عقاقير وأدوية ألزهايمر
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اسم الدواء التجاري:
 | Namendaنيميدا
اسم الدواء التجاري في السعودية
 Ebixaعلى شكل حبوب تركيز  10ملغا
 Ebixaعلى شكل حبوب مغلفة تركيز  20ملغ
Tabixaعلى شكل حبوب مغلفة تركيز  10ملغ

المرحلة التي يستخدم فيها العالج:
متوسطة إلى شديدة
التصنيف العالجي للدواء والجرعة الدوائية
العصبــي المركــزي
• الميمانتيــن  Memantineهــو مــن أدويــة الجهــاز
ِ
َّ
ُ
 ،central nervous system agentsمــن فئــة مضــادات مســتقبالت ن-ميثيــل
د-أســبرتات  ،NMDA (N-methyl D-aspartate)-receptor antagonistيفيــد فــي
داء ألزهايمــر.
ُ
• يعطــى الــدواء فــي البدايــة بمقــدار  5ملــغ عــن طريــق الفــم مــرة باليــوم،
ُ
ثــم تــزاد الجرعــة بمقــدار  5ملــغ كل أســبوع .أال يتجــاوز  20ملــغ فــي اليــوم.
آلية عمل الدواء
• يعمــل الميمانتيــن علــى تقليــل المــادة الكيميائيــة التــي تســمى
الجلوتامــات  glutamatesوتثبيــط مســتقبالت  NMDAفــي الدمــاغ؛ فالكميــات
الكبيــرة مــن الجلوتامــات تــؤدي إلــى ضعــف الذاكــرة والتركيــز والتعلــم فــي مــرض
ألزهايمــر.

1. Memantine

دواعي استعمال الدواء
• يستخدم هذا الدواء في معالجة مرض ألزهايمر.
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موانع استعمال الدواء
مكــون آخــر فــي هــذا
•	إذا كان لــدى المريــض تحســس تجــاه الميمانتيــن أو أي
ِ
الــدواء.
الصحيــة إذا كان لــدى المريــض تحســس ألي دواء
الرعايــة
ِ
•	يجــب ِإطــاع مقــدم ِ
آخــر.
•	يجــب اإلبــاغ عــن التحســس الــذي أصــاب المريــض والكيفيــة التــي أثــر بهــا فيــه.
ويتضمــن ذلــك الكشــف عــن وجــود طفــح أو بثــور أو حكــة جلديــة أو ضيــق فــي
التنفــس أو صفيــر عنــد الشــهيق أو ســعال أو تــورم الوجــه أو الشــفتين أو اللســان
ُ
أو الحلــق ،أو أي أعــراض أخــرى مصاحبــة الســتعمال الــدواء.
ما هي الطريقة المثلى الستعمال الدواء؟
• يمكــن تنــاول هــذا الــدواء علــى معــدة فارغــة أو بعــد تنــاول الطعــام،
ولكــن يفضــل تناولــه بعــد الطعــام إذا كان يتســبب فــي تهيــج أو اضطــراب المعــدة.
طرق أخرى العطاء الدواء:
يمكن طحن الحبة الغير مغلفة وتذويبها وشربها مع قليل من الماء.
تداخل الدواء مع األدوية األخرى
•ينبغــي تجنــب األدويــة التاليــة فــي األشــخاص الذيــن يســتعملون الميمانتيــن،
ألنهــا تؤثــر بالطريقــة نفســها ،ومــن ثــم تزيــد مــن احتمــال اآلثــار الجانبيــة:
 األمانتادين ( )Amantadineدواء مضاد للفيروسات.ُ
روميتورفان ( )Dextromethorphanدواء مضاد للسعال.
الديكست ِ
 ِ الكيتامين ( )Ketamineبنج عام سريع التأثير.•كمــا ينبغــي أن يســتخدم الفينيتوئيــن ( Phenytoinدواء مضــاد للصــرع والضطــراب
نظــم القلــب) بحــذر للســبب نفســه.
ُ
يغيــر الميمانتيــن  Memantineآثــار األدويــة التاليــة إذا أخــذت معــه .لذلــك ،قــد
• ِ
َّ
يحتــاج الطبيــب إلــى تغييــر جرعــات الــدواء :
 أدوية مرض باركنســون التي تعمل عن طريق تنشــيط مســتقبالت الدوبامينالليفودوبــا  Levodopaوالروبينيــرول  ropiniroleوالبيرغوليــد
فــي الدمــاغ ،مثــل ِ
 pergolideوالبروموكريبتيــن .Bromocriptine
 األدوية المضادة الضطرابات الحركة في داء باركنسون ،مثل البروسيكليدين( )Procyclidineدواء مرخ للعضالت.
األدويــة المهدئــة والمنومــة والمضــادة
(مــن
 الباربيتــورات Barbituratesِ
لالختــاج) ،مثــل الفينوباربيتــال  Phenobarbitalواألموباربيتــال .Amobarbital
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السيميتيدين ( )Cimetidineدواء لقرحة المعدة.
ِ
 البروكاييناميد .Procainamideالكينيدين ( )Quinidineدواء مبطئ للقلب.
 ِ الهيدروكلوروثيازيد ( )Hydrochlorothiazideدواء مدر للبول.ُ
عــزز هــذا الــدواء تأثيــر األدويــة المضــادة للتخثــر عــن طريــق الفــم ،مثــل
•ربمــا ي ِ
الوارفاريــن . Warfarin
ماذا أفعل إذا تأخرت عن موعد إحدى الجرعات؟
•يجب استعمال الجرعة المنسية في أسرع وقت ممكن.
إذا حــان الوقــت للجرعــة التاليــة ،فــا يجــوز اســتعمال الجرعــة المنســية ،بــل اتبــاع
َ
الجــدول المنتظــم المعتــاد.
َ
•يجب تجنب استعمال جرعة مزدوجة أو جرعات زائدة.
َّ
•ال يجــوز تغييــر الجرعــة أو التوقــف عــن اســتعمال الــدواء إال بعــد استشــارة مقــدم
الرعايــة الصحية.
ما هي االحتياطات التي يجب مراعاتها لدى استعمال هذا الدواء؟
•يجــب مراجعــة األدويــة األخــرى مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة ،فهــذا الــدواء قــد ال
ً
يمتــزج جيــدا مــع غيــره مــن األدويــة.
ما هي التأثيرات الجانبية الشائعة لهذا الدواء؟
•الشــعور بالــدوار أو الدوخــة ،أو النعــاس ،أو تشــوش أو تغييــم الرؤيــة ،أو
ُ
تغيــر فــي طريقــة التفكيــر .لذلــك ،يجــب تجنــب القيــادة وتجنــب القيــام بالمهــام
واألنشــطة التــي تحتــاج إلــى يقظــة ورؤيــة واضحــة حتــى يظهــر مــدى تأثيــر هــذا
الــدواء فــي المريــض.
•الشعور بالصداع.
دواعي استعمال الدواء
• يستخدم هذا الدواء في معالجة داء ألزهايمر «الشيخوخة المبكرة».
ماذا يجب على المرء مراقبته عند استعمال هذا الدواء؟
•	عنــد الشــك فــي حــدوث تعاطــي جرعــة زائــدة ،يجــب االتصــال بمركــز معلومــات
األدويــة والســموم المحلــي أو الطبيــب علــى الفــور.
الصحية.
الرعاية
ِ
•	المتابعة باستمرار ،واستشارة مقدم ِ
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مــا هــي األســباب التــي تدعــو الســتدعاء مقــدم الرعايــة الصحيــة (الطبيــب) علــى
الفــور؟
جرعــة زائــدة ،يجــب االتصــال بمركــز معلومــات
•	عنــد الشــك فــي حــدوث تعاطــي
ٍ
األدويــة والســموم الملحــي أو الطبيــب علــى الفــور.
َّ
َ
•	ظهــور عالمــات حــدوث ردة فعــل خطيــرة علــى الحياة ،ويتضمن ذلــك الصفير خالل
ّ
التنفــس واإلحســاس بضيــق فــي الصــدر ،الحمــى الحكــة ،ســعال شــديد ،إزرقــاق
فــي لــون الجلــد ،نوبــات صرعيــة ،أو تــورم فــي الوجــه أو الشــفتين أو ال ِلســان أو
الحلــق  ،دوخــة شــديدة ،أو فقــدان الوعــي.
ُ
•	صعوبة في التنفس.
•	غثيان أو قيء شديد.
•	إسهال شديد.
•	الطفح.
َ
•	عدم تحسن الحالة المرضية أو الشعور بأنها تسوء.
ما المفروض اتباعه لدى تخزين هذا الدواء؟
•يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة
ً
•يحفــظ الــدواء بعيــدا عــن الرطوبــة ،لــذا يجــب تجنــب حفظــه فــي دورات الميــاه
والمطابــخ.
إرشادات عامة
ً
•	إذا كان المريــض يعانــي مــن تحســس يمثــل خطــرا علــى حياتــه ،فيجــب أن يرتــدي
ً
ســوارا أو يحمــل بطاقــة تــدل علــى هــذا التحســس طــوال الوقــت.
•	ال يجوز للمريض مشاركة الدواء مع اآلخرين ،وال يجوز تناول دواء شخص آخر.
يجب ِإبعاد الدواء عن متناول األطفال.
ِّ
•	يجــب أن يحتفــظ مقــدم رعايــة المريــض بقائمــة أدويتــه (وصفــة طبيــة
َّ
للدواء،المنتجــات الطبيعيــة ،المكمــات الغذائيــة ،الفيتامينــات واألدويــة التــي
الرعايــة الصحيــة
تصــرف مــن دون وصفــة طبيــة) وإعطــاء هــذه القائمــة لمقــدم ِ
(الطبيــب ،الصيدالنــي ،مســاعد الطبيــب).
•	يجــب التحــدث مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة قبــل البــدء فــي تنــاول أي دواء جديــد،
بمــا فــي ذلــك األدويــة التــي تصــرف مــن دون وصفــة طبيــة والمنتجــات الطبيعيــة
أو الفيتامينــات.
•	كــون هــذا الــدواء مــن اعراضــه الشــائعة الشــعور بالنعــاس فينصــح بإعطائــه
ً
مســاء.
للمريــض
• ال يمكن طحن الحبوب المغلفة أو مضغها.

