
 ادات االلتهاب غير الستيروئيدية مسكنات األلم و خافضات الحرارة و مض

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs  NSAIDs 

 

 تملن هذه المركبات :

a) Analgesic   أللمل ةمسكنخصائص 

b) Antipyretic   للحرارة ةخافضخصائص 

c)  Anti-inflammatory  خصائص مضادة لاللتهاب 

 

إن التؤثٌر المخفؾ و المضاد لأللم  ألفراد هذه الزمرة هو ألل شدة من المورفٌن و مشتماته و لذلن ٌطلك علٌها مسكنات  -

) ال تعالج   symptomatic relief ، و تستخدم لتخفٌؾ اآلالم المتوسطة و الخفٌفة و هً معالجة عرضٌةاأللم الصؽرى 

 . السبب ( 

، و تتمٌز عن  addictionبعدم احتمالٌة تولٌد اإلدمان  analgesic   narcoticالتخدٌرٌةهذه الزمرة عن المسكنات  تتمٌز -

 بؤنها ذات آثار جانبٌة ألل . corticosteroides دات االلتهاب الكورتٌكوستٌروئٌدٌة مضا

 

افئٌن و الكحول ، الدواء لهذه الزمرة الدوائٌة و ٌعد ، بعد الك األنموذجٌعد األسبٌرٌن ) أسٌتٌل سالٌسٌلٌن أسٌد ( الدواء  -

 األكثر استخداما فً العالم .

 

 : NSAIDsآلية عمل ال 

المسإولة عن االصطناع الحٌوي للبروستاؼالندٌنات من COX2 و  COX1تثبط هذه األدوٌة أنزٌمات السٌكلوأكسٌجٌناز   -

( وسفولٌباز فً الحاالت االلتهابٌةو ٌتحرر بتؤثٌر أنزٌم الف حمض األراشٌدونٌن ) موجود فً األؼشٌة الخلوٌة الفوسفولٌبٌدٌة

 :، للسٌكلوأكسٌجٌناز عدة أنواع  

a.  أنزٌماتCOX1 ٌة الؽشاء المخاطً للمعدة و : موجودة فً الصفٌحات و الكلٌة و المعدة و تسهم فً حما

 نات األلم .إنتاج الحمض و الببسٌن ، و إن التهٌج المكون للمرحة هو تؤثٌر ثانوي لمسك تثبط

b.  أنزٌماتCOX2 . ٌتوضح دورها فً الحاالت االلتهابٌة و ؼٌر لابلة للكشؾ فً الشروط الفٌزٌولوجٌة : 

االنتمائٌة سٌمود بشكل حتمً لتحسٌن مرتسم تؤثٌراته الجانبٌة دون التداخل مع  COX2إن اكتشاؾ أحد مثبطات 

 . COX1الخواص الوالٌة للمعدة لل 

 

و جزء هو عادة حلمة عطرٌة أو حلمة عطرٌة  COOHمجموعة حمضٌة كربوكسٌلٌة حرة   NSAIDsٌملن معظم أدوٌة  -

 متؽاٌرة و هو جزء ألٌؾ للشحم ٌرتبط فً منطمة ممر االرتباط فً بنٌة أنزٌمات السٌكلوأكسٌجٌناز .

 



 NSAIDs  :Usesاستعماالت ال 

  Rheumatoid Arthritis الروماتوٌدي المفاصل التهاب -1

  Mild to moderate painاآلالم الخفٌفة و المتوسطة   -2

 Headacheالصداع  -3

 Migraine  الشمٌمة -4

   Acute gout النمرس الحاد -5

   Dysmenorrhoea (menstrual pain) عسر الطمث -6

 Undesirable Side Effects اآلثار الجانبية : 

 GI Irritation تهٌج المناة الهضمٌة  -1

 GI Bleedingنزؾ المناة الهضمٌة  -2

    Ulcer  المرحة -3

   Platelet Dysfunctionخلل بتكدس الصفٌحات الدموٌة  -4

 ) تثبٌط اصطناع البروستاؼالندٌنات التً تزٌد التروٌة الكلوٌة ( Kidney Damageأذٌة كلوٌة  -5

 ) زٌادة إنتاج اللٌكوترٌئٌنات (  Bronchospasm تشنج المصبات -6

 Classeficationالتصنيف : 

البنٌة الكٌمٌائٌة على نحو رئٌسً وفك األلم و خافضات الحرارة و مضادات االلتهاب ؼٌر الستٌروئٌدٌة حسب  ؾ مسكناتتصن

 :التصنٌؾ التالً 

  ن : السالٌسٌالتسٌلٌٌسالال حمض مشتماتو األسبٌرٌن 

  ( مشتمات األنٌلٌن و البارا أمٌنو فٌنول ) الباراسٌتامول 

  ٌةالبٌرازولالمشتمات  

 نٌلنٌنترااأل ت حمض شتمام 

  مشتمات كٌنولٌئٌة 

 مشتمات إندولٌة 

 و العطرٌة المتؽاٌرة لحمض األسٌتٌن العطرٌة مشتماتال 

 المشتمات العطرٌة و العطرٌة المتؽاٌرة لحمض البروبٌونٌن 

  األوكسٌكاممشتمات 

  مثبطات السٌكلو أكسٌجٌناز االنتمائٌةCOX2 

 

A. األسبيرين و مشتقات حمض الساليسيليك 

                                                                                     SALICYLIC ACID الصفصاف حمض 

 

 و من زٌت خضرة الشتاء ٌعزل من لحاء الصفصاؾ 

الجلدٌة و الثآلٌل و  وحال للتمرنات موضعً كمطهرفمط  خارجٌا استعماله والتصر مخرش كونه الرثٌة ٌستخدم آلالم ٌعد لم داخلٌا

 فً مراهم الصدفٌة و الشامبو المضاد للمشرة .

