




  Neurodegenerative Disesesالعصبٌة  التنكسٌةاألمراض 



 مرض باركنسون
 الشلل الرعاشي



 Parkinson’s Diseaseداء باركنسون 



 العقدة القاعدية

(االنفعاالت الحركية المعقدة)  

 القشرة الحركية





 الهٌبوثاالموس

 المادة السوداء الغدة النخامٌة

 الساق المخٌة
 

 المركزية DAمسارات الدوبامين 



 الفيزيولوجيا اإلمراضية لداء باركنسون

 رعشة



 دوبامٌن

 مثبط

 أستٌل كولٌن

 منبه

 المشرة المخٌة

 الجسم المخطط

 المادة السوداء









 دوبامٌن





الدوبامٌنإعادة لبط   

 

:تخرٌبه بأنزٌمات ال   

COMTو MAO B 
 



 Dopamenergic receptors الدوبامينيرجيةالمستقبالت 































 تحفيز الدماغ العميق
Deep brain stimulation 



 مرض الزهايمر
 

«العته»  









 :العكوسة إسترازمثبطات األستيل كولين عالجات تزيد من منسوب الناقالت العصبية مثل  -1
 
 الزهاٌمرمن الخفٌفة إلى المتوسطة لعالج الحاالت 

 

 و دونابزٌل و غاالنتامٌن و رٌفاستغمٌن تاكرٌنتضم. 
 
 تمتلن هده األدوٌة إنتمائٌة أكبر ألنزٌمات األستٌل كولٌن إستراز الموجودة فً الجهاز العصبً المركزي ممارنة مع

 .العصبً المحٌطًالجهاز تلن الموجودة فً 

 

كل األدوٌة السابمة تخفض للٌال من سرعة فمدان الوظائف اإلدراكٌة لدى مرضى الزهاٌمر 

 

المركزيبإمكانه أٌضا أن ٌزٌد من كفاءة الألستٌل كولٌن فً المستمبالت النٌكوتٌنٌة فً الجهاز العصبً : غاالنتامٌن 
 
كما أنه الدواء الوحٌد من . الدواء الوحٌد المصرح به فً حاالت العته المرتبط بمرض باركنسون: رٌفاستغمٌن

 جلدٌةبشكل لصمات مجموعته المتوافر 
 

 :الجانبٌةالتأثٌرات 
 عضلٌة آالمغثٌان إسهال فمدان شهٌة رعشة تباطؤ فً ضربات الملب 

المرض؟عالج ما هو   



 (  نمدا)أسبارتات مثبط مستقبل ن ميثيل د : مثبطات اإلثارة السامة لألعصاب -2
 N-methyl D aspartate receptor antagonist) )NMDA receptor antagonist 

 
 إال أن اإلفراط فً تحفٌز هذا المستمبل ٌمكن . فً الجهاز العصبً المركزي ٌلعب دورا هاما فً تكوٌن الذاكرة النمداإن تحفٌز مستمبالت

العصبٌة وبالتالً ٌتسبب بدخول الخلٌة فً طور الموت المبرمج أي ٌتسبب بتلف الخالٌا باإلثارة السامة للخلٌة أن ٌتسبب بماٌعرف 
 .العصبٌة

زٌادة دخول هذه الشوارد . بتسبب بفتح لنوات الكالسٌوم سامحة لها بالدخول إلى الخلٌة العصبٌة نمدابمستمبل  الغلوتامات إرتباط 
 عددا من الخطوات المؤدٌة لتماوت الخلٌة العصبٌةٌحفز 

 

 
فً مرض الزهاٌمر المتوسطة إلى الخطٌرةٌوصف للحاالت  النمداحاصر لمستمبل : مٌمانتٌن  . 

 وتملٌل كمٌة الكالسٌوم الداخلة إلى الخلٌة العصبٌة وتمنع وصولها إلى المستوى السام  نمدامع مستمبل  اإلرتباطٌعمل عن طرٌك 
 بتماوت العصبون المتسبب 

 
 :الجانبٌةالتأثٌرات 

 المٌمانتٌن عادة مشاركة مع مثبطات أنزٌم الكولٌن استراز واالضطراب ٌعطى ارتبان و الشعور بعدم االرتٌاح 



 

: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
 


