
 

                                            ADMEرمز لها اختصار ٌهتم هذا العلم بدراسة االدوٌة داخل الجسم االمتصاص االنتشار واالستمالب االطراح للدواء و ٌ

  Absorption  of Drugs    االدويت امتصاص-1

دوٌة عن طرٌك الجهاز الهضمً بواسطة الؽشاء تمتص معظم األ .عطاء الى الدمن اإلنتمال له من مكاعبارة عن عبور للدواء أو ا

ضافة الى االمتصاص عن طرٌك معاء الدلٌمة إمعدة او األوٌتم االمتصاص فً اؼلب االحٌان من ال،المخاطً المبطن للمناة الهضمٌة 

                                                .مكان اعطاء الدواء واالؼشٌة المخاطٌة  المبطنة لفتحات الجسم على حسب  (الصفاق) ،البرٌتوان ،العضالت ،الجلد 

جودها فً سوائل الجسم المختلفة فإنها ٌات ضعٌفة وعند وو للوعالج عبارة عن أحماض ضعٌفة أدمة فً الن معظم االدوٌة المستخإ

 ٌن الدواء فً وسط على                                تؤوتعتمد درجة    (Ka)ن ٌرمز له بالرمز تتشرد الى اجزاء متؤنٌة واخرى ؼٌر متؤنٌة ولكل دواء ثابت للتؤٌ

وٌوضح  11-3من  ( (p  k  a ٌنهالثابت تؤ معظم االدوٌة المستخدمة عالجٌا تتراوح لٌم اللوؼارتم السالب : الدواء ٌنثابت تؤ -ا

 .لبعض االدوٌة  pkaلٌم  (1رلم) الجدول

حٌث تركٌز اٌون الهٌدروجٌن ) الحامضً الوسط فً بطٌئة ٌنهتؤ درجة تكون الحامضً الدواء :ٌون الهٌدروجٌن فً الوسط تركٌز ا -ب

  .والعكس صحٌح بالنسبة للدواء الملوي(حٌث تركز اٌون الهٌدروجٌن ٌكون منخفضا  )وتكون سرٌعة فً الوسط الملوي   (ٌكون مرتفعا 

الوسط   PH  لٌمته (وي مضً او للسواء حا ) pkaفعندما تساوي   .الدواء وبٌن تركٌز اٌون الهٌدروجٌن فً الوسطن تؤٌوهنان عاللة بٌن ثابت 

بممدار للدواء  PKa الوسط عن لٌمة PH نٌة  وعندما تمل  لٌمة ؼٌر متؤ5/5 55ٌة و من الدواء فً صورة متؤن  5/5 55ه  ٌكون الموجود فٌ

 .نٌة اذا كان للوٌا  ٌكون فً صورة متؤ من الدواء 5/5 91دواء  اذا كان حامضٌا و من ال59/5وحدة دولٌة فان نسبة  

جزاء المتؤٌنة تمتص ٌن للت سرعه االمتصاص  الن االجة التؤن الدواء وبٌن سرعة امتصاصه فكلما زادت درن درجة تؤٌوهنان عاللة عكسٌة بٌ

  نٌة أبطؤ من االجزاء ؼٌر متؤ

وعلى ذلن فالدواء الحامضً ٌمتص اسرع فً الوسط الحامضً والدواء الملوي ٌمتص اسرع فً الوسط الملوي ومثال ذلن عند اعطاء دواء  

 )حامض االسبرٌن

 تكون بطٌئة وبالتالً فانه ٌكون سرٌع االمتصاص من المعدة عن االمعاء (الوسط الحامضً)ٌنه فً المعدة ي (عن طرٌك الفم  فان درجة تؤ

  .الوسط الملوي

ٌنه فً المعدة تكون سرٌعة وبالتالً فانه ٌكون بطًء االمتصاص من المعدة وسرٌع فان درجة تؤ (دواء للوي)رثروماٌسٌن وعند اعطاء دواء اإل

 .االمتصاص من االمعاء 

 العوامل التي تؤثر في سرعة امتصاص االدوية :

 الدواء بالصورة السائلة )محلول( اسرع فً االمتصاص عنه فً الصلبة . طبيعة الدواء:-1

 ٌمتص الدواء ذو الوزن الجزئً الصؽٌر اسرع من الدواء ذي الوزن الجزٌئً الكبٌرالوزن الجزيئي للدواء: -2

الدواء المابل للذوبان فً ء حٌث االدوٌة التً تذوب بالدهون اسرع باالمتصاص من االدوٌة التً تذوب فً المادرجة الذوبان :  -3

 الدهون ٌذوب بسهولة فً الطبمة الدهون الؽنٌة بالفوسفور الموجود فً ؼشاء الخلٌة فٌمتص بسرعة .

االجشاء غيز المتأويت مه الذواء اسزع باالمتظاص مه االجشاء المتأويت حيث االجشاء غيز   :درجت التأيه-4

متض بسزعت وكلما كان الذواء بطيء التأيه ة  بغشاء الخليت  فتالمتأويت تذوب بسهىلت في طبقت الذهىن المفسفز

 كان امتظاطه سزيعا.

الدواء الذي ٌعطً عن طرٌك الفم أبطؤ من الدواء الذي ٌعطى عن طرٌك الحمن بٌنما الدواء الذي ٌعطى عن   مكان إعطاء الدواء:-5

 طرٌك الورٌد فإنه ٌصل إلى الدم مباشرة .

 تمتص االدوٌة بهذا الطرٌك لبل االكل اسرع من االمتصاص والمعدة ملٌئة .   الكرش:حالة المعدة أو -6 

معاء )كما فً حالة االسهال (  ٌكون معدل االمتصاص  الل حٌث تطرح نسبة من : عند زٌادة الحركة  الدودٌة لألحالة االمعاء  -7 

 الدواء خارجٌا. 



تؤٌن الدواء الحامضً مثل االسبرٌن وبالتالً تزٌد فتمل درجة   PH زٌد تركٌز فً الوسط الحامضً  ٌ: ( PH)درجة الباء هاء  -8 

والعكس ٌحدث فً الوسط الملوي أي الدواء الحامضً ٌمتص اسرع فً الوسط الحامضً والدواء  سرعة امتصاصه فً هذا الوسط 

 الماعدي ٌمتص اسرع فً الوسط الملوي )االمعاء(.

