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 :أھداف الع�ج الدوائية

الغاية ھي تحقيق أفضل نتيجة ع1جية بأقل جرعة ممكنة و,بد من التذكير بأن شدة 

  . تجابة للدواء تتعلق بتركيز الجرعة الدوائية وطريقة إعطاء الدواءا,س

  : صفات الدواء المثالي

ال بحيث أن الدواء يُظھر ا,ستجابة المطلوبة منه وھذه :  الفعالية-1 ( الدواء ,بد أن يكون فعَّ

  . أھم صفة للدواء) الفعالية 

حتى في التراكيز أو الجرعات العالية يجب أن يمتاز الدواء با�مان أو الس1مة :  الس1مة-2

المستخدمة لفترات طويلة ويمكن القول أنَّهُ , يوجد دواء آمن لكن لدينا أدوية قريبة من 

  . ا�مان لديھا مجال تكون ضمنه آمنة نسميه التركيز الع1جي أو المدى الع1جي

خ1يا بسبب وجود يجب أن ينحصر تأثير الدواء على مجموعة معينة من ال:  ا,نتقائية-3

مستقب1ت وبذلك يحدث الفعالية المطلوبة بدون أن يؤثر على كامل الجسم في بعض الحا,ت 

  . قد يكون تأثير الدواء عام وعليه فھذا الدواء يكون مرفوض و, يمكن استخدامه

  . استخدام مانعات الحمل الفموية يمكن أن يسبب إعياء وتوعك وشعور باXكتئاب: أمثلة

 تسبب حالة من اXمساك كما يمكن أن يؤدي ا�دوية المسكنة المركزية مثل المورفينم استخدا

 .إلى تثبيط الوظيفة التنفسية إذا اعطي بجرعات عالية

 يجب أن يمتاز الدواء بخاصية التأثير لفترة زمنية محددة أي , يكون : الفعل العكوس-4

التخدير يجب أن , تستمر لفترة طويلة أدوية : مثال. ھناك تأثير دائم، غير قابل ل_زالة

  .ويجب أن تمتاز بالفعل العكوس

التنبؤ بقدرة الدواء على إحداث نتائج ع1جية مطلوبة فيمكن اعتبار الدواء غير :  التنبؤ-5

  . مرغوب إذا لم يحقق نتائج مطلوبة



. ئھاأي , يكون ھناك فرط في عدد الجرعات وصعوبة في طريقة إعطا:  سھولة اXعطاء-6

كلما كانت طريقة إعطاء الدواء سھلة ھذا بدوره يقود إلى سھولة إعطاء التعليمات للمريض 

والتي تقود إلى مطاوعة المريض �خذ الدواء وبالتالي تحقيق ا,ستجابة المطلوبة فھناك 

  . بعض المرضى الذين يوقفون تناول الدواء بسبب طريقة أخذه المعقدة

إذا كان المريض يأخذ أكثر من مجموعة أو زمرة دوائية : وائية الخلو من التداخ1ت الد-7

  . ,بد أن تكون ھذه ا�دوية , تتداخل مع بعضھا البعض و, تحدث تداخ1ت سلبية

بعض ا�دوية ممكن أن تزيد من فعلھا اfخر وبعض الحا,ت ا�خرى : في بعض الحا,ت 

  . ا�خرى أو تكبحھا وتمنع آلية عملھاممكن أن تعاكسھا أي ممكن أن تزيد من فعل ا�دوية 

أي أن الدواء ليس فقط . إذا شخص يتناول الكحول ن1حظ أنّهُ يسبب تثبيط المنعكس التنفس

فعله مھدئ بل يسبب تثبيط كامل �ن الكحول أثر على المادة الدوائية وأعطاھا فعل مضاعف 

 .تداخ1ت الدوائيةأّدى إلى تثبيط التنفس بشكل كامل لذلك ,بد من اXنتباه لل

أن ينخفض مستواھا ضمن الدم أو تركيزھا ضمن ) الصادات الحيوية ( ممكن بعض ا�دوية 

  . الدم وقت أن تترافق بمركبات الحديد أو مركبات الكالسيوم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يمكن أن تكون بعض ا�دوية فعالة جداً ولكن غالية الثمن وبالتالي المرضى :  الكلفة القليلة-8

