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 طرق إعطاء األدوية وأساسيات الحركية الدوائية

 : Routes Of Drug Administrationطرق إيتاء )إعطاء( األدوية 

: االعطاء عبر القناة الهضمية 
ً
 ويتضمن:   Enteral Administrationأوال

 :  Oral administrationاإلعطاء الفموي  .1

 ومن ميزاته أنه ال يحتاج إلى شخص مختص حتى يتم اعطاء الدواء ولكن  يعتبر من أسهل الطرق وأكثرها 
ً
شيوعا

 هناك بعض السلبيات التي تتضمن: 

 امتصاص بطيء أو غير كامل للدواء،   ➢

 اختالف االمتصاص بحسب طبيعة الدواء،  ➢

 تخرب بعض األدوية بالوسط املعدي )الحموضة واألنزيمات(  ➢

الكبدي األول   ➢ باملرور  إلى    first pass effectاالستقالب  الدواء قبل وصوله  يقلل من توافر  الذي 

 ،الدوران العام

 عدم امكانية اعطاء الدواء ملريض فاقد للوعي. ➢

 :  Rectalاإلعطاء عبر املستقيم   .2

ل جزئي من التأثيرات  يقي هذا الطريق من احتمال تخرب الدواء بتأثير األنزيمات والحموضة املعدية ويقي بشك

إلى الكبد(، وله أهمية  50الكبدية )يتجنب إدخال الدواء عبر املستقيم   الدم  الذي ينقل  البابي  % من الدوران 

 عن الوعي أو في حالة وجود ممانعة ألخذ الدواء  
ً
خاصة عندما يكون هناك حالة اقياء أو عندما يكون املريض غائبا

 كما هي الحال عند األطفال.  

ئاته أن االمتصاص غير منتظم وغير كامل عبر املستقيم وأن العديد من األدوية يمكن أن تسبب تخريش  من سي

 مخاطية املستقيم. 

 :   sublingualتحت اللسان  .3

  
ً
إن وضع املستحضر الدوائي تحت اللسان يسمح بامتصاص األدوية مباشرة إلى الدوران العام مما يعطي تأثيرا

 للدواء ويجنبه أثر  
ً
 التعرض إلفرازات املعدة واألمعاء ولتأثيرات املرور الكبدي األول. سريعا

: الحقن أو الطريق الخاللي 
ً
 Parenteral Adminstration ثانيا

الهضمي   الجهاز  في  تتخرب  التي  ولألدوية  الهضمية  القناة  من  االمتصاص  قليلة  تكون  التي  لألدوية  يستخدم 

 تأثير دوائي سريع )كما في حاالت اإلسعاف( وله عدة أشكال: ولفاقدي الوعي وعند الحاجة للحصول على 

   intravenous injection (IV) الحقن الوريدي  .1

وهنا يدخل الدواء مباشرة إلى الدوران العام وال يخضع لتأثيرات العبور الكبدي األول أو لتأثيرات الحموضة  

ويسمح بايصال مستمر لألدوية والسوائل  %( وهو يسمح بظهور تاثير دوائي فوري  100املعدية )توافر حيوي  

 (.  IV infusionاملغذية )التسريب الوريدي
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من سلبياته أنه قد يسبب إدخال الجراثيم )حدوث إنتان( نتيجة التلوث، كما يمكن أن يسبب التسريب  

 انحالل 
ً
  الوريدي املطول أو حقن دواء مخرش بجرعة عالية تشكل خثرات وريدية موضعية، وقد يحدث أيضا

الدواء ويعتبر من أخطر الطرق في حال لم يتم   دم مع بعض األدوية، يحتاج إلى شخص مختص اليصال 

 انجازه بشكل جيد، يمكن اعطاء املحاليل املائية فقط. 

  intramuscular injection (IM) الحقن العضلي  .2

خطورة ويتطلب خبرات  يعتبر أقل   كذلك نتجنب عبر هذا الطريق العبور الكبدي األول وحموضة املعدة.

 في حالة  
ً
أقل من الحقن الوريدي ويحقق امتصاص سريع للمحاليل املائية في حين يكون االمتصاص بطيئا

 املحاليل الزيتية أو مطولة التأثير. من سيئاته أنه يسبب ألم في موقع الحقنة. 

  subcutaneous (SC) الحقن تحت الجلد  .3

الوريدي بتقليل مخاطر تحلل الدم أو تخثره، ولكنه يؤمن تأثير عالجي  يتميز الحقن تحت الجلد عن الحقن  

  
ً
أبطأ وأطول كما في الحقن العضلي، يحقق امتصاص سريع للمحاليل املائية في حين يكون االمتصاص بطيئا

جة  في حالة املحاليل الزيتية أو مطولة التأثير يمتاز بسهولة االعطاء الذاتي ولكن ال يستعمل لألدوية املهي 

ومن مساوئ الحقن تحت الجلد أنه في حال انخفاض تدفق الدم املحيطي يقل امتصاص األدوية عبر هذا  

 الطريق، وتكرار الحقن  بنفس املكان يسبب حدوث تبدالت في النسيج الشحمي وامتصاص غير منتظم. 

