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يهتم علم األدوية بدراسة املركبات الكيميائية ذات التأثير العالجي، حيث إن علم األدوية 
يدرس تفاعل املركبات الدوائية داخل جسم الكائن احلي لتعطي التأثير العالجي لها سواء 
عن طريق املستقبالت، أو عن طريق تثبيط إنزميات معينة داخل اجلسم. كذلك يهتم بتركيب 
الدواء وكيفية تصنيعه والتقنيات اجلزيئية اخللوية العضوية إضافًة إلى األدوية التشخيصية 

وغيرها من خصائص الدواء.
ينقسم علم األدوية إلى قسمني: األول هو قسم احلرائك الدوائية، حيث إنه يهتم بدراسة 
حركة الدواء، أي انتقاله والتغّيرات التي تطرأ عليه مع الزمن منذ دخوله إلى اجلسم حتى 
بالديناميكية  يسمى  ما  مع  بالتزامن  اخللوية  احلرائك  دراسة  تتم  ما  فغالبًا  منه.  إخراجه 
الدوائية، أما القسم الثاني من علم األدوية فيدرس فعل الدواء داخل جسم اإلنسان في حني 
تدرس احلرائك الدوائية فعل اجلسم على الدواء، ويتضمن ذلك آليات االمتصاص واإلفراغ 
)اإلخراج( وسرعة تأثير الدواء ومدته، إضافة إلى التحوالت البيولوجية التي حتدث على املادة 

الدوائية داخل اجلسم وتأثيرات أيض الدواء.
بني  يحدث  قد  الذي  اللبس  رغم  املهني  الصيدلة  تخصص  عن  األدوية  علم  يختلف 
تأثيرات  تعطي  التي  األدوية  عن  البحث  يتناول  طبي  فهو تخصص حيوي  لذا  املصطلحني، 
عالجية، كذلك توضيح وظائفها اخللوية والعضوية، أما الصيدلة املهنية في تخصص معني 
علم  من  املستفادة  املبادئ  وتطبيق  املريض،  مع  املباشر  التعامل  على  األساس  في  تعتمد 

األدوية، فيما ُيعنى علم األدوية باهتمامه بالبحوث العلمية وتطوير الدواء.
ة منه، وأن يكون معينًا لألطباء والصيادلة في  نأمل أن يحقق هذا الكتاب الغاية املرجوَّ
مجالهم العلمي والدراسي، وأن يكون لبنة تضاف إلى صرح التعليم الطبي في الوطن العربي.   

والله ولي التوفيق
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األدوي��ة، حيث  علم  استخدام  كيفية  واض��ح وشامل عن  الكتاب مبفهوم  هذا  يتحدث 
يكشف عن جوانب علم األدوية بالنسبة للممارسة اليومية، فيعرض من خالل فصوله بأسلوب 
سهل ومفيد أحدث ما مت اكتشافه عن العمر النصفي لألدوية وعدم امتثال املريض للدواء، كما 
يبني بالشرح مراجعات وحتديثات تعكس أحدث ما عرف عن علم األدوية وعلم املصطلحات.

يحتوي الكتاب على ثماٍن وعشرين فصاًل، حيث تتحدث فصوله العشرة األولى عن 
ال��دواء، واأله��داف الرئيسية لعمل الدواء،  امتصاص وتوزيع األدوي��ة داخل اجلسم وتعطيل 
ثم تتناول فصوله التالية األدوية واجلهاز العصبي املركزي والتأثير بينهما، كما يبني كيف 
تعمل األدوية املضادة للقيء  واألدوية املضادة للذهان، واالكتئاب، والصرع، ثم يتحدث بعد 
العلمية  للهلوسة واملنبهة للجهاز العصبي، ويوضح األسس  ذلك عن أدوية املعاقرة احملدثة 
للوصفة العالجية لكبار السن، وعمل املضاد للجراثيم واملقاومة اجلرثومية، وغيرها من الطرق 
اآلمنة،  الدوائية  الوصفة  عن  باحلديث  ويختتم  والتوضيح.  بالشرح  يتناولها  التي  العالجية 

ويعرض قائمة فحص لكل وصفة دوائية.

نأمل أن يكون قد استوفى هذا الكتاب بالشرح ما تضمنه موضوعه من خالل فصوله، 
وأن يستفيد منه األطباء واملتخصصون في مجال الرعاية الصحية.

والله ولي التوفيق
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املؤلف

هيو مكجافوك
بكالوريوس، دكتوراه، زميل الكلية امللكية للممارسني العامني.

• أستاذ سابق في علم الوصفات، قسم دراسات التمريض ��� جامعة أوستر.	
• العام        	 للممارس  املستمر  اإلكلينيكي  التعليم  ال��دراس��ي،  البرنامج  منظم 

وكالة التدريب للطب وطب األسنان ��� بأيرلندا الشمالية.

م ِمْن ِقَبل املَُقدَّ
هيو مكينا 

• عميد، كلية علوم احلياة والصحة ��� جامعة أوستر.	
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املترجم

دينا محمد صبري
• مصرية اجلنسية مواليد 1979.	
• حاصلة على بكالوريوس الصيدلة ��� جامعة القاهرة.	
• حاصلة على بكالوريوس الطب البيطري.	
• تعمل صيدالنية في دولة الكويت.	
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