  : االمتصاص تأخير طرق

 : الفم طريك عن تعطى التي االدوية-1

 االدوٌة التً تعطى بعد الطعام أبطؤ  فً االمتصاص عنها لبل الطعام .-أ

 .االدوٌة بالصورة الصلبة أبطؤ باالمتصاص عنها بالصورة السائلة  -ب

 االدوٌة بصورة معلمة بالزٌوت النباتٌة أبطؤ فً االمتصاص . -ج

 المعدة  وإنما تنحل بالوسط الملوي )االمعاء (  ٌتؤخر امتصاصها .الحبوب المؽطاة بالكرٌاتٌن ال تنحل فً  -د

 االدوية التي تعطى عن طريك الحقن : -2

درٌنالٌن مع الزٌلوكائٌن  )كمخدر موضعً ( ٌإخر امتصاص المخدر الموضعً من مكان حمنه لابضات االوعٌة الدموٌة مثل األ-أ

 .عًإلى الدم وبالتالً تطول فترة مفعوله كمخدر  موض

 االدوٌة التً تعطى عن طرٌك الحمن معلمة بزٌت األرٌكا ٌكون امتصاصها بطٌئا.-ب

 إعطاء االدوٌة بصورة أمالح للٌلة الذوبان بالدهون مثل بروكائٌن البنسلٌن امتصاصه بطًء عنه فً صودٌوم البنسلٌن -ج

 مثل االستروجٌن .د إعطاء االدوٌة مع بعض االحماض العضوٌة مثل حمض البنزوٌن تإخر امتصاصه 

 فىائد تأخيز االمتصاص:

 إلطالة فترة مفعول الدواء.-1

 عدم تكراره خاصة فً االدوٌة طوٌلة المفعول. -2

 تفادي التؤثٌرات الجانبٌة للدواء التً تحدت عند تكرار إعطاء الدواء.-3

 تىسيع االدويت :

 امتصاص الدواء من مكان إعطائه ،ٌتم توزٌعه كالتالً :بعد 

 الخالٌا .داخل  -1

 خارج الخالٌا . -2

 سوائل الجسم ما بٌن الخالٌا . -3

 بالزما الدم ارتباطه ببروتٌن البالزما . -4

( والمواد العضوٌة الفوسفورٌة والمواد  K’E’D’Aالدهون ) مخزن لبعض االدوٌة التً تذوب فً الدهون مثل فٌتامٌنات   -5

 المتطاٌرة .

 

فترة بمائه فً الجسم ألن الجزء المتحد ٌكون ؼٌر فعال وكلما كانت  تفمده فاعلٌته وتطٌلاالدوٌة التً تتحد مع بروتٌنات البالزما 

نسبة اتحاد الدواء مع بروتٌنات الدم مرتفعة كان تركٌز الجزء الحر ؼٌر متحد فً الدم من هذا الدواء للٌال مما ٌإدي الى سرعة لً 

 ما الدم مع إطالة مدة المفعول هذا الدواء. امتصاصه وتؤخٌر فً استمالب واطراح الجزء المتحد فً بالز

 

 

 



 أيض )استقالب االدويت (

تتم التفاعالت الكٌمٌائٌة للدواء أساسا فً الكبد وهذا ما ٌسمى عملٌة االٌض وتكون تحت تؤثٌر أنزٌمات معٌنة توجد فً الكبد ، ٌتم 

عملٌة االٌض تحول الدواء ؼٌر الفعال إلى مادة فعالة  . االٌض فً الرئتٌن و الكلٌتٌن و ألمعاء والعضالت والجلد لكن بنسبة ألل

والمواد الؽٌر فعالة ٌتم إطراحها وهذا ما ٌسمى نواتج عملٌة االٌض . وكلما كانت عملٌات االٌض للدواء سرٌعة للت أو انعدمت 

 تؤثٌراته الجانبٌة أو السمٌة فً أنسجة الجسم .

 العىامل التي تؤثز في ايض الدواء :

 حٌوان : عمر ال-1

الجهاز األنزٌمً  لإلنسان و الحٌوانات حدٌثة الوالدة ٌكون فً كبدها  ؼٌر كامل لنمو والنشاط ، وٌمل نشاط هذا الجهاز فً االنسان 

 والحٌوانات المسنة . لذلن معدل استمالب االدوٌة عندها الل عنها فً االنسان والحٌوانات البالؽة . 

 نوع الحٌوان : -2

ت على كمٌة كبٌرة من أنزٌمات االكسدة  ، لذلن ٌمكن إعطاإها كمٌات كبٌرة من المنومات مثل الباربٌتورات دون تحتوي المجترا 

ظهور  أعراض سمٌة علٌها بعكس المطط التً توجد عندها كمٌة هذه االنزٌمات للٌلة وبالتالً تكون حساسة للمنومات . أما الكالب 

ات السلفانومٌد تكون سامة لتشكل البلورات وحمض البولة والحصى فً الكلى عندها وأما فتفتمر  النزٌم  االستلة لذلن فؤن مركب

االرانب  فٌوجد عندها انزٌم االتروبٌنٌز بنسبة عالٌة لذلن ال تتؤثر عند إعطائها  كمٌة كبٌرة من نبات ست الحسن )ٌحتوي على 

 االتروبٌن (

 : التؽذٌة -3

االٌض عندها هذه الحٌوانات تكون للٌلة وبالتالً سمٌة  ات بطء فً استمالب الن انزٌمات ٌنتج عن سوء التؽذٌة عند بعض الحٌوان

 الدواء  تطول وكذلن مدة مفعولة تطول .

 االمراض : -4

 إصابات الكبد تبطىء فً سرعة اٌض االدوٌة فمثال المورفٌن بطًء عند مرضى الكبد وبالتالً ٌطول مفعوله وتزداد سمٌته.

  االدوٌة : -5

االدوٌة   محفزات نمو الدوائٌة :  تزٌد من سرعة اٌض االدوٌة حتى تنشط االنزٌمات  المسإولة عن االٌض وعكس ذلن هنان بعض

فٌسبب للة فً فراز االنزٌمات المسإولة عن االٌض ) ٌستعمل فً النحافة ( له  تؤثٌر مثبط إل ( (proadifen مثل البرودٌفٌن 

 ة مفعولها فً الجسم .سرعة االٌض وبالتالً  تطول فتر

 االطزاح:

 الكلى : عن طرٌك البول حٌث تطرح نسبة عالٌة من الدواء بهذا الطرٌك .-1

 المناة الهضمٌة : عن طرٌك البراز والصفراء مثل بعض المسهالت )الفٌنولفثالٌن(  -2

 الرئتٌن : خاصة الزٌوت والمخدرات الطٌارة .-3

المضادات الحٌوٌة تطرح عن طرٌك الحلٌب عند معالجة التهابات الضرع تإثر  فً الرضٌع الضرع : كثٌر من االدوٌة مثل  -4

 وعند استعمال الحلٌب كمنتجات ألبان ولالستهالن اآلدمً.

