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 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

  ل ګڼه  خهه څ سهتونوو    و یهلهه لو   ی او نشتوال   ی د دريس کتابونو کموال   ې د افغانستان په پوهنتونونو ک 

  تهود ی م   ه ړ نهه لهريپ پهه زا   ی نويهو مللومها و  هه   سه  ن ی استادان او محصهل   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیه  پهه    ې دي او پهه بهازار که  ه ړ زا   ې اخه  چه  ه ګټه  نهه چپرتونو  کوي او له هغو کتابونو او    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابهل پوهنتهونپ د کابهل    روينپ یهخوستپ کندهارپ ههراتپ بله پ ال    رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانهه مختلهد دريس کتابونهه د    ۳۶۵پوهنتهون لپهار     ک یهط ي پوهنتون  او د کابل پهو   خن 

 دي.    ي ړ لپار  چاپ ک  يو ځ پوهن  ې او کرهن  وم ې اقتصادپ ژورنال  پ ي ر ی طبپ ساينسپ انجن 

  ات یهز   و یهاو    پوهنتونونهو   ونهدو ړ ا   ولهو ټ   د ا و ېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه   ي ړ نومو   ې د پ چ   ړ و   ې ادون ی د  

 چاپ شوي کتابونه له   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org    اوwww.kitabona.com   شئ.  ی ول ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا   ب ی و 

 وزارت د   و ړ زد  کهههه   و ړ د افغانستان د لو   ې چه   ي ېږ  ر   ک   ې حال ک   ې په داس   ې ن ړ دا ک 

 : ې راغ  دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په م  سرتا  (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰) 

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی ه د نو کوونکو   او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د لو 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د ل   تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د    نه ړی پار  ا و ل برابرول 

  موادو ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   نه   ې ژب   وي ی لپار  له انگر    م ر فو ی نصاب د ر   مي ی  لل 

 از  او    وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی نو محصل ديپ له دغو امکانا و پر ه د پوهنتونو   ن ړی ا   ل ړ ژبا 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټهاو د چپ   و ړ تونونو    مرسهته وکهپوهن له    واد ې د دريس کتابونو په برابرولو    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

لپهار     افغانسهتان پوهنتونونهو د    ې د  چ   نه ړی لپار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او لکچرنو 

 کتابونه چاپ يش.   عنوانه دريس   ۱۰۰  ه ږ  ر ل   ږ هر کال ل 



  کوي، ی نوو  کتابونوه ول   ې په خپلو مسلکي برخوو کو  ې کوو، چ   له ی ه   نه درنو استادانو    ولو ټ له  

او د    یوېټ  ا   رونوه ټ او چپ   ونه ټ شو  کتابونه، لکچرنو   کل ی هم خپل پخواين ل   ا ی او      ړ ژبا   ې وي 

  یوې وروسوته  او  چاپ    ت ی ف ی ک   ه ښ په    ې چ     ړ اک ر   یې   ې په واک ک   ږ زمو    ، ړ ک   ار ی چاپ لپاره ت 

  ه ړ پوه ا   کو ټ   ادو ی د    ه ګ . همدارن و ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی او محصل   تادانو اس   يو، ځ پوهن   وند ړ د ا 

  ې برخوه کو  ې پوه د   ه ګوې پوه    ې چو   ، ړ کو  ک یورسه ش   ږ لوه موو   ات یونظر   او   زونوه ی اند ړ خپل و 

 . و ړ پورته ک  امونه ګ   زمن ې اغ 

تویهات د نړیوالهو علمهي  مح   ونو د کتهاب   چې پ  ایستل شوی   خوا پور  زیار نو او خپروونکو له  لیکوا  د  

رو نهې او  ې کهې یینهې     ا دای يش د کتهاب پهه محتهو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ 

او یها    ل ا یکهو خپهل نرریهات او نیهوکې ل   چې   لرو هیله    نه نو له درنو لوستونکو  وليدل يشپ    ستونوې 

 لونکي چاپ کې اصالح يش. په را    چې ږيپ ې موږ  ه په لیکلې بڼه راول 

د    ې مننه کوو چ   ر  ډې   نه   روس ی ا   اکرت ډ له مرش    ې او د هغ   ېټې غان ماشومانو لپار  د جرمني کم د اف 

عنوانه   ۲۳۰پوهنتون د   رهار ګ مهاله د نن   ې  ر د   ی دو . ی د   ړی ورک   یې   ت ګښ دغه کتاب د چاپ ل 

 . ی د   ی ست ی اخ   ه ړ پر غا   ت ګښ ط ي کتابونو د چاپ ل   ر ی ط ي او غ 

  یې   ړۍ د کتابونو د چاپ ل   ې مننه کوم چ   نه او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر   د 

  یې ستاينه  يم او    ی منندو   ر ډې   نه   کوال ی د . د دغه کتاب له ل   ړې ور   ک   یې او مرسته    ې ول څ ه 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ په و   یې کلونو زيار    -خپل د کلونو    ې کومپ چ 

هم    نه    ي ی ح    م ی فه   اغ  ښ او    و ی مت الله عو حک   اغ  ښ   و؛ ی د دفرت له همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ی   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  لپ ې وزارتپ کابلپ اپر   و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 textbooks@afghanic.org:  امييل 
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 رسيزه .۱

ســـرتاتيپه ـپه چوـکا  کې  ګ   ميل  وزارت د  د لوړو زده کړو    ـته ـپه کتو،يوې نيمې لســـيزې تیر  

ونې، علمي رسچینو پراخیدنې او د رغ ـسمونې اوـشمري مهم پرمختګونه  د ررفيت لوړونې،  نـصاب  

 فزيکی پراختیا برخو کې سرتګو ته دریږي. او  علمي موسيساتو دسمبالنې

په   ،رسه رسه  ـپه ميل ژـبه د علمي درک کـتابونو ـنه شـــتون  ددغو ټولو پرمختګونو او الس ـته راوړنو 

ته    ، چې دغې ســتونزېال پر ځاي ســتونزه ده ه بيا د وترنري طبابت په برخه کېټوله کې او په تري 

  مکولوژي په برخه کې دا ســـونزه دومره جدېدوترنري فار  په کتني رسه د وترنري علومو  پوهنځيو  

ـيا هم په   د وترنري ـفارمکولوژي کـتاب ـپه پ ـــتو او وهنتونو کېر اوســـه هم د هيواد ـپه پت  ، چېده

ــوی، نود همدې لو و دري ژبو نه   رنري علومو پوهنځي د کلينيک د وت ي اړتیا په بنســټ  يه ليکل ش

اثر د تاليف دنده   ویم سـمسـرت  مفرداتو مطابق  درک له لوري د وترنري فارمکولوژي  د د  څانګې

ــوه ــپارل شـ ــته او لورینه    د لوي الله   په ټول زيار رسه مېبالخره   ، را وسـ کتاب   دادی )ج( په مرسـ

 بشپړ کړ.

