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یصف األطباء األدویة لعالج األمراض أو . الدواء من أبرز الوسائل الطبیة في العالج
ففي كل سنة ینقذ عقار البنسلین وغیره من مبیدات الجراثیم أعداًدا كبیرة . للوقایة منھا

والعدید من األمراض االلتھاب الرئويمن المرضى المصابین بالتھاب السحایا ومرض 
وكذلك تمنع التحصینات حدوث أمراض الحصبة وشلل األطفال . الُمعدیة الخطرة

وقد ساعدت األدویة ـ بإذن هللا ـ المالیین من . والُجدري، كما تزیل المسكنات اآلالم
.الناس للعیش لفترات أطول بصحة جید

وقبل ھذا التاریخ كان الفیروس المسّبب .م1955استعمل لقاح مرض شلل األطفال عام 
وقد انقرض ھذا المرض من العالم .لھذا المرض یصیب اآلالف من الناس كل عام

.الغربي في الوقت الحاضر، ومن ثم تضاعف متوسط عمر اإلنسان في الدول الغربیة
وقد ساعد التقدم في علمي الكیمیاء الحیویة ووظائف األعضاء جمیع العلماء لفھم 

فمثالً على الرغم من أن األسبرین ُعرف بوصفھ دواًء . الكثیر عن األدویة بصورة جیدة
.م1971منذ بدایة القرن العشرین، إال أن طریقة عمل ھذا العقار لم ُتكتشف إال عام 

.وساعد ھذا االكتشاف على إدخال استعماالت جدیدة لھذا العقار

مقدمة
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ھذهمعظموتعتمد.م.ق2000لعامیرجعالمكتوبةالطبیةالوصفاتأقدمتاریخ
.الماضیةاألزمنةفياألدویة.المختلفةاألمراضلعالجالنباتاتعلىالوصفات

الشرقفيالسومریةالحضارةعھدإلىتاریخھایرجعالتيالصلصاللوحةُتعدّ 
اللوحةوبھذهاألدویة،الستعمالمكتوبسجلأولـم.ق2000عامـاألوسط

لعامتاریخھیرجعمصريقرطاسیحتويوكذلك.طبیةوصفةعشرةاثنتا
والرومانالصینیینقدماءواستعمل.دواءسبعمائةمنأكثرعلى.م.ق1550
أولوكتابةصیدلیةبافتتاحقاموامنأولالرومانوُیعدّ األدویة،منالكثیر

.الدواءعلیھایحتويمادةكلكمیةتحددطبیةوصفات

الخالفةأیاماإلسالميالعالمفيوالدواءالطبتطورعندما.المسلمینعندالدواء
مھنةعنالصیدلةمھنةفصلمنالبدأنھالمسلموناألطباءرأىالعباسیة،

فيثمبغدادفيذلكتطبیقوتم.منفصلتخصصاألدویةلعلمیكونبحیثالطب،
اإلسالمي،العالمفيالصیدلةمھنةازدھارعلىذلكوساعد.واألندلسمصر

وتركیبالطبیةللوصفاتالكاملالتفرغكثیرونمسلمونعلماءواستطاع
.الصیدلةعلمفيكبیرةثورةأحدثمماالدواء،

نبذة تاریخیة
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.  بدأت الثورة الدوائیة في القرن الثامن عشر المیالدي ومازالت مستمرة حتى اآلن
وخالل ھذه الفترة تمكن العلماء من اكتشاف المئات من األدویة وكیفیة عملھا 

وأّدى استعمال األدویة إلى . ومسببات األمراض وكیفیة عمل وظائف أعضاء الجسم
ظھور ثورة كبیرة في ممارسة الطب وتطور علم األدویة وصار علًما مھًما، كما 

.صارت صناعة الدواء من أكبر الصناعات

م، تمّكن الطبیب اإلنجلیزي إدوارد جنر من إدخال طریقة التلقیح 1796وفي عام 
للوقایة من مرض الجدري الممیت، إذ قام بتلقیح طفل بقیح تم أخذه من امرأة 
مصابة بمرض جدري البقر، مما أدى إلى إصابتھ بھذا المرض البسیط مقارنة 

.بمرض الجدري

وبعد ذلك حقن الطبیب جنر الطفل بمادة الجدري ولم یصب الطفل بھذا المرض، 
لجرثومة جدري البقر أكسبت جسمھ مقاومة ومناعة لطفلوذلك ألن تعریض جسم ا

