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 أدوية اإلقالع عن التدخين

Smoking Cessation Medications  
 : بكالوريوس في الصيدلةحمةمحمد أبو ر  الصيدالنيإعداد 

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانيةالعلمي  واملراجعة والتدقيق  اإلشراف

 
م
صامل

 
 لخ

عد ظاهرة 
ُ
التدخين واحدة من أخطر العادات البشرية ت

ر على صحة الفرد ومن حوله وعلى واالجتماعية التي تؤث

ه على البيئة برمتها؛ بشكل سلبي للغ
ّ
اية. من املؤسف أن

قدر الكم الهائل من التحذيرات املتعلقة بخطورة 

 
ً
 أننا نجد ان تلك الظاهرة في تزايد وخصوصا

ّ
التدخين إال

 بين املراهقين وال
ً
شباب. ال يقتصر التدخين على نوعا

 فقط؛ بل يوجد العدي
ً
د من طرق التدخين الضارة واحدا

اض والضعف الصحي التي ينجم عنها إصابة املدخن باألمر 

 Passive Smokersواملناعي وإصابة املدخنين السلبيين 

 بمخاطر صحية مضاعفة وشديدة 
ً
من حوله أيضا

كثير من األحيان. الخطورة ربما تؤدي إلى الوفاة في ال

وبعدها يتم التدخين هو عملية يتم فيها حرق مادة التبغ 

عملية في املقام األول استنشاق هذا الهواء. تتم هذه ال

باعتبارها ممارسة للترويح عن النفس والخروج من 

األعباء اليومية، حيث يصدر عن احتراق املادة الفعالة 

عر ببعض التي تسمى النيكوتين ش يء يجعل املدخن يش

الراحة. قد تكون أحد هؤالء الذين يخططون إلى طرق 

، أو نويت في بعض عالج
ً
ية لإلقالع عن التدخين نهائيا

لل من عدد السجائر حتى تتخلص منها األحيان أن تق

بشكل نهائي، لكن في أحياٍن كثيرة تنزلق وتعود للتدخين. 

 يحتاج عالج اإلقالع عن التدخين إلى إرادة وعزيمة سابقة

 إلى املداخالت الدوائية. سنتعرف في هذا 
ً
وإعداد إضافة

على األدوية املستخدمة في اإلقالع عن التدخين  املقال

ي استعمالها وأبرز تداخالتها الدوائّية وأنواعها ودواع

 وآثارها الجانبّية.

مة قد   مم

 
ً
 وكبارا

ً
، صغارا

ً
 وإناثا

ً
ُيعاني مئات املاليين من البشر ذكورا

سبب  ،على حد سواء
ُ
من آفة التدخين الذي يعد امل

وغيرها من ، لب الشرايينالرئيس ي لسرطان الرئة، وتصُ 

فإّن اإلقالع عن التدخين يعتبر  من هنا األمراض الخطيرة.

 
ً
 ضروريا

ً
املتزايدة على خطورته،  في ضوء األدلة أمرا

 
ً
واألعداد الكبيرة من البشر الذين يفقدون حياتهم سنويا

 (1)بسببه.

 التأثيرات الصحية السلبية للتدخين

املدمرة لتشمل كل تمتد أضرار التدخين وآثاره الصحية 

 سم عضو من أعضاء الج
ً
يسبب التدخين في  حيث تقريبا

واحدة من كل خمسة وفيات ناجمة عن أمراض القلب 

واألوعية الدموية. على النقيض يقلل االقالع عن التدخين 

بطة بالتدخين ويمكن أن من خطر اإلصابة باألمراض املرت

 :يلييضيف سنوات إلى حياة اإلنسان نذكر منها ما

 : أضرار التدخين على القلب واألوعية الدموية

 Coronary Heartيسبب التدخين أمراض القلب التاجية

Disease وتصلب الشرايين ،Arteriosclerosis وارتفاع ،

 Hypertension. (3-2)ضغط الدم 

 : أضرار التدخين على الجهاز التنفس ي

يسبب التدخين أمراض الرئة عن طريق إتالف الشعب 

 (2-3) صالت الهوائية.والحوي

 

 



 

2 
 

2 
www.pharmind.net                                                                       
©2020 Pharmind. All Rights Reserved 

 : أضرار التدخين على اإلصابة بالسرطان

تحتوي السجائر على العديد من املواد املسرطنة والضارة 

في الرئة بل وتنتشر عبر الدم إلى  ال ترتكزبالجسم والتي 

جاء الجسم، حيث تشمل أضرار التدخين ارتباطه سائر أر 

سرطان نوع من انواع السرطان نذكر منها: 15بحوالي 

 Throat، وسرطان الحنجرة Bladder Cancerاملثانة

Cancerوسرطان الدم ،Blood Cancer وسرطان املعدة ،

Stomach Cancer. (3-2) 

أضرار التدخين على الجهاز العصبي املركزي 

Central nervous system(CNS): 

 باإلصابة باالكتئاب السريري 
ً
 قويا

ً
يرتبط التدخين ارتباطا

pressionClinical de  وذلك ألثره السلبي على هرموني

 Serotonin. (3-2)والسيروتونين  Dopamineالدوبامين 

 : أضرار التدخين على الجهاز الهضمي

يزيد التدخين من خطر اإلصابة بسرطان الفم والحنجرة 

 (2-3) واملري والكبد.

 :أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

الهرمونات يسبب التدخين في تخفيض مستويات 

 (2-3) والنساء.الجنسّية لدى الرجال 

  أضرار التدخين على الحمل والوالدة:

تدخين حدوث الوالدة املبكرة، والحمل خارج يسبب ال

 (2-3) الرحم، وانخفاض وزن الجنين عند الوالدة.

  :أضرار التدخين على العظام والعضالت

يسبب التدخين إضعاف قوة العظام والعضالت وسهولة 

 (2-3) رضها للكسر.تع

 :أضرار التدخين على العين واألذن والفم

يسبب التدخين في التأثير على قوة النظر، وفقدان  

 (2-3) السمع بشكل طفيف، وتقرحات الفم وأمراض اللثة.