2.Donepezil
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اسم الدواء التجاري:
 | Ariceptايرسبت

اسم الدواء التجاري في السعودية:
 DEMENTILEعلى شكل حبوب نركيز  10ملغ
 DEMENTILEعلى شكل حبوب تركيز  5ملغ
المرحلة التي يستخدم فيها العالج:
جميع المراحل
التصنيف العالجي للدواء والجرعة الدوائية
•الدونيبيزيــل  Donepezilهــو مــن العوامــل المحاكيــة للفعــل الــاودي
الكولينــي .cholinergic
 parasympathomimeticأو
ِ
•يعطــى الــدواء فــي البدايــة بمقــدار  5ملغ/اليــوم قبــل النــوم ،ويمكــن زيــادة
الجرعــة إلــى  10ملغ/اليــوم قبــل النــوم بعــد  6-4أســابيع.
آلية عمل الدواء
•هــذا الــدواء هــو مــن مثبطــات مــادة ِإســتيراز األســيتيل كوليــن
 ،acetylcholinesteraseممــا يقلــل مــن تحطــم األســيتيل كوليــن .ومــن المعــروف
أن األســيتيل كوليــن مــادة كيميائيــة طبيعيــة مــن النواقــل العصبيــة .والنواقــل
ـكل عــام تخــزن فــي الخاليــا العصبيــة فــي الدمــاغ والجهــاز العصبــي
العصبيــة بشـ ٍ
َّ
وتقــوم بنقــل الرســائل بيــن الخاليــا العصبيــة وهــي ضروريــة للحفــاظ علــى عمــل
الدمــاغ والجهــاز العصبــي ،حيــث يفــرز األســيتيل كوليــن فــي الدمــاغ باســتمرار مــن
الخاليــا العصبيــة ،ثــم يتحطــم بواســطة إنزيــم يســمى ِإســتيراز األســيتيل كوليــن.
•ومــن مســببات داء ألزهايمــر انخفــاض مــادة األســيتيل كوليــن فــي الدمــاغ ،وهــذا
يعــود إلــى تحلــل خاليــا الدمــاغ التــي تفــرزه .لذلــك ،يقــوم هــذا الــدواء بتثبيــط
عمليــة تحطــم األســيتيل كوليــن بواســطة إنزيــم ِإســتيراز األســيتيل كوليــن ،ممــا
يــؤدي إلــى زيــادة كميــة األســيتيل كوليــن فــي الدمــاغ.
دواعي استعمال الدواء
•يستخدم هذا الدواء في معالجة مرض ألزهايمر.
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موانع استعمال الدواء
•إذا كان لــدى المريــض تحســس تجــاه الدونيبيزيــل أو أي مكــون آخــر فــي هــذا
الــدواء.
•يجب إطالع مقدم الرعاية الصحية إذا كان لدى المريض تحسس ألي دواء آخر.
•يجــب اإلبــاغ عــن التحســس الــذي أصــاب المريــض والكيفيــة التــي أثــر بهــا فيــه.
ويتضمــن ذلــك الكشــف عــن وجــود طفــح أو بثــور أو حكــة جلديــة أو ضيــق فــي
التنفــس أو صفيــر عنــد الشــهيق أو ســعال أو تــورم الوجــه أو الشــفتين أو اللســان
ُ
أو الحلــق ،أو أيــة أعــراض أخــرى مصاحبــة الســتعمال الــدواء.
ما هي الطريقة المثلى الستعمال الدواء؟
•تناول هذا الدواء عند النوم.
يمكــن يتنــاول هــذا الــدواء علــى معــدة فارغــة أو بعــد تنــاول الطعــام ،ولكــن يفضل
تناولــه بعــد الطعــام إذا كان يتســبب فــي تهيــج أو اضطــراب المعدة.
طرق اخرى العطاء الدواء:
يمكن طحن الحبة الغير مغلفة وتذويبها وشربها مع قليل من الماء.
تداخل الدواء مع األدوية األخرى
للوهــن
(دواء
Neostigmine
النيوســتيغمين
مثــل
•أدويــة الوهــن العضلــي،
ِ
العضلــي الوخيــم).
•أدوية مرض ألزهايمر األخرى.
البيثانيكول ،Bethanechol chloride
•األدوية المســببة لحبس البول ،مثل كلوريد ِ
والبيلوكاربين . Pilocarpine
•األدوية المضادة للكولين.
•أدويـة داء باركنسون (الشلل الرعاش) ،مثـل التريهكسفينيديل Trihexyphenidyl
والبروسيكليدين . Procyclidine
•أدوية الربو ،مثل بروميد اإلبراتروبيوم. Ipratropium bromide
•أدويــة تقلصــات المعــدة واألمعــاء ،مثــل الهيوســين  Hyoscineوالبروبانثيليــن
Propantheline
•أدويــة ســلس البــول ،مثــل األكســي بوتينيــن ( Oxybutininدواء مضــاد للتشــنج)
والفالفوكســات ( Flavoxateدواء مــرخ للعضــات الملســاء ) .
•كما تزيد هذه األدوية تركيز الدواء في الدم :
»»اإلريثروميسين .Erythromycin
Donepezil
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اســترداد الســيروتونين االنتقائيــة،
»»مضــادات االكتئــاب مــن زمــرة مثبطــات
ِ
مثــل الفلوكســيتين  Fluoxetineوالســيتالوبرام  Citalopramوالباروكســيتين
. Paroxetine
اإلتراكونازول  Itraconazoleوالكيتوكونازول
»»األدوية المضادة للفطريات ،مثل ِ
 Ketoconazoleوالفلوكونازول . Fluconazole
الكينيدين ( Quinidineدواء مبطئ للقلب).
»» ِ
تقلل هذه األدوية تركيز الدواء في الدم :
»»الكربامازبين ( Carbamazepineمضاد صرع ومعدل للمزاج) .
»»الفينيتوئين ( Phenytoinدواء مضاد للصرع والضطراب نظم القلب).
حيوي).
»»الريفامبيسين ( Rifampicinمضاد
ِ
ماذا أفعل إذا تأخرت عن موعد إحدى الجرعات؟
•يجب استعمال الجرعة المنسية في أسرع وقت ممكن.
•إذا حــان الوقــت للجرعــة التاليــة ،فــا يجــوز تنــاول الجرعــة المنســية ،بــل تتبــع
مواعيــد الجــدول المنتظــم المعتــاد.
•يجب تجنب استعمال جرعة مزدوجة أو جرعات زائدة.
َّ
•ال يجــوز تغييــر الجرعــة أو التوقــف عــن اســتعمال الــدواء إال بعــد استشــارة مقــدم
الرعايــة الصحية.
ما هي االحتياطات التي يجب مراعاتها لدى استعمال هذا الدواء؟
يعاني من أمراض الرئة ،يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية.
•إذا كان المريض
ِ
•يجــب مراجعــة األدويــة األخــرى مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة فهــذا الــدواء قــد ال
ً
يمتــزج جيــدا مــع غيــره مــن األدويــة.
ما هي التأثيرات الجانبية الشائعة لهذا الدواء؟
•غثيــان أو قــيء ،ويمكــن أن يفيــد اســتعمال وجبــات صغيــرة متكــررة والعنايــة
بنظافــة الفــم ومــص حلــوى جافــة أو مضــغ اللبــان «العلكــة» للتخفيــف مــن ذلــك.
• ِإسهال.
• فقدان الشهية وزيادة تواتر حركات األمعاء