تسوق معظم أدوٌة السالٌسٌلٌن أسٌد ) السالٌسٌالت ( كؤمالح ) صودٌوم أو مؽنٌزٌوم أو كولٌن أو تري إٌتانول أمٌن أو بزموت ( 

 أو كمشتمات إٌستٌرٌة أو أمٌدٌة ) أسبٌرٌن ، سالساالت ، سالٌسٌالمٌد ( .



 سنة أال ٌؤخذوا األسبٌرٌن أو السالٌسٌالت خوفا من حدوث متالزمة راي   12و3 ى األطفال بٌن عمر ٌجب علReye 

syndrome مراض المعدٌة .بعض األ التً لد تتلو و النادرة و الخطرة 

 STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIP SARعالقة البنية بالتـأثير : 

 الٌسٌالتالجزء الفعال فارماكولوجٌا هو أٌون الس -

 اآلثار المعدٌة المعوٌة مترابطة مع الوظٌفة الحمضٌة الكربوكسٌلٌة  -

إن تحوٌل الوظٌفة الحمضٌة إلى األمٌد الموافك ) السالٌسٌالمٌد ( ٌحافظ على التؤثٌرات المسكنة لأللم لمشتمات حمض  -

 السالٌسٌلٌن و لكنه ٌلؽً التؤثٌر المضاد لاللتهاب 

 ربوكسٌلٌة أو الفٌنولٌة ٌإدي إلى التؤثٌر فً الفاعلٌة و السمٌة االستبدال على المجموعة الك -

 حمض البنزوئٌن بحد ذاته ٌملن فعالٌة ضعٌفة  -

 وضع مجموعة الهٌدروكسٌل الفٌنولٌة فً موضع مٌتا أو بارا نسبة لمجموعة الكربوكسٌل ٌلؽً الفعالٌة  -

 لٌة و السمٌةٌإدي تبادل الحلمة العطرٌة مع ذرات هالوجٌنٌة إلى تعزٌز الفعا -

 على الحلمة العطرٌة لحمض السالٌسٌلٌن إلى زٌادة الفعالٌة المضادة لاللتهاب . 5ٌإدي االستبدال فً الموضع رلم  -

 و تعطى حمناً بالورٌد أو عن طرٌك الفممثل سالٌسٌالت الصودٌوم و هً أمالح منحلة فً الماء    SALICYLATEالساليسيالت 

ً ألنها )   فً الروماتٌزم المفصلً الحاد عند المرضى الذٌن لدٌهم فرط تحسس لألسبٌرٌن من األسبٌرٌن( ألل تخرٌشا

       

  ASPIRINاألسبيرين 

، ٌتمتع األسبٌرٌن بتؤثٌر مسكن لأللم و خافض للحرارة ) ٌسبب انخفاضا فً الحرارة المرتفعة و لٌس له أسٌتٌل سالٌسٌلٌن أسٌد 

 و ٌنتج تؤثٌره الخافض للحرارة من لدرته على تنبٌه الوطاء و توسٌع األوعٌة الجلدٌة (تؤثٌر على الحرارة الطبٌعٌة 

         

ؼرام و ما فوق ٌومٌاً و  4طارح لحمض البول عند استعماله بتراكٌز  . لألسبٌرٌن تؤثٌر األسبٌرٌن ٌتمتع بتؤثٌر مضاد لاللتهاب

ً بتؤثٌر مضاد لتكدس الصفٌحات ) مضاد للتخثر ( حٌث ٌثبط  بممدار ألل فهو ٌرفع تركٌز حمض البول .ٌتمتع األسبٌرٌن أٌضا

عملٌة تكدس الصفٌحات الدموٌة فً األوعٌة من خالل تثبٌط تشكل الترومبوكسان ) عامل التخثر ( من خالل أستلة ثمالة السٌرٌن 

لذلن ٌستخدم فً الولاٌة من تشكل الخثرة فً الموجود على سطح الصفٌحة بشكل ؼٌر للوب و ٌعطل فعلها بشكل مستدٌم و 

 7–9 أٌام ) عمر الصفٌحة الدموٌة 11 - 8ملػ ، ٌنصح بإٌمافه لبل العملٌات الجراحٌة بمدة   150األوعٌة الدموٌة و ذلن بجرعة 

 أٌام (  

 التأثيرات الجانبية لألسبيرين :

ً فً المصب  و لد ٌإدي تكرار استعماله إلى حدوث النزؾ المعدي  ات تفاعالت تحسسٌة و ٌسبب لدى المصابٌن بالربو تضٌما

 المعوي

 الجرعة :

غ ٌومٌاً و ٌمكن أن ٌستعمل مع الكودئٌن أو الكافئٌن أو الباراسٌتامول ، بشكل تحامٌل أو مضؽوطات   5 – 0.5ٌستعمل بممدار 

 .بشكل دلٌك حٌث ٌكون تؤثٌرها المخرش فً المعدة للٌالً متمحفظة فوارة أو كبسوالت 

ٌن لدٌهم خطورة اإلصابة بمرض للبً وعائً ألنه ٌخفؾ عدد نوبات ذملػ كممدار ولائً عند األشخاص ال  81و ٌستعمل بممدار 

 الملب و السكتات الخثارٌة . 



