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Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

 :Pharmacology)) علم أتثري األدوية
 : اليت تتم من خالهلا هذه التأثريات واآلليةهو دراسة فعل األدوية على اخلالاي 
 وهذه التأثريات الناجتة تستعمل :

 فلونزا ولقاح ضد االن للوقاية من اجللطاتاألسربين الذي يستخدم  : للوقاية من األمراض
الذي يعطى يف بداية فصللللللللللل اخلةيم للوقاية من االنفلونزا واللقاح اب للللللللللاد اللت ا  ال  د 

 .Bالنمط  الفريوسي من
 كربيتات ال اريوم الغري ممتصلللللللة من ق ل اجل ا  اهل لللللللمي تسلللللللتخدم  لتشخخخخخألمر األمراض :

 . للتصوية الشعاعي
 ني بعاجلة الداء الس ةياألنسول:  لعالج األمراض. 

 :عمل ا بل  وآليةة لللتدعى هذه التأثريات اليت حتدث ا األدوية يف الع وية احلي
 Pharmacodynamics) )الفارماكوديناممكمة 

وهي  pharmacokinetic)) ات الدوائمةخخخخخخخخخخخخخخخاحلركملللللللأما أتثريات اجلسم على الدواء فتدعى ب
 :تشمل
a)  االمتصخخخا(Absorption):  الدموي نإىل الدورا إدخالهوهو مةور الدواء من م ان  

وحىت ميتص الدواء جيب أن ي ون منحل وقطيب وعري متشلللةد حين أن بشللل ل عري ع و  
 ألدوية الغري منحلة ال متتص ا

b) التوزع (Distribution):  وهو مةور الدواء وبشلللللللللل ل ع و  يف السللللللللللوا ل اخلاللية
 وداخل اخللية حين مي ن أن يتوضلللل الدواء حسلللب خوايللله الفيزاي ية و ال يميا ية وفقا با

 يلي 
a.  يف ال ال ما تتو عيئي العايل مثل الدي سرتان ابواد ذات الو ن اجلز 
b.  تسلللللللللللتطيل ع ور األعشلللللللللللية اخللوية الشلللللللللللعةية وال األوعيةاألدوية اليت متة من جدران 

 يف السا ل خارج اخللويتتوضل بش ل أساسى 
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c.  تساوماألدوية اليت متة عرب األعشية اخللوية وليس هلا ألفة لنسيج معني تتو ع بش ل 
 بني السوا ل داخل اخلالاي وخارج ا

d. وم ينسيج حمدد مثل اليود الذي يرتكز يف الغدة الدرقية وال الس بعض األدوية ترتكز يف
 .نالذي يرتكز يف العظام واألسنا

c)  االسخخخخت ال(Metabolism ): ال  يف ال  د أوال لية أو أنسللللل ة قتتم عملة االسلللللت
 .أخةى

d)  اإلطراح((Excretion: عن  بش ل عري ع و  وهي عملية التخلص من الدواء
 أنس ة أخةى اجللد أو الربا  أو طةيق ال ول أو
 ديناممكمة:التأثريات الفارماكو 

 التأثري الدوائي :  .1
 وسعة للحدقةكقطةة األتةوبني ابحين يوثة الدواء يف م ان تط يقه   التأثري املوضعي : -
ثل م : حين يوثة الدواء بعد امتصلللللللايللللللله وتو عه يف األنسللللللل ة أثري اجلهازي )العام(الت -

  فا  يف ال غط الدمويخنبتوبةيل الذي يس ب ااال 
جية من الغري مةعو  في ا ابسلللللللتخدام اجلةعات العال وهي التأثريات التأثريات اجلانبمة :  .2

ات وم للللللللاد الدواء مثل األتةوبني الذي يوسللللللللل احلدقة ول نه يسلللللللل ب جفا  فم وامسللللللللا 
 س ب النعا .ت واليت  عالابوجودة يف أدوية الس من اجليل االول اهليستامني

 التأثريات السامة: .3
 عن : تنتج التأثريات السامة

o  للدواءجةعة ك رية أوتةاكم. 
o نتي ة تش ل األضداد  :حتسس دوا ي. 
o  أتثري اثنوي انتج عن التأثري االبتدا ي : االسللللللللتخدام طويل األمد للصللللللللادات احليوية