 

 



 

 الباب الثاوي 

 االدويت التي تؤثز في أجهشة الجسم المختلفت       

 الجهاس العصبي يتكىن مه :

 ن من المخ والنخاع المستطٌل والحبل الشوكً .(ٌتكو (CNS الجهاز العصبً المركزي  -1

 ((P> N>Sالجهاز العصبً المحٌطً  -2

 وٌشمل على نوعٌن من االعصاب 

 اعصاب ارادٌة : تؽذي العضالت الهٌكلٌة المسإولة عن الحركة ،المشً ، الكالم  -1

الحٌوان مثل حركة الملب  لوظائؾ التً تتم بدون االنسان او تؽذي اعضاء الجسم المسإولة عن ا اعصاب ال ارادٌة :  -2

 عصاب الذاتٌة وتمسم الى :جة حرارة الجسم وؼٌرها وتسمى باأل،التنفس ،الهضم ودر

 .ٌنالٌن راد االعصاب الودٌة : وتفرز فً نهاٌتها هرمون عصبً ٌدعى النور - أ

 : وتفرز نهاٌتها هرمونا عصبٌا ٌدعى االستٌل كولٌن . االعصاب نظٌرة الودٌة   - ب

 نظٌرة ودٌة تتكون مناالعصاب الودٌة و

االلٌاؾ ما لبل العمد العصبٌة ، العمد العصبٌة ، االلٌاؾ ما بعد العمد العصبٌة  تتمٌز االلٌاؾ ما بعد العمد 

 العصبٌة فً االعصاب نظٌرة الودٌة طوٌلة ، ولصٌرة فً االعصاب الودٌة.

 االلياف ما قبل العقد العصبيت تغذي :

 . العمد العصبٌة الالارادٌة - أ

 . ضالت الهٌكلٌةالع - ب

 . نخاع الؽدة الكظرٌة - ت

 االلياف ما بعد العقد العصبيت تغذي :
 . العضالت الملساء-1

 . عضلة الملب -2

 . الؽدد ذات افراز الخارجً )الؽدد العرلٌة ، الؽدد اللعابٌة ، والؽدد الدمعٌة (-3

 اوىاع المستقبالث  الخلىيت :

 عدة مستمبالت خلوٌة اهما  تعمل  ادوٌة الجهاز العصبً الالرادي عاى

 .تتؤثر باالستٌل كولٌن المستقبالت الكولونية :  -1

 المستمبالت الموسكارٌنٌة : –أ 

بب تؤثٌرات االستٌل كولٌن وعندا تتحد معه تستسمى المحٌطٌة ) الطرفٌة( حٌث تكون بعٌدة عن الجهاز العصبً المركزي . تتؤثر ب

فً العضالت الملساء وعضلة  تموسكارٌنٌة ( الذي ٌستخرج من عش الؽراب وتوجد هذه المستمبالللوٌد الموسكارٌن ) لهذا تسمى 

 الملب والؽدد ذات االفراز الخارجً .

 : المستمبالت النٌكوتٌنٌة-ب

 تسمى مركزٌة لمربها من الجهلز العصبً المركزي .



النٌكوتٌن الذي ٌستخرج من نبات التبػ )لذا تسمى نٌكوتٌنٌة( ا ٌسبب تؤثٌرات مماثلة التؤثٌر للوٌد  عندما ٌتحد األستٌل كولٌن مع

  . وتوجد هذه المستمبالت فً العمد العصبٌة الالإرادٌة والعضالت الهٌكلٌة ولب الؽدة الكظرٌة

 المستقبالث األدريىاليىيت:  -2

 وهً التً تتؤثر باالدرٌنالٌن و النورأدرٌنالٌن وتمشل :

العضالت الملساء لألوعٌة الدموٌة الجلدٌة وبعض األحشاء مثل األمعاء والرحم والمثانة ( : وتوجد فً aمستمبالت ألفا ) - أ

 . 2وألفا  1البولٌة والعٌن وٌوجد منها نوعان ألفا 

 : 2وبٌتا  1مستمبالت بٌتا وهً نوعان بٌتا  - ب

 )  ( : توجد فً عضلة الملب . 1بٌتا -

الموجودة فً العضالت الهٌكلٌة وفً بعض األحشاء مثل )  ( توجد فً العضالت الملساء لألوعٌة الدموٌة  2بٌتا -

 . المعدة  والرحم والمصبة الهوائٌة

 

 

 .الكولونٌة المستمبالت فً  تإثر التً األدوٌة

 

 الىديت: وظيزة االعظاب مىبهاث

 االفراز ذات الؽددو الملب ةوعضل الملساء العضالت تؽذي التً العصبٌة العمد بعد الودٌة نظٌرة العصبٌة االلٌاؾ تنبه الت االدوٌة هً 

 : المنبهات هذه ومن االعضاء هذه فً الموجودة الموسكارٌنٌة المستمبالت على وتعمل الخارجً

 . كولٌن االستٌل -1

 .  الكارباكول -2

 .  األرٌكولٌن -3

 .  البٌلوكارٌن -4

 . المسكارٌن -5

 . استرٌز( كولٌن لخمٌرة )مضادة الفٌزوستجمٌن -6

 . استرٌز( الكولٌن لخمٌرة )مضادة النٌوستجمٌن -7

 . ( استرٌز كولٌن لخمٌرة )مضادة العضوٌة الفوسفورٌة المركبات -8

 

 +كولٌن استٌل إلى كولٌن االستٌل تجزء استرٌز الكولٌن خمٌرة مالحظة::

 : الىديت وظيزة األعصاب لمىبهاث لىجيتالفسيى التأثيزاث

 التؤثٌرات المركزٌة:  -1

 زٌادة تحرر األستٌل كولٌن ٌتركز فً دهون الجهاز العصبً  المركزي ٌإثر فً المستمبالت النٌكوتٌنٌة :

 ٌسبب رعشات وتشنجات عضلٌة .-

 وبعدها الموت .سرعة فً التنفس ٌلٌه هبوط فً التنفس وارتخاء فً العضالت الهٌكلٌة ثم شلل لها -

 التؤثٌرات النٌكوتٌنٌة : -2     

فً العمد العصبٌة والعضالت الهٌكلٌة والجرعات الصؽٌرة منه لها تؤثٌر  عندما ٌإثر األستٌل كولٌن فً المستمبالت النٌكوتٌنٌة       

منبه تسبب انمباض للعضالت الهٌكلٌة والجرعات الكبٌرة من ألستٌل كولٌن لها تؤثٌر كابح ) ؼالك( للعمد العصبٌة تسبب ارتخاء أو 

  شلال لهذه العضالت فتمنع انتمال النبضات العصبٌة خالل هذه العمد .

