
 التي تؤثر في الجهاز الهضمي األدوية

  .المراريةالكبد والحويصلة  المجترات، االمعاءفي  الفم، البلعوم، المعدة، الكرشتشمل 

  :والبلعوم الفم ادويه

 المجموعةتحميها من التهيج وااللتهاب وتشمل هذه  المخاطية األغشيةالتي تشكل طبقه واقيه على  األدويةهي 

 الحيوانيةكذلك البروتينات  الذرةمثل زيت الزيتون وزيت  النباتية والزيوت العربياالصماغ مثل الصمغ 

مثل  الغرويةمثل زالل البيض والحليب والسكريات مثل عسل النحل والعسل االسود اضافه الى بعض المواد 

  .لبزموثامثل كربونات الكالسيوم وكربونات  المعدنيةجار أو بعض االمالح آجار آ

  .المخاطية لألغشية مبطنةكل هذه المواد طبقه واقيه حاميه 

  .وهي تستخدم بصوره محلول او لحوس

  :مفرزات اللعاب

  .وسوء الهضم او التسمم باالتروبين الشهيةتستعمل في حاله فقدان 

  .عن طريق الغدد وله تأثير مهيج يطرح البوتاسيوم األمثلة: يودور

  .التي تغذي هذه الغدد فتزود من مفرزاتها الوديةنظيره  لألعصاب رباكول: منبهالبيلوكاربين، الكا

غير مباشر في مركز اللعاب عن  تأثيرحيث لها  المقيء، الزنجبيلالجوز  النباتات: مثلخالصات بعض 

  .المعدةفي حواس التذوق في اللسان وفي  تأثيرهاطريق 

  :مانعات افراز اللعاب

  .التي تزيد من افراز اللعاب العضوية الفسفوريةالعام وفي حاله التسمم بالمركبات تستخدم قبل التخدير 

والهيوسين والهيوسيامين كذلك النباتات التي تحتوي على حمض العفص حيث تثبط خاليا  األمثلة: االتروبين

  .الغدد مباشره فتقل مفرزاتها

 : والكرش المعدة ادويه

 طريق عن وتعمل المعدية القرحة لتفادي وتستعمل القطط وفي الكالب وفي االنسان في الحموضة: مضادات 

 . المعدي الماء كلور حمض مع الكيميائي التعادل

  )الكربوله( الصوديوم بيكربونات  - الجيالتينية االلمنيوم وفوسفات ماءات األمثلة:

 :  المقيئات

 أغشية على موضعي مهيج تأثير ذات اما وهي دةالمع هذه من السم إلخراج التسمم حدوث عند تستعمل

 . المستطيل النخاع في القيء في مباشر تأثير ذات واما المعدة

 : األمثلة

 تركيزه الخردل محلول او %1النحاس كبريتات او الصوديوم كلوريد من مركز محلول مثل  :الموضعية-  

5 %. 

 من دقائق عشر بعد القيء يسبب الجلد تحت نالحق طريق عن كلوريد هايدرو ابومورفين  :المركزية-  

 . الحقن

 . الذهب عرق نبات من اإلميتين المقيء، الطرطار  :المشتركة-  

 

 

 

 



 : القيء مضادات

 المستطيل بالنخاع القيء مركز تثبيط على تعمل حيث والقطط والكالب االنسان عند القيء حدوث عند تستعمل

 . المعدة في موضعي تأثير له وبعضها

 : األمثلة

 مثل المعدنية واالمالح الحيوانية البروتينات النباتية الزيوت مثل المخاطية األغشية واقيات  :الموضعية -

 . البزموث او الكالسيوم كربونات

  (البرومازين كلوريد)هايدرو الالرجاكتيل  مثل القيءمثبط مركزي لمركز  تأثير لها  :المركزية- 

 للمعدة موضعيهاالتروبين او مخدرات  المعدة( بواسطه)عصب الحائر عن طريق كبح العصب   عصبيه: -

  .للمعدة العصبية النهايات تخدرمثل االميزوكائين هايدروكلورايد حيث 

  :طاردات للغاز -

  .تستعمل في حاله التطبل والمغص النفاخي بالخيول والنفاخ الرغوي في المجترات

  :األمثلة

وتستعمل  والقرنفل والكافورالنعناع وديت اليانسون كذلك الزنجبيل  التربنتين، زيتمثل زيت  الطيارةزيوت ال

  .والكلوروفورم االيتر الطيارةالمخدرات  ايضا

  .مما تسهل خروج الغازات العاصرةتسبب كل هذه المواد ارتخاء للعضالت الملساء والعضالت 

او  المعدةعن تخمر محتويات  الناتجةالتي تمنع تراكم الغازات  دويةاألعباره عن  : وهيالتخمرمضادات 

 المتواجدةالى االنزيمات  باإلضافةالمتعايشة  الدقيقةالكرش او االمعاء او تعفنها الذي يحدث بسبب االحياء 

  .في عالج النفاخ الرغوي في المجترات والخيول التاليةلهذا تستعمل في االدوية  الهضمية القناةفي 

 :العالج

  .الطيارةالزيوت والمخدرات  -

صغيره حيه تخفف من خمائر  بجرعه تعطىمثل البنسلين، التتراسكلين، او السلفا  الحيويةالمضادات  -

