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تصنيفه ، لدواء،حيث يتحّدث عن ا مدخاًل إىل علم تأثري الدواء وتداخالتهيعّد هذا البحث 

التداخالت وإىل جانب آخر ،فإنّه يتطّرق إىل . عن آلية تأثري األدوية تقدمي حملة باإلضافة إىل
تقدمي شرح عن تأثري بعض أنواع ،ويف الّنهاية مّت أنواعها والعوامل املسببة حلدوثها الدوائّية و 

وتقدمي نصائح لتجّنب هذه  الشائعةالغذائّية _األدوية ،وذكر بعض التداخالت الّدوائّية 
 ..  الّتداخالت 

 للمتميزين الوطني المركز

National Center For The Distinguished  
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 مقدمة
 

بالرغم ،و واء أثري املرجو من الدّ عام أو بدونه يعترب عامل مهم لتحقيق التّ واء مع الطّ فهم مواعيد أخذ الدّ 
 ي إىل آثارإال أن بعض األغذية تتفاعل مع األدوية وتؤدّ ..تأثري دوائيّ  اعام هلليس مجيع أنواع الطّ  من أنّ 

،حيث يلعب الغذاء دوراً مهّماً مواعيد تزامن الدواء مع الغذاء  جانبية ،وهذا ال ميكن تفاديه إال بصحة
يف تغيري اآلثر الدوائّي لبعض األدوية إىل جانب العديد من العوامل األخرى اليت قد تغرّي من آلّية أو تأثري 

الكحول اّلذي قد يغرّي من اإلدمان على استخدام أنواع أدوية خمتلفة يف وقت واحد ،أو مثل الّدواء 
 .فعالّية الّدواء

جيب أن والتفاعالت بني األطعمة واألدوية النتائج املرتتبة عن هذه التداخالت من املهم إدراك أن و 
 .بعني االعتبار وذلك من أجل جتنب النتائج السريرية الضارة وغري املرغوبة تؤخذ 

بعضها قد يكون و ت قد تكون ضارة أو مميتة يف حاالت نادرة ،على الرغم من أن بعض هذه التداخالو 
 .. "مفيدا ،أغلب التداخالت لن تسبب أي تغيريات ملحوظة يف الصحة 

  فإنّ  ،وهلذا الطعام تناول توقيت عن النظر بغض تناوهلا يتم اليت األدوية من الكثري ،هناك عموماً و 
 تناوله عند جتنبها املريض على يتوجب معينة، مةأطع هناك هل " هنا نفسه يطرح الذي األهم السؤال
 .."الدواء؟

 .عليه من خالل هذا البحث  هذا ما سنحاول الّتعّرف
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 الباب األول

 : مفهوم الدواء وتصنيفه : ألول االفصل 
 :ما هو الدواء 

ان ،أو مادة طبيعية أو تركيبية متتلك خصائص عالجية أو وقائية جتاه األمراض اليت تصيب اإلنس
 [1]. 1تستخدم ألغراض تشخيصية أو لتصحيح اخللل احلاصل يف بعض وظائف األعضاء

 

 : تصنيف األدوية

 :األدوية المستخدمة ألغراض وقائية  .1

 .ا هو احلال بالنسبة إىل اللقاحاتوهتدف حلماية األشخاص من التعرض ألمراض معينة كم

 :األدوية المستخدمة كمواد معوضة  .2

كما هو احلال بالنسبة إىل بعض املواد الداخلة يف العضوية ،وهتدف لتعويض النقص املؤقت أو الدائم ل
 .نسولني الذي يعطى لتعويض النقص لدى مرضى السكري املعتمد على األنسولني األ

وتقوم مبعاجلة سبب املرض وتشفي منه ،كما هو احلال :األدوية المستخدمة ألغراض عالجية  .3
بالنسبة إىل الصادات احليوية اليت تقتل العامل املمرض املسؤول عن اإلصابة املرضية أو توقف 

 2.العضوية إىل القضاء عليه الحقاً  ميكن وسائل دفاعمنوه وتكاثره مما 

                                                           
1
 1. http://www.drugabuse.gov. 
1

 http://www.drugabuse.gov 

 شكل يوضع أنواع مختلفة للدواء:1الشكل رقم 
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 :األدوية المستخدمة للمعالجة العرضية  .4

وتقوم مبعاجلة األعراض النامجة عن حاالت مرضية ،كما هو احلال بالنسبة إىل مسكنات األمل 
 [1] .احلرارة ،وغريها كثري من األدوية ،وخافضات 

 تأثير الدواء وآلية عمله   :الفصل الثاني 

 :آلية تأثري األدوية 

أن يكون الدواء قادراً على املرور من اجلسم إىل الدماغ ،داخل الدماغ  الشرط األساسي لتأثري الّدواء هو
يستطيع الدواء أن يغري الرسالة اليت ترسلها خاليا الدماغ إىل بعضها البعض وإىل بقية خاليا اجلسم 

 .  تم ذلك عن طريق التداخل مع النواقل العصبية اليت تنقل اإلشارات عرب املشابك العصبيةوي.

إذ حتدث معظم األدوية تأثرياهتا النافعة والضارة من خالل التفاعل مع املستقبالت ،اليت هي عبارة عن 
 .جزيئات كبرية ومستهدفة توجد على سطح اخللية أو يف داخلها 

قبالهتا النوعية املوجودة يف اخلاليا اهلدف ؛لتبدأ عدد من األحداث اليت تؤدي إىل ترتبط األدوية مع مست
تتفاعل األدوية مع املستقبالت بطرق عدة ،فهي قد ترتبط باألنزميات ،أو  .التأثري الدوائي املطلوب 

 .احلموض النووية ،أو مستقبالت الغشاء اخللوي 

دواء _النوعي يف اخلاليا اهلدف إىل تشكيل معقد مستقبليف كل حالة يؤدي ارتباط الدواء مع مستقبله 
وحدوث سلسلة من التفاعالت احليوية تؤدي إىل التأثري الدوائي املطلوب ،علماً أن شدة التأثري تتناسب 

 [2] .دواء _طرداً مع املعقدات مستقبل

 :العوامل املؤثرة يف فعالية الدواء 

  عوامل مؤثرة على طريقة عمل األدوية: 

 :أخذ دواء على معدة فارغة أو معدة ممتلئة 
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أفضل ،أو أسوأ حني تناوهلا عل معدة دوية قد تعمل بشكل أسرع ،أبط  ،إن بعض أصناف األ -
عدة ويف حال وجود طعام فارغة أو ممتلئة ،من جهة أخرى ،بعض األدوية قد تسبب انزعاجاً يف امل

 .الذي يسببه الّدواء يف املعدة قد خيفف ذلك من االنزعاج 
العمر ،الوزن ،اجلنس ،احلالة الطبية ،جرعة الدواء ،األدوية األخرى ،والفيتامينات واألعشاب وغريها  -

 :من املواد املكملة للغذاء 

لك يف كل مرة يستخدم فيها الدواء من لذ.كل هذه العوامل تستطيع التأثري على طريقة عمل األدوية 
 [3] . 1الضروري اتباع كل التعليمات املوجودة على الدواء وكل النصائح من الطبيب أو من الصيديل

 

 

 

 

 

 

 :العمليات اليت خيضع هلا الدواء داخل اجلسم 

 :االمتصاص  .1

 .وهو عملية عبور الدواء من مكان إعطائه إىل الدوران الدموي    

 :التوزع  .2

 .إذ يغادر الدواء الدوران الدموي ؛لينتشر يف السوائل اخلاللية والسوائل داخل اخللوية 

                                                           
1
 3. Beverly j.McCabe , E.H.F., Jonathan J.Wolfe, FOOD-DRUG INTERACTIONS 2003. 

