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تعاريف عامة
الدواء. 1Drug :

مرضه أو أو وسيلة تعطى للمريض بقصد التخفيف من( المادة الفعالة)هو كل مادة ذات بنية محددة 

.شفائه أو لوقايته من حدوث المرض أو اختالطاته

:  Pharmacologyعلم تأثير األدوية . 2

المفيدة منها هو العلم الذي يدرس الدواء بخصائصه المختلفة وتأثيراته على العضوية بكل أشكالها

.وغير المرغوبة والضارة

 Pharmacokinetics:علم الحرائك الفارماكولوجية. 3

مرورا  ( إطراحه)وحتى خروجه منها(امتصاصه)هو تتبع مسير الدواء في العضوية منذ دخوله 

(.االستقالب)بتوزعه في النسج وتحوالته الحيوية 

:Pharmadynamicsعلم التأثيرات الفارماكودينمائية . 4

دواء في أي التبدالت التي يحدثها ال, هو العلم الذي يدرس آليات تأثير الدواء في العضوية 

(.المستقبالت النوعية وغير النوعية)موضع التأثير 



:  Side effectsالتأثيرات غير المرغوبة. 5

وب أو وهي كل ارتكاس غير مرغ( التأثيرات الجانبية )ويطلق عليها أيضا  

.  ضار ينتج من استعمال الدواء بالمقادير الدوائية

:التأثيرات السمية للدواء. 6

لمقدار هي التأثيرات الضارة التي يحدثها الدواء عندما يعطى بمقادير تفوق ا

:  ونميز منها األنواع التالية.الدوائي أو نتيجة تراكمه في العضوية 

.جدا  نتيجة إعطاء جرعة وحيدة بمقدار كبير, التأثيرات السمية الحادة -

تعادل )نتيجة إعطاء الدواء بمقادير متكررة , التأثيرات السمية المزمنة -

(.المقدار دوائي أو تفوقه بقليل

.عند إعطاء الدواء للحاملالتأثيرات المشوهة للجنين -



أقسام علم األدوية

علم األدوية التجريبي . ان هو علم الفارماكولوجيا عند الحيو: 1

كذلك ويدرس مصير الدواء في جسم الحيوان وتأثيراته الدوائية و

.  التأثيرات الجانبية والسمية للدواء

علم األدوية السريري . ان ويدرس حرائك الدواء في جسم اإلنس: 2

التداخالت و, وتأثيراته الدوائية التأثيرات الجانبية والضارة للدواء

.الدوائية ومضادات االستطباب

علم األدوية اليقظ . وهو كل عمل أو منهج يهدف للحصول على: 3

التأثيرات بيانات موثقة حول العالقة السببية المحتملة بين الدواء و

.غير المرغوبة والضارة



Pharmacokineticsالحرائك الفارماكولوجية 

(تعريف  وأهداف) 

 ي العضوية بأنها دراسة  لمستقبل الدواء وتتبعه فتعرف الحرائك الفارماكولوجية

صاص حيث يمكن للعضوية أن تحد من امت. تأثير العضوية في الدواءأو دراسة 

الدواء أو تقوم بتعطيله أو إطراحه عن طريق الجهاز البولي أو الهضمي أو 

..الرئوي 

يز للحصول على التراكالمقدار المناسب هو معرفة : هدف دراسة حركية الدواء

ت غير البالسمية الفعالة للدواء أي الوصول إلى فعالية دوائية عظمى وتأثيرا

.  مرغوبة دنيا

ريري هو  إن المتغير الوحيد الذي يمكن الوصول إليه مباشرة  في علم األدوية الس

تغيرات وتعتمد دراسة الحرائك بمجملها على دراسة ال,التركيز البالسمي للدواء 

زداد أو في التركيز البالسمي للدواء ضمن فترة زمنية محددة والتي يمكن أن ت

.تنقص قليال  أو تبقى ثابتة 





















أنماط العبور بالنقل المنفعل

العبور عبر الخاليا . ال في عندما تكون الخاليا مرصوصة بشكل جيد كما هو الح: 1

لجهة البطانة الوعائية الدماغية فيجب على الدواء أن يعبر الخاليا من جهة إلى ا

الجانب األخرى أي يجب أن يعبر الغشاء السيتوبالسمي لداخل الخلية ويخرج من

.األخر

العبور بين الخاليا . ببعض عندما تكون الحاليا البطانية مفصولة عن بعضها: 2

 Gap))الوصالت الرخوة فإن جزيئات الدواء تمر عبر هذه الوصالت 

junction.

الرشح المسامي. ة بمسامات تكون مثقوب( كالكبة الكلوية)بعض األغشية الخلوية : 3

وزن مثال ذات ال)ونتوءات تسمح بمرور الجزيئات األصغر حجماً من المسامات  

( .68000الجزيئي أقل من 

د المرور باإلضافة للوزن الجزيئي فإن الشحنة الكهربائية والمرونة هي  التي تحد

.عبر المسامات





أنواع النقل الفاعل
النقل الفاعل المباشر . 1:

منيطاقواردإلىويحتاجخاصةبروتينيةنواقلأومضخاتبوساطةويتم
نالديجوكسيعبورعليهومثال,الخلوياإلستقالبمنناتجATPالـ

+Naبمضخة /K+ ATPase.

النقل. :(الميسراإلنتشار)أوالمباشرغيرالفاعل2

ويالخلالغشاءطرفيعلىالشارديالمعاملعنناتجةطاقةإلىويحتاج
نيةالبروتيالتراكيبعبرإنماالدسمةالطبقةعبرالنقلهذايتموال

الموادعبورالطريقهذاعلىومثال.السيتوبالسميالغشاءفيالموجودة
كذلكو.المشابهةاألدويةوبعض,األمينيةالحموض,الغلوكوز)التالية

.(...والكلوروالبوتاسيومكالصوديومالشوارد

النقل. ضمنموجودةجزيئاتخروجطريقعن:البلعمةأوباللفظ3
يلكاألستالعصبيةالوسائطعبورأليةوهذهالخليةلخارجحويصالت

..كولين








