  .الكرش او االمعاء وتقضي على نسبه منها

  .من خمائر الكرش نسبه علىميتيل السيليكون والكيروسين يمتص الغازات ويقضي  -

  .حي باستعمال مبذل الكرش أو اللي المعديالتدخل الجرا -

فتسبب نشاط للكرش الخمول مثل الكارباكول الذي يحقن تحت  الوديةاعطاء منبهات االعصاب نظيره  -

  .الجلد

  .الكيتانسرين يعطى عن طريق الفم ويؤدي إلى طرد الغازات بالتكرع -

تنبه عضلة الكرش عن طريق األعصاب خالصة الجوز المقيء تحتوي على االستركنين عن طريق الفم  -

  .التي تغذي الكرش

المجترات مثل سيليكات األلمنيوم )الكاؤوالن( والفحم النباتي حيث تمتص الغازات وسموم الميكروبات التي 

  .تعيش داخل القناة الهضمية

  :أدوية األمعاء

  :purgatives المسهالت

  .الدودية لألمعاء وتعمل على طرد محتوياتها خارجا الحركةالتي تزيد  األدويةهي 



  :دواعي االستعمال

  .حاالت االمساك .1

عن الفطور او عن المواد  الناتجةحاالت االسهال الناتج عن وجود تخمرات في محتويات االمعاء  .2

  .المسممة

  .بعد اعطاء طاردات الديدان لطرد الديدان ولتقليل امتصاص الدواء .3

  .السامه المادةللتخلص من  عند حدوث التسمم .4

  .منها أفضل البوليةفي حاالت االستسقاءات لكن المدرات  .5

  .للبطن الجراحيةقبل العمليات  .6

  :تقسم المسهالت حسب اليه عملها إلى

  :الميكانيكيةمسهالت . ال1

  :وتدعى الملينات ومن امثلتها

  .والرائحةن والطعم زيت البارافين مصدره من مشتقات البترول وهو سائل عديم اللو

فيسهل من انزالق الكتل البرازية  المعوية المخاطية األغشيةعلى  بطانة فيشكل الفميعطى عن طريق 

   .واللي المعدي البوليةويستعمل استعماال خارجيا على الجلد ومزلقا للقساطر 

  :النخالة، اآلجار آجار وكاربوكسي ميتل سللوز

تمتص فتسبب تنبيها  وال تهضمبعد امتصاصها للسوائل وانتباجها فهي ال  لألمعاءهذه المواد تسبب امتالء 

 ويجب المسنينوتستعمل في حاالت االمساك المزمن وعند  الدودية الحركةوبالتالي تزود  العصبيةللنهايات 

  .اعطاء كميه كبيره من الماء

  :الملحيةالمسهالت   -

ويزود  باألمعاءهو ابيض، ذواب بالماء يعطي عن طريق الفم يتأين مثل سلفات المغنيسيوم )ملح االنجليز( و

 التركيز االسموزي فيسحب السوائل من االقل تركيزا إلى االكثر تركيزا

وذلك بعد  الدودية الحركة زيادةوبالتالي  العصبيةفتزداد حجم محتويات االمعاء وينجم عنها تنبيه النهايات 

 .االسهال مائي ساعات من اعطائه ويكون أربعمرور 

  :المهيجةالمسهالت . 2

  :زيت الخروع وزيت بذر الكتان

يستعمل وحده او بصوره مستحلب يتحد في االمعاء مع السائل الصفراوي القلوي فيتحول الي صابون وهو 

الذي يفتت الكتل  لألمعاء، وغليسيرين الدودية الحركة زيادة ويؤدي الى الهضميةمهيج موضعي للقناه 

( ويحدث االسهال سكريةاالسموزيه )كونه ماده  الخاصةالجليسرين الماء حسب  ويجذب المتراصة ةالبرازي

  .ساعات 8-4خالل 

 .مهيج لكن خف استعماله تأثيرالكالوميل له  الزئبق: يدعىكلوريد 

فتزود  لألمعاءالمهيج  التأثيربيضاء تذوب بالوسط القلوي )السائل الصفراوي( فتسبب  بودرةالفينولفثالين: 

  .لها الدودية الحركةمن 



  :نبات الصبر، السنامكي والراوند

الوسط القلوي الى غليكوسيدات األنتراكوانون حيث  بواسطةتتحول  االمعاء االنتراسينوتسمى مسهالت 

 بالصورةاو القولون الي امودين والوين بالخيول  الغليظة باألمعاءبالكبد وتطرح ثانيه  وتستقلب تمتص

  .تستعمل في حاالت االمساك المزمن النشطة المهيجة

  :القويةبعض المسهالت المهيجة 

مهيجه لكن بعد اتحادها مع  غير راتنجيةقسم لنبات الجالب والحنظل واليود وفيللم تحتوي على غليكوسيدات 

  .لألمعاءالسائل الصفراوي القلوي تتحول الى احماض شديده التهيج للغشاء المخاطي 

  :عصابمسهالت اال. 3

تحت الجلد تنبه االعصاب نظيره  تعطى والبيلوكاربينالكارباكول واألريكولين  الوديةوهي المنشطات نظيره 

ويحذر من  ساعةدقيقه ويستمر  15-10بعد  تأثيرهاويكون  لألمعاء الدودية الحركة زيادةمؤديه الى  الودية

 تأثيركذلك خالصة الجوز المقيء لها  الحركة من شده لألمعاءاستعمالها خوفا من حدوث التفاف او انعقاد 

 . مسهل عصبي عضلي

 : astringentsتالقابضا

االخر يرسب او  وبعضها الغذائيةوالمواد  المعوية المخاطية األغشيةعازله بين  طبقه تشكلالتي  األدويةهي 

لعبور السوائل الى تجويف  النفاذيةيخثر بروتين خاليا الغشاء المخاطي المعوي فيصبح هذا الغشاء عديم 

  .االسهال الشديد يسبب التجفاف وبالتالي النفوق  االمعاء.

