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ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

الكوكايين )ﺑاإلنجليزية (Cocaine :يعتبر أﺷد المنشطات الطبيعية .ﻭيستخلص ﻣن أﻭﺭاق نبات

كوكايين

الكوكا الذي ينمو في أﻣريكا الجنوﺑية ﺣيث يمضغه األھالي ﻭھو ﻣعرﻭف لديھم ﻣنذ  5000عاﻡ
ﺧاصة ﺑوليفيا ﻭﺑيرﻭ أﻭ يضعونه ﻣع الشاي ﻭيشرﺑونه لالنتعاش ﻭالتغلب علي التعب .ﻭكانت ﻣاﺩة
الكوكايين النقية قد عزلت عن النبات عاﻡ  1880ﺑواسطة ألفريد نيماﻥ )ﺑاإلنجليزيةAlfred :
 (Niemanﻭكانت ﺗستعمل كمخدﺭ ﻣوﺿعي في ﺟراﺣات العين ﻭاألنف ﻭالحلق ألﻥ ھذه الماﺩة
ﺗضيق األﻭعية الدﻣوية ﻭﺗمنع النزيف .ﻭقد استعمله األﻁباء في ﺑداية القرﻥ الماﺿي كعالج
لالكتئاﺏ سيجموند فرﻭيد )ﺑاإلنجليزية ( Sigmund Freud :ﻭعسر الھضم ﻭاألﺯﻣة الشعبية,
ﻭاالعتماﺩ على المخدﺭات!! كما كانت ﺗخلط اﻭﺭاق الكوكا ﻭنبات الكوال لتصنيع ﻣشرﻭﺏ الكوكا
كوال ﻭلكن اعتباﺭا ﻣن  1906ﻣنع ﺗداﻭﻝ الكوكايين في الصيدليات ﻭإﺿافته على المشرﻭﺑات
ﻭﺣاليا اليستعمل الكوكايين في العالج .ﻭالكوكايين ﻣسحوق أﺑيض ﻭيضاف ﻣسحوق السكر له أﻭ
ﻣاﺩة الليدﻭكايين المخدﺭة ﻣوﺿوعيا لتخفيفه ﻭلغشه .ﻭالكوكايين ھيدﺭﻭكلوﺭيد يستنشق كمسحوق أﻭ
يذاﺏ في الماء للحقن ﺑالوﺭيد أﻭ يدﺧن ﻭيعطي ﺗأثير الحقن عبر الرﺋة .ﻭالذين يدﺧنوﻥ الكوكايين
االسم النظامي )(IUPAC

يعانوﻥ ﻣن قصر التنفس ﻭآالﻡ صدﺭية ﻣبرﺣة نتيجة ﺟرح الرﺋة ﻭنزيفھا .ﻭالكوكايين يصل المخ
في ﻣدة  5 -3ﺩقاﺋق ﻭﺑالوﺭيد في  30 – 15ثانية.

methyl (1R,2R,3S,5S)-3- (benzoyloxy)-8-methyl8-azabicyclo[3.2.1] octane-2-carboxylate

البياﻧات السريرية
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أﺣتمالية اإلدمان

)Schedule II (US
Narcotic Schedules I

ﺩأﺏ الھنوﺩ الحمر الذين يعيشوﻥ في ﺟباﻝ األنديز في أﻣريكا الجنوﺑية على ﻣضغ أﻭﺭاق الكوكا
آلالف السنين .ﻭھذا اليولد ﺷعوﺭاً ﺑالنشوة ،لكنه يقلل اإلﺣساس ﺑالتعب ﻭالجوع .اكتشف أﺣد

III (UN

(and

High
Topical, Oral,

طرق التناﻭﻝ

Insufflation, IV, PO
ﺑياﻧات الحراﺋك الدﻭاﺋية

العلماء األلماﻥ كيفية استخراج الكوكايين ﻣن أﻭﺭاق الكوكا في ﻣنتصف القرﻥ التاسع عشر .ﻭقد
اعتبره كثير ﻣن األﻁباء في البداية ﻣعجزة في عالم الدﻭاء .ﻭفي أﻭاﺧر القرﻥ التاسع عشر ،ﻭصفه

][1

األﻁباء ﺩﻭا ًء لجميع أنواع االعتالالت العقلية ﻭالبدنية ،ﺑما فيھا اإلﺭھاق ﻭاإلﺣباﻁ ،ﻭﻣعاقرة

Insufflated:

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

التوافر البيولوجي

لذلك صاﺭ المخدﺭ ﻭاسع االستخداﻡ.

