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 مقدمة:

سواء كانت هذه هو استجابة طبٌعٌة تحمً األنسجة من األذٌات الُمحدثة  االلتهاب:تعرٌف 

طبٌعة فٌزٌائٌة أو كٌمائٌة أو آلٌة أو مناعٌة أو ُمسببة بفعل العوامل الممرضة األذٌات ذات 

ات والطفٌلٌات،  ٌُدافع فٌها البدن عن ذاته وٌسعى كالجراثٌم  والُحمَّ ُتعد الحادثة االلتهابٌة وسٌلة 

عٌة، بوساطتها إلى حصر العامل المإذي وتعدٌل فعله وإزالته، ثم إعادة األنسجة إلى حالتها الطبٌ

وهً حادثة معقدة تتداخل فٌها عناصر مختلفة تدور حوادثها فً النسٌج الضام حٌث تكثر 

ٌَّة  .األوعٌة الدمو

عامة متماثلة هً االحمرار بؤعراض الحادثة االلتهابٌة دوماً أٌاً كان العامل المسبب لها   تتصف

 :ٌتٌنبمرحلتٌن متتالوتمر العملٌة االلتهابٌة  ،والتورم والحرارة واأللم

سرٌعة الحدوث، تدوم من بضع ثوان حتى عدة ساعات تسّمى المرحلة  :المرحلة األولى

 .الوعائٌة

 . أبطؤ سٌراً، تتكامل فً غضون عدة أٌام وتدعى المرحلة الخلوٌة :المرحلة التالٌة

 ٌُعالج االلتهاب بالعمل على:

إزالة المسبب أٌاً كان نوعه  فتستعمل المضادات الحٌوٌة مثبلً فً حالة االلتهابات  -2 

 الجرثومٌة ، وتستعمل المضادات الطفٌلٌة فً حالة االلتهابات الطفٌلٌة ...

العمل على تخفٌف الظواهر العامة والموضعٌة المرافقة للعملٌة االلتهابٌة كالوذمة واأللم   -0

 من خبلل إعطاء األدوٌة المضادة لبللتهاب والمسكنات وخافضات الحرارة.والترفع الحروري 

 Anti-Inflammatory Drugs مضادات االلتهاب

 : هً األدوٌة التً تستطٌع أن تثبط العملٌة االلتهابٌة )فً مرحلة أو عدة مراحل( وتقسم إلى

  Steroidal Anti- Inflammatory Drugs مضادات االلتهاب الستروئٌدٌة -1

 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs  مضادات االلتهاب البلستٌروئٌدٌة - 2

  Steroidal Anti- Inflammatory Drugsأوالً: مضادات االلتهاب الستروئٌدٌة 

 Adrenal Corticosteroidsأو القشرانٌات السكرٌة الكظرٌة 

 هرمونات داخلٌة أو مشتقة من الهرمونات الداخلٌة الُمفرزة من قشر الكظر 

ترتبط مضادات االلتهاب الستٌروئٌدٌة مع مستقببلت هٌولٌة نوعٌة داخل الخبلٌا  آلٌة تأثٌرها:

مستقبل( الذي ٌنتقل إلى النواة فٌرتبط بعناصر  -فً األنسجة الُمستهدفة لتشكل معقد )هرمون

ٌكون مسإول عن انتاج بروتٌنات وأنزٌمات  RNAانتاج مما ٌإدي إلى  DNAالمعزز المورثً 

 تشكلتمنع مضادات االلتهاب الستٌروئٌدٌة حٌث تتوسط مجموعة من العملٌات الفٌزٌولوجٌة 

 .COXأنزٌم الساٌكلو أوكسٌجناز 



حمض  تحررالمسإول عن  A2 (Phospholipase A2)فوسفولٌباز كما ُتثبط األنزٌم  -

وم الفوسفورٌة األراشدونٌك )وهو طلٌعة البروستاغبلندٌنات واللٌكوترٌنات( من الشح

 المرتبطة بالغشاء وبالتالً فهو ٌثبط الخطٌن االلتهابً والتحسسً.