  :اسباب االسهال

 .المعويةبالميكروبات  اإلصابة .1

  .المعويةالديدان  .2

  .المتعفنة الغذائيةالمواد  .3

  .حاالت التسمم .4

  .حاالت عصبيه تنفسية .5

  :العالج

  :كالتاليويتم العالج عامه  المرضية الحالةيتم حسب 

وذلك في حاالت  األمينيةملحيه وبعض االحماض  سكريةمحاليل فيزيولوجية  بالسوائل: اعطاءالعالج  .1

  .االسهال الشديد

  .ومركبات السلفا الحيويةبالميكروبات تعطى المضادات  اإلصابةفي حاله  .2

في حاله التعفن تعطى مضادات التخمر مثل ميتيل السيليكون، سايكات االلمنيوم الفحم النباتي  .3

  .المسممةاو  المتعفنةالمسهالت لطرد المواد  تعطى وأحياناوطاردات الغازات 

  .تعطى طاردات الديدان المعويةبالديدان  اإلصابةفي حاله  .4

 

 



  :ومن انواع القابضات

a)  المعدنيةالقابضات:  

  .امالح االلمنيوم مثل سيليكات االلمنيوم، ماءات االلمنيوم، اوكسيد االلمنيوم .1

  .امالح الحديد مثل سلفات الحديد .2

 .امالح الكالسيوم مثل كربونات وبيكربونات الكالسيوم .3

 .وساليسيالت البزموثامالح البزموث مثل كربونات  .4

b)  النباتيةالقابضات:  

عفص من امثله هذه النباتات نبات الكاد الهندي والكينا والكراميرا، هي النباتات التي تحتوي على حمض ال

  .والرمان، واألتروبابالدونا، والقرفة

طبقه مبطنه واقية  ويكون فيترسب المعوية المخاطية األغشيةالعفص يتحد مع بروتين  التأثير: حمضاليه 

  .االسهالوالى ايقاف  المعويةحامية من التهيج مؤديه الى تقليل االفرازات 

التي تسبب ارتخاء عضالت االمعاء حيث تخفف من حركتها وتزيل  األدويةمضادات المغص المعوي: هي 

  .المغص

  :األدويةومن هذه 

  .المرخي للعضالت الملساء تأثيرهالمورفين: تأثيره مركزي يمنع انتقال النبضات الى مركز االلم اضافه الى 

  .مؤديه الى ارتخاء العضالت لألمعاء الودية: الى تثبيط االعصاب نظيره والهيوسين والهيوسيامين االتروبين

  .الينتريت والبابافرين: تسبب ارتخاء العضالت الملساء

  .النعناع، زيت اليانسون، زيت الهال ترخي العضالت الملساء فتسكن المغص الطيارة: زيتالزيوت 

  .االلية: االيتر والكلوروفورم ولهما نفس الطيارةالمخدرات 

  .االمعاء وحركتها إلفرازاتحمض النيكوتين: له تأثير مثبط 

  :مهضمات الجهاز الهضمي

 .ولغرض التسمين الشهيةتستخدم عند عسر الهضم وقله 

البنكرياتين: يستحصل من خالصه البنكرياس، يحتوي على انزيم الليبينر واالميليز والبروتيوليز الدهون 

  .والنشويات والبروتينات

مالح الصفراء: يحصل عليها من خالصه مراره الثور تحسن امتصاص الدهون وبعض الفيتامينات مثل ا

  .االمعاء وتنشط حركهالفيتامينات الذوابة بالدهون 

 مدرات ومفرزات الصفراء: 

مدرات الصفراء: تسبب انقباض الحوصلة المرارية وارتخاء عضلتها العاصرة وتستعمل لهضم الدهون 

 منها: 

 الكوليستوكينين: ويفرز من االثني عشر بتأثير الدهون ثم يمتص إلى الدم ويسبب انقباض الحوصلة. هرمون 

الكارباكول، األريكولين، البيلوكاربين تنبه األعصاب نظيرة الودية للحوصلة المنشطات نظيرة الودية: 

 المرارية. 



 تحرر هرمون الكوليستوكينين.  ترخي العضالت الملساء للحوصلة وتحفز علىسلفات المغنزيوم: 

 pharmacology of the respiratory systemاألدوية التي تؤثر في الجهاز التنفسي 

ان صابات الديدالحنجرة وإ لشعب الهوائية والتهابأمراض الجهاز التنفسي تشمل االلتهابات الرئوية ، التهاب ا

 الرثوية.