ارمکولوژي دغـه کتـاب چې د ه    وترنري علومو پوهنځي د څلورم ټولګي  اوس مهـال د وترنري ـف ـپ

په نهه څپرکو کې ترتيب   و درک مفرداتو مطابقد کريکومل ا  ،لوستل کيږي  به  مړي سمسرت کېو ل

چې په زړه او رګونو باندي اغيزه لري، په وينه  د ويني   ، چې په ترتيب رسه  هغه دواوېشــوی دی 

ــاوو باندي موثري دواوې، هغه دواوېاو وينه   ــتورګو په دنده او مايعاتو په    جوړونکو اعضـ چې د پ ـ

د داخيل او ـخارجي پرازيتونو   توازون اغيزه لري، د ميکروب شـــيموتراپي، د پروتوزوا شـــيموراپي،

ــيموتراپي او   ــيموتراپي، د رسطان شـ ــون شـ ــونو او ويروسـ ــيموتراپي، د فنګسـ ــد عفون  شـ او   ضـ

 ديزنفکتانت مواد پکې شامل دي.

اوري رسچینو    ده د بهرنیو  ـب ه برخـه کې مې تر ډیره برـی اب د ليکنې ـپ الونو او کـت ابونو، ژورـن )کـت

اوو اينرتن څو مـطاـلب ـپه ســــاده   ،هـڅه کړي  ( څـخه ګـهه پورـته کړي،  ـپه ليکـنه کې مې پوره يتي ـپ

 پاره زياته پيچلتيا احساس نه ش.څو د زده کونکو ل ، پ تو ژبه بيان ش
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 ملړي فصل  .1

 هغه درمل   چې په زړه او رګونو سیستم باندي اغيزه لري

ی اغيزې يو د  دو  ي تر رسه کوي. ددغه ډله  درمل زياتره په زړه، رګونو او وينه  باندي خپيل اغيز 

، دغه  تر منخه ارتباطي دنده لري  ،  بلکې يو د بل رسه تړاو لري او زړه يې نه دي  بل څخه بيلې

کومي  چې زړه او د رګونو سیستم مختلفو برخو   ،تر ډیره بريده  هغو  درملو پوري هم اړه لري  اغيزې

چې ټول بدن ته وينه رسوي او که  په     ،عضوه دهحیايت    زړه  يوه مهمه      باندي خپله اغيزه ښيي.

د فارمکولوژي له    نو بيا روغتيا د ګواښ رسه مخ کيږي.  ،دنده کې يې هر راز ستونزه منځته راش

بيالبيلو اړونده  درملو د تاثري تررسه   ،   چې د زړه په دندو کې رامنځته کيږي   نظره هغه ستونزې 

زیاتره    ه لري او ددې ترڅنګ. دغه درمل  بيالبیل ميکانيزمونوړ ديکولو په خاطر   ځانګړي اهميت  

،  تطبيق يې د ټاکلو اثراتو تر څنګ  د جانبي عوارضو هغه درمل   چې په زړه باندي اغيزه لري

  . د يوې  (535:10)په دغه برخه کې پوهي ته رضورت لري  چې درک کول يې     ،درلودونکي هم دي

  ، کې تر رسه شوي  میالدي  ۲۰۰۰او ملګرو په وسیله په کال  احصايي له مخي چې د راوډبوش  

دغه ناروغي کسبي او مورزادي منشا   ګونو ناروغي لري،چې یوولس فيصده سپيان د زړه او ر   :ښيي

او هم مورزادي شکل يي په    يي د مورزادي منشا په پرتله زياتمنشا لرونکي    چې د کسبي   لري،

وي  نظره د تدا  انو کې تر سرتګو کيږي. د کلينيک لهسپيځوانو سپيانو او کسبي شکل يي په زړو  

و مراقبت او  پاملرنه غواړي او د نورو حيايت اعضاو  په مهال د زړه او رګونو اړوندې  ناروغي ځانګړی 

مقدار او وروستيو جانبي عوارضو په برخه کې ډیره مهمه ده او ورته  د دندو په نظر کې نيونه د دوا 

 . (130:12) شبايد پوره  پاملرنه و 

 لنډه  اناتومي او  فزيالوژي  د زړه 

د يت لرونکو څارويو زړه له  څلورو خاليګاوو څخه جوړ شوی عضيل جوړښت لري او  دری ډوله  

د دهليز او بطن      . بطن او ځانګړو محرکو عضالتو څخه  دهليز،  ،  چې عبارت دې:  له لري  عضلې
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تحريک    ، خو ځانګړیي عضالت، لکه د بدن نوري اسکليهداک غونجي او پراخي کيږي  عضلې

او اړونده فايربونه  ډیر په   انقباض کوي،   کونکي عضالت  ليږ انقبايض  ځکه  چې ډیر    ورو  ډول 

درلودونکي    هدايتبيا دغه فايربونه په مختلفو اندازو رسه د ريتم  او    فايربونه لري. خو ددې په ځای 

. د يت لرونکو  څارويو د زړه څخه (535:10)کوم  چې د زړه لپاره تحريکونکو سیستم جوړوي    ،دي

م ځل بيا له سږو څخه بيا  بدن څخه نا پاکه وينه زړه ته راځي،  دوی   ، يو ځل له دوه ځله وينه ترييږي

پمپ کولو عمليه د دوو    يل او بيا ټول بدن ته پمپ کيږي ،کله چې اکسیجن واخ  ، ورته راګرځي

. زړه  او یو ځای کار کوي  کوم چې يو د بل په څنګ کې واقع دي،  پمپونو په وسیله تر رسه کيږي  

په قفس کې د س لږ څه    ږو تر څنګه  پروت دی د سیني  په ځيني  څارويو کې  ته  او  چپي خوا 

يو  د  زړه  لري.  پردې موقعيت  وسیل  ې  دی، په  شوی  پوښل  نوميږي  پريکارديوم  چې  او    ه   زړه  د 

، چې د يو ډول نرمې مايع څخه ډکه ده او دغه مايع د  يږ څه تنګه ساحه شتهپريکارديم تر منځه ل

وه  لور او د  ،  چې دوه يې ښيلري  زړه په ټوله کې څلور خاليګاوېويونکي په توګه عمل کوي.  ښ

بطن په نامه او چپ لور   اوه خاليګاوې د دهليز لوري دو  موقعيت لري، د ښينوري يي چپ لور ته 

بل رسه د والونو په  او د يو  ، چېدهليز او د بطن په نامه رسه ياديږي ته هم دوې خاليګاوې د ښي

 .د الندې برخې خاليګاوې نسبتآ غوښنې دې وسیله وصل شوي دي. بطي يا

دهليز ناپاکه وينه  چې    :  ښي هغه دا  چې،  ري څخه ده  داخليدو سیستم د يو لو زړه ته د وينې  

دهليز څخه وينه بطن ته ځي    ، لهتر السه کوي    څخه  Vena cava اکسيجن نه لري د بدن څخه د  

ه  سږو د شرييانونو له الرې  ځي. وينه پيا د    pulmonary arteryدهليز څخه سږو ته د   او د ښي