 

 تؤثٌرات الموسكارٌنٌة :ال-3



ٌإثر األستٌل كولٌن فً المستمبالت المسكارٌنٌة فً العضالت الملساء وعضلة الملب والؽدد ذات إفراز الخارجً من هذه التؤثٌرات 

 انمباض العضالت الملساء وزٌادة إفراز الؽدد ذات  إفراز الخارجً وانخفاض ضربات الملب وتظهر هذه التؤثٌرات كالتالً : 

 

 العٌن ٌسبب ضٌما لً حدلة العٌن مع زٌادة فً المفرزات الؽدد الدمعٌة . فً -

فً المناة الهضمٌة ٌسبب زٌادة فً حركة المعدة واألمعاء نتٌجة انمباض العضالت الملساء مع زٌادة فً مفرزات المعدة واألمعاء  -

 والؽدد اللعابٌة والبنكرٌاس وارتخاء العضالت العاصرة فً المناة الهضمٌة . 

 فً الشعب الهوائٌة ٌسبب انمباضا فً عضالتها الملساء مع زٌادة إفراز ؼددها . -

 .فً الملب و األوعٌة الدموٌة ٌملل من ضربات الملب ولوته وانخفاض فً ضؽط الدم نتٌجة اتساع األوعٌة الدموٌة  -

  . لبولٌةفً المثانة البولٌة والرحم ٌسبب انمباضا لها وارتخاء فً العضالت العاصرة للمثانة ا -

 فً الؽدد الدمعٌة والعرلٌة واللعابٌة والمعدٌة والمعوٌة والتنفسٌة ٌزود من مفرزاتها . -

 

 مثبطاث األعصاب وظيزة الىديت :

وهً األدوٌة التً تثبط األعصاب نظٌرة الودٌة بعد العمد العصبٌة مع األستٌل كولٌن حٌث تمفل  المستمبالت الموسكارٌنٌة الموجودة 

 والؽدد ذات اإلفراز الخارجً فتمنع ٌذلن :الملساء وعضلة الملب فً العضالت 

 التؤثٌر الموسكارٌنً لألستٌل كولٌن لذلن تسمى مضادات التؤثٌر الموسكارٌنً ، ومن هذه المثبطات هً :

 للوٌدات البالدونا وتشمل :

 األتروبٌن : من نبات ست الحسن . -1

 الهٌوسٌن : من نبات هٌوسٌامٌس نٌجر . -2

 الهٌوسٌامٌن : من نبات الداتورة ، ومن نبات ست الحسن . )هذه الملوٌدات مصدرها نباتً ( -3

 

 رات الدوائٌة لألتروبٌن :التؤثٌ 

 التؤثٌر المركزي : -1

 ٌنبه الجهاز العصبً المركزي فً الجرعات العالجٌة و ٌثبطه فً الجرعات الكبٌرة.

 التؤثٌر المحٌطً: -2

 للعضلة. a2 بالتٌوسع حدلة العٌن حٌث ٌمفل مستم-

 لعضالتها . a2تؤثٌر ضد المؽص المعوي اإللٌاء حٌث ٌمفل مستمبالت -

 .  a1ٌثبط إفراز اللعاب من الؽدد اللعابٌة حٌث ٌمفل مستمبالت  -

 . a1ٌثبط إفراز العرق من الؽدد العرلٌة حٌث ٌمفل مستمبالت  -

 علٌها .  B2ٌوسع الشعب الهوائٌة حٌث ٌثبط مستمبالت  -

 ٌنبه عضلة الملب حٌث ٌثبط مستمبالت  علٌها فٌزٌد من ضربات الملب ولوته . -

 

 

 االستعماالت الطبٌة لألتروبٌن ونظائره :

 

 ٌستعمل لفحص حدلة العٌن . -1

ٌستعمل لبل التخدٌر العام حٌث ٌمنع إفرازات الؽدد اللعابٌة والتنفسٌة وبالتالً ٌحمً من االختناق ٌنبه إضافة  -2

 ة الوعائٌة والتنفس بالنخاع المستطٌل.لذلن مركز الحرك

 عند حدوث مؽص ) المعدة ، األمعاء ، المرارة ، الكلى (. -3

 ٌستعمل مضادا لإللٌاء  والؽثٌان ودوار البحر عند األنسان . -4

 ٌستعمل مضادا للتسمم بالمركباتت الفوسفورٌة العضوٌة . -5

 ٌستعمل موسعا لللشعب الهوائٌة فً حالة الربو . -6

 



 التً تإثر فً العمد العصبٌة :االدوٌة 

 تعمل على المستمبالت النٌكوتٌنٌة الموجودة على ؼشاء العمد العصٌٌة الالإرادٌة إما منبهة لها أو مثبطة لها .

منبهات العمد العصٌبة ومثبطاتها : الجرعات الصؽٌرة من األستٌل كولٌن والنٌكوتٌن تكون منبها لكن فً  -1

 بطا للعمد ومن المثبطات أٌضا مركبات المٌثونٌوم .الجرعات الكبٌرة لها تؤثٌر مث

 

 االدوٌة التً تإثر فً العضالت الهٌكلٌة :

هً إما ممبضة للعضالت فً الجرعات الصفٌرة مثل األستٌل كولٌن والنٌكوتٌن وإما مرخٌة للعضالت مثل مركبات المٌثونٌوم 

 اغ (.وبعض المنومات والمخدرات العامة )حٌث تؤثٌرها مركزي فً الدم

 االدوٌة التً تإثر فً المستمبالت األدرٌنالٌنة :

إما أن تكون منبها لألعصاب الودٌة ما بعد العمد العصبٌة الودٌة حٌث تحرر الوسٌط الكٌمٌائً األدرٌنالٌن و النور أدرٌنالٌن و 

والسالبٌوتامول حٌث تعمل بطرٌمة ؼٌر مٌن األٌزوبرٌنالٌن فتعمل مباشرة على مستمبالت ألفا و بٌتا أما مركبات اإلٌفدرٌن ، األمفٌتا

 (C O M T M A O مباشرة عن طرٌك تثبٌط األنزٌمات التً تخرب األدرٌنالٌن والنور أدرٌنالٌن وهذه األنزٌمات ).