 تشمل مجموعات األدوية التالية التي تؤثر في الجهاز التنفسي: 

 منشطات التنفس:  .1

وذلك عن طريق تنبيه مركز التنفس في النخاع  وتزيد من معدلها ي األدوية التي تسرع حركات التنفسه

 المستطيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: 

 دواعي االستعمال: 

 طه. ت هبوط التنفس أو تثبيفي حاال .1

 في حاالت اإلغماء.  .2

 التسمم بالمورفين أو المخدرات العامة. في حاالت  .3

 . 2COفي حاالت التسمم بغاز  .4

 منشطات التنفس تقسم حسب آلية عملها إلى: 

 المنبهات المباشرة:  .1

 ينبه مباشرة مركز التنفس. ( O2CO+2غاز الكاربوجين ) .أ

 سين، الكورامين، الكاديازول ينبه مباشرة مركز التنفس. البيكروتوك .ب

 عمل في حاالت التسمم بالباربيتورات حيث ينبه مباشرة مركز التنفس. ستوي البيكروتوكسين: منبه قوي للتنفس

ويزيد من حساسية  الكورامين )النكثاميد(: قوي في حالة التسمم بالمورفين ألن تأثيره مباشرة في مركز التنفس

 ئية بالجيب السباتي. اميتقبالت الكيسالكربون وينبه المز أوكسيد لغا مركز التنفس

 المنبهات غير المباشرة:  .2

شاق حيث يهيج أعصاب الحس باألنف وعكساًي ينبه مركز التنفس نتطريق االسمحلول النشادر: إما عن  .أ

 ويستخدم في حاالت اإلغماء. 

امتصاصه  الكافور: يعطى حقناً تحت الجلد وينبه أعصاب الحس في الجلد وعكسياً ينبه مركز التنفس وبعد .ب

 . ويستخدم في حاالت اإلغماء ينبه مباشرة مركز التنفس

تنبه أعصاب الحس في المعدة وعكسياً تنبه مركز ماءات وكربونات األمونيوم: تؤخذ عن طريق الفم و .ج

 التنفس ومركز انقباض األوعية. 

 المنفثات )المقشعات(: 

هي األدوية التي تزيد من كمية وسيولة إفرازات غدد القصبات الهوائية وتؤدي إلى طرد البلغم خارج الممرات 

 التنفسية ومن أنواعها: 

 عية: المنفثات الموض .1



هذه عن طريق   الصمغ الجاوي تعطىألوكاليبتوس والزيوت الطيارة: من أمثلتها زيت التربنتين وزيت ا .أ

اء د أبخرته وتستنشق فتسبب تهيج الغشاالستنشاق وذلك بوضعها في وعاء ماء مغلي حيث تتصاع

ً كذلك باستعمال ذه الغدد وطرحها خامن كمية وسيولة إفرازات همخاطي للغدد الشعبية. تزيد ال رجيا

 الصمغ الجاوي )البخور( تتصاعد ابخرته بعد الحرق فيعمل اآللية نفسها. 

بعد تأينه في األمعاء و امتصاصه تطرح أيونات اليود عن طريق الغدد التنفسية يودور البوتاسيوم:  .ب

 رازاتها وسيولتها وطردها خارجياً. موضعياً فتهيجها وتزود من إف

 المنفثات العكسية:  .2

ً تتنبه الغدد  تعطى عن طريق الفم وهي تنبه األغشية المخاطية للمري و البلعوم والمعدة وتهيجها وعكسيا

 ومن أمثلتها: ا خارجياً لتنفسية فتزود من إفرازاتها وطردها

 أثيرها منفث عكسي. تكربونات النشادر: 

 الجرعات الكبيرة له تأثير مقيئ.  وفيعرق الذهب: يحتوي على قلويد اإلميتين له تأثير منفث عكسي. 

ى جلوكوسيدات مقو لعضلة القلب ومدر نبات العنصل: يستعمل بصورة خالصة منفث عكسي ويحتوي عل

 للبول يستعمل صبغة أو شرابا. 

 بلسم التولو: منفث عكسي. 

 طرطرات البوتاسيوم: منفث عكسي. 

على الصابونين له تأثير منفث  جا يستعمل خالصة أو منقوعاً يحتويالسنجا: هي عبارة عن جذور نبات السن

 عكسي. 

 المنفثات المحللة للمخاط: 

% يستعمل 20تزود اإلفرازات وتنبه مركز السعال فيسهل طردها وتشمل محلول أستيل سيستين الصوديوم 

 . lysosomal enzymeالمحلل للمخاط تحسن فاعلية األنزيم  Bromhexine، البرومهكسين رذاذاً 

 موسعات الشعب الهوائية:  .3

هي األدية التي تسبب ارتخاء للعضالت الملساء للشعب الهوائية وتسمى مضادات الذبحة وتستعمل في حالة 

 لى: إالربو وتقسم حسب آلية عملها 

 توسع القصبات. مثبطات األعصاب نظيرة الودية: مثل األتروبين و الهيوسين و الهيوسيامين  -

 توسع القصبات. ، األدرينالين، السالبوتامول نالين يوبرمثل األيزالمنشطات الودية:  -

 ، األمينوفللين: ترخي العضالت الملساء للشعب الهوائية. النتريت، البابافرين -

 المضادات الهيستامينية: .4

الهيستامين يضيق الشعب الهوائية عند تحرره ويسبب تحسسا فإعطاء المضادات الهيستامينية تسبب اتساعاً 

 أمثلتها:  للشعب حيث له تأثير مضاد لألعصاب نظيرة الودية ولها تأثير مخدر موضعي ومسكن مركزي من

 ديوم. وجروموجاليكيت الصوداي فينيل الدرامين 

 مثبطات السعال: .5



قد يكون تأثيرها مركزياً حيث تثبط مركز السعال في النخاع المستطيل من امثلتها: الكودئين بصورة فوسفات، 

يكستروميتورفان ال تسبب والدله تأثير منوم ومن مشتقاته الفلكوكودايين والمورفين تعطى عن طريق الفم 

 وتأثيرها مركزي.  اإلدمان

 مطهرات الجهاز التنفسي:  .6

مثل المضادات الحيوية والسلفا التي تقضي على الميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسي وكذلك بعض 

لها تأثير مطهر عن طريق وتاسيوم المطهرات مثل الكريوزيت والكواياكول وزيت األوكاليبتوس وكلوريت الب

 األكسدة. 