مــا هــي األســباب التــي تدعــو الســتدعاء مقــدم الرعايــة الصحيــة (الطبيــب) علــى
الفــور؟
َ
ّ
•عنــد الشــك فــي تعاطــي جرعــة زائــدة ،يجــب االتصــال بمركــز معلومــات األدويــة
والســموم المحلــي أو الطبيــب علــى الفــور.
•ظهــور عالمــات حــدوث ردة فعــل خطيــرة علــى الحياة ،ويتضمن ذلــك الصفير خالل
التنفــس واإلحســاس بضيــق فــي الصــدر ،الحمــى ،الحكــة ،ســعال شــديد,،ازرقاق
فــي لــون الجلــد ،نوبــات صرعيــة ،أو تــورم فــي الوجــه أو الشــفتين أو اللســان أو
الحلــق.
•اإلحساس بدوخة شديدة.
•غثيان أو قيء شديد.
• ِإسهال شديد.
•الطفح.
•عدم حدوث تحسن في الحالة المرضية أو الشعور بأنها تسوء.
ما المفروض اتباعه لدى تخزين هذا الدواء؟
•يحفظ بدرجة حرارة الغرفة
•تجنب حفظه في األماكن الرطبة مثل دورات المياه والمطابخ
إرشادات عامة
ً
•إذا كان المريــض يعانــي مــن تحســس يمثــل خطــرا علــى حياتــه ،فيجــب أن يرتــدي
ً
ســوارا أو يحمــل بطاقــة تــدل علــى هــذا التحســس طــوال الوقــت.
•ال يجوز للمريض مشاركة الدواء مع اآلخرين ،وال يجوز تناول دواء شخص آخر.
•يجب ِإبعاد الدواء عن متناول األطفال.
َّ
ِّ
•يجب أن يحتفظ المريض بقائمة أدويته (وصفة طبية للدواء،المنتجات الطبيعية،
المكمــات الغذائيــة ،الفيتامينــات واألدويــة التــي تصــرف مــن دون وصفــة طبيــة)
الرعايــة الصحيــة (الطبيــب ،الصيدالنــي).
وإعطــاء هــذه القائمــة لمقــدم ِ
•يتناول الدواء قبل النوم.
•يجــب التحــدث مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة قبــل البــدء فــي تنــاول أي دواء جديــد،
بمــا فــي ذلــك األدويــة التــي تصــرف مــن دون وصفــة طبيــة والمنتجــات الطبيعيــة
أو الفيتامينــات.

ماذا يجب على المرء مراقبته عند استعمال هذا الدواء؟
•التغيــر الــذي يطــرأ علــى الحالــة الخاضعــة للعــاج :هــل حــدث تحســن؟هل ســاءت
الحالــة أم لــم يطــرأ عليهــا أي تحســن ؟
•المتابعة باستمرار ،واستشارة مقدم الرعاية الصحية.
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اسم الدواء التجاري:
| اكسلون
اسم الدواء التجاري في السعودية:
 EXELONعلى شكل كبسولة تركيز 1.5ملغ
EXELONعلى شكل كبسولة تركيز  3ملغ
 EXELONعلى شكل كبسوله تركيز  4.5ملغ
 EXELONعلى شكل كبسوله تركيز  6ملغ
 EXELONعلى شكل الصق جلدي لمدة  24ساعه تركيز  4.6ملغ
 EXELONعلى شكل الصق جلدي لمدة  24ساعه تركيز  9.5ملغ
المرحلة التي يستخدم فيها العالج:
جميع المراحل
التصنيف العالجي للدواء والجرعة الدوائية
المحاكيــة للمفعــول الــاودي
•الريفاســتيغمين  Rivastigmineهــو مــن األدويــة
ِ
(الكولينــي)  ،parasympathomimeticيفيــد فــي داء ألزهايمــر وداء باركنســون.
•يعطــى الــدواء للبالغيــن المصابيــن بمــرض ألزهايمــر فــي البدايــة بمقــدار  1.5ملــغ
َ
الفــم مرتيــن باليــوم صباحـ ًـا ومسـ ً
ـاء مــع الطعــام .وبعــد مــا ال يقــل عــن
عــن طريــق
أســبوعين ،يمكــن زيــادة الجرعــة إلــى  3ملــغ مرتيــن باليــوم حســب التحمــل ،ثــم إلــى
 4.5ملــغ و  6ملــغ مرتيــن باليــوم بعــد أســبوعين آخريــن (جرعــة اللصاقــة الجلديــة
األوليــة هــي  4.6ملغ/اليــوم).

