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 احملـتـويـــــــات  

 األدوية والكيمياء الصيدلية
 األدوية املؤثرة يف اجلهاز العصيب التلقائي: الفصل 

 ة يف اجلهاز العصيب املركزياألدوية املؤثر: الفصل 

 األدوية املخدرة ومرخيات العضالت ومسكنات األمل: الفصل 

 عالج النقرس والشقيقة والروماتيزم وهشاشية العظام: الفصل 

 األدوية املؤثرة يف اجلهاز القليب الوعائي : الفصل 

أدوية اجلهاز اهلضمي: الفصل 

ؤثرة يف اجلهاز التنفسياألدوية امل: الفصل 

أدوية الغدد واهلرمونات: الفصل 

 أدوية السرطان -الصادات  -مثبطات املناعة : الفصل 

مضادات اهليستامني: الفصل 
  

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية
 املساحيق: الفصل 

 احلثريات: الفصل 

 قراصاحلبوب واحلبيبات واأل: الفصل 

 املضغوطات: الفصل 

 الكبسوالت: الفصل 

سواغات األشكال الصلبة: الفصل 

املاء وأنواعه: الفصل 

األشكال الصيدالنية السائلة: الفصل 

 بنية اجللد الطبيعي: الفصل 

األشكال الصيدالنية نصف الصلبة: الفصل 

كال الصيدالنية العقيمةالعقامة واألش: الفصل 

 اجلسيمات الشحمية: الفصل 

مالحظات من أقسام الدكتورة هند الزين: الفصل 

أهم أفكار مقرر عملي الصناعية: الفصل 

أهم أفكار د. أمني سويد: الفصل   



 
   

 علم السموم

 السموم وترياقاهتا

   
 كيـميــاء األغـذيــة

 أهم املعلومات يف كيـميــاء األغـذيــة

   
 العقاقري والنباتات الطبية

 الزيوت العطرية: الفصل 

 الكربوهيدرات: لفصل ا

 اهليدروكربونات: لفصل ا

 الفينوالت: لفصل ا

 القلويدات: لفصل ا

الرتبينات: لفصل ا

كوزيدية قليلة االنتشاراملركبات الغلي: لفصل ا

الغليكوزيدات القلبية: لفصل ا

 السابونينات: لفصل ا
 



 مقدمة
 اب:ــيتضمن هذا الكت

 :الكيمياء الصيدليةقسم األدوية و -أوالً 

حيـ  أن نسـبة  باألسـللة االمتحانيـة  مـني دـداًمه حمـورين قمنـا بـدم القسـم  يف هذا 
ن مت الدم  ألن احملوري كبرية من األسللة يف االمتحان الوطين تأتي من هذين احملورين 

 .االمتحانية و األسللةأباملعلومات  سواءً اً ريثك همامع بعض يتداخالن
ــائي  اتبعــد كــل فقــرة مــن فقــر ــ  الكيمي ــا أهــم الصــيك والرتكي ــة أكرن ــأثري األدوي ــم ت عل
 ل على الطالب الدراسة بشكل كبري.سهّيُ مما  هاللمركبات والفروقات بين

 
 الصيدلة الصناعية:قسم الصيدالنيات و - ثانياً

 شـامالًو كافيـاًالقسـم علـى معلومـات مـن أكـرت مـن مصـدر نيـ  يكـون  يف هـذااعتمدنا 
أيضـاً القسـم  علمـاً أن هـذا  نفس الوقـ يف ملعظم مقررات دامعات سوريا  وهو خمتصر 

 االمتحان الوطين.يف عادة قسم كبري من األسللة  يأتي منه
 

 :ألغذيةاو مومعلم الس يقسم - اًثالث

ـــا بســـيطان وخمتصـــران  ناقســـمومهـــا  ـــا أكرن ـــات دون  فيهم ـــوص يف أهـــم املعلوم أن نغ
االمتحـان يف  النقاط اليت تأتي عادةأهم بنفس الوق  حاولنا اإلملام بو  التفاصيل املعقدة

 .الوطين
 

 :والنباتات الطبية العقاقريقسم  - رابعاً

 املقارنة أسهل. ونكتوبالتايل فظ  القسم على شكل دداول لسهولة احلذا قدمنا ه

 

 

 بالنجاح والتفوقلجميع لمع التمنيات 

 دار القدس للعلوم
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 األولالقسم  

 ةليوالكيمياء الصيداألدوية   
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األدوية املؤثرة يف اجلهاز 

 العصيب التلقائي

  نقاط ذهبية نقاط ذهبية     

   

 تقسم األدوية املؤثرة باجلهاز العصيب التلقائي إىل:

 ين(.أدوية مؤثرة بالجهاز الودي )الناقل العصبي األساسي بهذا الجهازهو األدرينال 

  الناقل العصبي األساسي بهذا الجهاز هو األستيل كولين( أدوية مؤثرة بالجهاز نظير الوديACh.) 

  )أو معاكسات )مناهض( لألدرينالين أو لألستيل كولين. /وتكون األدوية إما مقلدات )ناهض 

 أدوية اجلهاز نظري الودي: 

 ة ز نظيللللللر الللللللودي هللللللي مسللللللتقب ت موسللللللكارينيقبللللللل أن نبللللللدأ باألدويللللللة نتللللللذكر أن ال سللللللتقب ت  للللللي الجهللللللا

(M1/M2/M3/M4/M5 وهي مستقب ت مرتبطة بالبروتين )G. 

  و نيكوتينية بالعقد العصبيةNN  ونيكوتينية ب نطقة الوصل العصبي العضليNMشاردية. ، وهي مستقب ت 

  نبدأ مبقلدات الكولنيAgonist: 

 :هنا نقول أن التأثري املقلد للكولني سينجم عن 

 (.Nنية أو النيكوتي Mللدواء )بتفعيل الدواء لل ستقب ت ال وسكارينية  Directإما تأثير مباشر  -

 AChE  : والتي تع ل علن رريلت تيريلن أنلايس األسلتيل كلولين إيسلترازIndirectأو عن تأثير غير مباشر -

 .AChزيادة  عل الل  AChE منع تيرب األستيل كولين بأنايس 

ه عللاء وتنبيلللين ييتلللب بللا ت م ال ركللن الللدوااي: بعضللها يسللتيدم لايللادة  ركللة األماسللتيدام مقلللدات الكللو -

لين ادات الكللوالتبلو  )سناللاهد العكلض ب ضللادات الكلولين( / بعضللها يسلتيدم لعلل ) الالوكوملا )سناللاهد أن مضل

سللتيل دة أ) زيللامضللادات اسللتطباب للالوكومللا(، بعضللها يسللتيدم لعلل ) اليللرم أو األلاهللاي ر )األلاهللاي ر ن تللا

ويلللة ر، عكللض باركنسللون(، بعضللها تسللتيدم كللل سلل وم لل اللرات والطفيليللات )كال قلللدات CNSكللولين بالللل 

 (.Malathionو الل  Parathionالتأثير مثل 
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 املنبهات الكولنرجية املسكارينية )مباشرة التأثري(:

 Bethanecol: 
 :قليل على الج لة العصبية ال ركاية أثيره   التوزع الدواايCNS ال يعبر ال اجا الدما( غي الدمويBBB) 

  آلية الع ل: يؤثر على ال ستقب تM3  .ال سكرينية 

 :مللن  لبيتللانيكو بعللد الع ليللات الجرا يللة لت فيللا ع للل الجهللاز البللولي والجهللاز الهضلل ي،  يايللد ا االسللتيدام

 . ركية األمعاء و ينبه التبوّ 

 Carbacol: .قطورات عينية تستيدم لع ) الالوكوما 

 Pilocarpine:   لراز اللعلابإقطورات عينية تستيدم لع ) الالوكوما بالدرجلة األوللى، و  لوي لايلادة  
 عند مرضى جفام الفس )كبعض  االت السرران(.

  مضادات االستطبابCI :هلذه األدوية 

 }للرازات  تايللد اإأن نعلللس أن مقلللدات الكللولين ع ومللًا لللنفهس مضللادات االسللتطباب )والتللأثيرات الجانبيللة( يجللن 

 .})الهض ية، التنفسية، الدمعية، اللعابية، العرقية(

 ألنها تقبض القصبات وتايد اإ رازات. :Asthmaحاالت الربو   -

 ألنها تايد اإ رازات الهض ية. حاالت القرحة: -

 :التأثريات اجلانبية 

  :زيادة مفرزات 

 .Sweating، تعرق Salivationلعاب ، إ Lacrimationإدماع -

 .Urination، تبو  Diarrheaإسها   -
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 منبهات الكولينرجية )غري مباشرة التأثري( العكوسة:

 Tacrine: 
 .استيدامه م دود بسبن تأثيراته السامة على الكبد 

  الاهاي ر )يعبر ( االستيدام: عBBB  ويصل للCNS.) 