 د وريدونو په وسیله  داخله کيږي.    زړه چپ دهليز ته د سږوسږو کې اکسيجن اخيل او بيا  بريته د  

بيا د زړه   او    رګ له الرې  د پمپ کولو په وسیله د اورتا  چپ بطن څخه    چې وروسته  شیريانونو 

، دغه  بطن  ديوالونه د ښي لوري په پرتله پڼډ دي  ږي.  د چپ لوري  باالخره شعريه عروقو ته رسي

، په داک حال  چريته  چې زړه لري پرتو غړو ته وينه رسوي   ،په  وجه ده  پڼډوايل د دوران غټ وايل

 کم او نسبتا لنډ دوران لري. کې  چې د ښي لوري  د بطن  ديوالونو پڼډوالی 
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دهليزونو او بطنونو تر    : د زړه  ي ډله يي مړ و چې ل   ،د زړه په دننه کې دوه ډوله والونه شتون لري

د راګرځيدو څخه مخه نييس. هر وال  څنډي   او د بطن څخه دهليزونو ته د وينې منځه ځای لري 

ه فايربونو  ديوالونو رسه ارتباط لری او دغ  ، چې دغه څنډي د فايربونو په وسیله د  زړه  بطن له لري

 .د پراشو  شکل غوره کړی دی

، چې دغه  والونه  او چپ بطن تر منځه ځاي لري aortaاورتا  ،ښي بطن و،د سږ  :  همه ډله والوندوی 

 کوي.د نيمي سپوږمۍ شکل لري ، د وينې له  راګرځیدو څخه بطينونو ته مخنيوی 

ته    وه مرحلو کې تر رسه کيږي ، چې يوې ته يي سیستول او دویمېپمپ کولو پروسه په د  د زړه   

اينده ګي کوي او دياستول  خاليګاوو د انقباظ څخه من ړه له د ز يي دياستول ويل کيږي، سیستول

چې زړه په ښه ډول    خاليکاوو د ارام يا اسرتاحت څخه مناينده ګي کوي. ددې په خاطر    د زړه له

دياسهول موده بايد په الزمه اندازه وي او  دهليزونو سیستول بايد د بطينونو    ،  رسه ډک کړای ش

څو دهليزونه په بشپړه توګه ډک کړای ش. ددغو دواړو  ،د سیستول څخه لږ څه مخکي واقع ش

تر رسه کيږي په  وسیله  امواجو  الکرتونيکي  لړ ضعيف  يو  تنظیم د  کوم  چې د ځانګړو    ،مرحلو 

ته د    ي او بيا د زړه د ميوکارديوم برخېه وسیله  چې په ښي دهليز کې قرار لر حجراتو د ګروپونو پ

   AVغوټه،    SAپه سیستم کې د    هدايت زړه د    سیله هدايت کيږي.  الکرتيکي ځانګړي سیستم په و 

او د پارکينجي سیستم ونډه لري. په غري نورمال رشايطو کې د ميوکارديوم     غوټه، د هيس بنډل

ارکينجي سیستم خپل رسي غري کنرتويل حرکات تر رسه کوي. په نورمالو حاالتو  برخه او د  پ  هيو 

غوټه ژر چارچ له السه ورکوي او نورو برخو ته د کاودکشن د عمليي په وسیله په منظمه      AVکې د  

غوټي     AVپه دهليز کې  د     ،غوټي په وسیله منځته راځي  SAامواج خوريږي. هغه  حرکات  چې د  

د هيس    ،  ثانيي( څخه وروسته الندي لور ته  0.1ږ ځنډ )  یپه غوټه کې د ل   AVي او د  په لور خوريږ 

 . (13:9)بنډل لور ي ته خواره او بيا د ميوکارديوم په برخه کې خوريږي
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 د زړه ساختامن اخيستيل مقطع.  - . شکل ۱- ۱  

System/The_Heart)https://en.wikibooks.org/wiki/Anatomy_and_Physiology_of_Animals/Cardiovascular_ ) 

    د زړه د عضيل تحريک کونکي درمل

عضيل د انقباض   ، چې د زړه مثبت آيونوتروپيک درمل  دي د زړه د عضيل تحريک کونکي درمل  

، یا هم دا هغه ډله درمل  دي   محصــول زياتوايل ســبب ګرځي. توي او په دي توګه د زړه  قوت زيا

ررفـيت پرـته ـله دي  چې د اکســـیجن متـــي زـيات کړي    د دـندې چې  د زړه د انقـباض ـقدرت،

ه   اتوي. دـغ اړســـوبزـي ل  د د زړه ـپ ه درـم هډـل اـي دم کـف انی ـع  Congestive Heart)   ، د زړه احتـق

Faliur) CHF  وري اړونده منشا لري کارول کيږياو هغه استام  چې د زړه پ. 

د قلبي ګلوکوزيدونو په وسـیله تر رسه کيږي  او ددغو ګلوکوزیدونو په    ،په زړه کې انقبايض اثرات 

وسـیله د زړه د عضـيل ضـعف  تر  هغو پوري  چې د زړه درڅی  تنګي شـوي نه وي ښـه اغيزه لري.  

 .(129:9 (نه دي له درمل  د اورتا د رشيان د د رڅې په تنګيدلو ستونزې کې اغيزمنېدغه ډ

https://en.wikibooks.org/wiki/Anatomy_and_Physiology_of_Animals/Cardiovascular_System/The_Heart)
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 ګلوکوزيدونه قلبي 

   انګشتانه  (Fox gloveیا )   Digitalis purpureaکوم چي د     ،ګلوکوزیدونه  هغه دي  معمول قلبي

رتيـنګ ـپه وســـیـله  ـپه اـته لســــمه مړي ـځل لـپاره د ویلـيام ويو ـپاوو څـخه ـپه الس راځي.  د لـله ـګل 

اوېکې    پيړه اتو ـپ اـت دونو لکـه  معريف شـــوي دي.  ددغو نـب ، Digitalis lanataد يو لړ ګلوکوزـي

Digitalin  ،Gitaxin    او Digoxin  معموال په دغه برخه کې  ډیجاکســي د   ،(۱.۱)جدول   .لري

ــي درلودونکي دېنورو پ ګلوکوزيدونه  په زړه باندي د . ډیجهالي  او نور قلبي  ه پرتله د زيات متـ

هم تاثیر اچوي.  الندي د هغو نباتاتو څخه يادونه    نيغې اغيزې تر څنګ د واګوس عصــب له الرې

 .(101:3) چې  د زړه ګلوکوزیدونه په خپل تر کيب کې لري  ،کوو

 ګلوکوزيد لرونکو بوټو معريف کوي.ړه ز  ځينو. جدول: د  1-1

 د نبات نوم  شمريه 
د نبات کاريزه  

 برخه
 اړونده ګلوکوزيد 

۱ Digitalis lanata پاوې Digitalin  ،Gitaxin   او Digoxin 

۲ Digitalis purpurea پاوې Digitalin  ،Gitaxin   او Digoxin 

۳ Stropantus gratus دانې Strophantine G ( Ouabain) 

4 Urgenia martime غوټي Proscilaridin A 

 د قلبي ګلوکوزيدونو فارمکولوژيکي اغيزي 

 :،  چې مهمي اغيزې يي په الندي ډول دېزياتره په زړه باندي ويددغې ډلې موادو اغيزې 

دازه کموي    زړه  -الف: ه    عکس العـملد    د واګوس برخې  (  اثر ) منفي کرونوتروپـيکد ريتم اـن او ـپ

 مستقيمه توګه د واګوس مرکز تحرک په وجه.

