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 أو الكٌمٌائٌة المخرشات أو الفٌزٌائً، بالرض المسببة النسٌجٌة لألذٌة ووقائٌة طبٌعٌة استجابة هو االلتهاب

 .الجرثومٌة العناصر

 إلصالح المرحلة ووضع المخرشات إزالة الؽازٌة، األجسام تدمٌر أو لتثبٌط الجسم محاولة االلتهاب وٌمثل

 .النسٌج

  المفاصل التهاب حالة إلى مثالا  ٌؤدي التهاب عنه ٌنتج أن ٌمكن المناعً لجهازنا المالئم ؼٌر التفعٌل إن

rheumatoid arthritis (RA). 

Inflammation االلتهاب 

 .للبروستؽالندٌنات تصنٌع كمثبطات تعمل NSAIDs الـــ مركبات جمٌع

 

Prostaglandins البروستؽالندٌنات 

 .األنسجة معظم قبل من قلٌلة بكمٌات بها المرتبطة والمركبات البروستؽالندٌنات تنتج•

 فعالة، ؼٌر مركبات إلى بعدها تستقلب ما وسرعان انتاجها، تم حٌث النسج على موضعٌاا  تعمل عموماا  وهً •

   .مهمة بكمٌات الدوران فً تجول ال البروستؽالندٌنات فإن لذلك

 دورالبروستغالندينات كوسائط محلية



 و prostaglandins، thromboxanes :وهً الحلقة، ذات اإلٌكوسانوئٌدات جمٌع

prostacyclins  السٌكلوأوكسوجٌناز طرٌق عبر تصنٌعها ٌتم cyclooxygenase 
pathway (COX) . 

  Cyclooxygenase-1 (COX-1) :السٌكلوأوكسوجٌناز لخمٌرة اٌزومٌرٌان شكالن هناك

 ومنها للبروستانوئٌدات الطبٌعً الفٌزٌولوجً التصنٌع عن عن المسؤولة وهً

 االنتاج تسبب التً وهً Cyclooxygenase-2 (COX-2) وخمٌرة البروستؽالندٌنات،

 .االلتهابٌة الحاالت فً والمشاهد البروستؽالندٌنات من المرتفع

 الخلٌوٌة العملٌات بتنظٌم تقوم ألنها للمنزل، حافظة خمٌرة بأنها توصؾ COX-1 الــــ خمٌرة

 الصفٌحات ارتصاص الدموي، الوعائً التوازن الهضمٌة، المخاطٌة حماٌة مثل الطبٌعٌة،

 .الكلٌة ووظائؾ

 .والعظام الكلٌة الدماغ، مثل النسج فً طبٌعً بشكل موجودة فهً  COX-2 الـــ خمٌرة أما

 .أخرى نسٌجٌة مواقع فً االلتهاب حاالت خالل فعالٌتها تزداد ولكن

 تصنيع البروستغالندينات 

Cyclooxygenase pathway 

 طريق السيكلوأوكسوجيناز



 استجابة دقٌق بشكل تنظم موضعٌة كإشارات الجسم فً تنتج ومستقلباتها البروستؽالندٌنات

 .متخصصة خالٌا

 ٌحرض الصفٌحات من  TXA2 الترومبوكسان تحرر فمثالا، .كبٌر بشكل وظائفها وتتنوع

 .(الخثرة تشكل عملٌة فً األولى الخطوة) االرتصاص عملٌة على الهاجعة الصفٌحات

 والتً الملساء كالعضالت أخرى، وظائؾ له  TXA2 الـــ فإن أخرى انسجة فً ولكن

 .تقلصها ٌسبب

   .وااللتهابٌة التحسسٌة الحاالت فً تتحرر التً الكٌمٌائٌة الوسائط بٌن من البروستؽالندٌنات

 الوظائف في الجسم



 المسؤولة السٌكلوأوكسوجٌناز خمٌرة تثبٌط خالل من األدوٌة هذه تعمل

 تصنٌع نقص إلى ٌقود ما وهذا .البروستؽالندٌنات تصنٌع عن

 .مفٌدة ؼٌر وأخرى مفٌدة تأثٌرات مع المذكورة المركبات

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 

 األدوية المضادة لاللتهاب غير الستيروئيدية



 االلتهاب مضادات بٌن من الوحٌد الدواء وهو ضعٌؾ، حمض هو األسبٌرٌن :التأثير آلية -1

 األدوٌة أما .أوكسوجٌناز السٌكلو لخمٌرة (تثبٌط) عكوسة ؼٌر أستلة ٌسبب والذي األخرى

   .للسٌكلوأوكسوجٌناز عكوسة مثبطات فهً األخرى

 :رئٌسٌة دوائٌة أفعال لألسبٌرٌن

  لأللم مسكن تأثٌر ،antipyretic حرارة خافض ،anti-inflammatory التهاب مضاد

analgesic . 

