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و 

 جودي الصباغ 



 مصادر االدوية
sourses of drugs 

 
تصنؾ العمالٌر الدوائٌة حسب مصادرها إلى خمسة مصادر: 

ًالمصدر النبات: 

وٌتم تجفٌفها (ازهار_-ثمار-اوراق-ساق_جذور)ٌتم الحصول على المواد الفعالة الدوائٌة من اجزاء مختلفة من النباتات
بمساعدة اجهزة (  اٌتر_اسٌتون_كحول-ماء)وتمطٌرها وتنمٌتها من الشوائب وذلن باستخدام أنواع مختلفة من المحالٌل

 ا.خاصة ومن ثم تصنع بأشكال صٌدالنٌة مختلفة

 وهو عبارة عن ازالة الرطوبةمن النبات باستعمال مادة مجففة تضاؾ للنبات : التجفٌؾ-

_عملٌة تحوٌل الخالصة المائٌة او الكحولٌة الى بخار ومن ثم البخار الى سائل مرة اخرى : التمطٌر 

 (سوكسلٌت)لفصل الزٌوت االٌترٌة عن المواد الفعالة وٌتم ذلن بجهاز خاص 

- عملٌة ٌتم فٌها ازالة السائل االٌتري  عن طرٌك التسخٌن حتى ٌصبح السائل مركزا حٌث ٌتم وضعه ع حما م :التبخٌر
 مائً ساخن لتوزع الحرار ة على كل الوعاء واذا كان السائل زٌتٌا ٌستعمل حمام مائً لتبخٌره

 

-وتمسم المواد الفعالة النباتٌة حسب خواصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة الى: 

1- (اشباه الملوٌات:)الملوٌدات 

وهً مواد عضوٌة تحتوي على ذرة  ازوت وذرة اوكسجٌن وتوجد فً احد اجزاء النبات بشكل امالح عضوٌة للٌلة الذوبان 
بالماء وتذوب بالمذٌبات العضوٌة لها خاصٌة الملوٌات حٌث تحول ورلة عباد الشمس االحمر الى اللون االزرق كما تتحد مع 

 .االحماض مشكلة امالحا لابلة للذوبان بالماء ومعظم الملوٌات مساحٌك بٌضاء طعمها مر

 

 



فً جذور واوراق ست )االتروبٌن(فً بذور المهوة واوراق الشاي )الكافئٌن(فً اوراق التبػ )ومن هذه  الملوٌدات النٌكوتٌن

 (فً بذور الجوز الممٌئ)االستركٌنٌن(فً سٌمان الكٌنٌن)الكٌنا (الحسن

2-(الجلوكوسٌدات:)اشباه السكاكر 

 وهً مواد بلورٌة تذوب بسهولة فً الماء وبصعوبة فً الكحول وهً مكونة من جزئٌن جزء سكري ٌسمى جٌلٌكون وجزء

 فً )الستروفاسٌن(فً الدٌجٌتالٌز)ؼٌر سكري ٌسمى جٌنٌن والٌه ٌعزى التأثٌر العالجً مثال الدٌجتال

(فً العنصل)سٌالرٌن(الستروفاسٌن 

3_الزٌوت الثابتة:fixed oils 

 ؼلٌسٌرٌدات ؼنٌة باألحماض الدهنٌة دهنٌة الملمس ال تذوب فً الماء انما تذوب بالمذٌبات العضوٌة مثل زٌت الزٌتون

 زٌت بذر الكتان_زٌت الخروع_

 

 volatile oilsالزٌوت االٌترٌة الطٌارة _4         

هً سوائل متطاٌرة نحصل علٌها من تمطٌر بعض النباتات لها رائحة نفاذة للٌلة الذوبان بالماء وتذوب بسهولة فً المذٌبات 

 العضوٌة دهنٌة الملمس تطفو على سطح الماء مثال زٌت التربنتٌن زٌت النعناع زٌت الٌانسون زٌت المرفة 

 resines:الراتنجات-5

مواد لزجة هشة ؼالبا ما تكون مرافمة للزٌوت االٌترٌة وهً تتجمع فً االلنٌة وتتدفك خارجااذ جرح النبات فً ساله  ؼٌر 

 ذوابة فً الماء

 gumsالصمؽٌات  -6

 

 

 

 

 



مال ستعارتشاحات من اقرع االشجار وتذوب   ابدلاء  وترتسب ابلكحول مثل الصمغ العريب وىو مادة جيدة لالستحالب اثناء صنع ادلستحلبات ذات اال
 الرج  يعود مع الداخلي يضاف للزيوت الثابتة وصمغ الكثري وىو مناسب للمستحلبات اليت حتوي الصمغ العريب مع الزيوت الثابتة وال يشكل مستحل دائم لكن

 الئ شكل مستحلب

7- العفصٌات:tannine 
وهً امالح حمض العفص لها المدرة على ترسب البروتٌنات ولها تاثٌر لابض مثل عفص البلوط والشاي والمهوة الرمان 

8- الصابونٌاتsaponins 
 مواد نتروجٌنٌه بصورة ؼلٌكوسٌدات حرة محالٌلها تشكل عند رجها رؼوة كثٌفة كالصابون وهً تفتت الدهون احٌانا