 مالحظة : 

 األدرٌنالٌن ٌإثر فً مستمبالت ألفا وبٌتا . -

 النور أدرٌنالٌن ٌإثر فً مستمبالت ألفا فمط . -

 برونالٌن ٌإثر فً مستمبالت بٌتا فمط .األٌزو  -

 التؤثٌرات الدوائٌة لألدرٌنالٌن :

 ارتفاع الضؽط الدموي .-

 إزالة لمؽص المعدة واألمعاء .-

 اتساع الشعب الهوائٌة فً حالة الربو .-

 توسع حدلة العٌن .-

 تولؾ للنزٌؾ الموضعً . -

 إزالة لالحتمان األنفً .-

الموضعٌة إلطالة فترة مفعولها حٌث ٌضٌك األوعٌة الدموٌة السطحٌة فٌمل امتصاص المخدر الموضعً ٌستخدم مع المخدرات -

 وٌطول تؤثٌره .

 ٌستعمل عند هبوط الملب المفاجىء ، عند هبوط الضؽط الدموي .-

 ٌستعمل فً حاالت نمص السكر فً الدم الناتج عن زٌادة األنسولٌن . -

 مساعدا للمضادات الهستامٌنٌة . ٌستعمل فً حالة الحساسٌة دواء -

 ٌستعمل عند حدوث السلس البولً .-

  

 



 مالحظة :

النور أدرٌنالٌن مشابهة لألدرٌنالٌن لكنه ٌإثر فمط فً مستمبالت ألفا حٌث ٌنبه مستمبالت  الؽدة الكظرٌة فتحرر  -

 األدرٌنالٌن وبدوره ٌإثر فً مستمبالت ألفا وبٌتا .

وٌكون تؤثٌره نوعٌا موسعا للمصبات الهوائٌة أو ٌزود فً  2و 1مستمبالت بٌتا أما األٌزوبرونالٌن ٌإثر فً  -

 انمباضات ولوة الملب .

أما اإلٌفٌدرٌن من المنشطات الودٌة األمٌنٌة  مصدره النباتً من نبات األفٌدرا وٌعمل بطرٌمة ؼٌر مباشرة على  -

برز استعماالته إزالة احتمان األنؾ والعٌن والربو تثبٌط األنزٌمات المخربة لألدرٌنالٌن و النور أدرٌنالٌن ومن أ

 وهبوط الملب .

( فمط  لذلن ٌستعمل مرحٌا لعضالت الشعب  b2) 2أما السالبٌوتامول فٌدعى الفنتولٌن ٌإثر فً مستمبالت بٌتا  -

 ( وٌوجد منه بخاخ أو ألراص .1الهوائٌة وال ٌإثر فً عضلة الملب )بٌتا 

 –األمٌنٌة ؼٌر مباشرة وهو منبه لوي للجهاز العصبً المركزي نشطات الودٌة وهو من الم –أما األمفتامٌن  -

فٌستخدم فً حالة اإلرهاق والسمنة فً األنسان حٌث ٌملل الشهٌة للطعام وٌستعمل أٌضا فً ؼش الخٌول عند السباق 

 ن.حٌث ٌزود لدرتها على الجري كونه منبها لمناطك الحركة بالمخ وتسبب كثرة استعماله اإلدما

 

 مثبطات األعصاب الودٌة :

تؽلك مستمبال ألفا وبٌتا ، من هذه األدوٌة فٌنو أوكسً بنزامٌن ، داي بنزامٌن ، فٌنتوالمٌن ، الٌوهامبٌن ، 

 واإلرجوتامٌن وهذه األدوٌة نباتٌة المصدر .

 

 التؤثٌرات الدوائٌة للمثبطات الودٌة :

 الٌوهامبٌن منشط جنسً . -

 للصداع النصفً ونزٌؾ الرحم . األرجوتامٌن -

هذه األدوٌة تنافس عمل األدرٌنالٌن وتمنع فاعلٌته وٌستخدم معظمها فً عالج ارتفاع ضؽط الدم وفً عالج بعض  -

 ٌعض حاالت الصدمة التاجة عن فمدان الدم .

 

 

 الباب الثالث

 األدويت التي تؤثز في الجهاس العظبي المزكشي                                        

 االدويت التي تؤثز في الجهاس العصبي المزكشي  

 ٌتكون الجهاز العصبً المركزي من :

كز الذكاء و المخ : لشرة المخ تحتوي على مركز الحركة ، مركز اإلحساس )النظر ، السمع ، الشم ، التذوق و الحس ومر -1

 اإلدران والخجل ( .

 المخٌخ : مسإول عن توازن الجسم . -2

 المهاد : ٌوجد فٌها مركز األلم . -3

تحت المهاد : ٌوجد فٌها المركز الحراري ، ومركز االستمالب الؽذائً ، ومركز الشهٌة ، ومركز النوم ، ومركز العاطفة  -4

 ، ومركز االنعكاسات الجنسٌة . 

لة السٌسائٌة ( : تحتوي على المراكز الحٌوٌة ) مركز العصب الحائر ، ومركز التنفس ، ومركز النخاع المستطٌل ) البص -5

 . السعال ، ومركز المًء ، ومركز المحركة الوعائٌة (

: ٌحتوي داخل العمود الفمري على )مركز الجنس والمذؾ ومركز االنتصاب ومركز التبول تنتمل النبضات  الحبل الشوكً -6

جهاز العصبً عن طرٌك وسائط كٌمٌائٌة مثل األستٌل كولٌن ، الدوبامٌن ، النور أدرٌنالٌن و العصبٌة داخل ال

 . السٌروتونٌن إضافة إلى بعض األحماض األمٌنٌة مثل حمض الجلوتامٌن ، حمض األسبارٌتن وحمض داي كاربوسلٌكن



( وحمض Gabaبٌوترٌن ) هذه األحماض تنبه خالل الجهاز العصبً أما حمض الجٌلسٌن ، وحمض جاما أمٌنو

 .مثبط لخالٌا الجهاز العصبً مونوكاربوكسلٌن فلها تؤثٌر 

 االدوٌة  التً تإثر فً الجهاز العصبً المركزي تمسم إلى : 

 منبهات الجهاز العصبً المركزي :-1

 منبهات لشرة المخ  - أ

 تنبه المراكز العلٌا فً لشرة المخ ومناطك الحس والحركة . -

 واالنتعاش والحركة ومن هذه المنبهات .تنبه مركز الٌمظة  -

 مشتمات الزانسٌن وتشمل :

 . (Caffeineالكافئٌن ) -1

 . ( Theophllineالثٌوفٌللٌن ) -2

 . ( Theobromineالثٌوبرومٌن ) -3

 . (Aminophylineاألمٌنوفٌللٌن ) -4

عملها لكنها تختلؾ فً توجد فً الشاي والمهوة والكاكاو تتشابه هذه المجموعة فً تؤثٌراتها الدوائٌة وفً الٌة 

 لوة تؤثٌرها وفً استخداماتها العالجٌة .

