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 الثالثة املحاضرة 

 Pharmacokinetics الحرائك الدوائية

 

 :وهي تشمل الحرائك الدوائية هي مجموعة األفعال التي تمارسها املتعضية على املواد الدوائية

 .مما يسمح بدخوله إلى الدمصاص الدواء من مكان تطبيقه  امت : Absorptionاالمتصاص 

 . في السوائل داخل الخاليا وخارجها وتوزعه الدواء بشكل عكوس مجرى الدممغادرة  :Distributionالتوزع  

 .)كبد(عمليات تحول الدواء ألشكال يمكن إطراحها من الجسم بسهولة : Metabolismاالستقالب 

   ( البراز  /البول )طرح الدواء ومستقلباته خارج الجسم : Excretionاإلطراح 

 :  Absorptionاالمتصاص   •

(.    وه
ً
 وريديا

ً
إلى الدوران الدموي )باستثناء كون الدواء قد أعطي حقنا يجب أن  مرور الدواء من مكان إعطائه 

طبقة ثنائية من  من  وتتكون األغشية الخلوية    حتى يصل للدوران الدموي.  الخاليا وأغشيتها الخلويةيخترق الدواء  

شكل جزر تسهم هذه البروتينات في نقل بعض املواد    ضمنها علىالشحوم الفوسفورية مع وجود بروتينات متوزعة  

 عبرها.  املركبات القطبية تسمح بمرور بعض  قنواتكما ويوجد فيها 

   آليات االمتصاص:

 
ا
)البسيط(    -أوال املنفعل   Passiveاالنتشار 

diffusion : 

تحت   منفعل  وبشكل  املواد  تنتقل  الحالة  هذه  في 

إلى    تأثير تدرج التركيز من الوسط ذي التركيز األعلى

ال تحتاج هذه العملية    الوسط ذي التركيز األخفض،

ال يحدث تنافس  و   عملية غير قابلة لإلشباع،  لنواقل

املواد للطاقة،  بين  تحتاج  و ال  نوعية ،  تبدي 

 منخفضة )معظم األدوية تنتقل بهذه اآللية(

باملاء    املواد  تخترق  عبر  املنحلة  الخلوي  الغشاء 

املواد   تمر  حين  في  بالدسم  القنوات،  عبر  املنحلة 

الطبقات الدسمة   معظم األغشية عبر االنحالل في 

 ة الثنائية لهذه األغشي
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 ثاني
ا
   : Facilitated diffusion االنتشار املسهل  - ا

  على جانبي الغشاء تدرج التركيز  هي    هنا   القوة الناقلة 

املنفعل) االنتشار  في  حيث  (كما  بعض  ي،  نقل  تم 

عبر   الضخمة  بروتينية  الجزيئات  نوعية  حوامل 

 ملية نقل هذه الجزيئات عابرة للغشاء لتسهيل ع

لإلشباع  عملية  =<   تنافس و قابلة  يحدث  أن  يمكن 

 بين املواد التي يتم نقلها عبر نفس الحوامل 

 . ال تحتاج لطاقة وهي عملية
 

 
ا
 :   Active transport  النقل الفعال –ثالثا

عابرة   نوعية  بروتينية  حوامل  عبر  املواد  نقل  يتم 

يللغشاء وهنا  تدرج  ،  بعكس  املعنية  املادة  نقل  تم 

من  التركيز الوسط    )  الى  التركيز  منخفض  الوسط 

مكن أن يحدث  ي. و   ATPعالي التركيز( بتأثير حلمهة الـ  

 تنافس بين املواد التي يتم نقلها عبر نفس الحوامل.  