تستخدم كمثبت لالستحالب للزٌوت الطٌارة خارجٌا فمط وال ٌستعمل داخلٌا حٌث ان له لوة مهٌجة للمناة الهضمٌة لد تؤدي 
 ألؼراض تسممٌة مثال الصابونٌن  السناجٌن

ٌحصل علٌها من المعادن الموجودة فً الطبٌعة اما على شكل معادن نمٌة او امالح معادن او اشباه :المصدر المعدنً _ب
 معادن مثل امالح الحدٌد وأمالح النحاس والزنن

ٌحصل علٌها من انسجة الحٌوانات واعضائها وتستعمل لعالج كثٌر من االمراض مثل االنسولٌن من : المصدر الحٌوانً_ج
 البنكرٌاس والهٌبارٌن والتستستٌرون الخصى  وخالصة الؽدة الدرلٌة واألمصال المضادة للذٌفانات

المصدر البٌولوجً وٌمسم الى نوعٌن _د: 

1_ المضادات الحٌوٌة وهً منتجات النشاط الحٌوي والفطور المعزولة من التربة  مثل البنسلٌن 

2- وهً الجراثٌم والفٌروسات المضعفة او المٌتة تعطى لحٌوان سلٌم إلكسابه مناعة ضد هذا النوع من :اللماحات واالمصال
الجرثوم او الفٌروس مثل لماح الجدري واالمصال تعطى لحٌوان مخالط  للمصاب إلكسابه مناعة فورٌة ضد النوع نفسه 

 من المرض ولد تم التحضٌر العدٌد من اللماحات من مختلؾ  المتعضٌات  الممرضة 

 



ىي مواد دوائية  امكن تركيبها خمرباي وقد يكون تركيبها الكيميائي مشاهبا للمواد ادلوجودة يف الطبيعة النبات او احليوان لكنها :ادلصدر الصناعي الرتكييب _ه
ت السلفا االسربين كباتستخرج من الطريقة الكيميائية لسهولة احلصول عليها وقلة تكلفتها وىناك مواد تركيبية ال يوجد ذلا شبيو يف النبات او احليوان مثل مر 

 الربوكائني وامالح الباربيتورات وان اكثر االدوية ادلستحدمة يف العالج من ذات ادلصدر الصنعي

 طرق اعطاء االدوٌة 
 االدوٌة بطرق مختلفة وذلن حسب نوع الحٌوان وطبٌعة مرضه والشكل الفٌزٌائً فعلى الطبٌب اختٌار طرٌمة االعطاء المناسبة

 لضمان وصول الدواء لمكان االصابة بالولت المناسب والجرعة الكافٌة 

 وتعطى االدوٌة بثالثة طرق: 
عن  طرٌك  الحمن_ا 

2_موضعٌا على سطح الجلد 

3_ عن طرٌك فتحات الجسم الطبٌعٌة 

 

 فتحات الجسم الطبٌعٌة: 

1- تحت اللسانsub lingual 

 وهً طرٌمة نادرة االستعمال وتستخدم عند االنسان لسرعة امتصاص االدوٌة من الؽشاء المخاطً للفم حٌث ال تتعرض االدوٌة
 لعصارة المعدة لبل وصولها للدم

2_الفمorally 

 هً وسٌلة شائعة عند االنسان  اكبر من الحٌوان لسهولة اعطائها لالنسان وٌتمٌز اعطاء الدواء  بهذه   الطرٌمة  انه ال ٌحتاج الى
 تنمٌة او تعمٌم وٌعطى الدواء  السائل او الصلب كما ٌعطى سواء الحداث تاثٌر موضعً فمط فً المناة  الهضمٌة  

  او إلحداث تأثٌر عام فً أي مكان 

 

 

 

 



فساد بعض االدوية أبنزميات ادلعدة او خترهبا يف القناة اذلضمية او اختالطها مع االلياف غري القابلة للهضم يف : ولكن ذلذه الطريقة مساوئ منها
 الكرش او امعاء اخليل وابلتايل خترج للوسط  اخلارجي  دون ان دتتص لذلك تغطى احلبوب ابلكرياتني والسيللوز 

 كي ال تتخرب بعصارة ادلعدة 
 ال ميكن حتديد كمية اجلرعة ادلعطاة بطريق الفم الن الدواء  يكون اسرع الن قناهتا اذلضمية قصرية

_ صعوبة اعطاء الدواء بالفم للحٌوانات الشرسة 

_ال تعطً االدوٌة ؼٌر المستساؼة الطعم والرائحة او المهٌجة ال ؼشٌة المعدة المخاطٌة كً ال تهٌج مركز المًء عكسٌا 

_ عند اعطاء الدواء عن طرٌك الفم لحٌوانات التجارب ٌمكن استخدام الجرعة الخاصة حٌث ٌتم مسن الفار بالٌد الٌسرى 

 من خلؾ الرلبة وٌوجه الفم باتجاه الٌد االخرى التً تمسن اللً المعدي وٌتم ادخاله بٌن اللسان  وحواؾ االسنان بدلة وحذر 

 كً ال ٌدخل الرؼامً بشكل خاطئ بع دهن االنبوب بمادة مزلمة لتسهٌل ادخاله 

3_ االستنشاقinhaiation 

 تعطى االدوٌة بشكل بخاخ او ابخرة وٌمكن ان تنتشر بشكل رذاذ  تتواضع على االؼشٌة المخاطٌة لتصل المجاري التنفسٌة 