 تصنٌف مضادات االلتهاب الستٌروئٌدٌة المشابهة للكورتٌزول: �

 أصناف: 3تصنف مضادات االلتهاب الستٌروئٌدٌة المشابهة للكورتٌزول إلى  �

وهٌدروكورتٌزون فترة تؤثٌر مثل الكورتٌزون  :(Short acting)قصٌرة األمد  -1 �

( ساعة فقط لذلك تحتاج لجرعات كثٌرة، وُتعطً تؤثٌرات 20-8هذه األدوٌة قصٌرة)

 جانبٌة ومعدنٌة هامة مثل احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم وحدوث الوذمات.

مثل البرٌدنٌزون، و البرٌدنٌزولون ، : Intermediate acting)متوسطة األمد ) -2 �

( 63-28زون ، ترٌامسٌنولون هذه األدوٌة فترة تؤثٌرها أطول تقرٌباً )وفلودروكورتٌ

 ساعة، أي تحتاج لجرعات أقل، وتؤثٌراتها المعدنٌة قلٌلة باستثناء فلودروكورتٌزون.

مثل بٌتامٌتازون، دٌكسامٌتازون، بارامٌثازون، فترة  (: (Long actingطوٌلة األمد -3 �

 جرعاتها قلٌلة جداً، لٌس لها تؤثٌرات معدنٌة.( أٌام، 6-2تؤثٌرها طوٌلة أكثر من )

 أهم  التأثٌرات الدوائٌة واالستعماالت العالجٌة  لمضادات االلتهاب الستٌروئٌدٌة:

 : Relief of inflammatory Symptomsإزالة األعراض االلتهابٌة  -1

الرثوانٌة التً تشمل )الحرارة واالحمرار والتورم واأللم (المرافقة لبللتهابات 
)الروماتٌزمٌة(العظمٌة والمفصلٌة والتهابات الجلد ، إن تؤثٌر القشرانٌات السكرٌة على 
العملٌة االلتهابٌة هو نتٌجة تؤثٌرها على توزع وتركٌز ووظٌفة الكرٌات البٌض، حٌث 

 تتضمن هذه التؤثٌرات : 

واألسسات  (B, T) التائٌة والبائٌة ازدٌاد تركٌز العدالت ونقص تركٌز اللمفاوٌات -

لحمضات ووحٌدات النوى وتثبٌط قابلٌة استجابة الكرٌات البٌضاء والبالعات وا
 للمستضدات.

 نقص إنتاج البروستاغبلندٌنات واللوكوترٌنات. -

 انقاص  كمٌة الهستامٌن الُمطلقة من الخبلٌا البدٌنة واألسسة. -

اض إن القشرانٌات السكرٌة مفٌدة فً معالجة أعرالتأثٌر المضاد لأللٌرجٌا:  -2

، والربو القصبً والتهاب األنف التحسسً، اعبلت األرجٌة الدوائٌة والمصلٌةالتف

 والتفاعبلت األرجٌة الجلدٌة.

للجسم حٌث من رد الفعل المناعً)التثبٌط المناعً(:  Preventionالتأثٌر الوقائً  -6

ٌُعطى الكورتٌزون ومثبطات مناعة أخرى لمنع حدوث ردود فعل تجاه العضو 

 .، كما تعطى فً حاالت األمراض المناعٌة الذاتٌة، عند زراعة األعضاءالمزروع



تستخدم  Respiratory distressالتأثٌر الدوائً فً الضائقة التنفسٌة  -4

الكورتٌكوستٌروئٌدات لعبلج تضٌق الشعب الهوائٌة حٌث تعمل على انكماش األغشٌة 

 المخاطٌة الُمنتبجة ومعالجة االلتهاب الموجود فً القنوات التنفسٌة.

عند الولٌد )خاصة فً الحمل التوأمً عند ئة كما تعمل على تعجٌل نضج الر -5

ٌُعطى بٌكلومٌتازون  لؤلم قبل موعد الوالدة ب  أشهر وتكرر  6الحٌوانات( حٌث 

 ساعة من الوالدة. 88الجرعة قبل 

الناتجة عن الحوادث  Cerebral edemaوتستخدم فً حاالت الوذمة الدماغٌة  -6

 وارتطام الدماغ بالجمجمة.

