) والحركً ،(التلقائً العصبً

 غٌر خطٌرة أعراض وإحداث للشخص عطالة عنها ٌنتج نفسٌة

 .الوفاة تسبب ما نادرا   لكنها العواقب، مضمونة



Meperidine المٌبٌرٌدٌن 

 .المٌبٌرٌدٌن أفٌون تصنٌعً ٌستخدم لتدبٌر األلم الحاد

 µٌرتبط المٌبٌرٌدٌن بمستقبالت األفٌون، خاصة : آلٌة التأثٌر
 .باإلضافة للمستقبالت األخرى

 .ٌسبب المٌبٌرٌدٌن تثبٌطا  تنفسٌا  شبٌها بالمورفٌن

.  ٌعطً المٌبٌرٌدٌن تأثٌرا  مسكنا  لأللم ألي نمط من اآلالم الشدٌدة

 .وبخالف المورفٌن، فإنه غٌر فعال لمعالجة االسهال والسعال



Moderate Agonists المنبهات المتوسطة 

Codeine الكودئٌن 
 الفعل بٌنما مورفٌن، إلى تحوله إلى ٌعود للكودئٌن لأللم المسكن الفعل إن

 فإن وهكذا .نفسه الكودئٌن إلى ٌعود  antitussive للسعال المضاد

 فموٌة فعالٌة له ولكن المورفٌن، من لأللم مسكنة فعالٌة أقل الكودئٌن

 أي تسبب ال وبجرعات جٌدة للسعال مضادة فعالٌة الكودئٌن ٌبدي .أكبر

 .لأللم مسكن فعل

 الساءة أقل قابلٌة له الدواء هذا فإن االستخدام، الشائعة بالجرعات

 االعتماد ٌسبب ما نادرا وهو المورفٌن، مع مقارنة االستخدام
dependence. المورفٌن من أقل مشمقا   تأثٌرا الكودئٌن ٌنتج. 

 .السٌتامول مع أو األسبٌرٌن مع عادة الكودئٌن ٌستعمل

 

 

 



B. Propoxyphene البروبوكسٌفٌن 

 .التصنٌعٌة األفٌونٌة المشتقات من

 ضعف تقرٌبا   ٌتطلب مما الكودئٌن، من أقل لأللم مسكن تأثٌر للبروبوكسٌفٌن

 .(ألم كمسكن) للكودئٌن مكافئ تأثٌر إلى للوصول الجرعة

 ألم تسكٌن على للحصول السٌتامول مع بالمشاركة البروبوكسٌفٌن ٌستعمل

 .جٌد

 ساعة خلل تحصل البلسمٌة تراكٌزه ذروة فإن فموٌا   امتصاصه ٌتم عندما

 .الكبد فً استقلبه وٌتم واحدة،

 .وإمساك شهٌة فقدان غثٌان، الدواء هذا ٌسبب

 هلوسات اختلجات، تنفسٌا ، تثبٌطا   ٌسبب :السمٌة الكبٌرة بالجرعات
 .رئوٌة ووذمة قلبٌة سمٌة ٌسبب أن الممكن ومن .وارتباك



Mixed Agonist-Antagonists and Partial Agonists 
 المنبهات المختلطة ذات الفعل المنبه والمعاكس

 تدعى آخر نمطا   وتحجب األفٌونٌة المستقبالت من نمطا   تنبه التً األدوٌة إن

 السابق التعرض على األدوٌة هذه تأثٌر وٌعتمد .المختلطة الحاجبة-بالمنبهة

 .لألفٌونات

 الحاجبات -المنبهات هذه فإن أفٌونات، حدٌثا   ٌتلقوا لم اللئٌن األشخاص عند

 تفرٌجا   وتسبب المستقبالت بعض عند المنبهة الفعالٌة تسبب المختلطة

 .لأللم

 األدوٌة هذه فإن األفٌونات، على اعتماد لدٌهم اللذٌن األشخاص لدى أما

 وٌنتج المستقبالت بعض حجب مبدئً بشكل ٌشمل تأثٌرا   تبدي أن ٌمكن

  .انسحابٌة أعراضا   عنها

 



A. Pentazocine البنتازوسٌن 
 .  δو   µوكمعاكس ضعٌف للمستقبالت   κٌعمل البنتازوسٌن كمنبه لمستقبالت 

 لتسكٌن ٌستخدم وهو الشوكً، الحبل فً المستقبالت بتنبٌه لأللم المسكن التأثٌر البنتازوسٌن ٌحدث

 .حشوٌا   ال أو فموٌا   إما تقدٌمه ٌمكن .الشدة متوسطة اآلالم

 ٌنقص كما تنفسٌا   تثبٌطا   ٌحدث كبٌرة وجرعات المورفٌن، من أقل مشمقا   تأثٌرا   البنتازوسٌن ٌنتج

 .الهضمٌة القناة فعالٌة

 للتنفس المثبط التأثٌر ٌحجب ال البنتازوسٌن أن إال المستقبالت، لبعض الحاجب تأثٌره ورغم

 .المورفٌن متعاطً عند اسخدامه لدى انسحابٌة تأثٌرات ٌنشئ أن ٌمكن ولكنه للمورفٌن،

 .استخدامه تكرار لدى تحدث أن ٌمكن واالعتٌاد التحمل

 مسكنات اخرى

Tramadol   الترامادول
 لتدبٌر وٌستخدم .األفٌونٌة µ بمستقبالت ٌرتبط مركزي ألم مسكن هو الترامادول

 المشاهدة تلك من أقل للتنفس المثبطة وتأثٌراته .الشدة متوسط إلى المتوسط األلم
 .المورفٌن مع