 كحول )كما ٌمكن اعطاء المخدرات االستنشالٌة .وبالتالً  تحدث التأثٌر الموضعً وذلن فً حال  التهابات المجاري التنفسٌة
 .بهذه الطرٌمة الحداث تاثٌر عام  1:2:3بنسبة    (وكلورفورم اٌثر

 وتتمٌز هذه الطرٌمة بسرعة وصول  الدواء لمكان  االصابة عن طرٌك الرئتٌن لكنها ٌمكن ان تسبب زٌادة االفرازات التنفسٌة
 باإلضافة  لصعوبة اعطاءها للحٌوانات الشرسة والكبٌرة 

  4_ مضادات حٌوٌة مثال )00تستخدم هذه الطرٌمة الحداث موضعً حٌث ٌمكن استعمال المراهم :ااالؼشٌة المخاطٌة االنفٌة
 لمعالجة االصابات الموضعٌة  فً تجوٌؾ االنؾ او النمط األنفٌة سواء مطهرة او الممبضة لألوعٌة الدموٌة لألوعٌة  9

 الدموٌة واالؼشٌة المخاطٌة 

 االدوٌة بطرٌك مستمٌم الحداث التأثٌر الموضعً  اذا كانت االصابة متوضعة فً المستمٌم والمولون على هٌئة تحامٌل او :المستمٌم
 مراهم لعالج شرج المستمٌم او  البواسٌر الشرجٌة او حمن شرجٌة لمعالجة دٌدان الحرلص

 .فً المولون وفً حاالت االمسان كما ٌمكن  اللجوء لهذه الطرٌمة بإعطاء االدوٌة الحداث تاثٌر عام  

تستعمل لعالج اصابات الرحم والمهبل الموضعٌة على شكل ؼسول مطهر او لابض او مضادات حٌوٌة او تحامٌل لمعٌة تذوب :المهبل 
 بدرجة حرارة الجسم



 تستعمل دلعاجلة اصاابت التهاابت الضرع عند االبقار حيث يتم ادلضادات  احليوية بشكل سائل او معلق او مرىم : intra inammaryالضرع_7
 ويستحسن تفريغ الضرع من احلليب قبل حقنو ابلدواء ليكون التأثري اكرب على االغشية ادلبطنة للثدي

 تستعمل االدوية دلعاجلة اصاابت العني على ىيئة مراىم او قطرات عينية: العني
 االذن تستعمل االدوية دلعاجلة اصاابت االذن ادلوضعية على ىيئة حماليل او مراىم قطرة _9

تساغة الطعم والرائحة  او االدوية دلستتميز بسهولة استخدامها وشيوعو مبجال البطب  البيطري  خاصة ابلنسبة للحيواانت الشرسة اليت يتعذر اعطاؤىا بطرق الفم كاألدوية غري ا: احلقن
 معاء اال اليت هتيج مركز القيء زاو االدوية اليت تتخرب مبفرزات اجلهاز اذلضمي وانزميات الكبد كما  ميكن اعطاء االدوية اليت ال دتتص عن طريق

- من اٌجابٌات طرق الحمن اٌضا عدم تعرض كمٌة  الدواء للهدر وسرعة وصوله لمكان االصابة 

_تعطى االدوٌة السائلة فمط والمعممة والنمٌة كما ٌجب تعمٌم المحمن ومكان الحمن وان ٌفرغ المحمن بالهواء 

 

 لكن ٌجب ان ٌتم الحمن بالمكان السلٌم واال ٌمكن ان ٌحدث خمج فً مكان الحمن الخاطئ 

 وللحمن طرق عدٌدة: 

1- الحمن باألدمة         

 :,  intra dermal  وٌتم الحمن بطبمات الجلد لتشخٌص بعض االمراض مثل اختبار السل والرعام او لحمن اللماحات 

 او فً حال التخدٌر الموضعً حٌث ٌتم حمن كمٌات للٌلة 

2_ ٌتم زرع حبوب كروٌة مضغوطة تحت الجلد بواسطة مبذل خاص إلحداث المفعول خالل اسابٌع :الزرع تحت الجلد

 بسبب االمتصاص البطًء كما فً الهرمونات 

3- تحمن الجرعات الصغٌرة من االدوٌة غٌر المهٌجة او الجرعات الكبٌرة من المحالٌل الفٌزٌولوجٌة :الحمن تحت الجلد

 لتعوٌض سوائل الجسم المفمودة 

االمتصاص بطًء  ممارنة مع الحمن العضلً او الورٌدي 

نستعمل اثناء التخدٌر الموضعً وحمن اللماحات 

 



 يفضل احلقن يف جلد اعلى منطقة الراسقن ميسك جلد احليوان ويرفع لألعلى ابألصبع وتدفع االبرة بني طيات اجللد  ان تكون االبرة سهلة احلركة بني اجللد والعضالت  ولسهولة احل:طريقة احلقن يف حيوان التجربة 
 يتم احلقن يف اماكن عضالت كثيفة ويفضل يف منطقة العضالت الكفلية والفخذية والرقيبة ومن مث اعطاء ادوية خمرشو للعضالت:احلقن ابلعضل _4

 وتتميز بسرعة وصول الدواء دلكان االصابة عن طريق الدورة الدموية 
     جيب التأكد من احملقن بعد وضع االبرة ابلعضل بسحب مكبس احملقن 

 
 

 الحمن الورٌدي: 