 Donepezil: 
 .وي   

 اهاي ر.االستيدام: ع ) ال 

 Physostigmine: 
 .)عيني )أو عضلي أو وريدي 

 :الالوكوما )عينيًا(. -  االستخدام 

 لكولين )كاألتروبين(  قنيًا.ترياق للتس س ب ضادات ا -                  

 Neostigmine: 
 وي أو  قني   

 .االستيدام: ع ) كسل الجهاز الهض ي والبولي بعد الع ليات الجرا ية 

 minePyridostig: 
 .وي أو  قني   

 :االت الوهن العضلي الو يس. االستخدام  

 منبهات الكولني )غري املباشرة( غري العكوسة:

 Malathione: .معالجة ق ل الرأس 

 Parathione: .مبيد  اري سام، ليض دواء 

 جهلاز  ثير عللىتلأمركبات الفوسفات العضوية )الباراثيون وال االثيون( مركبات سلامة قلد تلؤدي لل لوت بسلبن ال

 .التنفض مسببة تقبض قصبات شديد يؤدي ل  تناق. ست ر أيضًا بقسس الس وم

  الرتياقAntidote: 
 .)إعطاء  اصرات الكولين كاألتروبين )ل نع ارتباط األستيل كولين ب ستقب ته 

  إعطاء البراليدوكسيسPralidoxime [PAM] ((ات))ال يعطى عند التس س ب بيدات من نوع الكاربام. 
 

 :Cholinergic antagonistحاجبات الكولني 

 :تعطي تأثري معاكس لألستيل كولني 
 .)ال ضادات الكولينرجية ال باشرة: تأثيرها على مستوى ال ستقب ت الكولنرجية ) جن 

 .ال ضادات الكولينرجية غير ال باشرة: تايد من  عالية الكولين استراز 

  م نللا اسللتيدات م ال ركللن الللدوااي: بعضللها يسللتيدم لللداء باركنسللون )ال ظاسللتيدام معاكسللات الكللولين ييتلللب بللا

بعضلها  /لالوكوما(امقلدات الكولين بالاهاي ر(/ بعضها موسع  دقة )لف ص العين، بين ا تكون مضاد استطباب ب الة 

 .موسع للقصبات ل االت الربو/ بعضها مضاد تانج ل ضطرابات الهض ية/ بعضها مضاد للسلض البولي
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 )كل مضادات املوسكارين اليت سنذكرها تنافسية( Mاستخدام حاجبات املسكرين 

 .Benztropine, Trihexyphenidyl (Benzhexol) :عالج باركنسون

 .Atropine, Homatropine, Tropicamide :العني

 .Ipratropium :عالج الربو

 .,Hyoscine, mebeverine, alverine :اجلهاز اهلضمي )مضادات تشنج(

Glycopyrrolate, Dicyclomine. 

 .Oxybutynin :)للسلس البويل( اجلهاز البويل

Glycopyrrolate, Dicyclomine. 

 .Motion sickness: Scopolamineالدوار احلركي 
  

 تأثريات أخرى حلاصرات املوسكارين:

 ضللا ة إلللى ا تبللاس بللولي( باإ /]إمسللا [األمعللاء  ارتيللاء معظللس العضلل ت ال لسللاء )توسللع قصللبات/ نقللص  ركيللة
للى زيلادة إنقص معظس اإ لرازات )نقلص بلا رازات القصلبات/ جفلام  لس/ نقلص دملع/ انيفلاب تعلرق(/ باإضلا ة 

 رفيفة بقوة وعدد ضربات القلن.

 :قاعدة ذهبية لتسهيل احلفظ 
 يرات دي لله تلأثسلس، إن  صلر نظيلر اللوالودي و نظير الودي ه ا ج لتان متعاكستان موجودتين ربيعيًا  ي الج

بهات الودي و وكذلك منماابهة نوعًا ما لتأثير تنبيه الودي... ب عنى إن  اصرات نظير الودي تستيدم لع ) الرب
ن وكلذلك ن قوة القللتستيدم لنفض ال رب... وكذلك بالنسبة للقلن  نجد أن األدرينالين )الناقل الودي( يايد م

  اصرات ال سكارين.

 :Mعض التفاصيل عن حاجبات املسكرين ب

 Atropine: 
 :0.5  وي،  قني، عيني. جرعته  اإلعطاء mg. 

 :يلللة الكولنرج   لللص قعلللر العلللين )موسلللع لل دقلللة(، عللل ) تبلللارؤ القللللن، تريلللاق للتسللل س بال نبهلللات االستتتتخدام

 غير العكوسة(. AchE)مثبطات 
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 Scopolamine: 
 :وي،  قني، عيني. اإلعطاء   

 :ع ) دوار ال ركة، موسع لل دقة. االستخدام 

  مضادات االستطبابContraindication CI: 
 . )الالوكوما )الارق 

  تفعلة )قلد لجسلس ال رارتفاع ال رارة الاديد عند األرفا  بسبن غياب التعرق ال هلس جلدًا لتعلديل درجلة  لرارة ا

 تؤدي ل وت الطفل(.

  رط تنسج البروستات ال  يد BPHاألدوية  انهلا  روستات على ال ثانة  عند استع ا  هذه:  يث يضاط  يه الب

 تسبن ا تباسًا للبو  م ا يايد الضاط على ال ثانة.

ظ هلللا ال ضلللادة لل ساسلللية ك لللا بعلللض مضلللادات اللللذهان ت للللك مع H1)) نلللذكر هنلللا أن مضلللادات الهيسلللتامين  -

 تأثيرات مضادة لل وسكارين  يكون أيضًا لها مضادات االستطباب السابقة((.

 pratropiumI: 
  استنااقي، يعطى ب االت الربوAsthma  و االت االنسداد الراوي ال امنCOPD. 

 Propantheline: 
 وي، لع ) القر ة ال عدية  . 
  التأثريات اجلانبية حلاصرات املوسكارينM: 

  )نقص باإ رازات + نقص بتقلص معظس العضل ت ال لسلاء( سلع ية/ موجفلام  لس/  نقلص اإ لرازات القصلب

 .للقصبات/ ا تباس بو / إمسا / توسع  دقة... باإضا ة لايادة معد  ضربات القلن
 

 :Nاملناهضات النيكوتينية 

 :املستقبالت النيكوتينية تكون 
 )إما  ي العقد )الودية +نظيرة الودية Nn  أو  ي منطقة الوصل العصبي العضلي /Nm. 
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 :Nnاحلاجبات العقدية 

 تأثري حجب املستقبالت النيكوتينية يف العقد نقول: لنفهم 
  )تنبيه ال ستقب ت النيكوتينية  ي العقد )الودية + نظيرة الودية  ين وله لا األسلتيل كلول +ت رير األدرينالين

 تأثير متعاكض، لكن الالبة تكون لتأثيرات األستيل كولين.

 كلولين  ت األسلتيللعقدية سليؤدي لتلأثيرات معاكسلة لتلأثيراو منه نستنتج أن  جن هذه ال ستقب ت النيكوتينية ا

 وبالتالي تأثير ماابه للتأثير الناجس عن  جن ال ستقب ت ال وسكرينية.

  ن( سلتيل كلوليأاألوعية الدموية هي  الة شاذة  هي معصبة تعصين ودي  قط )ال يوجد أعصاب نظيرة ودية ت لرر

 ة )بالعقلد الوديلة هنلا( عند  جلن ال سلتقب ت النيكوتينيلة العقديل معاكسلة النورأدرينلالين   توسلع وعلااي

 شديد )انيفاب ضاط(.

 :إذاً ستكون تأثريات حجب املستقبالت النيكوتينية العقدية 
  ة إلللى تسللرع القلللن/ توسللع ال دقللة/ إمسللا / ا تبللاس بللولي/ جفللام  للس/ نقللص تعللرق/ توسللع قصللبي/ باإضللا

 ال ذكور سببه آنفًا. التوسع الوعااي الاديد )انيفاب ضاط(

  النيكوتنيNicotine: 
  عند إعطاؤه بجرعات قليلة .منبه للعقد الودية + نظيرة الودية 

  بجرعات عالية .)مثبط عقدي ) اجن 

 :بية اإقياء.اته الجانعلى شكل لصوقات جلدية أو علكة لكي يساعد على اإق ع عن التد ين. من تأثير االستخدام 

 Mecamylamine: 

  ث(.ضاط اليبي وي، االستيدام: ب االت ارتفاع الضاط الاديد و ال عند على األدوية األ رى )ارتفاع ال 

 Trimethaphan: 

  .قني، االستيدام: ب االت ارتفاع الضاط الاديد  

 :جلن ع لل أي أنله ي الفرق بين النيكوتين وباقي  اجبات العقلد أن النيكلوتين  اجلن نلازع ل سلتقطاب ) مالحظة

هللي سللتقطاب ) تقبل عللن رريللت اسللت رارية نللاع االسللتقطاب(/ أمللا ال للركبين اع للرين  ه للا ي نعللان نللاع االال سلل

 تعتبر مثبطات تنا سية(.

 :Nmحاجبات املستقبالت النيكوتينية يف الوصل العصيب العضلي 

 :ًتفعيل املستقبل النيكوتيين يؤدي إىل نزع االستقطاب، فمثال 
 بال سللللتقب ت النيكوتينيللللة  عنللللدما يللللرتبط األسللللتيل كللللولينNm  تللللؤدي إلللللى  للللتد قنللللوات الصللللوديوم  نللللاع

 تقلص العض ت. ت رير الكالسيوم بالابكة الهيولية الدا لية  االستقطاب 

  إذًا عند إعطاء  اجبات ال ستقب ت النيكوتينية .ارتياء عضلي 

  هناك نوعني من مثبطاتNm :املرخية للعضالت 
  مست ر )تنبيه مست ر يؤدي لتثبيط( نوع يسبن ناع استقطاب . غير تنا سيSuccinylcholine. 