 يستطيعون شرائھا ونتيجة لذلك ,يكون الدواء بمتناول الجميع لذلك من الممكن استخدام ,

ھرمونات النمو تعتبر من ا�دوية . دواء فعاليته أقل وبثمن أقل ليصبح بمتناول كافة المرضى

 . المكلفة جداً 

ميائية من ا�دوية تركيبية صنعية أي ھي عبارة عن مواد كي% 99:  ا,ستقرار الكيميائي-9

فتخرب الصيغة . لذلك من الضروري أن تتمتع ھذه ا�دوية با,ستقرار أثناء فترة الص1حية

  . الكيميائية , يترافق مع أي فائدة مرجوة من الدواء وعلى العكس قد يكون سام

حتى يمكن تتدواله بشكل جيد مث1 السيتامول ھو اسم :  أن يمتاز باسم بسيط سھل التذكر- 10

  .حد يتذكر ا,سم العلمي والكيميائي وھو ا�سيتا أمينوفينشائع و, أ

  : كيفية تطور ا$دوية

إن جميع ا�دوية قبل أن تباع يجب أن تمر بتجارب و اختبارات التحري عن الفوائد الع1جية 

  . والتأثيرات الجانبية و ا�ضرار التي يمكن أن تحدثھا

تكون بالدرجة ا�ولى على : ارات مخبرية إجراء اختبارات قبل سريرية أو ما يسمى اختب-1

ومن ثم التطبيق على . المستنبتات الخلوية التي تساعدنا في تحديد أنظمة الجرعات الع1جية

  حيوانات التجربة وم1حظة التأثيرات الع1جية والسمية ودراسة التأثيرات على ا�نسجة التي 

 . لكبد والكلى وخاصة التأثيرات على ارالتي يصعب دراستھا لدى البش

  .  سليمين يتم فيھا استثناء المرضىن وجود متطوعي-2

  .  الدراسة يجب أن تكون عشوائية منتظمة-3



في ھذه الحالة يمكن نشر الدواء في الصيدليات والمشافي وتسجيل :  اXعطاء العام-4

اء على مستو التأثيرات الجانبية، فھناك بعض التأثيرات الجانبية ,تظھر إ, عندما ينُشر الدو

  . عام

   :الجرعات

  .  أول جرعة تعطى للمريض حتى تصل إلى التركيز الب1سمي المطلوب:جرعات التحميل

  .التأثير الع1جي المطلوبعلى  وھي الجرعة التي تعطى بھدف المحافظة :جرعات الصيانة

  .  محددة الھدف منه إعطاء الدواء والحصول على تأثيرات خ1ل فترة زمنية :برنامج الجرعة

 ھي المسافة اfمنة التي تفصل التركيز الع1جي ا�دنى عن التركيز السمي :النافذة الع�جية

  . ا�دنى للدواء

  

