
 المخاطية األغشية عبر الطرق

 :  اآلتي وتشمل

  اللسان تحت  طريق:  أوالً  

 ).الشرجي( المستقيم طريق : ثانياً  

 الرئة طريق:  ثالثا 

 بر الجلداً : طريق عرابع

 (Sublingual) اللسان تحت طريق -1

 التي اللسان تحت األوعية طريق عن بسرعة امتصاصها ويتم  اللسان تحت الدوائية المادة تطبق 
 .الوحشي الوداجي الوريد في تصب

 اللعاب حموضة درجة ان حيث امتصاصه عملية في الدواء تشرد يؤثر )PH (6,5 – 6.9  ,لذا 
 ).PKa(الدواء حموضة درجة ارتفعت كلما مفضالً  االمتصاص يكون

 الـ لتطبيق اللسان تحت طريق يستعمل Nitroglycerine)  (الصدر لخناق العالجي التدبير في  

 دقيقة 15 – 10 خالل عظمى بالسمية تراكيز ويحقق,  دقيقة 2 -1 خالل الدم إلى الدواء يصل . 

  اللسان تحت طريق مزايا*

 )دقائق 3- 2( التأثير سريع طريق .۱

  إسعافي .۲

 .األولي الكبدي بالعبور لإلستقالب الدوائية المادة تخضع ال وبالتالي الكبد عبر يمر ال .۳

  اللسان تحت طريق مساوئ**

 : األشخاص عند الطريق هذا يعتمد ال

 بالسبات المصابين. 

 المزاج وعصبيي النفسيين المرضى . 

 الصغار األطفال . 

  اللسان طريق عن المستعملة الصيدالنية األشكال***

 الـ مثل اللسينة(  اللسان تحت مضغوطات (Nitroglycerine 

 الكالسيوم حاصرات( اللسان تحت محفظة ضمن مائية محاليل Nifidipen.( 



 

 (Rectal ) المستقيم طريق -2

 الحرارة وتخفيض  والمفاصل الظهر أالم معالجة(  جهازي عام تأثير ذو الطريق هذا يعد 
 ). التشنج ومضادات

 الشرج وتشققات البواسير معالجة(  موضعي تأثير ذو أو . 

 الشرج مخاطية من منتظم غير بشكل الدواء امتصاص يتم . 

  المستقيم طريق مزايا*

 . دقيقة)  30 – 20(  التـأثير بدء سريع طريق .۱

  الهاضمة لإلنزيمات الطريق هذا من المعطاة األدوية تتعرض ال .۲

 .الصغار األطفال عند الطريق هذا استعمال يمكن .۳

 .السبات أو باإلقياء المصابين عند الطريق هذا استعمال يمكن .٤

  الكريهة والرائحة الكريه الطعم ذات األدوية استعمال يمكن .٥

 .  األولي الكبدي للعبور يخضع ال الدواء من األعظمي القسم .٦

 المستقيم طريق مساوئ**

 ).األولي الكبدي العبور(   العلوية الباسورية األوعية بواسطة الدواء من قسم ضياع .۱

 .باإلسهال المصابين عند الطريق هذا استعمال يمكن ال .۲

 .للمخاطية المخرشة األدوية استعمال يمكن ال .۳

 : المستقيم طريق عن تستعمل التي الصيدالنية اِألشكال  ***  

 .والكريمات المراهم,  الغسوالت,  التحاميل     

 

 )الرئة طريق أو( التنفس طريق -3

 سطح مساحة بسبب(  الرئة مخاطية عبر بسرعة الطيارة والسوائل الغازات  تمتص •
 ) .الجيدة الدموية والتوعية الواسعة االمتصاص

 ). enoflurane:  اإلنشاقية العام التخدير أدوية(  جهازية ات تأثير الطريق هذا يحقق •



 استعمال  أو) .salbutamol:  إنشاقية للقصبات موسعة أدوية استعمال(  موضعية تأثيرات أو •
 .المخاط وحاالت القشع مميعات

 التالية بالعوامل الرئوي الطريق عن المطبقة الدوائية المادة امتصاص يتأثر : 

