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Routes of Drug 
Administration
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3   1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

1صيدالنيات مفردات مقـرر 
Foundation in Pharmacyمدخل لعلم الصيدلة1

Quality of drugs and Pharmacopeiasتحديد نوعية األدوية و دساتير األدوية2

Drugاألدوية تصنيف3 Classification

Drugs Resourcesمصادر األدوية4

Drug dosageالجرعة الدوائية5

و األشكال الصيدالنية إيتاء الدواء طرق 6
Routes of Drug Administration-
pharmaceutical forms

Pharmaceutical Operationsاألعمال الصيدالنية و األشكال الصلبة الناتجة عنها7

Pharmaceutical Calculationsحسابات صيدلية8

يرالتأث الجيد إلىالتصنيع و حياة الدواء من التصميم 9
Drug Life from Designing and Good 
Manufacturing to Action

Extractionاالستخالص واألشكال الصيدالنية الناتجة عنه10

التعبئة والتغليف وطرق تخزين الدواء11
Packs –Packaging and Storage of 
Medicines

يةتشريعات وآداب مهنة الصيدلة واالختصارات الالتين12
Pharmacy Law and Ethics - Latin 
Abbreviations

Hardالكبسوالت أو المحافظ13 and soft Capsules

المضغوطات  و األشكال الصيدالنية الحديثة14
Compressed  tablets and new 
pharmaceutical dosage forms
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  القسم الثاني:

الدواء إيتاء طرق  -1
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5

:القياسات التقريبية لألدوية 
ملغ Grain((gr)                                  65(قمحة 

غرام  454.5)           باوند 2.2= كلغIb()1( الباوند
غرام 30 –) مل 30(مل  29.5             ) Oz(السائلة  االونصة

مل  2 شاينصف ملعقة 
tsp) Teaspoonfulملعقة الشاي   مل  5      )

مل 10 – 8  ملعقة طهي               
Tablespoon ملعقة حساء  ( Tbsp) 15  مل

مل  120         فنجان شاي         
مل  240      كأس ماء               

  قطرة 20يعادل                                            ماءغ 1
قطرة 60يعادل                                   °95 كحولغ 1

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 7

نسه األدوية موجودة بأشكال صيدالنية مختلفة تناسب حالة المريض وج  •
.وعمره

8
  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ون  -1 ر: رذاذ أو ده ؤثر مباش ثالً لت ود م بغة الي د بص دهن الجل ل ب ى يتمث ةً عل
بغ ة أو ص ل مائي ذه المحالي ون ه ن أن تك ا، ويمك ع تطبيقه ي موض د ف ات الجل

.كحولية
.كبالتمريخ أو التدليسائل يستعمل موضعياً على الجلد دواء : مروخ  -2
ي وهي مستحضرات : Ointmentمراهم  -3 طحأساسها زيت ى س ق عل  وتطب

.الجلد للحصول على تأثيرها الموضعي
واد الدو مستحلبةمستحضرات : Creamsكريمات  -4 ة تستعمل كأساس للم ائي

.المختلفة
قة  -5 رطة الص رات : Plastersأش ة مستحض ة معين ى أدوي وي عل ة تحت جلدي

.دوائية موضعية أو جهازيةللحصول على تأثيرات 
عية  -6 ات موض تعمل  : Collodionsضمادات رطبة وحمام رات تس مستحض

.للحصول على تأثير دوائي موضعي أو جهازي
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اعدمستحضرات :  Spraysالرذاذ  -7 ة تس زة خاص طة أجه ى بواس  سائلة تعط
اء و ة بالم ة أو المنحل داً المعلق غيرة ج دواء الص تعمل على استنشاق جزيئات ال تس

ي مك عياً ف ؤثر موض ن أن ت رئتين ويمك ق أو ال ف أو الحل ق األن ن طري ان ع
.المالمسة أو جهازياً بعد امتصاصها عبر الغشاء المخاطي