 . قابلة لإلشباعو  عملية تتطلب طاقةوهي 

  
 
ا
  وااليماس Endocytosis تقام الخلوي لاال –رابعا

Exocytosis : 

نقل   في  العمليتان  هاتان  تتميز  تسهم  التي  املواد 

 . بحجمها الضخم

جزيء الدواء بجزء من    يتم إحاطة  :اللتقام الخلوي ا

الغشاء الخلوي ثم تلقيها على شكل حويصل ونقلها  

الخلية عبر    B12: يتم نقل فيتامين  مثال.  إلى داخل 

  جدار املعي بهذه العملية.  
ء مثل االلتقام الخلوي لكن هنا يتم إفراز املواد  يتم إحاطة جزيء الدوا.  يكون عكس االلتقام الخلوي   : االيماس

 من داخل الخلية إلى خارجها. 

   العوامل التي تؤثر على االمتصاص:

 
ا
 على امتصاص الدواء:  pHتأثير الـ   -أوال

الخلوية  يمر النفوذ من  بالتالي    .غير املتشردبالشكل  عندما يكون    الدواء عبر األغشية  الفعالة للشكل  التراكيز 

  pHتحددها كل من  نسبة الشكلين  و تحدده تراكيز الشكل املبرتن وغير املبرتن منه )املتشرد وغير املتشرد(.    الدواء

  .التي تحدد قوة الحمض أو األساس الضعيف  pKaفي مكان االمتصاص وبالـ الوسط 
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لحمضية  متصاص الحموض الضعيفة أفضل في األوساط اا.  معظم األدوية أحماض ضعيفة أو أسس ضعيفة

 . 7أكبر أو يساوي   pHأما القلويات الضعيفة تمتص بشكل أفضل في  إلى املعتدلة

 
ا
  من  االمتصاصلذلك  التدفق الدموي في األمعاء أكبر منه في املعدة  التدفق الدموي في مكان االمتصاص: -ثانيا

 . املعدة  من  أفضل األمعاء

 
ا
االمتصاص  ←غني بالحافات الفرشانية الحاوية على زغيبات  الالسطح  مساحة سطح االمتصاص الكلية:    -ثالثا

 . مرة 1000في األمعاء تزيد مساحة سطح االمتصاص عنه في املعدة بمعدل لذلك أفضل 

 
ا
  ( اإلسهال الشديد)تحرك الدواء بسرعة عبر القناة الهضمية    زمن تماس الدواء مع سطح االمتصاص:  -رابعا

لذلك تمتص معظم األدوية التي تؤخذ  ، وجود الطعام في املعدة يؤخر التفريغ املعدي.  ه ال يمتص بشكل جيدفإن

 .مع الطعام ببطء 

 
ا
 :  Pالتعبير عن الغليكو بروتين  -خامسا

ناقل بروتيني عابر للغشاء الخلوي يسهم في نقل العديد من األدوية والجزيئات عبر الغشاء   :Pالغليكوبروتين 

 يتم التعبير عنه عدد من أنسجة الجسم وتشمل وظائفه:. الخلوي 

 نقل األدوية إلى الصفراء إلطراحها  في الكبد:  -

 ضخ األدوية في البول لالطراح  في الكلى:   -

 إلى دم األم وتقليل تعريض األجنة لألدوية نقل األدوية ر  في املشيمة:  -
ً
 جوعا

 يضخ األدوية رجوع: BBBفي  -
ً
 للدم ويحد من دخول الدواء للدماغا

 نقل األدوية إلى ملعة األمعاء )يقل امتصاص األدوية الى الدم(األمعاء:  -

يساهم في املقاومة    هكما أن  يقل امتصاص األدوية  Pالغليكوبروتين األماكن التي يزداد فيها التعبير عن   في  يوبالتال 

 .املتعددة لألدوية

اجز دسم يسمح بمرور املواد  حهو    ،واسع  سطحو تدفق دموي جيد  بـ  التي تمتازاختراق األدوية للمشيمة  إن  

أما املواد املنحلة باملاء ذات الوزن    املنحلة بالدسم بسهولة وبعض املواد املنحلة باملاء ذات الوزن الجزيئي الصغير  

 لهيبارين )مضاد تخثر(.  وامثل التوبوكورارين )مرخي عضلي(  الجزيئي الكبير فهي غير قادرة أن تخترقه