 ة على تأثير الدواءالعوامل المؤثر : 2 الشكل رقم 
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  :االستقالب  .3

 .الكلية أو بقية األنسجة  إذ خيضع الدواء لالستقالب يف الكبد أو

 :اإلطراح  .4

 [4] .1إذ يطرح الدواء ومستقبالته من اجلسم مع البول أو الرباز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .تشرين جامعة منشورات البشري الطب كلية, 4112-4114( 1)األدوية علم ,.م.د, متوج .4 
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 الباب الثّاين

 

عندما يصف الطبيب للمريض دواء جديد ،جيب أن خيربه املريض عن مجيع األدوية سواء بوصفة أو 
،املعادن واألعشاب اليت يتناوهلا ،باإلضافة إىل األطعمة اليت  بدون ،املكمالت الغذائية ،الفيتامينات

  .تتناوهلا
 :األسئلة الواجب طرحها على الطبيب أو الصيدالين قبل تناول الدواء 

 هل من املمكن استخدام هذا الدواء مع أدوية أخرى؟-  
 ؟ضاملري تفاداهايهل هناك أنواع معينة من األطعمة أو املشروبات ينبغي أن   - 
 املريض ؟ عرفهايما هي عالمات التداخالت الدوائية احملتملة اليت ينبغي أن   - 

 كيف يعمل الدواء داخل اجلسم؟-  
 .(يف اإلنرتنت أو يف املصادر الطبية) هل تتوفر معلومات أكثر عن الدواء أو احلالة الصحية  -

 تأثير الدواء:الفصل األّول 

 :اآلثار اجلانبية للدواء 

ة للجسم ،وهي ترافق التأثري املفيد للدواء ،وال ميكن ثريات غري املرغوب يف حدوثها ،أو الضارّ هي التأ
وتظهر هذه اآلثار عند نسبة معينة ممن .التخلص منها على الرغم من تناول الدواء باملقدار الدوائي 

ي إيقاف الدواء يستعملون الدواء ،وقد تكون شديدة وغري حمتملة لدى بعض املرضى األمر الذي يستدع
ولتجّنب حدوث هذه اآلثار جيب استشارة الطّبيب قبل تناول الّدواء أو قراءة الّنشرة .واستبداله بآخر 

 [5] .1الّداخلّية املرافقة لألدوية
 :النشرة الداخلية لألدوية 

:  على معلومات عن( الالوصفية)حتتوي النشرة الداخلية لألدوية اليت تصرف بدون وصفة طبية 
كما تتضمن . من املهم أن يقرأها املريض ويفهمها، التحذيرات واإلرشادات، االستخدامات، املكونات

وتوصي اهليئة العامة للغذاء والدواء بقراءة . النشرة أيضاً معلومات هامة عن التداخالت الدوائية احملتملة

                                                           
1
 2. Avoid Food-Drug Interactions, the National Consumers League and U.S Food and Drug 

Administration: U.S.A. 
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حيث أنه من املمكن أن تتغري حمتويات النشرة إذا ، النشرة الداخلية يف كل مرة يستخدم فيها الدواء
 .توافرت معلومات جديدة تتعلق باستخدام الدواء

 :فيما يلي شرح للمعلومات الواردة يف النشرة الدوائية وأمهيتها

 :ةالمواد الفعال- 1

  .اسم وكمية كل مادة فعالة -
 .الغرض من كل مادة فعالة -

 :االستخدامات أو دواعي االستخدام 2 - 

 . عن احلالة أو احلاالت املرضية اليت يستخدم فيها الدواء خترب -
 . يساعد على إجياد الدواء األمثل للحالة املرضية -

 :وائية والتحذيرات مثلتقدم معلومات هامة عن التداخالت الد:  التحذيرات  3 -

 .مىت ختاطب الطبيب أو الصيديل قبل استخدام الدواء -
  .احلاالت الصحية اليت من املمكن أن جتعل الدواء أقل فعالية أو غري آمن -
  .الظروف اليت جيب أن ال يستخدم فيها الدواء -
 .مىت جيب إيقاف أو استخدام الدواء -

 :اإلرشادات 4-

  .ية الدواء اليت من احملتمل أن تكون آمنة االستخداماملدة الزمنية وكم -
 .أي تعليمات خاصة عن كيفية استخدام الدواء -

 : استطباب الدواء ومضادات استطبابه-5

االستطباب يعين احلاالت املرضية اليت يستعمل فيها الدواء ،أما مضادات االستطباب فهي احلاالت اليت 
 .ورته على املريضل الدواء بسبب خطمينع فيها استعما
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 :معلومات أخرى- 6

و هذه املعلومات مفيدة عندما يكون لدى . املعلومات املطلوبة عن مواد معينة كمحتويات الدواء -
 .املريض حساسية من مواد معينة أو حتاول تقليل كمية األمالح بسبب مرض الضغط

 :المواد غير الفعالة -7

 .غريهااسم كل مادة غري فعالة مثل األلوان و  -

 .(في حال وجودها في النشرة)قسم األسئلة ؟أو األسئلة والتعليقات ؟ -8

 [6].1حول املنتج هتزود املريض بأرقام اهلواتف للمصادر اليت جتيب على أسئلت -

 :التداخالت الدوائية وأنواعها : الفصل الثاني 

 : Interactions مفهوم التداخالت الدوائية

ة بدالت اليت تطرأ على حركيّ ه جممل التّ بأنّ  وائيّ داخل الدّ يعرف التّ 
 الدواء أو على تأثريه عند مشاركته مع دواء آخر ،فإذا حصل نتيجة

نكون أمام  M1اء  الدّ زيادة يف تأثري M2مع الدواء  M1مشاركة الدواء 
ا إذا حصل نتيجة املشاركة نقص يف تأثري أمّ ،Synergy حالة تآزر دوائي 

 Antagonism.[4] نكون أمام حالة تعاكس أو تضاد دوائيّ  M1واء الدّ 

 :تصنيف الّتداخالت الّدوائّية 

فيدة يتم البحث عنها متييز نوعني من التداخالت الدوائية وفقاً للفائدة املرجوة ،تداخالت دوائية م ميكن
عادًة وهي إما تآزرية أو تعاكسية ،وتداخالت دوائية غري مفيدة وتؤدي إّما إىل تعاكس يف التأثري وبالتايل 

،وبالتايل ظهور التأثريات غري املرغوب هبا التأثري يف فقدان الفعالية العالجّية ،وإّما على العكس إىل تزايد 
 .مية أو السّ 

                                                           
1
 6. Al-Athan, M.S., Food-drug:interaction pharm. 2010. 