بوب -8 ات :  Aerosols الض واء أو معلق ي اله ائلة ف لبة أو س ات ص لجزيئ
ق الغاز،يمكن إيصالها إلى  واء المستنش طة اله ية بواس دفعها أالشعب التنفس و ب

جين المضغوط والمع ل األوكس ي إلى داخل الشعب الهوائية بواسطة الغاز مث أ ف ب
.وعاٍء خاص

ار  -9 ل:  Steamالبخ ة داخ ض األدوي ال بع ار إليص ق البخ ن أن يستنش  يمك
دوية بواسطة الرئتين بتبخير الماء المضاف إليه الدواء كما ويمكن أن تستنشق األ

الي اً، وبالت دواء أيض راق ال بب احت د يس دخان ق عال ال دخين إال أن إش إن  الت ف
.المريض يستنشق الدخان بدالً من الدواء

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 10

دواءيعني :  Irrigationاإلرواء -10 ى ال وي عل ذي يحت اء ال  جريان تيار الم
ى  اطي عل اء المخ طح الغش ي س تعمل اإلرواء ف م ويس اويف الجس لة المتصتج

. تقيممثل العينين واألنف والحلق والمثانة والمهبل والمسبالخارج مباشرةً 

Garglesغرغرة أو غسول الفم  -11 or Mouth wash  : في الفم يستعمل
.، ويمكن استعمال هذه الطريقة دون الحاجة إلى أجهزة خاصةالحلق و

ويستعمل مباشرةً في مكان :  Paintingأو الدهن  Swabbingالمسح  -12
.المالمسة ويكون الدواء عادةً موجوداً في محلول مائي

 صلبصيدالني يحتوي الدواء في وسط شكل :  Suppositoryتحاميل  -13
ويمكن  ولكنه ينصهر بدرجة حرارة في تجاويف الجسم مثل المستقيم والمهبل

.التأثير الموضعي أو التأثير الجهازياستعماله للحصول على 

عل سكري مائي تضاف إليه نكهات مختلفة لتجمحلول :  Syrupالشراب  -14 
 ً .ويفضل عدم إعطائه لمرضى السكري. مذاق الدواء مرغوبا
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ي دوائية تجهز بإذابة المادة الفعالة فمستحضرات :  Solutionالمحاليل  -15
.الماء أو المحلول الملحي الفيزيولوجي أو في أي سائل آخر

لجزيئات دوائية تعلق في مستحضرات :  Suspentionsالمعلقات  -16
دوائية لتناول كميات كبيرة من األشكال السواغات معينة، وتستعمل كوسيلة 

.الصلبة التي يصعب تناولها بشكلها الصلب

مزيج من الماء والزيت ويحضر بإضافة :  Emulsionالمستحلبات  -17
ي الوسط عوامل استحالبية تحافظ على بقاء الزيت معلقاً بأجزاء صغيرة ف

لخروع، كما في مستحلب زيت ا إلخفاء الطعم الكريه للدواءالمائي ويستعمل 
.ويمكن إضافة نكهات له تعطيه طعماً لذيذاً 

Alcholicالمحاليل الكحولية  -18 Solution  : يستعمل الكحول بالمحلول
 كمذيب لبعض األدوية ويجب اتخاذ الحيطة عند إعطاء هذه المستحضرات

 يترونيدازولوالم الديسلفيرامللمرضى الكحوليين بوجه عام والذين يستعملون 
 .يوريا بوجه خاص السلفونيلأو مضادات السكري الفموية من مجموعة 

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 12

، الكحوليحضر بإذابة الدواء غير المنحل بالماء في :  Elixir األكسير -19
اد مسكن ـ منوم ـ مض( الفينوباربيتالمثال ذلك  %10كمية الكحول أكبر من 
)للتشنج ومضاد صرع

كحولي يستعمل مستحضر )كحول % Tincture  :)15-80الصبغة  -20
.إلذابة الدواء مثال صبغة األفيون