][3

Oral: 33%
][2

60 –80%

Nasal Spray:
]25[4]–43%[1

الكوكاﺋين ھو ﺷبه قلوي ﺑلوﺭي ﻣكتسب ﻣن أﻭﺭاق نبات الكوكا .ھو ﻣنبه للجھاﺯ العصبي المركزي
ﻭقاﻣع للشھية ،يخلق إﺣساسا ً ﻣبتھجا ً ﻣن السعاﺩة ﻭالطاقة المتزايدة .ﻣع أنه يكثر استخداﻣه للتسلية

األيض

Hepatic CYP3A4

ﺑفعل ھذا التأثير ،يعتبر أيضا ً ﻣخدﺭاً ﻣوﺿوعيا ً يستعمل في ﺟراﺣة الحنجرة ﻭالعين في القرﻥ

عمر النصف الحيوي

hour 1
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التاسع عشر ﻭﺑداية القرﻥ العشرين .الكوكاﺋين ﻣاﺩة ﻣسببة لإلﺩﻣاﻥ ،ﻭاﻣتالكه أﻭ ﺯﺭاعته أﻭ ﺗوﺯيعه
أﻣر غير ﺷرعي ألغراض غير ﻁبية في ﺟميع أنحاء العالم.

Renal (benzoylecgonine
االطّراح

and ecgonine methyl
(ester

  
الكوكايين ﻣنبه ،أي أنه يزيد ﻣن نشاﻁ الجھاﺯ العصبي .[6]..ﻭيسبب الكوكايين ﺯياﺩة ﻣفاﺟئة في
سرعة ﺿرﺑات القلب ﻭﺿغط الدﻡ .كما يولّد ﺷعوﺭًا ﺑسعاﺩة ﻭھمية .ﻭيشعر المتعاﻁي ﺑالتنبه ﻭالقوة.

معرفات
ﺭقم CAS

50-36-2
N01BC01 R02AD03
(http://www.whocc.no

ﻭيبدﻭ له أﻥ ﺗفكيره أﻭﺿح ﻭأفضل ﻣن المعتاﺩ .ﻭيتولد ﺑين ﺣين ﻭآﺧر ﺷعوﺭ قوي ﺑالخوف ﻭعدﻡ
االﺭﺗياح ﺑدالً ﻣن الشعوﺭ المنتظر ﺑالنشوة.

/atc_ddd_index
/?code=R02AD03),

قد يكوﻥ ﺗعاﻁي الكوكايين ﻣن ﺑاﺏ االعتياﺩ .ﻭعندﻣا يتالﺷى ﺗأثير المخدﺭ ﺑعد  20إلى 40

S01HA01

ﺩقيقة [7].،يشعر المتعاﻁي ﺑاإلﺣباﻁ غالبا ،فيتناﻭﻝ ﺟرعة أﺧرى ﻣحاﻭال استعاﺩة الشعوﺭ ﺑالفرح.

(http://www.whocc.no

ﻭقد ينتھي األﻣر ﺑمن يعتاﺩ ﺗعاﻁي الكوكايين إلى اإلﺣساس ﺑأنه ليس ھناك ﻣتعة في أي ﺷيء ﺑدﻭﻥ

كود ATC

/atc_ddd_index

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

/?code=S01HA01),
S02DA02

يتسبب ﺗعاﻁي الكوكايين لفترة ﻁويلة في ﻣعاناة البعض ﻣن اإلﺣباﻁ أﻭ ﻣن ال ﱡذھاﻥ ﻭھو انھياﺭ
عصبي ﺷديد يجعلھم ي ُش ّكوﻥ ﻭيخافوﻥ ﺑشكل اليمت للواقع ﺑصلة .ﻭقد ﺗستمر ھذه األعراض

(http://www.whocc.no
/atc_ddd_index

ألساﺑيع أﻭ ﺷھوﺭ ﺣتى ﺑعد إقالع المتعاﻁي عن المخدﺭ.

 

(/?code=S02DA02
ﺑوﺑكيم )CID 5760 (PubChem
IUPHAR ligand

2286

إلى اآلﻥ ال يوﺟد عالج عقاقيري يستخدﻡ لإلقالع عن إﺩﻣاﻥ الكوكايين كما ھو الحاﻝ في ﻣركبات

ﺑنك العقاقير

الميثاﺩﻭﻥ  methadoneأﻭ  levamethadylالتي ﺗستخدﻡ في عالج إﺩﻣاﻥ ﻣشتقات األفيوﻥ )ﻣثل

)(DrugBank

الھيرﻭين( .ﻣع ﻭﺟوﺩ العديد ﻣن المركبات العقاقيرية التي ﺗم إعتماﺩ استخداﻣھا في أعراض أﺧرى
ﺗُختبر اآلﻥ في عالج إﺩﻣاﻥ الكوكايين .ﻭ في ﻣعظم األﺣواﻝ فإﻥ ﻣدﻣني الكوكايين غالبًا ﻣا ﻭصفوا

