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 :Pharmacology)) علم تأثير األدوية
 : التي تتـ مف خالليا ىذه التأثيرات واآلليةىو دراسة فعؿ األدوية على الخاليا 

 التأثيرات الناتجة تستعمؿ :وىذه 
 ولقػا  دػد افنولػونزا الػذي  األسبريف الذي يسػتخدـ للواايػة مػف الجلطػات : لموقاية من األمراض

يعطػػى فػػي بدايػػة فرػػؿ الخريػػؼ للواايػػة مػػف افنولػػونزا واللقػػا  المدػػاد فلتيػػا  ال بػػد الويروسػػي 
 .Bالنمط  مف

 بريتػػػات البػػػاريـو التيػػػر ممترػػػة مػػػف ابػػػؿ الجيػػػاز اليدػػػمي تسػػػتخدـ  لتشخخخ يأل األمخخخراض  :
 .ومر   الوينتوفميف في تشخيص وـر ل  ال ظر   للتروير الشعاعي

 ومر ػػػ  األنسػػػػوليف  بػػػرازوؿ الػػػذي يعطػػػػى لمعالجػػػة القر ػػػة اليدػػػػميةياألوم:  لعخخخاج األمخخخخراض
 .لمعالجة الداء الس ري

 :عمليا بػ  وآليةة ػػػية في العدوية ال يتدعى ىذه التأثيرات التي ت دثيا األدو 
 Pharmacodynamic) )الفارماكوديناميكية 

 :وىي تشمؿ pharacokinetic)) ات الدوائيةخخخالحركيػأما تأثيرات الجسـ على الدواء فتدعى ب
a) االمتصاأل(Absortion):  بشػ ؿ ييػر  الػدموي فإلى الدورا إدخالووىو مرور الدواء مف م اف

ألدويػة التيػر او تى يمتص الػدواء يجػ  أف ي ػوف من ػؿ واطبػي وييػر متشػرد  يػ  أف ع وس 
 من لة ف تمتص 

b)  عز التخخخو (Distribution):  وىػػػو مػػػرور الػػػدواء وبشػػػ ؿ ع ػػػوس فػػػي السػػػوا ؿ الخالليػػػة وداخػػػؿ
 يلي  الخلية  ي  يم ف أف يتودع الدواء  س  خوارو الويزيا ية و ال يميا ية وفقا لما

a.  في البالزما تتوزعي ي العالي مثؿ الدي ستراف الوزف الجز المواد ذات 

b.  تسػػػتطيع عبػػػور األيشػػػية الخلويػػػة  الشػػػعرية وف األوعيػػػةاألدويػػػة التػػػي تمػػػر مػػػف جػػػدراف
 في السا ؿ خارج الخلويتتودع بش ؿ أساسى 

c.  متسػاواألدوية التي تمر عبر األيشية الخلوية وليس ليا ألوة لنسيج معيف تتػوزع بشػ ؿ 
 ؿ داخؿ الخاليا وخارجيابيف السوا 

d. نسػػػػيج م ػػػػدد مثػػػػؿ اليػػػػود الػػػػذي يتر ػػػػز فػػػػي التػػػػد  الدرايػػػػة  يبعػػػػض األدويػػػػة تتر ػػػػز فػػػػ
 فوال السيـو الذي يتر ز في العظاـ واألسنا

c) االستقاب(Metaabolism ): ال  في ال بد أوال لية أو أنسجة أخرىقتتـ عملة افست 

d)  اإلطراح((Excretion: عف طريؽ البوؿ  بش ؿ يير ع وس وىي عملية التخلص مف الدواء
 أنسجة أخرى الجلد أو البراز أو أو

 

 األولى محاضرةال (1)تأثير أدوية مدخل إىل علم األدويةمدخل إىل علم األدوية
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 ديناميكية:التأثيرات الفارماكو 
 . التأثير الدوائي : .1

  قطر  األتروبيف الموسعة لل داة ي  يوثر الدواء في م اف تطبيقو  التأثير الموضعي : -

مثػػػؿ  :  يػػػ  يػػػوثر الػػػدواء بعػػػد امترارػػػو وتوزعػػػو فػػػي األنسػػػجة أثير الجهخخخازا )العخخخا (التخخخ -
   خواض في الدتط الدموينبتوبريؿ الذي يسب  ااال 

وبػػدوره ي ػػػ  تنبييػػا انع اسػػػيا فػػػي  فػػي م ػػػاف  الػػدواء مودػػػعياطبػػػؽ ي التخخأثير االنعكاسخخخي : -
 ة ال سػية  ممػايم اف أخر مثؿ ال افور  ي  يسب   قنو ت ت الجلد تنبيػو للنيايػات العرػب

 يسب  تنبيا انع اسيا للتنوس
وىػػي التػػأثيرات التيػػر مريػػو  فييػػا باسػػتخداـ الجرعػػات العالجيػػة مػػف  . التخخأثيرات الجانةيخخة : .2