 البروستؽالندٌنات تشكٌل حجب إلى مبدئٌاا  ٌعود لاللتهاب والمضاد للحرارة الخافض تأثٌره إن

 وفً الوطاء منطقة فً  thermoregulatory centers الحرارة تنظٌم مركز عند

   .المحٌطٌة النسج

 استشعار ٌمنع األسبٌرٌن فإن البروستؽالندٌنات، تصنٌع حجب عند فإنه ذلك، من واألكثر

 فً األلمً التنبٌه ٌمنع أٌضا األسبٌرٌن .والكٌمٌائٌة المٌكانٌكٌة للمنبهات األلم مستقبالت

 .الوطاء بمنطقة الخاصة المراكز

Aspirin األسبٌرٌن 



 العالجٌة األفعال من ثالثا   تملك األسبٌرٌن فٌها بما NSAIDs الـــ مركبات جمٌع

  األلم تسكٌن ،anti-inflammation لاللتهاب المضاد الفعل :الرئٌسٌة

analgesia الحمى وانقاص fever. هذه جمٌع لٌست حال أٌة على 

 .السابقة األفعال من عالجً فعل من كل فً قوٌة المركبات

 األفعال الدوائية

 تشكٌل ٌنقص فهو السٌكلوأوكسوجٌناز، تصنٌع ٌثبط األسبٌرٌن ألن

 تكون حٌنما االلتهاب مظاهر ٌخفؾ أو ٌعدل وهكذا البروستؽالندٌنات،

 .له المحدثة الكٌمٌائٌة الوسائط هً البروستؽالندٌنات

 ٌمنع ال لكنه ،arthritis المفاصل التهابات حاالت فً االلتهاب ٌثبط األسبٌرٌن

 .التام الشفاء ٌسبب وال المرض تقدم

a- Anti-inflammatory actions الفعل المضاد لاللتهاب 



 ٌعتقد  Prostaglandin E2 (PGE2) نوع من البروستؽالندٌن إن

 البرادٌكٌنٌن فعل إلى العصبٌة النهاٌات حساسٌة ٌزٌد الذي هو أنه

 العملٌة خالل المتحررة الكٌمٌائٌة الوسائط من وؼٌرهما والهٌستامٌن

   .االلتهابٌة

 مضادلت من وؼٌره األسبٌرٌن فإن ، PGE2 الـــ اصطناع بانقاص وهكذا

   .باأللم اإلحساس ٌثبط الستٌروئٌدٌة ؼٌر االلتهاب

 الناشئة الشدة متوسطة إلى الخفٌفة الناتجة اآلالم لتدبٌر األسبٌرٌن ٌستعمل

 من المنبثقة اآلالم من أكثر والعظمً العضلً العصبً الجهاز من

   .األحشاء

 تكون NSAIDs الــ مركبات مع األفٌونٌة األلم مسكنات مشاركة فإن لذا

 .باألورام المسبب خاصة األلم لمعالجة فعالة

b- Analgesic action: الفعل المسكن لأللم 



  الحرارة تنظٌم لمركز العمل نقطة ترتفع عندما تحدث الحمى إن

thermoregulatory center ًهذا وٌحدث .الوطاء منطقة ف 

 فإن لذا .االلتهابٌة العملٌة خالل ، PGE2 الـــ مركب تشكل بسبب

 .السابق المركب لتصنٌع بتثبٌطه الحرارة ٌخفض الألسبٌرٌن

 الوضع إلى الحرارة تنظٌم لمركز العمل نقطة ٌعٌد فاألسبٌرٌن

 عبر الطبٌعٌة، الحرارة إلى الجسم حرارة تعود وبذلك الطبٌعً،

 .التعرق وعملٌة المحٌطً الوعائً للتوسع كنتٌجة الحرارة بعثرة

   .الطبٌعٌة للحرارة مخفض تأثٌر أي لألسبٌرٌن ولٌس

c- Antipyretic action: التأثير الخافض للحرارة 



 prostacyclin الـبروستاسٌكلٌن مركب فإن الطبٌعٌة الحاالت فً
(PGI2)  من كل بٌنما المعدة، فً الماء كلور حمض إفراز ٌثبط 