 Kيودي إىل نقص فيتامني  اء مماعيث ط عمل ال  رتاي يف األم
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o الذي يس ب القةحة سربينأمةا  معينة مثل األ إحداث 
o  : اليت تشللل ل معقدات مل بعض األدوية مما  دالشلللوار بعض مثل التداخالت الدوا ية

 تس ب نقص يف امتصاي ا
 منيز هلذه التأثريات نوعني :

 : نتي ة تناول جةعة ك رية من الدواء دفعة واحدة كالتسللللللللللللللمم ابل حول  التسخخخخخخخخخخخ م احلاد
 والتسمم اببورفني

 : طويل ى الين م عن تناول جةعات ضلللللئيلة من الدواء يوميا وعلى ابد االنسخخخخ ام الدوائي
 .مثل اإلدمان ومن ا االنسمام ال حويل واالنسمام ابورفيين

 حتدث بعض األدوية تشوهات ورمية عند االستخدام الطويلالتأثريات املسرطنة :  .4
o  : بعض انواع من احملليات ابسللللللللتخدمة عند مةضللللللللى السلللللللل ةي وتسلللللللل ب السخخخخخخمكالمات

 السةطان.
o  : سللل ب العصلللب ال صلللةي وفقدان ال صلللة بمن احملليات الصلللنعية يسللل ب تلم األسخخخبار:م

 احتو ه على ابيتانول واستقالبه إىل محض النمل
  لحتدث بعض األدوية تشللللللللوهات أثناء تناوهلا يف فرتة احلمالتأثريات املشخخخخخخونة ل  نة:  .5

 وخاية يف األش ة الثالثة األوىل من احلمل بس ب اجتيا ها احلاجز ابشيمي 
  : شيمي معاجلة احلمة ابالطية يعرب احلاجز اب ياد حيوي يستخدم يفالترتاسكلني

  ب تلوهنا ابللون األيفةسويرتكز يف العظام واألسنان عند اجلنني وي
 : ب متال مة التيفية ويس  ىياد حيوي يستخدم يف معاجلة احلم الكلورامفنمكول

 .الطفل الةمادي
  : األرنب وانثقا  سقم احلنك م اد للصةع يس ب شفةالفمنتوئني  
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 المات التأثري الدوائي
 :التالية  اآلليات إبحدىيوثة الدواء 

   لسللامة يف ابواد ا دمصللا إبحين يقوم  لإلسلل الالذي يعترب م للادا  والنؤ اكال   : فمزايئما
 .تسمم تلوث أو اإلس الاجلسم عندما ي ون س ب 

   مثل كةبوانت ال السوم اليت تستخدم لتعديل محوضة ابعدة : كم مائما 
   الذي يؤثة بش ل ر يسي يف الدماغ : مثل ابخدرات العامة مركزاي 
  مثل مةكب االفدرين الذي يعمل على حتةية ال اتي ول أمني من التأثري الغري املباشخخخخخخخخخخخر :

 هناية األليا  العص ية الودية ومن لب ال ظة 
 : يطناع أما بتنشيط ا أو تث يط ا مثل مةكب األلوبورينول الذي يث ط ا التأثري يف األنزميات

  .ولابسؤول عن تش ل محض ال  (كزانتني أوكسيدا )محض ال ول من خالل تث يط أنزمي 
 : نافس مل محض يت(  مثل السللللفوانميدات )م لللاد جةثومي التأثري يف الطرق االسخخخت ال مة

اع الل اجلةاثيم( حين حتتل م انه وتث ط ايلللللللللللطن ابرا أمينو بنزو يك )مةكب ضلللللللللللةوري لت اثة
DNA 

 ط قنوات يدوكا ني حين أنه يثلة كاليخدرات ابوضللللللللع: مثل اب التأثري يف الغشخخخخخخاي ا لوي 
 .دخول شوارد الصوديوم إىل داخل الغشاء ومينلالصوديوم ابوجودة يف الغشاء 