افر الحيوي  •  : للدواء Bioavailabilityالتو

  100مثال: أعطي    . عبر عن الجزء من الدواء املعطى الذي يصل للدوران الجهازي من دون أن يطرأ عليه أي تبدلي

 ملغ من دواء  
ً
ملغ منها ووصل للدوران من دون أن يطرأ عليه تبدل، نقول إن التوافر الحيوي    70، امتص  فمويا

 . %70لهذا الدواء 

 . لدواء ضروري لحساب جرعة األدوية التي ستعطى بالطريق غير الحقن الوريديإن تحديد التوافر الحيوي ل
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افر الحيوي :    العوامل التي تؤثر على التو

 
ا
 االستقالب باملرور األول الكبدي:    -أوال

الهضمية  الدواء عبر  عندما يمتص   أوال  القناة  البابي  فهو يدخل  الجهازي قبل أن يدخل  الدوران  إذا  .  الدوران 

في   بسرعة  الدواء  األمعاء  أو    الكبداستقلب  التي  جدار  الدواء  كمية  إنقاص  ذلك  سيسبب  األول  املرور  خالل 

% من النتروغليسيرين يتم  90أكثر من  مثال   .ستصل للدوران بشكلها الفعال الذي لم يطرأ عليه تحوالت حيوية

الدواء تحت اللسان  الكبد لذلك يعطي هذا  التي  و   .تحوله لشكل غير فعال ويصفى عبر مرور واحد في  األدوية 

لضمان وصول كمية كافية من الدواء  بجرعات عالية    ىعبر املرور األول يجب أن تعطالستقالب شديد  تخضع  

 . الفعال للدوران

 
ا
 انحاللية الدواء:   -ثانيا

بسبب عدم قدرتها على اختراق الغشاء الخلوي الغني  امتصاصها ضعيف  يكون  شديدة االنحالل باملاء  األدوية  

نها ال تكون قابلة لالنحالل في سوائل  أل  امتصاصها ضعيفيكون  الكارهة للماء بشدة  األدوية  ، كذلك  بالدسم

لكي يمتص الدواء يجب أن يكون كاره  .  لى سطوح الخالياالجسم املائية على اإلطالق وبالتالي ال يمكن أن تصل ا

معظم األدوية هي حموض أو  ، لذلك  للماء بدرجة جيدة مع وجود قابلية لالنحالل في السوائل املائية بدرجة ما

 . أسس ضعيفة

 
ا
 عدم الثبات الكيماوي:   -ثالثا

فعل  بتخرب في القناة الهضمية بعضها مثل االنسولين ي، و املعدة  pHغير ثابت في  Gعض األدوية مثل البنسلين ب

 . األنزيمات الهاضمة

 
ا
 الشكل الصيدالني للدواء: -رابعا

نوع  ، حجم الجزيئات  ومن هذه العوامل:علقة بتحضير الشكل الصيدالني مت قد يتأثر امتصاص الدواء بعوامل 

 .االمتصاصوبالتالي تؤثر على سهولة االنحالل يمكن أن تؤثر على كلها  .  الخ،  شكل البلورات، امللح
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 :  Distributionالتوزع   •

الخالل )السائل خارج الخلوي( ومن   لىإلعملية التي من خاللها يغادر الدواء مجرى الدم ويدخل اهو  توزع الدواء 

 ثم إلى خاليا النسيج بشكل عكوس.