 :  Intrathecalالحقن داخل القراب   .4

 . ي الشوكيتستخدم إلدخال الدواء مباشرة إلى السائل الدماغ

 :  Intra-articularالحقن داخل املفصل   .5

املفاصل   التهاب  مثل  مرضية  حاالت  في  عال  تركيز  لتأمين  املفصل  جوف  في  األدوية  بعض  حقن  يمكن 

 الروماتيزمي  

 Rheumatoid arthritis 

 أشكال أخرى للحقن ) داخل تجاويف القلب، في األدمة، داخل العظم(

: االستنشاق  
ً
 :  Inhalationثالثا

تأثير عالجي سريع ويستخدم   امتصاص واسعة وجريان دموي غزير( وبالتالي   )مساحة 
ً
 سريعا

ً
امتصاصا يؤمن 

من سلبياته: صعوبة أخذ الدواء من قبل بعض   العطاء عدد من املخدرات الجهازية واألدوية املوسعة القصبية.

 املرض ى.  

: التطبيق املوضعي  
ً
 : Topicalرابعا

الدواء على الجلد أو األغشية املخاطية )العين، األنف، األذن، املهبل( يؤمن امتصاص أبطأ من الطرق  يتم تطبيق  

 السابقة ويستخدم للحصول على تأثير موضعي.

:  إيتاء الدواء عبر الجلد  
ً
 :  Transdermalخامسا
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 ومطول    Patchesيؤمن هذا الطريق الحصول على تأثير جهازي مثل اللصاقات  
ً
حيث يكون االمتصاص بطيء جدا

القلبية،   الذبحة  مضادات  أمثلة:  الكبدي.  املرور  يتجنب  الدواء  ولكن  بالدسم  الدواء  انحاللية  على  ويعتمد 

 مضادات االقياء، مانعات الحمل.
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 أساسيات الحرائك الدوائية

Pharmacokinetics principles 

 : Drug-Body Interactionsالتفاعل بين الدواء والجسم 

 يتضمن التفاعل بين الدواء والجسم شقين أساسين هما:

 وتتضمن دراسة تأثير الدواء على الجسم وآلية فعله.  pharmacodynamic processesالديناميكية الدوائية   •

ا  pharmacokinetic processesالحرائك الدوائية   • لدواء عبر الجسم ودراسة تأثير  وتتضمن دراسة حركة 

الجسم على الدواء منذ دخوله إليه ولغاية اطراحه منه، حيث يتم باالعتماد على هذه املعلومات تصميم  

النظام العالجي ملريض ما أي اختيار دواء معين وطريقة اعطاء معينة للحصول على التركيز الدوائي البالسمي 

 ي للدواء. )الدموي( املتوافق مع التأثير املثال

 بعد تحرر املادة الفعالة من الشكل الصيدالني يمر الدواء باألطوار التالية: 

 : وهي العملية التي يدخل فيها الدواء إلى الدوران الدموي العام.Absorptionاالمتصاص  .1

 بالبروتينات.: وهي عملية انتشار الدواء عبر سوائل وأنسجة الجسم وارتباطه Distribution التوزع  .2

: عملية تحول الدواء ألشكال يمكن إطراحها من الجسم بسهولة ويحصل عادة في Metabolismاالستقالب   .3

 الكبد أو في نسج أخرى. 

 : طرح الدواء ونواتج استقالبه خارج الجسم إما في البول أو البراز أو طرق أخرى.Excretionاالطراح  .4

 االمتصاص:  

اال  مكان  من  الدواء  مرور  الدواء حقنأ  وهو  أعطي  حال  في   
ً
كامال االمتصاص  ويكون  الدموي  الدوران  إلى  عطاء 

.
ً
 وريديا

الخلوية من    يخترق يجب أن   إلى الدوران الدموي. وتتكون األغشية  الدواء الخاليا وأغشيتها الخلوية حتى يصل 

طبقة ثنائية من الشحوم الفوسفورية )فوسفولبيدات( تتوجه فيها األقطاب املحبة للماء نحو الخارج واألقطاب  

ينات في نقل )امتصاص( بعض  ضمنها تساهم هذه البروت  بروتينات متوزعة املحبة للدسم نحو الداخل مع وجود  

 . تسمح بمرور بعض املركبات القطبية عبرها   قنوات املواد باإلضافة إلى وجود 

 :آليات االمتصاص 

  :يتم امتصاص أو عبور املواد عبر األغشية الخلوية بـِعدة آليات مثل

 passive diffusionاالنتشار املنفعل )البسيط(   .1

 facilitated diffusion االنتشار املسهل  .2

  active transport  النقل الفعال .3

   endocytosisااللتقام الخلوي أو االحتساء   .4
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: االنتشار املنفعل
ً
 passive diffusion أوال