 مضادات ديدان الجهاز التنفسي: .7

ببرازين، التتراميزول، البندازول، الكارباميزازين ، رابع كلور الفحم تقضي على الديدان بعد مثل ال

 امتصاصها وطرحها عن طريق الشعب الهوائية. 

 األدوية التي تؤثر في الجهاز الدوري: 

Pharmacology of the circulatory system 

 األدوية التي تؤثر في الجهاز الدوري: تقسم إلى: 

 : cardiac stimulantمنبهات القلب . 1

األعصاب و إما في  هي األدوية التي تزيد قوة انقباض عضلة القلب وهي إما أن تؤثر في العضلة مباشرة

 المغذية للقلب. 

 دواعي االستعمال: 

في حالة هبوط القلب المفاجئ الناتج عن الصدمة نتيجة الحوادث، التسمم بالمركبات الفوسفورية العضوية، 

 العامة.  المخدرات

 من هذه األدوية: 

وتعطى  β1األدرينالين والنورأدرينالين واإليزوبروبرانيل تؤثر في مستقبالت . منبهات األعصاب الودية: 1

 في حاالت هبوط القلب الناتج عن الجرعات العالية من المخدرات العامة و تعطى عن طريق الوريد. 

العصب الحائر الذي حيث تثبط وبين والهيوسين و الهيوسيامين األترمثبطات األعصاب نظيرة الودية: . 2

 يغذي القلب. 

حيث تسبب زيادة تدفق أيونات الكالسيوم إلى  مينالقلب المباشرة: الكافئين والثيوفللين و الثيوبرو . منبهات3

 زيادة في قوة انقباض عضلة القلب. عضلة القلب ينتج عنها 

الكافور، النشادر،الكحول تسبب تهيج أعصاب الحس في الجلد أو األنف او . منبهات القلب غير المباشرة: 4

 الفم وعكسيا تنبه مركز التنفس ومركز انقباض القلب. 

 : مقويات القلب. 2

 دواعي االستعمال: 

 أمراض القلب االحتقاني.  -

 في حالة إصابة صمامات القلب.  -

 في حالة ارتعاش األذينين والبطينين.  -



 في حالة استسقاءات القلب.  -

 ومن هذه األدوية: 

 ب: لقسيدات الليكوج

ت كف الثعلب، العنصل، الستروفانس. الجليكوسيدات عبارة عن سكريات تغذي القلب وتزوده توجد في نبا

باألوكسجين من أمثلتها الديجيتوكسين، وتؤثر مباشرة في عضلة القلب فتعمل على زيادة تدفق أيونات 

وتقلل أيونات البوتاسيوم داخل هذه الخاليا فنقبض العضلة وتؤثر في خاليا القلب.  ىإللكالسيوم والصوديوم ا

 العصب الحائر المغذي للعضلة فيقل معدل انقباض عضلة القلب. 

في الجسم خاصة القلب والكبد فتسبب التسمم  تراكميم ولها تأثير تأثير مدر للبول وطاردة للبلغيكوسيدات للجل

 ولها تأثير مقبض ألوعية الكلى. 

 مثبطات القلب: 

تستعمل في حالة ارتعاش عضلة القلب )األذينين و البطينين( وجيب وشرايين القلب فتعيد القلب إلى حالته 

 الطبيعية المنظمة ومن هذه األدوية: 

سلفات الكوانيدين: آليته يمنع تدفق أيونات الصوديوم إلى خاليا العضلة عن طريق تخلق قناة الصوديوم . 1

لذلك يقل التوصيل العصبي وتتثبط عضلة القلب ويستعمل خاصة  لية ويمنع خروج أيونات البوتاسيومفي الخ

 نين. الرتعاشات األذينين والبطي

 ات الكوانيدين في اآللية والعمل. البروكائين أميد: مشابه لسلف .2

 األدرينالية فيعمل منظما لحركة القلب وشرايين القلب.  β1رال(: تثبط مستقبالت )انديالبروبرانولول: . 3

ويغلق قناة الكالسيوم في الغشاء الخلوي لعضلة القلب فيمنع تدفق التاجي  . الفيراباميل: موسع للشريان4

 التوصيل العصبي ويثبط العضلة. وم فيقلل يايونات الكالس

وتستخدم في عالج انخفاض ضغط الدم وموقفاً  تسبب ارتفاعا في الضغط الدمويمضيقات األوعية الدموية: 

 للنزيف السطحي. وتدخل مع المخدرات الموضعية إلطالة فترة المفعول. ومن أمثلتها: 

 تؤثر في مستقبالت ألفا في األوعية الدموية. واالمفيتامين االدرينالين والنورأدرينالين واإليفدرين  -

 والكروامين )النيكثاميد( تنبه مركز المحركة الوعائية فتنقبض األوعية الدموية. البيكروتوكسين  -

تؤدي إلى انقباض العضالت الملساء لألوعية فترفع  الفازوبروسين، األنجيوتنسين، واألرغوتامين -

 الضغط الدموي. 