 التداخالت الدوائية : 3 الشكل رقم
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 :ت الدوائية يف مرحلة احلركية الدوائية أو يف مرحلة التأثري الدوائي ميكن أن تتم التداخال

 :التداخالت في مرحلة الحركية الدوائية :أوالً 

االمتصاص ،االرتباط )يتم التداخل بني األدوية املتشاركة يف مرحلة احلركية الدوائية على مجيع املستويات 
وهي تؤدي إىل تبدل يف الرّتاكيز البالمسية (الت احليويّة ،اإلطراح بربوتينات البالمسا الدموية ،الّتوزّع ،التحوّ 

 .وقد ترتك أو ال ترتك أثرها يف التأثري الدوائي والنسيجية للّدواء ،

 :التداخل في مرحلة التأثير الدوائي :ثانياً 

يريات يف التداخل بني األدوية املتشاركة على مستوى املستقبالت أو الوظيفة دون أن يرتافق بتغ يتمّ 
 1الرّتاكيز البالمسّية ،وتتظاهر الّتداخالت الّدوائية يف هذه املرحلة إّما بتعاكس دوائي إّما بتآزر دوائيّ 

.[4] 

 :العوامل املؤثرة يف الّتداخل الّدوائّي 

 :العوامل التي تتعلق بالمواد الّدوائية المتشاركة  :أوالً 

  الجرعة : 

 ني إاّل بعد جتاوز جرعة معّينة ،فمثالً لكي يزيح مضاد التهاب الستريوئيدي ال يتم التداخل بني دوائي
املتناول من مضاد االلتهاب مرتفعاً من اتباطه بربوتينات بالمسا الّدم جيب أن يكون املقدار   Warfainال

 يبدل الاهلضم أو البول إال باستعمال مقدار كبري من الّدواء اّلذي   PH،كما أنه ال حيدث تبديل يف 

PH . 

  طريق اإلعطاء: 

رتاسكلني حقناً مينع حدوث هذا الدوائية يف اجلهاز اهلضمي كالتداخل بني التّ حتصل بعض الّتداخالت 
 .الّتداخل 

 
                                                           

1
 .تشرين جامعة منشورات البشري الطب كلية, 4112-4114( 1)األدوية علم ,.م.د, متوج .4 
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  توقيت اإلعطاء: 

حيدث الّتداخل عادًة بني األدوية املتشاركة عند إعطائها بشكل متزامن أو متتابع خالل فرتة زمنية حمددة 
 .األدوية ال يؤدي إىل تداخلها  ملباعدة بني استعمال هذه،لذا فإن ا

  طبيعة األدوية المتشاركة: 

تزداد خطورة التداخالت بني األدوية املتشاركة عندما متلك هذه األدوية تأثريات غري مرغوب فيها أو 
 .ية تصل إىل درجة السممسية متشاهبة ،مما يؤدي إىل تآزر التأثريات غري املرغوب فيها ،واليت 

  عدد األدوية المتشاركة: 

 .يزداد احتمال حدوث الّتداخالت الدوائّية بازدياد عدد األدوية املتشاركة عند املريض نفسه 

 :العوامل التي تتعلق بالمريض نفسه  -2

o عمر المريض : 

ى وهذا ناجم عن االختالف علخيتلف تأثري األدوية لدى حديثي الوالدة واملسنني عنه لدى البالغني ، 
 .مجيع مستويات مرحلة احلركية الدوائية ؛إذ يتبّدل استقالب الّدواء وتوّزعه وطرحه مع تبّدل العمر 

o  العوامل الوراثية: 

 .يف حدوث التداخالت الدوائّية اليت حتصل يف مرحلة احلركّية الّدوائّية هذه العوامل هلا دور 

o  ّسية الّذاتية االرتكاسات التحس: 

التحسسية لدى استعمال مقادير ضئيلة من األدوية املتشاركة ،وقد وادث ميكن أن حتدث بعض احل
 .يكون للعوامل الوراثّية دور يف هذه احلوادث قد تكون خطرية 
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 :الباب الثّالث  

 التداخالت الدوائية الغذائية  :الفصل األول 

  والدواء ؟ الغذاء بين تالتداخال ما هي
كبات الدواء حبيث ال يعمل الدواء والدواء إذا كان الطعام يؤثر على مر  الغذاء بني التداخالت حتدث

 .بالشكل املطلوب
سواء الوصفية أو الالوصفية مبا فيها  األدوية مجيع ث عند تناولداخالت الغذائية الدوائية قد حتدالت

مضادات احلموضة والفيتامينات 
 [3].1وأقراص احلديد

غذاء بعض اآلليات التي يؤثر بها ال
 2:دواءعلى ال

  أخذ دواء على معدة فارغة أو
 :   معدة ممتلئة

إن بعض أصناف األدوية بشكل أسرع ،أبط  ، أفضل ،أو أسوأ حني تناوهلا عل معدة فارغة  قد تعمل
تلئة ،من جهة أخرى ،قد تسبب بعض األدوية انزعاجاً يف املعدة ويف حال وجود طعام يف املعدة قد أو مم

 .خيفف ذلك من االنزعاج 

  إحداث تغيري يف استقالب األدوية ضمن اجلسم: 

 .هو واحد من أكثر الطرق شيوعا يف تأثري الغذاء على الدواء 

ذلك فإن بعض األغذية ميكن أن جتعل هذه األنزميات األنزميات يف اجلسم باستقالب األدوية ،وب تقوم
 .تعمل بشكل أسرع أو أبطأ وبالتايل فإهنا ستطيل أو تقصر مدة بقاء الدواء ضمن اجلسم 

                                                           
1
 3. Beverly j.McCabe , E.H.F., Jonathan J.Wolfe, FOOD-DRUG INTERACTIONS 2003. 
2
 .تشرين جامعة منشورات لبشريا الطب كلية, 4112-4114( 1)األدوية علم ,.م.د, متوج .4 

 الغذائية_التداخالت الدوائية : 4 الشكل رقم
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إذا تسبب الغذاء بتسريع األنزمي فإن الدواء سيقضي وقتاً أقصر يف اجلسم وسيكون تأثريه أضعف 
الدواء سيقضي وقتاً أطول يف اجلسم وقد يسبب أعراض  ،وبالعكس إن تسبب الغذاء بإبطاء األنزمي فإن

 [4].جانبية غري مرغوبة 

  وتداخالتها المحتملة تأثيراتها: بعض األدوية:الفصل الثّاني 

 :األدوية المضادة الحساسية :أوالً 

 :مضادات الهيستامين 

اس ،سيالن األنف ،احتقان أو ختفف أعراض الزكام واحلساسية مثل العط مضادات اهليستامني تعاجل
اهليستامني الذي ينتجه اجلسم عندما يدخل حمسس إليه  هذه األدوية حتاصر. األنف وحكة العينيني 

 .بعض مضادات اهليستامني تسبب النعاس  ومن اجلدير بالذكر أن.ويسبب تفاعل حتسسي 

 :أمثلة 

Brompheniramine,cetirizine,chlorpheniramine,clemastine, 

diphenhydramine, levocetirizine, triprolidine I. 