ومدػادات الييسػتاميف  الدواء مثؿ األتروبيف الػذي يوسػع ال داػة ول نػو يسػب  جوػاؼ فػـ وامسػاؾ
 الموجود  في أدوية السعاؿ تثبط الجملة العربية المر زية

 التأثيرات السامة: .3

 عف : تنتج التأثيرات السامة
o جرعة  بير  أوترا ـ للدواء 

o نتيجة تش ؿ األدداد وخارة مف النوع  :ت سس دوا يIGE 

o  تػػأثيرات جانبيػػة :  البػػاربيتورات التػػي تسػػب  تشػػوىات جنينيػػة  الترػػاؽ األرػػابع وشػػوة
 األرن 

o  طويؿ األمػد للرػادات ال يويػة يثػبط تأثير ثانوي ناتج عف التأثير افبتدا ي : افستخداـ
 Kيودي إلى نقص فيتاميف  اء مماععمؿ الب تريا في األم

o  الذي يسب  القر ة سبريفأمراض معينة مثؿ األ إ دا 

o  : يػػػػػػ  ي ػػػػػػد  إمػػػػػػا علػػػػػػى مسػػػػػػتوى افمترػػػػػػاص أو التػػػػػػوزع أو التػػػػػػداخالت الدوا يػػػػػػة 
التػي تشػ ؿ معقػدات مػع بعػض األدويػة ممػا  دبعػض الشػوار افستقال  أو افطرا  مثػؿ 
 تسب  نقص في امتراريا

 نميز ليذه التأثيرات نوعيف :
 : نتيجػػػة تنػػػاوؿ جرعػػػة  بيػػػر  مػػػف الػػػدواء دفعػػػة وا ػػػد   التسػػػمـ بػػػال  وؿ والتسػػػمـ  التسخخخم  الحخخخاد

 بالمورفيف

 : ؿ مثػؿ يػنجـ عػف تنػاوؿ جرعػات دػ يلة مػف الػدواء يوميػا وعلػى المػدى الطويػ االنسما  الدوائي
 اإلدماف ومنيا افنسماـ ال  ولي وافنسماـ المورفيني

 ت د  بعض األدوية تشوىات ورمية عند افستخداـ الطويؿ :مسرطنة التأثيرات ال .4

o  : مػػف الم ليػػات المسػػتخدمة عنػػد مردػػى السػػ ري وتسػػب  سػػرطاف مثانػػة وارػػورالسخخيكامات 
 وظا ؼ الخرية
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o  :  تلؼ العر  البرػري وفقػداف البرػر بسػب  ا تو ػو يسب  مف الم ليات الرنعية األسةارتا
 على الميتانوؿ واستقالبو إلى  مض النمؿ

o يسب  الساد العيني ووـر السليالت التدي )وـر فػي األمعػاء( ويػتـ تشػ لو بتواعػؿ  تول :يالسورة
 ارجاعي لماد  التلو وز بواسطة أنزيـ ألدوز ريد تاز

 أثنػػػاء تناوليػػػا فػػػي فتػػػر  ال مػػػؿة تشػػػوىات ت ػػػد  بعػػػض األدويػػػ :مشخخخولة لةجنخخخةالتخخخأثيرات ال .5
 وخارة في األشير الثالثة األولى مف ال مؿ بسب  اجتيازىا ال اجز المشيمي 

 : ومثػػػبط منػػػاعي وفػػػي عػػػالج مػػػرض   يػػػ  اسػػػتخدـ  مسػػػ ف ألػػػـ ومنػػػـو التاليدومايخخخد
 األطفال الجذاـ  ي  تبيف ا داثو فقداف لألطراؼ )الوقمية( عند 

  : يستخدـ في معالجة ال مة المالطيػة يعبػر ال ػاجز المشػيمي  راد  يويالتتراسكمين
 ب  تلونيا باللوف األرورسويتر ز في العظاـ واألسناف عند الجنيف وي

 : التيويػػػة ويسػػػب  متالزمػػػة  ىرػػػاد  يػػػوي يسػػػتخدـ فػػػي معالجػػػة ال مػػػ الكمورامفنيكخخخول
  الطوؿ الرمادي

  : ل نؾاألرن  وانثقا  سقؼ ا مداد للررع يسب  شوةالفينتوئين   

 

 اليات التأثير الدوائي
 :التالية  اآلليات ىبإ ديوثر الدواء 

 المػػػواد السػػػامة فػػػي  صدمرػػػاإب يػػػ  يقػػػـو  لإلسػػػياؿالػػػذي يعتبػػػر مدػػػادا  اوفف ال ػػػ : فيزيائيخخخا
 تسمـ تلو  أو اإلسياؿالجسـ عندما ي وف سب  

 : مثؿ  ربونات ال السـو التي تستخدـ لتعديؿ  مودة المعد  كيميائيا 

  مثؿ المخدرات العامة الذي يؤثر بش ؿ ر يسي في الدماغ  :مركزيا 

  مثؿ مر   اففدريف الػذي يعمػؿ علػى ت ريػر ال ػاتي وؿ أمػيف مػف نيايػة  :التأثير الغير المةاشر
 األلياؼ العربية الودية ومف ل  ال ظر 

