
 طرق إدخال األدوية إلى العضوية

Routes of Drugs Administration 
 

 تعتمد طرق إدخال األدوية إلى العضوية على اآلتي: •
 خصائص الدواء الفيزيوكيميائية  ( االنحالل بالدسم أو الماء ، درجة التشرد ، الشكل الصيدالني....). -
 التأثير الدوائي.األهداف العالجية من حيث الحصول على سرعة وشدة  -

 ماهي طرق إدخال الدواء للعضوية ؟ •
 تصنف طرق اإلدخال إلى :

 الطرق العامة  .۱

 الطرق الموضعية  .۲

 الطرق المختلطة الموضعية العامة .۳

 : الطرق العامة -والً أ

 ) أو طريق الفم بلعاً Enteral( الطريق الهضمي -۱

 ) أو الخاللية Parenteral( الطرق غير الهضمية -۲

  تحت الجلد (طريقSC ( Subcutaneous  

  الحقن ضمن األدمةIntradermal)،( 

 ) طريق العضلIM (Intramuscular 

 ) طريق الوريدIV (Intravenous 

 ) طريق الشريانIA (Intra-arterial  

 : الطرق عبر األغشية المخاطية – ۳

 طريق  تحت اللسان     

 طريق الرئة     

 طريق الشرج      

 )Topicalالطرق الموضعية ( –ثانياً 

 ،التطبيق على الجلد 
  ، التطبيق على المخاطيات 
 ، الحقن ضمن الجلد 
 ،طريق الفم بلعاً للتأثير الموضعي 
 ، الحقن ضمن المفصل 
 . طريق التنفس 

 :  Enteral routطريق الهضم  – أ 
 يعطى الدواء من طريق الفم بلعاً ، حيث يمتص من المعدة أو من األمعاء بآلية النقل الفعال أو االنتشار البسيط 

 المعدة واألمعاء بشكل كبير.  PH( المنفعل) ويتأثر امتصاص الدواء بـ 



 .جهازية يستعمل هذا الطريق إلنجاز تأثيرات موضعية  (مضادات الحموضة ، أدوية الديدان ) أو تأثيرات 

 

 العوامل المؤثرة في كمية وسرعة امتصاص الدواء:

 سرعة أو بطء افراغ محتوى المعدة 

  حركة االمعاء الدقيقة السريعة أو البطيئة 

  للجهاز الهضميالصبيب الدموي 

  وجود أدوية أخرى في المعدة 

  درجةPH   المعدة واألمعاء 

  غيابها)زيادتها أو نقصان أو  ( حالة المفرزات الهضمية 

 الشكل الصيدالني وسرعة انحالله وطبيعة السواغ. 

  pass Effect -:  Firstالعبور الكبدي األولي

العبور الكبدي األولي هو الوقت الذي يستغرقه االستقالب الكبدي ألي مادة دوائية بعد امتصاصها من األمعاء 
المستقلب كلما نقصت  الكمية الواصلة للدوران  ومرورها إلى الكبد عبر الدوران البابي،  وكلما ازداد هذا الجزء

 الجهازي عندما يعطى الدواء فموياً.

 مزايا الطريق الهضمي Advantages : 
 طريق بسيط وسهل االستعمال  )۱
 مقبول من قبل المريض )۲
 اقتصادي )۳
 طريق آمن وقليل الخطر ( يمكن إجراء غسيل معدة وتحريض اإلقياء في حاالت التسمم الحاد) )٤

 
  الطريق الهضميمساوئ  Disadvantages : 

 يمكن استعمال هذا الطريق في الحاالت التالية :  ال 
 penicillinG)الهضم ( PHاألدوية غير الثابتة في  مع  )۱
 األدوية ذات الطعم الكريه أو الرائحة الكريهة. في حال )۲
 .NSAIDs)مخرشة لألنبوب الهضمي ( األدوية عندما تكون  )۳
 ).Insulinاألدوية التي تتخرب باإلنزيمات الهاضمة ( مع  )٤
 عند األطفال الصغار.ال يمكن استعمالها األشكال الصيدالنية الصلبة  )٥
 عند األشخاص المصابين بالسبات. )٦
 .شديدة عند األشخاص المصابين بإقياءات )۷
 ال يمكن استعمال هذا الطريق في الحاالت اإلسعافية. أخيراً  )۸

والتداخل الدوائي  الدوائي –حوادث التداخل الدوائي ل  إعطاء  الدواء من طريق الفم إلى يجب االنتباه خال.. 
 الغذائي.