  ات الذي يسللل ب حتةر اوكسللليد النرت  مثل مةكب النرتو عليسلللةين:  وسخخخم مركب عن طريق
 الذي يس ب توسل يف األوعية الدموية.
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 واالستجا ة ةالعالقة  ني اجلرع
هنا  عالقة وثيقة بني اجلةعة الدوا ية واالسللللللللللللللت ابة الدوا ية ويدعى ابنحين ابعرب عن هذه العالقة 

ية يف ختال  االسللللللللللللللت ابة الدوا إمبنحين )خمطط( التأثري الدوا ي حين أن هذا ابخطط يعرب عن 
 .الع وية ابختال  الرتكيز الدوا ي
 اجلرعة الدوائمة واالستجا ة الدوائمة : املبدأ األساسي يف العالقة  ني

ةة واجلاهزة مل عدد اجلزيئات احلةة ابتوف االست ابة يف الع وية )التأثري الدوا ي ( يتناسب طةدا  
 . ان التأثريللتفاعل مل ابستق الت اخللوية يف م

 ولكل  رعة دوائمة ثالث حدود .
 جلرعة الدوائمة الدنما ا(Minimal Dose): 

ث دحت مي ن أن ال ال من قأ كميةدث االست ابة الدوا ية وكل  حت مي ن أن ةدوا ي كميةوهي أقل  
 .أتثري دوا ي أو است ابة
 جلرعة الدوائمة العظ ىا(Maximal Dose) : 

 ابلنس ة لألع اء من االست ابة %100وهي اجلةعة القصوى اليت حتدث 
  اجلرعة الدوائمة الفعالة (Effective Dose) : 

 وا ية يط ق علي ا الدواء وتقل بنيست ابة يف عينة عشمن اال %50وهي اجلةعة اليت حتدث 
 اجلةعة الدنيا واجلةعة العظمى

وهي اجلةعة اليت حتدث أتثريا فيزيولوجيا عند  (ED50)50 عة الفعالة ة وهنا مي ن أن نعة  اجل
 .العشوا ية من العينة  50%

  ابدروسةمن العينة  %05لدى  مميتةاليت حتدث أتثريات  ةوهي اجلةع (LD50)50ة تمياجلةعة اب
هامش أمان ضيق وان ات من اجلةعة العظمى كان الدواء ذاجلةعة ابميتة قةي ة من  وكلما كانت 
من حيواانت الت ةبة إىل  %05يف  Lethal Dose (LD)اجلةعة الُسّمية ابميتة النس ة بني 

 من احلاالت. %05أي  ا يف  Effective Dose (ED)اجلةعة الفعالة 
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 :Therapeutical Index (T.I) تدعى ابملشعر العال ي

50%

50%

ED

LD
T.I  

.  T.I = 1 إذا كان البس  = امل ام   ال نستألدم الدواي سريراي 
 أماان  أكثةوكلما ارتفل ابشعة العالجي كان الدواء 

 ُتَصنَّف األدوية لفئتني:
 (4قةيب من  TI) .ED < LDأدوية ذات هامش أمان واسل:  .1
 (.1.2أو  1.1قةيب من  TIأدوية ذات هامش أمان ضيق ) .2

يةة لرتكيز ابادة اأي مع رصخخخخخخخخخخخد دوائيال لللللللللللللليق حتتاج إىل عملية  نوإن األدوية ذات هامش األما
 :نذكة قل ياة ومن األمثلة لألدوية ذات هامش األمان أثناء ابعاجلالدوا ية يف الدم 

o أن الرتكيز  ة قصللور القلب حينابةك ات الغلوكو يدية : كالدجيوكسللني الذي يسللتخدم بعاجل
 3او  للللليز يص ح ساما عندما يت للللللللللللللللللللوهذا الرتكانتوعةام/مل بال ما   2.5-2العالجي  من

 انتوعةام/مل بال ما
o  مي ةعةام/مل بال ما حين  1.0-1امالح الليثيوم : حين أن الرتكيز العالجي الفعال هو

 مي ةعةام/مل بال ما 3أن تةكيزه جيب أن ال يت او 
o كالوارفارين  مميعات الدم الفموية : 