 للػػدواء  وعيػػةن يػػ  أف ىػػذه المسػػتقبالت تشػػ ؿ أمػػا ف ربػػط  : التخخأثير ىمخخم المسخختقةات ال مويخخة
مثػؿ تػأثير افدرينػاليف فػي مسػتقبالت بيتػا والتػي تػودي إلػى اسػترخاء  سػط يافي الخليػة أو علػى 

 العدالت الملساء في الشع  اليوا ية

 : أمػا بتنشػيطيا أو تثبيطيػا مثػؿ مر ػ  األلوبورينػوؿ الػذي يثػبط ارػطناع  التأثير في األنزيمخات
  مض البوؿ مف خالؿ تثبيط أنزيـ  زانتيف أو سيداز المسؤوؿ عف تش ؿ  مض البوؿ 

 : ( يتنػافس مػع  مػض بػارا  مثػؿ السػلووناميدات )مدػاد جرثػومي التأثير في الطرق االستقاةية
 DNAأمينو بنزو يؾ )مر   دروري لت اثر الجراثيـ(  ي  ت تؿ م انو وتثبط ارطناع الػ 
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 يدو ا يف الػذي يثػبط التشػاء العرػبي لة  اليخدرات المودعم: مثؿ ال التأثير في الغشاء ال موا
دخػػوؿ  ويمنػػعء  يػػ  أنػػو يثػػبط انػػوات الرػػوديـو الموجػػود  فػػي التشػػا للتنبيػػوويجعلػػو ييػػر اابػػؿ 

 شوارد الروديـو إلى داخؿ التشاء

  )ىن طريق الوسائط )الناقل الثخانيCAMP,CGMP : يػ  يػتـ انتػاج CAMP  انطالاػا مػف
 CGMPبتنبػو المسػتقبالت الوديػة أمػا  CAMP عف طرؽ أنزيـ األدنيؿ سي الز ويقػـو ATP,الػ

 عف طريؽ التوانيؿ سي الز وينبو المستقبالت نظير  الودية  GTPفينتح مف الػ 

أمػػػػػا الجيػػػػػاز نظيػػػػػر الػػػػػودي  CGMP,ويػػػػػنقص الػػػػػػ  CAMPإن الجهخخخخخاز الخخخخخودا يزيخخخخخد الخخخخخخ 
 CAMP وينقص الػ CGMP,فيزيدالػ

  ىن طريق الوسيطNO : مثؿ مر   النترو يليسريف 
 

 مستقةات األدوية
 وتتوسػطموجود  على سطح الخلية أوفي داخليػا تػربط الػدواء وىي عبار  عف جزي ات  بير  يالبا بروتينية 

 تأثيراتو الدوا ية
ذا أنػتج اسػتجابة يقػاؿ بػأف لػو فعاليػة بالمسػتق هعف تطابؽ الدواء مع المستقبؿ يقاؿ ليذا الدواء ألوة تجػا ؿ وا 

  واء   أو
   Agonist)) هةشاد أو منوالوعالية يقاؿ بأف الدواء  ةاأللو ععند اجتما

 (Antagonist) حاجبو ػػػػ اف لو ألوة بدوف فعالية يقاؿ بأن أما إذا
 واالستجاةة ةالعاقة ةين الجرى

ىنػػاؾ عالاػػة وثيقػػػة بػػيف الجرعػػة الدوا يػػػة وافسػػتجابة الدوا يػػة ويػػػدعى المن نػػي المعبػػر عػػػف ىػػذه العالاػػػة 
بمن نػػي )مخطػػط( التػػأثير الػػدوا ي  يػػ  أف ىػػذا المخطػػط يعبػػر عػػف التقػػويـ ال مػػي فخػػتالؼ افسػػتجابة 

 الدوا ية في العدوية باختالؼ التر يز الدوا ي 
  ية وافستجابة الدواية على عد  مستوياتوتدرس العالاة بيف الجرعة الدوا

  المستوى الخلوي الجزي ي 

 .على مستوى األعداء المعزولة 
  المجموعات البشرية 
 المجموعات ال يوانية التجريبية 

 :وتقسـ التجار  العملية إلى اسميف 
 التجار  العملية الدوا ية على ال يوانات السليمة ب امليا 

 عدػالت -الػ  أرنػ  معػزوؿ –ى األعداء المعزولة ) أمعاء أرنػ  التجار  العملية الدوا ية عل
 ر ـ (-ملساء
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 الجرىة الدوائية واالستجاةة الدوائية : نالمةدأ األساسي في العاقة ةي
االستجاةة في العضوية )التأثير الدوائي ( يتناسب طردا مع ىدد الجزيئات الحرة المتوفرة والجالزة 

 لتأثير ا ال موية في مكانلمتفاىل مع المستقةات 
تُبدي الجرعات الد يلة مف الدواء تأثيراٍت د يلة وبزياد  الجرعة القروى التي ُيبدي النسيج عندىا 