  :أضرار التدخين على الجلد والشعر واالظافر

 وزيادة خطر اإلصابة بسرطان الجلد، يسبب التدخين 

 (2-3) طرية لألظافر.اإلصابة بعدوى فتساقط الشعر، و 

 اإلقالع عن التدخين

 
ً
 صعبا

ً
سيما عند  ال ،قد يكون اإلقالع عن التدخين أمرا

ضعيفي اإلرادة، حيث املدخنين الشرهين، واملدخنين 

شير االحصائيات
ُ
فقط  1))مدخن 100من كل  5إلى أّن  ت

يستطيعون ترك التدخين دون الحاجة إلى استخدام أي 

من  30ترتفع هذه النسبة لتصل إلى  .مساعدة منتجات

 باستخدامترك التدخين  يستطيعون مدخن  100كل 

السنوات  ظهر في (1).املنتجات املساعدة على ترك التدخين

ساعد على اإلقالع عن 
ُ
األخيرة عدد من األدوية التي ت

باستعمالها  التي يمكن للطبيب أو املختص ،التدخين

ساعده في اإلقالع عن ضع برنامج محدد للمدخن يو 

تتضمن أدوية اإلقالع  دخين خالل فترة زمنية معينة.الت

عن التدخين أنواع عديدة، منها ما يحتوي على النيكوتين، 

تجب  ، وسنتحدث في هذا املقال عنهما.ها ما يخلو منهومن

اإلشارة إلى انتشار استخدام السجائر اإللكترونية كبديل 

ال يوجد دراسات  ذلك لترك التدخين، وعلى الرغم من

كافية لتوضيح أثر استخدام السجائر االلكترونية على 

 ترك التدخين.

 السجائر اإللكترونية واإلقالع عن التدخين 

لم يتم اعتماد السجائر اإللكترونية من قبل إدارة الدواء 

 Food And Drug Administrationوالغذاء األمريكية 

(FDAكوسيلة مساعدة لإلقالع عن ا ) لتدخين. أظهرت

عالية السجائر اإللكترونية في املساعدة الدراسات حول ف

تشير أبحاث  (4)في اإلقالع عن التدخين نتائج متباينة.

إلى أّن االقتصار على استخدام السجائر  محدودة

اإللكترونية التي تحتوي على النيكوتين بهدف االقالع عن 

 على املدى القص
ً
 ير مقارنةالتدخين يمكن أن يكون فعاال

ال توجد أدلة  (17)ة.باستخدام بدائل النيكوتين الطبيّ 

كافية تقارن بين سالمة وفعالية استخدام السجائر 

ة والعالجات املعتمدة على النيكوتين   االلكترونية من جه

قد  (17)من جهة أخرى، كوسائل لإلقالع عن التدخين.
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في  ال يرغبون تكون السجائر االلكترونية مالئمة فقط ملن 

تجربة العالجات املعتمدة على النيكوتين لإلقالع عن 

التدخين أو أولئك الذين لم تنجح تلك العالجات 

سجائر االلكترونية بهدف إذا كنت تستخدم ال (17)معهم.

اإلقالع عن التدخين، تذكر أّن هدفك هو اإلقالع التام 

عن التدخين، مع الحذر من االستخدام املزدوج للسجائر 

ة والسجائر اإللكترونية التي تحتوي على التقليدي

النيكوتين. إذا كنت تبحث عن طريقة تساعدك في اإلقالع 

مثل  FDAا عن التدخين، فتوجد عدة أدوية اعتمدته

النيكوتين )علكة، لصاقات، مستحلب( بدائل أدوية 

،  Varniclineباإلضافة إلى أدوية أخرى مثل فارنيكلين

آمنة وفعالة ثبت أنها قد ، و Bupropion (5)وبوبروبيون 

لهذا الغرض، كما ثبت أّن الدمج بين األدوية 

 واالستشارات من أكثر الطرق فعالية.

 العالج املعاوض بالنيكوتين

Nicotine Replacement Therapy (NRT)  

وهو  Dependenceيسبب النيكوتين ما ُيعرف باالعتماد  

 Parasympatheticأّن النيكوتين منّبه مقلد نظير الودي

Simulated Stimulus  يرتبط بمستقبالت األستيل كولين

(Ach حيث تحدث املرونة العصبية في نظام املكافأة في )

الدماغ نتيجة الستخدام النيكوتين على املدى الطويل 

األمر الذي قد ُيودي إلى ظهور أعراض انسحاب النيكوتين 

Nicotine Withdrawal Symptoms   زعجة
ُ
عند امل

دخُمحاو 
ُ
ُيستعمل العالج  ن اإلقالع عن التدخين.لة امل

( كوسيلة  ملساعدة املدخنين NRTاملعاوض بالنيكوتين )

على اإلقالع عن التدخين؛ حيث يستخدم املنتجات التي 

توفر جرعات منخفضة من النيكوتين وال تحتوي هذه 

املنتجات على الكثير من السموم املوجودة في الدخان. 

ليل الرغبة الشديدة في الج هو تقدف من العيكن اله

 النيكوتين وتخفيف أعراضه االنسحابية.