ودفع ھذا االكتشاف العلماء للبحث عن لقاحات ضد . ـ ضد مرض الجدري الممیت
األمراض المختلفة، مما أدى إلى ظھور علم المناعة وتطوره

نبذة تاریخیة
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وفي بدایة القرن التاسع عشر المیالدي تعلم العلماء كیفیة استخراج األدویة من 
وبعد ذلك بسنوات قلیلة تم . م1806النباتات، حیث تم استخراج المورفین عام 

.استخراج دواء الكینین واستخالصھ، إضافة إلى بعض األدویة النباتیة األخرى

وخالل األربعینیات من القرن التاسع عشر المیالدي أدخل كل من األمریكیین، الطبیب 
كروفورد لونج وطبیب األسنان ولیم مورتون ـ كل على حدة ـ طریقة استعمال 

وفي أواخر القرن التاسع عشر . المبنجات للمساعدة في إجراء العملیات الجراحیة
المیالدي، أجرى العالم األلماني بول إیرلیخ العدید من األبحاث على جھاز المناعة 

واألورام السرطانیة، وقد ساعدت ھذه األبحاث في تطویر حقلي المناعة والمعالجة 
.الكیمیائیة في الطب الحدیث

وخالل القرن العشرین المیالدي تسارعت خطى التقدم في الثورة الدوائیة، إذ تم 
، فقد تم استخراج أول ھورمون. اكتشاف معظم األدویة األساسیة المعروفة اآلن

.م1898وھو األدرینالین ـ عام 

نبذة تاریخیة
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في مجاالت الطب ، التكنولوجیا الحیویة وعلم الدواء ،  اكتشاف األدویة  ھي العملیة 
.أو تصمیمھا/التي یتم من خاللھا اكتشاف  األدویة و

إما عن طریق تحدید العنصر النشط ھافي الماضي كانت أكثر األدویة التى تم اكتشاف
وثمة نھج جدید لفھم كیف أن المرض . من العالجات التقلیدیة أو عن طریق الصدفة

و العدوى یتم ضبطھما بمستوى جزیئي وفسیولوجي واستھداف كیانات معینة على 
.أساس ھذه المعرفة

وعلى الرغم من أن التقدم في مجال التكنولوجیا وفھم األنظمة البیولوجیة ، فإن 
مع " عملیة غیر فعالة"إكتشاف األدویة ال یزال طریقاً طویال مرھقاً، ومكلفاً، و

انخفاض معدالت اكتشاف العالج الجدید

اكتشاف األدویة 
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ونجد أن .ُتعد صناعة األدویة وتسویقھا من أكبر األعمال التجاریة في عدة أقطار
فرنسا وألمانیا وإنجلترا والیابان وسویسرا والوالیات المتحدة األمریكیة من أكبر 

.  األقطار في ھذا المضمار

یتم تصنیع معظم األدویة كیمیائًیا في معامل الشركات وتأتي :مصادر بعض األدویة
فنبات الخشخاش مثالً . األدویة األخرى من النباتات والحیوانات والمعادن والجراثیم

ھو مصدر األفیون الذي تستخرج منھ بعض العقاقیر المخدرة مثل المورفین 
ویستعمل ملح الطعام ـ كلورید الصودیوم ـ وبعض المواد األخرى . والكودیین

لتصنیع المحالیل الوریدیة التي تحقن في أوردة بعض المرضى الذین الیستطیعون 
.األكل والشرب

تقوم الصناعات الصیدلیة بإنتاج األدویة المركبة كیمیائًیا بصورة :مصادر األدویة
أساسیة، وكذلك تقوم بإنتاج بعض األدویة المستخرجة من النباتات 

كیفیة انتاج األدویة وبیعھا
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یسمى كل دواء باسمین:
ـ اسم كیمیائي 1
.ـ اسم علمي2

وإضافة لھذا یمكن أن یكون ألي دواء اسم واحد أو أكثر من األسماء 
التجاریة، فمثالً نجد ألحد األدویة المدرة للبول اسمھ العلمي ھو 