 أارى استجابة مم نة واعتباًرا مف عندىا يربح الخط البياني أفقًيا ويبدأ ظيور التأثيرات الُسّمية

 ولكل جرىة دوائية ثاث حدود .
 لجرىة الدوائية الدنيا ا(Minimal Dose): 

 استجابة  د تيم ف أف  ف اؿ منياأ  مية د  افستجابة الدوا ية و ؿ ت يم ف أف ةدوا ي  ميةوىي أاؿ 
 .تأثير دوا ي أو

 لجرىة الدوائية العظمما(Maximal Dose) : 
 بالنسبة لألعداء % مف افستجابة100وىي الجرعة القروى التي ت د  

  الجرىة الدوائية الفعالة (Effectivl Dose) : 
ستجابة في عينة عشوا ية يطبؽ علييا الدواء وتقع بيت الجرعة % مف اف50وىي الجرعة التي ت د  
 الدنيا والجرعة العظمى

% 50وىي الجرعة التي ت د  تأثيرا فيزيولوجيا عند  (ED50)50 عة الوعالة ر وىنا يم ف أف نعرؼ الج
% 55لدى  مميتةالتي ت د  تأثيرات  ةوىي الجرع (LD50)50ة تميمالعشوا ية والجرعة المف العينة 
ىامش أماف ات و لما  انت ىذه الجرعة اريبة مف الجرعة العظمى  اف الدواء ذ  ةالمدروسمف العينة 

% مف  يوانات التجربة إلى 55في  LethalDose (LD)الجرعة الُسّمية المميتة ديؽ واف النسبة بيف 
 % مف ال افت.55أيًدا في  Effective Dose (ED)الجرعة الوعالة 

 :Therapeutical Index (T.I) تدعى بالمشعر العالجي

50%

50%

ED

LD
T.I  

 ال نستخدم الدواء سريريًا.  T.I = 1 إذا كان البسط = المقام 

 أمانا  أ ثر و لما ارتوع المشعر العالجي  اف الدواء 
 ُتَصنَّف األدوية لفئتين:

 (4اري  مف  TI) .ED < LDأدوية ذات ىامش أماف واسع:  .1

 (.1.2أو  1.1اري  مف  TIأدوية ذات ىامش أماف ديؽ ) .2
ف األدويػة ذات ىػػامش األمػػا ير  لتر يػػز المػػاد  الدوا يػػة اأي معػػ رصخخد دوائخخيالدػػيؽ ت تػػاج إلػػى عمليػػة  فوا 

 :نذ ر ؽلدياجة ومف األمثلة لألدوية ذات ىامش األماف أثناء المعالفي الدـ 
o ة ارػػور القلػػ   يػػ  أف التر يػػز جػػالمر بػػات التلو وزيديػػة :  الديجو سػػيف الػػذي يسػػتخدـ لمعال

 3اوز ػيز يرػػػػبح سػػػػاما عنػػػػدما يتجػػػػػػػػػػػػناتويراـ/مػػػػؿ بالزمػػػػا وىػػػػذا التر   2.5-2العالجػػػػي  مػػػػف
 ناتويراـ/مؿ بالزما
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o  مي ريراـ/مػػؿ بالزمػػا  يػػ  أف  1.5-1امػػال  الليثيػػـو :  يػػ  أف التر يػػز العالجػػي الوعػػاؿ ىػػو
 بالزما مي ريراـ/مؿ 3تر يزه يج  أف ف يتجاوز

o  ال ينيديف والليدو ا يفمدادات الالنظميات القلبية  : 

o الوينتو يف وفالبروات الروديـوالررع  مدادات  : 

o  الوارفاريف والدي وماروؿ الدـ الومويةمميعات  : 

o موسعات القربات:  التيوفلليف 

o نيومايسيفاألمينويلي وزيدات:  الستربتومايسيف وال 
عندما تزداد جرعة الوارفاريف ) تعد افستجابة المريوبة عندما يزداد زمف  Warfarinفمثال  الوارفاريف 

اد ينزؼ بعض المردى ، بينما يت قؽ التأثير البروترومبيف إلى الدعؼ ( اد تسب  النزؼ.  ي  
 المريو  عند اآلخريف بتطاوؿ زمف البروتومبيف . 

ي د  اختالؼ افستجابة بيف المردى بالدواء ذو المنس  العالجي الديؽ ألف الترا يز العالجية و 
 السمية ت وف متشابية . 