_تأثٌر سرٌع جدا فالدواء ٌمتص مباشرة بعد حمنه وٌنتشر بالدم 

- امكانٌة الحصول على التركٌز الدموي بجرعة محسوبة بدون هدر 

_ امكانٌة حمن كمٌات كبٌرة لكن ببطًء 

_ اعطاء االدوٌة التً ٌتعذر اعطاءها عن طرٌك العضل 

_ ٌجب الحذر عند اعطاء االدوٌة فً الورٌد ال ٌمكن سحبه 

_ ٌجب لبل حمن الدواء ان نسحب مكبس المحمن للٌال فاذا رجع دم للمحمن نتأكد من وجود االبرة فً الورٌد 

_ ٌتم الحمن ببطء الن تسرب الدواء خارج الورٌد لد ٌحدث تهٌج شدٌد 

_باألصبع حٌث  ذنٌتم الحمن الورٌدي عند االرانب فً الورٌد االذنً االنسً حٌث ٌتم ازالة الوبر من حافة االذن وٌتم تضخٌم الورٌد بالضغط على لاعدة اال
  صمةٌظهر الورٌد بعدها بوضوح وٌجب فرن االذن حٌث ٌتم من زٌادة احتمان الورٌد  وٌتم وضع االبرة حتى ٌنزل الدم وتثبت االبرة باي لطعة ال

6_ الحمن فً البرٌتون: 

بٌرة مثل ت كتستخدم لحمن الحٌوانات  الصغٌرة  حٌوانات التجارب كالضفادع والفئران التً ٌصعب الحمن الورٌدي فٌها وخصوصا عند اعطاء السوائل بكمٌا
 االمالح 

 الجلد البطنً ٌجب ان ٌكون مشدود بموة الى االعلى وراس الحٌوان لألسفل ولوامه الخلفٌة لألعلى حٌث:طرٌمة الحمن 

 تترن االحشاء لألسفل وٌتم الحمن على جانبً الخط االوسط فً البطن 

7_ استئصال  مثلالحمن فً النخاع الشوكً تستخدم من اجل حمن المخدرات الموضعٌة فً لناة الحبل الشوكً إلحداث تغٌٌر جزئً   للمنطمة الخلفٌة من الجسم
 الرحم 

8- كالحمن فً المفاصل والملب والرئتٌن :طرق الحمن المختلفة 

 االستخدام الموضعً  تستعمل لمعالجة احاالت الجلدٌة وٌتم وضع الدواء على شكل مرهم بودرة محلول كمادات  حتى ٌتم امتصاص تلن المواد 

ثٌرات االدوٌة تأ الحمن فً حٌوانات التجارب  تستخدم الحٌوانات الصغٌرة كالجرذان واالرانب والفئران إلجراء التجارب الفٌزٌولوجٌة التً ٌتم فٌها دراسة 

  فً اجهزة الجسم المختلفة وإلجراء االختبارات الدوائٌة مثل تسكٌن االلم ومضادات االلتهاب 

 وخافضات الحرارة 

 



يتم مسكهما من منطقة الذيل هبدوء ويتم وضعهما على سطح مستوو ويتم وضع اليد االخرى على ظهر احليوان مث متسك الرقبة :ابلنسبة للفئران واجلرذان 
 بشكل جيد مع ضغط االصبع على الذيل واالراجل وابليد االخرى يتم احلقن ويتم اعطاء الدواء ابلوريد او الفم 

 ابلنسبة  لألرانب يتم مسكه من خلف منطقة الرقبة ويدفع اجلسم من قبل الذراع وجيب مسكه من قبل شخصني احدمها ميسك االرنب واالخر يقوم
 ابحلقن 

 طرق اعطاء المخدرات لحٌوانات التجربة: 

 هو شكل مؤلت مصطنع لفمدان االحساس باأللم واالدران والشعور والحركة :التخدٌر العام

 االرادٌة وارتخاء كامل عضالت الجسم مع عدم تثبٌط المراكز الحٌوٌة فً البصلة السٌسائٌة 

المخدرات الى نوعٌن حسب طبٌعة الدواء المخدر  وتصنف: 

1_ المخدرات العامة االستنشالٌة  تستعمل بشكل شاسع عند الحٌوانات الصغٌرة وحٌوانات

التجارب من اجل اجراء العملٌات الجراحٌة وعملٌات استئصال المباٌض والخصى حٌث ٌستخدم 

 االٌتر والكلوروفورم

2- المخدرات العامة غٌر االستنشالٌة: 

 كغ من مركب البنتوباربٌتال الصودٌوم وٌترن الحٌوان  40ٌتم الحمن بالبرٌتوان فً الجرذ مثال

 لتسجٌل المالحظات 

ًاو ٌتم حمن االرانب بالورٌد االذن 



 العوامل اليت حتدد طريق اعطاء االدوية
  

 هنان بعض العوامل التً تؤثر فً االدوٌة عند تناولها فً الطرق المختلفة 

 ومن خاللها نستطٌع اعطاء الدواء 

1_ خواص الدواء الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة: 

 ان المحالٌل  المائٌة نستطٌع إعطاؤها بالورٌد لضمان وصولها للدم سرٌعا وبالتالً احداث فعالٌة كبٌرة لكن بعض المواد