 أخرى الستعمال األدوية المائعة حيثطريقة :  Enemasحقنة اإلمساك  -21
حقنة يوضح الشكل التالي رسم لل. تعطى عن طريق الشرج بأحجام صغيرة

 ً .المستعملة شرجيا

يجري بإدخال الدواء بين طبقات :  Intradermalالحقن داخل األدمة  -22
 ً ما يستخدم  الجلد بإبرة خاصة وبصورة رئيسية لألغراض التشخيصية وغالبا

لشديد والبطء االمحقون بضآلة الحجم  تتميز هذه الطريقة. جلد الساعد والظهر
.اإلمتصاصفي 

يحقن فيها الدواء داخل الطبقة :  Subcutaneousالحقن تحت الجلد  -23
لعلوي الجانب ا –البطن : تحت الجلد وتستعمل في المناطق التالية  الدهنية
.الورك –للذراع 
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يحقن الدواء بين الطبقات : Intramuscularالحقن العضلي   -24  
لدواء وعندما العضلية وفي الحاالت التالية للحصول على تأثير فوري وسريع ل

حقن ال يستحسن زرق الدواء في الوريد وعندما ال يكون الدواء مناسباً لل
.الوريدي أو تحت الجلد

الدواء داخل الوريد ويمكن زرق :  Intravenousالحقن الوريدي  -25
 وتستعمل هذه. إعطاء المحاليل بأحجام كبيرة أو صغيرة بحسب الحاجة

.رىبالطرق األخالحاالت الطارئة وعندما يتعذر إعطاء المحلول الطريقة في 

أشكال صيدالنية صلبة : Compressed Tabletsالمضغوطات  -26
ين سواغات مختلفة، يكون وزنها ب وتحضر بالضغط، تحوي مواد دوائية 

.ملغ 1500- 100

أشكال صيدالنية صلبة لها غالف من السكر : Drageesالملبسات -27
.أو تحضير ملبسات معويةزيادة في مدة االنحالل ، أو إلخفاء الطعم المر

  

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 14

تشبه المضغوطات و حجمها اكبر محضرات :  Tabletsاألقراص -28
و كر مقداراً ضئيالً من المواد الفعالة و تحوي كمية اكبر من الستحتوي 

راص أق -أقراص مطهرة للفم) للمص(موضعياً يكون تأثيرها . المواد المعطرة
.أقراص مسكنة للسعال -ضد التهاب اللوزات

ون قد تك. صيدالنية صلبة تؤخذ عن طريق الفمأشكال : Pillsالحبوب  -29
ادير نستطيع وضع مق ويسهل أخذها عن طريق الفم .ملبسة أو غير ملبسة 

.يمكن تلبيس الحبوب وكما , صغيرة من المواد الدوائية حسب الرغبة

تصنع  mg 6-5صغيرة يتراوح وزنها بين حبوب : Granulsالحبيبات -30
لصمغ تحتوي مقادير ضئيلة جداً من المادة الدوائية تحضر من ا ومن السكر 

.الشراب البسيط والعربي وسكر اللبن 

حبوب ضخمة وهو شكل صيدالني محضر من  :Boli الـبلوعات -31
ع غرامات يصل وزنها إلى بض ، المعجون بشكل حبوب كبيرة لينة وسهلة البلع

.فقطلالستعمال البيطري هي مخصصة  و
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 الدواء من التركيز محددة كمية إيصال
 ليحدث وذلك الجسم في محدد موقع إلى

جهازي أو موضعي عالجي تأثير

داخل الفم1.

عبر الفم2.

تحت اللسان3.

عبر األنف4.

عبر المستقيم5.

عبر الفرج6.

عن طرق التنفس7.

داخل العين8.

داخل األذن9.
الحقن10.