 . )يوجد امتصاص ال ) التوزعالطور البدئي هو طور  ← ألدوية حقن وريدياعند إعطاء  

 إن عملية التوزع مرتبطة بعدد من العوامل منها: 

زادت سرعة  للعضو  زادت التروية الدموية  لما  ك  :نتاج القلب والتروية الدموية الخاصة بالعضو أو النسيج   -1

التروية الدموية    ، بينما تكون التروية الدموية عالية في بعض النسج مثل الكبد والكلى، وتكون  اليهتوزع الدواء  

التدفق الدموي في األعضاء وبالتالي  في حال وجود قصور قلب فهذا سيؤثر على  . وفي نسج أخرى مثل الجلدقليلة  

 . توزع الدواء

 : لألدويةنفوذية األوعية الشعرية  -2

 ـ:ب وهذا مرتبط

   بنيتها -1

 الخواص الكيماوية للدواء  -2

الشعرية  فا في  الوعية  والطحال  املوجودة  فراغات  الكبد  تحتوي 

 . تسمح حتى للجزيئات الكبيرة نسبية للمرور عبرها

ال  و بنية مستمرة    تملك  الدماغاملوجودة في  االوعية الشعرية  بينما  

فراغات   أخرى و تحوي  بخاليا  ومحاطة  قاعدي  بغشاء    مزودة 

الدماغيكلها  تشكل   الدموي  الحاجز  يسمى   BBB  brain  حاجزا 

barrier  Blood    شديدة االنحالل في الدسم املواد  جتازه  ت يمكن أن  

ألحماض األمينية الطبيعية الضخمة والتي تنقل أيضأ  امثل بواسطة نواقل نوعية  عبره املواد وقد تمر بعض 

 .أما املواد املحبة للماء فهي قليلة النفوذية عبره ،الليفودوبا بعض األدوية مثل 

 :  االرتباط بالبروتينات -3

هذا االرتباط ال يجعلها قادرة أن تغادر البالزما وأن  ، و األلبومينوالتي يعد أهمها  :  ترتبط األدوية ببروتينات البالزما

 .يستطيع فقط الشكل الحر أن يقوم بذلك، و لتؤثر فتصل النسيج الهد

مما    تنافس على االرتباط بالبروتينمما يسبب    يمكن لعدد من األدوية أن ترتبط بنفس املوقع من البروتين ذاته

ذو أهمية كبيرة في حال كانت األدوية ذات    تأثيرتها، وهذ  كيز الحرة لهذه األدوية وبالتالي يغير من شدة رايغير من الت

 . إذا كانت ترتبط بنسبة عالية مع هذه البروتيناتمشعر عالجي ضيق و 

كيز أعلى للدواء  ار ت  كم العديد من األدوية في النسج مما يسبب وجودار حيث تت   أو ترتبط األدوية ببروتينات النسج:

 .له ألفة عالية لبروتينات العضلة القلبيةلديجوكسين مثال: ا، في النسج عنه في الوسط خارج الخلوي والبالزما
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 : Metabolismاالستقالب  •

لمواد األجنبية املحبة للدسم إلى شكل محب للماء بحيث يكون  األنزيمية لتحويل  ال  عمليات :  االستقالب الدوائي

الكبد وبشكل أقل في أعضاء أخرى )األمعاء ، الكلية، الرئة، العضالت،    لالستقالب  رئيس ي املكان ال  .إطراحه أسهل

ال تستطيع الكلية أن تطرح األدوية املحبة للدسم بشكل فعال حيث يحدث عود امتصاص لها  .  الجد أو الدم(

ة  على مستوى النبيب البعيد لذلك يجب أن تستقلب املركبات املحبة للدسم في البداية إلى مركبات أكثر قطبي

 )يتم ذلك عادة في الكبد(.  

 تفاعالت االستقالب الكبدية:  ➢

 تفاعالت الطور األول:  

 . قد تزداد فعالية الدواء أو تقل أو ال تتبدل، في الدواء إدخال زمرة قطبية أو ازالة حجب زمر قطبيةخاللها  يتم 

 األول من أهم تفاعالت الطور  •

   P450داز ي أوكس  السيتوكروممجموعة  ب تفاعالت األكسدة  -1

 : األكسدة األمينية، نزع الهيدروجين من الكحول، االرجاع، واالماهة  CYPالتفاعالت األخرى الغير معتمدة على    -2

  CYPعائلة كبيرة تشمل نظائر أنزيمية وتتم تسميتها بوضع االختصار    هي:  P450داز  يأوكس   السيتوكروم أنزيمات  

،   CYP2D6هاأنماط أهم  ،  ع برقم ليتم تمييز هذه النظائر املختلفة عن بعضهاثم يضاف رقم وبعدها حرف يتب 

CYP3A4/5،CYPIA2 ،CYP2C8/9 ،:مثال  CYP3A4 وتوجد هذه األنزيمات بشكل كبير في الكبد . 