 . )نوع يسبن منع لناع االستقطاب )تنا سيTubocurarine. 
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 Succinylcholine: 
  قني، يابه األسلتيل كلولين )لكلن بلد  األسلتيل C2سلنيل ال ؤسلتر ملع جاي لة كلولين وا لدة، يكلون سوكC4 

 تأثيره أرو . AchE يتيرب باألستيل كولين استراز  لكنه ال مؤسترا مع جاي تي كولين( 

 

 

 

 

 :يقوم السوكسنيل كولين بالتأثير على ال ستقب ت   آلية العملNm   ناع استقطاب مست ر  تقلص بسليط

اع تقللللص عضللللي/ رلللور ثلللاني اسلللت رار نللل ثلللس ارتيلللاء عضللللي. ) هلللو ي لللر بطلللورين: رلللور أو  نلللاع اسلللتقطاب 

 ارتياء(. االستقطاب 

 :لتهي ة ال ريض قبل الع ليات الجرا ية ك ر ي عضلي )لتسهيل التنبين(. االستيدام 

 Tubocurarine: 
  ،ي نع ناع االستقطاب )ال تفتد قنوات الصلوديوم(  آلية العمل:حقين ى أننلا نسلتطيع معاكسلة تلأثير تنا سلي ب عنل

 النيوستا ين(. مثل AchEتيل كولين استراز تأثيره بايادة تركيا األستيل كولين )عن رريت إعطاء مثبطات اللأس

 :مر ي عضلي. االستخدام 
 

 :Adrenergic agonistsاملنبهات األدرينرجية 

 .هي ال ركبات التي ستعطي تأثيرات ماابهة لتأثير النورأدرينالين 

  ال ستقب ت األدرينرجية منهلاα  وβ  تنقسلس إللى(α1  وα2  و... ونفلض الكل م علن الللβقلد ت ،)اجلد اللل توα  و الللβ 

ين لللا بتقللبض األوعيلللة  1α للي نفلللض العضللو وتع للل ن باللكل متعلللاكض )كاألوعيللة الدمويلللة  يللث أن مسلللتقب ت 

ن عللى  د ال ستقبليتوسع األوعية،  ييتلب تأثير النورأدرينالين على الوعاء الدموي  سن غاارة أ 2βمستقب ت 

  ساب اع ر(.

   ك ا تعتبر ال ستقب ت الدوبامينيلةD1,D2  مسلتقب ت أدرنرجيلة )يكلونD1 ت ال لسلاء مسلؤواًل علن العضل 

 (.CNS ي الل  D2زيادة الدم الوارد للكلية / بين ا  تنبيهه سيؤدي إلى توسع الاريان  للاريان الكلوي 

 )التأثيرات العامة للتنبيه األدرينرجي: )يابه نوعًا ما تأثير  صر ال سكارين. 

 ب ركة األمعاء واإ رازات الهض ية/ ا تباس بولي. توسع قصبي/ تسرع قلن/ نقص 

  :باإلضافة لتأثريات أخرى 
  ت فيا ت لل غليكوجينGlycogenolysis  عبر  ] ي الكبد[إلى غلوكوزβ2. 

  ت فيا إ راز األنسولين عبرβ2 

  إ راز الرينينRenin ]عبر  ] ي الكليةβ1. 

  ت لل الدسسLipolysis  عبرβ3. 

 رينرجية إىل:تقسم املنبهات األد 

  منبهات مباشرةDirect: تؤثر على ال ستقب ت األدرينرجية )ألفا أو بيتا( باكل مباشر. 

  منبهات غري مباشرةIndirect:  أو  /لتقاط النورأدرينلاليناتايد من  عالية النورأدرينالين عن رريت )إما تثبيط عود

 ة تأثيره.زياد م ا يايد من ك ية النورأدرينالين  عن رريت زيادة ت رر النورأدرينالين من الدرنات( 
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 األدوية املنبهة للمستقبالت األدرينرجية:

 

 

 
 

 :Catecholaminesالكاتيكول أمينات 
 ركسلليل( بنيتهللا الكي ياايللة ت للوي صللياة كللاتيكو  )موضلل ة بالاللكل  للي األعلللى، تتللألب مللن بنللان وجللذري هد

 N (-CHOH-CH2-NHR.)باإضا ة لألمين 

  ختتلف تسمية الكاتيكوألمني تبعاً للجذرR: 

 

 

 

  ي  ا  كان جذر الهدركسيل OH  لي السلسللة األمينيلة هلو H وكلان ،R=H  ين يصلبد ال ركلن دوبلام

 .ز(هدركسي  )نتذكر أن الدوبامين يت و  إلى نورأدرينالين بع لية هدركسلة للدوبامين بأنايس دوبامين

  ي  ا  كان جذر الهدركسيل OH  ي السلسلة األمينية هو CH3   ال ركنDobutamine. 

 قاعدة:

  كل ا كبر الجذرR   ألفة أكبر لل ستقب تβ. 

  إذًا نستنتج أن اإياوبروتيرينو  هو األكثر ألفة لل سلتقب تβ  و ذللك ألنR=(CH3)2درينلالين ، ثلس األR=CH3 ،

 (.αت ألدرينالين هو األكثر ألفة لل ستقب . )يكون اβهو األقل ألفًة لل  R=Hثس النورأدرينالين 

 ب عنى أن األدرينالين أكثر ألفة من النورأدرينالين على ك  ن طي ال ستقب ت ألفا وبيتا . 

catechol 
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 مقارنة عامة ما بني الكاتيكوألمينات والالكيتكوألمينات:

Catecholamines Non-catecholamines 

 تعطى   وياً  ال تعطى   وياً 

 بدء تأثير أبطأ سريع بدء تأثير

 مدة أرو  مدة تأثير قصيرة

  .BBBي كن أن تعبر الل  BBBال تعبر ال اجا الدماغي الدموي 

 بعض التفاصيل عن الكاتيكوألمينات:

 :الدوبامني 

 للي وا منيفضللة(  قنللي )ال يعطللى   ويللًا ككللل الكاتيكوألمينللات(، يللؤثر  للي ال سللتقب ت الدوبامينيللة )بتراكيلل 

 بتراكيا أعلى. α1و  β1ت األدرينرجية ال ستقب 

  االستيدام: الصدمة القلبية/ قصور القلن اال تقانيCongestive heart failure (CHF). 

  الفال الكلويRenal failure مستقب ت( ألن الدوبامين يوسع الارايين الكلوية :D1.) 

 1تأثيره على مستقب ت التأثيرات الجانبية: قد يسبن بالجرعات العالية ارتفاعًا للضاط بα. 

  األدرينالنيEpinephrine: 

  قني )قد ي قن  ي القلن(، يؤثر  ي ال ستقب ت α1,α2,β1,β2النورأدرينالين( . )أكثر ألفة أللفا وبيتا من 

 :االستخدام 
ع صللطنانلله يثللبط األالالوكومللا: رغللس أن األدرينللالين يوسللع ال دقللة إال أنلله يسللتيدم لعلل ) الالوكومللا، ل للاذا   -

 اليلط ال ااي ولكنه ليض  يار أو   ي الع ).

 ارتياء القصبات. ( β2يقوم األدرينالين بتوسيع القصبات )عبر  :Asthmaالربو  -

ر )مثلللل ال يلللدرات السلللنية(: علللن رريلللت التلللأثي Local anestheticsمالللاركة ملللع ال يلللدرات ال وضلللعية  -

 . صر التأثير ب كان ال قن تقبض األوعية  α1 ب ستقب ت 

 قارع ناوم و اصة  ي  الة الرعام. -

 قصور القلن اال تقاني و  االت الصدمة القلبية. -

 دي إلى:ن بادة ويؤالصدمة التآقية هي  الة متقدمة من ال ساسية،  يث يت رر الهيستامي الصدمة التآقية: -

  )توسع األوعية الدموية + انيفاب ضاط + تضيت قصبات )قد تكون م يتة ينالين.دريعاكسها كلها األ 

  اإليزوبروتريينولIsoproterenol: 

  استنااقي(، يؤثر  ي( قني، بياخ β1,β2 .)ال يؤثر  ي ألفا( 

 :عبر  االستخدام( االت الربو β2.ك ا يستيدم ب االت توقب القلن والصدمة القلبية ،) 

  النورأدرينالنيNorepinephrine: 

  قني، ينبه مستقب ت α1,α2,β1. 

 :ت انيفاب الضاط.ب اال االستخدام 
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Non-catecholamines تؤثر مجيعها يف :β 

 Salmeterol: 
  ،بياخ قصبي 

 :وقااي(.  هو دواء  االت الربو )يت يا هذا الدواء ب دة تأثيره الطويلة وبدء تأثيره البطيئ االستخدام 
 Terbutaline: 

 .بياخ أو   ويًا أو ت ت الجلد 

 :ي  ت التأثيرتقلصات الر  ية ال بكرة )ي نع اإجهاب( عن رري ي  االت الربو، ومانع لل االستخدام β2. 

 Ritodrine: 
 .قني أو   وي  

 :االت الربو، مانع للتقلصات الر  ية ال بكرة. االستخدام  

 Albuterol (Salbutamol و الت )Metaproterenol: 
 .بياخ أو   ويًا 

 :يعطيللللان ب للللاالت الربللللو. )ميّللللا بللللين  االستتتتتخدامnolIsoprotere  الكللللاتيكوألميني واللللللproterenolMeta 

 الايركاتيكوألميني(.