مثل الطفح الجلدي ، التهاب الجلد ،  الحكة ، األكزٌما   الجلدٌة األمراضمعالجة  -7

 وغٌرها من األمراض الجلدٌة 

نتٌجة نقص الهرمونات  Replacement therapyالمعاوضة الهرمونٌة  -8

 الستٌروئٌدٌة القشرٌة.

 .مثل ابٌضاض الدم معالجة بعض السرطانات -9

األعراض الجانبٌة  والتأثٌرات غٌر المرغوبة  لالستخدام المدٌد لمضادات االلتهاب 

 الستٌروئٌدٌة:

ٌرتبط ظهور  هذه األعراض بفترة العبلج وبنوع الستٌروئٌدات المستخدمة وٌمكن 
 تلخٌصها بما ٌؤتً:

انحباس صودي مائً ٌإدي إلى ارتفاع ضغط الدم وحدوث وذمات وقد ٌإدي إلى  -2

 قلب احتقانً. قصور 

زٌادة تحرر الغبلٌكوجٌن وتحوله إلى غلوكوز وبالتالً زٌادة سكر الدم، وزٌادة  -0

 خطورة اإلصابة بالداء السكري.

تخرٌب البروتٌنات وتقوٌضها وبالتالً انقاص الكتلة العضلٌة الهٌكلٌة وحدوث وهن  -6

 واعتبلل عضلً.

جلد وضعف وتؤخر فً شفاء وضعف فً تركٌب الكوالجٌن )ٌإدي إلى  ترقق ال -8

 الجروح( وقد ٌحدث تؤخر النمو عند الحٌوانات الصغٌرة.

 تخلخل وهشاشة العظام. -5

كبح المناعة حٌث تثبط انتاج األنترلوكٌنات والساٌتوكٌنات المناعٌة وتثبٌط المناعة  -3

الخلوٌة حٌث تنقص اللمفاوٌات واألسسات والحمضات وتزٌد العدالت وتإثر فً عمل 
العات واللمفاوٌات وتثبط المناعة الخلطٌة، مما ٌإدي إلى زٌادة خطر اإلنتان و الب

 اإلصابة باألخماج االنتهازٌة.



تشكل قرحات هضمٌة نتٌجة كبح تشكل البروستاغبلندٌن المسإول عن حماٌة  -7

 مخاطٌة المعدة.

الغدة الكظرٌة عن توقف حٌث تكبح نشاط الغدة الكظرٌة عند االستعمال المدٌد  -8

 .إفراز هرمون الكورتٌزول الطبٌعً

 القصور الكلوي ألنه ٌسبب احتباس شوارد الصودٌوم، وطرح شوارد البوتاسٌوم. -9

 .حدوث االجهاض عند الحٌوانات -22

 مالحظة: 

إن االستمرار بإعطاء الستٌروئٌدات القشرٌة لمدة أسبوعٌن متتالٌٌن ٌإدي إلى تثبٌط 

الكظري، وللتخلص من هذه السلبٌة ُتعطى الستٌروئٌدات  -النخامً -المحور الوطائً

 القشرٌة لمدة ٌومٌن ثم ُتوقف لمدة ٌومٌن وهكذا.

القشرٌة ٌجب أن ٌكون بالتدرٌج من خبلل انقاص  كما أن اٌقاف العبلج بالستٌروئٌدات

الجرعة العبلجٌة تدرٌجٌاً حتى اٌقافها، وذلك ألن السحب المفاجئ  للدواء قد ٌسبب 

 متبلزمة قصور كظري حاد قد تكوم ممٌتة.

 أمثلة على مضادات االلتهاب الستٌروئٌدٌة:

( المركبة  فعال بشكل  من الستٌروئٌدات القشرٌة )الكورتٌكوستٌروئٌد البرٌدنٌزولون:

 خاص فً كبت المناعة ، وٌشمل تؤثٌره كامل الجهاز المناعً .