.A الوريدي

.Bتحت الجلد

.Cالعضلي
.Dداخل النخاع

الهدف من إعطاء الدواء؟؟

16  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

Enteral Route

تأثير عالجي     موضعي أو جهازي

ADME
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17  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

لألدوية وفقاً لطريقة ) Bioavailability(التوافر الحيوي
:ايتاء الدواء

18  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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19  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

20  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

IV  - IM – SC –P.O

(Bioaiaibility) التوافر الحيوي
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21  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

22  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

عدة  اختيار الطريق األمثل لتقديم الدواء للمريض يعتمد على •
:عوامل

سرعة التأثير المطلوبة للمادة الفعالة  -1

لرضع بالنسبة ألطفال حديثي الوالدة و ا: الطرق المتاحة لتقديم الدواء -2
مثالً ال ينصح بإعطاء الدواء عن طريق الفم 

عة التأثير حيث أنه طريق تقديم الدواء يمكن أن يغير طبي: موقع التأثير -3
)منومة -ملينة)(كبريتات الصوديوم(. الدواءو الفعالية لهذا 

االنحاللية و (للشكل الصيدالني  خواص المواد الفعالة المكونة  -4
)النفوذية 

الجسمالفترة الزمنية المرجوة لعمل الدواء داخل  -5
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فعالة طرق تقديم الدواء وفقاً لموقع امتصاص المواد ال تصنيف•
:إلى خمس أقسام

:)Enteral)(Per-oral( الداخلية الطرق -1
  )Buccal( )Sublingual( )Vaginal( :المخاطية األغشية -2
)Rectal(.
 )Ears( )Eyes( )Nose( )Skin( :موضوعية تطبيقات -3
)Transdermal(.  
:االستنشاق -4
 )Intradermal( )Subcutaneous( )Intramuscular( :الحقن -5
)Intravenous(.

24  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

.Aالدواء عن طريق الفم  أعطاء)Routeoral -Per:(

%84الطريق الفموي 

%16الطرق األخرى
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
25

Dosage form Frequency (%)

Tablets 46
Liquid oral 16
Capsules 15
Injections 13

Suppositories 3
Topicals 3
Eye preparations 2
Aerosols 1
Others 1

.Aالدواء عن طريق الفم  أعطاء)RoutePeroral:(

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 26

.A الفم أعطاء الدواء عن طريق)Peroral Route:(

ة المعدة بطبقة تلبيس خاصة مقاومة لحموضالصيدالنية تلبس بعض األشكال 
)pH 1.5 (النوع من التلبيس يكون موجه الىهذا و:

  اوميبرازولالمواد الفعالة التي تتخرب بحموضة المعدة مثل  -1
)Omeprazole(

 مخرشةلحماية المعدة من المضغوطات الحاوية على مواد فعالة  -2
 Aspirin or( بريدنيسولونأو  االسبيرينالمعدة مثل لبطانة 

Predniosolone(

ألمراض لحماية الشكل الصيدالني الموجه للمعالجة الموضوعية  -3
 المزاالزيناألمعاء الدقيقة أو القولون من االنحالل داخل المعدة مثل 

)Mesalazine (المستعمل لعالج التهابات األمعاء.
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27  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

28  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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29  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

30  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

شكل صيدالني فموي
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31
  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:الفمالميزات و الفوائد لتقديم الدواء عن طريق 
.وسهل االستعمال و مقبول من المرضى آمن -1
.األخذسهلة  المضغوطات و الكبسوالت -2
.بالنسبة للعديد من المواد الفعالة فعال -3

:أهم مساوئ طريقة تقديم الدواء عبر الفم
التأثيرنسبي في بدء تأخر  -1

ات أنزيمبعض المواد الفعالة باإلفرازات المعدية أو المعوية أو  تخرب -2
األدرينالين وكالبنسيلين و األنسولين الكبد 

عد و قبل وب الجراحةأثناء : في بعض الحاالت مثلعير مناسب طريق  -3
ون من أو الذين يعانالغائبين عن الوعي العمليات الجراحية و كذلك المرض 