-15ل ومجال سمي يتراواح مابين /ملغ10-7 التيوفيللين يمتاز بمجال ع1جي يتراوح :مثال

  ل /ملغ17-8ل ولذلك النافذة الع1جية يجب أن تظل محصورة بين المجال /ملغ20

   :حساب الجرعات

يختلف تجاوب ا�طفال تماماً عن تجاوب الكبار وھناك مقاييس تساھم في تحديد الجرعة 

  . العظمى لtطفال

  .  من جرعة البالغ أي نفس جرعة البالغ4/4 سنة تكون الجرعة 18 ا�شخاص فوق -

  .  من جرعة البالغ4/3سنة يأخذن ) 18- 14( ا�شخاص -

  .  يعني نصف جرعة البالغ4/2 سنوات يأخذون 7سنة وفوق  14 ا�شخاص تحت -

  . سنوات يأخذون ثلث جرعة البالغ) 7-6( ا�شخاص الذين أعمارھم بين -

  .   جرعة البالغ4/1سنوات يأخذون ) 6-4( ا�شخاص الذين أعمارھم بين -



 . من جرعة البالغ6/1 ا�طفال تحت ا�ربع سنوات وفوق السنتين يتناولون -

  .  من جرعة البالغ8/1طفال تحت السنتين يتناولون  ا�-

  .  من جرعة البالغ12/1 ا�طفال تحت السنة وعمرھم أشھر يتناولون -

  .  من جرعة البالغ24/1 ا�طفال الرضع يأخذون -

  الع�قة بين الحمل وا$دوية

وتصنف ا�دوية تبعاً . يفضل عدم إعطاء الدواء أثناء الحمل �نه يھدد حياة ا�م والجنين

  :لدرجة ا�مان أثناء الحمل إلى خمس زمر

  A  - جنة وفي أيtأظھرت الدراسة أن ھذه ا�دوية , تسبب أي تأثيرات أو تشوھات ل 

  . اfمنةبزمرة ا�دوية مرحلة من مراحل الحمل لذلك تعتبر ھذه الزمرة 

 B  - أظھرت الدراسات وجود آثار جانبية على ا�جنة مع عدم وجود أي تشوھات في أي 

   ).أمان غير مثبت(مرحلة من مراحل الحمل 

 C  - يوجد دراسة كافية عن ھذه ا�دوية ولدى دراستھا على الحيوان تبين وجود آثار, 

   ).خطورة غير مثبة(جانبية على ا�جنة 

  D  -خطورة مثبتة(دراسات وجود خطورة على الجنين  أظھرت ال( 

 X   - ھذه ا�دوية ( أبدت الدراسات على الحيوانات وجود خطورة وتشوھات على ا�جنة

  ). محظور استعمالھا أثناء الحمل

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )حركية الدواء، المسار الدوائي(حرائك الدواء 

دوية في الجسم امتصاصھا، توزعھا ، تفاع1تھا فرع من علم ا�دوية يھتم براسة حركية ا�

  .الحيوية، وإطراحھا من الجسم



 
 

  

 امتصاص ا$دوية

  العوامل التي تؤثر على امتصاص الدواء 

  :  عوامل لھا ع1قة بالعقار نفسه-آ

ين، الوزن الجزيئي انح1لية الدواء بالشحوم، درجة التأ:  الصفات الفيزيائية والكيميائية-

  . والتكافؤ، عضوي أو غير عضوي

  .  الشكل الصيد,ني للدواء-

  : المريض عوامل لھا ع1قة ب- ب



متصاصية، معدل التروية الدموية، وحالة جھاز الة الصحية، مدى س1مة السطوح ا,الح

  .الدوران، طريقة الحقن و نوعھا

  توزع ا$دوية في الجسم

  : على أقسام مختلفة من أقسام الجسميتوزع الدواء بعد امتصاصه

في سوائل مصورة الدم، في الحيز خارج الخ1يا، ضمن الحيز داخل الخ1يا ، يتحد مع 

  . بروتينات المصورة الدموية، يتحد مع بروتينات ا�نسجة، يخزن في ا�نسجة الدھنية

                            )Blood barriers(الحواجز الدموية 

                        )Blood-brain barrier (لدموي الدماغيالحاجز ا

المخدرات تعبره أما مركبات . يشمل الجھاز العصبي المركزي والسائل الدماغي الشوكي

  .ا�مونيوم الرباعية ,تعبره

  )Blood placental barrier (الحاجز المشيمي الدموي

  . اXجھاض، اXنحطاط الجنيني أو اXمتصاصالعقاقير التي تعبره تؤدي إلى التشوه الجنيني، 

   :مواقع تخزين ا$دوية

  .  الفينيل بيوتازونكما في عقار:  بروتينات المصورة الدموية- ١

تتحد مع السكريات المخاطية المتعددة المؤينة، الشعر :  ا�نسجة الضامة خارج الخ1يا- ٢

  . والعظام وا�سنان تختزن التتراسيكلين

 . تتحد مع مركبات الديجيتال: نسجة بروتينات ا�- ٣

  .تختزن الثيوبنتال:  الدھون- ٤

  :تأثيرات ارتباط العقاقير االدوائية بالبروتينات الجسمية على حركية الدواء

  . تسھيل عملية اXمتصاص وذلك بتقليل الجزيئات الحرة للمادة الدوائية-1



اقير ق كحوامل لبعض العن بروتينات المصورة تعمل � تسھيل عملية التوزيع وذلك-2

  . الدوائية مثل الھرمونات الستروئيدية

 إطالة مدة فعالية الدواء وذلك بالحفاظ على تركيز العقار وتثبيط استق1به وتقليل معدل -3

