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ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

فنيتويين )ﺑاإلنجليزية (Phenytoin :ھو ﺩﻭاء يستخدم كمضاﺩ للصرع ﻭاﺣيانا الﺿطراﺑات نظم

فينيتوين

القلب.ينتمي الى ﻣن ﻣجموعة االﺩﻭية ﻣن الھيدانتوينات) .(Hydantoinsالفنيتويين أﻭ )ثنائي فينيل
ھيدانتوين( ﺗم ﺗصنيعه ألﻭﻝ ﻣرة ﻣن قبل الكيميائي األلماني ھاينريش ﺑيلتز) (Heinrich Biltzفي
عام  [1]،1908ﻭيستخدم على نطاق ﻭاسع للعالج ﻁويل االﻣد ألﻣراض الصرع المختلفة
،ﻣثل):الصرع الكبير ), (Grand Malﺻرع الفص الصدغي ).(Temporal Lobe Epilepsy
ﻭيقلل الفينيتويين ﻣن ﺧطر ﺣدﻭث االﺧتالﺟات عن ﻁريق الحد ﻣن افراغ الشحنات الكھرﺑائية ﻣن
][ 2

ﺩاﺧل الدﻣاغ.


 1ﻁرق االستعماﻝ
 2االثاﺭ الجانبية
 3المراﺟع
 4ﻭﺻالت اﺿافية
االسم النظامي )(IUPAC

 

5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione

البياﻧات السريرية
يعطى الفينيتوين كمضاﺩ للصرع ﺑمقداﺭ ﺣوالي 15الى  20ﻣلغ يوﻣيا  ،ﻭلكن يجب في ﺣالة ﺗناﻭله
ﻣراقبة ﻣستواه في الدم . ،ﻭيمكن إعطاء الدﻭاء عن ﻁريق الوﺭيد ايضا.ﻭعدﺩ الجرعات للبالغين
ھي  600 - 150ﻣلغ في اليوم.ﻭلالاﻁفاﻝ ﻣن  5الى  8ﻣلغ ﻣن ﻣرة الى ثالث ﻣرات في اليوم .ﻭيتم
][2

اﺧذه ﻣع الطعام اﻭ الماء.

 
االثاﺭ الجانبية للفينيتوئين ﺗظھر على شكل انتفاخ في اللثة يكوﻥ اكثر ﻭﺿوﺣا عند االﻁفاﻝ،ﻭفي

األسم التجاﺭي
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فئة سالمة الحمل
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الوضع القاﻧوﻧي

℞ Prescription only

طرق التناﻭﻝ

Oral, parenteral
ﺑياﻧات الحراﺋك الدﻭاﺋية

ﺣاالت الحمل ﺗم ﺗوثيق ﺣالت ﻣن ﻅھوﺭ عيوﺏ في المواليد ،ﻭلكن ﻣن الصعب الجزم ،ﺑشكل
ﻣطلق ،ﻣا اﺫا كانت ھذه التشوھات ناﺟمة عن ﺗعاﻁي ھذا الدﻭاء اﻭ عن ﻣرض اﺧر .
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Dilantin

oral, 24.4% 70-100%
التوافر البيولوﺟي

for rectal and
intravenous
administration

الرﺑط البرﻭﺗيني

90%

األيض

hepatic

عمر النصف الحيوي

hours 24–6
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الكياﻧات الكيمياﺋية

CHEBI:8107

لألھمية البيولوﺟية

Medicines for Epilepsy: Dilantin (http://old.epilepsyfoundation.org

((http://www.remarkablemedicine.com
Phenytoin Pharmacokinetics (http://www.pubpk.org
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مختبر علم األحياء
الجزيئي األﻭﺭﻭﺑي

CHEMBL16

الكيمياﺋي
ﺑياﻧات كيمياﺋية
C15H12N2O2

الصيغة الكيمياﺋية

g/mol 252.268

الكتلة الجزيئية

[]أﻅھر

مواﺻفات اإلدﺧاﻝ النصي المبسط للجزيئات

[]أﻅھر

المعرف الكيمياﺋي الدﻭلي
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