 موسعات األوعية الدموية: تستخدم في حالة ارتفاع الضغط الدموي وتؤدي إلى خفض الضغط الدموي. 

 دواعي استعمالها: 

 في عالج الذبحة الصدرية، توسع الشريان التاجي، في حاالت الربو ومن هذه األدوية: 

بنزامين، وسالبيوتامول، فينوأوكسي ستقبالت ألفا(: الفنتوالمين األعصاب الودية )مثبطات م مثبطات -

 داي بنزامين وألفا ميتيل دوبا تؤدي إلى انخفاض في الضغط الدموي. 

 المهدئات والمنومات تثبط مركز انقباض األوعية.  -

 مرخيات العضالت الملساء مثل البنزيت والمورفين والخلين واألمينوفللين.  -

 مخثرات الدم: 



 نزيف الموضعي مثل النزيف األنفي، الجروح السطحية أو النزيف العام و من أمثلتها: تستخدم إليقاف ال

 لى إيقاف النزيف. الغشاء المخاطي لألنف يؤدي إعلى الجلد واألدرينالين مضيق لألوعية  -

 سلفات الحديد، حمض العفص: مقبض ومرسب للبروتين يؤدي إلى إيقاف النزيف.  -

 الثرومبين: جاهز يؤدي إلى سدادة فيوقف النزيف الموضعي.  -

 ، والكالسيوم: عامالن مهمان لتكوبن البروثرومبين في الكبد وهو عامل في آلية التخثر. Kفيتامين  -

 دوية التي تمنع تخثر الدم سواء خارج الجسم أو داخله. مضادات التخثر: هي األ

، الهيبارين حيث تتحد هذه المواد مع أيونات EDTAخارج الجسم منها: أوكزاالت، سيترات الصوديوم، و ال

  او في أثناء نقل الدم الدم عيناتوتستعمل عند أخذ  رالتخثالكالسيوم فتمع حدوث 

الهيبارين ويعتبر من مضادات التخثر السريعة، الكومارين والوارافارين ويعتبر من : داخل الجسم منها

 ومبين. رمضادات التجلط البطيئة حيث تقلل من إنتاج البروث

 مضادات فقر الدم: 

، حمض الفوليك، 12يتامين ب ف ،تستخدم في حالت فقر الدم و من هذه األدوية سلفات الحديد، فيتامين ك

 خالصة الكبد. 

 : pharmacology of the urinary systemاألدوية التي تؤثر في الجهاز البولي 

 وظيفة الجهاز البولي :

 تكوين البول وإطراحه. -

 الحفاظ على توازن الماء واألمالح داخل الجسم. -

 في سوائل الجسم. (pHالحفاظ على الباء هاء ) -

 الحفاظ على درجة حرارة الجسم. -

 العوامل التي تتحكم في اإلدرار البولي :

 يفرز من الفص الخلفي للغدة النخامية يؤدي إفرازه إلى قلة في التبول. (ADHالهرمون المضاد لإلدرار ) .1

 . (c.a.eأنزيم الكاربونك إنهيدريز ) .2

 مركز التبول في النخاع الشوكي. .3

 أنزيم السلفا دريل. .4

 .(يفرز من قشرة الكظرهرمون األلدوستيرون ) .5

 المستقبالت المطاطية للمثانة البولية. .6

 الجهاز العصبي الذاتي. .7

 المدرات البولية:

شوارد ويسبب قلة يفرز هذا الهرمون عند تركيز ال (ADHمانعات إفراز الهرمون المضاد لإلدرار) .1

كمية من الماء أو من الكحول تسبب تخفيفاً للشوارد فتؤدي إلى منع إفراز هذا  عطاءالتبول لكن عند إ

 مون وبالتالي يحصل اإلدرار.الهر



هذا األنزيم له دور في تبادل أيونات الصوديوم والهدروجين  مانعات إفراز أنزيم الكاربونك إنهيدريز: .2

والكاربونات لكن مركبات الثيازيد تمنع إفرازه وبالتالي يزداد تركيز أيونات الصوديوم فيحصل 

 اإلدرار.

نزيم مسؤول عن إعادة امتصاص الماء ومنع امتصاصه لكن مانعات إفراز أنزيم السلفادريل: هذا اال .3

أو حمض اإليثاكرنيك تسبب اتحاد أيونات الزئبق مع أو السلرجان األمالح الزئبقية مثل المرساليل 

 . غزيروإدرار وتمنعه من فعله فيحصل ماء وفير  هذا األنزيم

 في امتصاص الصوديوم ويتحكممضادات األلدوستيرون: هرمون األلدسترون يفرز من قشرة الكظر  .4

الصوديوم تركز أيونات والميتروبون تمنع هذا الهرمون من عمله فتفنون لكن بواسطة أدوية األم

 ويحصل اإلدرار البولي. األسموزي  التركيز ويزداد

المدرات األسموزية: وهي إما ملحية وإما سكرية تزود قلوية البول فتزود اإلدرار نتيجة تخفيف  .5

نات الصوديوم ينتج عنها زيادة في . إضافة إلى زيادة تركيز بأيوADH هرمونالشوارد فتمنع إفراز 

 اإلدرار. 

