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�سحيفة امل�ساعدة الثانية

العالجات الطبية ملر�ض باركين�سون

�سحيفة  امل�ساعدة هذه تعطي املوجز الأ�سا�سي للعالجات 

الطبية ال�سائعة ملر�ض باركين�سون. وهي ت�رشح كيف 

تعالج الأدوية الأعرا�ض وت�ساعد النا�ض على العي�ض باأمان 

وب�سورة م�ستقلة. 

املعلومات الواردة هنا لي�ست �سوى دليل. ومن املهم جدا 

لالأ�سخا�ض الذين لديهم باركين�سون اأن يذهبوا اىل طبيب 

اإخت�سا�سي مثل اإخت�سا�سي الأمرا�ض الع�سبية للح�سول 

على امل�سورة من ذوي اخلربة ب�ساأن ما هو متوفر من 

 العالجات واملراقبة امل�ستمرة لالأعرا�ض.

ما هو مر�ض باركين�سون؟

باركين�سون هو حالة توؤثر على احلركة. الأ�سخا�ض الذين 

لديهم باركين�سون لديهم م�ساكل يف ال�سيطرة على ع�سالت 

اجل�سم ب�سبب خلل يف الر�سائل من املخ. هذه امل�ساكل تزداد 

�سوًء مع مرور الوقت. 

نحن ل نعرف اأ�سبابه، ولكن الأ�سخا�ض الذين لديهم 

باركين�سون لديهم م�ستويات منخف�سة من املادة الكيميائية 

يف الدماغ التي ت�سمى دوبامني. ت�ساعد مادة دوبامني 

الدماغ يف ال�سيطرة على الع�سالت وحتريك اجل�سم 

ب�سال�سة وب�سهولة. 

تت�سمن الأعرا�ض الرئي�سية الإرجتاج وتيب�ض الع�سالت 

وبطء احلركة وم�ساكل يف التوازن. يوؤثر باركين�سون على 

كل �سخ�ض ب�سكل خمتلف وميكن اأن تتفاوت الأعرا�ض يف 

اأيام خمتلفة. قد ت�ستغرق الأعرا�ض �سنوات عديدة قبل اأن 

تبداأ يف الت�سبب مب�ساكل كبرية. عندما تفعل ذلك، فاإن كثري 

من هذه الأعرا�ض ميكن ال�سيطرة عليها بالعالج والدعم.

كيف تتم معاجلة مر�ض باركين�سون؟ 

قد ل يكون العالج لزمًا يف املراحل املبكرة جدا. وعندما 

تتقدم احلالة، ميكن اأن ت�ساعد الأدوية يف ال�سيطرة على 

الأعرا�ض وت�سمح للنا�ض اأن يوا�سلوا العي�ض باأمان 

وب�سورة م�ستقلة.

العالجات ال�سائعة ملر�ض باركين�سون

ليفودوبا )Levodopa( هو العالج الرئي�سي ملر�ض 

باركين�سون. وهو يعمل من خالل التحول اىل دوبامني 

يف الدماغ. دواء ليفودوبا يحتوي على عقاقري اأخرى – 

carbidopa )كاربيدوبا( ، benserazide )بين�سريازايد( 

اأو entacapone )انتكابون( - مل�ساعدته على الو�سول اىل 

الدماغ. 

  Madopar ،)سينيمت�( Sinemet :الأ�سماء التجارية *

)مادوبار(،  )�ستاليفو( Stalevo )لحظ Stalevo يت�سمن 

 .)COMT انتكابون( - انظر مثبطات( entacapone

 )Dopamine Agonist( اأدوية دوبامني اأغوني�ست

جتعل اخلاليا التي ت�ستخدم دوبامني تعمل بكفاءة اأكرب. 

لديها تاثري دائم اأطول من ليفودوبا، وميكن اأن ت�ستخدم 

مع ليفودوبا مل�ساعدته على العمل لفرتة اأطول.

 Cabaser ،)بارالوديل( Parlodel :الأ�سماء التجارية *

)كابا�سري(، Permax )بريماك�ض(، Apomine )ابومني(، 

Sifrol )�سيفريل(.

مثبطات ماو )MAO Inhibitors(، ول �سيما )�سلغيلني( 

selegeline، حتُدّ من خلل دوبامني يف الدماغ ، مما ي�سمح 

جلرعة اأقل من ليفودوبا باأن تكون اأكرث فعالية. 

 Selgene ،)الدبريل( Eldepryl :ال�سم التجاري *

)�سيلغني(.

مثبطات ،COMT ول �سيما entacapone )انتكابون( ، 

ت�ساعد ليفودوبا على الو�سول اىل الدماغ.

* ال�سم التجاري: Comtan )كومتان(

* مالحظة: ال�سماء التجارية تتغري من وقت لآخر 

ويتوفر اي�سا البديل اأو املاركات العامة.

املعلومات والدعم: باركين�سون ا�سرتاليا 189 644 1800 
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الآثار اجلانبية 

اأخذ اأدوية باركين�سون ميكن اأن ي�سبب م�ساكل اأخرى لبع�ض 

النا�ض، مبا يف ذلك:

الغثيان  •

احلركات غري الطوعية  •

تفاقم الإم�ساك  •

انخفا�ض �سغط الدم   •

الإرتباك والهلو�سة  •

•  امل�ساكل ال�سلوكية، مثل ال�سعور باحلاجة غري امل�سيطر 

عليها للعب القمار، اأو ممار�سة اجلن�ض، اأو ال�سعي 

ملمار�سة الهوايات.