 :أنواع العالج املعاوض بالنيكوتين

على خمسة أشكال  وافقت إدارة الدواء والغذاء األمريكية

 (5-6) ، وتشمل ما يلي:من العالج ببدائل النيكوتين

   Nicotine Patchesالنيكوتين لصاقات

دون ات النيكوتين الجلدية ُيمكن الحصول على لصاق

وصل  هذه Over The Counter  (OTCوصفة طبّية
ُ
(. ت

اللصقات ُجرعات محددة من النيكوتين للجسم عبر 

ستعمل لعدة أسابيع ،الجلد
ُ
بحيث يتم تقليل  (6-7)وت

جرعة النيكوتين الواصلة للجسم بشكل تدريجي، مّما 

وفر تت .يساعد املدخن على التخلص من اعتماد النيكوتين

لصاقات النيكوتين بأنواع وتراكيز مختلفة، تتضمن ما 

 يلي:

 عشرة ساعة
 
ُينصح باستعمالها من : لصاقات الست

 خفيف أو متوسط، قبل املدخنين الذين يدخنون بشكل

 أّنها ال توصل 
ّ

 باألعراض الجانبية، إال
ً
وهي أقل تسببا

؛ لذلك
ً
يفضل عدم استعمالها من  جرعات النيكوتين ليال

املدخنين الذين يعانون من األعراض االنسحابية قبل 

.
ً
 للنيكوتين صباحا

ُيوفر هذا النوع  :لصاقات األربع وعشرون ساعة

ُيفضل  ثابت من النيكوتين طيلة اليوم، لذلكمستوى 

استعمالها من قبل املدخنين الذين يعانون من أعراض 

 جانبية
ً
، إال أّنها قد تسبب آثارا

ً
 انسحاب النيكوتين صباحا

، وحكة Tachycardiaأكثر كتسارع ضربات القلب 

Itching وتخريش الجلد ،Skin Irritation وغثيان ،

Nausea ودوخة ،Dizziness. 

ستعمل  :إرشادات استعمال لصاقات النيكوتين
ُ
ت

لصاقات النيكوتين بناًء على حجم الجسم و حالة 

يبدأ أغلب املدخنين في استخدام لصاقة  املدخن، حيث

 ملدة 22-15ز عالي  )ذات تركي
ً
ثم يتم  أسابيع، 4ملغ( يوميا
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أسابيع  4ملغ( ملدة 14-5استخدام لصاقة بتركيز أقل )

خرى 
ُ
، بحيث يجب أن  (6-7).أ

ً
يتم تبديل اللصقات يومّيا

توضع اللصاقة كل صباح على منطقة نظيفة وقليلة 

الشعر من الجلد، أسفل الرقبة وفوق الخصر، مثل 

بتجنب وضع وي من الذراع. ُينصح الصدر، أو الجزء العل

اللصقات في نفس املكان بشكل متكرر والسبب في ذلك 

، وطفح Itchingتقليل أعراض الحساسية وتتضمن حكة 

وعدم وضع لصاقة  Scratching ، وتخريشRashجلدي 

 بعد مرور أسبوعين. 
ّ

وافقت النيكوتين في نفس املكان إال

FDA  5-3تتراوح من  لصاقة النيكوتين ملدةعلى استخدام 

لكن استخدامها لفترة أطول أفضل من العودة  أشهر،

يمكن استعمال لصاقات النيكوتين مع  (6)للتدخين.

( ذات NRTاألنواع األخرى من العالج املعاوض بالنيكوتين )

)علكة، مستحلب، أو  Short Actingاملفعول القصير 

مستوى ثابت من ، حيث تعطي اللصاقات بخاخ أنفي(

ستعمل االنيكو 
ُ
ألنواع األخرى عند الشعور تين، بينما ت

ه ينبغي 
ّ
بالحاجة الشديدة للنيكوتين. يجدر بالذكر أن

استشارة الطبيب قبل استعمال أكثر من نوع من أنواع 

  (6)العالج املعاوض بالنيكوتين في نفس الوقت.

  Nicotine Gum علكة النيكوتين

ة فة طبيّ دون وصبعلكة النيكوتين الجلدية  صرفُيمكن 

OTC.  عتبر علكة النيكوتين نوع سريع املفعول من أنواع
ُ
ت

(، حيث يتم امتصاصها  NRTالعالج املعاوض بالنيكوتين )

عن طريق الطبقة املخاطية املبطنة للفم. تتوفر علكة 

 التركيزملغ ( حيث يتم اختيار 4و 2النيكوتين بتركيزين )

 (6)ناًء على بعض االعتبارات التالية: ب

. 25ون الذين ُيدخنون أكثر من دخنامل •
ً
 سيجارة يوميا

دقيقة من  30يدخنون خالل  املدخنون الذين •

.
ً
 استيقاظهم صباحا

يعانون من مشاكل في عدم التدخين  املدخنون الذين •

 في األماكن املحظور فيها التدخين.

إذا كان أي من هذه االعتبارات يصف املدخنين، قد 

ملغ وذلك ملواجهة  4؛ أي يلزمهم البدء بالتركيز األعلى

انسحاب مستويات النيكوتين العالية في املصل من 

 يلزم املدخنين الذين يدخنون أقل من ين املفرط.التدخ

 تركيز  أقل؛ أي  20
ً
 ملغ. 2سيجارة يوميا

  :هام تنبيه

يجب استخدام علكة النيكوتين كلما شعرت بالحاجة إلى 

واقف التي من التدخين أو ملنع الرغبة الشديدة في امل

 املحتمل أن تحدث فيها هذه الرغبة.  