المدرات الحمضية والمدرات المهيجة: مثل كلوريد األمونيوم يسبب زيادة الحموضة ويحصل اإلدرار  .6

 كفاءتها في الترشيح.  وتزودأما المدرات المهيجة تسبب تهيج الخاليا الكبيبية 

هذا النوع من القلب، الزانسين )الكافئين، التيوفللين(  المدرات الثانوية: وهي عبارة عن غليكوسيدات .7

المدرات يسبب اإلدرار بطريقة غير مباشرة وذلك بزيادة تدفق تيار الدم إلى الكلى عن طريق التأثير 

 المباشر في القلب واألوعية الدموية. 

 دواعي استعمال المدرات البولية: 

 المسبب لالستسقاء. إلزالة السوائل المجتمعة في تجاويف الجسم . 1

 . لزيادة طرح البول ولتنشيط القلب ولتخفيض الضغط الدموي. 2

 . لطرح السم في حالة التسمم. 3

 . لتخفيض الحرارة في حالة الحمى. 4

 . في حالة استسقاءات الحمل، الكلى، القلب، وبعد العمليات الجراحية. 5

 مضادات اإلدرار البولي: 

ميركابرول، الفازوبرسين هذه العقاقير تقلل من ترشيح الكبب الكلوية  وتين والمورفين والداياألتروبين النيك

 وتزيد من امتصاص الماء من األنابيب الكلوية. 

 هذه المضادات في حالت مرضى البول السكري و السلس البولي.  تستعمل -

 مفرزات حمض البولة: 

في تخليق حمض تتدخل  ةاألدويحيث هذه  واألسبرين، السنكوفان والبروبنسيد acthالكولشيسين وهرمون 

 البولة و في سرعة إطراحها. 

 مسكنات الجهاز البولي: 

 فالجين. وفي حالة االلتهاب أو مسكنات األلم في حالة المغص الكلوي مثل األتروبين و الن يةالحيوالمضادات 

  :pharmacology of the genital systemاألدوية التي تؤثر في الجهاز التناسلي: 



 األدوية التي تؤثر في الجهاز التناسلي تقسم إلى الهرمونات األنثوية وهي: 

 . االستروجين: 1

ناث الطبيعية يفرز من حويصلة جراف في المبيض وهو ضروري لنمو الجهاز التناسلي األنثوي وأنوثة اإل

 يتلي. اعي فيدعى ثنائي الستلبسترول األمنه يسمى االستراديول، االسترون أو االستريول أما الصن

 تأثيراته الفيزيولوجية: 

 . ضروري لنمو اإلنسان. 1

 . ضروري لنمو الصفات األنثوية الجنسية. 2

  . ضروري لنمو العظام وعضلة الرحم.3

 . يخفف حركة األمعاء. 4

 في الدم.  الكالسيوم. االستروجين يزيد من مستوى الدهون و 5

 . يعتبر مسؤوالً عن فترة الشبق والحرارة للجماع. 6

 استعماالته: 

 . عند عدم حدوث التبويض في األبقار. 1

 . إلحداث الشبق والحرارة. 2

 . لطرد المشيمة بعد الوالدة. 3

 ن. . للتسمي4

 . عند تضخم البروستات في اإلنسان وفي الكالب. 5

 : progesterone: البروجسترون. 2

 أثناء الحمل و من قشرة األدرينال وخصي العجول يستقلبة في من الجسم األصفر بالمبيض والمشيم يفرز

 الكبد ويطرح عن طريق البول. في 

 التأثيرات الفيزيولوجية: 

 يهيئ خاليا عضلة الرحم لالنقسامات في أثناء الحمل حيث تصبح عضلة الرحم خمسة أضعافها.  -

 ينشط اإلفرازات واالنقسامات االختزالية.  -

 هرمون االوكسيتوسين في أثناء الحمل. يمنع تحرر  -

 يمنع انقباضات عضلة الرحم. ويمنع نمو حويصلة جراف.  -

 ينشط قنوات اإلفراز للضرع.  -

 يؤدي إلى احتباس شوارد الصوديوم و الماء واآلزوت مما يؤدي إلى استسقاء.  -

 االستعماالت: 

 ش البيضة المخصبة بالرحم. يثبت الحمل ويساعد على تعش -

 يعالج تكرار اإلجهاض في أثناء الحمل.  -



 يعالج أكياس المبايض.  -

 يعالج النزيف في أثناء الدورة الشهرية عند اإلنسان كمضاد لالستروجين.  -

 ملغ  25-15الجرعة: 

 : .relaxine h. هرمون الريالكسين 3

 عند الوالدة يسبب ارتخاء أربطة الحوض واوتاره ويطري عنق الرحم. يفرز من المبيض 

 : oxytocine h. هرمون األوكسيتوسين: 4

 من الفص الخلفي للغدة النخامية.  يفرز

 يؤدي إلى انقباض العضالت الملساء في أثناء الوالدة ويزيد من انقباض الرحم ويساعد على الوالدة.  -

 يزيد من إدرار الحليب.  -

 مهم إليقاف النزيف و طرد المشيمة و الصديد.  -

 يزيد من إدرار الحليب عند معالجة الضرع بالعصارات.  -

 ال يعطى للخيول في حالة احتباس المشيمة النه يسبب تمزقا للعضلة.  -

 رار الحليب: العقاقير التي تؤثر في إد

 هرمون البروالكتين.  -

 العليقة المركزة والخضراوات المالئة.  -

 هرمون األوكسيتوسين.  -

 البيلوكاربين و التيروكسين.  -

 مضادات إدرار الحليب: 