  .اطراحه من الجسم

  . يجب رفع قيمة الجرعة ا�ولية للعقار-4

  . تسمم الدوائي يجب تخفيض الجرعة في حال فرط بروتينات المصورة لتجنب ال-5

 يمكن ان يحدث تداخل في الفعل الدوائي وذلك عند إدخال مادة ذات ألفة أعلى ل_تحاد -6 

بالبروتينات وبالتالي فإن ھذه البروتينات تتخلى عن العقار المتحدة به  لتتحد مع المادة 

  .الجديدة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                             )Drug Metabolism (استق�ب الدواء

التحو,ت الحيوية التي تطرأ على الدواء وتحوله إلى مستقلب، تحدث ھذه التحو,ت في الكبد 

  . أو في المصورة الدموية أو في بعض ا�نسجة اfخرى

  :والتحول يحدث في طورين



  . ة ا�كسدة، اXرجاع ، النزع أو الحلمھ: التفاع�ت الكيميائية-أ

:  تقود إلى ارتباط الدواء مع مجموعات داخلية ومن ھذه المواد: التفاع�ت التصنعية-ب

  .حمض الغلوكورونيك، السلفات، مجموعة ا�تيل، مجموعة الميثيل، الحموض ا�مينية

  : ا�نظيمات الكبدية

 ا�نظيمات الموجودة في جسيمات الخ1يا الكبدية حيث تقوم بتسريع تفاع1ت اXقتران

وتسرع معظم تفاع1ت ا�كسدة أما تفاع1ت اXرجاع و اXنشطار فيتم تحفيزھا بأنظيمات 

  . أخرى قد تكون موجودة في ھذه الجسيمات

 بعض ا�دوية تقوم بتحريض أنزيمات الجسيمات الصفرية من ھذه ا�دوية نذكر -  :م1حظة

  .  الباربيتيورات والمسكنات

 ات الجسيمات الصفرية من ھذه ا�دوية نذكر الكينين بيط أنزيمثية تقوم ب بعض ا�دو-  

  : التفاع�ت الحيوية أثناء ا$ستق�ب

 اتحاد العقاقير الطبية مع مواد مثل حمض الغلوكورونيك، حمض الكبريت، : اHقتران-أ

  .الميتيل أو ا�ستيل وتتم تفاع1ت اXقتران بتحفيز من أنظيمات اXقتران

تشمل الفينول، الكحول، أحماض الكاربوكسيل و : لوكورونيد المقترنات الخاصة بالغ- ١

المركبات التي تضم  مجموعات أمينية أو كبريتية وتتم ھذه العملية نظراً لتوفر الغلوكوز 

  . بكثرة في الجسم لذا عمليات اXقتران ھذه تمثل أحد العمليات ا,ستق1بية الشائعة في الجسم

  .مل الفينول، الكحول، و ا�مينات العطريةتش:  المقترنات الخاصة بالسلفات- ٢

  .حمض البنزوئيك:  المقترنات الخاصة بالغلسرين- ٣

  .النورأدرينالين:  المقترنات مع الميثيل- ٤

  السلفوناميد: المقترنات مع ا�ستيل- ٥



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إطراح ا$دوية

  : الرئتين كمخرج لLدوية-١

  .روفورما�تير و الكلو

  :  القناة الھضمية كمخرج لLدوية-٢

  . بعض ا�دوية تطرح مع البراز دون ان يطرأ عليھا أي تغيرات كيميائية-

   تستقلب العديد من ا�دوية في الكبد وتطرح مستقلباتھا عن طريق الصفراء-

   قد يعاد امتصاص ا�دوية أو مستقلباتھا التي تطرح مع الصفراء-

  :ارجي غدد ا$فراز الخ-٣

   اليود يطرح من الغدد اللعابية والغدد الموجودة  في القصبات التنفسية-

   الزيوت الطيارة تطرح عبر الجلد-

 يشابه إطراحھا عبر الكليتن حيث يتم انتشار الجزيئات الدوائية ثدي إطراح ا�دوية عبر ال-

درجة بھاء ر  تؤثكما.  إلى الحليبثديالمنحلة في الدسم والغير مؤينة عبر خ1يا غدة ال

 . الحليب على طرح الدواء من خ1ل الحليب

إن الحليب أكثر حموضة من المصورة الدموية فإن المواد ذات التفاعل ا�ساسي أكثر تركيزاً 

  . في الحليب والمواد الحامضية أقل تركيزاً وذلك مقارنة مع المصورة الدموية

  