 Isotharine  وPirbuterol  وBitolterol: 
 .بياخ، تعطى ب االت الربو 

 املقلدة )الناهضة( األدرينرجية غري مباشرة التأثري: األدوية

  األمفيتامنيAmphetamine: 
 :وبيتا. الذي ينبه بدوره مستقب ت ألفايايد من ت رر النورأدرينالين  فموي، آلية التأثري 

 :االستخدام 
 ألنه ييفب الاهية ن و الطعام. حاالت البدانة: -

 كونه ينبه الج لة العصبية ال ركاية. النعاس الشديد: -

 عند األرفا . ADHDمت زمة  رط ال ركة و ضعب االنتباه  -

  اإلفدرينEphedrine: 
 فا وبيتا.نورأدرينالين الذي ينبه بدوره مستقب ت أل  وي،  قني. آلية التأثير: يايد من ت رر ال 

 :االستخدام 
 .αا تقان األنب: يقبض األوعية األنفية بالتأثير على مستقب ت  -

  االت الربو. -

 الصدمة )انيفاب الضاط(: ألنه ير ع الضاط. -

 Methylphenidate: 
 .وهو عبارة عن مستقلن لألمفيتامين.   وي 
 تقاط النورأدرينالين.آلية تأثيره: تثبيط عود ال 
 :االستخدام 
 النعاس الاديد. -

 .ADHD الة  رط ال ركة وضعب االنتباه عند األرفا   -
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 :Adrenergic antagonistsاملضادات )مناهضات( األدرينرجية 

 :تقسم مناهضات األدرينرجية )كالعادة( إىل 
  اصرات ( مناهضات مباشرة: تعاكض على مستوى ال ستقبل مباشرًةα ات و اصرβ.) 

 .مناهضات غير مباشرة: تثبط ت رر الناقل العصبي )نورأدرينالين( من العصبون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 α (α Blockers:)حاجبات املستقبالت األدرينرجية 

 :استخداماهتا 
  خفض الضغطAntihypertensive: 

  ب ا أن تنبيهα1   تقلص العض ت ال لساء لألوعية  زيادة ال قاومة الوعااية  لضاطاارتفاع 

  إذًا  ان تثبيطα1   ارتياء العض ت ال لساء لألوعية  انيفاب ال قاومة الوعااية يفاب الضاط.ان 

  الة  رط تنسج البروستات ال  يد BPH (Benign prostatic hypertrophy:) 

  يضاط البروستات هنا على ال ثانة .تبو  صعن ومؤلس 

  إعطاء  اصراتα  ثانة والبروستات ارتياء عنت ال  و .تيفيب الضاط على القناة الناقلة للب 

  تعتبر  اصرات ألفا معالجة عرضية للل (BPH لبروسلتات، للذا  هي تعالج األعراب  قط وال ت ل ماكلة تضيس ا

 (.reductase inhibitors-5نكون ب اجة إضا ة زمرة دوااية تيفب من تضيس البروستات كالل 

 حاالت ورم لب الكظر Pheocromocytoma: 

  )يترا للت ال للرب مللع إ للراز شللديد لللل )األدرينللالين + نللور أدرينللالين ا تعللالج ال الللة ارتفللاع ضللاط شللديد، لللذ

 ب اصرات ألفا.

 :التأثريات اجلانبية 
 .)هبوط ضاط انتصابي )دو ة عند الت و  من وضعية االستلقاء للوقوم  جأًة 

  تسرع قلنTachycardia اب الضاط(.انعكاسي )بسبن انيف 

  دو ةDizziness. 
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 :α1 selectiveاالنتقائية  α1حاجبات 

 Prazosin  وTerazosin  وDoxazosin: 
  وي، ت جن مستقب ت  α1. 

 :االستخدام 
 .BPHع )  رط تنسج البروستات ال  يد  -

  ا ضات ضاط. -

 :التأثريات اجلانبية 
 هبوط ضاط انتصابي، تسرع ضربات القلن )انعكاسي(. -

 :Non-selective α blockersغري االنتقائية  αحاجبات 

Phentolamine Phenoxybenzamine 

 فموي حقين
 غري عكوس، وطويل التأثري عكوس، وقصري التأثري

 :االستخدامات

  الة ارتفاع ضاط الدم. -

 ورم لن الكظر. تاييص -

 .Reynaudع ) داء رينو  -

 :االستخدامات

 ورم لن الكظر. تاييص + ع ) -

 رينو. ع ) داء -

 :SEالتأثريات اجلانبية 
 Arrythmiasتسرع قلبي واضطراب نظس القلن  -

 )قد يؤدي لذب ة قلبية(

 هبوط ضاط انتصابي. -

 :SEالتأثريات اجلانبية 

 تسرع قلبي. -

 هبوط ضاط انتصابي. -

   يسبن النعاس. BBBيعبر  -

 :β β Blockersحاجبات املستقبالت 

  اجبلللات β تقسلللس إللللى  اجبلللات انتقلللااي للللل β1  ال يوجلللد  اجلللن انتقلللااي للللل(β2 ألنللله سللليؤدي لتقلللبض  ،)قصلللبات

 .β2و  β1و اجبات غير انتقااية ت جن 

  جن β1   تبارؤ  ي علدد ضلربات القللن  نقلص  لي قلوة تقللص العضللة القلبيلة نقلص نتلا) القللن  

 عية(.أ فضت الضاط بانقاص ال قاومة ال  يطية لألو αنقص  ي ضاط الدم. )نتذكر أن  اجبات 

  تت يللا بعللض  اجبللاتβ  نللد بدايللة عبكونهللا  اجبللات جاايللة، ب عنللى أن لهللا  عاليللة بدايللة منبهللة  هللي تعطللي

 .βاستيدامها تأثير منبه لل ستقب ت 

  بعض  اجباتβ .لها تأثير ميدر موضعي 

  تستيدم  اجباتβ  ي ع )  لاالت الالوكوملا ولكلن يجلن أن يكلون  اجلن β ر موضلعي ال ي للك تلأثير ميلد

 )ألن األلس مهس ب الة الالوكوما ك اعر ليطورة ال الة(.

  من مضادات استطباب  اصراتβ  سلتقب ت غير االنتقااية  ي جاالت مرضى الربو وذللك ألنهلا ت جلن الβ2 

 .يؤدي إلى تضيت القصبات 
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  مضادات االستطباب األ رى ل اصرات(β.)داء رينو/ قصور درق/ قصور القلن : 

  اصرات  (ت تاβ ا.)نس اب تدريجي )ألنها تسبن مت زمة انس اب 

  تيفي أعراب انيفاب سكر الدم .تعطى ب ذر ل رضى السكري 

  االستخدامات العالجية حلاجبات مستقبالتβ: 

 .االت ارتفاع الضاط  

  حاالت الذحبة القلبيةAngina pectoris: 

 وارد للعضلة القلبية.ع ) الذب ة القلبية ع ومًا يكون: إما بايادة ك ية األكسجين ال  -

للن + قلوة تلنقص علدد ضلربات الق β أو تنقص  اجة العضلة القلبية لألكسجين من     إعطاء  اجبات   -

 تنقص ك ية األكسجين التي ي تاجها القلن. التقلص 

  ي إلى نوبةلتجنن التنبيه الودي البداي الذي قد يؤد ال اجبات االنتقااية  قط ي هذه ال الة نعطي. 

 شاء العضلة القلبية احتMI: 

  للاالت الذب للة القلبيللة  ((  يوجللد تصلللن إكليلللي  للي الاللرايين اإكليليللة جين نقللص ك يللة األكسلل

 الواصلة للعضلة القلبية ((

  أمللا  للي  للاالت اال تاللاء يوجللد انسللداد تللام علللى  عللدم وصللو  ك يللة األكسللجين إلللى منللارت مللن القلللن

 افى.ال الة إسعا ية يجن نقل ال ريض مباشرًة إلى ال اإر ق  تت اوت الي يا، وتعتبر هذه 

  معالجة اضطراب نظس القلنArrythmias: 

  جن مستقب ت β  .يفيد  ي  االت تسرع القلن 

 .ي  االت تسرع القلن  

  حاالت الشقيقةMigraine: 

  تستيدم  اجباتβ .ي الوقاية من نوبات الاقيقة  

  حاالت فرط نشاط الدرقHyperthyroidism :)العاصفة الدرقية( 

  للفهلللس(  لللرط اللللدرق(  لللرط إ لللراز التيروكسلللين  نواقلللل زيلللادة  ساسلللية ال سلللتقب ت األدرينرجيلللة لل

 يكون ال ريض ذو ضاط مرتفع وتسرع قلن. العصبية 

  إعطاء  اجباتβ .)ييفب من تسرع القلن وييفض الضاط )ولكنها ال تعالج  رط الدرق 

 يث أن  اجبات ( الالوكوما β .)تيفض من إ راز اليلط ال ااي 

  القلقAnxiety: .ألن  االت القلت تترا ت مع  فقان قلن وزيادة  عالية الودي 

 :التأثريات اجلانبية 
 .)تبارؤ شديد بضربات القلن )هبوط ضاط 

  مضاد استطباب( تضيت قصباتCI  ب االت الربو واللCOPD.) 