 هو مشتق أكثر ثباتاً عند التعرض للحرارة و الضوء و الرطوبة  :  SALICYLAMIDEالساليسيالميد 

  

. ال ٌتحول إلى  CNSله تؤثٌر مسكن أسرع للٌالً و أطول من األسبٌرٌن بسبب سرعة نفاذه فً الجهاز العصبً المركزي 

لذلن تؤثٌره المسكن لأللم و الخافض للحرارة أضعؾ من األسبٌرٌن و ال ٌملن فعالٌة مضادة لاللتهاب ، ٌعطى السالسٌلٌن أسٌد 

 سٌالت . للمرضى المتحسسٌن لألسبٌرٌن و السالٌ

 METHYL SALICYLATEصفصافات الميتيل : 

 و تستعمل خارجاً كمسكنة أللم الروماتٌزم بشكل مرهم ال تستعمل داخالً ألنها سامة جداً 

 4-2دواء ذو مفعول أطول بمرتٌن و أكثر فعالٌة بمرتٌن من األسبٌرٌن بسبب وجود المجموعة  DIFLUNISALديفلونيزال : 

 لحمض السالٌسٌلٌن . و هو ألل إحداثاً للمضاعفات المعدٌة المعوٌة   5للماء المرتبطة على المولع  دي فلوروفٌنٌل الكارهة

 

إستر بٌن جزٌئتٌن من حمض الصفصاؾ ، ٌتحلمه بسرعة إلى حمض الصفصاؾ . ٌسبب تخرٌش  SALSALATEالسالسالت : 

   .معدي ألل من األسبٌرٌن ألنه ألل انحالال 

                                              

 
 

B. مشتقات األنيلين و البارا أمينو فينول : األسيتامينوفين 

ٌستعمل خافض حرارة و مسكن لأللم و ال ٌملن خاصة مضادة لاللتهاب و هو ثابت فً المحالٌل المائٌة   APAPاألسيتامينوفين

 Panadol , Tempra ) بمفرده )مٌزة االستخدام عند األطفال . ٌستخدم  ٌشكل لهمما  و ٌتوافر بؤشكال صٌدالنٌة جرعٌة سائلة

( . توافره الحٌوي جٌد و تؤثٌراته الجانبٌة المعدٌة المعوٌة للٌلة.   Excedinأو مشاركة مع الكودئٌن ، األسبٌرٌن و الكافئٌن )

  N-acetylcysteineفً حال التسمم ٌعطى دواء ٌعطً استمالبه مركبات سامة للكلٌة و الكبد خاصة عند الكحولٌٌن ، و 

 كترٌاق مخرب للمستملب السام .

 غ فً الٌوم   4الجرعة : ٌجب أال تتجاوز 

 اإلٌتر اإلٌتٌلً لبارا هٌدروكسً األنٌلٌن و هو مسكن ألم و خافض حرارة و ألؽً استخدامه بسبب سمٌته الكلوٌة الفيناسيتين :

 مٌنوفٌن .ٌستملب فً الجسم و ٌعطً األسٌتا

 

 



C.  للحموض العضويةالمشتقات العطرية و العطرية غير المتجانسة  

  : المركبات من نوعٌن الزمرة هذه تضم

 derivatives  aryl acetiaque  اسٌتٌن ارٌل مشتمات -1

  derivatives    aryl -2 propioniqueبروبٌونٌن 2 - االرٌل مشتمات -2

 derivatives  aryl acetiaque  اسيتيك اريل مشتقات

  . العطرٌة المشتمات ًه ةالمستعمل المركبات و  CH3- COOH لخلض احم من مشتمة مركبات هً

 Diclofenacديكلوفيناك  -

 ل            الخ حمض فٌنٌل  ( وانٌلٌن 2،6 كلورو )دي -2

 األنترانٌلٌنٌمكن أن ٌصنؾ أٌضا إلى جانب المشتمات األنترانٌلٌكٌة نظرا للمرابة البنٌوٌة مع حمض 

 ذي التؤثٌر السرٌع  Cataflam)أو بشكل دٌكلوفٌنان البوتاسٌوم  ) (Voltaren)ٌستعمل بشكل دٌكلوفٌنان الصودٌوم 

 آلٌات تؤثٌر ممكنة :ٌعد الدٌكلوفٌنان الوحٌد من بٌن مضادات االلتهاب ؼٌر الستٌروئٌدٌة الذي ٌملن ثالث 

 ونٌن إلى البروستاؼالندٌنات و الترومبوكساناتٌثبط السٌكلوأكسٌجٌناز التً تحول األراشٌد -

 ٌثبط مسلن اللٌبوأوكسٌجٌناز مما ٌإدي إلى إنماص إنتاج اللوكوترٌٌنات -

 ً الدمفٌثبط تحرر حمض األراشٌدونٌن و ٌحرض إعادة لبطه مما ٌإدي إلى إنماص توافره  -

الستٌروئٌدٌة حٌث ٌتشكل المستملب السام الدٌكلوفٌنان هو المركب األعلى سمٌة كبدٌة بٌن مضادات االلتهاب ؼٌر 

 ( . كما فً استمالب األسٌتامٌنوفٌن) البنزإٌمٌنوكٌنون 

ملػ و ٌتوافر بشكل كبسوالت و مضؽوطات و أمبوالت حمن و  211 – 111ٌمتص بسرعة بعد اإلعطاء بطرٌك الفم ، الجرعة 

 و الممروحٌن و الحوامل .ال ٌعطى لألشخاص الذٌن لدٌهم مستوٌات للٌلة من الؽلوتاتٌون  بشكل مضؽوطات مدٌدة التؤثٌر. 