فً الجرعات العالجٌة الكافئٌن ٌعمل منبها لمشرة المخ فٌإدي إلى زٌادة النشاط الذهنً والعضلً مع للة 

د ألنه ٌسبب انمباضا فً أوعٌة المخ فٌمل الدم الواروله تؤثٌر مسكن آلالم الصداع  –الشعور باإلجهاد والتعب 

إلٌها الجرعات الكبٌرة من الكافئٌن تسبب األرق والهٌجان والرعشات والتشنج العضلً وأحٌانا تصل الى 

 . المراكز الحٌوٌة فً النخاع المستطٌل

 ٌسبب الكافئٌن زٌادة إفراز  حمض كلور الماء المعدي والببسٌن والهستامٌن .-

الملساء لكن الثٌوفٌللٌن والثٌوبرسٌن واألمٌنوفٌللٌن الكافئٌن ٌوسع  الشعب الهوائٌة كونه مرخٌا للعضالت  -

 ألوى منه فً الفاعلٌة لذا ٌستخدم فً عالج الربو .

الكافئٌن مدر للبول حٌث ٌعتبر من المنشطات الجهاز الدوري وهو ٌزود توارد الدم للكلى حٌث ٌزٌد من كفاءة -

(       ADHمانع إلفراز الهرمون المضاد لإلدرار ) الكبٌبات الكلوٌة فً الترشٌح وٌوسع أوعٌة الكلى ، وله تؤثٌر

 فٌمل امتصاص الماء والشوارد .

الكافئٌن منشط لعضلة الملب حٌث ٌإدي إلى دخول أٌونات الكالسٌوم إلى الخالٌا العضلٌة مما ٌرفع ضؽط الدم  -

 وٌنبه مركز العصب الحائر فً الجرعات العالٌة مما ٌهدىء انمباضات الملب.

 

 مٌن و اإلٌفٌدرٌن  :األمفٌتا

هما من المنشطات الودٌة األمٌنٌة وٌعمالن بطرٌمة ؼٌر مباشرة على تنبٌه لشرة المخ عن طرٌك تنبٌه 

 األعصاب الودٌة:

 األمفٌتامٌن ألوى من األٌفٌدرٌن .-

 األمفٌتامٌن ٌزٌل اإلرهاق والشعور باإلجهاد .-

 ٌنبه مركز التفكٌر واإلستٌعاب والٌمظة .-

 سمنة ألنه ٌملل الشهٌة .لعالج الٌستعمل -

 ٌملل االحتمان األنفً كونه ممبض لألوعٌة األنفٌة . -

 ٌستعمل فً حالة السباق عند الخٌول ) فً حالة الؽش ( ٌزٌد من لدرتها على الجري وٌملل إجهادها . -

 فً الجرعات العالٌة فٌه ٌنبه مراكز النخاع المستطٌل والحبل الشوكً . -

 

 

 حاع المستطٌل:منبهات الن -2

المستطٌل. وهً ) مركز التنفس ،و مركز العصب الحائر  و الحٌوٌة فً النخاع  هً األدوٌة التً تنبه المراكز

مركز انمباض األوعٌة الدموٌة(و هذه المراكز تدعى المنشعات ألنها لادرة على إنعاش اإلنسان أو الحٌوان 

االدوٌة المنعشة خطٌرة االستعمال الئن الجرعة العالجٌة المخدر العام أو المنومات وتعتبر هذه تحت تؤثٌر 

 لرٌبة من الجرعة من الجرعة السامة ومن أنواع هذه المنبهات:

 



 المنبهات المباشرة :-أ

 البٌكروتوكسن:-1

مصدره نباتً من بذور نبات األنامٌرتا . له تؤثٌر منبه للنخاع المستطٌل حٌث ٌنبه مركز التنفس ومركز 

فٌنبه الملب و  ٌة الدموٌة ومنطمة المستمبالت الكٌماوٌة الموجودة فً الجٌب السباتً بالملبانمباض األوع

 الدورة الدموٌة .

  . استعماله: ٌستعمل فً حالة الهبوط المركزي للمخدرات و المنومات

 : ٌعطى عن طرٌك الورٌد. إعطاإه

  النٌكثامٌد: - 2

 .ٌدعى الكورامٌن . مصدره كٌمٌائً 

استعماله : ٌستعمل فً حالة هبوط التنفس ومركز انمباض االوعٌة الدموٌة الناتج  عن المخدرات أو  أو 

 .المنومات وحاالت الهبوط بعد العملٌات الجراحٌة 

 إعطاإه :عن طرٌك الورٌد.

 الكاردٌازول:- 3

 . مصدره كٌمٌائً وٌدعى اللبتازول 

ض األوعٌة فً حالة هبوطه فً الجرعات الكبٌرة ٌنٌه استعماله : هو منبه لمركز التنفس ومكز انمبا

 مراكز الحبل الشوكً .

 إعطاإه : ٌعطى عن طرٌك الحمن بالورٌد أو العضل .

 

 المنبهات الؽٌر مباشرة :-ب

 الكافور: - أ

إنه منبه ؼٌر مباشر للنخاع المستطٌل حٌث ٌعطى عن طرٌك الحمن تحت الجلد فٌنبه المستمبالت 

 فتتنبه أعصاب الحس على الجلد ومنها ٌتنبه مركز التنفس انعكاسٌا .الصادرة على الجلد 

مستحضراته : موضعً بصورة مروخ لعالج االتهابات المزٌنة كالتهاب المفاصل و األوتار حٌث له 

 تؤثٌر مهٌج موضعً .

 

 محلول النشادر : - ب

 عن طرٌك استنشاق أبخرته فهو منبه عكسً لمركز التنفس .

 الصوتً :منبهات مراكز الحبل  -3

 ذور الجوز الممًء حٌث تحتوي على اإلستركنٌن والروسٌن .اإلستركنٌن : مصدره نباتً من ب–أ 

 استعماله : منبه  للحبل الشوكً وتؤثٌره تصاعدي فً مراكز النخاع المستطٌل .

تؤثٌراته : منبه لمركز الجنس فله تؤثٌر منشط جنسً عن طرٌك الفم منبه حواس التذوق باللسان و أؼشٌة المعدة 

 . عضلًالحركة المعوٌة فٌعمل كمسهل عصبً وٌكون فاتحا للشهٌة مع زٌادة 

 

الجرعة السامة من اإلستركنٌن تسبب تشنجات وحساسٌة للضوء والصوت فٌكون الظهر مموسا واألرجل 

االمامٌة والخلفٌة من الخلؾ والرأس على الجنب ٌلٌه نفوق ناتج عن انمباض فً عضلة الحجاب الحاجز الكالب 

 والمطط أكثر الحٌوانات تؤثٌرا .

  

 استعماله : بصورة سلفات اإلستكرنٌن .