 ما  السيتوكروم  تبدي أنزيمات
ً
احداث  بين األفراد واملجموعات العرقية وهذا يسبب    تباين في التعبير عنها جينيا

:  CYP2D6التباين في التعبير عن  . مثال:  تبدالت في فعالية الدواء أو في تأثيراته الجانبية باختالف األفراد واألعراق

عرقية مثل القوقاز  الجموعات واملضعف التعبير عنه بسبب إضعاف استقالب عدد من األدوية فبعض األفراد  

الكود  األوروبيين  على  يستفيدون  ال  يستعمل ئمثال  عندما  الضروري    ين  األنزيم  لهذا  يفتقدون  ألنهم  كمسكن 

يؤثر على فعالية في هذا األنزيم  : النقص    CYP2C19أيضا التباين في التعبير عن  .  ين لشكله الفعالئلتحويل الكود

تحدث عندهم  وبالتالي  ضروري لتحويل هذا الدواء لشكله الفعال    فهذا األنزيم كلوبيدوغريل  بعض االدوية مثل ال

 . ن الحوادث الوعائية القلبية والدماغيةنسب عالية م 

أنزيمات    التي  األدوية بعض  فعالية  وكاربامازبين   :CYP450تعزز  ریفامبين،  التحول    ←فينوباربیتال،  زيادة 

الدوائي فعلها  يقل  وقد  البالزما  في  تراكيزها  وتقل  األنزيمات  هذه  بفعل  تستقلب  التي  لألدوية  مثال  .  الحيوي 

التراكيز البالسمية ملجموعة مثبطات البروتياز املضادة لفيروس اإليدز مما يقلل   ينقصلسل( لالريفامبين )دواء 

 . من فعالية هذه األدوية في تثبيط نضج فيروسات االيدز

 . اإلريترومايسين، كيتوكونازول، ريتونافير :CYP450تثبط فعالية بعض أنزيمات  التي األدوية

تثبط   الطبيعية قد  يثبط    Grapefruitالكريفون    : استقالب بعض األدويةبعض املركبات    CYP3A4وعصيره 

 . (كالريثرومايسينفهو يزيد فعالية بعض األدوية التي تستقلب بفعل هذا األنزيم ملستقلبات غير فعالة مثل )

https://manara.edu.sy/



  

7 
 

 تفاعالت الطور الثاني:

لكن العديد من مستقلبات  ،  اف فهو يطرح مباشرة في الكليةكان ناتج االستقالب في الطور األول قطبي بشكل ك   إذا  

هذه املركبات تخضع لتفاعل ضم الحق  ،  الطور األول تكون محبة للدسم لدرجة تسمح بعود امتصاصها في الكلى

حمض    -حمض الكبريت    -  حمض الغلوكورونيك:  إلى أحد املركبات في الجسم مثل    في الطور الثاني لالستقالب

غالبأ غير  والذي يكون  أكثر قطبية وأكثر انحالأل باملاء  تحويل هذه املواد إلى شكل  ل،  حمض أميني    - األسيتيك  

 
ً
 . فعال دوائيا

  بعض األدوية قد تصبح فعالة  فاسثناءات    هناك
ً
غلوكورونيد أكثر كفاءة من    - 6-املورفين  بعد االستقالب فمثال

قرون ألنظمة االنضمام هذه  حديثي الوالدة يفتكما أن    .بعد االنضمام إلى حمض الغلوكورونيك  املورفين نفسه