صل التهاب المفا–الربو -األمراض االلتهابٌة  –استعماالته : أمراض المناعة الذاتٌة  �

التهاب البنكرٌاس المناعً  –التهاب القولون التقرحً  –الوذمات الوعائٌة–الروماتٌدي 

 .ذو أهمٌة عالٌة فً عبلج ابٌضاض الدم وهو مضاد لؤلورام  –

اصطناعً طوٌل المفعول ، ٌمنع إفراز المواد  هو كورتٌكو ستٌروئٌد الدٌكسامٌتازون:

المسإولة عن االلتهاب بما فً ذلك البروستاغبلندٌن ، كٌنٌن ، الهستامٌن ، األنزٌمات 

 اآلتٌة: ، ٌستخدم فً الحاالتالشحمٌة وهو ٌغٌر من استجابة الجسم المناعٌة 

 .، الربو التحسسً.الصدمة التحسسٌة –الحاالت األرجٌة : حاالت التحسس الشدٌد  .2

 .الصدف الشدٌد –األمراض الجلدٌة : الطفح  .0

وفقر الدم الناجم عن انحبلل  -امراض الدم : الفرفرٌة ذات المنشؤ المناعً الذاتً  .6
 الكرٌات الحمراء

 تهاب الدرقامراض الغدد : فرط تنسج الكظر الوالدي ، ال .8

 األمراض الروماتٌزومٌة : حاالت التهاب المفاصل  .5

 .التهاب القرنٌة –األمراض العٌنٌة : التهاب الملتحمة التحسسً  .3



( Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugsثانٌاً: مضادات االلتهاب الالستروئٌدٌة )

 أو مسكنات األلم المحٌطٌة.

( هً األكثر استخداماً من ببن مضادات NSAIDs) تعتبر مضادات االلتهاب البلستروئٌدٌة

 االلتهاب.  

 تعمل مضادات االلتهاب البلستٌروئٌدٌة من خبلل:آلٌة المفعول: 

عن طرٌق تثبٌط أنزٌمات الساٌكلو  من حمض األراشدونٌك تثبٌط اصطناع البروستاغبلندٌنات

 .أوكسٌجناز

ذرة كربون،  02مواد دهنٌة مشابهة للهرمونات ذات بنٌة حلقٌة حاوٌة على  :البروستاغالندٌن

تنشؤ جمٌعها من الحمض الدسم  غٌر المشبع األراشٌدونٌك، )حٌث ٌتحرر حمض األراشدونٌك 

، ٌتم تصنٌع (A2من الفوسفولٌبٌدات النسٌجٌة بواسطة  أنزٌمات  الفوسفولٌباز 

وستاغبلندٌنات  خبلل دقائق بواسطة تفاعل كٌمٌائً فً نفس الموقع الذي تكون فٌه حاجة البر

لها كتكونها فً األنسجة التً تعرضت لئلصابة ونزف الدم لتساهم فً عملٌة االلتهاب وتجلط 

 الدم

أما عن تسمٌتها بهذا االسم ألن العالم السوٌدي الذي اكتشفها )فون بوالر( وجدها أول مرة فً 

لسائل المنوي واعتقد أن غدة البروستات هً التً أفرزتها لذلك أطلق علٌها البروستاغبلندٌن ا

، تعمل البروستاغبلندٌنات كمركبات إشارة موضعٌة  لها وظائف  Prostate Glandنسبة ل 

 متعددة فً الجسم منها:

تعمل كمركبات إشارة كٌمٌائٌة موضعٌة،  حٌث تتحرر من كل النسج وبشكل خاص من  -2

جدار الكرٌات الدموٌة البٌضاء المفّصصة وتعمل على جعل التفاعل االلتهابً مزمناً، وتوجد 

 بتراكٌز عالٌة فً اإلنصبابات اإللتهابٌة.

ٌُحدث -0 األلم لوحده ولكنه ٌزٌد من شدة  االحساس باأللم مع مبلحظة أن البروستاغبلندٌن قلما 

 األلم الُمحدث بالبرادٌكنٌن والهستامٌن.

كما تلعب البروستاغبلندٌنات أدواراً حٌوٌة هامة ال ٌتعلق جمٌعها مباشرة بااللتهاب وبشكل  -6

أدواراً حافظة وهامة ٌطلق علٌها أدوار حامٌة  PGI2و  PGE2خاص ٌلعب البروستاغبلندٌنات 

حماٌة األعضاء مثل مخاطٌة المعدة حٌث تنشط إفراز المخاط والبٌكربونات فً  للخبلٌا ٌتم فٌها
 المعدة وتثبط الحمض المعدي ، كما تحمً العضلة القلبٌة، والنسٌج الكلوي. 