ة الواسػػػعة ( : يعػػػد البنسػػػيليف آمنػػػا و يعطػػػى ) مثػػػاؿ الػػػدواء النافػػػذ  العالجيػػػ Penicillinبينمػػػا  البنسػػػيليف 
بالجرعػػػات العاليػػػة ) ب ػػػوالي عشػػػر  أدػػػعاؼ الجرعػػػة العالجيػػػة ( لت قيػػػؽ افسػػػتجابة العالجيػػػة . ف يعػػػد 

 التوافر ال يوي ميما و ف يبدؿ مف التأثيرات العالجية .
 م ططات التأثير  أنواع
  ي  أف في ىذه العالاة  م طط التأثير المتدرج : .1

 الدوا ية  تى نرؿ إلى الجرعة العظمى   الجرعةتتناس  افستجابة طردا مع زياد  
 إلػىعػة  تػى نرػؿ ر الج  ىذه الدراسة على األعداء المعزولػة تػزداد افسػتجابة بزيػاد إجراءعند 

 ىإلػف تجاوز الجرعة العظمي يػودي إعظمى أما عند دراستو على اإلنساف أو ال يواف ف استجابة
 السمية ظيور األعراض

 ويم ف تمثيؿ العالاة في ىذا المخطط على الن و التالي
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 تركيز الدواء

 العالقة بين الجرعة واالستجابة
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شػػي وىػػو القػػانوف  ع اػػانوف ال ػػؿ أو الػػالبػػ:  يػػ  أف فػػي ىػػذه العالاػػة يت م طخخط التخخأثير الكتمخخي .2
يت مػػؿ معنػى التػػدرج  أف التػأثير ف العدػلة القلبيػػة )تقلػص أو عػدـ تقلػػص( أي والػذي تعمػؿ عليػػ

 ،ا  التأثير المطلو د  إل  يز متعدد ي  يتـ ت دير األدوية بترا

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                ص/أحمد مانعي                                       - 8 -                                المحاضرة األولى

 

   Routes of drug administrationطرق إدخال الدواء  
 تت دد  س  :

  ان اللو في الماء أو الدسـ (  . ودرجة تشردهخواص الدواء ( 

  ( مد  التأثيرسرعة التأثير ،  اليدؼ العالجي . ) 

  م دد. م افالتأثير على 

 الهضم :عن طريق جهاز   -أولا 
A.  الطرق الغمويOral way : 

بعػػض األدويػػة تمػػتص عػػف طريػػؽ المعػػد  و ل ػػف معظػػـ األدويػػة الممترػػة عػػف  األ ثػػر شػػيوعاً  ىػػوو 
 الطريؽ المعوي المعدي تدخؿ الدوراف البابي إلى ال بد ابؿ توزعيا في الدوراف العاـ 

 يقلؿ افستقال  األوؿ للدواء في األمعاء أو ال بد فعالية العديد مف األدوية. -
 وجود طعاـ في المعد  يؤخر اإلفراغ المعدي  -
يم ػػػف اسػػػتخداـ التتليػػػؼ المعػػػدي   بعػػػض األدويػػػة مثػػػؿ البنسػػػيليف يتخػػػر  فػػػي  مودػػػة المعػػػد  و -

 لتجن  ذلؾ أو لتالفي تخريش المعد  ببعض المخرشات.
B.  طريق تحت اللدانSublingual way : 

يسمح للدواء بافنتشار إلى الشب ة الشعرية و منيا للدوراف العاـ متالفيًا افستقال  المعوي و 
 ال بدي.

 لذب ة الردرية( و افيزوبريناليف ) مداد للربو (.لالنترويليسيريف ) مداد  مثؿ  -
C.   الطريق المدتػيميRectal way: 

 Ointmentأو مػػراىـ  Enemaأو ر دػػات  Suppositoryبشػػ ؿ ت اميػػؿ   يػػ  تعطػػى األدويػػة 
تجنػػ  الػػدوراف البػػابي ،  مػػا أف ي ػػوالي نرػػؼ الػػدواء الممػػتص مػػف األيشػػية المخاطيػػة فػػي المسػػتقيـ 

 ىذا الطريؽ و طريؽ ت ت اللساف يتالفيا التخر  بالخما ر المعوية و  مودة المعد  . 
في  الة الدواء المسب  لالاياء عف طريػؽ الوػـ ،  مػا ينوػع عنػد المرػابيف بافايػاء و يسػتخدـ  يويد -

 .)الميتو لوبراميد( بش ؿ  بير في مدادات افاياء
 :Parenteral way( يالطريق الخاللي ) الزرق  -ثانياا 

 يستخدـ لألدوية التي 
  ات األمينويلي وزيداليلة افمتراص بالطريؽ المعدي المعوي 

 ألدوية التي تتخر  في الجياز اليدمي مثؿ األنسوليف اInsulin   

   افدريناليف الذي يعطى في  الة الردمة التأاية لواادي الوعي و عند اإلسعاؼ السريع . 
 ت وي مس وؽ أو م لوؿ . Vial، أو زجاجة  Ampouleو يوجد الدواء على ش ؿ  بابة 
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A.  الحػن في وعاء دمويIntra rescale injection: 

(  األ ثر شػيوعًا ، يسػمح بالسػرعة و بتػأميف ترا يػز   (I.V Intra venousيعتبر ال قف داخؿ الوريد 
اػػد يسػػػب  إدخػػاؿ الجػػػراثيـ عػػف طريػػػؽ و دوا يػػة ثابتػػة و تػػػوافر  يػػوي ىػػػاـ و يجنػػ  افسػػػتقال  األوؿ 