 .كول ين لكلورامفيا  ويكون لذلك أهمية خاصة عند بعض األدوية مثل

األنزيمات  عن قد يوجد تباين في التعبير الجيني ، و األستلة واملتيلة ت الطور الثاني األخرى هي تفاعالتمن تفاعال 

   املشمولة في عملية االستلة
ً
لسل( مما يقود لوجود أفراد تكون عندهم أستلة  لدواء ايزونيازيد )دواء  مثال  ،  مثال

 . ثيراته الجانبيةااليزونيازيد بطيئة، أو سريعة وهذا ينعكس على فعاليته وتأ

مثال: االيزونيازيد  ،  ال تمر كل األدوية بالطور األول أوال ثم الثاني، فبعضها قد يمر في الطور الثاني أوال ثم األول 

 
ً
 . هناك أدوية ال تستقلب مثل شاردة الليثيوم. و يخضع ألستلة في البداية ثم لإلماهة ثانيا

  
ً
واء إذا كان املستقلب غير فعال، أو زيادة فعالية الدواء  إن استقالب الدواء قد يقود الى: تقليل فعالية الدإذا

 . أذا كان املستقلب فعال )وهنا تسمى األدوية الطالئع الدوائية(

 :  Excretionاإلطراح  •

 : Excretion by the kidneyإلطراح عبر الكلية ا

تدخل األدوية الى   :Glomerular filtrationالرشح الكبيبي      -1

ضفيرة ←نفرونات  ←شرينات  ← الكلية عبر الشرايين الكلوية  

بومان محفظة  في  الكبيبية  الشعيرات  األدوية  ،  من  معظم  تمر 

الشعيرات   هذه  عبر  البروتينات(  مع  املرتبط  )غير  الحر  بشكلها 

بومان محفظة  تشكله  الذي  الفراغ  في  تعود لتتوضع  بعدها   ،

ضفيرة دموية ←الشرينات الصادرة  ← وتتجمع هذه الشعيرات  

 شعيرية تحيط بلمعة النفرون في النبيب القريب و)البعيد(. 

وال الدسم  في  ووصولها   pHـاالنحاللية  األدوية  مرور  على  التؤثر 

للرشاحة الكبيبية، لكن تبدل معدل الرشح الكبيبي ومدى ارتباط  

 بالزما قد يؤثر على هذه العملية. الدواء ببروتينات ال
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 :  Proximal tubular secretionاإلفراز النبيبي القريب   -2

التي ال ترتشح في محفظة بومان تخرج عبر الشرينات الصادرة التي تتفرع لتشكل ضفيرة دموية    بعض األدوية 

يمكن أن يتم إفرازها إلى ملعة النبيب البولي عبر حوامل تحتاج للطاقة )نقل فعال(  ،  شعرية تحيط بلمعة النفرون

يمكن للحامل  ،  بعضها يفرز األحماض وبعضها يفرز األسس،  توضع على مستوى النبيب القريب بشكل أساس ي

جملة االفراز النبيبي  ، وتكون  د بنفس الوقت وهنا قد يحدث تنافس بين هذه املوادالواحد أن ينقل عدد من املوا

 .عند حديثي الوالدة غير كاملة

   :Distal tubular reabsorptionعودة االمتصاص في النبيب البعيد   -3

الدم املوجود في   كلما تحرك الدواء باتجاه النبيب البعيد تزداد تراكيزه في ملعة النفرون وقد تتجاوز التراكيز في

إذا كان الدواء يملك خواص انحالل في الدسم عالية )غير متشرد مثال( فيعاد امتصاصه مرة  .  األوعية املحيطة به

 .أخرى إلى الدم باالنتشار املنفعل 

الدواء يملك خواص حمضية   البول باستعمال بيكربونات الصوديوم مثال في حال كان  يمكن من خالل قلونة 

)الفينوب يملك  ضعيفة  الدواء  كان  حال  في  األمونيوم(  كلوريد  )باستعمال  البول  من خالل حمضنة  أو  اربیتال( 