أٌضاً تعمل على ارخاء عضبلت األوعٌة الدموٌة كً تتمدد وٌعود تدفق الدم إلى وضعه -8

 الطبٌعً.

من خبلل التحكم باإلباضة والدورة الشهرٌة،  اإلناثالتناسلً عند  ولها دور فً تنظٌم الجهاز -5

 وانقباض الرحم والحث على بدء المخاض.

مركبات نتاج إلبعد تحرر حمض األراشدونٌك من جدار الخلٌة ٌتعرض لسبٌلٌن 
 (  وهذٌن السبٌلٌن هما:ن، اللوكوترٌنتضم)البروستاغبلندٌنات، الثرومبوكسان، البروستاساٌكللٌ



: أنزٌمات الساٌكلو أوكسٌجناز )أنزٌمات األكسدة الحلقٌة( ُتسمى سبٌل الساٌكلواوكسٌجناز -1

ٌا الحٌوانٌة، عند األنزٌمات المصّنعة للبروستاغبلندٌن، وهً أنزٌمات موجودة فً جمٌع الخبل

 البشر ٌوجد شكبلن فراغٌان لؤلنزٌم هما:

 COX1  : اتٌعتبر أنزٌم مساعد ومنظم ٌساهم فً اإلنتاج الفٌزٌولوجً للبروستاغبلندٌن 

 TXA2المسإول عن عملٌات االستتباب فً النسج، وعن إنتاج الثرومبوكسان PG  ةالطبٌعٌ

 .الُمنشط للخثرة والمسإول عن تكدس الصفٌحات

COX2: التً تحصل فً حاالت  المرضٌة  وهو أنزٌم ٌإدي إلى زٌادة إنتاج البروستاغبلندٌنات

 االلتهاب والمرض. 

)البروستاساٌكلٌن( المسإول عن منع تجمع  PG I2كما أنه مسإول عن تشكل البروستاغبلندٌن 

 الصفٌحات الدموٌة.

الحموض األمٌنٌة إال أنهما  % فً تتال32ًعلى الرغم من أن األنزٌمٌن ٌتشابهان بنسبة و

 ٌختلفان فً الخواص الخلوٌة، الجٌنٌة، الفٌزٌولوجٌة، اإلمراضٌة والفارماكولوجٌة.

ن تثبٌطه له دور فً تخفٌف األلم والحمى أٌُعتقد  COX3وهناك نوع ثالث تم اكتشافه حدٌثاً  

 . الناتجة عن التفاعبلت االلتهابٌة

تؤثٌر أنزٌمات اللٌبوأوكسٌجناز على حمض األراشدونٌك حٌث ٌإدي  سبٌل اللٌبوأوكسجٌناز -2

 LTBوالتً بدورها تتحول إلى اللٌكوترٌنات  HPETEإلى تشكل مشتقات بٌروكسٌدٌة غٌر ثابتة 

 .أو لٌبوكسٌنات

تلعب اللوكوترٌنات دوراً هاماً فً مختلف االستجابات االلتهابٌة والتهاب المفاصل و ردود الفعل 

 المناعٌة والتحسسٌة.

 و الشكل اآلتً  ٌوضح مكان عمل مضادات االلتهاب الستٌروئٌدٌة والالستٌروئٌدٌة:



 

 

 التأثٌرات الجانبٌة لمضادات االلتهاب غٌر الستٌروئٌدٌة:

سمٌة كبدٌة، سمٌة  اضطرابات فً القناة الهضمٌة، وتشمل التؤثٌرات الجانبٌة: التقٌإ، االسهال،

 كلوٌة، تثبٌط الجملة العصبٌة المركزٌة، اضطرابات بالدورة الدموٌة.

