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عدد خاص بشهر رمضان

األدوية 
و رمضان

ترجمة : سكينة أزوغ

يحدث التغير اليوماوي )circadien( ملواعيد تناول األدوية خالل الشهر املعظم تأثيرا مهما على فارماكولوجيا 
"كرونو فارمكولوجية  األدوية وبالتالي على فاعليتها و على حتمل اجلسم لها. التحوالت احلاصلة و املسماة 
 rythmes( البيولوجية  الدورات  إلى  احلالي  وقتنا  في  تفسيرها  يعزى   )chrono pharmacologique(
 )pharmocodynamique( الدوائية  الديناميكية  اخلواص  على  اآلن  نفس  في  تؤثر  التي   ،)biologiques
العامة  التخديرية  األدوية  التأثير  هذا  يشمل  املواد.  لهاته   )pharmacocinétique( الدوائية  واحلرائكية 
واملوضعية و املسكنات و املضادات احليوية. قد يصاحب زواَل تزامن الدورات البيولوجية،تغيرٌ في اإلفراز اليوماوي 
لبعض املواد، منها الهرمونات على وجه اخلصوص. لذا وجب استحضار مفهوم الدورة البيولوجية عند اختيار 

توقيت تناول الدواء سعيا لتحقيق فاعلية أحسن أو حتمل أفضل للدواء أو هما معا.

الآليات املتدخلة:

على  أوالً  اثنني:  حتليلني  عبر  فارماكولوجية  الكرونو  اآلليات  متر 

مستوى كيفية عمل الدواء )الديناميكية الدوائية( أي على مستوى 

اجلسم  داخل  صيرورته  مراحل  إحدى  مستوى  على  ثانياً  مستقبله؛ 
)احلرائك الدوائية(.]1[

1. اآلليات الديناميكية الدوائية:

مستوى  على  األدوية  عمل  في  الزمنية  االختالفات  تفسير  ميكن 

على  تثبيتها  عملية  من  لكل  الزمنية  باالختالفات  مستقبالتها 

التي   )transduction( التنبيغ  ظواهر  و   )binding( املستقبالت 

تنتج عنها.كمثال على ذلك، تعتمد التأثيرات الكرونو فارماكولوجية 

على  أساسا   )bêta-bloquants( بيتا  املستقبالت  حملُصرات 

األدينوزين  جزيئة  توظف  التي  التنبيغ  آلليات  اليوماوية  االختالفات 

الفوسفوديستيراز  أنزميات  و   AMPc احللقية  الفوسفاط  أحادي 

تعد  إثارتها،  متت  التي  اآلليات  بني  من   .)phosphodiestérase(
 )internalisation des récepteurs( فرضية تدخيل املستقبالت

فرضية متناسقة مع الظواهر املوصوفة. ]2،3[

د. مرمي الرطل بناني
ذ. يوسف اخلبال

وحدة علوم األدوية والتسمم
اخملتبر املركزي للتحليالت الطبية 

املركز االستشفائي اجلامعي احلسن 
الثاني، فاس
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2. اآلليات احلرائكية الدوائية:

اآللية الثانية لتحليل الظواهر الكرونو فارمكولوجية تتمثل في النظر 
في التغيرات الزمنية إلحدى املراحل املكونة ملسار الدواء داخل اجلسم 
وصوال إلى هدفه. ميكن لعدة دورات بيولوجية أن تتداخل في مختلف 

مراحل صيرورة الدواء داخل اجلسم.

االمتصاص: بصرف النظر عن وجود األكل داخل اجلهاز الهضمي،  �
قد يختلف امتصاص الدواء من خالله على مدار ساعات اليوم األربع 
الفم  طريق  عن  اللورازبام  من  وحيدة  جرعة  أخذ  فعند  العشرين:  و 
لدى اإلنسان]4[، يصاحب تناوَلها في الصباح )عند الساعة السابعة 
صباحا( امتصاٌص أسرع من تناولها في املساء )عند السابعة مساء(. 
بل و حتى االمتصاص اجللدي قد يختلف على مدار األربع و العشرين 

ساعة.]5[

احليوية  � األغشية  عبر  الدواء  مرور  فإن  الطريقة  بنفس  التوزيع: 
املميزة  اخلطوة  –وهي  البالزما  بروتينات  بواسطة  نقله  و  للجسم، 
ملرحلة توزيع الدواء– ميكن أن يختلفا تبعا لتوقيت تناول الدواء، وهي 
الظاهرة التي ميكن تفسيرها جزئيا باالختالفات اليوماوية التي تعرفها 
باجلزيئات غير  املمثل  الدواء  من  احلر  اجلزء  ميثل   .]7 البالزما]6،  بروتينات 
ما ميكن  وهذا  دوائيا،  النشيط  البالزمية شكَله  بالبروتينات  املتصلة 

من فهم أهمية تلك املعطيات.