 .ضعب  ي الوظيفة الجنسية 

 ه لداء رينو، لذا يكون داء رينو مضاد استطباب(. برودة أررام )مااب 

 .)قصور القلن )مضاد استطباب أيضًا 
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 االستخدامات العالجية انتقائية املستقبالت طريقة اإلعطاء اسم املركب
lolAcebuto وي   Β1  ،ارتفاع الضاط، الذب ة القلبية

 B1   وي،  قن وريدي lolAtenlo  رط الدرق
lolMetopro  ،قن وريدي  وي  B1 

Esmolol حقن وريدي B1 ،)ًارتفاع الضغط )إسعافيا 
 اضطراب نظس القلن

Bisoprolol وي   B1 ارتفاع الضاط 

Pindolol غير انتقااي    وي
(B1,B2) 

ارتفاع الضاط، الذب ة القلبة، 
  رط الدرق

Nadolol غير انتقااي    وي
(B1,B2) 

ارتفاع الضاط، الذب ة القلبة، 
 ق، الالوكوما. رط الدر

Propranolol غير انتقااي    وي،  قن وريدي
(B1,B2) 

اارتفاع الضاط، الذب ة القلبية، 
  رط الدرق

 الالوكوما. ،الشقيقة، الرهاب
Timolol غير انتقااي  ،   ويعيين

(B1,B2) 
، ارتفاع الضاط، الغلوكوما

 الذب ة القلبية،  رط الدرق.
Sotalol غير انتقااي    وي

(B1,B2) 
ارتفاع الضاط، الذب ة القلبية، 

  رط الدرق.

Labetalol غير انتقااي    وي،  قن وريدي
(B1,B2 و )α 

 ارتفاع الضاط، الذب ة القلبية

Carvedilol غير انتقااي    وي
(B1,B2 و )α  

  اإليزمولولEsmolol: ز ال تتجلاو ه قصليرةيعطلى  قنلًا وريلديًا  هلو يسلتيدم  لي ال لاالت اإسلعا ية وملدة تلأثير

 دقاات. 10

  التPropranolol:  يعبر اللBBB سلر  ) اللة )م ن للدسس( للذا يسلتيدم  لي الالقيقة، ك لا يسلتيدم لرهلاب ال 

 واالكت اب. Nightmaresمن  االت القلت(، من آثاره الجانبية الكوابيض 

  التTimolol: .يستيدم  ي الالوكوما )ارتفاع ضاط العين( باكل قطورات عينية 

 :ننهي هذا الفصل بال ديث عن 

 :Indirectغري املباشرة  βحاجبات 

 .))الرياربين هو قلويد نباتي، يعا  من نبات الراولفيا(( 
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 املساحيق 1

  نقاط ذهبية نقاط ذهبية     
  

 وحملة: تعريف

 عر ةأب محلييةأ%أ،ييتأاكليص لأا  ي 99هي أقدي شأليصيأاليي  عر أ، يمكن أن صيتأقمأداييً  شأخاريًاأقكأر   يً  أد يمأ 

 قرمى ا  ا ح قأقثن ءأد ن  ه أثمأدًحولأكلص لأ

 :ميزات املساحيق

 أ  ًي   أدصيومأفًيم اث م أكأباكلص لأا  لبةأا ج فةأقكثمأثب دً أ،تأاكلص لأا ا ئلةأكّمأا   ءأكسطأ،ن سبأ ن وأا جم

أد زنتأاكلص لأا  لبةأقكبم 

 غنزنييوشأاا  ايي ح قألييصيأاليي  عر أ،ن سييبأ  ييمنأاكخكنييةأااعأا جم يي عأا     يية أ،ثيييأ،اييحو أدييم أسيي ل ص عأ  

أغماش أ5-1 ًهأ م

 حيالأكأعأ هز أ ار يا  ا ح قأا   ط  أف ونً أااعأسم ةأارحالأقكبمأ،تأاكلص لأا  يلبةأاكريمى أكرهي أ،ةًًيةأ

أد مأب محلةأا ًةًتأقكًع 

  أ،ن سبةأ ألطة لأكأا  مضىأا ذنتأن  رومأ،تأال وبةأف أا بلع

 مساوئ املساحيق:

  أال وبةأدقن عأا ط مأا ا ءأغ مأا  اًحب

 أ  كيأكب م غ مأ،ن سبةأإل ط ءأاكخكنةأااعأا ة    ةأا     ة أح ُثأقمأق أرطأأف أ م ًه أد أناببأ،ش

  أغ مأ،ن سبةأ ًوزنعأاكخكنةأا   الةأ لمطوبةأقكأا ق بلةأ ل  و ة

      أغ مأ،ن سبةأإل ط ءأاكخكنةأا   ملةأ ل
 

 نقاط تكنولوجية:

 ش أغ يمأا قييوادني فم أكن صييتأكشياأهيذاأا ًني فمأ بيماأدغ يمأا ليوم أ ني أ،يزمأ،ايحود تأقكأقكثيمأن صيتأقمأنحي  أد

أارطا أغ زاع أقكأح ك أد  عأ ل ا ح ق 

 :املساحيق أجزاء صلبة لكنها حتمل خواص عائدة حلاالت املادة األخرى، فهي 

   أدشبهأا اوائيأف أد بل ًه أ ارا  ب أك  أقرّه أدأرذألصيأا  بو أا ً أدوضعأف ه

 أق بل ًه أا صب م أ ارضغ ط دشبهأا غ زاعأب
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Micro Metrics: 

 هي اخلواص اليت ختتلف هبا اجلسيمات الصغرية )كاملساحيق( عن الكبرية، ومنها: 

 حتديد حجم املسحوق و توزع حجمه:

 :الطرق اليدوية 

 :اجملهر 

أع صًمكريي قكأاأ، صييمكم أ600-0.5)أهيي أطمنقييةأحج  ييةأ ًح نيي أاكب يي خ أكأن صييتأاسييً  اشأا  جهييمأا ضييوئ أ-

أ ، صمكم أ0.01-10)

أ  احو أ لىأاكديأ إلح طةأب وااله ا ا مأ،تأأ500-200 ن أاسً   لأا  جهمأنجبأخ اسةأحوا  أأ-

 :املنخل 

أدة ي أفي أدح ني أقب ي خأكأب  ًي   أعأ، صيمكم أ5000-50ه أطمنقةأكزر ةأ ًح ن أاكب  خ أدُحي خأاكب ي خأ،ي أبي تأأ-

أ  ًا أا جا   عأا غمكن نةأكره أالغ م 

 :الطرق اآللية 

 :عدادة كولرت 

أد ً  أ لىأد  سأا  ق ك،ةأا صهمب ئ ةأ ًح ن أقب  خأا جا   ع أك، صمكم أأ500-0.5دق سأاكب  خأب تأأ-

مّأنطبيقأا      ية أثيأدًأ اأ،تأحجمد ت أد لقأا   خ أا  ماخأد  سأدوزعأقب  خه أف أس ئيأكهم  ًي أفي أا حجيم أ-

أ سيبألي ده  ىأا حجم أا  ارل ةأ،تأفًحةأ،ح خ أكأداببأ،  كديةأك ور يةأدًنفم أك ومأفً ريأا جا   عأإ

أطمخًاأ،عأحجمأا جا مأا   بم 

 :الرتسيب 

أ، صمكم أكأن ً  أ لىأد رومأسًوكس أقكأب سً  اشأا ًثة ي أ500-1نق سأاكب  خأأ-

 :تشتت الضوء الديناميكي 

 ييم أ جايي   عأا صباا  ييغ م أأار ييمامأا ضييوءأق،يي أأدقييوشأ لييىأداييل طأا ل ييز أ لييىأا   نييةاأح ييُثأداييببأا جايي   عأ-

أفًاببأارًش  أا ضوء 

أد ً  أد رومأسًوكسأقننشً نت أ-

 شكل أجزاء املسحوق و معامل الشكل:

 أا  جهم قفضيأطمنقةأ ً   زأقلص لأاك زاءأهلص لأد أدصومأ،وح  أقكأ، ًلةة أك صيأ،احو أقب  خأكأق  

 مساحة السطح النوعي للمسحوق:

 ،تأا  اييحو  أ،يغيماشأأ1كحيي  أا صًليةأ)ا يوزم أ،ييتأا  ي خ  أق أ،اي حةأا اييط أا   يمـأ لًة  ييأ يييأسيط اي حةأهي أ

أ 2كاح ده أغ/ش

   أد ًلاأ،ا حةأا اط أا نو  أبحابألمكطأا ًحض مأكأا   خ أا  حضم

 أغ زأاآلزكع أثمّأنُ م أيا نو  أب خ،  صأا  احو أ غ زأاآلزكعاأح ُثأنًمأدبمن أا  احو أب آلزكعأا ا ئأا اط نًمأد  سأ

 املسامية:

 أد طىأكنابةأ،ئونةأ)  سأ ه أكاح    جمأا هواءأ لحجمأا صل أ ل  خ  أكه أرابةأح



 املساحيق: 1الفصل 

116 

 

 أا،ً  ال ةأا  احو  زن خ أ،ا حةأا اط أا نو  أكأف دة  أ

 نييًمأدح نيي أا  ايي ، ةأب سييً  اشأ،  خ ييةأWashburnاييوائيأا ييتأطمنييقأإضيي فةأسيي ئيأعأنحيييأا  اييحو  أقكثييمأأ 

أسً  ا،ً أهوأا زئبق ا

 املسام على: تؤثر 
 أ  ا ، ة  ارًش  أا ا ئيأف أا  احو أب ادةأطمخنةأ)دزخاخأب زخن خأاا ًةًت أاعرحال أاعخ،  صأك

 احلالة البللورية  للمسحوق:

  :تقسم أشكال اجلسيمات الصلبة للمسحوق إىل 
    بللو نةأكأ  ن ةأا شصيأا بللو 

 لعديم الشك الشكل البللوري
أ بنىأ شوائ ةأ بنىأ،نظ ةأ،ًصم  

 يييهأخ  يييةأار يييه  أ،حييي خ  أدة ييي أفييي أدح نييي أا هونيييةأ

أ  ل  خ أا نق ة

 ييهأ،جيي لأار ييه  أنايي ىأبيي  ًحولأا ز يي    أعأنة يي أفيي أ

أ دح ن أا هونة

أ عأن ممأاكل ةأا ا ن ةأ نصشاأ نهأب ر مامأاكل ةأا ا ن ةأ)زاكنةأبماغ 

أ كثمأارحاًعأكأقديأثب دً قأ قديأارحاًعأكأقكثمأثب دً 
 

 ية؟يائية و احليودة الفيزهل تتعدد األشكال البللورية للمادة الواحدة؟ و ما تأثري ذلك على خواص املا 

 أولأ هأثاثةأقلص ل كأا ب  اس ً ،أ4ن صتأ ب ضأا  واخأقمأد لكأقكثمأ،تألصيأبللو  اأفزب  أا ص ك كأ ه أأر م

  الف الشكل البللوري:باخت الفيزيائيةتتأثر الصفات 
 بأ  ًيي   أن ييبد ًليياأاعرايي  ب ةأحاييبألييصيأا بللييو اع أف كلييص لأاإلبمنييةأدًصًيييأكأدصييومأاليي بةأاعرايي  بأكأ 

أال  غًه أبشصيأ،ضغوط ع 

  أك  أعأد  غأاكلص لأاإلبمنةأك اًحضماعأحقن ةأكره أدًماكمأكأدا أ قسأا  حقت

  لبللوري:للدواء باختالف الشكل ا احليويةتتأثر الصفات 
 بح لدوائي التأثري لال عالقة ح ُثأد ًلاأل  أا ًأث مأدب ً أعرًانأاعرحا  ةأبحابأا شصيأا بللو   أكأ صتأ 

أم  )ف   كاءأا   فضأ لشحوشأنبقىأر فضأ لشحوشأبأ ألصيأبللو  أك أذاته بالشكل البللوري

 :أهيوأط أ)كب  ًي  سيلصيأا جا   عأا ح  أهوأا شصيأا صمك اأح ُثأقرّهأا شصيأا ذ أن لكأقديأ،ا حةأأمالحظة 

أا شصيأاكديأارحا  ةأقنضً   

 جتانس املسحوق:

     ود تأقكأةيةأ،يتأ،ايحهوأا ًوزعأا  ً  ثيأ ل ي خ أا واحي  أفي أ   يعأق يزاءأا  ايحو  أكأرهيًمأبيهأفي أا  يزائ أا

أ ، خ أل ن  أا ة    ةأبص   عأدل لة أقكثمأ)ر والً أ ن أك وخ

 :مترين 
 غماشأ،تأ، خ أأ5  نن أAغماشأ،تأ، خ أأ15كأأBأك اأرقوشأب زمأه د تأا   خد ت؟أ

 أ غيماشأ،يتأا  ي خ أ5ح ُثأر زمأب انًةأأا  زمأا هن س رًبعأطمنقةأAغيماشأ،يتأا  ي خ أأ5،يعأأBغيماشأأ10ف ًشيصيأأ

أ Bبق ةأ،تأا   خ أغماشأا  ًأ10،تأا  زن أرقوشأب ز ه أ،عأا ي
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 كثافة املسحوق:

 :هي وزن واحدة احلجم، و تُقسم إىل 
 :أعأنو  أق أهواءأب تأ ا   عأا  احو   كثافة حقيقية

 :أكث فةأد بئةأظ همنة أككث فةأد بئةأ بً ة  كثافة التعبئة

 االحتكاك بني أجزاء املسحوق:

 اكنةأا ًصوشأدقيأاعرا  ب ةأب زخن خأاعحًص ك أكأنق سأاعحًص كأبيأزAngle of reposeأا  ادةأب نه  أطمخنة أح ُثأدصومأ

 االنسيابية و قابلية املسحوق لالنضغاط:

 أ  ل ةأا ً بئة أ شأكأدج رسدزخاخأد بل ةأا  احو أ ارضغ طأب زخن خأاعرا  ب ةاأح ُثأد صتأاعرا  ب ةأا  نًظ ةأ،تأارًظ

 أ ادةأطمخنةأ)دزخاخأب زخن خأحجمأا جا   ع  دصومأا  ادةأب تأحجمأاك زاءأكأاعرا  ب ةأ

 أىأاعرحا  ة؟! ًأث مأ لا،تأا   مكنأقّمأاك زاءأا  غ م أااعأارحا  ةأقفضيأ،تأا صب م  أفص اأرحاتأاعرا  ب ةأخكمأ

  أنًمأا لجوءأ   ل ةأا ًحث مأ حيأهذهأا  شصلة

 :يأليصيأإ يىأكيقليص لأهيذهأاك يزاءأنيًمأ خأ ن أخ اسةأحجيوشأق يزاءأا  ايحو  أك ليً ل أ،يتأ شيوائ ةأأمالحظة

أا شصيأا صمك أا  ص فئأ ه 
    

 دراسة توزع احلجم جلزيئات املساحيق من خالل عملية النخل:

  أنًمأاسً  اشأ،ن ريأخسًو نةأر الة أااعأفًح عأ،مب ةأكأقب  خأ،ًا كنة

 دق سأقب  خأا  ن ريأبواح  أا يأMesh أ،تأا  ن ي أاأكأه أ  خأا ةًح عأف أاإلرشأا واح

  عند ازدياد الـMesh: 

   أن غمأد  سأا ةًحةأا واح   أ●أأأأأأأنزخاخأ  خأا ةًح عأف أاإلرشأا واح

 د ًلاأا  ن ريأا  سًو نةأ تأب ضه أبياأ 

  أيأح و ةأ،ثلى ا ق   أ لىأا ح و ةاأح ُثأ صيأ،ن أ●أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدطمأا ةًحة

 لى عملية النخل:العوامل املؤثرة ع 

 شكل الفتحات
 شكل األجزاء املراد خنلها

أ كل  أازخاخعأقالب أا ن يأقال بأ ك   عأا  واخأا  ن و ةأ)ا ح و ة 

أ نو  أكدتأ،ث    أعأر ممأ نهأزن خً أقكأرق  رً أ ز،تأا ن ي

أ د  قأ  ل ةأا ن يدًص سأكأ ك وخأق زاءأر   ة

أ شصيأكًلةأد  بأ  ل ةأا ن يدد أدً  سكأاك زاءأكأ د  سكأا  احو 

أ ل ةا  احو أا هشأدًصامأق زاؤهأكأد غماأ،  أن ثمأسلبً أ لىأا   أ هش لةأا  احو 

أ هيأا قوىأا  طبقةأ  وخنةأقشأقفق ةأ طمنقةأا مم
أ
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 :مالحظات 

 ح خعأ،نظ ةأا يأISOأ، صمكم أ1000-45اب  خأا  ن ريأا  سًو نةأب تأأ
 أ ب  ً  ن أصومأا  ن يأاكأا قطمأاككبمأف أاك لىأكأدًن د أاكدط   ن أا ن يأدمدبأا  ن ريأبح ثأن
 ىأدوسعأ مأد خ أإا  ن ريأا  اً  ،ةأف أ  ل ةأا ًحث مأ  اتأ،ن ريأخسًو نة أكمأ  ل ةأا ضغطأقثن ءأا ًحث 

أا ةًح عأبشصيأغ مأ،نًظم 
 

 توصيف املساحيق:

  ضمن فئات:بعد عملية النخل تصنف املساحيق وفقاً لتوزع أبعادها 
 :ا  احو أا  شتأأأكربهاCoarse أ
 :ا  احو أف ئقأا ن و،ةأأأصغرهاSuper fine أ

 :وسنورد ضمن اجلدول التايل صفات اثنني من أهم الفئات حسب الدستور 
 Fineاملسحوق الناعم  Coarseاملسحوق اخلشن 

أ1400%أ،تأكًلةأا  ا ح قأد يمأ بيمأا  ن ييأ95  سأقديأ،تأ
أ، صمكم 

%أ،ييتأكًلييةأا  ايي ح قأد ييمأ بييمأا  ن يييأ40،ييتأأك يي سأقكثييم
أ، صمكم أ355

%أ،ييتأكًلييةأا  ايي ح قأد ييمأ بييمأا  ن يييأ95 يي سأقديييأ،ييتأ
أ، صمكم أ180

%أ،تأكًلةأا  ا ح قأد مأ بمأا  ن ييأ40ك  سأقكثمأ،تأ
أ، صمكم أ125 أ

 

 مالحظات تكنولوجية:

  أكل  أك رتأقب  خأا  ا ح قأ،ًج راةأك مأا  زمأقفضي

 أ  ةأ ل  ،ل ت سد أداببأأ هأ ن أا ً  ،يأ،عأا  ا ح قأااعأا ن و،ةأا     ةاأح ُثأقره أدًط نمأبشصيأكب مأكنجبأاعرًب

 أمع كل  أك رتأاكب  خأالغ م أدصومأ،ا حةأا اط أا نو  أقكبم أفً ب أا ًة  اعأا ص    ئ ةأقس

 أش اك زاءأا صب م أغ مأ،ةضلةأف أاكلص لأا حقن ةأكره أداببأق مأكأد من

 مشاكل زيادة نعومة املساحيق:

  أا ًزهم أ ذبأا   ء أا ًأثمأب  هواء أا ًأثمأب  نو  أفق امأا مائحة

 أ  خ أ لضوء  هوأفق امأا  احو أ ل  ء أكأنجبأا ً   زأب نهأكأب تأ، طل أا ةلو  أ)إال ا أا   :التزهر

 :جذب املاء 
 ا يأDeliquescentأً  ع ه أ،ا ح قأداحبأا مطوبةأ،تأا جوأكأدأ
    أنجبأا ً   زأب تأا  واخأا   و ةأكأا  زائ أسهلةأاعر ه
 أ حما  ا مطوبةأا  طلقةأدل لةأا ًأثمأب   أكأ صتأدن ةضأا مطوبةأا ناب ة ن أ فعأخ  ةأا حما  أ

 

 مالحظات ختامية:

 ا  نةوريي عأ)ا  زفييو اع أInsufflationsدجيي كناأأدُيي ريأإ ييىأهيي أقلييص لأاليي  عر ةأبشييصيأ،ايي ح قأر   ييةأ يي ًاأ
أا جامأبواسطةأ ه زأر ص 

 أ،ب ض أحو أقسن ما  احو أا    اأ،تأس ل ص عأاك  ن وشأا   ئ ةأكأب صمبور عأا  وخنوشأكأا صزنل ًولأنة  أك ا

  أا  احو أا    اأ،تأد  ولأكأح ضأا بو نكأكأقكا  أا زركأنة  أك زنيأ لً م أكأ،طهم
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 الزيوت العطرية 1

  نقاط ذهبية نقاط ذهبية     
 

 عاريات البذور

القسم  االسم الالتيين النبات
 لاالستعما الرتكيب الكيميائي املستعمل

 :الفصيلة الصنوبرية
 ،pinene α-بيناااااااي  -ألفاااااااا .كل النبات Pinus martime :الصنوبر البحري

 ،ß-pinene بينااااااااي -بيتااااااااا

 .الكامفي ، الليموني 

ياااااااااا  جخار –مقشااااااااا  

تاااا سي   ااااا   -محماااا 

 .)ج عات كبي ة(

كونيف وزياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   .الب اعم Pinus sylvestris :الصنوبر احلراجي

Coniferoside 

 .Pinitolبينيتول 

مطهااا ة أاااض أمااا ا  

 .المجاري التنفسية

 .م رة

 :Cupressaceesالفصيلة السروية 
 Cupressus :السرو

sempervirences 
زياااااااااااي عطااااااااااا ي البناااااااااااي   .المخاريط

مفي  والكاانني ، وواول والكا
ت بيناااااااض يااااااا ع   اااااااي رول 

Cedrol. 

 .موان تانينية كاتشيه

قااع   ،مضان لإل اهال

 .نزوف

 Thuyas :العفصة الغربية

occidentalis 
أوصاااااااااااااااااااااا  

  .شج ةال

 مواد عفصية
 زيوت عطرية:

 .Thuyoneتويو   -

 .Fenchoneأنشو   -

 .Pineneبيني   -

 .Borneolبورنيول  -

بخاااااااااااوا  قابضاااااااااااة 

 .ومطمثة

 Juniperus :هبلاأل

Sabina 
مززز يع لعزززرو ريزززر و ربو ات  .المخاريط

 تربينية:

   بينيPinene  اابيني  ،
Sabinene  كااااااااااانيني ،
Cadinene. 

 أغوال:
  السابينولSabinol 

 .تا ينات

 .ت سي  مُطم ِّث
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 Juniperus :العرعر العادي

communis 

يحااوي علاا   زيززع عطززري  .المخاريط

أاااض   Pinene البيناااي 

 فتية.ال الثمار

   كمااااااااااا تحااااااااااوي علاااااااااا

كاااامفي  وكاااان ي  أاااض 

 .الناضجةالثمار 

 ماااااااااا  ة تاااااااااا ع   ومااااااااااانة

الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااونيب ي  

Juniperine 

  باإلضززززززززززا ة    مززززززززززواد
  ينولية هلا تأثري مر .

كمااا ا اات ملي  ،ماا ر

 .الثمار موان هاضمة

 .مضانات أكس ة

 Juniperus :الكاد

oxycedrus 

 بخاصاة  حوم رير وجينيزة .المخاريط

 .الكانني 

حيتززززوي عيزززز   ينززززو ت   مززززا
 وااليتيل كالغاياكول خمتيفة

 .والك ه زول واياكول

مطهاااااااااا ة ومضااااااااااانة 

 للطفيليات.

ال ي ط  ناخليا  نظ ا 

 .للت سي  المخ ش

 رمغلفات البذو

 :أحاديات الفلقة

 :Zingiberaceaeالفصيلة الزجنبيلية 

 Zingiber :ال جنبيل

officinal 
 زيززززززززززززززززززع عطززززززززززززززززززري  .الجذمور

  .)الزنجي و (

 مزززززززواد  نوليزززززززة أ  زززززززا 

 .Gingerolجينجي ول 

، مشهض، وعاارن للا ي 

يااااااااااااا س  كمو ااااااااااااا  

وعيااااااااااة، ومضااااااااااان لأل

مضااان ، ولاا وار السااف 

 لألكس ة.

المضان لإلقياء للنساء 

 .الحوامل

مضاااااااان كمنشاااااااط، و

التهاااااااااااااااا ، مضاااااااااااااااان 

، ومضااااااااااان للق حااااااااااة

 للج اسيم والفط يات

 Curcuma :الكر م

longa 

أهام مكوناتاه  زيع عطري  .الجذمور

 . الن ري أي

 أهمهاااااااا  مززززززواد  ينوليززززززة

 الكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كمي 

Curcumin. 

مااااااااااااااااااوان ملونااااااااااااااااااة 

وكتواباااااااااال، كمااااااااااا 

تسااااات مل أاااااض ب ااااا  

أم ا  الكب  كموان 

، مفااااااااا زة للصاااااااااف اء

باإلضاااااااأة هلاااااا  أنهااااااا 

 .مضانة لألكس ة
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 Ellateria :اهلال )اهليل(

cardamomums. 
أهام مكوناتاه  زيع عطري  .الثمار

 Cineol اااااااااااااااااااااااااااااااينول 

 .Terpinolت بينول و

منشااطة للجهاااز  مااوان

الهضااااااااامض وعاااااااااارنة 

 .لل ي 

 Alpinia :اخلولنجان

galangal. 
 زيع عطري   .الجذمور

 يااااا ع  مكزززززون    زززززو ي 

 .Galangineخاالنجي  

و  ،و منشاااااااط ،منباااااااه

كماااااا  ،عاااااارن للااااا ي 

ياااا خل أااااض ت كياااا  

 .التوابل

 :ثنائيات الفلقة

 :Piperaceae  الفصيلة الفلفلية
  :)تززززربن ( عطاااا يزيزززع   .لثم ةا Piper nigrum :الفيفل الشائع

، بينااااااااااااااااي ، ليمااااااااااااااااوني 

 .أيالن ري 

  قيويززززر  -مززززادو  اتنجيززززة
 .البربين

مشاااااااااااااااااه  ، ينشاااااااااااااااااط 

 اإلأ ازات الهضمية.

منبااه للجهاااز ال صاابض 

 الم كزي.

لاااااااه تااااااا سي  محماااااااا  

 للجل  والبش ة.

ياااا س  علاااا  النهايااااات 

 .ال صبية

 :Magnolicaceesالفصيلة املغنولية  
 .أنيتول زيع عطري:  .الثمار Illicium verum :اليا سون النجمي

 .أل هي  اليانسو 

مشاااهض م ااا ي ويمنااا  

حاااااااا وا التخماااااااا ات 

الم ويااااااااااااة وعااااااااااااارن 

 .، ومه ئلل ي 

 :Lauraceesالفصيلة الغارية 
السيالنية  :القر ة

Cinnamomum 

zylanicum 

الصينية 

Cinnamomum 

cassia 

المكااااااو   زيززززززع عطززززززري  .القشور

 .ال  يسض أل هي  الق أة

   تحتوي الق أة السايالنية

أيضا  عل  ما  اووجيناول 

Euginol تانينات +. 

 ومنشاااااااط كمقاااااااوي
 يزي  وهضمض عط ي

 الح كاااة الحولياااة

 .لألم اء
 ل ضالة مقب  ت سي 

 .ال حم
 .الضغط ت أ 

 : ا و  اليابان
 

Cinnamomum 

camphora 
المكااااااو   عطززززززريزيززززززع   .اوخشا 

ال  يساااااااااااااااض الكااااااااااااااااأور 

 .الطبي ض

 ني الساأ ول و الب. 

الكااااااااااأور  و تااااااااا سي  

منشاااااااااااااااط للقلااااااااااااااا  

 .والتنفس

خارجيااااااااااا  يساااااااااات مل 

كمضااااااااااان للاااااااااات ف  

 ماانة ومحما  للجلا 

 .اونوية أض منكهة
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أوراق  Lourus nobilis :الغا  النبيل

 .سمارو

 ماااوان عفصاااية  لزززاو ا ا :

 :وعط  يحوي عل 

وأوجينااول  Cineol ااينول 

Eugenol. 

 زياااااوت عط ياااااة لثمزززززا ا :

تحااااااااااااااااااااوي  ااااااااااااااااااااينول 

 .ولينالول وجي انيول

 الغاار زياي يسات مل

 .لل وماتيز  كمضان

 :Myristicaceesالفصيلة الطيبية 
 Myristica :جوزو الطيب

fragrans 
الباااذرة التاااض 

أزيلااااااااااااااااااااااااي 

لحاأتهااااااااااااااااااا 

 .الخارجية

 :زيع عطري حيتوي عي 

أحو  هي روجينية ) اابي ، 

 كامفي (.