 تصنٌف مضادات االلتهاب غٌر الستٌروئٌدٌة:

 :ٌوجد تصنٌفات متعددة لمضادات اإللتهاب البلستروئٌدٌة

 و CXO1أوالً: تصنٌف مضادات االلتهاب غٌر الستٌروئٌدٌة حسب تأثٌرها على األنزٌمٌن 

COX2 

مثل السالٌسٌبلت، اإلندومٌثاسٌن،  :COX2و  COX1مثبطات غٌر انتقائٌة تثبط كل من 

 مٌلوكسٌكام  وتازون، كٌتوبروفٌن، اٌبوبروفٌن،، فٌنٌل بوكسٌكام، دٌكلوفٌناك، نابروكسٌنبٌر

Meloxicam فلونكسٌن مٌغلومٌن ،flunixin meglumine . 

، اٌتروكوكسٌب Celecoxibeسٌلٌكوكسٌب فقط:  COX2مثبطات انتقائٌة تؤثر على  

Etrocoxibe 

 ثانٌاً: تصنٌف مضادات االلتهاب غٌر الستٌروئٌدٌة حسب تركٌبها الكٌمٌائً.

 أوالصفصافات األخرى : Salicylatesالسالٌسٌالت  -1

األسبرٌن)حمض أستٌل السالسٌلٌك(، سالسٌالت الصودٌوم، سالسٌالت المغنزٌوم، سالسٌالت 

 دٌفلونزال.المٌثٌل، 



،على شكل حمض السالسٌلٌك willow: ٌإخذ هذا المركب من لحاء شجرة الصفصاف األسبرٌن

salicylic acid  كان ٌستخدم سابقاً كما هو لكنه ضعٌف نسبٌاً، وٌسبب أثاراً جانبٌة متعددة مثل

لذلك تمت أستلته من قبل العالم األلمانً ، زٌادة حموضة المعدة واحداث قرحات هضمٌة

لٌنتج دواء األسبرٌن)أستٌل سالسٌلك أسٌد( الذي ٌتمٌز بفعالٌته الجٌدة وقلة فٌلٌكس هوفمان 

الدواء النموذجً  األسبرٌن آثاره الجانبٌة، بالمقارنة مع حمض السالسٌلٌك غٌر المإستل. ٌعتبر

ت التقلٌدٌة وهو أكثرها استعماالً، كما أنه الدواء الذي ُتقارن به جمٌع مضادا NSAIDsلـ 

 االلتهاب األخرى.

ٌُإسِتل  NSAIDsاألسبرٌن حمض عضوي ضعٌف ٌتمٌز عن باقً ال  آلٌة الفعل: بكونه 

األخرى  NSAIDsالساٌكلوأوكسجناز بشكل غٌر عكوس وبالتالً ٌزٌل فعالٌته، بٌنما تعد الـ  

 جمٌعاً بما فٌها السالسٌبلت مثبطات عكوسة للساٌكلوأوكسٌجناز.

 االستخدامات العبلجٌة:

  ومضاد لبللتهاب فً الكبلب والقطط وخاصة فً السٌطرة لؤللم األسبرٌن مفٌد كمسكن

 .مع ذلك فهو غٌر فعال فً عبلج المغص كمسكنوعلى هشاشة العظام 

  :السالسٌبلت موضعٌاً فً عبلج مسمار القدم وعبلج  تستخدملتأثٌرات الموضعٌة

الندوب والثآلٌل وٌستخدم مرهم سالسٌبلت المٌتٌل خارجٌاً كمرهم جلدي مضاد 

 للتخرٌش.

 ٌُستعمل األسبرٌن لتثبٌط التراص الُصفٌحً.االستخدامات القلبٌة الوعائٌة  : 

 ج التهاب أمٌنو سالسٌلٌك أسٌد وهو مضاد لبللتهاب ولكنه مثبط للمناعة فً عبل ٌستخدم

 .األمعاء التقرحً المزمن

 التأثٌرات الجانبٌة:

: إن التؤثٌرات الهضمٌة الجانبٌة األكثر شٌوعاً للسالسٌبلت هً التأثٌرات الهضمٌة �

الغثٌان والقًء والقرحة المعدٌة  واالسهال، لذلك ٌنبغً أخذ هذه المركبات مع الطعام 

ٌُمكن أخذه مع  أحد ومع كمٌات كبٌرة من السوائل لمنع حدوث عسر الهضم، كما 

ضخة البروتون مثل األومٌبرازول من أجل تقلٌل التؤثٌرات الجانبٌة الهضمٌة مثبطات م

لؤلسبرٌن، كما تفٌد مشاركته ببعض المستحضرات مع هٌدروكسٌد المعنزٌوم أو 

 هٌدروكسٌد األلمنٌوم للحد من تؤثٌراته الهضمٌة.