 يج  توخي ال ذر .  وج  ال قف في الوريد بش ؿ بطيء يالتلو  .  ما 
 ال قف السريع لألمينوفلليف  في الوريد يسب  ف نظـ البية و تواؼ القل .إف  -
 .سب  التيا  الوريد الخثري ي والسيوالوسبورينات إف ال قف السريع لالريثرومايسيف  -
Caإف  قف شوارد ال السيـو  -

 ت د  تواؼ ال  في مر لة افنقباض  بسرعة في الوريد اد ++
K البوتاسيـو  ما أف سرعة  قف  شوارد  -

 تسب  تواؼ القل  في مر لة افنبساط .+
  إف مخػاطر الػػI.V  تنطبػؽ علػى الػزرؽ داخػؿ الشػراييفIntra arterial   يػ  يػتـ ال قػف فػي لمعػة 

الشػػرياف المنتخػػ  لقربػػو مػػف م ػػاف التػػأثير المطلػػو  و يسػػتخدـ عمليػػًا لتخطػػيط الشػػريانات و لمعرفػػة 
 م اف الخثر  بالتروير الشعاعي للشراييف .

  يم ف ال قف داخؿ تجاويؼ القل  مباشرً  أ يانًا إلسعاؼ تواؼ القل   ي  تدخؿ م قنػة بػيف الدػلع
فينبػػو النيايػػات الوديػػة المعرػػبة  درينػػاليفيختػػرؽ البطػػيف األيسػػر ثػػـ ي قػػف اف الخػػامس و السػػادس و

 للمنطقة ، فيعيد دربات القل  إذا لـ ُيجِد تمسيد القل  و الدتط الخارجي و الردمة ال يربا ية .
 طريقة احلقن يف وعاء دموي :

 :ـ ال قف بالش ؿ التالي نختار عاد  األورد  المرفقية إما بالرؤية أو عف طريؽ الجس  ي  يت     
سػػط و اػػبض بنقػػـو بتطبيػػؽ ربػػاط دػػايط علػػى منطقػػة العدػػد و نطلػػ  مػػف المػػريض أف يقػػـو بعمليػػة 

و بعػػد ذلػػؾ نقػػـو بإدخػػاؿ رأس  دبتطييػػر المنطقػػة فػػوؽ الوريػػ نقػػـو األرػػابع بيػػدؼ انتبػػاج األورد  ، ثػػـ
اإلبػػر  و بشػػ ؿ ما ػػؿ و باتجػػاه جريػػاف الػػدـ و باتجػػاه القلػػ   يػػ  يختػػرؽ رأس اإلبػػر  الجلػػد ثػػـ الطبقػػة 
ت ػػت الجلػػد و جػػدار الوريػػد و يرػػؿ اللمعػػة ، و الػػدليؿ علػػى ذلػػؾ دخػػوؿ بدػػع اطػػرات مػػف الػػدـ إلػػى 

 ماد  ببطء .داخؿ م قنة ، نقـو بعد ذلؾ بوؾ الرباط ثـ نعمؿ على  قف ال
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B.  الحػن داخل الطضلIntra muscular injection : 

وىػػو األ ثػػر مال مػػة ل قػػف األدويػػة متوسػػطة التخػػريش و تناسػػ  الم اليػػؿ أو معلقػػات األدويػػة التيػػر  
ًا فػػي سػػواغ ف مػػا ي مثػػؿ ايتػػيلف يلي ػػوؿ أو لبػػمن لػػة فػػي المػػاء أو الزيػػت و ي ػػوف المعلػػؽ الػػدوا ي يا

 ي ، زيت الووؿ السودان
يعتبر امتراص األدوية في السوا ؿ الما يػة سػريعًا بينمػا بطي ػًا فػي المعلقػات  يػ  ينتشػر السػواغ إلػى 

طء و يطػػوؿ أمػػد تػػأثيره ) مثػػاؿ إعطػػاء خػػارج العدػػؿ و يترسػػ  الػػدواء فػػي مودػػع ال قػػف ، فين ػػؿ بػػب
 .  (يـو  15البنزاتيف بنسليف الذي يويد في في معالجة ال مى الرثوية عند األطواؿ  ي  يعطى  ؿ 

و يػػػتـ ال قػػػف يالبػػػا فػػػي العدػػػلة األليويػػػة فػػػي الربػػػع الرابػػػع )األعلػػػى و الو شػػػي( و ذلػػػؾ بعػػػد تطييػػػر 
عمػػودي ، و ابػػؿ بدايػػة ال قػػف نجػػري عمليػػة سػػ   المنطقػػة بػػال  وؿ ثػػـ يػػتـ إدخػػاؿ رأس اإلبػػر  بشػػ ؿ 