السباق حٌث  مموٌا عاما ، فً حالة خمول الكرش ، فً حالة العجز الجنسً ، وسما للكالب ،وؼشا للخٌولٌستعمل -

 ٌزٌد من نشاطها فً أثناء الجري .

  

 

 

 

 

 

 

 



 مثبطات الجهاز العصبً المركزي : -4

 وهذه المثبطات تشمل :

األعصاب : تسبب للة اإلدران الحسً لكنها ال تإثر فً الوعً والجرعة الكبٌرة منها تسبب النوم و  مهدئات -1

 التسكٌن .

 مل ولتهدئة الهٌاج الجنسً عند الحٌوانات التسمٌن ومن أمثلتها :تهدئة الحٌوانات فً أثناء الناالستعمال : ل

 برومٌد الصودٌوم أو البوتاسٌوم أو األمونٌوم :

وهوعبارة عن ملح ؼٌر عضوي ذواب بالماء ٌعطى عن طرٌك الفم تؤثٌره مهدىء عصبً ، مسكن للمؽص حٌث 

ق عند اإلنسان منوما وترٌالا للتسمم ٌثبط مناطك الحس والحركة فً لشرة المخ . وٌستخدم فً حاالت األر

 باإلستركنٌن فً الكالب والمطط ومثبطا للهٌاج الجنسً كما ٌستخدم عند نمل الحٌوانات .

 

 هٌدرات الكلورال :

هً عبارة عن بلورات بٌضاء ذات رائحة عطرٌة تذوب بسهولة بالماء تعطى عن طرٌك الحمن بالورٌد وعن طرٌك 

 الفم .

 مثبطا للجهاز العصبً المركزي . تؤثٌراتها : تستخدم

كػ من الوزن الجسم مخدرا عاما عند الخٌول 1ملػ/ 15غ/ وعن طرٌك الحمن 1الجرعة : تعطى عن طرٌك الفم 

 كػ للمخدرات عن طرٌك الفم مع زٌت الزٌتون أو مع بذر الكتان لعالج المؽص و النفاخ الرؼوي .1ملػ / 55بمعدل

 

 زاٌالزٌن :

 ضوي ٌعطى عن طرٌك الحمن لكل الحٌوانات األلٌفة وٌدعى تجارٌا رومبون .وهو عبارة عن ملح ع

تؤثٌراته : ٌستعمل مهدئا ، ومسكنا عاما كما ٌستعمل لفً المؽص ، مرخٌا للعضالت الهٌكلٌة فً الجرعات الصؽٌرة 

الشرسة لبل وفً الجرعات الكبٌرة ٌسبب ولوع الحٌوان على األرض عند المجترات . وٌستخدم أٌضا للحٌوانات 

 الفحص اإلكلٌنكً .

 

 الباربتٌورات :

هً مجموعة من المثبطات الجهاز العصبً المركزي لها تؤثٌر منوم فً الجرعات الصؽٌرة وتؤثٌر مخدر عام فً 

وهً عبارة عن بلورات بٌضاء أو صفراء صعبة الذوبان فً الماء  الجرعات الكبٌرة ومصدرها حمض الباربتٌورن

وسرٌعة الذوبان بالمذٌبات العضوٌة وتحضر بصورة أمالح ذوابة بالماء تعطى الباربتٌورات عن طرٌك الفم أو عن 

طرٌك الحمن فً العضل أو الورٌد . تستملب فً الكبد بواسطة األنزٌمات المٌكروسومٌة المإكسدة وتطرح عن 

رٌك البول بصورة ؼٌر فعالة . هنان اختالفات نوعٌة فً استمالب الباربتٌورات بٌن الحٌوانات ففً العجول ط

لذلن تكون فترة المفعول والمطط والكالب مثال . توجد كمٌات للٌلة من األنزٌمات الخاصة  باستمالب الباربتٌورات 

وجد كمٌات كبٌرة من أنزٌمات استمالب الباربتٌورات عندها طوٌلة  وأحٌانا سامة . أما فً المجترات والخٌول فت

 لذلن تكون فترة المفعول عندها لصٌرة نتٌجة سرعة استمالبها فً هذه الحٌوانات .

 

 آلٌة عمل الباربتٌورات :

تثبٌط الجهاز العصبً المركزي وذلن بتثبٌط خالٌا حركة لشرة المخ ومراكز الحس فٌها حٌث تمنع تخلٌك األستٌل 

( أدٌنوزٌن الفوسفاتٌز الثالثً مع الحرمان للٌال من استهالن  ATPً المخ عن طرٌك تدخلها فً أنزٌم )كولٌن ف

االوكسجٌن من الدم لخالٌا المخ . والجرعات السامة تسبب تثبٌط مركز التنفس ومركز انمباض األوعٌة الدموٌة فً 

 النخاع المستطٌل .

 

 :دواعً استعمال الباربٌتٌورات 

 العام . فً التخدٌر -1

 ما لبل التخدٌر العام . -2

 تستعمل ترٌالا فً حالة التسمم باإلستركنٌن. -3

 حاالت الصرع . -4

 حاالت مرض دٌستمبر لبكالب . -5

 حاالت إعدام الكالب . -6

 



 االدوٌة المستعملة ما لبل التخدٌر العام :

م حتى تكون بعٌدة عن إن السبب فً استعمالها تسهٌل التخدٌر العام وإسراعه وذلن لتملٌل كمٌة المخدر العا

 الجرعات السامة ومن أنواعها :

مثبطات األعصاب نظٌرة الودٌة : مثل األتروبٌن والهٌوسٌن و الهٌوسٌامٌن حٌث ٌملل اإلفرازات اللعابٌة  -1

 وإفرازات الؽدد التنفسٌة لنفادي االختناق وااللتهابات الرئوٌة لهذه المفرزات فً أثناء فترة التخدٌر .

ئة : مثل الكلور برومازٌن أو المورفٌن حٌث تسبب تهدئة اإلنسان أو الحٌوان الشرس لبل األدوٌة المهد -2

 إعطاء المخدر العام  .

تاما للعضالت الهٌكلٌة لمساعدة مرخ عضلً : مثل الجالمٌن أو التٌوبوكٌورارٌن حٌث تسبب ارتخاء  -3

 التدخل الجراحً .

 

 المخدرات العامة :

واإلحساس واالنعكاسات حٌث تثبط المراكز المختلفة للمخ دون المراكز تسبب فمدان الوعً والحركة 

 الحٌوٌة وتثبط مراكز الحبل الشوكً .