الهضميسوء االمتصاص أيضاً للمرضى الذين يعانون من ، األقياء

منتظمامتصاص غير احتمال حدوث  -4
الرضع وحديثي الوالدة طريق صعب التطبيق عند  -5
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.B الفم أعطاء الدواء داخل)or Sublingual Buccal(  :

لى ينقل الدواء عبر األغشية المخاطية الفموية غزيرة التروية الدموية إ
 والطريق تحت اللسان : الدوران الجهازي بشكل مباشر، و يتضمن

 .  الطريق الشدقي

أقراص المص

Sublingual

النتروغليسرين  البروكلوبرازين
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 :فوائد إعطاء الدواء داخل الفم هي

.سريع تأثير دوائي وامتصاص  -1

ه الكبدالذي يحدث التخرببالتالي تجنب  وتجنب المرور بالكبد  -2

.فاقدي الوعيمناسباً للمرضى  -3

.مضاد األقياءإلعطاء  -4

.في الفم المتوضعةعالج اآلفات  -5

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 34

:أهم مساوئ طريقة تقديم الدواء داخل الفم
مقبولأو غير  مرغير مقبول إذا كان طعم الدواء  -1

بلعت إذا غير فعالة بعض المواد الفعالة تصبح  -2

الفمفي  جفافكن المريض يعاني من  اذاغير فعالة  -3

االنحاللضعيفة غير مناسب من أجل المواد الفعالة  -4

.C طريق المستقيم
معالجة ، للمعالجة التهابات األمعاء الستيروئيدات، مثل للمعالجة الموضعية -1

  .الموضوعيةاإلمساك، أو المطهرات و المخدرات 

. ، مثل تسكين األلم أو خافض حرارةالجهازيةالمعالجة  -2

وتحاميل , غ 1الرضع تزن تحاميل SUPPOSITORIES:التحاميل  
.غ 5-3الكبار وتحاميل ,  غ 2األطفال 
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35  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ذهب منهم ت اثناندموية تزود المستقيم، ثالث أوعية تجدر اإلشارة إلى وجود  •
  .الكبديمر عبر الثالث بشكل مباشر والدورة الدموية إلى 

الوريد الكهفي العلوي

الوريد الكهفي السفلي

وريد البواب

العليااألوردة الباسورية 

الوسطىاألوردة الباسورية 
األوردة الباسورية السفلى

الوريد اإلليوي

المستقيم

الكبد

36  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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37  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:فوائد أعطاء الدواء عبر المستقيم  •
.لهذا القسم من الجهاز الهضمي الموضوعيةفعال من أجل المعالجة  -1
ع الصرممكن استخدامه عندما تكون طرق أخرى غير ممكنة كما في حاالت  -2

.أو فقدان الوعي و لألطفال صغار السن
.للجهاز الهضميالفعالة المهيجة ممكن استخدامه من أجل المواد  -3
:مساوئ طريقة تقديم عبر المستقيمأهم •
.و غير مفضل لدى المرضىغير مريح  -1
.و غير منتظم بطيءالمواد الفعالة يكون امتصاص  -2
.هذا النوع من األشكال الصيدالنيةصعوبة تصنيع و تخزين  -3

.D المهبل طريق:
الحمل مانعات والفطرية اإلصابات للحصول على تأثير موضعي كمعالجة -
ال نها مرتفع و ذلك ألبتوافر حيوي تتميز األدوية المعطاة بهذا الطريق -

  .الكبدتمر عبر 

  .E  األذنأعطاء الدواء عن طريق:

الخارجيةتستعمل للمعالجة الموضعية ألمراض األذن 

.  لتنظيف األذن الخارجيةو  الوسطىو  

)بيكربونات الصوديوم -جنتمايسين -بيتاميثازون(

F. القطرات العينية و المراهم العينية و  :أعطاء الدواء عن طريق العين
جفاف : تستخدم لمعالجة مختلف أمراض العين مثل

.و االلتهابات االنتاناتالعين و 

حال استعمال أكثر من نوع من القطرات في نفس-

بين كل قطرة خمس دقائق الوقت، يجب االنتظار  

.  لةوذلك إلعطاء فترة كافية المتصاص القطرة واالستفادة من المادة الفعا

و الً القطرة أوو في حال استعمال القطرة و المرهم معاً للعالج يجب أعطاء -
.متصو هذا سيعطي فترة كافية للقطرة لت المرهميعطى خمس دقائق بعد 

38  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

عدم لمس القطارة ؟؟

عدم لمس القطارة ؟؟

ثانية؟؟ 30
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.G   األنفإعطاء الدواء عن طريق:
القطرات أو الرزاز تستخدم عادةً لتقديم الدواء في

األنف، حالياً إعطاء الدواء عن طريق األنف موجه 

مثل التهابلمعالجة الموضوعية ألمراض األنف إما  

  .األنفية الزوائداألنف أو  

  

H.  الجلدإعطاء الدواء عن طريق:  
  و البودرة من األشكال صيدالنية الغسوالتو الكريمات و المراهم و الجل 

أثيرها تالمستخدمة عادةً لتقديم الدواء في عن طريق الجلد للحصول على 
المطهرات و المضادات الفطرية و مثل في معظم األحيان الموضعي 
.المرطبات

39  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

عدم لمس القطارة ؟؟

40  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

طريق االمتصاص الرئيسي للماء والمواد القطبيةفي الجلد  المتقرنةتشكل طبقة فوق األدمة 

 مكرومتر 40-20طبقة سماكتها 
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 مساوئها:
.بعض مناطق الجسم يصعب الوصول اليها مثل الظهر -1

، و اخرى الغسوالتبعض المحضرات يمكن أن تسيل مثل المراهم أو  -2
  .األغطيةيمكن أن تحدث بقع على المالبس و 

الة بعض المحضرات يمكن أن تهيج الجلد عند تطبيقها و خاصةً في ح -3
).Eczema( األكزيما

 الجهازيةويدخل الدورة الدموية األدوية الموضعية جزء من  يمتصقد  -4
.مسبباً تأثيرات غير مرغوبة

 العوامل التي تؤثر على امتصاص األدوية عن طريق الجلد:
وجود جروح أو تشققات أو التهابات جلدية  -1

مساحة سطح الجلد المغطى بالدواء -2  

إذا  حالة األوعية الدموية الجلدية حيث من المتوقع أن يزداد االمتصاص -3
كانت األوعية الدموية بحالة توسع     والعكس صحيح 

41  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

لد عمر المريض، فجلد األطفال الرضع هو أكثر نفوذيةً لألدوية من ج -4
.البالغين

في  الذوابةير الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدواء، حيث تنفذ األدوية غ -5
.الشحم عبر الجلد إلى الدم وقد تسبب تأثيرات جهازية جانبية

I.  الجلد أعطاء الدواء خالل)Transdermal:(  
ل أحداث استخدم هذه الطريق يعتمد على تقديم المواد الفعالة عبر الجلد من اج

.الجلدية أو الجل اللصاقاتالتأثير الجهازي للدواء و ذلك باستخدام 

 

42  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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:الجلد فوائد إعطاء الدواء خالل 
 للمادة الفعالة يغني المريض عن تناول جرعات دوائيةتأثير مديد  -1 

متعددة باليوم

من الدواء المقدممعدل ثابت  يضمن -2 

مع المحضرات الجلديةمنتشر بالمقارنة غير  -3 

:مساوئها أنها
بطء تأثيرها بعد التطبيق على سطح الجلد -1

، حيث أنه تقديم جرعة داعمة بطرق أخرى يكون كمية الجرعة ثابتة -2
مطلوب في حاالت األلم الشديد