  :التداخالت المحتملة 

 .يفضل جتنب تناول الكحول ألنه يسبب تفاقم النعاس املسبب من قبل هذه األدوية :الكحول 

 :مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية :ثانياً 

 هاوااللتهاب يف اجلسم ،بعضف األمل واحلرارة يختفعلى مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية تعمل 
اليت تعطى بال وصفة يستمر مفعوهلا فرتة قصرية .بال وصفة طبية وبعضها اآلخر حيتاج وصفة  تستخدم

يف تسكني األوجاع اخلفيفة وآالم الرأس والعضالت واألسنان والظهر وآالم الدورة الطمثية باإلضافة إىل 
 . تنكسي هذه األدوية قد تسبب نزوف معديةاألوجاع واآلالم اخلفيفة من التهاب املفاصل ال

   Aspirin .Ibuprofen:أمثلة 
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 :التداخالت المحتملة

 تناول هذه األدوية على معدة فارغة قد يسبب انزعاجاً معديّاً مثل القرحة وآالم املعدة لذلك : الطعام
 .الطعامينصح بتناول هذه األغذية مع 

 عند تناول ثالث  يزيدية واحتمال حدوث هذه النزوف نزوفاً معدهذه األدوية قد تسبب : الكحول
 .أكثر باليوم ومشروبات كحولية أ

 :مسكنات األلم المخدرة : ثالثاً 

مثل :مع أدوية أخرى ليست خمدرة  بعض هذه األدوية متزج.اآلالم املتوسطة والشديدة  املخدراتعاجل ت
 قد تسبب.األدوية املخدرة بال وصفة طبية ال ميكن شراء ،و أسيتامينوفني ،أسربين ،أو شرابات السعال 

 .االعتياد وتؤدي إىل آثار جانبية خطرية إذا مل تستخدم بشكل صحيح  هذه األدوية

 :أمثلة

Codeine + acetaminophen hydrocodone + acetaminpphen meperidne 
morophine oxycodone + acetaminophen . 

 :التداخالت المحتملة  

  نصح يشرب الكحول عند استخدام األدوية املخدرة ألن الكحول قد يزيد احتمالية ال ي :الكحول
 .حدوث األعراض اجلانبية والسبات واملوت 

 :الموسعات القصبية : رابعاً 

املوسعات القصبية وتوقي من املشاكل التنفسية النامجة عن الربو القصيب ،التهاب القصبات املزمن  تعاجل
هذه األدوية وتفتح الطرق اهلوائية يف  ترخي.( (COPDض الرئوي االنسدادي املزمن ،النفاخ الرئوي ،واملر 

 .الرئتني وبذلك ختفف األزيز ،ضيق التنفس ،وضيق الصدر 

  euilyAppu TeArretublA: أمثلة 
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 :التداخالت المحتملة 

  حترير : األشكال  بعض)للطعام تأثريات خمتلفة على األشكال املتعددة من دواء التيوفيللني  :الطعام
يفضل استشارة الصيديل للتأكد من الشكل الدوائي املستخدم وملعرفة ( طبيعي ،حترير مديد ،بودرة 

 .إذا كان للطعام أي تأثري عليه 
  استخدام املوسعات القصبية مع الطعام والشراب احملتوي على الكافئيني ميكن أن يزيد  :الكافيئيين

 .االستثارة العصبية وتسرع القلب : مثل  احتمال حدوث األعراض اجلانبية
  جتنب تناول الكحول يف حال استخدام أدوية التيوفيللني ،ألن الكحول يزيد جيب : الكحول

 .احتمال حدوث األعراض اجلانبية للدواء مثل الغثيان ،اإلقياء ،الصداع واهليوجية 

 :األمراض القلبية الوعائية أدوية :  اً خامس

الشرياين  أو تعاجل االضطرابات اليت حتدث باجلهاز القليب الوعائي مثل ارتفاع الضغط هذه األدوية توقي
،عدم انتظام ضربات القلب ،قصور القلب ،اخلثرات الدموية وارتفاع كوليسرتول (األمل الصدري )،اخلناق 
 .بعض أنواع هذه األدوية تعاجل حاالت مرضية عديدة .الدم 

وعدم انتظام (األلم الصدري )ع الضغط ،الخناق عالج ارتفا في  حاصرات بيتا تستخدم: مثال 
 .ضربات القلب 

 :  ACEIمثبطات األنظيم المحول لألنجيوتنسين :اً سادس

. قصور القلب و حاصرات األنزمي القالب لوحدها أو مبشاركة مع أدوية أخرى الضغط الشرياين تعاجل 
الدموية لذلك ختفض الضغط بشكل يسمح  العضالت امللساء يف جدران األوعيةهذه األدوية ترخي 

 .للقلب بضخ الدم بشكل أفضل 

  captopril , enalaspril ,  lisinopril , moexipril , quinapril , ramipril:أمثلة 

 :التداخالت المحتملة 

  جيب تناول الكابتوبريل :الطعامcaptopril    واملويكسيربيكlpApbrpbu  قبل الطعام بساعة
 .واحدة 
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مثبطات األنزمي احملول لألجنيوتنسني ميكن أن تسبب زيادة مستويات البوتاسيوم يف اجلسم وإن ا أن كم
تسرع ضربات )هذه الزيادة بالبوتاسيوم ميكن أن تكون مضرة وتسبب اضطراب يف نظم القلب وخفقان 

وز والربتقال امل: لذلك يفضل جتنب تناول كميات كبرية من األطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل (القلب 
      .،خضار األوراق اخلضراء ومعارضات امللح اليت حتتوي على البوتاسيوم بشكل أكرب من الدواء 

جيب االنتباه يف حال تناول معاوضات امللح الغنية بالبوتاسيوم ،مكمالت البوتاسيوم ،املدرات ألهنا قد 
 .ترفع كميات البوتاسيوم يف اجلسم 

 : BBحاصرات بيتا :سابعاً 

ميكن استخدام حاصرات بيتا كدواء وحيد أو مبشاركة مع أدوية أخرى لعالج ارتفاع الضغط الشرياين 
تعمل هذه األدوية من خالل ختفيض اجلهد الذي حيتاجه .هذه األدوية تستخدم لعالج النوبة القلبية .

 .القلب ليضخ الدم

اضطراب يف نظم القلب أو حىت التوقف عن تناول حاصرات بيتا بشكل مفاج  قد يسبب أمل صدري و 
  . لذا جيب ختفيض جرعة الدواء بشكل تدرجيي .نوبة قلبية 

   carveedilol , metoprolol: أمثلة 

 :التداخالت المحتملة 

  يفضل تناول الكارفيديلول  :الطعام carvidilol  مع الطعام لتجنب هبوط الضغط بشكل كبري 

 .ل املديد يف الصباح مع الطعام كشمن carvidilol وتناول الكارفيديلول 

 .مع الوجبة أو بعدها مباشرة  Metoprololوتناول امليتوبرولول 

 :المدرات :ثامناً 

تساعد املدرات على إزالة املاء والصوديوم والكلور من اجلسم فتؤدي بذلك إىل تقليل كمية الصوديوم 
مثل أمراض القلب وأمراض الكبد والوذمات والسوائل الفائضة النامجة عن بعض احلاالت الطبية 

 .تستخدم املدرات أيضاً لعالج ارتفاع الضغط الشرياين .
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 :أمثلة 

Metolazone ,  triamretrene ,  bumetanide , 

Furosemide ,  Hydrochlorothiazide 

 :التداخالت المحتملة 

  تسبب بعض .معدياً مع الطعام إذا سببت هذه األدوية انزعاجاً  ينصح بتناول املدرات: الطعام
 .البوتاسيوم ،الكالسيوم واملغنزيوم : املدرات نقص مستويات بعض الشوارد مثل 

تسبب نقص قدرة الكليتني على إزالة البوتاسيوم من اجلسم مما  ypbelyAplAهناك مدرات أخرى مثل 
لبوتاسيوم قد تكون هذه الزيادة با( .فرط بوتاسيوم الدم )يؤدي إىل ارتفاع مستوى البوتاسيوم يف الدم و

لذلك ينصح بتجنب تناول  .مؤذية وتسبب اضطرابات يف نظم القلب أو حىت تسرع ضربات القلب 
كميات كبرية من األغذية احلاوية على البوتاسيوم مثل املوز ،الربتقال ،خضار األوراق اخلضراء ومعيضات 

 .قد ترفع هذه األغذية مستويات البوتاسيوم بشكل أكرب .البوتاسيوم 

 :الغليكوزيدات القلبية 

 .لب وتساعد القلب ليعمل بشكل أفضللعالج قصور القلب واضطرابات نظم القالغليكوزيد يستخدم 

  DIGOXIN: أمثلة 

 : التداخالت المحتملة 

  جيب أن يتناول دواء الدجيوكسني قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتني  :الطعام. 