إزیدركس وھایدرودایرل :ھایدروكلورثیازید، ومن أسمائھ التجاریة
.وھایدروسوفلیورك

كیفیة انتاج األدویة وبیعھا
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صنع الكیمیائیون الكثیر من األدویة القیمة التي التوجد طبیعًیا، :المعامل الكیمیائیة
والتي قد تطابق أو تفوق مثیالتھا المستخرجة من النباتات والفطریات والعفن 

وتستطیع الشركات تصنیع الدواء وإنتاج كمیات . والجراثیم والحیوانات والمعادن
كبیرة من األدویة المصنعة معملًیا وبتكلفة أقل مقارنة باستخالص األدویة من 

. الموارد الطبیعیة

فمثالً یستخلص ھورمون الھیدروكورتیزون المستعمل لعالج التھاب المفاصل من 
الغدد الكظریة لألبقار واألغنام، ولكن ُیمكن تصنیع ھذا الھورمون كیمیائًیا بتكلفة 

. قلیلة مقارنة بتكلفة استخالص وتصنیع الھورمون الطبیعي

وإضافة لھذا نجد أن اآلثار الجانبیة الخطیرة للھورمون المصنع معملًیا أقل من تلك 
.التي ُیحدثھا الھورمون المستخلص

كیفیة انتاج األدویة وبیعھا
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كانت خالصات المشتقات النباتیة تشكل الغالبیة العظمى من قدیما 
وقد نجم عن ذلك مجموعة من . األدویة الخام في الطب الغربي

المعلومات حول إمكانیة استعمال األصناف النباتیة كمصدر مھم للمواد 
تنتج مجموعة مختلفة من المستقلبات .األولیة في اكتشاف األدویة

كما تعد ) كالجذور واألوراق واألزھار(أحیاناً في أجزاء النبات المختلفة 
المعرفة النباتیة أساسیة لالستعراف الصحیح على المواد النباتیة الفعالة 

.حیویاً 

المشتقات النباتیة
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وقد طّورت معظم . تتنافس المكروبات على الحیز الحیوي والغذاء
المكروبات قدرتھا على منع األنواع األخرى المنافسة من التكاثر للبقاء 

.ضمن ھذه الشروط

ویعد . وتعد الجراثیم ھي المصدر الرئیسي لألدویة المضادة للمكروبات
بالمزارع الجرثومیة الملوثة بفطور البنسلیوم عام البنسلیناكتشاف 
ھو النموذج الكالسیكي للمضادات المكروبیة التي تعمل بآلیة 1928

.الدفاع ضد مكروب آخر

المستقبالت المكروبیة
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فالدواء یفید عندما یستخدم استخداًما مناسًبا، . الیوجد دواء مأمون على اإلطالق
ًئا فالطبیب . ال تتناول دواًء ُوِصف إلنسان غیرك.ویضر عندما یستخدم استخداًما سیِّ

فإذا نجح دواء في عالج . العام أو طبیب األسنان ھو الذي یحدد ما یناسبك من دواء
إنسان فقد ال ینجح معك، وذلك الختالفكما في العمر والوزن والصفات البدنیة 

األخرى، وكذلك فقد التكون مصاًبا بنفس المرض الذي أصیب بھ غیرك على الرغم 
.من تشابھ األعراض

احرص .ال تحتفظ بما أعطیتھ من دواء بعد العالج لـكي تسـتعملھ في وقت الحق
فبعض األمراض تتشابھ في . على الحصول على وصفة طبّیة كلما أصبت بالمرض

.األعراض وتختلف في األسباب

وذلك لتغیرھا . ال تحتفظ باألدویة التي تشتریھا بغیر وصفة طبّیة لفترات طویلة
فقد یُضعف تأثیر بعض ھذه األدویة أو یزید نتیجة لتبخر . كیمیائًیا بمرور الزمن

استشر الصیدلي عن مدى صالحیة . بعض محتویاتھا وزیادة تركیز بعضھا اآلخر
.أي دواء إن لم یكن ذلك مكتوًبا على بطاقة الدواء

قواعد استعمال األدویة

12Dr. Y. Mubarak



یمكن تصنیف األدویة بطرق متعددة، فمثالً اعتماًدا على أشكالھا، یمكن أن تصنف 
األدویة إلى كبسوالت أو غازات أو سوائل، كما یمكن تقسیمھا تبًعا لطریقة تعاطیھا 

