
 مسكنات األلم المركزية

Central Analgesics ( Opioid Analgesics ) 

 

ٌعد األفٌون من ألدم مسكنات األلم المركزٌة التً استعملت فً المداواة و المورفٌن هو أحد للوٌداته 

 الربٌسٌة ثم ظهر البٌتٌدٌن و المٌتادون و المورفٌنان 

 المورفين و مشتقاته : 

 لمشتمة من األوكتاهٌدروفٌنانترٌن على الوظابف التالٌة :ٌحوي المورفٌن فً بنٌته ا

 3وظٌفة هٌدروكسٌلٌة  فٌنولٌة على الكربون  -

 6كحولٌة على الكربون   هٌدروكسٌلٌة وظٌفة -

  5و  4وظٌفة إٌتٌرٌة مكونة جسراً أوكسٌجٌنٌاً  بٌن الكربونٌن  -

  8و  7رابطة مضاعفة بٌن الكربونٌن  -

 جذر مٌتٌل وظٌفة أمٌنٌة ثالثٌة  تحمل   -

 

           
و ٌستعمل بشكل أمالح فوسفات و سلفات و ٌستحصل المورفٌن بطرٌمة االستخالص 

 هٌدروكلوراٌد

 

 الخصائص الكيميائية :

 

 الوظٌفة األمٌنٌة الثالثٌة  :  -1

 ٌعطً تفاعالت الملوٌدات  -

 تعطً باألكسدة بوساطة الماء األوكسجٌنً وظٌفة أمٌنوأكسٌد : جٌنومورفٌن -

 

 اعالت الوظٌفة الفٌنولٌة : تف -2

 ٌنحل فً المحالٌل الملوٌة و ٌشكل مورفٌنات  -

 ٌعطً مشتمات اٌتٌرٌة و اٌستٌرٌة  -

 ٌعطً مع فوق كلور الحدٌدي لوناً بنفسجٌاً  -



 تفاعالت اإلرجاع  -

 تفاعالت الوظٌفة الغولٌة : -3

 تكوٌن اٌستٌرات  -

 ٌتأكسد المورفٌن و ٌتحول إلى مورفٌنون -

 

 لمضاعفة :تفاعالت الرابطة ا -4

 ٌعطً بالهدرجة مركب الدي هٌدرومورفٌن -

ٌتحول بتأثٌر الحموض أو الملوٌات المركزة بالحرارة إلى اإلبومورفٌن الذي لٌس له تأثٌر  -

 مسكن و إنما ممٌا

 

 االستعمال و التأثير الفارماكولوجي :

 

نفس و منوم و ٌؤثر المورفٌن فً الجملة العصبٌة المركزٌة فهو مسكن لأللم و مثبط لمركز الت -

 مضاد للسعال 

و ٌحرض  و االبتعاد عن العالم الخارجً Euphoria ٌؤدي تناوله للشعور بالنشوة و الشمك -

 وهو من مسببات التسمم باإلدمان و ٌضعف المدرة اإلرادٌة لإلنسان  على التخٌالت الالوالعٌة 

Drug Addiction 

 شراب ملغ حمناً تحت الجلد أو محلول أو 11ٌستعمل بممدار  -

فً هذه  ة فً بداٌة المعالجة تكون الكمٌة الممتصة للٌلة و ٌؤثرعند تناول المورفٌن بممادٌر خفٌف -

 منبهاً للجملة العصبٌة المركزٌة و ٌسبب الغثٌان و حتى اإللٌاء  الحالة

ٌستخدم فً تسكٌن اآلالم الناتجة عن التشنجات الحشوٌة و فً حالة األرق لبل و بعد العملٌات  -

 حٌةالجرا

 

  التأثيرات الجانبية للمورفين :

 

 و ٌسبب المًءتأثٌر منبه فً بداٌة العالج  -

و ذلن نتٌجة تأثٌره المباشر على  الفم ( إذا كان اإلعطاء عن طرٌك )Constipation اإلمسان  -

 عضالت األمعاء

ً من االعتٌاد و اإلدمان عل -  المورفٌندمان ى طلب المزٌد منه فٌسبب التسمم بإٌطور نوعا