كيم سبايدﺭ

10194104

ﺑكونھم إﻣا أﻁفاﻝ يعانوﻥ ﻣن كثرة الحركة ﻭ ﺗشتت ﺗركيز  ADHDأﻭ يعانوﻥ ﻣن اﺿطراﺑات

معرف المكون الفريد

I5Y540LHVR

ﻭﺟدانية ﻭالذين استخدﻣوا ﻣركبات الريتالين أﻭ الليثيوﻡ ﻭھذاﻥ النوعاﻥ ﻣن األﺩﻭية ال يمثالﻥ أى

موسوعة كيوتو للجينات

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

ﻭالمجينات

قبل استخداﻡ أي ﻣن الماﺩﺗين في عالج إﺩﻣاﻥ الكوكايين ،ففي استخداﻡ الريتالين في عالج ADHD

الكياﻧات الكيمياﺋية

ﻣن الممكن أﻥ يتسبب في نمو الشعوﺭ ﺑاإلﺩﻣاﻥ الشديد إلى الكوكايين.

لألھمية البيولوجية

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

مختبر علم األﺣياء

المفعوﻝ ﺣتى يكوﻥ إفراﺯه في الدﻡ ﺑمعدﻝ ﺑطئ إال أنه كاﻥ الﺑد ﻣن ﺗوﺿيح ﺗلك المخاﻁر التي ﺭﺑما

الجزيئي األﻭﺭﻭﺑي

ﺗحدث أثناء العالج .ﻭﺗشير الكثير ﻣن الدالﺋل أﻥ استخداﻡ الكوكايين لفترات ﻁويلة يؤثر على ﻁبيعة
عمل الكثير ﻣن النواقل العصبية ﺧاصةً الدﻭﺑاﻣين ﻭ السيرﻭﺗونين ﺑالخلل .ﻭ لذلك فإﻥ الكوكايين

الكيمياﺋي
methylbenzoylecgonine,

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

benzoylmethylecgonine,

الدﻭﺑاﻣين الﺯالت في النمو إال أنه ﻣن الصعب إلثبات أﻥ المواﺩ التي نظريًا لھا القدﺭة على ﺗعديل
عمل الدﻭﺑاﻣين ﻣن الممكن أﻥ ﺗحدث ﺧلالً أثناء فترات العالج.
ﻭ ﻣن المحاﻭالت التي استخدﻣت في عالج إﺩﻣاﻥ ﻣركبات الكوكايين استخداﻡ ﻣضاﺩات االكتئاﺏ
ثالثية الحلقات  TCAﻭالتي نجحت فقط في إعطاء ﺑعض النتاﺋج اإليجاﺑية في ﺑداية ﻣراﺣل عالج
الحاالت البسيطة ﻣن اإلﺩﻣاﻥ ﻣع غياﺏ أى نتاﺋج أﻭ ﺗأثير في الحاالت المتوسطة ﻭ ﺷديدة اإلعتماﺩ.
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مرادفات

DB00907
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CHEBI:27958

CHEMBL120901

ecgonine methyl ester
benzoate,
2b-Carbomethoxy
-3b-benzoyloxy tropane
ﺑياﻧات كيمياﺋية
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C17H21NO4

الصيغة الكيمياﺋية

g/mol 303.353

الكتلة الجزيئية

[]أﻅھر

مواﺻفات اإلدخاﻝ النصي المبسط للجزيئات

[]أﻅھر

المعرف الكيمياﺋي الدﻭلي
البياﻧات الفيزياﺋية
(C (208 °F° 98

ﻧقطة االﻧصھاﺭ

(C (369 °F° 187

ﻧقطة الغليان

HCl: 1800-2500 mg/mL
((20 °C

الذﻭﺑان في الماء

ﻭقد استخدﻣت ﻣركبات أﺧرى ﻣثل ﻣضاﺩات االكتئاﺏ أﺣاﺩية األﻣين ﻭ ﻣثبطات استرﺟاع
 ﻭ في ﺩﺭاسة ﻭصلت.السيرﻭﺗونين ﻭ ﻣضاﺩات الذھاﻥ ﻭﻣركبات الليثيوﻡ ﻭ ﻣضاﺩات الصرع
( اليوﻡ )أﺣد ﻣضاﺩات الصرع القديمة/ﻣجم300  ﺑھا إلىphyntoin ﺟرعات ﻣركبات إيبانيوﺗين
 ﻭلكن كل ھذه المواﺩ ﻭ الدﺭاسات،ﻭالتي أثرت ﺑشكل إيجاﺑي على اإلقالع عن استخداﻡ الكوكايين
[8]

غير ﻣؤكدة ﺣتى اآلﻥ

  
ﻣنشطات
قاﺋمة الدﻭﻝ ﺣسب انتشاﺭ استخداﻡ الكوكايين
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