يمكن تقديمها بهذا الشكلعدد قليل من المواد الفعالة  -3

43  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

J- االستنشاقيالطريق التنفسي أو )Inhalation route:(  

)  متر مربع 70(بمساحة سطحية كبيرة لألسناخ الرئوية الرئتين تتمتع 
لى و بالتدفق الدموي الغزير مما يوفر امتصاص سريع لألدوية إ

الدوران، مما يجعلها موقعا مميز إلدخال األدوية

44  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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45  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

46  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

مئات  –  عشرات –احاد 
F   -  )H+1 (– )C -1(
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47  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:فوائد إعطاء الدواء بالطريق التنفسي فيما يلي
مما يرفع معدل امتصاص غزارة التروية الدموية و مساحة كبيرة  -1

األدوية داخل الرئتين

للمعالجة الموضوعيةإدخال مباشر للدواء لألنسجة الرئوية  -2

ةمن المواد الفعالة و بالتالي تخفيف األعراض الجانبيجرعة قليلة  -3 

ن بالشكل الصحيح لدى كثير مصعبة االستخدام من اهمم مساوئها أنها  -4
المرض مثل كبار السن و األطفال

48  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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49  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

K- الطريق الحقني)Parenteral route:(

 الدواءويمكن من وصول بمقادير قليلة يسمح بإعطاء األدوية  -1
 ً .ليلبوقت قالتأثير الدوائي والحصول على إلى األعضاء  سريعا

 كرالسمرضى  غيبوبةتنفع في الحاالت الطارئة مثل حاالت   -2
و بعض كلدغ الثعابين أ معادلة السموم، اً وتزويدهم باألنسولين فور

.الحشرات
هضمية بتأثير العصارة ال تتخربيسمح باستعمال األدوية التي  -3

.عندما تعطى عن طريق الفم المقيئةو المخرشةواألدوية 

50  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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ي
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:عيوبهاأما 

ً اقتصاديمكلفة  -1   ا

على استخدام الحقن لتدريب تحتاج   -2    
إذ انه من الصعب أن يحقن  ألخذ الدواء، خرآشخص لمعاونة تحتاج   -3

هالشخص نفس
ظهر ت السميةأو  بالخطأ فإن األعراض الجانبيةزيادة الجرعة في حالة   -4

 ،فجأة و وتؤذي انسجة الجسم بسرعة ومن الصعب أن نلحق المريض
كبيراً والضرر سيكون 

51  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:يلي تختلف طرق إعطاء األدوية المحقونة حسب أهدافها كما 

يجري بإدخال الدواء بين طبقات  : Intradermalالحقن داخل األدمة  -1
اً ما يستخدم وغالبلألغراض التشخيصية الجلد بإبرة خاصة وبصورة رئيسية 

 والبطء المزروقبضآلة الحجم تتميز هذه الطريقة  .والظهرالساعد جلد 
.الشديد في االمتصاص

يحقن فيها الدواء داخل الطبقة : sSubcutaneouالحقن تحت الجلد  -2
:الدهنية تحت الجلد وتستعمل في الحاالت التالية

عندما ال يكون مناسباً إعطاء الدواء بطريق الفم -

أو يفقد فعاليته بالعصارة المعدية يتخربإذا كان الدواء  -

إذا كان هنالك ضرورة لإلسراع في الحصول على-

تأثير الدواء

  –ذراع الجانب العلوي لل –البطن : يزرق الدواء عادةً في إحدى المناطق التالية 
نباً لنقص ومن المستحسن تغيير مواضع الحقن عند تكرر الحقنات تج .الورك

.االمتصاص بسبب التغيرات النسيجية
52  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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ة يحقن الدواء بين الطبقات العضلي :rIntramusculaالحقن العضلي   -3
:وفي الحاالت التالية

الدواء  يستحسن زرقللحصول على تأثير فوري وسريع للدواء وعندما ال  -
.لجلدأو تحت االدواء مناسباً للحقن الوريدي في الوريد وعندما ال يكون 