االستقالب: استقالب الدواء الذي يتم أغلب األحيان على مستوى  �
بالنسبة  زمنية]8[.  لتغيرات  اآلخر-  -هو  يخضع  أن  ميكن  الكبد، 
مرتفعا،كالبروبانولول  كبدي  استخالص  معدل  متتلك  التي  لألدوية 
والليدوكايني...، يعتمد االستقالب الكبدي أساسا على تقلبات معدل 
جريان الدم في الكبد. هذا املعدل الذي مت تقييمه  باختبار التصفية 
يتغير   ،)vert d’indocyanine( االندوسيانني  ألخضر  الكبدية 
بصفة يوماوية]9[ مرورا بقيمته القصوى في بداية الفترة الصباحية.

تدفق  � من  كل  على  تطرأ  التي  اليوماوية  االختالفات  إن  التخلص: 
 ،)filtration glomérulaire( الدم في الكلى، و الترشيح الكبيبي
ومستوى حموضة البول )pH urinaire(، و آليات النقل الغشائي]10[، 
األدوية  من  التخلص  في  املتحكمة  العوامل  من  مجموعة  متثل 
السالسيلية    املركبات  من  التخلص  فإن  وهكذا  الكلى.  طريق  عن 
)salicylés( كان في مستواه األعلى عندما مت تناولها بني الساعتني 

السابعة و احلادية عشرة مساء]11[.

غالبية األدوية متتلك إذن سلوكا حرائكيا دوائيا متغايرا حسب توقيت 
تناولها. هذه التغيرات الكرونولوجية احلرائكية ميكن مالحظتها أيضا 
عند االستعمال املتكرر لألدوية، بل و حتى عند احلقن املتواصل بتدفق 

ثابت]12، 13[.

تطبيقات يف عالج الأمرا�ض املزمنة:

إلى  يقود  املريض،  اإلنسان  عند  املعطيات  لهذه  العملي  التطبيق 
فاعلية  أجل  من  الدواء،وذلك  إلعطاء  األمثل  الوقت  اختيار  إمكانية 
املنافع  بالتالي حتسني نسبة  و  أو االثنني معا،  أو حتمل أفضل  أحسن 
في مقابل اخملاطر )rapport bénéfice /risque(. من بني األمثلة 

القدمية التي يستمر إتباعها –مع ذلك– في املمارسة الطبية اليومية 
 .)corticoïdes( بالقشرانيات  العالج  توزيع  توضيحيا:  مثاال  تعد  و 
سنوات  عدة  منذ  سيرسا]15[  و  آخرين]14[  و  رينبرج  من  كل  بني  لقد 
حال  في  أفضل  يكونان  فاعليته  و  بالقشرانيات  العالج  حتمل  أن 
للكورتيزول،  الفيزيولوجية  للدورة  احترام  )في  صباحا  الدواء  أعطي 
أن  كما  صباحا(.  التاسعة  و  السابعة  بني  إفرازه  ذروة  يبلغ  الذي 
القشرانيات"  على  "املعتمد  الربو  على  بالقشرانيات  العالج  فاعلية 
األقصى  املقدار  أعلى عندما يعطى  تكون   )corticodépendant(
من  للتخفيف  املساء(،  في  ليس  )و  الصباح  في  اليومية  اجلرعة  من 

األزمة التي غالبا ما حتدث خالل اجلزء الثاني من الليل.