 ؼٌر لابلة للذوبان فً الماء لذلن ال نستطٌع اعطاؤها بالورٌد

2_ ٌحدد فً اذا كان الدواء ٌعطى بطرٌمة الفم او الحمن فالدواء الذي ال ٌمتص فً المناة الهضمٌة ال :مكان تأثٌر الدواء

نستطٌع اعطاؤه بالفم اال اذا كانت االصابة متوضع فً لناة الهضم ال حداث تأثٌر موضعً والمضاء على الجراثٌم  

 المتوضعة فً جهاز الهضم 

3_ عندما ٌكون الهدؾ  من اعطاء الدواء استجابة سرٌعة أي فً حاالت سرٌؽة  كاإلسعاؾ والصدمات  :سرعة تأثٌر الدواء

لذلن نلجأ الى الحمن الورٌدي لٌمتص الدواء بسرعة وٌصل الى المستوى المطلوب فً الدم مباشرة ولذلن نلجا الى اعطاء 

 الدواء بالفم  بسبب االمتصاص البطًء

4_ ٌفضل اللجوء لطرق الحمن المختلفة او الشرج :ؼرٌزة المرٌض 

5_ هنان بعض االمراض تتحكم بطرٌك اعطاء الدواء فً حال مرض الكزاز لذلن نلجا لطرق الحمن او :طبٌعة المرض

 الشرج 

العوامل التً تؽٌر من جرعة الدواء وتأثٌراته 

 

 

 

 



تتغري كمية اجلرعة الدوائية ادلعطاة للحيوان بسبب االختالفات الفيزيولوجية والتشرحيية بني االنواع احليوانية :نوع احليوان  _1
 ادلختلفة يف اجملرتات الدواء الذي يؤخذ بطريق الفم يتعرض للهدر وىذا يسبب خصوصية البنية التشرحيية لقناة اذلضم عند اجملرتات

 
_ الحٌوانات ذات المعدة الواحدة تختلؾ ألكلة العشب عن اكلة اللحوم الن لناتها الهضمٌة الصر 

_ كذلن االختالفات الفٌزٌولوجٌة تؤثر فً درجة استجابة الدواء فالحٌوانات التً ال تمتلن مركز لًء مثل الخٌول واالبمار

 ال تعطى الممٌئات بعكس الكالب فٌمكن اعطاؤها المواد للتخفٌؾ من درجة التسمم 

2 عند اعطاء حٌوانات بالؽة من نفس النوع بظروؾ بٌئٌة واحدة دواء واحد بجرعات متساوٌة وهذا ٌعنً :العامل  الفردي

 ان هنان اختالفات فردٌة والحٌوانات االصٌلة حساسة اكثر من الحٌوانات الهجٌنة 

3_ كلما زاد وزن الحٌوان زاد كمٌة الجرعة الدوائٌة:وزن الجسم 

4-ان الحٌوانان الفتٌة تحتاج جرعة دوائٌة اكبر من الحٌوانات الصؽٌرة والمسنة وذلن الن الحٌوانات المسنة تكون  :العمر

اعضاؤها مثل الكبد والكلى متعبة والحٌوانات الصؽٌرة ال ٌتم استمالب االدوٌة بشكل كامل بسبب  نمو الكبد والكلى لذلن 

 تملل الجرعة  الدوائٌة عند الحٌوانات للصؽٌرة والمسنة الى ثلث جرعة  الحٌوان البالع 

 بالورٌد ٌكون ذو فعالٌة اسرع والوى من طرق االعطاء االخرى    وهذا ٌزٌد من خطر السمٌة :طرٌمة اعطاء الدواء _5

اعطاء الدواء والمعدة فارؼة تكون فعالٌته الوى وامتصاصه اسرع وكمٌة الل مصا لو كانت المعدة :ولت اعطاء الدواء _6

 ممتلئة باآلكل وٌتم اعطاء الدواء بٌن الوجبات الؽذائٌة للتملٌل من خطر التهٌج المعدي 

تحدد الجرعة الدوائٌة حسب الهدؾ من العالج مثل الجرعة الصؽٌرة من نبات العرق الذهب  تعمل :الهدؾ من اعطاء ادواء _7

للطفٌلٌات كمنفث بٌن الجرعات الكبٌرة تعمل كممًء كذلن مركبات الزئبك تعتبر فاتح الشهٌة فً الجرعات الصؽٌرة وكمضاد 

 فً الجرعات المتوسطة والجراثٌم 



 :واحليواانت احللوية_احلمل _8
ال توصف السهالت للحيواانت احلوامل خوفا من حدوث اجهاض كذلك االدوية اليت تطرح عن طريق احلليب مثل 

 الزيوت الطيارة جيب عدم اعطاؤىا اثناء فرتة احلالبة 
 

9_ال تختلف االستجابة لدواء عند الذكر واالنثى لكن بعض اجناس الحٌوانات تحتاج ضعف الجرعة العادٌة لتستجٌب : الجنس

 للدواء وانثى الفئران تحتاج لضعف جرعة الذكور 

10_ خافضات الحرارة تخفض درجة حرارة فمط االشخاص فً حاالت الحمى وال تسبب هبوط درجة :حالة الفرد المرضٌة
 الحرارة 

11_ استجابة شاذة لبعض االدوٌة عند بعض الحٌوانات مثل عدم تأثر الطٌور بالجرعات السمٌة من :الحساسٌة الدوائٌة
االستركنٌن واالرانب ال تتأثر بالجرعات السمٌة من االتروبٌن بالرغم من ان الحٌوانات االخرى تتحسس بالجرعات الصغٌرة من 