3.Rivastigmine

آلية عمل الدواء
•هــذا الــدواء مــن مثبطــات إنزيــم إســتيراز الكوليــن  ،cholinesteraseحيــث يعمــل
علــى زيــادة كميــات األســيتيل كوليــن فــي الدمــاغ ،والتــي يجــري إفرازهــا مــن
الخاليــا العصبيــة المتبقيــة فــي المــخ .وهــذا مــا يقلــل مــن أعــراض الخــرف فــي
مــرض ألزهايمــر ومــرض باركنســون.
ما هي التحذيرات الواجب معرفتها قبل استخدام هذا الدواء؟
•إذا أوقــف المريــض هــذا الــدواء لمــدة أكثــر مــن عدة أيام ،فيجب استشــارة مقدم
الرعايــة الصحيــة .ويجــب البــدء بهــذا الــدواء بأقل جرعة حتــى نتجنب القيء.
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دواعي استعمال الدواء
•يستخدم هذا الدواء في معالجة مرض ألزهايمر وداء باركنسون.
•قد يحتاج المريض إلى  3شهور ليظهر التأثير الكامل للدواء.
موانع استعمال الدواء
ّ
ّ
•إذا كان لــدى المريــض تحســس تجــاه الريفاســتيغمين أو أي مكــون آخــر مــن هــذا
َّ
الدواء.
•يجب إطالع مقدم الرعاية الصحية إذا كان لدى المريض تحسس ألي دواء آخر.
•يجــب اإلبــاغ عــن التحســس الــذي أصــاب المريــض والكيفيــة التــي أثــر بهــا فيــه.
َّ
ويتضمــن ذلــك الكشــف عــن وجــود طفــح أو بثــور أو حكــة جلديــة أو ضيــق فــي
َّ
التنفــس أو صفيــر عنــد الشــهيق أو ســعال أو تــورم الوجــه أو الشــفتين أو اللســان
ُ
أو الحلــق ،أو أيــة أعــراض أخــرى مصاحبــة الســتعمال الــدواء.
ما هي الطريقة المثلى الستعمال الدواء؟
•يجري تناول هذا الدواء مع اإلفطار والعشاء.
ً
•يجب بلع قرص الدواء كامال ،دون مضغه أو كسره أو سحقه أو طحنه.
•هــذا الــدواء متوفــر علــى شــكل ســائل «محلــول» إذا كان المريــض ال يســتطيع بلــع
األقــراص .ويمكــن تناولــه بمفــرده أو خلطــه مــع المــاء أو العصيــر أو الصــودا قبــل
شــربه.
تداخل الدواء مع األدوية األخرى
•تنــاول هــذا الــدواء مــع األدويــة األخــرى التــي تزيــد مــن نشــاط األســيتيل كوليــن،
ألن َهــذا يزيــد مــن مخاطــر اآلثــار الجانبيــة .وهــذه األدويــة تشــمل مــا يلــي :
دويــة الوهــن العضلــي الوخيــم  ،myasthenia gravisمثــل النيوســتيغمين
»»أ ِ
. Neostigmine
»»أدويــة أخــرى لمــرض ألزهايمــر  ،مثــل الغاالنتاميــن  Galantamineوالدونيبيزيل
.Donepezil
»»بعض أدوية االحتباس البول  ،مثل الكرباكول .Carbachol
(قلواني مسكاريني المفعول) .
»»البيلوكاربين Pilocarpine
ِ
• هــذا الــدواء لــه تأثيــر معاكــس علــى األدويــة التــي تعمــل مــن خــال خفــض
ّ
أقــل فعاليــة ،مثــل :
يعــارض تأثيرهــا ويجعلهــا
نشــاط األســيتيل كوليــن .لذلــك ،
ِ
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»»األدويــة المضــادة لمــرض باركنســون ،ومثــل البروســيكليدين Procyclidine
واألورفينادرين Orphenadrine
(دواء مرخ للعضالت) والبنـزاتروبين Benzatropine
ِ
ـتامين ومضــاد للتشــنج) .
للهيسـ
(دواء مضــاد ِ
ِ
»»بعض أدوية الربو.
»»مضادات التشنج في اضطرابات األمعاء ،مثل األتروبين .Atropine
»»أدوية سلس البول ،مثل األوكسيبوتينين .Oxybutinin
ّ
•هــذه القائمــة ليســت كاملــة ،فقــد توجــد عقاقيــر أخــرى تتفاعــل مــع هــذا الــدواء.
لذلــك ،يجــب إخبــار الطبيــب عمــا يتناولــه المريــض مــن أدويــة أخــرى ،بمــا فيهــا تلــك
األدويــة التــي تشــترى مــن دون وصفــة طبيــة واألدويــة العشــبية ،قبــل بــدء العــاج
ّ
ً
بهــذا الــدواء .وبالمثــل ،يجــب التحقــق دائمــا مــن الطبيــب قبــل تنــاول أي أدويــة
جديــدة.
ماذا أفعل إذا تأخرت عن موعد إحدى الجرعات؟
•يجب استعمال الجرعة المنسية في أسرع وقت ممكن.
•إذا حــان الوقــت للجرعــة التاليــة ،فــا يجــوز اســتعمال الجرعــة المنســية ،بــل تتبــع
مواعيــد الجــدول المنتظــم المعتــاد.
•يجب تجنب استعمال جرعة مزدوجة أو جرعات زائدة.
َّ
•ال يجــوز تغييــر الجرعــة أو التوقــف عــن اســتعمال الــدواء إال بعــد استشــارة مقــدم
الرعايــة الصحية.
ما هي االحتياطات التي يجب مراعاتها لدى استعمال هذا الدواء؟
•يجــب مراجعــة األدويــة األخــرى مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة ألن هــذا الــدواء قــد ال
ً
يمتــزج جيــدا مــع غيــره مــن األدويــة.
•يجــب اســتعمال وســيلة آمنــة تثــق بهــا المريضــة لمنــع الحمــل لكــي تتجنــب الحمــل
أثنــاء تنــاول هــذا العقــار.
ما هي التأثيرات الجانبية الشائعة لهذا الدواء؟
•الشــعور بالــدوار أو الدوخــة ،أو النعــاس ،أو تشــويش بالرؤيــة ،أو تغيــر فــي
طريقــة التفكيــر  .لذلــك يجــب تجنــب القيــادة وتجنــب القيــام بالمهــام واألنشــطة
التــي تحتــاج إلــى يقظــة ورؤيــة واضحــة حتــى يظهــر مــدى تأثيــر هــذا الــدواء فــي
المريــض.
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ّ
•صداع ويمكن عالجه بمسكنات اآلالم البسيطة.
•إذا كان المريــض يعانــي مــن أمــراض الرئــة ،نوبــات صــرع أو بــطء ضربــات القلــب،
يجــب استشــارة مقــدم الرعايــة الصحيــة
•آالم في البطن.
ِّ
•غثيــان أو قــيء .ويمكــن أن يفيــد اســتعمال وجبــات صغيــرة متكــررة والعنايــة
َّ
بنظافــة الفــم ومــص حلــوى جافــة أو مضــغ اللبــان «العلكــة» للتخفيــف مــن ذلــك.
•إحساس بعدم الجوع (نقص شهية).
ماذا يجب على المرء مراقبته عند استعمال هذا الدواء؟
•التغيــر الــذي يطــرأ علــى الحالــة الخاضعــة للعــاج :هــل حــدث تحســن؟ هــل ســاءت
الحالــة أم لــم يطــرأ عليهــا أي تغييــر؟
ً
ِّ
•مراقبة الوزن أسبوعيا ,،وإخبار مقدم الرعاية الصحية بأي نقص فيه.
•المتابعة باستمرار ،واستشارة مقدم الرعاية الصحية.

إرشادات عامة
ً
يعانــي مــن تحســس يمثــل خطــرا علــى حياتــه ،فيجــب أن يرتــدي
•إذا كان المريــض
ِ
ً
ســوارا أو يحمــل بطاقــة تــدل علــى هــذا التحســس طــوال الوقــت.
شخص آخر.
•ال يجوز للمريض مشاركة الدواء مع اآلخرين ،وال يجوز تناول دواء
ٍ
•يجب ِإبعاد الدواء عن متناول األطفال.
َّ
ِّ
•يجــب أن يحتفــظ المريــض بقائمــة أدويتــه (وصفــة طبيــة للدواء،المنتجــات
الطبيعيــة ،المكمــات الغذائيــة ،الفيتامينــات واألدويــة التــي تصــرف مــن دون
الممرضة،
الرعايــة الصحية (الطبيــب،
ِ
وصفــة طبيــة) وإعطــاء هــذه القائمــة لمقــدم ِ
الصيدالنــي ،مســاعد الطبيــب).
•يجــب التحــدث مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة قبــل البــدء فــي تنــاول أي دواء جديــد،
بمــا فــي ذلــك األدويــة التــي تصــرف مــن دون وصفــة طبيــة والمنتجــات الطبيعيــة
أو الفيتامينــات.
•اليمكن طحن او مضغ الكبسوله.