ـپه مـقدار پوري اړوـنده د زړه د تون و او د انقـباض د قوي زـياتوايل ) قوي   ،  د زړه ـپه تون اغيزه -ب:

 .اينوتروپيک اغيزي(
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زياتوالی او   هدايتپه عـضالتو کي د   د دهليز او بطن  باندي د اغيزو زياتوالی،  هدايته  د زړه پ  -ج:

 .د مودي کموالی انکسار يا تجزييد 

 مومي. لیپرته په ټولو برخو کې زياتواغوټي څخه  له  SAزياتوايل. د   خود کارېد  -د:

ه عروقو اغيزه، د دغې برخې  -ر: دازه  د زړه د محصـــول د   د زړه د کرونر برخې ـپ ان د يو اـن جرـي

 زياتوايل په وجه زياتيږي.

 .مومي زياتوالی د زړه محصول -ز: 

 .په اندازه کې  د کتني وړ  کموالی زړه  -س:

ــفييمزمني عدم کفايي په دوران کې د ادارو مقدار د ګلومريويل   نوري اغيزي. د زړه   -ص: د  تصـ

ي ـسیـستم باندي کومه زياتوايل په وجه زياتيږي او پاړـسوب کميږي. په تداوي مقدار رسه په عـصب

نــه اچوي، پــه  یخو د لوړ مقــدار د تطب  اغيزه  پــه وجــه   Chemo Receptor Trigger Zone  ق 

(CRTZ)  (129:9). او تحرک  په وجه استفراق منځته راځي باندي د اغيزې  

د قلبي ګلوکوزيدونو د تاثري ميکانيزم     

کوم  چې    ،، پوتاشـيم اي ټي پيز پمپ رسه تړاو موميوزيدونه په انتخايب توګه د سـوديم قلبي ګلوک

و ـسبب ګرځي. دريدلوتاـشيم د پمپ اـساک جز تـشکيلوي ، په دې توګه د پمپ  کارد د ـسوديم پ

ســـوديم  مـقدار د زـياتوايل او   دنـنه    د کتيون پـمپ د ـکار درـيدل ـپه پرمختلونکي توـګه د حجرې

کميدو ـسبب ګرځي   تجمع ـسبب ګرځي . په دننه برخه کې د ـسوديم ټوليدل   د کلـسيم د وتلو د

ســـارکوپالزمـيک  برخه کې زياتوالی مومي او په دي توګه د کلســـیم   دنـنه  ېحجر  او په دي توګه  

ساعتونه   وکوزيدونو اغيزېانقباض سبب ګرځي. د قلبي ګل  يل  ضزړه د ع     او  رتيکومل څخه  راوځي

ــ  ــيم د بار زياتول په    ،په بر کې نييسـ ــيم د پمپ فعاليدل او د کلسـ ــیم پوتاشـ ځکه  چې د کلسـ

قلبي ګلوکوزيدونو د  ييسـ. د سـوديم پوتاشـيم د پمپ بنديدل دتدريجي او اهسـته ډول صـورت ن

 (.548:10جميل څخه هم شمريل کيږي ) زهري اغيزو له
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چريته  چې د انجيوتينسین    ،په برخه کې رول لري(    ( CHF  نجيوتينسي سیستم هم د  آ د ريني  

II      د   توليد  (Angiotensin Converting Enzyme)ACE  کوم  چې    ،مومي  په وجه زياتوالی

د رګونو    IIه انجيوتينسـي  بیر سـبب ګرځي. پر دي رس  بندولو و سـوديم د د الدوسـرتون د ترشـا ا

ار لوړوي. دغو ټکيو ته په کتو رسه د  کونکو موادو اـستعامل د  منع (  ACE)مقاومت زياتوي او فـش

اتوي، د عروقو مـقاوـمت قلبي ګلوکوزـيدونو رسه يو ـځای د ســـوديم حبس کموي، د ادرار تولـيد زيـ 

،  (131:9زـياتوايل ســــبب ګرځي ) کموي، ورـيدې فشــــار ـته کموالی ورکوي او د زړه د محصـــول

(172:12). 

   شن  ی ديجيتاليز 

يو ډول ترتيب په نظر کې نيول   تداوي په دوران کې  (CHF ) د قلبي ګلوکوزيدونو په وسیله د 

 ترينه په لنډه توګه يادونه کوو. شوی دی،  چې الندې

داوېچې غري    :ق مـقدارید تطب  لومړی ه راوړي د  ي زهري او د کتنې وړ ـت ا   اثرات منځـت اردهي ـی ـب

سـاتني په موخه واړه    ،  چې ورپيسـ د اغيزو  ږيپه نامه رسه يادي (  (loading dose   ملړنی مقدار 

وســـايت او د ســـاتني ـپه موـخه دـغه مـقدار د دوه څـخه تر   ،  څو اړوـنده اغيزېدوزوـنه ورکول کيږي

 دريو ورځو ورکول کيږي.

 شن په دری ډوله دي.په عمومي ډول ډیجيهاليز 

مزمنو ـضعيفو واقعاتو کې کار اخيـستل   ـشن څخه د زړه پهديجيهالیز  دغه  -ـشن:ورو ډيجيهالیز ــــ  ۱

کيږي. په دغه طريقه کې ټول مقدار په پنځه برخو وی ــل کيږي او يوه برخه يي د لســو ســاعتونو 

 مودي په وقفه رسه د دوو ورځو لپاره ورکول کيږي.

د زړه د مزمني عدم کفايي په  متوسـطو واقعاتو کې تطیق کيږي تر څو  -شـن :چهک ديجيهاليز   -۲

اثر منځـته راوړي. ـپه دـغه طريـقه کې ټول مـقدار ـپه دريو برخو ويشــــل کيږي او يو پر دري چـهک  

 برخه  د شپږو ساعتونو په وقفه رسه ورکول کيږي.
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ــن:  -۳ ــديدو واقعاتو کې ترجيا    -پراخ ديجيهالیزیشـ ــتني ته  په شـ دغي طريقي څخه کار اخيسـ

څخه په یو ځل او يو وخت  کار اخيستل  ورکول کيږي او د يوي عاجيل واقعي په توګه د ټول مقدار  

ق کيږي. وروسته بيا د ټول مقدار يو پر څلور برخه شپږ یکيږي يا دا  چې ټول مقدار په يو ځل تطب

 فه رسه تر هغه وخته تطبيق کيږي ،ســاعته وروســته او يو پر اته برخه څلورو ســاعتونو په  زمان وق

 څو الزم اثرات منځته راوړل ش.

