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Anxiolytic and Hypnotic Drugs 
 .مجهولة ألسباب أحٌانا   ٌنشأ والذي والخوف الذعر التوتر، من مستحب غٌر شعور هو Anxiety القلق إن

 القلب، تسرع للقلق الجسمٌة األعراض وتشمل .انتشارا   النفسٌة األمراض أكثر من القلق اضطرابات إن

  .الودي الجهاز وتنشٌط التعرق

 القلق أعراض ولكن .المعالجة تستدعً وال مألوفة حٌاتٌة تجربة هً القلق من متوسطة حاالت حدوث إن
 أحٌانا   تدعى)  antianxiety drugs للقلق المضادة االدوٌة بواسطة تعالج ان لها ٌمكن والشدٌد المزمن

 تستخدم األدوٌة نفس فإن التهدئة، أٌضا   تسبب للقلق المضادة األدوٌة من العدٌد وألن .(القلق حاالت
  .أٌضا   كمنومات

Benzodiazepines مجموعة البنزودٌازٌبٌنات    

  الدماغٌة العصبٌة المشابك فً الموجودة  GABAA مستقبالت مع البنزودٌازٌبٌنات ترتبط

 العصبً اللٌف داخل السالبة الشحنة وزٌادة الكلور قناة فتح عنه ٌنتج مما تفعٌلها وتسبب

  .العصبً النقل وتثبٌط الكمونً الفعل تولٌد منع وبالتالً

 آلٌة التأثٌر



 األفعال الدوائٌة 

 تحل البنزودٌازٌبٌنات فإن المنخفضة، بالجرعات :بالقلق الشعور إنقاص -1
 .القلق شعور

 لها القلق لعالج المستعملة البنزودٌازٌبٌنات جمٌع :المنوم والفعل التهدئة -2
   .األكبر بالجرعات التنوٌم ٌنتج أن ٌمكن منها والبعض مهدئة، خواص

 مؤقت بإضعاف البنزودٌازٌبٌنات استعمال ٌترافق :مؤقت ذاكرة إضعاف -3
   .التعلم على الشخص قدرة ٌنقص أٌضا   وهذا للذاكرة،

 فعالٌة لها البنزودٌازٌبٌنات مركبات من العدٌد :لالختالج المضاد التأثٌر -4
 اضطرابات من وغٌره الصرع لمعالجة ٌستعمل وبعضها لالختالج مضادة
   .العصبٌة النوبات

 وتنقص  ترخً البنزودٌازٌبٌنات فإن الكبٌرة بالجرعات :العضالت إرخاء -5
 الحبل فً المشبكٌة للناقلٌة إنقاص عبر ربما الهٌكلٌة، العضالت صالبة
   .الشوكً



 االستخدامات السرٌرٌة
 عن الناشئة وخاصة القلق اعراض معالجة فً فعالة البنزودٌازٌبٌنات مجموعة :القلق اضطرابات -1

 عن الناجم الشدٌد القلق وكذلك .االجتماعً والقلق العامة القلق واضطربات .الذعر اضطرابات

   .الطٌران من الخوف مثل (الفوبٌا) محددة مخاوف

 ٌجب بل الٌومٌة، للحٌاة  stress النفسٌة الشدة أعراض لتخفٌف استعمالها ٌجب ال األدوٌة هذه

 ادمان حصول خطر بسبب قصٌرة لفترة فقط استخدامها وٌجب المستمر الشدٌد للقلق بها االحتفاظ

   .علٌها

 الهٌكلٌة العضالت تشنجات معالجة فً المفٌد هو  Diazepam الدٌازٌبام :العضلٌة االضطرابات -2

 .الدماغً والشلل التنكسٌة العصبٌة األمراض بعض فً ٌشاهد كما

 اإلجراءات بعض على للتغلب وقائٌة كأدوٌة القصٌر الفعل ذات المشتقات تستعمل :الذاكرة إضعاف -3

 التهدئة من شكل تسبب وهً .السنٌة اإلجراءات وبعض التنظٌر مثل مستحبة والغٌر للقلق المحرضة

   .واالجراءات للتعلٌمات أكثر مطواعا   المرٌض تجعل وبالتالً الوعً، بقاء مع

 من محددة انماط لمعالجة البنزودٌازٌبٌن مركبات بعض تستعمل : Seizures العصبٌة النوبات -4

  .الصرع

 بٌنها فٌما تختلف انها إال مهدئ، تأثٌر البنزودٌازٌبٌنات مركبات لجمٌع ان رغم :النوم اضطرابات -5

 أكثر ومن .النوم فً للدخول الالزمة الفترة النقاص تمٌل وهً .المنوم للتأثٌر بالنسبة

 .triazolam و temazepam :األرق والضطرابات كمنوم المستخدمة البنزودٌازٌبٌنات



 االعتماد
 منها كبٌرة جرعات استخدام تم ما إذا البنزودٌازٌبٌنات على والنفسً الجسدي االعتماد ٌتطور

  .طوٌلة لفترة أعطٌت إذا أو

 withdrawal symptoms انسحابٌة أعراض عنه ٌنتج األدوٌة لهذه المفاجئ واإلٌقاف
   .توتر ،أرق ،راحة عدم ،القلق ،التشوشو االرتباك تتضمن

 التأثٌرات الجانبٌة

 كما .األدوٌة هذه مع مشاهدة الجانبٌة التأثٌرات أكثر من وهً :والتشوٌش الخمول -1

 العمل خاصة العمل ببعض للقٌام الالزمة الفٌزٌائٌة الفعالٌة ونقص الترنح ٌحدث

 .المعرفً واالكتساب اإلدراك فً ضعف ٌحدث كما .الثقٌلة اآلالت على

 داخل الضغط وارتفاع كبدٌة أمراض لدٌه لمن بحذر استعمالها ٌجب :المحاذٌر -2

   .العٌن