 Indometacine  اندوميتاسين -

          الخل  3  }-اندولٌل  2-  مٌتٌل 5 -مٌتوكسً 1 - ( بنزوئٌل 4  -كلورو { (حمض

لل استخدامه كثٌرا إذ ٌنمص النفوذٌة الشعرٌة و ٌثبط السٌكلوأكسٌجٌناز و لد  من ألوى مضادات االلتهاب ؼٌر الستٌروئٌدٌة

 بسبب تؤثٌره المهٌج للمناة المعدٌة المعوٌة و تداخالته الكثٌرة و الموٌة مع األدوٌة مثل : الفٌروسٌماٌد و اللٌثٌوم و الوارفارٌن

فمد ٌنات فً العضالت الملساء و ٌثبط اصطناعها الحٌوي (  نظرا لتؤثٌره المثبط لتملص الرحم ) ٌعاكس تؤثٌر البروستاؼالند

 ٌعطى لمنع الوالدة المبكرة كاستعمال ؼٌر معلن بإشراؾ الطبٌب المعالج

 ٌزٌد احتباس الصودٌوم و البوتاسٌوم و ٌإدي إلى ارتفاع الضؽط و حدوث وذمات

 ٌك الحمن و تحامٌل أو عن طرملػ فً الٌوم عن طرٌك الفم أ 151 – 51ٌعطى بممدار 

 

                                                                  Sulindacسولينداك   -

  

   
و مع مجموعة مٌتٌل سلفونٌل بنزٌلٌدٌن فً  5فً الموضع رلم تم استبدال نواة االندٌن بنواة االندول المتبادلة مع الفلور 

  1 الموضع رلم



حٌث ٌستملب للمركب الفعال بوساطة األنزٌمات الكبدٌة ، ألل تخرٌشا للجهاز   prodrugٌعد السولٌندان طلٌعة دواء 

 الهضمً من االندومٌتاسٌن 

 

                                                          Tolmetin sodiumتولميتين الصوديوم    -

 
 ندومٌتاسٌن استبدلت حلمة البٌرول فً  التولمٌتٌن بحلمة اإلندول فً اال

 عند دراسة عاللة البنٌة بالتؤثٌر:

و بالتالً  بارا كلور بنزوئٌل ) االندومٌتاسٌن (هً إٌزوستٌر لمجموعة ) التولمٌتٌن ( مجموعة بارا تولوئٌل تم اكتشاؾ أن  

 على شدة التؤثٌر ) لم تختلؾ (هذا االستبدال لم ٌإثر 

لحلمة البٌرول إلى الحصول على نتائج فارماكولوجٌة هامة ) فاعلٌة ألوى  4فً الموضع رلم  كما أدى إدخال مجموعة مٌتٌل

   zomepircمرات ( و تم تسوٌمه تحت اسم  4ب 

 ٌسبب آثار جانبٌة ألل من األسبٌرٌن 

 

   Etodolacإيتودوالك   -

                                 
األسٌتٌن تماما ألنه ٌوجد ذرتا كربون تفصالن مجموعة الكربوكسٌل الحمضٌة ال ٌعد هذا المركب من مشتمات حمض آرٌل 

 عن الحلمة العطرٌة المتؽاٌرة لكنه صنؾ معها ألنه ٌملن خصائص بنٌوٌة مشابهة لها ) نواة اإلندول العطرٌة (

الجانبٌة على الجهاز لذلن آثاره  COX-2 selective drugٌملن فعالٌة مضادة لاللتهاب انتمائٌة للسٌكلوأوكسٌجٌناز 

 ملػ  1211 - 811و ٌعطى بممدار  NSAIDsالهضمً هً األلل تواترا من بٌن كافة ال 

 

    Nabumetoneالنابوميتون  -

                                                                                             

      
 2-نافتٌل ( بوتانون  2مٌتوكسً  6)  4

 nonacidicٌعد النابومٌتون المركب الوحٌد بٌن مضادات االلتهاب ؼٌر الستٌروئٌدٌة الذي ٌمثل طلٌعة دواء ؼٌر حمضٌة 

NSAID prodrug  ٌستملب كبدٌا و بسرعة فً  -و بعد امتصاصه  - و لكنه صنؾ تحت مجموعة مشتمات أرٌل أسٌتٌن ألنه

  أسٌتٌن أسٌد نافتٌل 2مٌتوكسً  6 : الجسم إلى المركب الفعال

هذا المركب لٌس له تؤثٌر ضار على المعدة ) فً كل طلٌعة دواء تكون اآلثار الجانبٌة على الجهاز الهضمً ألل من 