في هذه اآللية تنتقل املواد بشكل منفعل تحت تأثير تدرج )فرق( التركيز  

ذي   الوسط  إلى  األعلى  التركيز  ذي  الوسط  وهي من  األخفض،  التركيز 

عملية ال تحتاج للطاقة وال لوجود نواقل وهي عملية غير تنافسية وغير  

الغشاء الخلوي عبر القنوات   املنحلة باملاء  املواد  قابلة لالشباع. تخترق 

املائية أو املسام في حين تمر املواد املنحلة بالدسم مباشرة عبر الغشاء 

 لقدرتها على االنحالل في الط
ً
 بقات الدسمة الثنائية لهذه األغشية. نظرا

 

  

: االنتشار املسهل  
ً
 facilitated diffusionثانيا

ينتقل الدواء كما في االنتشار املنفعل تحت تأثير تدرج التركيز من  

ولكن   التركيز األخفض  الوسط ذي  إلى  األعلى  التركيز  الوسط ذي 

لتسهيل عملية نقل  بواسطة حوامل بروتينية نوعية عابرة للغشاء  

قابلة   لكنها  لطاقة  تحتاج  ال  عملية  وهي  الضخمة،  الجزيئات 

لالشباع ويمكن أن يحدث تنافس بين املواد التي يتم نقلها عبر نفس 

 الحوامل. 
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: النقل الفعال
ً
   active transport   ثالثا

للغشاء بعكس  املواد عبر حوامل بروتينية نوعية عابرة  يتم نقل 

فرق )تدرج( التركيز )من الوسط منخفض التركيز الى الوسط عالي 

)حلمهة   طاقة  تتطلب  عملية  وهي  لالشباع ATPالتركيز(  وقابلة   )

نفس  عبر  نقلها  يتم  التي  املواد  بين  تنافس  يحدث  أن  ويمكن 

 .الحوامل

 

 

: االلتقام الخلوي 
ً
 endocytosisرابعا

نقل املواد التي تتميز بحجمها الضخم حيث تتم إحاطة  لتستخدم  

يحمل   حويصل  ويتشكل  الخلوي  الغشاء  من  بجزء  الدواء  جزيء 

عبر   B12 الدواء إلى داخل الخلية.  مثال: يتم التقام )نقل( فيتامين

 .جدار املعي بهذه العملية
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 املؤثرة في االمتصاص:العوامل 

 تتضمن هذه العوامل بعض النقاط املتعلقة بالدواء وأخرى تتعلق بوسط االمتصاص 

 :على امتصاص الدواء  pHتأثير .1

  

 إن معظم األدوية املستخدمة تكون إما أسس ضعيفة أو حموض ضعيفة.  

 وتشكل شاردة سلبية  
ً
 تحرر األدوية الحمضية بروتونا

 

 وتشكل شاردة ايجابية  
ً
 تكتسب األسس الضعيفة بروتونا

                                
 ( HA, Bيمر الدواء عبر األغشية الخلوية بشكل أفضل عندما يكون بالشكل غير املتشرد ) 

األوساط الحمضية إلى املعتدلة، أما القلويات الضعيفة تمتص  يكون امتصاص الحموض الضعيفة أفضل في  

 7أكبر أو يساوي  pH بشكل أفضل في

مالحظة: تعبر األدوية املنحلة بالدسم األغشية الخلوية بسرعة وتدخل إلى األنسجة بمعدل يعادل تدفق الدم إلى 

 هذا النسيج.  

 :التدفق الدموي في موقع االمتصاص .2

 االمتصاص من األمعاء أفضل من املعدة كلما ازداد التدفق الد
ً
 .موي كلما ازداد االمتصاص فمثال

 مساحة سطح االمتصاص الكلية: .3

عندما يكون السطح حاوي على زغيبات يكون االمتصاص أفضل وهذا ما نجده في األمعاء حيث تزيد مساحة  

 .مرة1000سطح االمتصاص في األمعاء عنه في املعدة بمعدل 
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 :الدواء مع سطح االمتصاصزمن تماس  .4

ازداد زمن التماس مع سطح االمتصاص كلما ازداد االمتصاص.   الفيزيولوجيةتؤثر بعض    كلما  بزمن    العوامل 

 تنقص زيادة حركية األمعاء من االمتصاص وذلك النقاص زمن التماس  
ً
تماس الدواء مع سطح االمتصاص فمثال

مع السطح ويسبب نقص زمن االفراغ املعدي زيادة في امتصاص األدوية التي تمتص بشكل أساس ي من األمعاء في 

 حين تنقص من امتصاص األدوية املمتصة من املعدة. 

 : نيالشكل الصيدال .5

املعطى  الدواء   يصل 
ً
االمتصاص فمثال الدواء على عملية  يتواجد فيه  الذي  الشكل الصيدالني  يؤثر 

بشكل   املعطى  الدواء  أما  االمتصاص  مرحلة   
ً
متجاوزا الدم  مجرى  إلى  مباشرة  الوريدي  بالحقن 

 فإنه يحتاج إلى مرحلة اضافية وهي عملية التفتت وخروج الدواء من 
ً
الشكل    مضغوطات فموية مثال

 الصيدالني حتى تبدأ عملية االمتصاص.
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