ذلك ينصح بتناول الدواء لنقصاً يف مستوى الدجيوكسني يف اجلسم قد تسبب األطعمة الغنية باأللياف 
جتنب كما جيب (. النخالة )على األقل ساعتني قبل أو ساعتني بعد تناول األطعمة الغنية باأللياف مثل 

الذي يشمل الغليكيسيزين املستخدم بصناعة بعض )تناول الدجيوكسني مع عرق السوس األسود 
ن إعطاء الدجيوكسني مع مادة الغليكيسزين قد يسبب اضطراباً يف نظم القلب أو حيث أ( احللويات 

 .حىت نوبة قلبية 
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 :الستاتياتينات 

 LDLمستوى الكوليسرتول من خالل تأثريها السليب على معدل اصطناع ال  لستاتيناتاختفض  
بعض هذه األدوية . (الربوتني الشحمي منخفض الكثافة أو ما يسمى أحياناً بالكوليسرتول السيء )

الربوتني الشحمي مرتفع ) HDLوهناك ستاتينات ترفع مستوى ال .ختفض مستويات الشحوم الثالثية 
وبالتايل تقلل إحتمالية حدوث النوبات القلبية ( الكثافة أو ما يسمى أحياناً بالكوليسرتول اجليد 

 .والسكتات الدماغية الصغرية 

 :أمثلة 

Atorvastatin , fluvastatin , lovastatin  

 :التداخالت المحتملة 

  الطعام: 

،لوفاستاتني  Atorvastatinحال تناول أتورفاستاتني  عدم تناول عصري العنب بكميات كبرية يف  فضلي
lovastatin  أو سيمفاستاتني،simvastatin   حيث أن الكميات الكبرية من عصري العنب ترفع

يل تزيد احتمالية حدوث األعراض اجلانبية هلذه األدوية مستويات هذه األدوية يف اجلسم ،وبالتا
 .الستاتينات األخرى ال تتداخل مع عصري العنب .

  [6]. 1ينصح بتجنب تناول الكحول ألنه يزيد خطر اإلصابة بأمراض الكبد :الكحول 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 6. Al-Athan, M.S., Food-drug:interaction pharm. 2010. 
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 :جدول يوضح تأثريات أدوية خمتلفة 

   Aspirin vs. Acetaminophen vs. Ibuprofen_  1الجدول 

 Aspirin Acetaminophen Ibuprofen  

مضاد التهاب الستريوئيدي ،مسكن  التصنيف 
أمل ،خافض حرارة ،مضاد التهاب 

 مفاصل

  التهاب مفاصلمضاد التهاب الستريوئيدي ،مسكن أمل ،مضاد  مسكن أمل ،خافض حرارة

ختفيف األمل وإنقاص احلمى عند  االستعمال 
 .البالغني ،ينقص احلكة اخلفيفة 

 .ينقص التورم وااللتهاب 
يستعمل لعالج التهاب املفاصل 
 .،حاالت كثرية أخرى واإلصابات 
يستعمل إلنقاص خطر التعرض 

 .للنوبات القلبية والسكتات الدماغية 

 ختفيف اآلالم اخلفيفة
 حلمى ينقص ا

 ختفيف األمل 
 ينقص احلمى

 ينقص االلتهاب

 
 

 

 : ناينصح احلذر إذا ك التحذيرات 
 ناولتحيدث لديك هتيج معدة عندما 
األسبريين أو لديك حساسية من 

 األسبريين 
 تأخذ أدوية مانعات ختثر الدم 

لى املريض األ يتناول األسبريين إذا  ع
وس ،وبر قرحات ،نق: كان لديه 

 .،فقدان مسع 

ميكن للجرعات الكبرية ،أو 
العادية املأخوذة ملدة طويلة أن 
تسبب خترب كبد خصوصاً إذا 

 .استخدمت مع الكحول 
ال ينبغي أن تستخدم لعالج محى 

 *   F1.3.1أكرب 
 ملدة أكثر من ثالثة أيام 

ال ينبغي أن تستخدم لعالج 
 احلمى املعاودة

و ال ينبغي أن تستخدم على حن
اعتيادي عند األشخاص الذين 

فقر دم أو أمراض  : يعانون من 
 .كبد أو كلية

 :ينصح احلذر إذا كان لديك 
 ربو أو بوليبات أنفية 

 اضطرابات معدية أو معوية
 "وذمة وعائية " حالة جلدية تدعى 

 .ردود فعل حتسسية ألدوية مضادة أخرى مضادة لاللتهاب 
 أمراض الكبد أو الكلية 

 ثر الدماضطراب خت
 قصور قلب 

 ال يستخدم مع األسبريين ،الكحول أو الستريوئيدات
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التوصيات 
 الغذائية 

 تناول كميات كافية من السوائل
تناول األغذية احلاوية على نسب 

ومحض الفوليك  cعالية من فيتامني 
من يف حالة العالج ملدة طويلة 

 اجلرعات العالية 
من الثوم ،أو الزجنبيل جتنب أو احلد 

،ginko, horse chestnut  
 تقليل الكافيئني 
 جتنب الكحول

جتنب الكحول أو احلد منه إىل 
 كؤوس باليوم   3أقل من 

 يؤخذ مع وجبات الطعام أو احلليب 
 جتنب أو احلد من الثوم

  Ginko أو horse  
Chestnut 
 تقليل الكافئني 
 جتنب الكحول

 مالحظات
 

يستخدم األطفال ال ينبغي أن 
واليافعني األسبريين وذلك ألنه 

ر يدعى ديرتبط باضطراب نا
متالزمة راي يف هذه اجملموعة 

 العمرية 

يعمل بشكل جيد عند 
األشخاص الذين ال يستطيعون 

تناول األسبريين بسبب 
التحسس من املركب ،هتيجات 

 .املعدة أو طنني يف األذنني
آمن لالستخدام عند الرضع 

 اليافعنياألطفال و 

أقل تسببا لتهيج املعدة من األسبريين عند 
 .البعض

 ال يسبب طنني باألذن كاألسبريين
 .ال يسبب خترب الكبد كاألستاموفني 

 
 .جيب على النساء احلوامل أن يستشريوا الطبيب قبل تناول أي دواء يباع دون وصفة طبية 

ينصح األشخاص اآلخرين مبا فيهم األشخاص الذين لديهم حالة صحية بقراءة التعليمات املوجودة على الدواء واستشارة الصيديل إذا  
 .كان لديهم أي سؤال حول االستخدام املناسب للدواء 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