 المستملب الفعال ( و هو مثال نموذجً ألسلوب طلٌعة الدواء فً تصمٌم الدواء 

 ملػ مع أو بدون الطعام  1111ٌعطى بجرعة 

 

 

 derivatives    aryl -2 propioniqueيكبروبيون 2 - االريل مشتقات

و  ٌعزز التؤثٌرات المضادة لاللتهابلمشتمات حمض األسٌتٌن إن إدخال مجموعة المٌتٌل على الكربون ألفا فً المسم الحمضً 

فً مشتمات أرٌل  ٌنمص العدٌد من التؤثٌرات الجانبٌة ) ناتج عن الكٌمٌاء الفراؼٌة المترابطة مع المركز عدٌم التناظر المرآتً

تملن مركز ) كربون ( ال  Oxaprozinالبروبٌونٌن و التً تفتمرها مشتمات حمض أرٌل الخل ( و جمٌع هذه المركبات باستثناء 

 chiral carbonمتناظر 



و هً متوفرة و  تصرؾ  تعد هذه المركبات األكثر استخداما بسبب ثالثة أدوٌة : النابروكسٌن ، اإلٌبوبروفٌن و الكٌتوبروفٌن

 دون وصفة طبٌة و بشكل واسع حول العالم

حٌث ٌملن الفعالٌة المثبطة    Sآتً الفعال هو المٌمن( و لكن المصاوغ المرR و مٌسر  Sتسوق بشكل مزٌج راسٌمً ) مٌمن

 للسٌكلوأكسٌجٌناز 

  Ibuprofenاإليبوبروفين 

      

 أسٌد بروبٌونٌن 2فٌنٌل(  4) اٌزوبوتٌل  

 ملػ ٌومٌا و ٌسبب اضطرابات معدٌة معوٌة معتدلة و ال ٌعطى للممروحٌن  3211 – 1211عطى بممدار ٌ

 Ketoprofenكيتوبروفين 

   

 بروبٌونٌن أسٌد 2فٌنٌل (  3) بنزوئٌل 

 ٌثبط الكٌتوبروفٌن االصطناع الحٌوي للبروستاؼالندٌنات و كذلن للوكوترٌٌنات 

و ٌسبب آثار جانبٌة مماثلة  )  fastumأو بشكل جٌل ) ملػ عن طرٌك الفم و مع الطعام 211 – 111ٌعطى بممدار 

 لالندومٌتاسٌن لذلن ال ٌعطى للممروحٌن 

   Fenoprofenفينوبروفين 

 

 بروبٌونٌن أسٌد 2فٌنٌل (  3) فٌنوكسً 

 ٌستعمل بشكل فٌنوبروفٌن الكالسٌوم 

أورتو أو بارا على حلمة الفٌنٌل بروبٌونٌن ٌخفض الفعالٌة بشكل كبٌر  من الموضع مٌتا إلى الموضع نوكسًإن نمل مجموعة الفٌ

 ، و استبدال مجموعة الكربونٌل بالجسر األوكسٌجٌنً بٌن الحلمتٌن العطرٌتٌن فٌعطً الكٌتوبروفٌن 

 Naproxenنابروكسين 

   

 بروبٌونٌن أسٌد  2(  2نافتٌل  6) مٌتوكسً 

تؤثٌر مولد للمرحة ٌمع فً المرتبة الثانٌة بعد  ، مسكن ألم و خافض حرارة لوي ، لهNSAIDS المركب األكثر شعبٌة بٌن ال 

 سنة  16السولٌندان و ٌسبب العدٌد من اآلثار الجانبٌة و ال ٌعطى للممروحٌن و الحوامل و المرضعات و األطفال تحت ال 



 إندومٌتاسٌن  >أسبٌرٌن   >نابروكسٌن   >سولٌندان 

  Ketorolacكيتوروالك 

    

 ٌستعمل بشكل ملح كٌتوروالن ترومٌتامٌن 

 باإلضافة لفعالٌته المضادة لاللتهاب  ) فً المطرات العٌنٌة (  ٌستعمل مسكن ألم للحكة العٌنٌة فً التهاب الملتحمة التحسسً

) تمرٌبا نصؾ فعالٌة المورفٌن ( و ٌستخدم مسكنا لأللم الحاد و  نات األلم المركزٌة كفعالٌته المسكنة لأللم تشبه فعالٌة مس

 أٌام  5و ٌجب أال ٌستخدم لمدة أكثر من ملػ (  61ملػ ( أوعن طرٌك الفم )  31المتوسط و ٌعطى حمنا عضلٌا ) 

  Flurbiprofenفلوربيبروفين 

   

 ) فلور ثنائً فٌنٌل ( بروبٌونٌن أسٌد 

فً معالجة التهاب المفاصل الروماتوٌدي كمضؽوطات ، و   ملػ ( كمضاد التهاب ؼٌر ستٌروئٌدي 311 – 211ٌستعمل فموٌا ) 

 أثناء جراحة الساد .  المحرض بالبروستاؼالندٌنات ٌستعمل موضعٌا بشكل لطرة عٌنٌة لتثبٌط تمبض الحدلة

 Rو لكن ٌعد المصاوغ المٌسر COXفً تثبٌط ال المصاوؼٌن فعالٌن فارماكولوجبا ٌسبب أعراضا جانبٌة مشابهة لإلٌبوبروفٌن ، 

