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الصيدلة

الأعرا�ص اجلانبية لالأدوية
Les effets secondaires des médicaments

تصنيف 

ليس هناك تصنيف موحد نهائي. لكن في املمارسة العملية،هناك أربع فئات 

رئيسية :

1. حوادث من نوع "أ"

تعتبر هذه احلوادث نتيجة مباشرة خلصائص الدواء ووقوعها ميكن التنبؤ به، 

نسرد بعض األمثلة:

مضادات التخثر  )anticoagulants( والنزيف. �

�  )hypotensionorthostatique( االنتصابي  الدم  ضغط  انخفاض 

.)anti-hypertenseurs( واألدويةاخلافضة للضغط

2. حوادث من نوع "ب"

و هي حوادث ال عالقة لها باخلصائص الدوائية للدواء. فهي ال ميكن التنبؤ بها 
على الرغم من وصفة طبية سليمة. مثال:

�  perte de( وإغماء    )anesthésique local( موضعي  مخدر 
 .)connaissance

اخلبيث  � احلرارة  وارتفاع   )anesthésie générale( العام  التخدير 
.)hyperthermie maligne(

الصدمة التأقية )Le choc anaphylactique(: البنسلني. �

3. حوادث من نوع "س"

و هي حوادث لها عالقة باألدويةذات االستعمال املزمن. مثال :

األستاذ اخلبال يوسف

اخملتبر املركزي للتحليالت الطبية املركز 
االستشفائي احلسن الثاني فاس

األعراض اجلانبية لألدوية هي األعراض غير املرغوبة التي تنتج عن استعمال الدواء وحسب املنظمة العاملية للصحة فهي األعراض الضارة وغير 
املقصودة و التي حتدث، عند االستعمال العادي للدواء إما للوقاية أو للتشخيص أو للعالج من مرض أو تعديل وظيفة فسيولوجية وهي كذلك 
كل ضرر ينتج عن : سوء استعمال الدواء، إفراط في استعمال الدواء، أعراض اإلدمان )dépendance(، األخطاء العالجية، تأثير على تصميم 

املنتجات،  منتج معيب أو ذو نوعية رديئة. 
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احللقات  � ثالثية  اإلكتئاب  مضادات  عن  التوقف  بعد  االنتحار 
.)antidépresseurs tricycliques(

التشنجات بعد التوقف عن تناول البنزوديازيبينات. �

4. حوادث من نوع "د"

إنها تتأخر عدة أشهر أو سنوات بعد العالج. األمثلة على ذلك:

� .)cyclophospharmide( سرطان املثانة و سيكلوفوسفاميد

االعتالل العصبي و فينكريستني. �

التهاب الدماغ و ميثوتريكسات. �

هشاشة العظام و االستيرويد. �

المنهجية التشخيصية

يعتبر العامل الرئيسي في املنهجية التشخيصية هو إتباث النسبة املرتفعة 
الوصفة  ضمن  املسؤول  الدواء  معرفة  ثم   ، األعراض  في  الدواء  ملسؤولية 

املتناولة.

يصبح  لكن  األدوية  من  قليال  عددا  املريض  يأخذ  عندما  االمر سهال  يكون  و 
شديد التعقيد إذا ارتفع عدد األدوية املتناولة. 

اخلطوات األولى التي يجب اتباعها هي أن تستعرض قائمة الوصفة املتناولة 
كاملَة، مبا في ذلك املكمالت )compléments( املتناولة بدون وصفة طبية. 
أما اخلطوة الثانية فهي معرفة الفارق الزمني بني ردود السلبية و تاريخ األدوية، 
لكن هذه املنهجية ال تكون دائما ميسرة وقد تصبح أحيان شديدة التعقيد 
لذلك يستحسن احلصول على أكبرقدر من املعلومات الدقيقة. ولذلك، فإنه 

من املستحسن احلصول على معلومات جيدة: 

� .)histoire médicale( التاريخ الطبي للمرض

كيفية التعرض لألدوية )اجلرعة، الوقت، ومدة االنقطاع عن االستخدام(. �

استخدام العالجات اخلاصة )على سبيل املثال، األعشاب(. �

� .)réaction( تاريخ الشروع في استخدام األدوية وظهور رد الفعل

إعادة التعرض لدواء وتفاقم رد الفعل.  �

حتسن بعد التوقف عن األدوية. �

احلاالت املرضية أو اإلصابات التي ميكن أن تكون مبثابة العوامل املساعدة. �

التعرض املهني للمواد األخرى التي قد تكون عوامل مساعدة مرضية مثل  �
ضوء الشمس،البيئة.

التشخيص التفريقي

إدراج جميع التشخيصات  التفريقي أمر ضروري من أجل  إنشاء التشخيص 
احملتملة. ويستند على نفس معايير التشخيص التفريقي لألمراض العادية 

الناجتة عن أسباب أخرى.

بحث املنشورات و الكتب

والبرمجيات  االنترنت  على  البيانات  وقواعد  الكتب  و  املنشورات  في  البحث 
ميكن أن يوفر معلومات لهذا املرض باألدوية 

)tests diagnostiques( حتاليل اخملتبر واختبارات التشخيص

البيوكيميائية  العالمات  تقييم  هو  التشخيصية  االختبارات  من  الهدف 
لشرح    )immunopathologiques( املناعية  والباثولوجيا  املناعية  أو 
األعراض اجلانبية لألدوية وميكن أن تساعد في حتديد حساسية األدوية املشتبه 

بها لكن فائدتها و فعاليتها تبقى محدودة. 

الخالصة:

تعتبر األعراض اجلانبية احد أكثر العوائق أمام التزام املريض بالوصفة الطبية 
أنها تشكل ثفال كبيرا على ميزانية املنظومة الصحية وفي كثير من  كما 

احلاالت ميكن جتنبها ادا انتبه الطبيب لبعض اجلزيئات و طرح أسئلة مثل :

ما هي فئة الدواء األنسب للعالج؟ �

ما مدى قابلية املريض للدواء؟ �

هل يعاني املريض من أمراض ميكن أن تعتبر عامال مساعدا لتطوير األعراض  �
السلبية؟
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