عندما تزداد جةعة الوارفارين قد تس ب النز . حين قد ينز   Warfarinفمثال  الوارفارين 
 بعض ابةضى 

) مثال الدواء النافذة العالجية الواسللللعة ( : يعد ال نسلللليلني آمنا و  Penicillinبينما  ال نسلللليلني 
 يعطى ابجلةعات العالية ) حبوايل عشةة أضعا  اجلةعة العالجية ( لتحقيق االست ابة العالجية .
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 خمططات التأثري واعأن
 حين أن يف هذه العالقة  خمط  التأثري املتدرج : .1

 .ا ية حىت نصل إىل اجلةعة العظمى الدو  اجلةعةمل  ايدة  تتناسب االست ابة طةدا  
 ومي ن متثيل العالقة يف هذا ابخطط على النحو التايل
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ي وهو القانون ش أو الال ل قانون ال ل : حين أن يف هذه العالقة يت خمط  التأثري الكتلي .2
حمل معىن يت أن التأثري ال الع لللللللللللللللة القل ية )تقلص أو عدم تقلص( أي هالذي تعمل علي

 .اث التأثري ابطلو دة إلحكيز متعددالتدرج حين يتم حت ري األدوية برتا 
 

 Routes of drugطرق إدخال الدواي 
administration   

 تتحدد حسب :
  احنالله يف اباء أو الدسم (  . ) ودرجة تشةدهخوا  الدواء 
  ( مدة التأثريسةعة التأثري ,  اهلد  العالجي . ) 
  حمدد. م انالتأثري على 
 عن طريق  هاز اهلضم : -أوال  

A.  الطرق الف ويOral way : 
 وهو األكثة شيوعا  

 : Sublingual wayطريق حتت اللسان 
عوي و للدوران العام متالفيا  االستقال  ابيسمح للدواء ابالنتشار إىل الش  ة الشعةية و من ا 

 ال  دي.
 لذحبة الصدرية( و االيزوبةينالني ) م اد للةبو (.لالنرتوعليسريين ) م اد  مثل -
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B.   الطريق املست م يRectal way: 
أو مةاهم  Enemaأو رح للللللللللللات  Suppositoryحين تعطى األدوية بشلللللللللللل ل حتاميل  

Ointment  حوايل نصم الدواء ابمتص من األعشية ابخاطية يف ابستقيم يت نب الدوران
ال ايب , كما أن هذا الطةيق و طةيق حتت اللسلللللللللللان يتالفيا التخة  ابخلما ة ابعوية و محوضلللللللللللة 

 ابعدة . 
يف حالة الدواء ابسلللللللللللل ب لالقياء عن طةيق الفم , كما ينفل عند ابصللللللللللللابني ابالقياء و  يفيد -

 .)ابيتوكلوبةاميد( بش ل ك ري يف م ادات االقياءم يستخد
 :Parenteral way( يالطريق ا اليل ) الزرق -اثنما  

 يستخدم لألدوية اليت 
   كاألمينوعلي و يداتقليلة االمتصا  ابلطةيق ابعدي ابعوي 
 ألدوية اليت تتخة  يف اجل ا  اهل مي مثل األنسولني اInsulin  
   كاالدرينالني الذي يعطى يف حالة الصدمة التأقية  لفاقدي الوعي و عند اإلسعا  السةيل. 
A.  احل ن يف وعاي دمويIntra rescale injection: 

(  األكثة شلللللليوعا  , يسللللللمح ابلسللللللةعة و   (I.V Intra venousيعترب احلقن داخل الوريد 
بتأمني تةاكيز دوا ية اثبتة و توافة حيوي هام و جينب االسللللللللللللللتقال  األول. كما جيب احلقن يف 

 الوريد بش ل بطيء و جيب توخي احلذر . 
  سرعة يف الوريد قد حتدث توقف قلب يف مرحلة االن باض  Ca++إن ح ن شوارد الكالسموم  -
 . تسبب توقف ال لب يف مرحلة االنبساط K+ك ا أن سرعة ح ن  شوارد البو:سموم  -
  مي ن احلقن داخل جتاويم القلب م اشةة  أحياان  إلسعا  توقم القلب حين تدخل حمقنة بني