 :إرشادات االستعمال

ستعمل علكة النيكوتين عبر مضغها ببطء إلى أن يظهر 
ُ
ت

ثم القيام بركن العلكة  طعم الذع أو تنميل في الفم،

ثم القيام  داخل أحد الخدين إلى أن يختفي الطعم،

بركن  ثم القيام باملضغ مرة أخرى إلى أن يعود الطعم،

 30 -20وتكرير هذه العملية ملدة  العلكة مرة أخرى،

مثل: ر األطعمة واملشروبات الحمضية دقيقة. قد تؤث

 قبل استخدام القهوة والعصائر
ً
، بشكل معتدل مباشرة

أو أثناء استخدام علكة النيكوتين على االمتصاص من 

الفم إلى مجرى الدم حيث يجب أن تكون درجة الحموضة 

pH يتم تحرير النيكوتين بشكل صحيح نيكوتين لقلوية لل

ُينصح  ، لذلكانة الفممن اللثة وامتصاصه من خالل بط

دقيقة قبل البدء  15بعدم تناول أي ش يء على األقل ملدة 

 يزيد عدد قطع  ((15.وأثناء استعمال العلكة
ّ

يجب أال

 عن 
ً
قطعة، ويوص ى  24العلكة املمضوغة يوميا

ه يمكن استعمالها  (6)ع،أسبو  12 -6باستعمالها ملدة 
ّ
 أن

ّ
إال

أشهر كحد أقص ى، مع التقليل من التركيز، أو  6ملدة 

، مّما يساعد على التوقف عن 
ً
الكمية املستعملة يومّيا

 
ً
من امليزات األخرى لعلكة النيكوتين،  .استعمالها تدريجّيا

هي أّنها تسمح بالتحكم في جرعات النيكوتين ويمكن 

  استخدامها حسب الحاجة أو
ً
لجدول زمني محدد  وفقا

خالل اليوم. أظهرت األبحاث أّن الجرعات املجدولة تعمل 

يمكننا تحديد املدة الزمنية الستخدام  6)-(20بشكل أفضل.

علكة النيكوتين من خالل جدول زمني وتعد االستفادة من 
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استخدامها من اليوم االول ولكن ال تعتبر علكة النيكوتين 

دخين والتي تتطلب عن التالحل الوحيد في اإلقالع 

 
ً
ملا الجانب الطبي حتى تتمكن من إدمان النيكوتين، ووفقا

 (20):يمكنك تحسين فرصك في اإلقالع عن التدخين يلي

يمكنك مضغ  سبوع األول حتى األسبوع السادس:األ  •

 ما استخدامقطعة واحدة كل ساعة أو ساعتين اي 

 لزيادة فرصة االقالع ع 9يقل عن  ال
ً
 نقطع يوميا

 التدخين .

يمكنك مضغ  األسبوع السابع حتى األسبوع التاسع: •

 قطعة واحدة كل ساعتين أو ثالث ساعات. 

يمكنك  :األسبوع العاشر حتى األسبوع الثاني عشر •

 ساعات.  8-4مضغ قطعة واحدة كل 

، للتدخينحاجة بالعشر أسبوع  اثنابعد مرور إذا شعرت 

 املتضمن ل الزمنييعد الجدو  طبيبك. معتحدث فعليك ال

تناول قطعة إلى قطعتين من العلكة في الساعة أمر شائع 

حسب الحاجة بحيث يمكن اللجوء له عندما تكون في 

أمس الحاجة للنيكوتين ويكون لديك رغبة شديدة في 

 (6)التدخين.

 آلثار الجانبية املحتملة لعلكة النيكوتين ا

 Mouth Ulcerتقرحات الفم  •

نتيجة البلع املفرط  Hiccups الفواق )الحازوقة(  •

 للنيكوتين في البداية

 Bad Taste طعم س يء •

 Tachycardiaتسارع ضربات القلب  •

 Jaw Discomfortعدم الراحة في الفك  •

 .Throat Irritationتهيج الحلق  •

  Nicotine Nasal Sprayبخاخ النيكوتين األنفي

 Prescription Onlyيصرف بموجب وصفة طبية 

Medicine (POM) .بإيصال األنفي لبخاخ يقوم ا

النيكوتين إلى مجرى الدم بسرعة، حيث يتم امتصاص 

النيكوتين عن طريق الطبقة املخاطية األنفّية، األمر الذي 

نسحاب النيكوتين بسرعة كبيرة، ايجعله يتحكم بأعراض 

 .وهو سهل االستخدام

  :إرشادات االستعمال 

يكوتين يتم استعمال جرعة أو جرعتين من بخاخ الن

، ألنفي فيا
ً
وتتكون كل جرعة من  الساعة الواحدة عادة

 8بخة واحدة في كل فتحة أنفّية. يحتاج املدخنون إلى 

 على األقل عند بدء االستعمال، وقد 
ً
جرعات يوميا

يختلف ذلك بناًء على تعليمات الطبيب. يجب عدم 

بخة( في اليوم الواحد،  80جرعة ) 40ستعمال أكثر من ا

 6أشهر، أو مدة  3وتين ملدة اخ النيكتعمال بخويوص ى باس

 (6).أشهر كحد أقص ى

ات االستطباب   :Contraindicationsمضاد 

يجب عدم استعمال بخاخ النيكوتين األنفي من قبل  

، أو الحساسية Asthmaاملدخنين الذين يعانون من الربو 

Allergyاألنفيةاللحميات  ، أوNasal polyps  أو مشاكل ،

، كونه يسبب التهاب Sinus Problemsة في الجيوب األنفيّ 

في األنف والجيوب األنفية والحلق نتيجة استخدامه 

املتكرر طوال اليوم للتحكم في الرغبة أو أعراض 

 (6)االنسحاب.

  Nicotine Inhalersنشوقات النيكوتين

 Prescription Onlyتصرف بموجب وصفة طبية 

Medicine (POM) . يوصل جهاز االستنشاق ُبخار

لى خالف أجهزة االستنشاق ع النيكوتين للدم عبر الفم،

وصل الدواء إلى الرئتين،
ُ
وهو أكثر أنواع  األخرى التي ت

 للسجائر الحقيقية،  NRTالعالج املعاوض بالنيكوتين
ً
شبها

 
ً
 (6-7) .وأغالها ثمنا

 : إرشادات االستعمال

إلى  بخةيستعمل جهاز استنشاق النيكوتين عن طريق 

لنيكوتين مرة واحدة ستعمال كامل عبوة االفم، ويمكن ا

دقيقة، أو البخ منها مرة كل بضعة دقائق. تتراوح  20خالل 

ى بها بين  عبوة نيكوتين خالل  20-4الجرعة املوص ّ

 6تقليل الجرعة بشكل تدريجي على فترة مع  (6-7)اليوم،

 .أشهر
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 (6): اآلثار الجانبية لنشوقات النيكوتين