 المخاطٌة إفراز على ٌحرضان PGF2α و  PGE2 المركبٌن

   .واألمعاء المعدة لجدار الحامٌة

 مما وجود، لها ٌعود لن السابقة المركبات من كال فإن األسبٌرن بوجود

 المخاطٌة تشكل وانقاص المعدي الحمض إفراز زٌادة عنه ٌنتج

 تقرحات، هضمٌة، اضطرابات حدوث إلى ٌؤدي ما وهذا .الحامٌة

 .الحدٌد بنقص دم وفقر نزوؾ

 

e- Gastrointestinal effects: التأثير الهضمي 



 ارتصاص على وٌساعد ٌحسن الذي هو  TXA2 الترومبوكسان مركب إن

 قابلٌة ٌنقص  PGI2 البروستاسٌكلٌن مركب بٌنما الدموٌة، الصفٌحات

 لها ٌمكن (ملػ 81-60) األسبٌرٌن من المنخفضة الجرعات .االرتصاص

 الــ تثبٌط عبر الصفٌحات فً  TXA2 الــ انتاج تثبط أن عكوس ؼٌر وبشكل

COX .   

 .(COX) جدٌدة أنزٌمات تصنٌع تستطٌع لن فإنها للنواة الصفٌحات افتقاد وبسبب

 هذه حٌاة فترة طٌلة سٌستمر  TXA2 الــ لمركب افتقادها فإن وبالتالً

 .(أٌام 7-3) الصفٌحات

 الصفٌحات ارتصاص عملٌة فإن ،  TXA2 الـــ مركب تصنٌع لنقص وكنتٌجة

 مضاد فعل إلى ٌؤدي وبشكل تنقص، (الخثرة تشكٌل فً األولى الخطوة)

  .bleeding time النزؾ زمن فً وإطالة للتخثر

f- Effect on platelets: التأثٌر على الصفٌحات الدموٌة  



 وبشكل :ألم ومسكن حرارة وخافض التهاب كمضاد -1

 االلتهابات الروماتٌزمٌة، الحمى النقرس، داء فً خاص

 فً ٌستخدم أنه كما .الرثٌانً المفاصل وداء العظمٌة

 .العضالت وآالم الصداع

 حٌنها األسبٌرن ٌستخدم :الوعائية القلبية االستخدامات -2

 .صفٌحات ارتصاص كمضاد

 االستعماالت العالجٌة



 ؼثٌان :متنوعة هضمٌة اضطرابات هً لألسبٌرٌن الجانبٌة التأثٌرات معظم إن

   .هضمٌة نزوؾ حدوث الممكن ومن .واقٌاء

 التأثٌرات الجانبٌة

 على الجهاز الهضمً

 الــ مركب ٌنقص الصفٌحات فً الموجود للسٌكلوأوكسوجٌناز العكوس ؼٌر التثبٌط إن

TXA2 ولهذا .النزؾ زمن إطالة وإلى الصفٌحات ارتصاص تثبٌط إلى ٌؤدي وبشكل 

   .الجراحة من أسبوع قبل األسبٌرٌن تناول عدم ٌجب فإنه السبب،

 علٌه فٌجب anticoagulants التخثر مضادات ٌتناول لشخص تقدٌمها ٌتم وعندما

     .األخٌرة هذه جرعة انقاص

 على الدم



 حماض إلى ٌؤدي تنفسٌاا  تثبٌطاا  ٌسبب األسبٌرٌن فإن سمٌة، بجرعات

 .استقالبً

 على الجهاز التنفسً

 تنفس، فرط األقٌاء، الؽثٌان، :ٌتضمن باألسبٌرٌن الخفٌؾ التسمم

 .األذنٌن فً وطنٌن دوخة عقلً، تشوش

Toxicity  السمية 



 .استخدامه تم المشتقات هذه من مركب أول هو Ibuprofen اإلٌبوبروفٌن

 تأثٌرا لها أن كما حرارة، وخافض ألم مسكن لاللتهاب، مضاد تأثٌر لها المركبات هذه جمٌع