 اايت الودية فين ه الن درينالنيال للللللللللل اخلامس و السلللللللللاد  و حيرتن ال طني األيسلللللللللة    قن اال
ابعصلل ة للمنطقة , فيعيد ضللةابت القلب إذا د جُيدي متسلليد القلب و ال للغط اخلارجي و الصللدمة 

 ال  ةاب ية .
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B.  احل ن داخل العضلIntra muscular injection : 
وهو األكثة مال مة حلقن األدوية متوسطة التخةيش و تناسب احملاليل أو معلقات األدوية الغري  
 حلة يف اباء أو الزيت من

و يتم احلقن عال ا يف الع لللللللللللة األليوية يف الةبل الةابل )األعلى و الوحشللللللللللي( و ذلك بعد تط ري 
 ابنطقة ابل حول   يتم إدخال رأ  اإلبةة بش ل عمودي 

 
 

 
 

C.   احل ن حتت اجللدSub cutaneous injection   : 
يتم حتت جلد الذراع أو ال طن أو الفخذ , و ي ون االمتصلا  فيه أسلةع و  م اببقارنة مل 

الغري خمةشلللللللللللللة و اليت إما حماليل ما ية أو معلقات الطةيق ابعدي ابعوي و يناسلللللللللللللب األدوية 
 دقيقة مصممة لالحنالل ب طء.

 . Abscessاألدوية ابخةشة مؤبة جدا   و قد تس ب خةّاجات  -
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مل اللدواء لقصللللللللللللللة أتثريه مب لان حملدد , حيلن  N.Eمي ن مزج قليلل من النورادرينلالني  -
 قلل انتقال الدواء.يق ض النورادرينالني األوعية ابوضعية و ابلتايل ي

حتت اجللد  ) أي السللللل ةي ابعتمد على  Iمي ن حقن األنسلللللولني يف داء السللللل ةي منط  -
فيعطى له خاف ات الس ة   IIأما الس ةي الغري معتمد على األنسولني منط , األنسولني(
 الدموية.

 

 
D.  احل ن يف األدمةIntra dermal: 
 الذي يعطى عادة يف : 

 اخت ارات احلساسية 
  اء هنا أبطأ من احلقن حتت اجللد إعطاء ابخدرات ابوضعية حين ي ون امتصا  الدو 
 ل تعطى اللقاحات كلقاح السلBCG 
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 : Inhalationاالستنشاق :  -اثلثا  
ال شلللللةة  ويؤمن انتقال سلللللةيل للدواء بسللللل ب السلللللطح الواسلللللل لألعشلللللية ابخاطية للطةيق التنفسلللللي 

التنفسللية الة وية الةقيقة لألسللناغ و عناها ابلشللعريات الدموية , حبين حنصللل على أتثري مياثل سللةعة 
 احلقن الوريدي .

 و يستخدم هذا الطةيق : 
   إعطللاء ابخللدرات الغللا يللة مثللل أوكسلللللللللللللليللد النرتوNitrous oxide   (N2O و ,)

تخدم كقناع حم م على األنم ) وهو يسلللللل Halothaneابخدرات الطيارة مثل اهلالو ن 
 و الفم أي استنشان أنفي فموي ( و ذلك هبد  احلصول على أتثري ج ا ي 

  إيصلللال األدوية ابعطاة هبد  التأثري ابوضلللعي يف الة ة مثل السلللال و مولSalbutamol 
 ابوسل للشعب الة وية

 را عا  التطبمق على اجللد
 :Intra nasal wayالطريق داخل األنف  -خامسا  

 Diabetesداخل األنم لعالج داء السلللللل ةي التفه ) ال اذ ( مي ن إدخال ديسللللللموبةيسللللللني 
insipidus  سلللللل  ه نقص افةا  اللللللللللللللللللللل (A.D.H و كما يعطى   ةمن الفص اخللفي للنخامي , )
 العظام على ش ل خباغ أنفي أي ا  و هو هةمون ب تيدي يفيد يف ختلل  كالسيتونني
 .Ear or eye  drops والعمنمة  ال طرات األذنمة -سادسا  