 Electro Cardio)  زړه برښــنايي ګراي ديجيهالیزیشــن پيســ بايد  د :ن ن ــيد ديجيهالیزیشــ 

Graph)ECG       ـڅارـنه وش او هـغه عاليم  چې ـپه دـغه موده کې تر ســـرتګو کـيدالی ش عـبارت

 دي له:

 .د ټوخي آرام کيدل •

 .د تنفيس ستونزو رفع کيدل •

 .د وزن کميدل •

 .د ادرار د دفعاتو زياتيدل •

د انرتوال يا فاصيل  Atrial excitation یا (PR)   ات منځته راځي د  ري کې  چې کوم تغي  (ECG)په  

موج د T)   (ـيا  Ventricular recoveryد   ـپه قطع کې   STاو د  طعی کمـيدل  ق  (QT) زـياتـيدل، د  

 .(130:9)منځته راتلنه دهمیالن  موج  P  او د   جهت

، د ميو کارديوم برخي  ګنګـسی، د تنفس ـسخت والی  اـشتهايي،يب : ـشن زهري اغيزيد ديجيهالیز 

اتلو ســبب ش. نيکروز. قلبي ګلوکوزيدونو زهري اغيزي معمويل او کيداي ش د مرګ د منځته ر 

دار په وـسیله منځته راتلونکو پيـ ې زيايت دي. وګانو کې د ـسپيانو په پرتله  د لوړ مقمعموال  په پشـ 

ــا يو مهم    د مرګ  ــيم کموالی دی. له دېعامل يي د د پ  الملونو  تر شـ رسه رسه خپله د زړه   وتاشـ

ه  ګلوکوزـيدون ه  وســـیـل ه راتالی  ش. نوري ســـتونزې  چې ددغې ډلې  دزړه يب نظمي  و ـپ   منخـت

تداوي په موخه  تفراق او يب اـشتهايي ده. د ـستونزې  اسـ   ،لو د اـستعامل رسه تړيل دي، کانګيدرم
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په هغه صورت  ،تاشيم ساتونکو زرقي موادو استعاملو دول، د پد ګلوکوزيدونو په وسیله د تداوي بن

په وـسیله تداوي کیږي    )   (Phenytoinنو    ،کې  چې د پوتاـشيم د لوړوايل ـستونزه موجوده نه وي

(185:7.) 

روي ـــت و مړيو څلو ـپه ل،  د اتروپي اســـتعامل ـپه هغو اريتمـياوو کې  چې د زړه رضـبان زـيات وي 

دريدلو ســبب ش، نو په دي و حرکاتو ســاعتونو کې اغيزمن دي، خو په اســونو کې ممکن د کومل

ــمري نباتات هم  چې   ،توګه  اړيڼه ده ګلوکوزيدونو د منابعو  د زړه  جدي مراقبت تر رسه ش.  يو ش

 ( .623:2) ته مسموميتونه  منځته راوړالی شڅخه شامرل کيږي، خوړل يي په څارويو کې  ور 

چې کينـيدين او  درـمل  هـغه   . موميريشـــمري  درملو ـپه وســـیـله تغي  د زړه ګلوکوزـيدونو اثرات د يو 

ا د  ز پال   دايجوکســـي   ه دې  پروتييـم ه د  څـخه جال کوي او ـپ دار   توـګ ه دوران  کي يي مـق وينې ـپ

وايل سـبب مقدار د کم ه يوځای د پوتاشـيم  ددغو موادو رس  ،موادو تطبيق  مدررمومي. د   زياتوالی

اتوي  ګرځي او ګلو  کورتيکويـيدوـنه هم د  ديجيـهال  ـپه وســـیـله د پوـتاشـــيم د کموايل پروســــه زـي

(130:6.) 

 . جدول: په ځيني څاروي، کې د قلبي ګاليکوزيدونو ډوز. 1-2

 ګلوکوزید  د تطبیق الره د څاروي نوعه 

مييل  ابتدايي مقدار 

ګرام په کيلو ګرام   

 وزن 

د اغيزو د ساتني 

 مقدار

 سپی 

د خولې له  

 الرې

ډایجوکسین، 

 ډايجوټاکسي

۰،۱۱- ۰،۲۲ 

۰،۰۲۲- ۰،۰۴۴ 

د دوولسو   ۰،۱۱

 ساعتونو په فاصله 

۰،۰۰۲-۰،۰۰۴۴ 

 د زرقي الرې 
ډايجوکسي،    

 باينو ا

۰،۰۲۲- ۰،۰۴۴ 

۰،۰۲۲- ۰،۰۴۴ 

 -ټول مقدار:

۰،۰۳۳-۰،۰۳۳ 

 ۰،66 -ټول مقدار:
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 آس

د خولې له  

 الرې

ډایجوکسین، 

 ډايجوټاکسي

 ۰،۰۳۳-۰،۰۳۳ -ټول مقدار:

 ۰،66 -ټول مقدار:

 الری د زرقی 
ډایجوکسین، 

 باينو ا

 ۰،۰۳۳-۰،۰۲۲ -ټول مقدار:

 ۰،۲۲- ۰،۰۱۳ -ټول مقدار:

 د زرقي الرې  غوايه

ډایجوکسین، 

 ډايجوټاکسي

 باييو ا

 ۰،۰۳ -ټول مقدار:

 ۰،۰۰۸۸ -ټول مقدار:

 ۰،۰۲ـ ۰،۰۱ -ټول مقدار:

 

 زړه د ګلوکوزيدونو کلينيکي استعامل 

( منع کونکو  (ACE  ـپه واقـعاتو ـپه ـتداوي کې د ـمدرر ـيا ديوريتـيک موادو او    (CHF )د   •

 موادو رسه  يوځاي استعامل.

 .واقعاتو په تداوې کې  (Myocarditis) د زړه عضيل التهاب  •

 د زړه د بینظمي يا  يب نظمي واقعاتو په تداوي کې. •

 ګرامه په کيلو ګرام وزن دوه ځلېمييل  ۰،۵يوازي د    (Enalapril)  انالپريل  منعه کونکي  ACEد 

وزن ـپه ور  کې د   ګراـمه ـپه کيلو ګراممييل    ۰،۵ـپه ور  کې ـیا هم د ډايجوګســـین او پراســـمـيد )

 (.۱۳۱،  ۱۳۰:۹په تداوي کې کارول کيږي )  ( (CHFپه سپيانو کې د  خولې له الرې ( 

  درمل ک کونکي د زړه تحری

عدم کفايي په حادو واقعاتو کې ترينه ګهه اخيسـتل کيږي او د  ،  چې د زړه  هغه ډله درمل ديدا 

 درلودونکي دي. ايونوتروپيک او کرونوتروپيک اغيزېمثبت  

 ل شوي دي:يزم په اساس په الندي ګروپونو ويشميکان دغه ډله درمل  د تاثیر 
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  زياتوي ک اغيزېتچې د زړه سمپاتي  هغه درمل   -الف:

روپـيک او کرونوتروپـيک اثر اچوي. ورـباـندي مثـبت ايونوتايو ـکارديوم برـخه تحرـيک کوي او  د زړه مـ 

ده  اي پي نفرين     ددغې ډلې ه  نســــبت د يو  چې    ،  دی   (Epinephrine)  درملو مـنايـن ه  ـپ زر    ـپ

 ۴-۲څخه سـپيانو  او   پوسـتکي الندې الرېه د رګ او يا هم تر  ليرت مييل   ۰،۳-۰،۱غلظت  رسه  د 

ليرته ـپه  مييل    ۰،۳-  ۰،۱ـيا هم یو ـپه لس زره غلـظت رسه د  ليرته آســـونو ـته  تطبيق کوي ،  مييل  

 مستقیمه توګه د زړه په چپ بطن کې زرق کيږي. 