ولكن علماء علم األدویة . بالبلع أو االستنشاق أو الحقن، أو تبًعا لتكوینھا الكیمیائي
مونھا حسب تأثیرھا الرئیسي في الجسم، وفي ھذا التقسیم نالحظ دخول معظم  یقسِّ

األدویة ضمن مجموعة واحدة، تضم نحو اثنتي عشرة مجموعة، ومن أھم ھذه 
:المجموعات

األدویة القاتلة للجراثیم -1
األدویة الواقیة من األمراض المعدیة-2
األدویة المؤثرة على القلب واألوعیة الدمویة -3
.األدویة المؤثرة على الجھاز العصبي-4

أنواع األدویة
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وتراعى عدة عوامل منھا :القناة الھضمیةاألدویة التي یتم توصیلھا عن طریق 
وحمضیة وقاعدیة الجھاز الھضمي first pass metabolismأیض العبور األول

والحركة الدودیة و وسط االمتصاص و غیرھا من العوامل الكثیرة ویكون الدواء 
إما شرابا و الشراب قد یكون محلوال أو معلقا و قد یكون حبوبا أو كبسوالت أو 

.غیرھا 

. inhalersكالبخاخات :الجھاز التنفسيا ألدویة التي یتم توصیلھا عن طریق *

و ھي على شكل تحامیل:المھبلأو الشرجألدویة التي یتم توصیلھا عن طریق * ا
أو محالیل أو مراھم أوpessaryأو تحامیل مھبلیةsuppositoryشرجیة* 

.معالیق توصل عن طریق الشرج أو المھبل 

مثال المراھم و الكریمات و محالیل و :الجلدأدویة یتم تقدیمھا عن طریق * 
.الخ.. مساحیق و معاجین 

أمثلة لألشكال الصیدالنیة
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زمن بدایة التأثیرالشكل الصیدالني الجرعي

عدة ثوانالحقن الوریدي

عدة دقائقالحقن تحت الجلد + الحقن العضلي 

+ + + +
دقائق إلى ساعاتالمضغوطات+ الكبسوالت +الحثیرات

بضع ساعاتالملبسة معویاً المستحضرات 

أیام والغرساتحقن المستودعات،

توضیح سرعة تأثیر بعض األشكال الصیدالنیة
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نضیف مضادات التأكسد لمنع تعرض المادة لعملیة تأكسد نتیجة الرطوبة أو 
، و یمكن لمادة أن تستعمل كمادة حافظة و مضادة للتأكسد بنفس …الحرارة 

.الوقت

بحیث تكون متناسبة ) مضادات التأكسد و المواد الحافظة(یجب انتقاء ھذه المواد 
لھ pHمثالً مستحضر الباراسیتامول الـ, مع كل شيء في المستحضر الصیدالني

قلویة ، فھل المادة المستخدمة كمضاد pHحمضیة أما مستحضر الثیوفلین فلھ
تأكسد في مستحضر الباراسیتامول ھي نفسھا في مستحضر الثیوفلین و ما الذي 

من المعروف أن التأكسد ھو . یحددھا؟ یحددھا الوسط و ألیة عمل مضاد التأكسد 
.كسب األوكسیجین

إضافة مضادات التأكسد والمواد الحافظة
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وتستخدم في معالجة األمراض البكتیریة:المضادات الحیویة

.وتستخدم لمعالجة االلتھابات في الحیوانات:مضادات االلتھاب•

الكثیر من ھذه المركبات لھ أثار مسرطنة في حال وجوده في :مضادات الدیدان•
.مواد اإلنسان الغذائیة

وتستخدم في القضاء على النباتات الحقلیة الطفیلیة ولكن بقایاھا :السموم الفطریة•
قد تبقى في األعالف التي تقدم للحیوانات ومنھا قد تنتقل لإلنسان عن طریق 
.منتجاتھا مسببة لھ الكثیر من األمراض مثل األورام والفشل الكلوي وغیرھا

ویتم استخدامھا في مقاومة اآلفات الحشریة في الحظیرة أو :المبیدات الحشریة•
.على جسم الحیوان فتنتقل بقایاھا إلى المنتجات الحیوانیة ثم إلى جسم اإلنسان

أھم األدویة والمواد الكیماویة التي تمثل بقایاھا خطراً على صحة اإلنسان
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في جرعة األدویة، ھي مجموعة من التقینات تستخدم لتعبئة الحبة الدوائیةأو الكبسولة
كتحامیلمما یتیح تناولھا عن طریق الفم أو قد تستخدم . محددة

