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مرض الزهايمر

«العته»









:العكوسةإسترازمثبطات األستيل كولين عالجات تزيد من منسوب الناقالت العصبية مثل -1

 الزهايمرمن الخفيفة إلى المتوسطة لعالج الحاالت

 و دونابزيل و غاالنتامين و ريفاستغمينتاكرينتضم.

زي مقارنة مع تمتلك هده األدوية إنتقائية أكبر ألنزيمات األستيل كولين إستراز الموجودة في الجهاز العصبي المرك

.العصبي المحيطيالجهاز تلك الموجودة في 

كل األدوية السابقة تخفض قليال من سرعة فقدان الوظائف اإلدراكية لدى مرضى الزهايمر

المركزيجهاز العصبي بإمكانه أيضا أن يزيد من كفاءة الألستيل كولين في المستقبالت النيكوتينية في ال: غاالنتامين

حيد من كما أنه الدواء الو. الدواء الوحيد المصرح به في حاالت العته المرتبط بمرض باركنسون: ريفاستغمين
جلديةبشكل لصقات مجموعته المتوافر 

:الجانبيةالتأثيرات 

عضليةآالمغثيان إسهال فقدان شهية رعشة تباطؤ في ضربات القلب 

ما هو عالج المرض



(  نمدا)أسبارتات مثبط مستقبل ن ميثيل د : مثبطات اإلثارة السامة لألعصاب-2

N-methyl D aspartate receptor antagonist) )NMDA receptor antagonist

 ا المستقبل يمكن إال أن اإلفراط في تحفيز هذ. في الجهاز العصبي المركزي يلعب دورا هاما في تكوين الذاكرةالنمداإن تحفيز مستقبالت

سبب بتلف الخاليا العصبية وبالتالي يتسبب بدخول الخلية في طور الموت المبرمج أي يتباإلثارة السامة للخلية أن يتسبب بمايعرف 
.العصبية

ل هذه الشوارد زيادة دخو. بتسبب بفتح قنوات الكالسيوم سامحة لها بالدخول إلى الخلية العصبيةنمدابمستقبل الغلوتاماتإرتباط

عددا من الخطوات المؤدية لتماوت الخلية العصبيةيحفز 

في مرض الزهايمرالمتوسطة إلى الخطيرةيوصف للحاالت النمداحاصر لمستقبل : ميمانتين  .

السام وتقليل كمية الكالسيوم الداخلة إلى الخلية العصبية وتمنع وصولها إلى المستوىنمدامع مستقبل اإلرتباطيعمل عن طريق 

بتماوت العصبون المتسبب 

:الجانبيةالتأثيرات 

الميمانتين عادة مشاركة مع مثبطات أنزيم الكولين استراز واالضطراب يعطى ارتباك و الشعور بعدم االرتياح 



:مالحظة

ا  تخفف من الرعاش والتصلب نهأي أعراض األتخفف فقط من دويه األهذه 

تعالج ن أولكنها ال يمكن (الزهايمر)للمريضتزيد من القدرة الذهنيه أو( باركنسون)

المرض عالجا تاما