 .خواص قلوية ضعيفة )األمفيتامين(، أن نزيد من درجة تشرده في البول وبالتالي نقلل عود امتصاصه

 طرح األدوية بالطرق األخرى : 

تطرح  .  ، الصفراء، والجلد وملحقاتهب عند املرضعاتمن طرق اإلطراح األخرى: اإلطراح املعوي، عبر الرئة، والحلي

 أو عندما تفرز األدوية مباشرة إلى األمعاء أو الصفراءباألدوية 
ً
 . البراز عندما ال تمتص األدوية املأخوذة فمويا

املعوية الكبدية  املواد  :    الحلقة  حمض  املطروحة  بعض  مع  مقترن  )بشكل  األمعاء  في  الصفراء  طريق  عن 

الجرثومية املعوية التي تعمل  الفلورا    يمكن أن يعاد امتصاصها في األمعاء )بتأثير أنزيمات تنتجها  الغلوكورونيك(

 . على حلمهة هذه املركبات املقترنة لتعود الى أشكال قابلة لالمتصاص مثال : األستروجينات

.  عبر هواء الزفير   (لهالوتان وااليزوفلوران  ا)في اإلطراح الرئوي تطرح املواد الطيارة والغازية مثل غازات التخدير  

تطرح بعض األدوية أحيانا عبر العرق، اللعاب،  .  ب تأثيرات غير مرغوبة عند الرضعبعبر الحليب فهو يس  االطراح 

 . الدموع، الشعر والجلد

  Half time of eliminationالعمر النصفي إلطراح الدواء  •

 ½ t% عن قيمتها السابقة ويرمز له  50و الزمن الالزم لنقصان كمية الدواء في الجسم بمقدار ه

 بسرعة تعطى األدوية  عندما يكون الوصول للتراكيز الدوائية الفعالة  
ً
 Loadكجرعة تحميل )هجومية(  مرغوبا

dose    تسمى أقل  بعدها جرعات  تعطى  ثم  البداية  املحافظة  في  أو  الصيانة  وهي    Maintainance doseجرعة 

 ها. تسببالسمية التي قد من محاذير الجرعة الهجومية هي . نفسها الجرعات املعتادة التي يعطى بها الدواء
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 طرق إعطاء األدوية : 

حالة املريض )املريض غائب    -2،  خواص الدواء )مثل انحالله في الدسم أو املاء(  -1  :  تحددهعطاء األدوية  إ  طريقة

   .الهدف العالجي )بدء تأثير سريع(  -3، الوعي(عن 

 بغية أن يقتصر التأثير الدوائي على العضو الذي طبقت فيه األدوية )ج
ً
د، عين، أذن،  ل تطبق األدوية موضعيا

 . أما  أنف، رئة، مهبل، مستقیم(
ً
التطبيق عبر القناة  . ويكون  اإلعطاء الجهازي إما عبر القناة الهضمية أو حقنا

 .املستقيم، باطن الخد وتحت اللسان( الهضمية )فموي، عن طريق 

   اإلعطاء الفموي :  -1

د تمتص بعض األدوية من املعدة ولكن تبقى األمعاء الدقيقة هي املوقع  ق.   الشائعة إلعطاء األدويةمن الطرق  

بهذا الطريق الدوران البابي وبالتالي الكبد قبل أن تتوزع إلى    ىتدخل معظم األدوية التي تعط.  األساس ي لالمتصاص

العديد من األدوية التي تستقلب في جدار األمعاء والكبد  :  first pass effectتأثير العبور األول وهذا يسمى  النسج

 .األدوية تتخرب في الوسط الحامض ي املوجود في املعدةبعض . تهاقل فعاليت وبالتالي

 اإلعطاء عير املستقيم )تحاميل، رحضات(:   -2

الكبدية   التأثيرات  من  جزئي  وبشكل  املعدة  وحموضة  املعوية  اإلنزيمات  بتأثير  الدواء  تخرب  احتمال  من  يقي 