 ( :عصير الكريفون )غذاء  –تداخل الدواء 

اكتشاف أن  وبشكل عفويّ  منذ أكثر من عشر سنوات متّ 
عصري الكريفون ميكن أن يزيد وبشكل ملحوظ التوافر احليوي 

ة اآلليّ  إنّ . واءة للدّ وائيّ ة الدّ وميكنه أن يغري احلركيّ .للدواء 
يف   P450 3A4داخل هو تثبيط السيتوكروم املسيطرة هلذا التّ 

األمعاء الدقيقة مؤذياً إىل اخنفاض ملحوظ يف استقالب 
وهناك آلية إضافية ممكنة احلدوث وهي منع ( .قبل وصوله للدوران اجلهازي)الدواء قبل اجلهازي 
الناقل الذي حيمل الدواء من اخلاليا املعوية عائداً إىل ملعة األمعاء إىل زيادة أكثر يف –الغلكوبروتني ب 

ق  لتحقي ومن املرجح أن املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع هام جداً .اجلزء املمتص من الدواء 
 .العالج األمثل باألدوية

 :اآلليات  

هي عائلة كبرية من الربوتينات األنزميية العديد من مكونات جسم (  CYP450)  450السيتوكروم ب 
عرب  CYP450اإلنسان وعدد كبري من املكونات الغريبة مبا فيها األدوية ،تستقلب يف اجلسم بواسطة 

 .التحول احليوي املؤكسد 

CYP450) )bzpAlstlA etypeepplA  إن . هو السيتوكروم املسيطر يف األمعاء الدقيقة عند اإلنسان
يف األمعاء  CYP3A4اآللية الرئيسة لتعزيز التوافر احليوي للدواء الذي يتم عرب عصري الكريفون هو تثبيط 

 CYP3A4إن حدوث نقص يف تركيز .الدقيقة مما ينتج عنه نقص كبري يف استقالب الدواء قبل اجلهازي 
ساعات من شرب كوب واحد من عصري  4قد متت مالحظته بعد %  44يف اخلاليا املعوية بنسبة 

الكريفون ،حيث سبب عصري الكريفون زيادة كبرية يف التوافر احليوي للدواء مما حرض التداخل وذلك 
دواء فإن ريق الوريدي لنفس العلى كل حال فإنه بعد اإلعطاء عن الطّ .بعد تناول جرعة فموية واحدة 

عصري الكريفون مل يغري شيء يف احلركية الدوائية والديناميكية الدوائية ،لذلك جند أن السيتوكروم املعوي 
CYP3A4  هو الوحيد الذي يتثبط بعصري الكريفون ،بينما أنزميات السيتوكروم الكبديCYP3A4  ال

 .تتأثر 

 كريفون_تداخل دواء: 5 الشكل رقم 
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ن رفع وبشكل ملحوظ املساحة حتت هذه النتيجة مدعومة باستنتاج أن التداخل مع عصري الكريفو 
يف العمر النصفي أو التخلص اجلهازي  ،بينما مل يطرأ تغريات كثرية (AUC)زمن -منحىن البالزما تركيز

ويبدو .بعد تناول عصري الكريفون  CYP3A4نظراً لعدم وجود نقص كايف بالرنا مرسال هو .من الدواء 
 .ن تكون ناجتة عن احنالل األنزميبعد النسخ وحيتمل أتبدأ  CYP3A4أن آلية تثبيط عصري الكريفون لل 

 : الخالصات 

فمثالً عصري .إن هذه التداخالت الدوائية من املمكن التنبؤ هبا وذلك استناداً على حركيتها املتشاهبة 
الكريفون حيدث تفاعالت دوائية مشاهبة لليت حيدثها األريرتومايسني ،الكيتوكونازول ،املاكروليدات 

من املهم أن نعرف أن الفواكه بإمكاهنا أن تسبب نفس النتائج اليت تسببها .ضادات الفطور وبعض م
 .العصائر 

وهلذا السبب فإن املريض الذي يشارك بني األدوية وبني شرب عصري الكريفون بانتظام ودون أن يعاين 
اإلضافة إىل ب.من مشاكل ال ميكن عده قاعدة لكل املرضى ،بل جيب أخذ كل حالة مريض لوحدها 

ذلك ،هناك فائدة حيوية ممكنة وحمتملة يف استخدام املكونات الفعالة لعصري الكريفون وذلك لكي تزيد 
إن التفاعل والتداخل بني الدواء والطعام أو بني الدواء والشراب رمبا يعاجل  .من الفعالية احليوية لألدوية 

 [4].1دواء ودواء آخر  كثرياً من املشاكل بشكل أفضل فيما لو مت التشارك بني

 :دواء –تداخالت كحول 

كما . غثيان وإقياء ،صداع ،مخول ،أو فقدان التوازن تناول الكحول مع بعض األدوية أن يسبب ميكن
،مشاكل قلبية وصعوبات تنفسية  ضع متناوله أيضاً حتت خطر حدوث نزيف داخليميكنه أن ي

باإلضافة هلذه املخاطر فإن الكحول قد يتسبب جبعل األدوية أقل تأثرياً وفعالية أو حىت عدمية الفائدة .
 .،أو قد جيعلها ضارة وسامة للجسم 

                                                           
1
 7. BSc, D.E., Drug Interactions with Graprfruirt and Related Cirtus Fruits Excerpted from food –

Medication Interactions 
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وتتضمن األدوية اليت ميكن شراؤها –حول إن بعض األدوية واليت ال ميكن أن نتوقع بأهنا تتداخل مع الك
ميكن هلا أن تتسبب بتأثريات ضارة وخطرية –بدون وصفة طبية وكذلك بعض املستحضرات العشبية 

 .عندما ختلط مع الكحول 

  

    
تتضمن أكثر من مكون قد  –مبا يف ذلك املسكنات وأدوية السعال ،الزكام واحلساسية  –بعض األدوية 

 .ول يتداخل مع الكح

 :بعض األدوية تحتوي على الكحول 

إن شراب السعال واملسهالت قد حتوي .كحول %  .1توي يف تركيبها على هناك بعض األدوية حت
 .النسبة األكرب من تركيز الكحول 

 :الكحول يؤثر على النساء بشكل مختلف 

د الكحول يف الدم يصل وعندما تشرب النساء فإن وجو :خماطر أكرب من الرجال النساء عموماً يواجهن 
وذلك ألن الكحول خيتلط مع .ملستويات أعلى مقارنة بالرجال وحىت ولو تناول كالمها الكمية نفسها 
ونتيجة لذلك ،فإن النساء هي .ماء اجلسم ،فإن كمية الكحول املتناولة هي أكثر تركيزاً يف جسم املرآة 

 .أكثر عرضة ألذية األعضاء بالكحول مثل الكبد 

 

 دواء_تداخالت الكحول : 6 الشكل رقم
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 :لسن يواجهون خطراً أكبر كبار ا

فالتقدم بالعمر .الدواء -ر الضارة لتداخل الكحولني للمخاطضإن كبار السن هم بشكل خاص معر 
إن كبار .ينقص قدرة اجلسم على حتطيم الكحول ،وبالتايل فإنه سيبقى يف جسم اإلنسان ملدة أطول 

 .تتفاعل مع الكحولالسن هم أيضاً أكثر عرضًة لتناول أدوية ميكنها أن تتداخل أو 

 .وحيتاجون غالباً لتناول أكثر من نوع واحد من تلك األدوية 

  التوقيت مهم: 

