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Cفئة س�مة الحمل

الوضع القانوني

Controlled (S8) (AU)

Schedule I (CA) A (UK)

Schedule II (US)

Narcotic Schedules I

and III (UN(

Highأحتمالية ا�دمان

طرق التناول
Topical, Oral,

Insufflation, IV, PO

بيانات الحرائك الدوائية

التوافر البيولوجي

Oral: 33% ]1[

Insufflated:

60 ]2[ –80% ]3[

Nasal Spray:

25 ]4[ –43% ]1[

Hepatic CYP3A4ا-يض

hour 1عمر النصف الحيوي

كوكايين

�������
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

) يعتبر أشد المنشطات الطبيعية. ويستخلص من أوراق نباتCocaine: با�نجليزية (الكوكايين

 عام5000الكوكا الذي ينمو في أمريكا الجنوبية حيث يمضغه ا.ھالي وھو معروف لديھم منذ 

 أو يضعونه مع الشاي ويشربونه ل?نتعاش والتغلب علي التعب. وكانت مادةوبيرو بوليفياخاصة 

Alfred: با�نجليزية (ألفريد نيمان بواسطة 1880الكوكايين النقية قد عزلت عن النبات عام 

Niemanوكانت تستعمل كمخدر موضعي في جراحات العين وا.نف والحلق .ن ھذه المادة (

 وتمنع النزيف. وقد استعمله ا.طباء في بداية القرن الماضي كع?جتضيق ا.وعية الدموية

 ) وعسر الھضم وا.زمة الشعبية,Sigmund Freud: با�نجليزية (سيجموند فرويدل?كتئاب 

الكوكاواRعتماد على المخدرات!! كما كانت تخلط اوراق الكوكا ونبات الكوR لتصنيع مشروب 

Rمنع تداول الكوكايين في الصيدليات وإضافته على المشروبات1906 ولكن اعتبارا من كو 

وحاليا Rيستعمل الكوكايين في الع?ج. والكوكايين مسحوق أبيض ويضاف مسحوق السكر له أو

 المخدرة موضوعيا لتخفيفه ولغشه. والكوكايين ھيدروكلوريد يستنشق كمسحوق أوالليدوكايينمادة 

يينيذاب في الماء للحقن بالوريد أو يدخن ويعطي تأثير الحقن عبر الرئة. والذين يدخنون الكوكا

يعانون من قصر التنفس وآRم صدرية مبرحة نتيجة جرح الرئة ونزيفھا. والكوكايين يصل المخ

 ثانية.30 – 15 دقائق وبالوريد في 5- 3في مدة 
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نبذة تاريخية 1

ا_ثار الطبية 2

الع?ج الدوائي 3

أنظر أيضا 4

المراجع 5
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 على مضغ أوراق الكوكاأمريكا الجنوبية في جبال ا.نديز الذين يعيشون في الھنود الحمردأب 

. اكتشف أحدوالجوع_Rف السنين. وھذا Rيولد شعوراً بالنشوة، لكنه يقلل ا�حساس بالتعب 

العلماء ا.لمان كيفية استخراج الكوكايين من أوراق الكوكا في منتصف القرن التاسع عشر. وقد

فهاعتبره كثير من ا.طباء في البداية معجزة في عالم الدواء. وفي أواخر القرن التاسع عشر، وص

ا.طباء دواًء لجميع أنواع اRعت?Rت العقلية والبدنية، بما فيھا ا�رھاق وا�حباط، ومعاقرة

الخمور وإدمان المورفين. واحتوى كثير من ا.دوية المرخص بھا في ذلك الوقت على الكوكايين،

لذلك صار المخدر واسع اRستخدام.

 المركزيللجھاز العصبي. ھو منبه الكوكا بلوري مكتسب من أوراق نبات شبه قلويالكوكائين ھو 

 للتسليةوقامع للشھية، يخلق إحساساً مبتھجاً من السعادة والطاقة المتزايدة. مع أنه يكثر استخدامه

بفعل ھذا التأثير، يعتبر أيضاً مخدراً موضوعياً يستعمل في جراحة الحنجرة والعين في القرن
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ا
طّراح

Renal (benzoylecgonine

and ecgonine methyl

ester(

معرفات

 CAS50-36-2رقم 

ATCكود 

N01BC01 R02AD03

(http://www.whocc.no

/atc_ddd_index

/?code=R02AD03),

S01HA01

(http://www.whocc.no

/atc_ddd_index

/?code=S01HA01),

S02DA02

(http://www.whocc.no

/atc_ddd_index

/?code=S02DA02(

PubChem(CID 5760 (بوبكيم

IUPHAR ligand2286

بنك العقاقير

)DrugBank(
DB00907

 10194104كيم سبايدر

 I5Y540LHVRمعرف المكون الفريد

موسوعة كيوتو للجينات

والمجينات
D00110 

الكيانات الكيميائية

ل@ھمية البيولوجية
CHEBI:27958 

مختبر علم ا-حياء

الجزيئي ا-وروبي

الكيميائي

CHEMBL120901 

مرادفات

methylbenzoylecgonine,

benzoylmethylecgonine,

ecgonine methyl ester

benzoate,

2b-Carbomethoxy

-3b-benzoyloxy tropane

بيانات كيميائية

زيعهالتاسع عشر وبداية القرن العشرين. الكوكائين مادة مسببة لiدمان، وامت?كه أو زراعته أو تو

أمر غير شرعي .غراض غير طبية في جميع أنحاء العالم.
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. ويسبب الكوكايين زيادة مفاجئة في]6[الكوكايين منبه، أي أنه يزيد من نشاط الجھاز العصبي..