للدافع للتأ د مف عدـ دخوؿ اإلبر  داخؿ وعاء دموي ، ألف دخوؿ الرأس داخؿ وعػاء دمػوي يػؤدي إلػى 
 خروج اطرات دـ إلى داخؿ الم قنة ، عندىا يج  س   اإلبر  و إعاد   قنيا مر  أخرى .
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C.   الحػن تحت الجلدSub cutaneus injection   : 

يػػتـ ت ػػت جلػػد الػػذراع أو الػػبطف أو الوخػػذ ، و ي ػػوف افمترػػاص فيػػو أسػػرع و تػػاـ بالمقارنػػة مػػع الطريػػؽ  
المعػػػدي المعػػػوي و يناسػػػ  األدويػػػة التيػػػر مخرشػػػة و التػػػي إمػػػا م اليػػػؿ ما يػػػة أو معلقػػػات دايقػػػة مرػػػممة 

 لالن الؿ ببطء.
 . Abscessاألدوية المخرشة مؤلمة جدًا  و اد تسب  خّراجات  -
مػػػع الػػػدواء لقرػػػر تػػػأثيره بم ػػػاف م ػػػدد ،  يػػػ  يقػػػبض  N.Eيم ػػػف مػػػزج اليػػػؿ مػػػف النورادرينػػػاليف  -

 النورادريناليف األوعية المودعية و بالتالي يقلؿ انتقاؿ الدواء.
، ت ػت الجلػد  ) أي السػ ري المعتمػد علػى األنسػوليف( Iيم ف  قف األنسوليف في داء الس ري نمط  -

 فيعطى لو خافدات الس ر الدموية.  IIد على األنسوليف نمط أما الس ري التير معتم
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D.   الحػن داخل المغصلIntra articular injection : 

في الجوؼ المرلي للمورؿ لتػأميف تر يػز   Corticosteroiodesيم ف  قف ال ورتي وستيرو يدات  
 .Rheumatoid arthritisعالي في التيا  الموارؿ الروماتيزمي 

E.   الحػن في نػي الطظمBone marrow injection : 

عنػد البػالتيف  أو   Sternumيسمح بوروؿ الدواء لمنبع الدـ مباشر  ، و يتـ ال قف عاد  فػي القػص  
 عند األطواؿ  Tibiaفي الظنبو  

يم ػػف إعطػػاء م اليػػؿ التلو ػػوز و الم اليػػؿ المل يػػة و يعتبػػر البػػديؿ الو يػػد لػػألورد   متلقػػي لنقػػؿ   -
 لدـ .ا

F.  )الحػن داخل العمد ) الدحاياIntra thecal: 

الػذي   Methotrexateمثػؿ الػػ C.S.Fأ يانًا يلـز إدخاؿ الدواء مباشر  إلى السا ؿ الدمايي الشو ي  
 ي قف لمعالجة افبيداض اللمواوي للجلد .

G.   الحػن في األدمظIntra dermal: 

 الذي يعطى عاد  في : 
 اختبارات ال ساسية 

  المخدرات المودعية  ي  ي وف امتراص الدواء ىنا أبطأ مف ال قف ت ت الجلد ،إعطاء 

 ؿ تعطى اللقا ات  لقا  السلBCG 
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H.   الحػن في التجويف البريتوانيI.P Intra peritoneal : 

يػػػؤمف سػػػطح امترػػػاص  بيػػػر جػػػدًا و يسػػػتخدـ لمعالجػػػة القرػػػور ال لػػػوي المترافػػػؽ بارتوػػػاع البولػػػة و  
بطريقػػػة الػػػديلز  ) الت ػػػاؿ( البريتوانيػػػة عنػػػد عػػػدـ وجػػػود ال ليػػػة الرػػػناعية  بإدخػػػاؿ م لػػػوؿ ال ريػػػاتينتف 
و ىػػػذه الطريقػػػة خطػػػر  ل قػػػف األدويػػػة عمومػػػًا بقػػػر  ،  لتػػػر( و تخػػػرج بعػػػد داػػػا ؽ 3-1)  فيزيولػػػوجي

 األ شاء و  ذلؾ تويد للتجار .
I. : الحػن داخل جوف الجنب 

 . الرادات ال يوية المناسبةوتعطى و  نتافيتـ بزؿ الجن  عند اف 
 : Inhalationالستنشاق :   -ثالثاا 

يػػؤمف انتقػػاؿ سػػريع للػػدواء بسػػب  السػػطح الواسػػع لأليشػػية المخاطيػػة للطريػػؽ التنوسػػي و البشػػر  التنوسػػية 
ؿ سػػػرعة ال قػػػف اثػػػناىػػػا بالشػػػعيرات الدمويػػػة ، ب يػػػ  ن رػػػؿ علػػػى تػػػأثير يميسػػػنا  و ألالر ويػػػة الرايقػػػة ل

 الوريدي .
 و يستخدـ ىذا الطريؽ : 

 مثػػؿ أو سػػػيد النتػػػروز  ةإعطػػاء المخػػػدرات التازيػػػNitrous oxide   (N2O و المخػػػدرات ،)
) وىػػػػو يسػػػػتخدـ  قنػػػػاع م  ػػػػـ علػػػػى األنػػػػؼ و الوػػػػـ أي  Halothaneالطيػػػػار  مثػػػػؿ اليالوتػػػػاف 