مــا هــي األســباب التــي تدعــو الســتدعاء مقــدم الرعايــة الصحيــة (الطبيــب) علــى
الفــور؟
ّ
•عنــد الشــك فــي تعاطــي جرعــة زائــدة ،يجــب االتصــال بمركــز معلومــات األدويــة
والســموم المحلــي أو الطبيــب علــى الفــور.
•ظهــور عالمــات حــدوث ردة فعــل خطيــرة علــى الحيــاة ،ويتضمــن ذلــك الصفيــر
ّ
خــال التنفــس واإلحســاس بضيــق فــي الصــدر ،الحمــى ،الحكــة  ،الســعال الشــديد،
ازرقــاق فــي لــون الجلــد ،نوبــات صرعيــة ،أو تــورم فــي الوجــه أو الشــفتين أو
اللســان أو الحلــق.
•عند إيقاف هذا الدواء لمدة أكثر من عدة أيام ،يجب تقليل الجرعة.
•تغير واضح في التوازن.
•صداع شديد.
•غثيان أو قيء شديد.
•الطفح.
•عدم تحسن الحالة المرضية أو الشعور بأنها تسوء.
ما المفروض اتباعه لدى تخزين هذا الدواء؟
•تحفظ الكبسوالت في درجة حرارة الغرفة
ً
•تحفــظ الكبســوالت بعيــدا عــن الرطوبــة ،لــذا يجــب عــدم تخزينهــا فــي دورات المياه
والمطابخ.
•يحفظ المحلول في درجة حرارة الغرفة ،وال يجمد.
Rivastigmine
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اسم الدواء التجاري:
 | Razadyneرازادين
المرحلة التي يستخدم فيها العالج:
خفيفة إلى معتدلة
اسم الدواء التجاري في السعودية:
 REMINYLعلى شكل حبوب تركيز  12ملغ
 REMINYLعلى شكل حبوب تركيز  8ملغ
 REMINYLعلى شكل حبوب تركيز  4ملغ
 REMINYLكبسوله تركيز  16ملغ
 REMINYLكبسوله تركيز  24ملغ
REMINYLعلى شكل كبسوله تركيز 8ملغ
 REMINYLمحاول فموي تركيز  4ملغ/مل
التصنيف العالجي للدواء والجرعة الدوائية
•من محاكيات الالودي .Parasympathomimetic (Cholinergic) Agents
•الجرعــة األوليــة هــي  4ملــغ عــن طريــق الفــم مرتيــن باليــوم ،ويفضــل أن يكــون
ذلــك صباحـ ًـا ومسـ ً
ـاء مــع الوجبــات.