البابي(50)يتجنب   الدوران  من  إقياء  .%  حالة  هناك  يكون  عندما  خاصة  أهمية  للتطبيق .  له  أيضا  يستعمل 

 .املوضعي مثل الرحضات املسهلة 

   باطن الخد وتحت اللسان: -3

وضع املستحضر الدوائي في باطن الخد )في الجيب مابين اللثة والوجنة( وتحت اللسان يسمح بامتصاص األدوية 

 . مباشرة إلى الدوران العام وال تخضع لتأثيرات املرور األول 

   : Parenteral wayلي )الزرق( الحقن أو الطريق الخال -4

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

 .اإلسعاف السريعوعند ولفاقدي الوعي 

   :Intravascular injectionالحقن في وعاء دموي   -4-1

ال يخضع لتأثيرات العبور األول  ، و يدخل الدواء مباشرة إلى الدوران: Intravenous injection   IVالحقن الوريدي 

قد يسبب  ، لكنه  ر تأثيرات الدواء بسرعة ويصل الدواء بتراكيز عالية للدوران ظه، تأو التأثيرات الحموضة املعدية

ة  إدخال الجراثيم عن طريق التلوث ، كما يمكن أن يسبب التسريب الوريدي املطول أو تسريب دواء مهيج بجرع 

 .عالية تشكل خثرات وريدية موضعية، ويجب الحقن في الوريد بشكل بطيء

 Subcutaneous (SC) والحقن تحت الجلد  Intramuscular injection  IM  لحقن العضلي ا -4-2

 يمتص الدواء من مكان الحقن )العضلة، النسيج تحت الجلد( إلى الدم  ،  تجنب العبور األول وحموضة املعدةيتم  
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 أو أكثر(  الحقن العضلي
ً
،  مالئم للمستحضرات التي تتحرر ببطء )مدخرات( التي تعطى بفواصل طويلة )شهريا

دقيقة للمستحضرات    30-10يستغرق  حيث    االمتصاص في الحقن العضلي يكون أسرع من طريق تحت الجلدو 

االدخاري قد  عند حدوث آثار جانبية مع الشكل  و   من مساوئ الحقن العضلي أنه قد يكون مؤلم. لكن  الذوابة

مساوئ الحقن تحت الجلد انه في حال انخفاض تدفق الدم املحيطي يقل امتصاص    . أما يكون من الصعب ازالتها

تكرار الحقن بنفس املكان يسبب حدوث تبدالت في النسيج الشحمي وامتصاص غير  أن  و   األدوية عبر هذا الطريق 

 . منتظم

   :Intrathecalالحقن داخل القراب  -4-3

 . الدواء مباشرة إلى السائل الدماغي الشوكيدخال إل 

   : articular injection -Intraالحقن داخل املفصل   -4-4

 .يمثل التهاب املفاصل الروماتيزم في جوف املفصل لتأمين تركيز عال في حاالت مرضية  الدواءحقن يمكن 

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

   ستنشاق:اال  -5

التنفسية   القناة  في  للغشاء  الكبير  السطح  عبر  بسرعة  الدواء  بنقل  الوريدي  بما  يسمح  الحقن  يعادل سرعة 

األول(  العبور  تأثيرات  و )ونتجنب  وذلك ،  التخدير  في  املستخدمة  تلك  مثل  الغازات  إعطاء  حال  في  يستعمل 

 الى القناة الت
ً
التأثيرات الجانبية الجهازية هنا تكون  .  نفسيةللحصول على تأثيرات جهازية، ولنقل األدوية موضعيا

 لقصبات عند مرض ى الربو  اعلى شكل ضبوبات لتوسيع    2ناهضات بيتا  . مثال:  أقل من اإلعطاء بالطرق الجهازية

 : )مراهم، كريمات، جل...(  عبر الجلد -6

يكون االمتصاص بطيء جدا  و تأثير جهازي مثل اللصاقات أو   تأثير موضعياألدوية للحصول إما على  وهنا تعطى 

 . األول مع تجنب العبور  
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