 دواء واعدا لداء الزهاٌمر 

    Oxaprozinسابروزين أوك

 أوكسازول البروبٌونٌن 2-ثنائً فٌنٌل  5،  4

ملػ كجرعة  1211و ٌعطى بممدار  هو مشتك لحمض البروبٌونٌن النظامً ، ٌعطى لمعالجة التهاب المفاصل الروماتوٌدي

 منفردة بسبب طول مدة تؤثٌره و ٌسبب نفس األعراض الجانبٌة لإلٌبوبروفٌن 

D.  مشتقات األوكسيكامOxicams 

 و لكن مع حلمة تحمل مجموعة إٌنولٌة حمضٌة . ال تحتوي على مجموعة حمضٌة كربوكسٌلٌة حرة

و تسمى باألوكسٌكام ، و تتجلى الفعالٌة العظمى عندما ٌكون على ( اإلٌنولً  لهً مشتمات للحمض اإلٌنولً ) الهٌدروكسٌ

 جذرا مٌتٌلٌا و على اآلزوت الجانبً جذرا عطرٌا أرٌلٌا أو عطرٌا متؽاٌرا 2اآلزوت رلم 

 



 COX2 2السٌكلوأوكسٌجٌناز المركبات األكثر استخداما منها : البٌروكسٌكام و المٌلوكسٌكام و هما مختلفان باالنتمائٌة تجاه أنزٌم 

ببٌنما   NSAIDsبالرؼم من التشابه البنٌوي بٌنهما ، البٌروكسٌكام ٌسبب تاثٌرات جانبٌة هً األعلى من بٌن مركبات ال 

 مرات أعلى  COX2   :9المٌلوكسٌكام ٌسبب تؤثٌرات جانبٌة ألل أو معدومة بسبب ألفتها العالٌة لل

  Piroxicam (Feldene)البيروكسيكام 

 

 ٌلعب الهٌدروكسٌل اإلٌنولً دور الوظٌفة الحمضٌة و حلمة البٌرٌدٌن دور الحلمة األرٌلٌة 

 البٌروكسٌكام هو المركب األكثر استخداما من بٌن مركبات األوكسٌكام بسبب أنه ٌإخذ مرة واحدة بالٌوم 

ٌمتص بسرعة بعد اإلعطاء الفموي و ٌصل إلى مستواه األعظمً خالل ساعتٌن و ال ٌإثر الطعام فً توافره الحٌوي و عمره 

ثٌراته الجانبٌة فمد للمعالجة طوٌلة األمد ، و بسبب تؤملػ و ٌعطى  21 – 11ا ساعة لذن ٌعطى بجرعة واحدة ٌومٌ 41النصفً 

 ٌروكسٌكام بؽٌة تخفٌؾ تهٌٌج الجهاز المعدي المعوي جرى تخلٌمه بشكل مشتمات من طالئع الب

 Meloxicamالميلوكسيكام 

     

 من بٌن مركبات األوكسٌكام و لكنه ألل انتمائٌة من السٌلٌكوكسٌب و الروفٌكوكسٌب 2مثبط انتمائً للسٌكلوأوكسٌجٌناز 

ساعة و ٌسبب ألل تاثٌرات جانبٌة معدٌة معوٌة ألل و  21 – 15ٌمتص بسرعة عندما ٌعطى عن طرٌك الفم و عمره النصفً 

 ٌومٌا مرة ملػ 15 – 7.5و ٌعطى بممدار   NSAIDsهو ألل سمٌة على الكلٌة ممارنة مع بمٌة ال 

E.  االنتقائية 2-مثبطات السيكلوأوكسيجيناز 

The Selective COX-2 Inhibitors 

 

اإلنجاز الكبٌر فً تطور األدوٌة المضادة لاللتهاب ؼٌر الستٌروئٌدٌة  2-از ٌعد الحصول على مثبطات انتمائٌة للسٌكلوأوكسٌجٌن

التً تتشارن فً اآلثار الجانبٌة على الجهاز المعدي المعوي التً تعزى إلى تثبٌط السٌكلوأوكسٌجٌناز بدرجات مختلفة من 

ً تحمً الجهاز المعدي المعوي بتخفٌؾ اإلفراز مفٌدة للمحافظة على العملٌات الطبٌعٌة الت COX1االنتمائٌة . مع العلم أن  ال 

الحمضً الكلً ، و بالتالً فإن تثبٌطها ٌإدي إلى تنالص حماٌة مخاطٌة المعدة و ٌإدي لتشكل المرحة و كذلن ٌإدي إلى تنالص 

ضادة لاللتهاب اإلرواء الكلوي و تثبٌط اصطناع الترومبوكسان و إنماص تكدس الصفٌحات و لد ٌإدي للنزؾ ، و إن األدوٌة الم

 عادة ما تسبب نزفا معدٌا معوٌا و سمٌة كلوٌة كبٌرة  COX1ؼٌر الستٌروئٌدٌة التً لها انتمائٌة كبٌرة لل 

 

 COX2األدوٌة : السٌلٌكوكسٌب و االٌتودوالن و المٌلوكسٌكام مثبطات نوعٌة لل تعد  

  Celecoxibالسيليكوكسيب 

ملػ ٌومٌا  211 – 111مدار م، تؤثٌراته الجانبٌة تكاد تكون معدومة ، ٌستعمل ب 2-للسٌكلوأوكسٌجٌناز ٌعد أول األدوٌة المثبطة 