 

 آلٌة مفعول المخدر العام :

( الذي ٌمنع تخلٌك األستٌل كولٌن وبالتالً ٌإدي   ATPالمخدر العام ٌسبب تثبٌط االنتمال العصبً عن طرٌك التؤثٌر فً أنزٌم )-1

 مال النبضات العصبٌة إلى خالٌا المخ فٌحدث التخدٌر .إلى منع انت

 المخدر العام ٌسبب تملٌل خالٌا المخ واستهالن األوكسجٌن الالزم لنشاطها .-2

 

 أنواع المخدرات العامة :

 المخدرات العامة الطٌارة :-1

 فمه .تستعمل عن طرٌك االستنشاق إما بوضع شاش مبلل بالمخدر االستنشالً على أنؾ الحٌوان و

 وتستخدم هذه الطرٌمة لحٌوانات التجارب وللكالب والمطط والخٌول بواسطة لناع خاص من المطاط .

تظهر على الحٌوان عوارض الملك والخوؾ وزٌادة المفرزات اللعابٌة والتنفسٌة وفً هذه الحالة تعطى سلفات األتروبٌن لمنع 

 ء .صل نفوق الحٌوان بسبب تولؾ الملب أو التنفس المفاجىالمفرزات تفادٌا لالختناق وإذا طالت فترة التخدٌر ٌح

 مراحل التخدٌر العام )الدخل الجراحً (

 ارتخاء العضالت والموائم ما عدا العضالت البطنٌة وعضلة الحجاب الحاجز .-

 انخفاض بدرجة الحرارة .-

 اختفاء االنعكاسات .-

 أنواع المخدرات االستنشالٌة .

 لؽاز المضحن (.ؼاز أوكسٌد النٌتروز )ا -1

 ؼاز البروبان )سٌكلوبروبان ( . -2

( وٌستعمل هذا للحٌوانات الصؽٌرة ولحٌوانات 1:2:3مخدات سائلة مثل مزٌج من الكحول والكلوروفورم و اإلٌثر بنسبة ) -3

 التجارب .

 

 

 



 الهالوثان : 

 العجول ومدته للٌلة.هو عبارة عن سائل عدٌم اللون ال ٌسبب تهٌجا لألؼشٌة المخاطٌة وٌستعمل لتخدٌر 

 

 مٌثوكسً فلوران :

 هو مخدر سائل لٌس له تؤثٌر مهٌج فً األؼشٌة المخاطٌة .

 

 أٌزوفلوران : مخدر سائل مدته للٌلة .

 

 أنواع المخدرات العامة ؼٌر الطٌارة : -3

 هٌدرات الكلورال : ٌحل فً الماء وٌعطى عن طرٌك الورٌد وٌستخدم للخٌول . -1

 الباربتٌورات . -2

 ٌن و أفرتٌن عن طرٌك الشرج .الكٌتام -3

 الزٌالزٌن )اترومبون ( عن طرٌك الحمن بالورٌد أو العضل . -4

 ألفاكسالون )سافان ( مخدر سرٌع التؤثٌر فترته لصٌرة . -5

 

 المخدرات الموضعٌة :

هً االدوٌة التً تسبب فمدانا مإلتا فً االحساس واالنعكاسات نتٌجة شلل مإلت فً أعصاب الحس فً المنطمة 

ة إلى مركز األلم مما ٌإدي إلى فمدان اإلحساس مع عالجة . حٌث تمنع نمل النبضات العصبٌة من المنطمة المعالجالم

 شلل العضالت شلال مإلتا .

 

 أنواع المخدرات الموضعٌة :

المخدرات الفٌزٌائٌة : مثل ؼاز كلورٌد اإلٌتٌل وهو عبارة عن ؼاز ٌعبؤ بؤسطوانات خاصة سائلة حٌث ٌرش  -1

جلد فٌتبخر بسرعة وٌسبب انخفاض درجة حرارة المنطمة إلى ألل من الصفر ٌستعمل عند فتح الخرارٌج على ال

 و إزالة الثآلٌل واألجسام الؽرٌبة تحت الجلد .

 المخدرات الكٌمٌائٌة :مثل األمٌثوكائٌن والبروكائٌن واللٌدوكائٌن . -2

الالزم للعملٌات اال ستمالبٌة فٌمل النشاط الوظٌفً للخالٌا العصبٌة  آلٌة مفعولها تثبط أنزٌم سٌتوكروم أوكسٌدٌز

بؤن تمنع تبادل األٌونات  إلى حالة استمطاب بالمنطمة  –إضافة لذلن  –مإلتا فٌحدث التخدٌر وهً تإدي 

خاصة أٌونات الصودٌوم من خالل الؽشاء الخلوي للخالٌا العصبٌة فال تدخل أٌونات الصودٌوم وال تخرج 

 ونات البوتاسٌوم  فال تنتمل النبضات العصبٌة فٌفمد اإلحساس مإلتا .اٌ

 

 أنواع التخدٌر الموضعً :

 مخدرات موضعٌة على الجلد واألؼشٌة المخاطٌة للعٌن واألنؾ .-1

 المخدرات االرتشاحٌة تحت الجلد أو فً األدمة .-2

 التخدٌر الجزئً مثل تشخٌص العرج.-3

لنخاع الشوكً فً األم الجافٌة بٌن الفمرات المطنٌة أو بٌن المطنٌة والعجزٌة التخدٌر النصفً عن طرٌك ا-4

 وٌستعمل هذا النوع لتخدٌر منطمة البطن المٌصرٌة والحوض والموائم الخلفٌة ولفتح الكرش .

 

 مسكنات األلم :

ٌن ، حٌث تثبط  ال تإثر فً الوعً بل لها تؤثٌر مركزي من أمثلتها المورفٌن ، البثٌدٌن الكودئٌن ،االسبر

البروستاجالندٌن المسببة لأللم والمسكنات المنومة مثل للوٌدات األفٌون من ثمرة الخشخاش المورفٌن ٌسبب 

فً اإلفرازات المعوٌة والبنكرٌاس واللعاب وٌمبض  العضالت العاصرة فٌسبب اإلمسان وٌخفض نمصا 

 ئً .الضؽط الدموي وٌثبط مركز السعال وٌملل معدل التحوٌل الؽذا

 

البابافرٌن ال ٌسبب المعود وٌسبب ارتخاء العضالت الملساء ٌستعمل فً حاالت المؽص المعوي والكلوي 

 والمراري .

 

 األبومورفٌن : من المورفٌن لوي وٌستعمل كممًء .

 



 ؼٌر المنومة خافضات الحرارة : ومن المسكنات

 حمض السالٌسلٌن )االسبرٌن ( -

 الباراسٌتامول  -

  الفٌناستٌن -

 النوفالجٌن -

 فٌنٌل بٌوتازون وفٌنازون  -

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