 –)بورنيااول  أغززوال تربينيززة

 .جي انيول(

 .أوجينول ومي يستيسي 

بتااااااااااااا سي  منشاااااااااااااط 

 .عط ي

 منوما  ومخبال 

المي يستيساااااي  أهاااااو 

 و تااااااااااا سي  مساااااااااااهل 

 المس ول للوالنة وهو

 عاااااا  التاااااا سي ات

 المهلو ة.

 :Myrtaceae الفصيلة اآلسية
مطهااااااااا   اآلس زياااااااااي .ال ط ية بالزيوت ج ا ونض - - :اآلس

 .للج اسيم قاتل

 علااااااا  القضااااااااء .الت بينول - - :شجرو الشاي

 والفطاور الجا اسيم

 .الجل ية

 السينول((اووكاليبتول  .اووراق - :أو اليبتوس

 عفصاية وموان عط ي زيي

البينااااااااااااي   ماااااااااااا  وقلياااااااااااال

 والكوماري .

 بلسامية خاوا  لاه

 .مطه ة

ومخا ر  مطها  ت سي 

 .للحلق

 التهابااااااااااات تخفياااااااااا 

 التنفسااية المجاااري

 .ال ليا

 Eugenia :القر فل

caryophyllata 
الباااااااااااااااااا اعم 

 .المجففة

ي علاااا  زيااااي عيااااار ويحتااااو

 .أوجينول
 آلال  كمسااااااااااااااااااااااااااك 

 .او نا 

 قاتلاة و مطها ة ماانة

 .للج اسيم
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 :Rutaceaeالفصيلة السذابية 
اوزهاااااااااااااااااااار  Citrus limon :الييمون

قشااااااااااااااااااااور و

 .الثمار

 : زيااااي قشززززو  الثمززززا 

+  ()ليمااااوني  عطاااا ي

أالأونو ي يااة  م كبااات

 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وتي )

 (.الهيسبي ي ي و

  األزرا:Citral. 

  األو ا: Linalol. 

 ا الثم: Limonene. 

يسااااااااااااتخ   الزيااااااااااااي 

 .ال ط ي كمنكه

 Citrus :النا  ع

aurantum 
اوزهاااااااااااااااااااار 

قشااااااااااااااااااااور و

 .الثمار

 : األزرززا  وتزززوي عيززز 

 ياا ع  عطاا ي زيااي

 .الني ول

  قشزززززو  الثمزززززا  وتزززززوي
عطاااااااا ي  زيااااااااي: عيزززززززز 

 + م كبااات( ليمااوني )

 أالأونو ي يااة )الاا وتي 

 + ماانة (والهيسابي ي ي 

 تاااااااا ع  قلوي يااااااااة

 .السيفان ري 

خ   الزيااااااااااااي يساااااااااااات

 .ال ط ي كمنكه

تتمتااا  أوراق الناااارن  

 .بت سي  مه ئ

 :(Apiaceae)اخليمية  Ombelliferesالفصيلة املظلية 
 Pimpinella :اليا سون األخضر

anisum 
الم كااااااا   زيزززززززع عطزززززززري .الثمار

ال  يسااااااااض هااااااااو االنيتااااااااول 

 .أل هي  اليانسو و

 للجهاز طمنش

 لل ي  الهضمض، عارن

 للتشن  ومضان

 مضان أرق مه ئ،

 .النو  قبل ي خذ

 وله للحلي ، م ر

 .مطم ث ت سي 

 Foeniculum :الشمرو احليوو

vulgaris 
ماااااا   عاليااااااة نساااااابة تحااااااوي .الثمار

 الساااااااااااااااكاك ، وتحتاااااااااااااااوي

 Fenchoneالفنشااااااااااااااااااااااو  

)بت اكيااااااااااااااااااز قليلااااااااااااااااااة( 

 واونيتول.

  الشززمرو ارّززر وVeriete 

amere هضاأة أتحتوي 

 الفنشاو  علا  لألنيتاول

 .عالية بت اكيز

 م  ي عط ي منشط

 .لل ي  وعارن
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 Petroselinum :البقرو س

sativum 
سمااااااااااااااااااااااااااااار 

 .أوراقو

  اآلبيولApiol. 

 مشتقات أالأونية. 

  أوراق البقاااااا ونس ونيااااااة

 .Aبالفيتامي  

مطماااااااااااااث و مااااااااااااا ر 

 .للحلي 

 Coriandrum :الك برو

sativum 
منشاااااااااااط م ااااااااااا ي و  .Linalool (coriandrol) .الثمار

 كطارن لل ي 

للساك   خااأ  تا سي 

 .للكوليست ول وخاأ 

 .مسك 

 Cuminum :الكمون

cyminum 

 Aldehydeال هي  الكمو   .الثمار

cuminique. 

 منشاااااااااااطة عط ياااااااااااة
 ، مطمثة.طا دو ليريح

زياااااي عطااااا ي يتااااا ل  مااااا   .الثمار Carum carvi :الكراوية

 .كارأو 

 .منشط عط ي

 .للحلي  وم ر مطمث

 :Asteraceaeالفصيلة النجمية 
 Camomille :البابو ع

romaine 
 

Anthemis 

nobilis 

ال ؤيسااااااااااااات 

الزه يااااااااااااااااة 

المتفتحاااااااااااة 

 .والمجففة

 ه ااات ات زيزززع عطزززري 

 أو حمااااااااااا  االنجيلاااااااااااض

 .كالتيغلي حم 

 أالأوني ات. 
 الت بي  ونص  أحانيات. 

 ،مضاد ليتشزنع م ر،
 .مضاد الت اب

 ي خذ لاللتها  مضان

 المشااكل حالاة أاض

 ومشااكل الجل ياة،

 .الش   كالقش ة

 :Labieesالفصيلة الشفوية 
 Lavandula :اخل ام  احلقيقية

officinalis 
القماااااااااااااااااااااااام 

 .المزه ة

  مشاااااااااااااااتقات ت بينياااااااااااااااة

، ، الساااااااااين ولالليناااااااااالول

 وجي انيول وبورنيول.

 كومارينية  مشتقات. 

وملاااااااااااااثم  مط زززززززززززززر

 .للج وح

مف واااااااااة للصاااااااااف اء 

 .ومضادو ليتشنع

ونياااااااااااااة مشاااااااااااااتقات أالأ  .اووراق Mentha piperta :النعنع الفيفيي
 .(منتوزي )
 بيناااااااي ، زياااااااي عطااااااا ي :

، ، أالناااااااااا ري ليمااااااااااوني 
 .المانتو  ،مانتول

- 

 Thymus :السعرت الشائع

vulgarize 
اووراق 

المجففااااااااااااااة 

والنهاياااااااااااااات 

 .المزه ة

   حماااا  القهااااوة وحماااا
 .اوور ولض

  :مشااااااااااااتقات أالأونيااااااااااااة
 .Iuteoline ليتولي 

  زياااااي عطااااا ي: التيماااااول
Thymol.  والكارأاااك ول

Carvacrol. 
 ولينااااااااااااالول  را اااااااااااايم با

 .وبورنيول

 مط رو و خوا  
 .ومضادو ليسعال

وعاااااااااااارنة لل يااااااااااا ا  

 .ونمضانة للتشن 



 العقاقري والنباتات الطبية :اخلامسسم الق

220 

 

 Rosmarinus :  ييل اجلبل

officinalis 
النهايااااااااااااااااااات 

 .المزه ة

 أنولية م كبات. 

  حمااااا  هكليااااال الجبااااال

Acid rosmarinique. 

  كارنوزولCarnosol. 

   امفي ك –بيني. 

ومفززززززززززززززرز مفاااااااااااااا   
 .ليصفراء

 ، التها  ملئم ومطه

 ،حيس ن الذا رو، الكب 

 هضامض، ومنبه مقوي

 أااض يساات مل كمااا

 مضاان ،معاجلة الربو

 للتشاااان  ال ضاااالض،

 .ج سومض ومضان

مضززززاد أ سززززرو قززززوي 
 .جراً

 Salvia :ارريميية

officinalis 
 .تويو   .اووراق

 موان تانينية.  

  سنا يات الت بي.  

 .حم  ال وزماريك 

 وي ومنبااه هضاامضمقاا

م الجاة يست مل أاض و

مضززاد ليتشززنع ، ال بااو
ومضززززززززاد ، العضززززززززيي
كماااااااااااا  جرثزززززززززززومي

يسااااااااتخ   لم الجااااااااة 

، لاااااااه زياااااااانة الت ااااااا ق

 ت سي  خاأ  للسك 

 .مضاد لي رامير

 Melissa :ارييسة

Officinalis 
م كبات أنولياة )حما    .اووراق

هكلياااااااااااااااااااال الجباااااااااااااااااااال 

Rosmarinic acid  

 ( زيي عط يcitral.) 

مضاااان تشااان ،  ،مهااا ئ

 .مضان أي و ض

 Ocimum :حيان )احلبق(الر

basilicum 
لم الجة االضاط ابات  .methyl chavicol .اووراق

 .الهضمية

 Origanum :اررد وش

majorana 
خاااااااااااوا  مطهااااااااااا ة  .Carvacrol .اووراق

 .ومضانة للس ال
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