تناول الكحول مع . لو مل يتناوهلا يف نفس الوقت ميكن للكحول واألدوية أن تتداخل بشكل ضار حىت
 [3].األدوية ميكن أن يؤدي ملضاعفات ضارة 

 :الدوائية الشائعة _بعض التداخالت الغذائية

  الحليب ومشتقاته: 

و بالتايل  الدم حتتوي على شوارد الكالسيوم اليت ترتبط مع الدواء و تُقلل من امتصاصه من األمعاء إىل
 (tetracycline antibioticsتقلل من فعاليته مثل أدوية الضغط و الصادات احليوية 

 خبلق فاصل زمينو حُتل هذه املشكلة – ciprofloxacin ) السيربوفلوكساسني) و ) الترتاسكلينات

  (مشتقات احلليب (بني تناول الدواء وبني تناول ( ساعة أو ساعتني) 

 الملفوف،البروكلي ،السبانخ ) :األوراق الخضراء : ( 

مع املميعات  بالتايل تتداخل هذه األطعمة يةو الدم تشكل اخلثرات الذي يلعب دوراً يف k غنية بفيتامني
 الضروري لتشكل عوامل التخثر K إذ تعمل هذه االدوية على تثبيط اصطناع فيتامني. (وارفارين)الدموية 

 .وبتناول كميات كبرية من االطعمة احلاوية عليه ستقل فعالية املميعات الفموية .
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  م المدخنة و النبيذاللحو  ،الشوكوال  ،الجبن : 

عالية من التريامني و هو محض أميين ميكن أن يسبب ارتفاع مفاج  و خطري يف الضغط  حتوي تراكيز 
  (MAO)اليت تعمل بآلية تثبيط أنزمي ) الدموي عندما يتم مشاركته مع مضادات االكتئاب 

 لكحولا :  

ة تأثري هذه األدوية وحدوث اخنفاض مشاركته مع االنسولني أو خافضات السكر الفموية تؤدي لزياد
 .شديد يف سكر الدم 

االلتهاب  ومشاركته مع مضادات،تامول ميكن أن تكون سامة للكبد إن مشاركة الكحول مع الباراسي
 .مثل االيبوبروفني و النابروكسن قد يزيد خطر النزف املعدي 

ؤدي حلدوث تل الكودئني واملورفني مشاركة الكحول مع االدوية املسكنة لألمل ذات التأثري القوي مث
 .الغيبوبة أو املوت 

مضادات الصرع ، املرخيات العضلية ،مضادات اهلستامني)تناوله مع األدوية اليت متتلك تأثر مهدئ مثل 
 .يزيد من التأثري احملدث للنعاس ( 

 الشاي: 

امتصاصه من  التايل مينعيرتبط العفص مع احلديد و ب،املسؤولة عن لونه و طعمه " لعفصا"حيتوي مادة  
 .األغذية اليت حتتويه 

 فول الصويا : 

 .يتداخل مع ادوية الغدة الدرقية 

 عرق السوس : 

عالية بعض ف نو الذي يقلل من فعالية املدرات وأدوية الضغط و يزيد محيوي مركب يدعى الغليسرزين 
 .ثريات جانبية غري مرغوبة أالستريوئيدات مسبباً ت
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 ترتبط مع الدواء ،( مثل خنالة القمح)بشكل خاص األلياف غري املنحلة  :األليافاألطعمة الغنية ب
نقاص إل مرضى السكري الذين يعملون على على سبيل املثا،فعاليته  لومتنع امتصاصه وبالتايل تقل

 وهذا قد يؤثر بطريقة سيئة،( منظم للسكر)بعد أخذ امليتفورمني مستويات الشحوم بتناول الشوفان 
 .سكري لديهمعلى ال

 . ألمراض القلباملستخدم  Digoxin الدجيوكسني :من األمثلة األخرى 

  .يف أمراض الغدة الدرقيةاملستخدم   Levothyroxineليفوتريوكسني 

  12فيتامين ب : 

إن بعض االدوية  (العامل الداخلي)ب ف يتطلب امتصاصه وجود عامل كيميائي يف خماطية املعدة يعر 
أن تقلل من امتصاصه و بالتايل  ميكن هلا( النسوبرازول  اوميربازول) محوضة املعدة  املستخدمة لتقليل

 .)تقلل من مستواه يف الدم 

 (بدائل الملح،االوراق الخضراء ، البرتقال، الموز:) األطعمة الغنية بالبوتاسيوم : 

البوتاسيوم وهذا بدوره تناوهلا مع بعض خافضات الضغط و املدرات فإهنا تسبب ارتفاعاً شديداً يف  عند
سبريونوالكتون  )مدرات احلافظة للبوتاسيوم:  راب يف نظم القلب و تسرعه مثالطيؤدي الض

(spironolactone  

 القهوة و المشروبات الحاوية على الكافئيين : 

و يؤدي  تناوهلا مع األدوية ذات التأثري املنبه للجملة العصبية املركزية سيزيد التأثري املنبه بشكل كبري 
  .لظهور أعراض خطرية 

 . ( يستخدم يف حاالت الربو)الثيوفللني  –( مضاد احتقان ) االفدرين : من هذه االدوية 
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( نورفلوكساسني ،و    Ciprofloxacinسيربوفلوكساسني)بعض الصادات احليوية من فئة الكينولون 
تركيزه و تظهر آثار جانبية مثل  يل تزيدو مانعات احلمل و الفرياباميل تُعيق استقالب الكافئيني و بالتا

 [8].1 الصداع وتسرع القلب

 :نصائح مهمة 

التداخالت احملتملة اليت ميكن أن حتدث بني الدواء والطعام أو املكمالت الغذائية ينصح من  للإلقال
 :بإتباع التعليمات التالية 

قراءة النشرة املرفقة مع الدواء املساعدة يف اختيار الدواء املناسب للمريض وملشكلته الصحية  -
 . وتساعد على استخدام الدواء بشكل آمن 

مع احلرص ،و الصيديل للسؤال اللجوء إىل الطبيب أ -
على معرفة اإلرشادات واالحتياطات املتعلقة بكل 

 .أنواع األدوية اليت تصرف من وصفة طبية 
إطالع الطبيب على أنواع األدوية واملكمالت الغذائية  -

 .اليت تتناوهلا 

اللجوء إىل الطبيب أو الصيديل فقط للسؤال عن  -
كمالت احتماالت تداخل الدواء مع أطعمة أو م

 .غذائية 
احلرص على تناول الدواء مع املاء وعدم حماولة  -

إضافة الدواء إىل األطعمة أو املشروبات األخرى 
لوك قد يغري إال بعد سؤال الطبيب ألن هذا االسّ 

 .واء وطريقة عمله من فعالية الدّ 
املعادن يف التوقيت  عدم تناول الفيتامينات أو -

 .سبب يف حدوث مشكالت تتعلق بفعالية وامتصاص الدواء نفسه لتناول األدوية ألهنا قد تت

                                                           
1
 8. http://www.syr-res.com. 