 . الشهيق هواء في الدوائية المادة تركيز •

 .الدم في الدوائية المادة انحالل فترة •

 .ونفوذيتها لرئةا تهوية •

 : الرئة طريق عن تستخدم التي الصيدالنية األشكال •

 ).وبالضب( هوائية حالالت -        •

 االرذاذ -       •

 .يارةالط والسوائل الغازات -       •

 

 : (Transdermal patches) الجلد عبر اللصاقات -٤

 تحقق جلدية لصاقات عبر الجلد على مباشرة الدواء بتطبيق عامة جهازية تأثيرات الطريق هذا يحقق
 :  ذلك مثال مستمراً  مديداً  تحرراً 

 .واإلقياء الغثيان أو السفر دوار من للوقاية)  (scopolamine patches الـ استعمال -
 . السرطانية األالم لمعالجة ( fentanyl patches) الـ  استعمال -
 .الصدر خناق نوبات تدبير في (Nitroglycerine patches) استعمال -

 الجلدية اللصاقات من الدواء امتصاص على المؤثرة العوامل •

 .الدواء تطبيق مكان •

 .البشروية المتقرنة الطبقة وسالمة سماكة •

 . الدوائية الجزيئة حجم •

 .الجلدية اللصاقة غشاء نفوذية •

 . بالدسم الدواء انحالل •

 . الدواء حموضة درجة •

 .الجلد في الدواء ادخارية •

 .الجسم حرارة وتبدل للجلد الدموي الصبيب •



 (Topical) الموضعية الطرق - ثانياً 

 Skin application :  :  الجلد على التطبيق -۱
 . الطريق هذا من والمحاليل والكريمات المراهم تستعمل -
 .المائية المحاليل أو الماء بمرور البشرة تسمح ال -
 . األدمة في الملحقة الدهنية والغدد  الشعرية الجريبات عبر بالدسم المنحلة المواد امتصاص يتم -
  التطبيق على المخاطيات : -۲

 والشرج,   والمهبل,  األنف و,  واألذن, العين مخاطية على األدوية تطبيق وتتضمن. 
 المخاطية طريق عن تستعمل التي الصيدالنية األشكال تشمل

 .والغسول,  والكريمات,   المراهم,  القطرات

 مضادات مراعاة يجب ولكن,  للدواء الموضعي التأثير على للحصول الطريق هذا يستعمل 
 . جهازياً  مرغوبة غير تأثيرات يسبب قد الطريق هذا ألن االستعمال

 . الطريق المهبلي : -۳

 . الميكانيكية الحمل موانع أو المهبل تصنع ونقص,  االنتانية االلتهابية الحاالت في يستخدم
 : الطريق هذا من الصيدالنية األشكال تشمل

 . والغسوالت المراهم,  الكريمات,  المهبلية المضغوطات,  المهبلية التحاميل و البويضات

 . المثانة غسيل إلجراء ويستخدم) المثاني اإلحليلي(:  التناسلي البولي الطريق   -٤

 

 المالئم اإلدخال طريق الختيار عليها يعتمد وقواعد أسس 

 بالدواء تتعلق عوامل 

 بالمريض تتعلق عوامل 

 متفرقة عوامل 

 بالدواء تتعلق عوامل -1

 )والكيميائية الفيزيائية: (الدواء خصائص •

 .والسمية للدواء المرغوبة غير التأثيرات •

 .المتوافرة الصيدالنية األشكال •

 ). إطراح,  استقالب,  توزع,  امتصاص(  : للدواء الفارماكولوجية الحرائك •

 بالمريض تتعلق عوامل -2

 .المرضية الحالة •



 . الدواء أخذ سهولة •

 .المعالجة مراقبة •

 .للمريض النفسية الحالة •

 .مرافقة مرضية حاالت وجود •

 .المرض توضع منطقة •

 متفرقة عوامل - 3

 .الدواء إلدخال مؤهلين أشخاص وجود •

 ). الدوائية الدوائية المشاركة أثناء( الدوائية التداخالت •

 .االقتصادية الناحية •

 ************************انتهت المحاضرة الثالثة *********************