 و عن طرٌك الفم 

 لوحظ أن له تؤثٌرا مساعدا فً عالج عدد من األورام السرطاتٌة وخاصة فً المستمٌم 



 

          

 

 التً ٌسببها الدموٌة : تم سحبه من السوق الدوائٌة بسبب اآلثار الجانبٌة الوعائٌة  الروفٌكوكسٌب

 41ملػ فً معالجة أعراض التهاب المفاصل و بممدار  11فالدٌكوكسٌب : ٌستعمل فً مواضع استخدام السٌلٌكوكسٌب بممدار 

 الوعائٌة التً ٌسببها الملبٌة و لد تولفت الشركات عن تصنٌعه بسبب الحوادث ملػ فً تسكٌن آالم عسر الطمث

 اٌتورٌكوكسٌب : هو األحدث بٌن هذه المركبات و ٌستخدم فً التهاب المفاصل الروماتوٌدي و أالم الظهر و النمرس المزمنة

  

F.  مشتقاتN كيريل انترنيلأ 

N- Arylanthranilic Acid 

 

حٌث استبدلت بالمجموعة الهٌدروكسٌلٌة مجموعة أمٌنٌة فً موضع نترانٌلٌن ن تشابه بٌن حمض الصفصاؾ وحمض األهنا

 ؼٌر مستعمل بالمداواة . األنترانٌلٌن أسٌدلكن ، و أورتو على الحلمة العطرٌة 

 

                                     
 

 التً لها الصٌؽة التالٌة : (  ) تسمى الفٌنٌمات األمٌنٌةالمستعمل هو المشتمات العطرٌة على الوظٌفة 

         
  3و  2: أورتو  –المشتمات األكثر فعالٌة هً المتبادلة بمتبادلٌن على الحلمة الثانٌة فً المولعٌن أورتو 

                 Mefenamic Acidحمض ميفناميك 

   



ً مسكنٌستعمل  عسر م آالو التهاب المفاصل الروماتوٌدي و فً تسكٌن  معالجة الرثٌة المفصلٌةفً لتهاب لال اً ومضادأللم  ل ا

 فً الٌوم  غ  1.5 -0.5، ٌعطى بممدار  الطمث

 Flufenamic Acidمض فلوفيناميك ح

  

ً مسكنٌستعمل   م الطمثآالفً تسكٌن  و معالجة الرثٌة المفصلٌةفً لتهاب لال اً مضادو لأللم  ا

 (غ بالٌوم1.8- 1.4ٌعطى  بممدار)

    Niflumic Acid    حمض نيفلوميك

   
 ٌعتبر النٌفلومٌن مشابهاً إٌزوستٌرٌاً للفلوفٌنامٌن حٌث استبدلت بنواة البنزٌن نواة البٌرٌدٌن 

ً مسكنٌستعمل   م الطمثالمسكناً آل و معالجة الرثٌة المفصلٌةفً لتهاب لال اً مضادلم  لأل ا

 (غ بالٌوم1- 1.5ٌعطى  بممدار) 

G.  المشتقات البيرازوليةPyrazole Derivatives 

 

                                                                                                          

Pyrazol                                           pyrazolidine dione 

  Phenazone     أنالجيزين / فينازونAntipyrine  األنتي بيرين  

 
 الصفات الكٌمٌائٌة :

 : الملوٌدات ( تتفاعالتفاعالت األساس العضوي اآلزوتً )  -1

 لون(←  KI+HCl  + ) تحت أزوتات البزموت مع دراجندروؾ -

 لون( ←  ٌود البوتاسٌوم مع  بوشاردا ) ٌود + -

 لون ( ← ٌود البوتاسٌوم مع  ماٌر )ثانً كلور الزئبك + -

 

 ( فإنه ٌتفاعل : 4بما أنه ٌحتوي فً بنٌته على ذرة هٌدروجٌن نشٌط فً المولع رلم )  الحركً Hتفاعالت مجموعة الـ -2

 لون أخضر( ) نتً بٌرٌناأل 4-نتروزو← مع حمض اآلزوتً الولٌد -

 )راسب أبٌض( نتً بٌرٌناألمٌتان مضاعؾ ←  HCl مع الفورمول فً وسط -



 نتً بٌرٌناأل -ٌودو← مع الٌود  -

 لون أحمر دموي )معمد (← مع فوق كلور الحدٌد  : تفاعالت مجموعة الحلمة العطرٌة -3

 : تٌنالتالٌ تٌنمٌٌعاٌر بإحدى الطر المعاٌرة :

 كبرٌتٌتالبتحت  ( و تعاٌر زٌادة الٌودنتً بٌرٌن األ -ٌودوٌنتج  )الٌود  بكمٌة زائدة من : ٌعاٌر ٌودات( + ممٌاس الٌود )ٌود -

 ) كل جزيء من األنتً بٌرٌن ٌستهلن ذرتً ٌود ( الجزٌئً  1/2المعادل هو المعاٌر ، 

 بواسطة مٌتٌالت الصودٌوم المعاٌرة  بوسط المائً: ٌعاٌر ممٌاس الحمض  -

 االستعمال :