وتطاول زمن النزف  تإدي السالسٌبلت إلى تثبٌط التراص الصفٌحًالتأثٌرات الدموٌة:  �

 لذلك ٌجب التوقف عن اعطاء األسبرٌن لمدة أسبوع على األقل قبل الجراحة.

تإدي السالسٌبلت بجرعاتها السمٌة إلى تثبٌط التنفس وحدوث التأثٌرات التنفسٌة:  �

 حماض تنفسً مع حماض استقبلبً غٌر معاوضٌن.

 ن مهدد لحٌاة الكائن الحً.نتٌجة االقٌاء والتعرق وفرط الحمى والذي قد ٌكو التجفاف: �



% من الذٌن ٌتناولون األسبرٌن تحصل لدٌهم أعراض 25حوالً فرط الحساسٌة:  �

 تحسسٌة مثل الشرى والتقبض القصبً والوذمة الوعائٌة العصبٌة.

 مشتقات الحمض البروبٌونً)البروبٌونات( -2

 وعة.مثل اإلٌبوبروفٌن وهو أول المركبات التً كانت متوفرة ضمن هذه المجم
 Ketoprpfenكٌتوبروفٌن  ، Fenoprofenفٌنوبروفٌن،  Naproxenنابروكسٌن

 Carprofenكاربروفٌن 

وجمٌع هذه المركبات تملك تؤثٌرات مضادة لبللتهاب وخافضة للحرارة ومسكنة لؤللم، من خبلل 
تثبٌطها العكوس للساٌكلوأوكسٌجناز، وهً ذات فعالٌة مضادة لبللتهاب مشابهة لفعالٌة 

رٌن، تستخدم فً العبلج المدٌد اللتهاب المفاصل الرثٌانً والتهاب العظم والمفصل وذلك األسب
 نظراً لتؤثٌراتها الهضمٌة األقل من األسبرٌن.

 مركب االٌبوبروفٌن قلٌل االستخدام فً المجال البٌطري بسبب سمٌته.

 مشتقات حمض الخل)الخالت(:-3

، etodolsc، اإلٌتودوالك sulindacالسولٌنداك ، األندومٌثاسٌن تتضمن هذه المجموعة

، وجمٌعها  تملك تؤثٌرات مضادة لبللتهاب وخافضة للحرارة ومسكنة لؤللم، من دٌكلوفٌناك

 خبلل تثبٌطها العكوس للساٌكلوأوكسٌجناز.

 مشتقات حمض االٌنولٌك:-4

 .البٌروكسٌكام  والمٌلوكسٌكام و مثل فٌنٌل بوتازون 

 النٌكوتٌن :مشتقات الحمض  -5

 فلونكسٌن مٌغلومٌنمثل مركب 

 :Fenamatesالفٌنامات -6

 .المٌكلوفٌنامٌك وحمض المٌفٌنامٌكمثل حمض 

 2مثبطات كوكس-7

سٌلٌكوكسٌب، روفٌكوكسٌب، فالدٌكوكسٌب،  دٌراكوكسٌب تملك هذه المركبات انتقائٌة هامة 

ٌُنصح بها فً  COX1أكثر من  COX2لتثبٌط  إال أن تؤثٌرها عكوس على عكس األسبرٌن و

عبلج األلم وفً عبلج التهاب المفاصل الرثٌانً والداء التنكسً، إال أنه وعلى عكس األسبرٌن 

ال تإثر هذه المركبات على التراص الُصفٌحً وال على زمن النزف وهً أقل إحداثاً للنزف 

 الهضمً وعسر الهضم.

 Nabumetoneنابٌومٌتون  -8



ستخدم لعبلج التها ب المفاصل الرثٌانً والداء التنكسً وتؤثٌراته ٌُ   COX2انتقائً لتثبٌط 

 الجانبٌة قلٌلة .