4.GALANTAMINE

آلية عمل الدواء
•يقوم الغاالنتامين بتثبيط مادة األسيتيل كولين إستيريز acetyl cholinesterase
المســؤولة عــن تحطيــم ناقــل عصبــي يعرف باألســيتيل كوليــن acetylcholine؛ مما
يزيــد مــن توافــر ذلــك الناقــل الضــروري للحفــاظ علــى التــوازن الدماغــي ،والــذي
يعــد نقصــه أحــد أســباب مــرض ألزهايمــر.
•وهــو ليــس عــاج ولكنــه يمكــن أن يبطــئ تطــور األعراض لدى بعــض الناس  .وهو
ً
يعمــل أساســا عــن طريــق زيــادة مســتوى مــادة كيميائيــة طبيعيــة تســمى أســتيل.
وهــذا هــي المــادة الكيميائيــة التــي تســمح للخاليــا العصبيــة فــي الدمــاغ علــى
التواصــل مــع بعضهــا البعــض ،وأنــه مــن المعــروف أن األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن الخــرف لديهــم مســتويات منخفضــة منــه  .أعــراض الخــرف يمكــن تحســينها عــن
طريــق زيــادة االســيتل كوليــن.
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ما هي التحذيرات الواجب معرفتها قبل استخدام هذا الدواء؟
•البــد للذيــن يعانــون مــن بــطء قلــب أو مــن نوبــات تشــنجية مفاجئــة مــن استشــارة
الطبيــب قبــل اســتعمال هــذا الــدواء.
•قــد يتداخــل هــذا الــدواء مــع غيــره مــن األدويــة ،ممــا يســتوجب مناقشــة ذلــك مــع
الطبيب.
•يؤثــر هــذا الــدواء فــي مســتوى الوعــي .لــذا ،ينصــح بتجنــب القيــادة واألنشــطة
األخــرى حتــى زوال تأثيــر الــدواء.
•يجــب تجنــب الكحــول لــدى اســتعمال هــذا الــدواء ،وكذلــك األدويــة والمنتجــات
األخــرى ذات التأثيــر المهــدئ مــن مســكنات ومهدئــات لألعصــاب ومثبطــات للمــزاج
ومضــادات للهيســتامين . Anti-Histamines
دواعي استعمال الدواء
•يستخدم هذا الدواء في معالجة مرض ألزهايمر.
طرق أخرى العطاء الدواء
طرق أخرى العطاء الدواء:
يمكن طحن الحبة الغير مغلفة وتذويبها وشربها مع قليل من الماء.
يمكن اضافه جرعة المحلول الفموي مع الماء او العصير.
موانع استعمال الدواء
•الحساسية تجاه الغاالنتامين أو أي مكون آخر لهذا الدواء.
•أمراض الكلى أو أمراض الكبد.
•اســتعمال أي مــن األدويــة التاليــة :األتروبيــن ، Atrpoineالغليكوبيرواليــت
 ،Glycopyrrolateالهيوســيامين  ،Hyoscyamineالبروســيكليدين ،Procyclidine
الســكوبوالمين  ،Scopolamineالتريميثوبنـــزاميد .Trimethobenzamide
ما هي الطريقة المثلى الستعمال الدواء؟
•يجري تناول هذا الدواء مع اإلفطار والعشاء.
ّ
•يفضــل تنــاول كميــة كبيــرة مــن الســوائل التــي ال تحتــوي علــى مــادة الكافييــن،
ّ
ّ
ولكــن يجــب تقليــل كميــة الســوائل التــي يتناولهــا المريــض إذا نصــح مقــدم الرعايــة
الصحيــة بذلــك.
•يتوفــر هــذا الــدواء علــى شــكل ســائل مركــز لمــن ال يســتطيع بلــع األقــراص؛ حيــث
تمــزج الجرعــة مــع نصــف كــوب مــن المــاء.
تداخل الدواء مع األدوية األخرى
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•يجــب عــدم اســتعمال الغاالنتاميــن مــع األدويــة األخــرى التــي تزيــد مــن نشــاط
األســيتيل كوليــن؛ ألن ذلــك يزيــد مــن مخاطــر اآلثــار الجانبيــة ،ومــن هــذه األدويــة :
•األدويــة األخــرى المســتخدمة فــي عــاج مــرض ألزهايمــر ،مثــل الدونيبيزيــل
.Donepezil
•النيوستيغمين .Neostigmine
•البيلوكاربين .Pilocarpine
الكولينيــات مثــل :الهيوســين ،Hyoscyine
•يتعــارض الغاالنتاميــن مــع مضــادات
ِ
األتروبيــن  ،Atropineالبروســيكليدين .Procyclidine
•يــؤدي الغاالنتاميــن إلبطــاء معــدل ضربــات القلــب ،ويمكــن تعزيــز هــذا التأثيــر
َ
إذا أخــذ الغاالنتاميــن مــع األدويــة التــي لديهــا هــذا التأثيــر مثــل  :األميــودارون
 ،Amiodaroneحاصــرات بيتــا مثــل األتينولــول  ، Atenololحاصــرات الكالســيوم مثــل
الفيراباميــل  ،Verapamilالديجوكســين .Digoxin
•يمكــن أن تزيــد بعــض األدويــة مــن مســتوى الغاالنتاميــن مثــل اإلريثرومايســين
 ، Erythromycineالكيتوكونــازول  Ketoconazoleالباروكســيتين .Paroxitine
•يوجــد أدويــة أخــرى غيــر المذكــورة أعــاه قــد تتداخــل مــع الغاالنتاميــن ،لــذا ال
تنســى إخبــار الطبيــب بجميــع األدويــة التــي تســتعملها.
ّ
•تجنــب اســتعمال هــذا الــدواء مــع الكحــول واألدويــة والمنتجــات األخــرى ذات
ّ
التأثيــر المهــدئ مــن مســكنات ومهدئــات لألعصــاب ومثبطــات للمــزاج ومضــادات
للهيســتامين .Anti-Histamines
ماذا أفعل إذا تأخرت عن موعد إحدى الجرعات؟
•يجب تناول الجرعة المنسية في أسرع وقت ممكن.
•يجــب االســتمرار فــي برنامــج تنــاول الــدواء المعتــاد دون تنــاول الجرعــة المنســية
إذا حــان وقــت الجرعــة التاليــة.
•يجب تجنب تناول جرعة مزدوجة أو جرعات زائدة.
•ال تغير الجرعة وال تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب.
•إذا نســيت تنــاول هــذا الــدواء لمــدة تزيــد عــن ثالثــة أيــام ،فابــدأ حينئــذ بأقــل جرعــة،
ً
زد الجرعــة تدريجيــا حتــى الوصــول للجرعــة المعتــادة (ال تــزاد الجرعــة قبــل أربعــة
ثــم ِ
أسابيع).
ما هي التأثيرات الجانبية الشائعة لهذا الدواء؟
•الــدوار (يجــب تجنــب القيــادة والقيــام بالمهــام واألنشــطة التــي تحتــاج إلــى
يقظــة ورؤيــة واضحــة حتــى زوال تأثيــر الــدواء).
•الصداع (يمكن عالجه بمسكنات األلم البسيطة).
•اإلسهال.