چې د زړه عـضله کې په بيتا يو ادرينو رـسپرتونه     :د بيتا يو ادرينو ريـسپرتونه  انتي اګونيـست مواد

د توليد له الرې د ترانســودکشــن   (cAmp)  رسه تړيل ريســپرتونه ،  فعالوي او د  پروتييد  جي 

 د ميوکارديوم تقبض ته قوت ورپه برخه کوي. ميکانيزم له الرې

ام  ا يو    ((Dobutamine  ي  دوبوـت ت آيونوتروپـيک اثرات   اـخذو    د بيـت ه مثـب ه وـج دی د اغيزو ـپ اـن ـب

ــ زياتوي او کرونوتروپيک اثرات يي د دو ــبتا کم دي.  پيش ــپي ته  پامي په پرتله نس  ۱۵-۰،۱و او س

د ســـیروم په شـــکل ورکول کيږي. ډوبوټامي د ډوپامي مصـــنوعي   مايکروګرامه د رګ له  الرې

 مستحرضات  دي.

ا ذو د فـع ا يو اـخ امي   د بيـت دي ايونوتروپـيک اثرات لري او بيډوبوـټ اـن ه زړه ـب ه ـپ ه وـج ت ـپ ا دوه لـي ـت

رګو په تيوبولونو کې زيات  په ترڅ کې  جر يان د پ ــتو   رســپرتونو باندي د فعاليت له الرې  د وينې

د ـسیروم په   ايکرو ګرامه يوه دقيقه  کې د رګ له الرېم  ۱۲-۲مومي. ـسپيانو ته   يي  ادرار زياتوالی

ه توـګه اثرات لري او  پروتيينيزوشــــکل ورکول کيږي.  ا ه ورـت ميکرو ګراـمه ورو  د رګ ـله     ۳،۵ول ـپ

 تطبیق کيږي. الرې

 ک فعاليت د کموايل په وجه تد پارا سمپاتي -ب:

دا کار   و د زړه ريټ  زياتوالی مومي ،ک اعصـــابو فعاليت نهي ش، نتد زړه پاراســـمپاتي    کله چې

د انتي اګونيســت موادو په وســیله بندي کړاي    رســپرتونه د هغوی، چې اړونده هله تر رسه کيږي  
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ه   ـهايوســـي او اتروپي  څـخه ـپه  هـمدې منظور د هغوی  ش.   مســــکارينـيک اثراتو ـپه وـجه ګـه

 اخيستل کيږي.

 د ماتولو  کموالی ( (cAmpمشتقاتو په وسیله د    Xanthineد   -ج:

چې د میو   ،نهي کونکي هغه ډله مواد دي (PDE  Phospho Di Estrase(ایسرتیز    دایفاسفيت 

  وکارديوم د انقباض قوت د فاســـفودای مي مقدار لوړوي ، د زړه   ( Amp)کارديم  په حجراتو کې د 

ــبب ګرځي او په    (cAmp)د   PDE))ایســـرتیز د نهي کولو په و جه   زياتوي.  معموال   د ماتولو سـ

دي  توـګه د زړه د ميوـکارديم ـپه حجراتو کې  کلســـيم آيون زـيات او ـپه  عي وـخت کې د زـخايرو 

 څخه يي ازادیدل زياتوي.

چې د ـسږو د انفزما په واقعاتو کې     ،د ميتيل زانتي مـشتقات  تيوفیلي، امينوفلي او کافيي دي

په زړه پوري تړيل استام په واقعاتو کې د   له الرې  دازه د خولېګرامو په ان ۲،۵وزځو لپاره د    ۳-۲د 

 ګرامه اندازه ورکول کيږي.مييل  ۵۰-۱۰۰

انقباض قابلیت زياتوي، نو په   زړه د    Milrinoneاو    Amrinoneمشــتقات لکه   Bypyridine د 

ګرامه په کيلو وزن په  مييل    ۲-۱په  ناروغي کې  د   (  (CHFوګانو کې د  دې توګه  په سپيانو  او پش

ګرامه په  دقيقه کې يا د مييل    ۱۰۰-۱۰،  ور پيســ  ېنورمال فزيولوزيک ســیروم کې د رګ له الر 

 منځته راوړي.  رګونو پراخوالیپه اندازه تطبیق او دغه دوا موضوعي د رضورت  

 کلسیم د ايون په وسیله ، ید زړه  عضالتو د انقباض زياتوال -د:

تقيم   يم د آيون لرونکو مـستحرـضاتو په تطبيق رسه په مـس   ډول  د ميوکارديم تحريک زياتوالی  کلـس

يو   ونو رسهپروتييند انقـباض قوت او تـعداد زـياتيږي. کـله  چې د کلســـيم ايون د انقـبايض    ،مومي

 ځاي ش نو دغه اثرات منځته راځي. 
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  (Calcium Boroglucanate)محلول يا د    ((Calcium Chloride  کلسيم کلورايد   د لس فيصده

ليرته په اندازه د مييل    ۳-۲ور پيســ پوتاشــيم ســیرتيت   ،ليرت په اندازهمييل   ۴-۲محلول د   زرقي

 تطبیق کيږي. رګ له الرې

   يب نظمي ضد درمل  د زړه 

،  tachy arrhythmia)  (يب نظمي په واقعاتو لکه    ،  چې د زړه  حرکت کمونکي درمل  ديدا د زړه   

ـلرزش ــا  ي ـکـيږ  )   (fibrillationاو    (Flutter)اـهـتزاز  کــارول  زړه   ـکې  د  د  ي.  ـحـجرات   ځــاـنـګړي 

ي  ، د ځانګړ ي عضـــالتو په پرتـله کوم  چې تحرک يي د انګيزي په وســـیله تر رسه کيږياســـکليه

کوم   ،ـځاـنه څـخه يوه اـندازه خـپل رسي حرـکت هم لري  ـخاصــــيت درلودونکي دي، هـغه دا  چې ـله

ريتم منځتـه راوړي. د زړه    چې پرتـه د بهرن انګيزي څخـه يو  یـا   داخيل   تنظمونکي دســـتګـا 

pacemaker))  هغه دا  چې ورو خپل رسيد نورو عضـالتو څخه فرق لري  حجرات د زړه  عضـلې ،  