 يؤثر وجود الطعام في المعدة على إفراغ المعدةتناول األدوية مع الطعام يؤثر على امتصاصها ، حيث .. 
 .(Ampicillin)ولذلك فإن األدوية التي تتخرب بالحموضة ينقص امتصاصها الهضمي الـِ 

 تغليف المضغوطات يحميها من البيئة الحمضية وقد يحمي من تخريش المعدة بالدواء... 

 

 

 



 جدول يبين تأثير الطعام على امتصاص الدواء

 نتيجة تداخله مع الدواء اسم الدواء

Iron البيض يضعف امتصاص الحديد 

Tetracyclines وامالح  الحليب ، الكالسيوم ، األلمنيوم ، المغنزيوم ،
 الحديد تضعف امتصاص التتراسيكلين)

Penicillin الطعام يضعف امتصاص البنسيلينات 

Propranolol, Metoprolol, and 
Hydralazine 

 الطعام يزيد من امتصاص هذه األدوية

 

 

 : األشكال الصيدالنية التي تعطى فموياً  •

 الصلبة ( مضغوطة ، قرص ، ملبسة ، حبة ، حبيبة، محببة، برشانة..)  )۱

 السائلة ( شراب ، معلق ، مستحلب ، محلول ، منقوع ، إلكسير ..)  )۲

 » )جل«نصف السائلة ( هالم  )۳

 Parental Routesطرق الحقن الخاللي :  –ب 

 Subcutaneous route(SC)طريق تحت الجلد: .۱

  المحقونة تحت الجلد بعد انتشارها في النسيج تحت الجلد عبر البطانة الوعائية تمتص  المادة الدوائية
 أو اللمفاوية .

  يتصف هذا الطريق بسرعة امتصاص غير منتظمة، 

 .أبطأ من الطريق العضلي 

  يتأثر امتصاص الدواء بدرجة انحالله. 

 الصدمة ال يستعمل هذا  يتعلق االمتصاص بالتوعية الموضعية في النسيج تحت الجلد (لذلك في حاالت
 الطريق ألنه ينقص امتصاص الدواء بسبب نقص التروية الدموية للجلد).

 يمكن تأخير سرعة امتصاص  المادة المحقونة تحت الجلد بإضافة مادة مقبضة لألوعيةAdrinaline)  
 أثناء التخدير الموضعي حيث تنقص من االمتصاص الجهازي وتطيل مدة التخدير الموضعي )

 كن الحقن تحت الجلدأما 
 يعد الوجه الوحشي للفخذ أو الوجه الخلفي للذراع المكان المفضل للحقن تحت الجلد ، 

، الهيبارينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض  Insulineنذكر من األدوية المستعملة حقناً تحت الجلد :  الـ  
(LMWHs) .. 

 

 

 



 : Intramuscular Route(IM) طريق الحقن العضلي -۲

تحقن المادة الدوائية داخل العضل ويتم امتصاصها عن طريق األوعية الشعرية الدموية ( الجزيئات  •
 الصغيرة ) أو اللمفاوية (الجزيئات الكبيرة).

يجب أن تكون األدوية المعطاة حقناً عضلياً ذوابة في الماء على شكل مستحضرات مدخرية معلقة في  •
 أو المحاليل الزيتية.  Polyethylen glycolسواغ غير مائي مثل الـ 

دقيقة وهي أسرع من طريق تحت  ۳۰ – ۱۰تتراوح سرعة امتصاص المادة الدوائية المحقونة عضلياً بين  •
 الجلد .

 مزايا الطريق العضلي :Advantages  
 امتصاص سريع لكن أبطأ من الطريق الوريدي. )۱
 والزيتية (بعض حقن الفيتامينات). يمكن حقن المستضرات المدخرية )۲
 يمكن استعمال المستحضرات بطيئة التحرر(بنزيل بنسيلين) )۳
 نتجنب العبور الكبدي األولي. )٤
مناسب للمرضى المصابين باإلقياء أو غير القادرين على تناول األدوية فموياً ( حاالت غياب الوعي  )٥

 والسبات ).
 