  .تهيج الفم والحلق •

 Cough العسال  •

 Runny Nose سيالن األنف •

 Upset Stomachمعدية  انزعاجات •

 Tachycardiaتسارع ضربات القلب  •

  .Headacheصداع  •

  Nicotine Lozengesأقراص مص النيكوتين

يمكن الحصول على أقراص مص النيكوتين دون وصفة 

ملغ 2. تتوفر أقراص مص النيكوتين بتركيزين OTCطبية 

على املدة التي ينتظرها بناًء  ر التركيزيتم اختياملغ.  4و 

املدخن قبل أن يدخن أول سيجارة بعد أن يستيقظ 

،
ً
 30حيث أّن املدخنين الذين يدخنون خالل  صباحا

ملغ، أّما  4بتركيز  يبدأوادقيقة من االستيقاظ يفضل أن 

دقيقة من االستيقاظ،  30املدخنين الذين يدخنون بعد 

 (6-7) .لغم 2فيفضل أن يبدؤا بتركيز 

  :إرشادات االستعمال

يوص ى باستعمال قرص نيكوتين واحد كل ساعة إلى 

ساعتين خالل األسابيع الستة األولى، ثم قرص واحد كل 

 8-4، ثم قرص واحد كل 9 -7ساعات في األسابيع  4 -2

ستعمل األقراص عن  (6).12 -10ساعات في األسابيع 
ُ
ت

ها من مع تحريك دقيقة، 30 -20طريق مصها بالكامل ملّدة 

 جانب إلى آخر في الفم.

  مهمة حول استعمال أقراص مص النيكوتين:نصائح 

ينبغي عدم مضغ األقراص أو بلعها حيث يتم  .1

امتصاص النيكوتين عبر الطبقة املخاطية املبطنة 

  .للفم

 15ينصح بعدم تناول األطعمة واملشروبات ملدة  .2

 ل أقراص النيكوتين.دقيقة قبل وأثناء استعما

ينبغي عدم استعمال أكثر من قرص واحد في نفس   .3

وتتضمن  (8)الوقت، والسبب في ذلك اآلثار الجانبية

، Heartburn، وحرقة في املعدة Hiccupsالفواق 

، Sore Throat، والتهاب في الحلق Nauseaوغثيان 

، وتسارع في  Trouble Sleepingواضطرابات في النوم 

 .Tachycardiaضربات القلب 

م استعمال قرص آخر مباشرة بعد انتهاء ي عدينبغ .4

  األخير.

 6أقراص خالل  5ينبغي عدم استعمال أكثر من   .5

والسبب  قرص خالل اليوم، 20ساعات، أو أكثر من 

 
ً
 .في ذلك اآلثار الجانبية التي ذكرناها سابقا

 12ي يجب التوقف عن استعمال األقراص بعد مض  .6

شعور وفي حال ال أسبوع من بداية استعمالها،

طبيب. بالحاجة إلى استعمالها يجب استشارة ال

يمكن أن يؤدي االستخدام املطول الى زيادة مخاطر 

اآلثار الجانبية واعراض االنسحاب، مثل: القلق 

Anxiety،والصداع Headache والتهيج ،Irritability، 

  (8).الرغبة الشديدة في النيكوتينو 

 وض بالنيكوتينللعالج املعااآلثار الجانبية 

 جانبية مثل يمكن أن يسبب العالج 
ً
ببدائل النيكوتين آثارا

على الرغم من عدم حدوثها لجميع  دويةجميع األ 

تسارع مثل  . قد تعني بعض  اآلثار الجانبية،املدخنين

أّن جرعة النيكوتين مرتفعة  Tachycardiaضربات القلب 

ستدعي التوقف عن استعمال أي نوع من للغاية، مّما ي

( ومراقبة تحسن NRT) العالج املعاوض بالنيكوتينأنواع 

الحالة من عدمه، مع استشارة الطبيب في مثل هذه 

 قد تظهر أعراض انسحاب النيكوتين الحاالت. 
ً
أثناء أيضا

استعمال العالج املعاوض بسبب قلة ُجرع النيكوتين التي 

 .يحصل عليها الشخص

 (6-7) ر الجانبية الشائعة نذكر:آلثامن ا

 الجلد عند استخدام اللصاقات. تهيج  •

تهيج األنف او الحلق أو العين عند استخدام بخاخ  •

 النيكوتين األنفي. 
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 أحالم مزعجة.  •
ً
 صعوبة النوم )األرق( وأحيانا

 .Stomach Upsetاملعدة  انزعاجات في •

 .Dizzinessدوار  •

 .Headacheصداع  •

ج املعاااااااااااوض ملناسااااااااااب مااااااااان العااااااااااال اختياااااااااار النااااااااااوع ا

 (NRT)بالنيكوتين 

تم اختيار النوع والتركيز املناسب من أنواع العالج ي

( بناًء على ِحّدة التدخين، NRTاملعاوض بالنيكوتين )