 هذه االدوٌة 

12_ االمسان ٌؤخر مرور الدواء وٌزٌد امتصاصه عكس االسهال واألفٌاء فٌزٌدان من طرح الدواء الدواء :حالة المناة الهضمٌة
 وٌملالن من امتصاصه وهذا ٌؤثر فً كمٌة الجرعة الدوائٌة 

13_ االدوٌة التً تطرح بسرعة تعطى علة فترات متماربة ومتساوٌة كً ٌبمى مستواها فعاال وثابتا فً الدم :تكرار اعطاء الدواء
 لكن االدوٌة التً تعطى ببطء فتعطى على فترات متباعدة كً ال ٌحدث تراكم 

14_ ًٌظهر عند اعطاء الدواء ما لفترة طوٌلة   من دون ان ٌظهر له أي تأثٌر  السمً للدواء هذا ٌعنً :التراكم الدوائ
 امتصاص الدواء اسرع من اطراحه بسبب لصور كلوي فمثال ٌزدد تركٌز بالدم وٌحدث التأثٌر السمً مثال الدٌجتالٌز

 كما ٌحدث التراكم الدوائً عند استخدام المواد المعلمة     بطرٌمة الحمن او استخدام المواد التً تترسب بالعظام مثل الرصاص
 لذلن على الطبٌب ان ٌكون على معرفة كاملة بالٌة مفعول الدواء وسرعة وطرٌك طرحه من الجسم 

15- االدوٌة السائلة اكثر امتصاصا من االدوٌة الصلبة كذلن التركٌز العالً من الدواء اسرع فً العالج :الشكل الصٌدالنً للدواء
 واالمتصاص  والمحالٌل الكحولٌة 

16_ المنومات والمخدرات  العامة فً الطمس الحار اسرع من الطمس البارد هذا ٌوثر فً كمٌة الجرعة الدوائٌة      :تاثٌر المناخ 



 احليواانت اجملهدة او الضعيفة اكثر حساسية من احليواانت السليمة ابلنسبة للدواء وابلتايل حتتاج اىل جرعات اقل:احلالة الصحية للحيوان _17
ن ىناك بعض احليواانت تتحمل جرعات كبرية  من االدوية دون وىذا يسمى ابدلناعة ادلناعة الطبيعية مثل التحمل الطبيعي لألرانب للجرعات م:ادلقاومة _ 18

 االتروبني وحتمل الطيور جلرعات كبرية 
 

 اما بالنسبة للمناعة المكتسبة فتلن التً تنشا نتٌجة اعطاء دواء معٌن لفترات  طوٌلة فتكتسب

 الجراثٌم  مناعة مكتسبة ضد هذا الدواء 

19_ وتعنً المشاركة الدوائٌة حٌث تتصبح  االستجابة والفعالٌة اكبر باستحدام :تازر االدوٌة

نوعٌن  او اكثر من االدوٌة مع بعضها مما لو كان كل واحد منها على حدا شرط ٌكون تطابك فً 

 المفعول

   منوم الوى واطول فٌما لو اعطى كل لهما تأثٌر بٌن االدوٌة المختارة    المخدرات  ومهدئات

 منها  على انفراد



 ادلقاييس واالوزان 
 هو العلم الذي ٌدرس االوزان والمماٌٌس وهنان نظامان لألوزان :علم المماٌٌس 

1_ النظام المتري: 

1 غرام1000=كٌلو غرام 

1 سنتغرام 100=غرام 

1 ملغرام  10=سنتغرام 

1جاما غرام 1000=ملغرام 

1مٌكروغرام1=جاما غرام 

المماٌٌس لألنظمة السائلة -ب 

1 سنتمتر مكعب1000=لٌتر 

1 مٌلً لتر 1000=لٌتر 

1 مٌلٌلتر 1=سنتمتر مكعب 

1 مٌكرو لتر 1000=سنتمتر مكعب 

2_ ًالنظام الملك: 

1 ا1غرام450=اونسة 16=رطل انكلٌزي باوند 

1  غرام  30غرام او 28=دراخما7=اونصة 

1غرام  4=لمحة 60=دراخما 

1  ملغ 60=من الغرام 1/15لمحة او 0,06=لمحة 

 بالنظام الملكً لمٌاس حجم السوائل 

1 اونسة سائلة  16=بنت 

1  دراخما  8=اونصة 

1 منٌن  60=دراحما 



 االوزان الملكٌة وما ٌمابلها من االوزان المترٌة 

1 ؼرام  450=رطل انكلٌزي 

1 ؼرام  30=اونصة 

1 ؼرام  4=دراخما 

1 ملػ  60=لمحة 

المماٌٌس الملكٌة السائلة وما ٌمابلها من المماٌٌس المترٌة _ب 

1 ملػ  500=بنت 

1  مل  30=اونصة 

1 مل 4=دراخما 

1 مٌكرو لتر  60=سنتمتر مكعب 1/15=منٌن 

 

 

 

 