:  أنواع الكبسوالت •

الكبسولة الھالمیة اللینة

الكبسوالت الھالمیة ذات الجزئین

الكبسوالت الجیالتینیة الصلبة

الكبسولة أو الحبة الدوائیة
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activeصلبة تحوي مقدار معین من المادة الفعالةأشكال صیدالنیةھي لمضغوطاتا
substance مجزأة لجرعات فردیة، وتعتبر المضغوطات من أكثر األشكال

لسھولة إدخالھا عن طریق الفمالدواءالصیدالنیة مالءمة لتناول 

مضغوطات االستعمال الداخلي
.effervescent tabرةالفوا•

.buccal and sublingual tabالشدقیة و تحت اللسان•

.chewable tabالمضغ•

hypodermic tab)الغروسات(تحت الجلد •

المضغوطات

19Dr. Y. Mubarak



مضغوطات االستعمال الخارجي
.المستخدمة لتحضیر المحالیل

المضغوطات الملّبسة

.sugar coated tabالملبسة سكریاً 

.film coated tabالملبسة بالفلم

.enteric tabالملبسة معویاً 

المضغوطات 
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تحتوي , مستحضـرات على ھیئة كتل صغیرة كرویة أو بیضاویة الشكللحبـوب ا
الجھاز على جرعات معینة من األدویة المعدة لالستعمال الداخلي عن طریق 

.جرام عدا الكسوة إذا ما وجدت) 0.3_ 0.1(تزن الحبة ما بین .الھضمي

لإلستعمال الخارجيشكل صیدالني شبھ صلب لزج القوام معد : Ointmentsالمـراھـم
تحتوي المراھم .، األنف، أو المھبل(مرھم عیني(واألغشیة المخاطیة للعین الجلدعلى 

.على المواد الدوائیة موزعة أو ذائبة في القاعدة المرھمیة

ھى وسیلھ الدخال السوائل إلى الجسم عن طریق استخدام ابره مجوفھ :(injection)الحقنھ
ویعبر عن الطرق األخرى .وسرنجھ الختراق الجلد بطول مناسب لكى تصل الماده إلى الجسم

non-invasiveبأنھا غیر عدوانیة Needle-freeالخالیة من اإلبر

الحبوب و المراھم والحقن 
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والقرع والحكة والحصفاألكزیمایستعمل مطھراً وواقیاً وقابضاً وفي :مرھم أكسید الزنك-
.والحروق

قرحة الفراشیستعمل مضاداً للعفونة وفي عالج األكزما و :مرھم حمض البوریك-
.والحصف

یستعمل :المركبحامض البنزویكأو مرھم Whitefield Ontmentمرھم وایتفیلد-
.وفي قرع الرأسللفطریاتومضاداً ( Keratolytic)مزیالً للطبقة الكیراتینیة

)القملوداء القرعوفي عالج ( Scabies )الجربیستعمل في عالج مرھم الكبریت-
Pediculosis ).

أمثلة على المراھم 
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ھي شكل دوائي یستعمل Eye dropالقطرةأو القطورات
ھي األدویة األدویة المستخدمة لعالج العین.في آفات العین

المستخدمة لتشخیص أمراض العین أو عالجھا أو الوقایة 
منھا، ومعظمھا یحتاج إلى وصفة الطبیب كي یصرفھ 

، )مرطبات العین(الصیدلي باستثناء الدموع الصناعیة 
فیمكن بیعھا دون ) مزیالت اإلحمرار)ومضادات االحتقان 

المراھم العینیةوصفة، وأغلب أدویة العین ھي القطورات و 
وھنالك طرق أخرى تشمل الطریق الفموي والوریدي والحقن 

.الموضعي

القطورات أو القطرة 
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:اسباب ھيةو تعدد اشكال الدواء لعد
طبیعھ المادة الفعالھ للدواء.
 أو امتداده لفترة طویلھ وذلك الن , الرغبة في سرعھ التأثیر وبطئة

امتصاص الشراب افضل من الكبسوالت واالبر الوریدیھ االسرع 
لالمتصاصحتاج تالالنھا 

 نوعیة المریض المتعاطي للدواء.

أسباب تعدد أشكال الدواء 

24Dr. Y. Mubarak