ه يعتمد اختيار منطقة الزرق على عوامل عديدة تشمل عمر المريض وحجم
الزرق  وبنيته الجسدية وكمية وطبيعة الدواء المستعمل إال أنه يجب تجنب

لمة و وتجنب المواضع المؤمواضع األوعية الدموية واألعصاب الكبيرة في 
:التاليةو يمكن اختيار المناطق  المتدرنة

 من الدواء الأفضل موضع لزرق كمية صغيرة وهي : الدالية العضلة 
 للزرقاتإال أنها ال تصلح  االمتصاص بسرعةوتتميز مل  2الـ تتجاوز 

.المتكررة ولألطفال نظراً لعدم اتساعها

53  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ة العضلة اإللوية الظهرية والعضلة اإللوية األوسطية والعضل
:  اإللوية الخلفية

 ً  5و وأقصى حجم يمكن حقنه هللدواء،   أقل مواضع الزرق العضلي امتصاصا
مل

العضلة المستقيمة الفخذية   :
مناسباً  كثيراً ما تستعمل في األطفال و الرضع ويجب أن يكون مكان الزرق     

مع مراعاة االبتعاد عن األوعية الدموية الكبيرة واألعصاب

العضلة المتسعة الوحشية  :
في حالة  ولكن به حزم عصبية كبيرة، ويفضلال يوجد فيه أوعية دموية كبيرة 

واستعمالها للزرق شائع في األطفال ) مل 8-6(كبيرة من الدواء حقن كميات 
.الرضع

وجود ضعف ووهن في في حالة تجنب الزرق في هذا الموضع يجب  
بعد مضي فترات المالزمة الطويلة للفراشالعضالت 

54  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 



01/10/2019

مصطفى بيش. د- 1صيدالنيات  28

55  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

العضلة الدالية 
لعضلة اإللوية الخلفية

والعضلة اإللوية األوسطية  العضلة المتسعة الوحشية

 ً :ازدياد الكميات المحقونة عضليا
مل 8-6الوحشية  المتسعة العضلة  -مل  5 اإللويةالعضلة -مل  2 الداليةالعضلة 

56  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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  : Intravenousالحقن الوريدي -4
 تستخدم عدة أوردة لهذا الغرض مثل الوريد أمام المرفق

أوردة الذراع السفلي واألوردة الموجودة على ظهر وكذلك 
اليد وفي األطفال 

 جام اصطالح التسريب الوريدي في حالة إعطاء أحويستعمل
من المحاليل الدوائية ولمدة طويلةكبيرة 

ماالً إضافةً إلى ذلك فإن هناك طرقاً أخرى للحقن أقل استع
من كالحقن داخل الشرايين والحقن داخل المفاصل والحقن ض

النخاع الشوكي

57  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

58  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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59  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

60  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

مالمستقي

الكبد

داخل الفم

ضم
له

ز ا
ها

ج

نالرئتي

عبر 
الفم

الحقن الوريدي

القلب

الحقن تحت الجلد
الحقن العضلي

عبر الجلد
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61  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

IV  - IM – SC – OS

(Bioaiaibility) التوافر الحيوي

62  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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63  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:كل مما يلي ما عدايعيق امتصاص األدوية في جهاز الهضم  -1

.Aعوائق فيزيائية كيميائية

.Bعوائق حيوية

.Cالتفاعالت مع محتويات المعدة واألمعاء

.Dنسبة السكر في الدواء

:األدوية المتناولة عن طريق الفم -2
.A األول  تتأثر بالمرور الكبدي وتخضع لعملية امتصاص قبل دخولها الدم

.Bي األول تخضع لعملية امتصاص قبل دخولها الدم وال تتأثر بالمرور الكبد

.Cال تخضع لعملية امتصاص قبل دخولها الدم

.Dتتأثر بالمرور الكبدي األول ولكن بشكل أقل من الطرق األخرى

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 64