 (6):ويمكن تقسيمها كما يلي

دخن الخفيف: •
م
سجائر  10هو الذي ُيدخن أقل من  امل

 
ً
 .يوميا

دخن املتوسط: •
م
 10ر من هو الذي ُيدخن أكث امل

 
ً
 .سجائر، وأقل من عبوة يوميا

دخن الشره: •
م
هو الذي ُيدخن عبوة سجائر أو أكثر  امل

 
ً
 .يوميا

عند اختيار أحد أنواع العالج املعاوض بالنيكوتين 

(NRT،)  ُيفضل اللجوء إلى النوع الذي يالئم نمط حياة

املدخن، وطبيعة عمله، وعدد املرات التي يمكنه أن 

ال يستطيع بعض املدخنين  قد .يستعمل العالج خاللها

، أو بعض الحاالت Allergyالذين يعانون من الحساسية 

أو  الصحية األخرى، استعمال لصاقات النيكوتين

 .البخاخات األنفية، أو أجهزة استنشاق النيكوتين

ة ال رشادات إ  املعاوضختيار النوع املالئم من العالج هام 

 (6):(NRT) بالنيكوتين

 ،شاق النيكوتينتوفر علكة، وأقراص، وأجهزة استن •

 أفضل 
ً
عطي تحكما

ُ
 للسجائر يوضع في الفم، وت

ً
بديال

 .بالُجرع

تكون علكة وأقراص النيكوتين خالية من السكر  •

 .بشكل عام

•  
ً
 .يعمل بخاخ النيكوتين األنفي بشكل سريع جدا

شبه أجهزة استنشاق النيكوتين استعمال السجائر  •
ُ
ت

الجهاز وإطالق البخار، كما أنها  عن طريق إمساك

 
ً
 .تعمل بشكل سريع أيضا

تكون لصقات النيكوتين مريحة االستعمال، وتوضع  •

 .مرة واحدة فقط في اليوم

ات استطباب العالج املعاوض بالنيكو  ضاد   تينمم

 Contraindications of NRT 

( (NRTعلى الرغم من أّن العالج املعاوض بالنيكوتين 

ه ُيفضل استشارة يعتبر آمن ألغلب 
ّ
 أن

ّ
البالغين، إال

الطبيب قبل البدء باستعماله. ُيمنع استخدام العالج 

 :املعاوض بالنيكوتين في الحاالت التالية

 .املراهقين دون سن الثامنة عشر •

 .الحوامل •

املدخنون النشطون، أو املدخنين الذين ُيستعملون  •

ذلك إلى تراكم أي نوع آخر من التبغ، حيث قد يؤدي 

 .نيكوتين بنسب سامة في الجسمال

،  10املدخنون الذين ُيدخنون أقل من  •
ً
سجائر يوميا

 (NRT)حيث لم يثبت أن العالج املعاوض بالنيكوتين 

ُيساعد هؤالء األشخاص على اإلقالع عن 

 (81).التدخين

 Cardiacاملدخنون الذين يعانون من أمراض قلبية  •

Diseases الدم ، أو ارتفاع ضغطHypertension 

HTN)) أو السكري ،Diabetes Miletus (DM أو ،)

 . Stomach Ulcer و قرحة املعدةأ، Asthmaالربو 

 

  العالج املعاوض بالنيكوتين: محاذير 

-Antiاالكتئاب مضادات املدخنون الذين يستعملون 

depressants ، أو أدوية الربو. يجب أن يخبروا الطبيب
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ه قد يلزمهم قالع عن التدخين، البأنهم يرغبون با
ّ
حيث أن

 .تغيير في جرع األدوية

 اد العالج املعاوض بالنيكوتينماعت

 Dependence Of NRT 

الطويل للعالج املعاوض يمكن أن يؤدي االستعمال 

( إلى تطور االعتماد، حيث أّن النيكوتين (NRTبالنيكوتين 

مادة تسبب اإلدمان، ويمكن أن ينتقل االعتماد من 

 واع العالج املعاوضإلى أحد أن السجائر

من هنا يجب استعمال العالجي  .(NRT) بالنيكوتين

، مع املعاوض فقط ملدة محددة يقترحها الطبيب

 في حال عدم القدرة على التوقف عن 
ً
استشارته فورا

 استعمالها.

خرى 
م
 قالع عن التدخينفي اإلاألدوية األ

 Varenicline (®Champix)نفارنيكلي

ويتوفر بشكل  ،بيةوصفة طبموجب  يمكن صرفه

 ملغ. 1ملغ و  0.5بتركيزين   Tabletsمضغوطات

 : Mechanism Of Action آلية عمله

يعمل عن طريق التدخل بمستقبالت النيكوتين في 

وهذه املستقبالت    Nicotine Receptors Agonistالدماغ

وبالتالي تحفيز نظام الدوبامين ، Beta-4و   Alpha-2هي

 Mesolimbic Dopamine Systemالعصبي املركزي 

ين املرتبط بإدمان النيكوتين. إنه يحفز نشاط النيكوت

مّما يؤدي إلى ولكن بدرجة أقل من النيكوتين العادي، 

التقليل من املتعة التي يحصل عليها املدخن عند 

 (14)التدخين، والتقليل من أعراض النيكوتين االنسحابية.

 

  :إرشادات االستعمال 

دواء فارنيكلين قبل مدة ة باستعمال يبدأ املدخن عاد

أسبوع إلى شهر من املوعد املحدد لإلقالع عن التدخين. 

 بعد وجبة الطعام، مع زيادة التركيز 
ً
يتم أخذ الدواء يوميا

والُجرع بعد األيام الثماني األولى. في حال عدم تُحمل 

املدخن للُجرع األعلى، فيمكن االستمرار على الُجرع 

 ملدة  Vareniclineمل يستع (9)األقل.
ً
أسبوع،  12عادة

 ملدةاويمكن 
ً
إضافي لزيادة  أسبوع 12 ستعماله أيضا

ينصح  فرصة اإلقالع عن التدخين بشكل نهائي، كما

باملشاركة ببرامج اإلقالع عن التدخين أثناء استعمال هذا 

 .الدواء

ضادات االستطباب   : Contraindicationsمم

منع تناول دواء فار  الطبيب  استشارةن دو  نيكلينيم

 املختص في الحاالت التالية:

 فرط الحساسية ألي من املكونات  •

 Psychosisالذهان  •

 Depressionاالكتئاب  •

 وجود أفكار انتحارية  •

  Myocardial Infractionالصدرية ةالذبح •

  Strokeالدماغية  ةالسكت •

 Sever Renal Impairmentالقصور الكلوي الحاد  •

  Epilepsyالصرع  •

 

 sSide Effect (10-9)اآلثار الجانبية 

 واإلقياءالغثيان  •

 Headacheالصداع  •

 Drowsinessالنعاس  •

 حدوث اضطرابات في النوم أو رؤية أحالم غريبة  •

 تغير في حاسة الذوق  •
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 :Cautionsمحاذير االستعمال 

 أمراض القلب واألوعية الدموية  •

 Kidney Diseaseأمراض الكلى  •

 اضطرابات املزاجأو  العقلية االضطرابات •

، واالضطراب ثنائي  Schizophreniaكالفصام

  .، واالكتئابBipolar Disorder القطب

فترة الحمل والرضاعة الطبيعية. يجب على املرأة  •

امل إبالغ الطبيب بحملها قبل البدء بتناول هذا الح

 الدواء.