 التحويل من النظام ادللكي اىل ادلرتي 



 بعض ادلقاييس ادلنزلية ادلتداولة 
 النظام المتري المتساوي  المنزلٌة  المماٌٌس

 سنتمتر مكعب  250 كاس ماء 

 سنتمتر مكعب 120 فنجان شاي 

 سنتمتر مكعب  30 فنجان لهوة 

 سنتمتر مكعب  15 ملعمة سكب 

 سنتمتر مكعب  8 ملعمة طعام 

 سنتمتر مكعب4 ملعمة شاي 

 سنتمتر مكعب1/15 لطرة ماء



 الرومانية وما يعادذلا من االرقام العربيةاألرقام 
 االرلام العربٌة الرومانٌة  االرلام

ss 1.5 

i 1 

ii 2 

iii 3 

iv 4 

v 5 

vi 6 

vii 7 

viii 8 

ix 9 

x 10 



 الوصفات الطبية 
 هً رسالة ٌوجهها الطبٌب للصٌدلً ٌذكر باللؽة االنكلٌزٌة او بالالتٌنٌة اسم الدواء وكمٌته وعٌاره مع

ذكر كٌفٌة استعماله والصٌدالنً هو الذي ٌموم بتركٌب الوصفة وصرفها وٌعتبر الصٌدالنً مسؤوال عن 
 أي خطا 

 الشروط الواجب توفرها فً الوصفة الطبٌة 

1_ تكتب الوصفة على ورلة لٌاسها محدد من لبل منظمة الصحة 

2_ فً اعلى  وٌمٌن الوصفة نذكر اسم  الطبٌب ورلم هاتفه وتارٌخ كتابة الوصفة 

 ٌذكر فً بداٌة الوصفة معلومات عن الحٌوان المرٌض نوعه جنسه 

4- تبا الوصفة من الٌسارr  اختصار لكلمةrecip  أي اصرؾ 

5_ تكتب كل مادة طبٌة بسطر منفرد والكمٌات تكتب بنهاٌة السطر 

6_ المواد المخدرة تكتب فً وصفة منفردة 

7_ اذا كانت الحالة مستعجلة تكتب كلمة  حضر بسرعة 

8_ عندما تكون كمٌات الدوائٌة متساوٌة تكتب المادة االخٌرة 

9_ اذا كانت احدى المواد  الدوائٌة فً الوصفة ؼٌر محدودة الكمٌة فٌكون الممصود بها كمٌة كافٌة 

10_ اذا لم تتسع الصفحة لكتابة الوصفة ٌتابع الطبٌب كتابتها على الصفحة الممابلة 



 اشكال الوصفات الطبية 
 الوصفة الطبية الرتكيبية النموذجية الكاملة _1
 الوصفة الطبية للمستحضرات اجلاىزة _3الوصفة الطبية ابلنسب ادلئوية          -2
 الوصفة الطبية لألدوية دلخدرة -4

 الوصفة الطبٌة التركٌبٌة الكاملة 

 تمسم الى االجزاء: 

1_ العنوان ٌكتب فً اعلى الوصفة فً الزاوٌة الٌسرى 

2_ موضوع الوصفة وٌشمل اسماء المواد الدوائٌة وتكتب اسماء االدوٌة 

 اللغة االنكلٌزٌة  فتكتب حسب النظام الملكً او المتري

 ٌحوي موضوع الوصفة االجزاء التالٌة 

 الدواء المساعدة _2الدواء االساسً         _1

 المادة الوسٌطة _4الدواء المصحح          -3

 المادة االضافٌة      _5



 خمطط الوصفة الرتكيبية 
 اسم الطبٌب ورلم هاتفه تارٌخ الوصفة 

 نوع الحٌوان عمره الحالة المرضٌة 

 الممدمة 

 العنوان _1

 الوصفة  موضوع

 الدواء االساسً 

 المساعد

 المصحح 

 المادة الوسٌطة 

 المادة االضافٌة 

 دلٌل الوصفة 

 االرشادات 

 الموضوع

 الطبٌب  اسم الطبٌب وتولٌعه وختم

 تارٌخ الوصفة بالٌوم واشهر والسنة 

 الخاتمة 



 :مثال على الوصفة الطبية الرتكيبية 
 ىاتف _اسم الطبيب 

rx 
chloral hydrat                          0.03 

 
Bromide  potassium            0.30 
Syrub                   2.00 
Aqua                   30,00 
Ft mist send                   6 
    ًمثال الوصفة التركٌبٌة بالنظام الملك 
Rx 
Chioral hydrat 
Potassum brom   mid       aa dr 1 
Syrup                                     fi dr  ss  
V                             water ad   to   
Ft misit   mitte                                    I 
   الوصفة الطبٌة بالنسب المئوٌة 

 وهو الشكل الشائع من الوصفات الطبٌة فً  الولت الحاضر حٌث تحتوي مادة دوائٌة فعالة فً المادة الوسٌطة
الكمٌة +اساس الوصفة وٌتضمن  اسم المادة الفعالة ونسبتها المئوٌة وشكل المستحضر _2وتشمل على العنوان       

 مثال 

Rx                              
Potassum    permangnate                           0.1% 

 



 :الوصفة الطبية لالدوية اجلاهزة_3
 معظم الوصفات يف الوقت احلاضر تكتب بطريقة الوصفة الطبية لالدوية اجلاهزة 

 فمن الضروري كتابة املستحضرات الدوائية ابمسائها  التجارية حىت يستطيع الصيدالين معرفتها فكل شركة صناعية منتجة للمستحضرات 
 .الدوائية تسوق تلك املنتجات حتت امساء جتارية خاصة

وتشمل الوصفة الطبٌة لألدوٌة  الجاهزة األجزاء التالٌة: 

_ عنوان الوصفة: 

_وٌحتوي اسم الدواء التجاري وشكل المستحضر مع ذكر اسم الشركة المنتجة بٌن لوسٌن : أساس الوصفة. 