 7 الشكل رقم

 8 الشكل رقم
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 .عدم خلط الدواء مع املشروبات الدافئة ألن احلرارة قد تؤثر على الرتكيب الكيمائي للدواء  -

 .جيب أن يتم تناول األدوية يف أوقات خمتلفة نسبة إىل الوجبات         

،مثل قطرات عينية أو مراهم تغري  التخلص من أية أدوية انتهى تارخيها ،أو تدهورت صفاهتا -
 .ئحة خل الوهنا أو أسبريين ذو ر 

 .وضع األدوية بعيداً عن متناول األطفال  -
. بالنسبة للحامل أو املرضعة ،ينصح باستشارة الطبيب أو اخلبري الصحي قبل تناول أية أدوية  -

 [5]. 1األدوية املأخوذة من قبل األم قد تؤثر على الرضيع
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 :ملخص البحث 

  ًالطعام ومكوناته مهم على حجم ونسبة امتصاصية الدواء عند تناوله فمويا. 
  جيب االنتباه عند تناول أي دواء وأخذ استشارة الطبيب أو الصيديل بعني االعتبار. 
 صحة من نصح املرضى حول إمكانية تناول الدواء إن فهم تأثري الطعام على األدوية ميكن خرباء ال

 .مع الطعام أو بدونه 
  ولكن بشكل عام جيب نصح املرضى بتناول أدويتهم قد يؤخر امتصاص الدواء ،إن تناول األدوية

مبواعيدها بدقة وحسب التعليمات احملددة يف الطعام ،حيث تأثري الطعام خيتلف باختالف نوع 
 . الطعام وتأثري الدواء 

 االطالع على النشرة الداخلية املرافقة لألدوية عامل هام وضروي ،وجيب على مجيع املرضى اتباعه. 
  وختتلف هذه األضرار حبسب العمر واجلنس  األدوية املختلف أنواعها فعالية علىله تأثري الكحول

 .ومن املهم معرفة هذه التأثريات لتجنب اآلثار اجلانبية
  الغذائية الشائعة اليت جيب معرفتها من قبل اجلميع لتجنبها-الدوائيةهناك العديد من التداخالت . 

 :اخلامتة 

الدواء الذي يستخدمه اإلنسان لالستطباب والعالج ميكن أن تكون له آثار سلبية على حياته ،إذا مل يعرف اإلنسان 
 .بعض التفاصيل املهمة 

ة هلا عامل هام وضروري جيب على مجيع املرضى معرفته ،واالنتباه معرفة آلية تأثري األدوية املختلفة والتداخالت احملتملو 
ويبقى للطبيب والصيدالين الدور األكرب يف تعريف املريض وتنبيهه إىل تأثري األدوية ،واآلثار اجلانبية احملتمل إليه ،

 .حدوثها 

إلنسان إال أننا جند أن هناك فئة كبرية الغذائية رغم ارتباطها بشكل كبري باحلياة اليومية ل-كما أّن التداخالت الدوائية
 .أخطار كبرية مل تكن حبساب املريض من النّاس اليت جتهلها ،وهذه من املمكن أن يؤدي إىل 

 .ولذلك جيب زيادة توعية الناس حول تأثريات األدوية املختلفة ،حىت ال يصبح هذا الدواء خطراً على حياهتم 
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 المصطلحات 
 انكليزي عريب

 Address عنوان

 Absorption امتصاص

 Activity فاعلية

 Anesthesia ختدير

 Angor خّناق صدري

 Asthma ربو

 Betablocker حاصر بيّتا

 Blood دم

 Bronchodilator موسع قصيب

   Diuretic مدر

 Drug دواء ،عقار

 Drug-Food Interaction غذائي_تداخل دوائي 

 Elimination إطراح

 Food غذاء

 Function وظيفة

 Hypocalcemia نقص بوتاسيوم الّدم

 Interaction تداخل

 Kidney كلية

 Liver كبد

 Metabolism استقالب

 Pharmacodynamic تأثري دوائي

 Pharmacokinetic حرائك دوائية

 Synapse مشبك  

 Tachycardia تسرّع القلب

 Tension ضغط

 Vasoconstrictor مقبض وعائي

 Vasodilator  ع وعائيموسّ 
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 :المراجع والمصادر المستخدمة 

 :املراجع العربية 

 4112.تشرين جامعة.البشري الطب كلية.سورية(.1)األدوية علممحمد ،.متوج .4

 

 : جنبّيةاملراجع األ

3.  Beverly j.McCabe , E.H.F., Jonathan J.Wolfe, FOOD-DRUG INTERACTIONS 2003. 
2.  Avoid Food-Drug Interactions ,the National Consumers League and U.S Food and 

Drug Administration: U.S.A. 
6.  Al-Athan, M.S., Food-drug:interaction pharm. 2010. 
7.  BSc, D.E., Drug Interactions with Graprfruirt and Related Cirtus Fruits Excerpted from 

food –Medication Interactions 

 :املواقع اإللكرتونّية 

1.  http://www.drugabuse.gov. 

4.    http://www.sciencemuseum.org.uk. 
 

8.  http://www.syr-res.com. 
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http://www.syr-res.com/
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 : جدول الرسوم التوضيحية

 رقم الصفحة  التوضيح  رقم الشكل
 5 أنواع مختلفة لألدوية 1شكل توضيحي 

 7 العوامل المؤثرة على تأثير الدواء 2شكل توضيحي 

 11 التداخالت الدوائية 3شكل توضيحي 

 14 التداخالت الدوائية الدوائية  4شكل توضيحي 

 23 كريفون-اخل دواءتد 5شكل توضيحي 

 25 كحول-تداخل دواء 6شكل توضيحي 

نصائح لتجنب التداخالت  7شكل توضيحي 
 الدوائية

22 

 

 :اجلدوال املستخدمة 

 Aspirin vs. Acetaminophen vs. Ibuprofen  .................................................41_  1الجدول 
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 5 ............................................................................................................. لدواء وتصنيفها مفهوم:  أألول الفصل

 5 ............................................................................................................................... : الدواء هو ما

 5 ............................................................................................................................ : تصنيف األدوية

 6 ............................................................................................................ تأثير الدواء وآلية عمله:  الثّاني الفصل

 6 ............................................................................................................................. آلية تأثير األدوية

 7 .......................................................................................................... ة على طريقة عمل األدويةعوامل مؤثر 

 8 ................................................................................................. العمليات التي يخضع لها الدواء داخل الجسم

 9 ........................................................................................................................................ الثّاني الباب

 9 ....................................................................................................................... تأثير الدواء : األّول الفصل

 9 ......................................................................................................................... لدواءاآلثار الجانبية ل

 9 ....................................................................................................................... النشرة الداخلية للدواء

 11 ..................................................................................................... لتداخالت الدوائية وأنواعهاا:  الثّاني الفصل

 11 .................................................................................................................. مفهوم التداخالت الدوائية

 11 ................................................................................................................. تصنيف التداخالت الدوائية

 12 ................................................................................................... بعض اآلليات التي يؤثر بها الغذاء على الدواء

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ ................................................................................................. الثّالث الباب

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ ................................................................. التداخالت الدوائية الغذائية:  األّول الفصل

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ .......................................................................... ما هي التداخالت الدوائية الغذائية

 .عية غير معّرفةاإلشارة المرج! خطأ .................................................. تأثيراتها وتداخالتها المحتملة: بعض األدوية:  نيالثّا الفصل

 22 ................................................................................................................. عصير كريفون-تداخل دواء

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ .................................................................................  دواء-تداخالت كحول

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ .................................................................. الغذائية الشائعة-بعض التداخالت الدوائية
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