 Bupropion (®Zyban)دواء بوبروبيون 

ء مضاد لالكتئاب هو دواو ُيعطى بموجب وصفة طبّية

Anti-depressant drug  يتوفر على شكل مضغوطات

Tablets  . 

 : Mechanism Of Actionآلية عمله 

تقليل الرغبة بالتدخين، على بوبروبيون يساعد دواء 

نسحاب النيكوتين. يعمل على بعض اوالتقليل من أعراض 

املواد الكيميائية املوجودة في الدماغ املرتبطة بإدمان 

كوتين عن طريق منع إعادة امتصاص املواد الني

 Norepinphrineالكيميائية في الدماغ بإفراز نورابينفرين 

ه. ُوجد أّن وكذلك تحفيز إطالق  Dopamineودوبامين

دواء بوبروبيون يزيد من معدالت اإلقالع عن التدخين 

في دراسات املتابعة  Placeboمقارنة بالدواء الوهمي 

وهو موص ى به لإلقالع عن التدخين. قصيرة وطويلة املدى 

حيث انه فعال بنفس كفاءة العالج املعاوض بالنيكوتين 

(NRT .)(19) 

 Instructions For Useإرشادات االستعمال 

 قبل أسبوع أو Bupropionُينصح بالبدء بتناول دواء 

 
ً
أسبوعين من املوعد املحدد لإلقالع عن التدخين، وغالبا

.  150حبتان بتركيز  ما تكون  الجرعة حبة أو
ً
ملغ يوميا

أسبوع، وقد تزيد عن ذلك  12 -7تستمر فترة العالج ملدة 

دخن على اإلقالع عن التدخين بشكل ن
ُ
هائي. ملساعدة امل

ُينصح باملشاركة ببرامج اإلقالع عن التدخين أثناء تناول 

 (9-10).هذا الدواء

 : Cautionsمحاذير االستعمال 

 
ً
حال مالحظة حدوث تغيرات في يجب إبالغ الطبيب فورا

في السلوك أو التفكير، كما يجب إبالغ الطبيب بجميع 

األدوية التي يتناولها الشخص قبل البدء بتناول دواء 

Bupropion ؛ حيث أنه قد يسبب العديد من التداخالت

 .Drug Interactions الدوائية

 (11) الدوائية-تداخالته الدوائية

ون بشكل أساس ي إلى استقالب دواء بوبروبييتم 

، لذلك CYP2B6هيدروكس ي بوبروبيون عن طريق أنزيم 

توجد احتمالية لحدوث التداخالت الدوائية بينه وبين 

 .CYP2B6األدوية التي تعتبر مثبطات أو محفزات ألنزيم 

يمكن أن يسبب دواء ببوبروبيون تفاعالت دوائية 

 دوية نذكر منها:ويجب عدم استخدامه مع بعض األ 

أنزيم   Ticlopidineو Clopidogrelدوائي  يثبط •

CYP2B6  مّما يؤدي إلى زيادة تركيز دواء بوبروبيون

Bupropion. 

 CYP2B6 أنزيم  Ritonavirو  Efavirenzيحفز دوائي  •

 ينقص التأثير العالجي لدواء 
ّ
 .Bupropionمما

 و Phenobarbitalو Carbamazepineدوية تحفز أ •

Phenytoin أنزيمCYP2B6   ّا ينقص من فعالية مم

 .Bupropionدواء ببروبيون 

من التأثير العالجي لدواء  Bupropionُينقص دواء  •

Digoxin . 

   Contraindications(9):ضادات االستطباب مم 

إذا كان الشخص  Bupropionيمنع استعمال دواء 

قبل فترة  استعمل ، أو Sedatives املهدئات يستعمل
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  Mono Amino Oxidase Inhibitorsوجيزة أحد أدوية 