الآثار اجلانبية ميكن معاجلتها عادة. ينبغي مناق�سة اأية 

م�ساكل مع الطبيب.

اإدارة اأدوية باركين�سون 

كل �سخ�ض لديه باركين�سون لديه اإحتياجات دوائية خمتلفة 

وميكن اأن ي�ستغرق بع�ض الوقت للعثورعلى الدواء الذي 

يعمل ب�سكل اأف�سل. يجد بع�ض النا�ض اأن فوائد الدوية 

تتقل�ض واأن العرا�ض تعود مع مرور الوقت. وميكن 

اأن يكون اأمرا م�ساعدا كتابة يوميات لالأعرا�ض ومتى 

حتدث حتى ي�ستطيع اأن يح�سب الطبيب ما هو اأكرث فعالية 

بالن�سبة للمواعيد واجلرعة. ومن املهم جتنب تغيري املواعيد 

اأو اجلرعة من دون التحدث اىل الطبيب. 

بع�ض العالجات للحالت الأخرى ميكن اأن ت�سبب م�ساكل 

لالأ�سخا�ض الذين ياخذون دواء مر�ض باركين�سون. وتعترب 

فكرة جيدة الإبقاء على قائمة بجميع الدوية لعر�سها على 

الطبيب اأو ال�سيديل قبل تناول اي ادويه جديدة او التوقف 

عن تناول اأية ادوية اأخرى.

عند الذهاب اىل امل�ست�سفى فمن ال�رشوري ان يفهم  

العاملون يف امل�ست�سفى باأن اأدوية مر�ض باركين�سون يجب 

ان توؤخذ يف الوقت املحدد ولي�ض فقط يف اجلولت الروتينية 

لالأدوية. واإحدى الطرق ل�سمان ذلك قيام الطبيب الذي 

ُيدِخل املري�ض اإىل امل�ست�سفى بت�سجيل  اجلرعة املو�سوفة 

وعدد املرات على الر�سم البياين لأدوية املري�ض.

اجلراحة ملر�ض باركين�سون

بع�ض الأ�سخا�ض الذين لديهم مر�ض باركين�سون قد 

ي�ستفيدون من اجلراحة، ل �سيما عندما ل تكون الأعرا�ض 

م�سيطر عليها مبا فيه الكفاية بوا�سطة الدوية. لي�ض كل 

�سخ�ض منا�سب لهذه املعاجلة، واجلراحة ل توؤخذ يف عني 

الإعتبار عادة يف املراحل املبكرة من احلالة.

ن�سائح لال�سخا�ض الذين لديهم مر�ض باركين�سون 

عند زيارة الطبيب املعالج : 

•   اإكتبوا قائمة من النقاط ملناق�ستها وخذوها معكم اإىل 

موعدكم مع الطبيب 

•   خذوا قائمة حديثة بجميع ادويتكم 

•   كونوا امناء ب�ساأن الأعرا�ض التي تعانوا منها 

•   اذا كنتم ل تفهمون �سيئا، اطلبوا من الطبيب تكراره او 

تف�سريه بطريقة خمتلفة 

•   اكتبوا اي �سيء مهم، او اطلبوا من الطبيب اأن يكتبه 

•   خذوا معكم احد افراد ال�رشة او اي �سخ�ض اخر داعم 

لكم 

•   اذا كنتم تتكلمون لغة غري الجنليزية فمن املهم جدا ان 

يكون هناك مرتجم اأو مرتجمة. اطلبوا اإح�سار املرتجم 

ال�سفوي عند حجزكم ملوعدكم. ح�سور املرتجم هو عادة 

جماين. 

توفر �سحيفة امل�ساعدة هذه معلومات عامة فقط. موؤ�س�سة 

باركين�سون ا�سرتاليا ل توؤيد اأي دواء معنّي وينبغي 

مناق�سة جميع الأدوية مع اإخت�سا�سي الرعاية ال�سحية.

هذا املن�سور من انتاج باركين�سون فيكتوريا مع دعم ال�سندوق 

 اخلريي لرئي�ض البلدية.  

باركين�سون فيكتوريا غري م�سوؤولة عن اي خطاأ او حذف يف هذا 

املن�سور. 
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للمزيد من املعلومات والدعم اإت�سلوا 

بباركين�سون ا�سرتاليا: 189 644 1800

للتحدث معنا يف لغة غري اللغة النكليزية

هاتف: 450 131 واأطلبوا مرتجم يف لغتكم 

ليو�سلكم مع باركين�سون ا�سرتاليا يف وليتكم اأو 

اإقليمكم. هذه اخلدمة جمانية.

هذه ال�سحيفة و�سحائف اأخرى متوفرة يف 

جمموعة وا�سعة من اللغات املجتمعية. اإت�سلوا بنا 

اأو قوموا بتحميلها من موقعنا على النرتنت.

www.parkinsons.org.au