غوټي په وـسیله   ((SAديپولرايزيـشن د دياـستول په مرحله کې ـښيي. او دغه مثبت جريان د زړه د 

ــیله  جي فاينغوټي لوي ته ځي او د هغه ځاي څخه د هیس د بنډل پ او فارکي( AV)د  رب په  وسـ

لو او انتـقال ـپه عملـيه کې ســـتونزه د زړه ـپه ريتم کې  ـپه منځـته رات انتشـــار مومي. د دغې انګيزې

،  ددې په نامه يادوي  يب نظمي کومه  چې د زړه د   ،منځـته راتلو ســـبب کيداي ش ســـتونزې د

ــتونزې ــتفاده کيږي)    س ــمري دوواوو څخه اس يب   د  .(Harvey, 1992د مخنيوي په منظور د يو ش

 (PR) ، ـله  عـبارت دي  ،ضـــد درملو ـپه وســـیـله چې د زړه ـپه ګراي کې کوم تغريات راځي نظمي

Aterial Excitation   يا فاصــيل زياتيدل،    وقفيد(QRS) Complex Ventricular excitation  

 (.(302:11لحني کيداينرتوال من )  (QTد وخت زياتيدل  د 

 په ښه توګه ليدالي شو:ول ددغو دوواوو طبقه بندي په الندي د

 مړي صنف درمل یا د سوديم د چينل بالک کونکي  درمل.و دل .۱

 بالک کونکي مواد  اخذو  ادرينو یو م صنف درمل يا د بيتا ددوی .۲

 موده زياتونکي درمل  يا د کړنو توان  درمل يا  د اکشن پوتانسيل ددريم  صنف .۳

 دڅلورم  صنف درمل يا د کلسيم د چينل بالک کونکي   درمل  .۴
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 ل شوي دي. يزم په اساس په الندي ګروپونو ويشتاثري د ميکان دغه ګروپ درمل 

 مړي صنف درمل یا د سوديم د چينل بالک کونکي  درملو دل

ــله کې منعکل ــوديم ننوتل  د زړه په عض تو توګه د زړه په حجرا  نو په همدې ش  ایکړ  ه  چې د س

کيږي. ددغه ډله  درملو د   منځته راتلو څخه مخنيوی   یا غري قطبي کيدل   Depolarizationکې  

عمليه  هدايترته  چې په عـصبي  ،  چیتاثري ميکانيزم د موـضوعي يب حـسه کونکو موادو په څري ده

ــودي ــوديم د آيون د ننوتلو څخه مخه نيول کيږي. دغه ډله مواد د س حالت په   چينل د  م کې د س

 ل شوي دي.اساس په دريو ګروپونو ویش

ــف: )    -ال ــن  ــدي ــي ــن ــد  ،(Quinidineک ــاي ام ــن  ــاي ــروک ــد   ا   (Procainamide)  پ ــاي ــرام زوپ داي 

(Disopyramide  )يا هم په رسکش يا  نل خالصــوي ه مواد  په فوري توګه د ســوديم  چی: دغه ډل

نل خالصـيدل چهک څومره  چې د  چی حالت کې ن ـيل، په همدي اسـاس ( (refractoryمقاوم  

عامل ـپه اســـت    Disopyramideبالک کـيدلو امـکان زـيات وي.     ، ـپه  همـغه اـندازه د  چيـنل  وي

خو د جوي ـپاســـني برخي پوري   ،  .  کنـيدين د مالرـيا ضـــد دوا دهوړوکو ـڅارويو کې مـحدود دی

په واقعاتو لکه د دهليزي فيربيليشـن  کې اغيزه لري. تاثريات يي اتروپي ته ورته   يب نظمي تړيل  

 (.1161:7او په غري مستقيمه توګه د واګوس عصب له لوري تر رسه کيږي )

:  دغه ډله مواد   Disopyramide، او ,Lidocaine  ،Procainamide  Phenytoin)ليدوکاين )ب. 

په مرحله کې زړه په نورمال  د کړنو د وړتيا  خو    ،  نل رس يوځاي کيږيسوديم د  چیپه چهکي رسه د 

ا6ډول حرـکت کوي) دو ـک ه بيليږي. لـي ا    ( او تريـن ه  کړنو د وړتـي ډوي. )مرحـل ايي  165:4لـن دوـک ( لـي

په  پي ـو   يب نظمي کې کار اخيل.   پنيتايون د    يب نظمي څخه زياتره د جوي برخي پوري تړيل  

اـستعامل يي د قلبي ګلوکوزيدونو په  وـسیله منځته  ومړنیکې د محدودي ـساحي در لودونکي او ل

 (.2162:7راغلو د مسموميت پي و د تنطيم په موخه ده)

د  چيـنل رسه ـپه اهیســــته    Indicanide، او Encanide)اينـکاـناـيد )،  ( Flecainide  فلـکانـيد) ج. 

 ډول يو ځای او جال کيږي.
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 درمل  کونکيبالک  اخذو  وادرينیو د بيتا دوهم صنف 

اغيزي   تروپيــک  کرونو  او  ايونوتروپيــک  منفي  مواد  دغــه  ــه   (Propranolol)  پروپرانولول  لري.پ

ــمولول ) ، Timol)) تيمول،   Acbutol)) اکبوتول، ــامل دي.(   Esmolol اس  او داک نور مواد ش

 .دغه مواد د کلسیم د ايون په وسیله منځته راتلونکي تحرک مخه نييس

 درمل موده زياتونکي  یا کړنو توان د اکشن پوتانسيل دريم صنف

کميږي. دـغه اثرات د انقـباض اـندازه   مرحـله اوږدوې او ـپه دي توـګه د زړه    کړنو توان ـمل  د  دـغه در 

ــيم   چی ــیله منځته راځي او په  دي توګه پپوتاشـ ــيم کم داخليږي او نل د بالک کولو په وسـ وتاشـ

مرحـله اوږده   ـهداـيتتوـګه خـپل رسي حرـکات کميږي. کـله  چې د   تحرک کموالی مومي او ـپه دې

ا رسک ـــ ش نو د   ت ـی اوـم ه برخـه کې    مـق ه دـغ  Bretyllum،Dofetilideدوره هم اوږديږي. ـپ

،Amilodron  ،Satolol   اوIbutilidine  .شامل دي 

 نل بالک کونکي درمل چی  د کلسيم   څلورم صنف

ــيم ننوتلو مخه د زړه ميو کارديوم ت ،دا هغه ډله درمل  دي ــ او په دې توګه په  چې د کلسـ ه نييسـ

ته راځي ، په  دې  د ننوتلو په  وجه منځ را منځته کيږي کوم  چې د کلســیم   ان کې کمیهغه جری 

خپل رسي ديپولرایزیشــن کميږي او وررسه د کلســيم په مقدار پوري تړيل   څلورمې مرحلېتوګه د 

ـنل بالک کونکو موادو اغيزي  ـپه نرمو  ه زـياتره ـحاالتو کې د کلســـيم د  چیهم کميږي. پـ   ـهداـيت

ــالتو وي، خو  ــالتو په پرتله زيايت    ( (Verapamil  ويراپاميلعروقي عضـ په زړه د نورو عروقي عضـ

ــتفاده   ،اغيزي لري ــار ټيتولو په  موخه ترينه اسـ په داک حال کې  چې نفيدفي  چې د لوړ فشـ

توګه  اکتو ميوزين  د انقبايض اغيزو   (. په دې168:4لري ) ، په عروقي عضـالتو زيايت اغيزېکيږي

ه کېڅخـ  ه ډـل ه دـغ ه نيول کيږي.  ـپ دفي )او    Verapamil   ،Diltiazinه مـخ (    Nifedipineنفـي

 شامل دي.