(MAOIs كما .) ُيمنع  استطباب هذا الدواء في حال كان

 :ُيعاني أو عانى الشخص مما يلي

 Convulsive Seizuresالنوبات التشنجية  •

 ت كثرة تناول الكحوليا •

 Cirrhosisتشُمع  الكبد  •

  A Serious Head Injury إصابات الرأس الخطيرة  •

 Bipolar Disorderاضطراب املزاج ثنائي القطب  •

فقدان  مثل Eating Disordersاضطرابات الطعام  •

فرط  ، أو Anorexia Nervosaالشهية العصبي

 . Anorexia or Bulimiaالشهية املرض ي

  Pregnancy And Lactationالحمل والرضاعة 

ه غير آمنيجب 
ّ
  (19)تجنبه ألن

 االستعمال الثانوي أدوية 

Off-label Medications  

التي يمكن صرفها بموجب يوجد بعض األدوية األخرى 

ساعد األشخاص الذين يرغبون   POMوصفة طبية 
ُ
قد ت

باإلقالع عن التدخين إذا كانوا ال يستطيعون استعمال 

األدوية سابقة الذكر، أو لم ينجحوا باإلقالع عن التدخين 

  الها.ستعماب
ً
؛ أي أّن Off-labelيتم استعمالها هنا ثانويا

ي االستعمال املقصودة. ال األدوية املعتمدة بِخالف دواع

تصلح هذه األدوية لألطفال دون سن الثامنة عشر، وال 

 10للنساء الحوامل، واألشخاص الذين يدخنون أقل من 

 
ً
 (9).سجائر يوميا

  Cautionsمحاذير االستعمال 

 األطفال دون سن الثامنة عشر.  •

 النساء الحوامل  •

 10االشخاص الذين يدخنون أقل من  •
ً
 سجائر يومّيا

 :تتضمن هذه األدوية ما يلي

 Nortriptylineنورتريبتلين 

يساعد على  Anti-Depressantهو دواء مضاد لالكتئاب 

 
ً
التقليل من أعراض انسحاب النيكوتين. يستعمل عادة

 يوم من موعد اإلقالع عن التدخين. 28 -10قبل 

 Side Effect: 10)-(9اآلثار الجانبية  

  Tachycardiaتسارع نبضات القلب •

  Blurred Visionتشوش الرؤية •

  Dry Mouthجفاف الفم  •

 Dysuriaعسر في التبول  •

درة الشخص على القيادة، أو  •
ُ
ُيؤثر على ق

  .تشغيل األدوات الثقيلة

 Drug Interactions(13)التداخالت الدوائية 

 مع عدد من األدوية نذكر منها:  Nortriptylineيتداخل 

و  ،Rasagilineمثل  MAO Inhibitors أدوية •

Phenelzineو ،Linezolid و ،Isocarboxazid. 

 Warfarin واءد •

 St. John’s Wortعشبة القديس جون  •

 و ، Venlafaxineمثل مضادات االكتئاب •

Duloxetine و  Fluoxetine    

، Quinidineأدوية عالج اضطرابات نظم القلب مثل  •

 .Propafenoneو Flecainideو

قف عن استعمال عدم التو ينبغي تنبيه هام: 

Nortriptyline  ه قد يؤدي إلى ظهور
ّ
بشكل مفاجئ؛ ألن

تنطوي على الشعور بانزعاج في املعدة، أعراض انسحابية 

والقلق، والدوخة، واالحساس بشعور في الجسم يشبه 

 شعور الصدمات الكهربائية. 

 

https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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 Clonidineكلونيدين 

 أنHTNم هو دواء يستعمل لعالج ارتفاع ضغط الد 
ّ

 ، إال

ن على بعض الدراسات أظهرت أنه قد ُيساعد املدخني

 (16)اإلقالع عن التدخين.

 :رشادات االستعمالإ

مرتين   Tabletsيمكن استعماله على شكل مضغوطات

، أو على شكل لصاقات جلدية
ً
   Transdermalيوميا

Patch  ُينصح بالبدء باستعماله .
ً
يتم تغييرها أسبوعيا

ام من موعد اإلقالع عن أي 3بشكل لصاقات جلدية قبل 

 .التدخين

 Side Effect:(9)اآلثار الجانبية 

  Constipation اإلمساك •

 Lightheadednessالدوار  •

 Dry Mouthجفاف الفم  •

 Fatigueاإلرهاق •

الشخص على القيادة أو تشغيل يؤثر على قدرة  •

 .األدوات الثقيلة

 أدوية قيد الدراسة: 

 إجراء الدراسات على بعض ا
ً
ألدوية التي يبدو أّن يتم حاليا

 في جانب اإلقالع عن التدخين، 
ً
 مشرقا

ً
لها مستقبال

  :وتتضمن ما يلي

    Naltrexoneنالتريكسون 

هو دواء يستعمل ملساعدة األشخاص الذين يعانون من 

 Alcohol And Opioid Abuseإدمان الكحول واألفيون 

Disorders على استعماله مع 
ً
. يتم إجراء الدراسات حاليا

في مجال اإلقالع عن التدخين، باألخص   Vareniclineدواء

 (9).عند املدخنين الذين يتعاطون الكحوليات بشكل كبير

 

 

 اللقاحات املضادة للتدخين

   Anti-Smoking Vaccines 

عطى على 
ُ
ُيجرى دراسات على إمكانية عمل لقاحات ت

 .شكل حقن ملساعدة األشخاص على اإلقالع عن التدخين

قد تساعد اللقاحات املضادة للتدخين في اإلقالع عن 

ادة للنيكوتين التدخين عن طريق حث األجسام املض

Nicotine Anti-Bodies (AB)  التي تقلل من دخول

( على كل AB) Anti-Bodyالنيكوتين للدماغ. تعتمد وظيفة 

لتالي تجنب من الكمية )العيار( والنوعية )التقارب( وبا

 ألّن 
ً
آليات املكافأة التي تدعم إدمان النيكوتين نظرا

ن طويلة عادة ما تكو  Anti-Bodyاستجابة الجسم املضاد 

األمد، لذلك من املحتمل أن تؤدي هذه اللقاحات إلى 

 نتائج افضل في اإلقالع عن التدخين على املدى الطويل.          

 Cytisine  سيتيزين 

على استخدام  FDA لدواء والغذاء األمريكيةوافقت إدارة ا

يتم إجراء املزيد  في اإلقالع عن التدخين.  Cytisineدواء 

يحتوي دواء  ((16من الدراسات عليه في الواليات املتحدة.

سيتيزين على بنية جزيئية مشابه لبنية النيكوتين 

 وفارنيكلين. 

عد سيتيزين هو يُ  :Mechanisms Of Actionآلية عمله 

منخفض الفعالية   Partial Agonistجزئي حاكيم

مع تقارب  Acetylcholine  (Ach)ملستقبالت أستيل كولين

التي يعتقد أنها أساسية  2-وبيّتا 4-كبير ملستقبالت ألفا

لتأثير النيكوتين على مسار املكافأة وتسهيل اإلدمان. يقلل 

 دواء سيتيزين من تأثير النيكوتين على إطالق الدوبامين في

عندما يعطى   Mesolimbic Systemالنظام امليزوملبي

بمفرده، بينما يخفف في نفس الوقت أعراض انسحاب 

 (12) النيكوتين التي تصاحب محاولة التوقف عن التدخين.
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