Morphonisme 

 

 مشتقات المورفين :

 

بٌة فً مستوى المجموعات الوظٌفٌة و إجراء بعض التعدٌالت الكٌمٌا نحصل علٌها من خالل

 المشتمات الناتجة تتمتع بخواص فارماكولوجٌة مختلفة بملٌل أو كثٌر عن خواص المورفٌن

 



اكولوجٌة للمورفٌن هو أمٌنو أكسٌد المورفٌن و ٌتمتع بالخواص الفارم مورفين :الجينو  -1

و ال ٌسبب االعتٌاد إال بعد مدة طوٌلة من نفسها و لكن بشكل أضعف و هو للٌل السمٌة 

ملغ حمنا منه  41) ٌستعمل مهدباً و فً معالجة المتسممٌن باعتٌاد المورفٌن  االستعمال و

 ملغ من المورفٌن ( 11تعادل 

 

حٌث ٌحل جذر أللٌل مكان جذر أللٌل نور مورفٌن  -Nهو  هيدروكلوريد النالورفين : -2

 المٌتٌل على اآلزوت 

 باختالف حالة المرٌض : عل المخدر للمورفٌن و ٌختلف تأثٌرههو مناهض مباشر للف

ً جداً   عند المرضى غٌر الخاضعٌن للمعالجة بالمورفٌن ٌكون تأثٌره الفارماكولوجً خفٌفا

 ممارنة مع تأثٌر المورفٌن

ً لتأثٌر المورفٌن  بالمورفٌن للمعالجة الخاضعٌن المرضى عند ً تماما و ٌكون تأثٌره معاكسا

ملغ   15_  11على مركز التنفس لذلن ٌستخدم عند المتسممٌن بالمورفٌن بممدار خاصة 

 حٌث ٌنشط مركز التنفس 

 

 14مورفٌنون و ٌحمل مجموعة هٌدروكسٌل على الكربون نورأللٌل  -Nهو  النالوكسون : -3

  6بون و مجموعة كربونٌل على الكر

      

 

 11و خاصة فً مركز التنفس و ألوى ب  األكثر فعالٌة النوعٌة للمورفٌن ناهضاتمن الم

لٌس له أي تأثٌر مشابه للمورفٌن و ٌستعمل فً معالجة مرة من النالورفٌن و  31 –

ً تحت  411المتسممٌن بالمورفٌن والمدمنٌن على الهٌروبٌن و ٌستعمل بممدار  مكغ حمنا

 الجلد 

 

 نالتريكسون : ال -4

  

و هو  14فٌنون و ٌحمل مجموعة هٌدروكسٌل على الكربون مورسٌكلو بروبٌل مٌتٌل نور – Nهو 

ً بممدار  ملغ  51 -25ٌسوق على أنه الدواء األفضل لمعالجة المدمنٌن على األفٌونٌات و ٌعطى فموٌا

 ادة اإلدمان على الهٌروبٌن.و هذا ٌكفً لحماٌة المرٌض من إع أسبوعٌاملغ ثالث مرات  111أو ٌومٌاً 



 يتيرات المورفين : إ

الفٌنولٌة للمورفٌن و أحٌاناً مشتمات للوظٌفتٌن   هً عبارة عن المشتمات اإلٌتٌرٌة للوظٌفة الهٌدروكسٌلٌة

 و جمٌعها تستخدم مضادة للسعال الفٌنولٌة و الغولٌة ) التٌبابٌن ( 

 الكودئين :  -1

ال تسمح بكمٌات للٌلة  و لكن د فً األفٌون بشكل طبٌعًهو االٌتر المٌتٌلً للمورفٌن ، ٌوج

 على المورفٌن Methylationمتٌلة عملٌة و ٌستحصل بباستحصاله تجارٌا 

 ٌستعمل بشكل أمالح فوسفات أو سلفات أو هٌدروكلوراٌد الكودبٌن

لأللم نفسها  ةال ٌملن الفعالٌة المسكنٌعد التأثٌر الفارماكولوجً للكودبٌن مشابها للمورفٌن و لكنه 