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•الغثيــان والتقيــؤ (يفيــد هنــا تنــاول وجبــات صغيــرة ومــص الحلــوى أو مضــغ
اللبــان).
•فقدان الشهية.
ماذا يجب على المرء مراقبته عند استعمال هذا الدواء؟
•مدى التغير في الحالة المعالجة من ناحية التقدم أو التراجع.
مــا هــي األســباب التــي تدعــو الســتدعاء مقــدم الرعايــة الصحيــة (الطبيــب) علــى
الفــور؟
•الشــك فــي تنــاول جرعــة زائــدة ،حيــث يجــب االتصــال بمركــز معلومــات األدويــة
والســموم المحلــي علــى الفــور.
•تقلب المزاج ،األفكار الغريبة ،عدم الرغبة في الحياة.
ّ
•اضطراب التوازن الشديد أو فقد الوعي.
•صعوبة التنفس.
طفح ما.
•ظهور
ٍ
•الغثيان أو القيء الشديد.
•اإلسهال الشديد.
•عدم تحسن الحالة المرضية أو تفاقمها.
ما المفروض اتباعه لدى تخزين هذا الدواء؟
ُ َ
•يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة.
ً
•يحفظ الدواء بعيدا عن الرطوبة.
•عدم تخزينه في الحمام أو المطبخ.
إرشادات عامة
ً
يعانــي مــن تحســس يمثــل خطــرا علــى حياتــه ،فيجــب أن يرتــدي
ـض
•إذا كان المريـ
ِ
ً
ســوارا أو يحمــل بطاقــة تــدل علــى هــذا التحســس طــوال الوقــت.
شخص آخر.
•ال يجوز للمريض مشاركة الدواء مع اآلخرين ،وال يجوز تناول دواء
ٍ
•يجب ِإبعاد الدواء عن متناول األطفال.
َّ
ِّ
•يجب أن يحتفظ المريض بقائمة أدويته (وصفة طبية للدواء،المنتجات الطبيعية،
المكمــات الغذائيــة ،الفيتامينــات واألدويــة التــي تصــرف مــن دون وصفــة طبيــة)
الرعايــة الصحيــة (الطبيــب ،الصيدالنــي ).
وإعطــاء هــذه القائمــة لمقــدم ِ
•يجــب التحــدث مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة قبــل البــدء فــي تنــاول أي دواء جديــد،
بمــا فــي ذلــك األدويــة التــي تصــرف مــن دون وصفــة طبيــة والمنتجــات الطبيعيــة
أو الفيتامينــات.
•اليمكن طحن او مضغ الكبسوله.
GALANTAMINE
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طريقه التوقف عن العالج
•يجــب أخــذ األدويــة بانتظــام
واســتمرار طالمــا فوائــد العــاج
تفــوق أي آثــار جانبيــة .وإذا قــرر
مريــض ألزهايمــر التوقــف عــن
تنــاول الــدواء أو أصبــح الشــخص غيــر
قــادر علــى أخــذ األدويــة بالطريقــة
المقــررة ( القــدرة الجســدية ) حتــى
مــع المســاعدة فيجــب أن يتحــدث
ً
إلــى الطبيــب أوال إذا أمكــن.
•إذا قــرر شــخص مــا التوقــف عــن
تنــاول األدويــة مــن تلقــاء نفســه ،ثــم
قــرر إعــادة اســتخدام أدويتــه فمــن مــن المهــم أن يتصــل بالطبيــب المعالــج فــي
أقــرب وقــت ممكــن.
•للشــخص الــذي أخــذ مثبطــات الكوليهســتين ،ســوف تحتــاج إلــى قــرار يخــص العــاج
عندمــا يصبــح مــرض ألزهايمــر بالمراحــل الشــديدة .وهنــاك أدلــة قويــة تثبــت أن
مثبطــات الكوليهســتين تواصــل تحقيــق المنافــع حتــى عندما يكون مــرض ألزهايمر
شــديد .وبالتالــي ال يــزال العديــد مــن األطبــاء يصفــون مثبطــات الكوليهســتين حتــى
لــو مــرض ألزهايمــر شــديد ويســتمر عليــه المريــض حتــى يتــم اســتيفاء المعاييــر
المطلوبــة لوقــف العــاج.
•أمــا بالنســبة إلضافــة ميمانتيــن إلــى مثبطــات الكوليهســتين لألشــخاص اللذيــن
يعانــون مــن مــرض ألزهايمــر الشــديد (المعروفــة باســم الجمــع بيــن العــاج) .تعمــل
العقاريــن بطــرق مختلفــة ،وهنــاك أدلــة وبحــوث تثبــت أن األشــخاص الذيــن هــم
ً
بالفعــل علــى دونيبيزيــل ،مضيفــا ميمانتيــن قــد تجلــب فائــدة إضافيــة .ومــع ذلــك،
هيئــه األدويــة البريطانيــة ال توصــي الجمــع بيــن العالجــات()2011
أدوية لألعراض السلوكية :
إذا فشــلت طريقــة العــاج الغيــر دوائيــة بعــد أن جــرى تطبيقهــا باســتمرار ،قد تكون
األدويــة تدخــل مناســب لألفــراد الذيــن يعانــون مــن أعــراض حــادة أو الذيــن لديهــم
القــدرة علــى إيــذاء أنفســهم أو اآلخريــن .فــي حيــن األدويــة والوصفــات الطبيــة
يمكــن أن تكــون فعالــة فــي بعــض الحــاالت ،لكــن يجــب اســتخدامها بحــذر ويكــون
أكثــر فعاليــة عندمــا يقتــرن العــاج الدوائــي مــع العــاج الغيــر دوائــي.
وعنــد النظــر فــي اســتخدام األدويــة ،فمــن المهــم أن نفهــم أنــه ال يوجــد عــاج
تمــت الموافقــة عليــه علــى وجــه التحديــد من قبــل إدارة الغذاء والــدواء األمريكية
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لعــاج األعــراض الســلوكية والنفســية و الخــرف .بعــض األمثلــة تمــت مناقشــتها
أدنــاه  ،تمثــل الممارســة الطبيــة التــي قــد يصفهــا الطبيــب دواء لغــرض آخــر غيــر
تلــك التــي تتــم الموافقــة عليــه وذلــك قــد يســاعد فــي تقليــل األعــراض.
أمثلة األدوية
وتشــمل بعــض األدويــة المســتخدمة عــادة لعــاج األعــراض الســلوكية والنفســية
لمــرض ألزهايمــر ،حســب مــا يلــي:
 -1مضادات االكتئاب :للمزاج واالنفعال المنخفض :
سيتالوبرام (سيليكسا)
فلوكستين (بروزاك)
باكسيل( باروكستين )
سيرترالين (زولوفت)
ترازودون (يسارول)
 -2المزيلة للقلق واألرق والسلوك المضطرب لفظيا والمقاومة :
 أوكسازيبام (ساريكزا) لورازبام (األتيفان) -3األدويــة المضــادة للذهــان  :الهلوســة واألوهــام والعــدوان والتحريــض و
االضطرابــات الشــخصية :
أريبيبرازول (أبيليفاي)
كلوزابين (كلورازيل)
هالوبيريدول (هالدول)
األوالنزابين (زيبركسا)
كيوتيابين (سروقول)
ريسبيريدون (رسباراديل)
زيبراسيدون (جيودون)