 أندومٌتاسٌن. -9

 .ال ٌستعمل بٌطرٌاً بسبب السمٌة العالٌة له

 :الفرق بٌن أنواع مضادات االلتهاب

 غٌر الستٌروئٌدٌة الستٌروئٌدٌة مضادات االلتهاب

مشتقة من الكولسترول  التركٌب الكٌمٌائً
 الستٌرانوتحتوي على حلقة 

تقة من الكولسترول لٌست مش
تحتوي على حلقة  وال

 الستٌران
)ذات تراكٌب كٌمٌائٌة 

 متعددة(

آلٌة عملها بٌولوجً أي على  آلٌة العمل
 الجٌنات.

 

آلٌة عملها أنزٌمً حٌث تثبط 
 أنزٌمات السٌكلواوكسجٌناز

 أكثر استخداماً  أقل استخداماً  االستخدام

 أقل فعالٌة أكثر فعالٌة الفعالٌة

تعمل هذه المضادات تخفٌف  الدوائٌةالتؤثٌرات 
حدة االستجابة االلتهابٌة 
وتعمل أٌضاً على تثبٌط 
 المناعة وتقلل الحساسٌة.

 

تعمل على تخفٌف األلم و 
 تخفٌض الحرارة وااللتهاب.

 .أكثرآثارها الجانبٌة  التؤثٌرات الجانبٌة
 

 .أقلآثارها الجانبٌة 
 

 

 مركب أسٌتامٌنوفٌن )الباراسٌتامول(:

هو دواء مسكن لؤللم وخافض للحرارة، واسع االستخدام، وهو المستقلب النشط للفٌناسٌتٌن، 

ن وعلى عكس الفٌناسٌتٌن فإن الباراسٌتامول لٌس له أي تؤثٌر مسرطن ولٌس له الكثٌر م

الخفٌفة، ولٌس له آثار  األعراض الجانبٌة، ٌستخدم الباراسٌتامول لعبلج الحمى والصداع واآلالم

ٌَّة  .َمعد

اً، وهذا ٌُثبط هذا الدواء تركٌب البروستاغبلندٌن فً الجملة العصبٌة المركزٌة ولٌس محٌطٌ 

ٌُفسر تؤثٌره الخافض للحرارة والمسكن لؤللم وعدم وجود خصائص مضادة لبللتهاب، وال ٌإثر 

 األسٌتامٌنوفٌن على وظٌفة الصفٌحات، وال ٌسبب زٌادة زمن التخثر الدموي.

 االستعماالت العبلجٌة: 

 ٌعتبر هذا الدواء غٌر آمن عند الحٌوانات الصغٌرة. 



 آلالم البسٌطة وخافض للحرارة.ٌستخدم كمسكن ل

ٌُمتص الدواء بسرعة عبر السبٌل الهضمً وٌخضع لعبور أولً هام فً كل من خبلٌا لمعة 

ٌا الكبدٌة وٌتحول قسم كبٌر من األسٌتامٌنوفٌن فً الكبد إلى مستقلبات كبرٌتٌة أو األمعاء والخبل

مقترنة بالحمض الغلوكورونً بٌنما ترجع كمٌة زهٌدة مشّكلة مستقلب خطٌر ذو قدرة كبٌرة 

على تخرٌب خبلٌا الكبد وقد تسبب تنخر كبدي مهدد للحٌاة إذا ما أُعطً األستامٌنوفٌن بجرعات 

 .سمٌة عالٌة

وقد صّنف البعض األسٌتامٌنوفٌن على أنه من مضادات االلتهاب البلستٌروئٌدٌة، إال البعض 

اآلخر رفض ضمه لزمرة مضادات االلتهاب البلستٌروئٌدٌة وذلك ألنه ال ٌمتلك خواص 

ملحوظة كمضاد لبللتهاب وآلٌة تؤثٌره غٌر واضحة، وٌوجد جدل حول عمل األسٌتامٌنوفٌن 

 أوكسٌجناز فً الجهاز العصبً المركزي. على تثبٌط السٌكلو

 

 

 

 

 

 انتهت المحاضرة