و ٌستعمل مضاداً للسعال  ملغ من المورفٌن ( 11ملغ منه لها تأثٌر مسكن لأللم ألل من  31جرعة )

 ) تثبٌط مركز التنفس و إمسان و غثٌان (مع التأثٌرات الجانبٌة نفسها على نحو واسع 

  
 ٌتٌلً للمورفٌن هو االٌتر اإل الديونين : -2

 

 ٌتٌل مورفٌن إهو إٌتر مورفولٌن  الفولكودين : -3

 

متوسطة بٌن المورفٌن و  الفارماكولوجٌة تأثٌراته الهيدروكودون أو الهيدروكودئينون : -4

و ال ٌسبب اإلدمان و له  ملغ من المورفٌن ( 11ملغ منه تعادل  15)  الكودبٌن فهو مسكن ألم

ً ، و ٌستعمل مشاركة مع األسٌتامٌنوفٌن أٌض فعالٌة مضادة للسعال ألوى من الكودبٌن  ا

  

توجد مجموعة هٌدروكسٌلٌة على الكربون  األوكسيكودون ) هيدرو هيدروكسي الكودئينون ( : -5

و ٌستعمل مسكناً لأللم المتوسط و الشدٌد و مضاداً للسعال عن طرٌك الفم و هو ألل سمٌة  14

 مرات من المورفٌن  4ب 

                         Hydrocodon 



 Synthetic Central Analgesicsصطناعية التخليقية : االالمركزية مشتقات األلم 

 ٌعطى بشكل ملح هٌدروكلوراٌد ) Pethidine:   (Mepiridine البيتيدين  -1

 ستعمل لتأثٌره المضاد للتشنج ثم مسكناً لأللم تحت اسم دولوزال ا 

 
التنفس  و ألل سمٌة و تأثٌراً على مركز النوم و من لوة المورفٌن (  1/5)  مسكن ألم مركزي

 من المورفٌن و لٌس له تأثٌر ممٌا و لد ٌسبب اإلدمان

) لصبات ، أمعاء ، أوعٌة ( و ٌستعمل مسكناً  ٌتمتع ببعض خواص األتروبٌن فهو حال للتشنج

 صبً و العضلً عال لأللم الناتج عن التشنج

 ملغ  111 -51، الممدار العالجً : ٌستعمل حمناً أو تحامٌل أو مضغوطات 

 

 البيتيدين : مشتقات  -2

 

استبدال مجموعات ألكٌلٌة مختلفة بمجموعة المٌتٌل المحمولة على اآلزوت فً نواة البٌبٌرٌدٌن  -

ها عو البٌمٌنودٌن و االنٌلٌرٌدٌن و جمٌ ) ٌستخدم فً التخدٌر ( و تنتج مشتمات : الفٌنوبٌرٌدٌن

 تستخدم مسكنات ألم مركزٌة 

 : السٌتوبٌمٌدون و ٌستعمل فً مواضع المورفٌن ٌستر  تبدال مجموعة كٌتونٌة بمجموعة اإلاس -

ع التأثٌر لصٌر مركزي سرٌألم ٌستر : األلفابرودٌن مسكن استبدال مجموعة غولٌة بمجموعة اإل -

 و بعدها و ٌستمر تأثٌره لمدة ساعتٌنالعملٌات الجراحٌة المصٌرة  المدة و ٌستخدم لبل

ٌستعمل فً معالجة األلم المتوسط إلى  و الترامادولاستبدال سٌكلوهكزان بحلمة البٌبٌرٌدٌن :  -

و ال إمساكاً  ال ٌسبب تثبٌطاً لمركز التنفسف لجانبٌة أخف من تأثٌرات المورفٌنتأثٌراته االشدٌد و

 ً  6-4ملغ كل  111 -51و ٌعطى بشكل أمالح هٌدروكلوراٌد ، ممداره العالجً  و ال إدمانا

 امٌنوفٌنٌتمع األس و ٌعطى أٌضاً مشاركة ساعات

 
  

ألوى من المورفٌن ( و مضاد لتشنج العضالت  المسكن ) تأثٌرهمركزي مسكن ألم  الميتادون : -3