 خدم عند التجفاف وعند التسمين. تست -

 بالدونا. األتروبا  –العفصيات  –الشبه  -

 الجرعة العالية من االستروجين حيث يمنع إفراز هرمون الحليب )البروالكتين(.  -

 . البروجسترون: 2

 أثناء الحمل. المشيمة  –األدرينال وخصي العجول قشرة  –يفرز من الجسم األصفر 

 : ةالفيزيولوجيتأثيراته 

 يطور وينمو الرحم أثناء الحمل.  -

 ينشط اإلفرازات ويساعد على نمو أجهزة اإلفراز في غدة الثدي.  -

 . قبل الشبق يحتفظ بشوارد الصوديوم ويسبب احتباس السوائل ما -

 استعماالته: 

 لتعشيش البيضة المخصبة.  -

 معالجة األكياس في المبايض.  -



 لنمو الضرع وإدرار الحليب.  -

 في حاالت النزيف الشديد أثناء الدورة الشهرية.  -

 : .relaxine hهرمون الريالكسين . 3

 عند الوالدة يسبب ارتخاء أربطة الحوض واوتاره ويطري عنق الرحم. يفرز من المبيض 

 : LH. هرمون 4

 التأثيرات الفيزيولوجية: 

 يفرز من الفص األمامي للغدة النخامية ومن المشيمة بعد تكونها مباشرة ويختفي بعد الوالدة بيوم.  -

 ن بول المرأة الحامل. يحصل عليه م -

 . نالتستوستيرويعتبر مسؤوالً عن نشاط خاليا اليدج في الخصي لتفرز  -

 . البروجسترونينشط الجسم األصفر ليفرز  -

 يساعد على نزول البيضة وتشكل الجسم األصفر.  -

 االستعماالت الدوائية: 

 على انفجار حويصلة جراب ونزول البيضة.  يساعد -

 يساعد في حالة نقص الشهوة الجنسية وتأخر النمو عدم نزول الخصي.  -

 يعطى في حاالت وجود الصديد في الرحم.  -

 الجرعة: 

 والخيول عن طريق العضل.  لألبقاروحدة دولية  1000-1500

 وحدة دولية لألغنام والكالب عن طريق العضل.  100-500

 العقاقير التي تسكن الرحم: 

 تعطى خوفا من اإلجهاض المفاجئ وعند آالم الدورة الشهرية.  -

 مركبات البروميد.  -

 كبات بيرفينازين، أيزواكسوربين، كلينبيوتيرول.مر -

 منشطات الرحم: 

إلى انقباض العضالت الملساء للرجم واألوعية الدموية  مركبات األرغوت: مثل األرجومترين يؤد ي -

 و يوقف النزيف الرحمي بعد الوالدة. 

 دور في اإلباضة وتحلل الجسم األصفر. له  –تنشط اإلجهاض  -البروستاغالندنين: تنشط عضلة الرحم  -

 الهرمونات الذكرية: 

 الخصي: مسؤولة عن تكوين النطاف وإفراز الهرمونات الذكرية. التستوسترون من خاليا اليدج. 

 التستوسترون: 

 مهم للبلوغ والنمو العام ولظهور الصفات الذكرية.  -



 ضروري للحفاظ على تطور النطاف والحفاظ على حياتها.  -

 االستعماالت: 

 عدم نزول الخصي من البطن.  -

 ة الجنسية للذكور وعند زيادتها لإلناث. عند قلة الرغب -

 هرمونات الغونادوتروبين: 

  FSH,LHتفرز من الغدة النخامية 

 تأثير مهم في تكوين المبيض والخصي.  لهم -

- FSH  .مسؤول عن إفرازات االستروجين من حويصلة جراف 

-  FSH  .مسؤول عن تطور النطاف وإنتاجها 

 : االستعمال

 بق. نشاط المبيض و يحافظ على دورة الشيزيد من  -

 أيام من الحقن تحت الجلد.  5- 2النفجار حويصلة جراف بعد  -

 صاب في األغنام عند نقص الخصوبة. يسبب اإلخ -

 مل عند عدم وجود الحيوانات المنوية وقلة عددها ونشاطها. يستع -

 وحدة دولية لألغنام والكالب.  1000-500والخيول.  لألبقاروحدة دولية  5000-3000الجرعة: 

 منشطات الجنس: 

 منشطات الجنس بالذكور: 

ثبط ف لكن الجرعات العالية منه تعمل مة في المخ كالقلق والخجل والخوالكحول يثبط المراكز الحسي -

 للجنس. 

 مركز االنتصاب في النخاع الشوكي.  االستركنين ينبه -

 ة الدموية التناسلية فتمتلئ بالدم. وهامبين: يسبب توسع األوعيالي -

 من الزيوت الطيارة لها تأثير مهيج. يدين والداميانا: الكانثر -

 ذكري  هرمونالتستوسترون:  -

 التيروكسين: يفرز من الغدة الدرقية يحسن الرغبة الجنسية ويتغلب على العقم.  -

 مثبطات الجنس: 

 النخاع الشوكي. مركبات البروميد تثبط المركز التناسلي في

 المنومات والمخدرات العامة 

 