ً مسكنٌستعمل  ً لأللم خافض ا  (غ بالٌوم 4 - 1بممدار) و مضاداً لاللتهاب  للحرارة ا

ً   %21بشكل محلول  ، وٌستعمل اطعة للنزؾول ةً بٌرٌن بخواص ممبضنتٌتمتع األ   رعاؾفً حاالت ال مرلئا

 مما ٌإدي لحالة من التخدٌر و تضٌك األوعٌةلألعصاب الحسٌة و الحركٌة  شاالً  األنتً بٌرٌن ٌإثر

 ً  عصبٌة و جلدٌة لد تكون خطرة  ٌحدث أعراضا

 مطرة أذنٌة مع البنزوكائٌنحالٌاً فمط ٌستعمل ك

 :  Propyphenazone بروبيفينازون

 
 أوبتالٌدون (، ) سارٌدونملػ  511-311وخافض للحرارة وٌعطى ممدار  ألم  مسكن  ألنتً بٌرٌن :فً مواضع استخدام ا ٌستخدم

ً مسكنٌعتبر  ً لوٌ ا ٌرتبط ببروتٌنات البالسما أكثر جعله ٌألوى من األنتً بٌرٌن ألن االٌزوبروبٌل  ه، تؤثٌرستمالب اال، صعب  ا

 ذنٌة (األمطرات ال تركٌب بعض فً ٌدخل)

  أميدوبيرين /  األمينو فينازون Pyramidon البيراميدون 

    
ً مسكنٌستخدم  ً وخافض  لأللم ا   تحامٌل بشكل ، فم أوملػ  511 -251للحرارة وٌعطى ممدار  ا

 لذا أولؾ استعماله عالمٌاً  ٌعطً فً العضوٌة مشتمات نتروزٌة  تدعم التؤثٌر المسرطن

  ديبيرون/  Novalgineن نوفالجي

 
و لد أولؾ  (غ بالٌوم 3- 1)فً معالجة التشنجات العضلٌة . بممدارٌعطى  مسكن لأللم خافض للحرارة ومضادة لاللتهاب و

 استعماله حالٌاً 

  بوتازوليدين/ Phenylbutazone بوتازون  فينيل

 



 

 

 : الوظٌفٌةخواص تعود إلى المجموعات  الصفات الكٌمٌائٌة : 

الهٌدروجٌن النشٌط فً الصٌؽة اإلٌنولٌة فً المولع رلم  ،خلونً  -ٌنولً إكلٌن ٌتمتع بخواص حمضٌة كونه ٌوجد بش -1

 هو الذي ٌعطً الخصائص الحمضٌة . 4

 )راسب مبلور اصفر اللون (.← ٌتمتع بخواص الهٌدروجٌن الحركً :  مع البروم   -2

الذي ٌعانً تنحٌاً ) إعادة دي فٌنٌل  هٌدرازٌن  و ٌعطًبتؤثٌر حمض الخل وحمض كلور الماء البوتازولٌدٌن ٌتحلمه  -3

بٌتا نفتول  محلول  و عند إضافةزوتً الولٌد تفاعل الدٌؤزة مع حمض اآل الذي ٌعطًالبنزٌدٌن  ترتٌب ( و ٌعطً 

 مركب آزوئً )راسب بنً(. ٌتشكل

  أساس : -حمض ممٌاسأحادٌة الحموضة و ٌعاٌر ب ٌسلن البوتازولٌدٌن سلون الحموض : المعاٌرة

 فتالئٌن الفٌنول  بوجود معاٌر بصود مباشرة ٌعاٌر -1

  . مناسب مشعر بوجود  الصودٌوم مٌتٌالت  بواسطة ومعاٌرة  بخلون العٌنة حل:  المائً بوسط ٌعاٌر -2

 ) طارح ( وخافض العضلٌة التشنجات معالجة وفً لاللتهاب مضادةله خصائص و للحرارة خافض لأللم مسكن  : االستعمال

 .بالٌوم مػ ( 411 - 211)بممدار ٌستخدم  . ) ٌزداد هذا التؤثٌر فً المشتك الكبرٌتً ( البول لحمض

 ) تؤثٌر مباشر على األوعٌة الكلوٌة (  وذمات حدوث و الماء و الصودٌوم احتباسٌإدي استخدامه إلى 

  . لم تعد الشركات الدوائٌة تسوق هذا المركب. استمالب الفٌنٌل بوتازونٌتم الحصول علٌه من  بوتازونٌل اوكسً فٌن

  كيتوفين ()سيتو فينيل بوتازون كيبوزون

         

 

 ( مػ بالٌوم1111 - 251بممدار)ٌعطى . فً معالجة التشنجات العضلٌة ٌستخدم اب ولاللته لأللم خافض للحرارة ومضادمسكن 

 عن طرٌك الفم أو تحامٌل 

 سولفين بيرازون

 
( فً  4مستوى جذر البوتٌل المتبادل على الكربون )  ًاستبدلت بمجموعة الكاربونٌل فً بنٌة الكٌبوزون مجموعة سلفونٌة ف

 .ثٌر المضاد لاللتهاب و ظهور تؤثٌر طارح لحمض البول ٌرازولٌدٌن  و أدى هذا التعدٌل إلى تخفٌؾ التؤنواة الب

 هو ٌسكن األلم و ٌزٌد إطراح حمض البول ٌستخدم فً معالجة النمرس ف