) غثٌان ، لًء ، اعتٌاد ( ممداره العالجً ٌسبب نفس األعراض الثانوٌة لكنه أكثر سمٌة و و 

 ملغ بالٌوم عن طرٌك الفم أو الحمن أو التحامٌل  11 – 2.5

و لتثبٌط أعراض االنسحاب  فً معالجة اإلدمان باألفٌونٌاتعلى نحو واسع ٌستعمل 

withdrawal 



  
 من مشتمات المٌتادون مع استبدال وظٌفة أمٌدٌة بالوظٌفة الكاربونٌلٌة  ديكستروموراميد : -4

مرات من المورفٌن و بنفس السمٌة و ٌعالج المتسممون به  5مسكن مركزي لأللم ألوى ب 

 بالنالوكسون 

 

لأللم أضعف من مشتمات الدٌكسترومورامٌد و ٌتمتع   بتأثٌر مسكن  كسيفين :بوديكستروبرو -5

 و لذلن ٌصنف مع المسكنات غٌر المخدرة ٌسبب التسمم باالعتٌاد  و ال و المٌتادون من المورفٌن

  

و ٌستعمل مشاركة مع األسبٌرٌن ٌعطى فً معالجة األلم متوسط الشدة و له تأثٌر خفٌف كمسكن للسعال 

 أو الباراسٌتامول

مرة من المورفٌن ، سرٌع  51كن المركزي لأللم ألوى ب تأثٌره المس مشتقات الفينانتيل : -6

و له نفس التأثٌرات  ساعة ( 2-1التأثٌر )  مدةو لصٌر  ( دلابك بعد اإلعطاء 4) التأثٌر 

و ٌستعمل دواء مساعداً فً التخدٌر و و ٌسبب االعتماد الجانبٌة ) تثبٌط التنفس ، خفمان الملب ( 

 مسكنا ً لأللم المزمن 

  
و لكن ال تحوي أي وظٌفة  المورفٌنان هً النواة الموافمة للمورفٌن مشتقات المورفينان : -7

  ادلةبمت

 



ٌتمتع بخواص مسكة لأللم و  الذي هو مٌتٌل مورفٌنان :تخلٌمً من هذه المشتمات أول مركب اصطناعً 

 هً : المستعملة  لكنه لم ٌستعمل فً المداواة و مشتماته الطبٌة

و ملغ  4.5 -1.5بجرعة ٌستعمل فً مواضع استعمال المورفٌن ) الفم ، الحمن (  ليفورفانول : -

  فً التخدٌر ) حمناً (ٌستخدم و ،  مرة 7.5تأثٌره المسكن ألوى من المورفٌن بحوالً 

   
و هو مشابه الٌتٌرات المورفٌن ، و لٌس له أي تأثٌر مسكن أو مهدئ و   ديكستروميتورفان : -

 ٌستخدم مضاداً للسعال 

  
تتكون البنزومورفان من اتحاد نواتٌن : نواة بنزٌن متبادلة و نواة  البنزومورفان : مشتقات -8

 دٌن (رٌمن اتحاد سٌكلوهكزان مع حلمة بٌبٌ ) المكونةالمورفان 

   
 

ٌحوي فً بنٌته جذر أللٌل و بالتالً فهو مشابه  لبنٌة النالورفٌن و هو ٌعاكس  البنتازوسين : -

 تأثٌرات المورفٌن 

 
و ٌتمتع ببعض الفعالٌة المضادة مرات من المورفٌن  4 – 3ٌتمتع بفعالٌة مسكنة لأللم ألل ب 

 و ٌستعمل فً معالجة األلم وال ٌنصح باستعماله مدة طوٌلة للمورفٌن فً مركز التنفس 

ٌعطى فً الفٌنازوسٌن : الجذر المتبادل على اآلزوت هو فٌنٌل إٌتٌل و هو مسكن ألم مركزي  -

و استعماله الطوٌل (  العضلً عن طرٌك الفم أو الحمن ملغ 2 -1) مواضع استعمال المورفٌن 

 من نموذج إدمان المورفٌنٌسبب اإلدمان 