 مساوئ الطريق العضلي ٍ:Disadvantages  

 ث ألم مكان الحقن (يختلف حسب الدواء).حدو •
 إمكانية حدوث نخر باألنسجة مكان الحقن (خاصة ذات الطبيعة  القلوية). •
 إمكانية حدوث تلوث جرثومي مكان الحقن. •
 خطورة أذية األعصاب مكان الحقن. •
 اليمكن استخدامه في المرضى الموضوعين على مضادات التخثر  •

 الوحشي من اإللية ، أو العضلة الدالية .يفضل الحقن في الربع العلوي 

يعد الحقن العضلي طريقاً بديالً لألدوية التي ال تنجز تراكيز بالسمية كافية أو تأثيرات دوائية كافية بعد إعطائها 
 من طريق الفم بلعاً كما في :

 ).insulin, benzylpenicillneاألدوية التي تتخرب باألنبوب الهضمي ( -
 Aminoglycosidesة لالمتصاص الهضمياألدوية غير قابل -
 ).opioid analgesicsاألدوية التي تخضع للعبور األولي على نحٍو مهم( -

 : Intravenous route (IV) الطريق الوريدي -۳

يستعمل طريق الوريد للحقن المباشر أو التسريب الوريدي المستمر بحيث تصل المادة الدوائية مباشرًة  •
 إلى الدوران .

 يجب أال تكون فترة الحقن الوريدي سريعة وذلك خشية حدوث ارتكاسات خطيرة ،  •

 وكذلك يجب أال يكون الحقن بطيئاً خشية عدم بلوغ التركيز العالجي المجدي. •

 )يستعمل عادًة وريد الثنية المرفقية (يمكن استخدام الوريد الوداجي الوحشي ، وريد اليد أو وريد القدم. •

 

 

 

 



  الوريديمزايا الطريق Advantages : 
 طريق مفضل في حاالت اإلسعاف  )۱
 يمكن إجراء الحقن المستمر والمديد. )۲
 يمكن حقن كميات كبيرة من الدواء (التسريب الوريدي المستمر) )۳
 دوية المخرشة أو المؤلمة بطريق العضل.يمكن حقن األ )٤
 يمكن إيقاف الحقن عند حدوث أي تأثير غير مرغوب )٥
 ألولييتجنب العبور الكبدي  ا )٦
 يمكن استعمال األدوية التي تتخرب بالطريق الهضمي. )۷

 
 مساوئ طريق الوريد Disadvantages : 

 طريق خطر ألن الدواء يمر مباشرة ً إلى القلب والمراكز العصبية )۱
 يخشى من ظهور ارتكاسات تحسسية مفاجئة وسريعة . )۲
 يمكن نقل انتانات مثل التهاب الكبد أو اإليدز )۳
 بطانة الوريد  تخريش إمكانية  )٤
 يحتاج إلى أشخاص مؤهلين وأدوات معقمة )٥
 ال يمكن حقن المحاليل الزيتية .  )٦

 

 )intra-arterial( طريق الشريان -٤

 طريق نادر االستعمال ألنه خطر (قد يسبب النزف والموات).

 يلجأ إليه عادة في حاالت 

 حقن الموسعات الوعائية في الشريان الفخذي،  -
 المواد الظليلة في السباتي ، حقن  -
 وفي سياق المعالجة الكيميائية لألورام .  -

 
 ألشكال الصيدالنية التي تعطى عن طريق الخالل: ا •

 يمكن استعمال جميع األشكال السائلة والمساحيق القابلة لإلنحالل شريطة أن تكون عقيمة.
 

 طرق حقن خاللية خاصة -٥

 تشمل الحقن في القلب ، السائل الدماغي الشوكي ، البريتوان والجنب.

 

 

 

 



 

 

 مقارنة زمن بدء التأثير ومدة التأثير لكل من طرق االدخال

 

 

 

 انتهت المحاضرة الثانية