   .النزؾ زمن وتطٌل الصفٌحات لوظائؾ معدال

 تأثٌراتها ألن المفصلٌة العظمٌة وااللتهابات المفاصل التهاب لمعالجة واسع بشكل تستعمل

   .األسبٌرٌن من شدة أقل الهضمٌة الجانبٌة

 كاألسبٌرن فإنها وهكذا السٌكلوأوكسوجٌناز، لخمٌرة عكوسة مثبطات المجموعة هذه مركبات

   .البروستؽالندٌنات تصنٌع تثبط

 النزؾ إلى الهضم عسر بٌن ما تتراوح هضمٌة اضطرابات تتضمن الجانبٌة تأثٌراتها معظم

 مثل مركزٌة عصبٌة اضطرابات األخرى الجانبٌة التأثٌرات تتضمن كما .الهضمً

 .والدوخة األذنٌن طنٌن الصداع،

 Propionic acid derivativesمشتقات حمض البروبٌونٌك  



 من  COX-2 لخمٌرة انتقائٌة أكثر مثبط هو Celecoxib السٌلٌكوكسٌب عقار إن•

 لهذا تأثٌر ٌوجد ال عالجٌاا  المستخدمة التراكٌز فً فإنه الحقٌقة وفً . COX-1 خمٌرة

   .COX-1  الــ خمٌرة على العقار

 ٌكون والذي) األسبٌرٌن بواسطة الحاصل COX-1   الــ خمٌرة تثبٌط عكس وعلى•

 عكوس فعل  COX-2 لـ التثبٌطً السٌلٌكوكسٌب فعل فإن ،(عكوس وؼٌر سرٌعاا 

 .وقت إلى وٌحتاج

   .األلم وتدبٌر العظمٌة وااللتهابات المفاصل التهاب لمعالجة الدواء هذا ٌستخدم •

 زمن ٌزٌد وال الصفٌحات ارتصاص ٌثبط ال السٌلٌكوكسٌب فإن األسبٌرٌن، عكس وعلى•

   .النزؾ

Celecoxib السٌلٌكوكسٌب 



 ما وهذا ،CNS المركزي العصبً الجهاز فً البروستؽالندٌنات تشكٌل ٌثبط األسٌتأمٌنوفٌن

 .لأللم والمسكن للحرارة الخافض تأثٌره ٌفسر

 والذي المحٌطٌة، النسج فً البروستؽالندٌنات تشكٌل على أقل تثبٌطً تأثٌر له واألسٌتأمٌنوفٌن

   .لاللتهاب كمضاد الضعٌؾ فعله ٌفسر

 .النزؾ زمن على وال الصفٌحات وظائؾ على الدواء هذا ٌؤثر ال

Acetaminophen ( الباراسٌتامول)األسٌتأمٌنوفٌن   

 حرارة وخافض ألم كمسكن األسبٌرٌن عن اآلمن البدٌل األسٌتأمٌنوفٌن ٌشكل

 إطالة لهم ٌشكل الذٌن أو هضمٌة، اضطرابات لدٌهم الذٌن للمرضى خاصة

 للتأثٌرات محتاجٌن الؽٌر المرضى أو مستحبة، ؼٌر عواقب النزؾ زمن

 .لألسبٌرٌن لاللتهاب المضادة

 االستعماالت العالجية



 الجانبٌة اآلثار من عملٌاا  خال األسٌتأمٌنوفٌن فإن العالجٌة، العادٌة بالجرعات

 وتفاعالت جلدٌة اندفاعات حدوث على ضئٌل وبشكل األمر وٌقتصر .الملفتة

 الكرٌات تعداد فً العابرة التؽٌرات بعض حدوث الممكن من كما .تحسسٌة

  .البٌض

 عن ناتج سبات ٌحدث أن ٌمكن عالٌة وبجرعات األمد طوٌل االستعمال عند

 .وكلوي كبدي وتنخر الدم سكر هبوط

 التأثٌرات الجانبٌة