 _وٌوجه للصٌدالنً ٌذكر به عدد عبوات الدواء وسعتها وتراكٌزها : دلٌل الوصفة  . 

4 _ الوصفة الطبٌة لألدوٌة المخدرة والمنومة  : 

 ٌجب أخذ الحذر عند كتابة هذا النوع من الوصفات الطبٌة ألنه ٌخضع ألنظمة ثابتة . ومن أمثلة ذلن الكوكائٌن واألفٌون

ولوانٌن صارمة والصٌدلً هو المسؤول عن صرف تلن الوصفة والتً ٌجب أن ٌذكر فً أعالها اسم الطبٌب ورلم هاتفه 

فً أعلى الوصفة وٌمٌنها ٌذكر اسم صاحب الحٌوان . وتارٌخ كتابة الوصفة وٌكتب فً أعالها لمعالجة الحٌوان فمط 

تكتب الوصفة بالحبر وبخط واضح وٌكتب (. عمره_ جنسه _ نوعه)وعنوانه وباختصار عن الحالة المرضٌة للحٌوان 

اسم المخدر وكمٌته بحٌث ال تتجاوز كمٌة المنوم الكمٌات المذكورة فً جداول خاصة لألدوٌة الخطرة تحددها منظمة 

 .الصحة الحٌوانٌة فً كل بلد 



 االختصارات ادلوجودة يف الوصفات الطبية 
 االنكلٌزي العربً    االختصار

liq سائل liquid 

oint مرهم ointment 

aa كمٌة متماثلة Of each  

dist ماء ممطر Distilled water  

fi اصنع fitte 

m امزج mixture 

Met div لسم واعمل Make    divied 

mitte ارسل send 

cap كبسول capsule 

tr صبؽة tincure 

ext خالصة extract 

Q s كمٌة كافٌة Sufficient quantity 

emul مستحلب 

 

emulsion 

mist مزٌج mistu 



 الوصفة الطبية لألدوية ادلخدرة وادلنومة  
ٌجب على الطبٌب أن ٌحتفظ بالوصفات الطبٌة لألدوٌة المنومة والمخدرة فً سجالت خاصة لمدة _ عل

كمٌة المادة _عنوانه _اسم صاحب الحالة _ تارٌخ الوصفة )سنتٌن على االلل مع مراعاة أن ٌذكر فٌها 
 (.المخدرة

ٌتم صرف الوصفة لألدوٌة المخدرة من لبل الصٌدالنً خالل خمسة أٌام فمط من تارٌخ كتابة الوصفة مع مراعاة الدلة فً •
صرف الوصفة والتأكد أنها صادرة عن طبٌب معتمد رسمٌا لدى وزارة الصحة مع االحتفاظ أٌضا لدى الصٌدالنً ولٌس المربً 

 .بالوصفة فً سجل خاص وعدم صرف الوصفة مرة أخرى إال بعد أن ٌكتب الطبٌب وصفة أخرى وبتارٌخ أخر 

 :الوصفة الطبٌة لألدوٌة المخدرة والمنومة : مثال •

 مرضه_عمره _جنسه _نوع الحٌوان _عنوانه _ اسم صاحب الحٌوان _تارٌخ كتابة الوصفة _رلم هاتفه _اسم الطبٌب •

 لمعالجة الحٌوان فمط ا•

•Rx                               

•Morphin hel) ampoules   

•Countains  60   ampoles                          

 عند كتابة الوصفات الطبٌة  ٌجب مراعاة النماط التالٌة •

ٌجب ان ٌكون دلٌل الوصفة واالرشادات واضحة  للصٌدلً وصاحب لحٌوان لتفادي االخالق التً ٌمكن ان تحصل  عندما _1•
 تكون الجرعة غٌر كافٌة 

 عند تحدٌد الجرعة المناسبة وعدد مرات االعطاء  ٌومٌا ٌجب ذكرها فً الوصفة  بكمٌة الحداث الشفاء _2•

 



 احلصول على امتصاص  سريع للمادة الدوائية  جيب اعطائها بني الوجبات _3
 مراعاة اعطاء فاحتات الشهية قبل الوجبات حيث تزيد افرازات الغدة اللعابية _4
 القلوايت تعطى بني الوجبات  الهنا تقلل من افرازات ا ادلعدة_5
 

6_ المسهالت ٌجب عدم إعطائها للحٌوانات الحوامل والمرٌضة ذات

 الحرارة المرتفعة او المرضى الذٌن ٌعانون من الضؽط 

7_ فً حال التهاب المعدة واالمعاء  الناتج عن التسمم  باالحماض فان

 الملوٌات مثال بٌكرونات  الصودٌوم ال تعطى كترٌاق 

8_ عند تطبٌك االدوٌة  المهٌجة  السامة على الجلد مثل ثنائً  ٌودور ٌجب

مزجها بمواد خاملة عدٌمة االمتصاص من الجلد وعدم وضعها على 

 المناطك المسلوخة من الجلد وعدم السماح للحٌوان بلعمها  