 استنشاؽ أنوي فموي ( و ذلؾ بيدؼ ال روؿ على تأثير جيازي 

 التػػػأثير المودػػعي فػػي الر ػػة مثػػؿ السػػػالبوتاموؿ  إيرػػاؿ األدويػػة المعطػػا  بيػػدؼSalbutamol 
الػذي   Disodium cromoglycateالموسع للشع  الر وية ، و الػدي رػوديـو  رومويلي ػات 

 يػ  تعطػى بافستنشػاؽ علػى شػ ؿ رذاذ ىػوا ي  Mast cellsيلعػ  دور مثبػت للخاليػا البدينػة 
في  افت الربػو  يػ  توجػد أجيػز  لػب  ( لألوؿ و مس وؽ فا ؽ النعومة Aerosolأو دبو  )

 (. Spin halerالمس وؽ تودع فيو  بسولة الدواء )
 رابعاا التطبيق على الجلد:

باسػػتخداـ أسػػاس من ػػػؿ فػػي الدسػػـ و عػػاد  يقرػػد مػػف تطبيقػػو التػػػأثير  علػػى سػػطح الجلػػد الػػدىفبو ذلػػؾ 
 .) لعالج افنتانات الوطرية بالمبيدات البيض( النيستاتيفالمودعي مثؿ 

بعػػػض األدويػػػة اػػػد تمػػػتص مػػػف المػػػراىـ مثػػػؿ السػػػتيرو يدات القشػػػرية عنػػػد األطوػػػاؿ أو اػػػد تمػػػتص مػػػف  -
 عند النساء   Estrogenال ريمات مثؿ افستروجيف 

للذب ػة القلبيػة  يػ  أف   (Plasters)بعض األدويػة مثػؿ النترويليسػيريف يطبػؽ بشػ ؿ لرػااات مديػد   -
 ف النترويليسيريف يستقل   ثيرًا بالمرور األوؿ .اللرااات  تجن  المرور األوؿ خارة أ
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 :Intra nasal wayالطريق داخل األنف    -خامساا 
)  Diabetes insipidusيم ف إدخػاؿ ديسموبريسػيف  داخػؿ األنػؼ لعػالج داء السػ ري التوػو ) ال ػاذ ( 

( ، و  مػا يعطػى  السػيتونيف )يست رػؿ عليػو  ةمف الوػص الخلوػي للنخاميػ A.D.Hسببو نقص افراز الػ 
 العظاـ على ش ؿ بخا  أنوي أيدًا مف سمؾ السالموف ( و ىو ىرموف ببتيدي يويد في تخلؿ 

 :Ear dropsالقطرات األذنية    - سادساا 
ذنيػػػة ،  يػػػ  يمػػػاؿ الػػػرأس الػػػياًل و يوػػػتح مجػػػرى أ قطػػػر  ال لورامويني ػػػوؿ ) رامي ػػػوؿ( و ىػػػي اطػػػر  عينيػػػة 

الم لوؿ بارد فيسب  ألـ و تخريش شػديد )تػدفأ  فبشرط عدـ و جود انثقا  بتشاء الطبؿ و أف ي و السمع 
و  ػػػػػذلؾ  oـ 35-35الم اليػػػػؿ المودػػػػػعية  ػػػػػالقطرات العينيػػػػػة و األذنيػػػػػة فػػػػػي  مػػػػػاـ فػػػػػي  مػػػػػاـ مػػػػػا ي 

 oـ 31السيرومات تدفأ بقطعة اماش أو روؼ ابؿ افسػتعماؿ ، و أيدػًا أ يػاس الػدـ تػدفأ بدرجػة  ػرار  
 عند متلقي الدـ ( . ة ي ف تسب  رعشة شديد  و ردمة وعا ي

 :Eyeالتطبيق على العين     -سابعاا  
 :يستخدـ إما 

o  الدي لوفيناؾ  مداد  لاللتيا . 

o   عالج الزرؽGlaucoma البيلو اربيفالدتط داخؿ العيف (  ع) ارتوا    . 

o افن ساراألتروبيف للسما  بقياس عيو    توسيع  داة العيف 

o   األولباتاديف(مدادات اليستاميف لعالج الت سس( 

o  بش ؿ مراىـ أو اطرات .)التوبرامايسييف( رادات ال يوية ل اعالج انتانات العيف 

 مالحظة :
إلعطػػاء القطػػرات العينيػػة : يودػػع المػػريض بودػػعية الجلػػوس  و يمسػػؾ المعطػػي القطػػر  باليػػد اليسػػرى و 

يأتي باإلبياـ و السبابة و يمسؾ بيما الجوػف السػولي فيتشػ ؿ جػوؼ   ىو خلؼ المريض و على يمينو  ثـ
  بير يدع في وسطو القطر  العينية .
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