قوة.سرعة ضربات القلب وضغط الدم. كما يولّد شعوًرا بسعادة وھمية. ويشعر المتعاطي بالتنبه وال

ويبدو له أن تفكيره أوضح وأفضل من المعتاد. ويتولد بين حين وآخر شعور قوي بالخوف وعدم

اRرتياح بدRً من الشعور المنتظر بالنشوة.

40 إلى 20قد يكون تعاطي الكوكايين من باب اRعتياد. وعندما يت?شى تأثير المخدر بعد 

 يشعر المتعاطي با�حباط غالبا، فيتناول جرعة أخرى محاوR استعادة الشعور بالفرح.]7[دقيقة،.

وقد ينتھي ا.مر بمن يعتاد تعاطي الكوكايين إلى ا�حساس بأنه ليس ھناك متعة في أي شيء بدون

الكوكايين. ومن ثم يلجأ بعض المتعاطين إلى التماس المخدر بصفة دائمة.

يتسبب تعاطي الكوكايين لفترة طويلة في معاناة البعض من ا�حباط أو من الذُّھان وھو انھيار

عصبي شديد يجعلھم يُشّكون ويخافون بشكل Rيمت للواقع بصلة. وقد تستمر ھذه ا.عراض

.سابيع أو شھور حتى بعد إق?ع المتعاطي عن المخدر.
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إلى ا_ن R يوجد ع?ج عقاقيري يستخدم لiق?ع عن إدمان الكوكايين كما ھو الحال في مركبات

 التي تستخدم في ع?ج إدمان مشتقات ا.فيون (مثلlevamethadyl أو methadoneالميثادون 

رىالھيروين). مع وجود العديد من المركبات العقاقيرية التي تم إعتماد استخدامھا في أعراض أخ

واتُختبر ا_ن في ع?ج إدمان الكوكايين. و في معظم ا.حوال فإن مدمني الكوكايين غالبًا ما وصف

 أو يعانون من اضطراباتADHDبكونھم إما أطفال يعانون من كثرة الحركة و تشتت تركيز 

أىوجدانية والذين استخدموا مركبات الريتالين أو الليثيوم وھذان النوعان من ا.دوية R يمث?ن 

فائدة في حال غياب اRضطراب نفسه وعلى ذلك على الطبيب أن يستقصي أشد معايير التشخيص

ADHDقبل استخدام أي من المادتين في ع?ج إدمان الكوكايين، ففي استخدام الريتالين في ع?ج 

من الممكن أن يتسبب في نمو الشعور با�دمان الشديد إلى الكوكايين.

ومع أن الشعور الذي يمثل ھذا اRدمان من الممكن أن يكون ضعيف في حالة استخدام نوع طويل

ماالمفعول حتى يكون إفرازه في الدم بمعدل بطئ إR أنه كان Rبد من توضيح تلك المخاطر التي رب

بيعةتحدث أثناء الع?ج. وتشير الكثير من الدRئل أن استخدام الكوكايين لفترات طويلة يؤثر على ط

يينعمل الكثير من النواقل العصبية خاصةً الدوبامين و السيروتونين بالخلل. و لذلك فإن الكوكا

يخلق حالة من نقص الدوبامين النوعي و مع أن نظرية الخلل الذي يحدثه الكوكايين في عمل

عديلالدوبامين Rزالت في النمو إR أنه من الصعب �ثبات أن المواد التي نظريًا لھا القدرة على ت

عمل الدوبامين من الممكن أن تحدث خل?ً أثناء فترات الع?ج.

و من المحاوRت التي استخدمت في ع?ج إدمان مركبات الكوكايين استخدام مضادات اRكتئاب

 والتي نجحت فقط في إعطاء بعض النتائج ا�يجابية في بداية مراحل ع?جTCAث?ثية الحلقات 

.الحاRت البسيطة من ا�دمان مع غياب أى نتائج أو تأثير في الحاRت المتوسطة و شديدة ا�عتماد
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] أظھر [

] أظھر [

Cالصيغة الكيميائية
17

H
21

NO
4

 

g/mol 303.353الكتلة الجزيئية

مواصفات ا�دخال النصي المبسط للجزيئات

المعرف الكيميائي الدولي

البيانات الفيزيائية

)C (208 °F °98نقطة ا
نصھار

)C (369 °F °187نقطة الغليان

الذوبان في الماء
HCl: 1800-2500 mg/mL

(20 °C(

  )what is this?)  (verify(

Data from The Lancet suggests cocaine is

ranked both the 2nd most addictive and the

2nd most harmful of 20 popular recreational

drugs.]5[

وقد استخدمت مركبات أخرى مثل مضادات اRكتئاب أحادية ا.مين و مثبطات استرجاع

السيروتونين و مضادات الذھان ومركبات الليثيوم و مضادات الصرع. و في دراسة وصلت

مجم/ اليوم (أحد مضادات الصرع القديمة)300 بھا إلى phyntoinجرعات مركبات إيبانيوتين 

والتي أثرت بشكل إيجابي على ا�ق?ع عن استخدام الكوكايين، ولكن كل ھذه المواد و الدراسات

]8[غير مؤكدة حتى ا_ن 
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منشطات

قائمة الدول حسب انتشار استخدام الكوكايين
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