في علم األورام، تعطي األعمال التي قام بها كل من ليفي و آخرين]16[
الكرونولوجية  العالجية  للدراسات  القيمة  كل  ليفي]17[  و  ومورمون 
احليوان،  عند  احملصلة  النتائج  فبعد   .)chronothérapeutique(
مكن إسقاطها على اإلنسان من حتسني فاعلية و حتمل أمالح البالتني 

.)sels de platine - cis-platine(

لألندوميتاسني  األفضل  التحمل  الروماتيزم،يالحظ  طب  وفي 
)indométacine(، وهو مضاد التهابي غير ستيرويدي، إذا أخذ في 
املساء. وبالنسبة ألغلب مضادات االلتهاب غير الستيرويدية األخرى، 
يبدو أن أخذ الدواء مساًء يتم حتمله أيضا بشكل أفضل]18[.وبالنسبة 
لألفراد الذين لديهم ارتفاع ضغط معتدل، يسجل تفوق لتأثير حمض 
األسيتيل ساليسيليك )acide acétylsalicilique( عندما يعطى 

في املساء في موعد النوم.

و هكذا، في عدة أمراض، يتيح التوزيع الزمني لألدوية مقاربة مختلفة 
للعالج ]19، 20[. إذ ميكن ملراعاة الزمن أن تتيح فاعلية أكثر و حتمال أفضل 

لألدوية محسنة بذلك نسبة املنافع في مقابل اخملاطر.

ية  مِّ ال�ضُّ  :  )chronothérapie( الكرونولوجي  العالج 
الكرونولوجي  التحمل   -  )chronotoxicité( الكرونولوجية 

:)chronotolérance(

أنظمة  تقييم  و  تصور   « على  الكرونولوجية  الفارماكولوجيا  حتيل 
إيقاع  بيولوجيا،حسب  نشط  عامل  حترير  من  متكن  لألدوية  تسليم 
مرض  لعالج  البيولوجية  احلاجياِت  و  املثالية–  الناحية  –من  يتوافق 

معني«

لقد مت على نطاق واسع، إثبات أنتردد حدوث اآلثار اجلانبية لألدوية ميكن 
ية  أن يختلف بشكل ملحوظ، تبعا لساعة تناولها. نتحدث عن الُسمِّ
باملفهوم  الكرونولوجي،  التحمل  مقابلها:  عن  و  الكرونولوجية 

اإليجابي.

حسب  تختلف  األدوية  من  العديد  فاعلية  فإن  الطريقة،  بنفس  و 
التوقيت الذي أُخذت فيه. لذلك فإن العالج الكرونولوجي استطاع أن 

يطبق بنجاح على أمراض عدة.

قد  الكرونولوجي  التحمل  و  الكرونولوجية  ية  الُسمِّ مفاهيم  أن  مع 
األكثر  األدوية  األولوية على  فإنها تطبق حسب  األدوية،  تهم معظم 
السرطانات.  مضادات  إلى  طبعا  تفكيرنا  يتوجه  بينها  من  ية،  ُسمِّ
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ية اجلزيئات  أثبتت العديد من الدراسات أن احملددات االستقالبية لُسمِّ
الدورة اخللوية، تخضع لنظم  إلى تنظيم  املقاومة للسرطان، إضافة 
يوماوية. هاته املالحظات مت تأكيدها عن طريق الدراسات التي أجريت 
للمواد املضادة  الكرونولوجي  التحمل  و  الكرونولوجية  ية  الُسمِّ على 
للسرطان، سواء عند اإلنسان أو احليوان، والتي أثبتت بالفعل اختالفات 
ية و حتمل مضادات السرطان حسب وقت تناولها على مدار  في ُسمِّ

اليوم.

تنضاف إلى فئة مضادات السرطان عدة أمثلة أخرى، منها على وجه 
اخلصوص بعض مخفضات الضغط الدموي، وبعض مضادات الصرع، 
وبعض املشتقات األفيونية )opioïdes( التي ثبت أن التوقيت مهم 

في تناولها.

من جهة أخرى، قام كور و آخرون بتحليل معمق للمراجع احلديثة من 
أجل حتديد و تقييم قاعدة للبيانات التي اهتمت بالعالج الكرونولوجي، 

وقدأسفر التحليل عن نتائج داعمة لفكرة العالج الكرونولوجي]21[.

خامتة:

الطب  في  عدة  تطبيقات  لها  للجسم  الزمنية  البنية  معرفة  إن 
من  و  مرجعية،  بيولوجية  كرونولوجية  قيم  إقرار  من حيث  السريري 
إطار مقاربات  وفي  التي تشكل خطورة  للحاالت  املبكر  الرصد  حيث 
عالجية تراعي االختالفات الزمنية لآلثار املرغوبة و غير املرغوبة لدواء 

ما.
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