العــاج المعرفــي الســلوكي ( )CBTألولئــك الذيــن يعانــون مــن مــرض ألزهايمــر
ً
مصحوبــا باالكتئــاب أو القلــق ،والتــي تتطلــب مــن مقدمــي الرعايــة لهــم ســلوك
النهــج غيــر الدوائــي أو الســلوك الصعــب وفــق مــا يلــي :
 الروائح التدليك االستخدام العالجي لالسترخاء العالج بمساعدة الحيوانات التحفيز متعدد الحواس -ممارسة الرياضة

العالج الغير دوائي :
وينبغــي إعطــاء األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الخــرف الخفيــف والمعتــدل الفرصــة
للمشــاركة فــي برنامــج التحفيــز المعرفــي بصــورة جماعيــة ممــا قــد يســاعد فــي
ً
الحفــاظ علــى المهــارات المعرفيــة وســير الحيــاة يومــا بعــد يــوم.
استراتيجيات تعزيز الذاكرة:
مذكرات تذكير ،والقوائم ،وإعادة تنظيم أغراضهم الشخصية.

26
3/28/2017 10:48:04 AM

27
AlZheimer_Medicines_27032017.indd 26-27

28
AlZheimer_Medicines_27032017.indd 28-29

3/28/2017 10:48:05 AM

AlZheimer_Medicines_27032017.indd 30

3/28/2017 10:48:05 AM