 ري ورکوي.يضد درمل د زړه  انساجو فزيولوژيک خاصيت ته تغ يب نظمي په عمومي ډول د 
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 د رګونو پراخونکي او لوړ فشار ضد درمل  

افو د ويني رګونو دا موضـوع په صـ ، يو شـمري درمل  شـته  چې په صـافو عضـالتو باندي اغيزه لري  

ــالت اغيزمنه   ــتقات ديعضـ ــه بيلګه يي نيرتيتونو پاپاورين او ګرانتيني مشـ ،  چې د وي.  چې ښـ

عروقو پراخونکي مواد معموال  اندي پراخونکي  اغيزه لري. د وينې  رګونو په صــافو عضــالتو ب  وينې

ي زړه ته په راوړونکو عروقو باندي پراخونکي  ، چچې يوه ډله يي هغه مواد دي   :ه دوه ډوله وي ـ پ

پـمپ څـخه    اثرات لري او بـله ډـله يي د زړه ـله  اثر لري ـيا دا  چې زـياتره ـپه ورـيدونو ـباـندي پراخونکي

 .2160:11) (وروسته عروقو يا شیريانونو باندي پراخونکي اغيزه لرونکي درمل  دي

 د رشيانونو پراخونکي درمل  

د اړونده عروقو د نرمو عضــالتو دپراخوايل ســبب  : د شــیريانونو پراخونکي دوا ده ،يدراالزین ا ه 

ايکلي ياهم په ساحوي ډول د پرستاس  ته د کلسیم د تريیدو مخه نیسی    ګرځي. دغه مواد حجراتو 

ـله دي کميږي  چې  د زړه په  مـقاوـمت د زړه ـپه وړاـندي پرـته    غلـظت لوړوي.  ـپه نتيـجه کې محیطي

نو په دي   ، راش. کله  چې هيدراالزین د نرمو عروقي عضــالتو رسه وصــل شريانقباض کې تغي

را پرتلــه اوږد   حــالــت کې بيولوژيــک نيم عمر  پــه  پالزمــا د نيم عمر  منځتــه کوي، کوم  چې د 

پيانو ک(2160:11)ید ته ې  هيدراالزین په تيزي رسه د خولې  له  . په ـس الرې د تطبيق څخه وروـس

له دوه يي   ق څخه يو سـاعت وروسـته څرګنديږي ، اصـيل اغيزېيږي او اغيزي يي د تطبيجذب ک

کې د   ومړي مرحلې ميتابوليزم په ترڅڅلور ســـاعته وروســـته څرګنديږي. دوا د لڅـخه تر دری او 

ې ـپه  ـحاالتو کې  چ  ميـتابوليزم کيږي او هم ـپه هغو    څـخه د تريـيدو ـپه مـهال تر يوې اـندازې  ګریځ

ت يي لوړيږي.  معموال د دوا د تطبيق مقدار په کيلو ګرام وزن رسه وينه کې ادرار موجود وي، غلظ

ه کتو رسه   ه ـپ ت ـت ه ور  کې دوه ځلېګرامييل    ۳-۰،۵د څـاروي حـاـل ه کيلو وزن ـپ ه ـپ ورکول    ـم

ــ وزن اندازي څخه زيات نګرامه په کيلو مييل  ۳خو هيڅکله هم بايد د   ،کيږي وګانو ه ش. په پشـ

ګراـمه ـپه کيلو وزن او ـپه هـمدـغه مييل  مـقدار،  د نيم څـخه تر دوه نيم    ومړنیکې د دوا د تطبیق ل

د تطبیق توصـيه  ګرامو پوري زياتوالی موندالی ش. په ور  کې  دوه ځلېمييل ې تر لسـو  نوعه ک

 (.109:1کيږي )
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 مواد  کونکي د کلسیم  چينل بالک 

د لوړ فشــار په واقعاتو کې     Amlodipine besylate نل بالکر مواد  لکه  املودوپي کلســيم  چي

ګرام په کيلو وزن   په ور   کې يوځل مييل  ۰،۱توصـيه کيږي. د سـپيانو لپاره ټاکل شـوي مقدار  

 ګرامه په کيلو ګرام وزن د ورځي يو ځل ده.مييل  ۰،۸ده. د پ وګانو لپاره ټاکل شوي مقدار، 

 ت ریل او اناالبريل ماليکاپتوپ

دواـګان د آنجيوـتانســـي د تـبديلونکي انزایم مـخه نييســـ اوـپه دي   ـکاپتوپرـيل او اـنالوپرـيل ملـیت

توګه د انجيوتانسین يو په انجيوتانسي دوه بدلولو مخه نييس او په دي توګه د عروقو د پراخيدن  

 سبب ګرځي. 

 

 . (175:12ني عروق پراخونکې درمل معريف کوي )د ځي - شکل. ۲- ۱

پردي برسـیره  انجيوتنسـي دوه د الدوسـرتون په آزاديدو کې برخه اخيل، او الدوسـرتون د ازادیدو 

په کميدو رسه د ســوديم ضــايع کيدل  زياتوالی مومي،  چې دغه کار د قلبي نارســايي په ســتونزه 

ــرتون مقدار د کمولو له الرې په هغو  ــهولت منځته راوړي. کاپتوپریل په وينه کې د الدوسـ کې سـ
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 ۲-۱سپو کې  چې د زړه د عدم کفايي له ستونزې رسه مخ دي، سهولت منځته راوړي. کاپتوپريل  

 مييل ګرامه په هر کيلو وزن د بدن د ورځې دری ځلې  په سپيانو کې تطبيق کيږي.

 هغه د عروقو پراخونکي درمل   چې په وريدونو او شرييانونو دواړو اغيزه لري 

عضــالتو باندي پراخونکي اغيزي لري. د کرونر    انونو دواړو په لشــمو يدونو او شــیر ينايرتاتونه د ور

رګونو ـپه نرمو عضـــالتو ـباـندي ـپه کم غلـطت رسه اثر اچوي او ـتاثريات يي ـپه ورـيدي برـخه ـباـندي د 

ري طبابت کې دومره اســتعامل نايرتيتونه په وترن     (2161:7).دي   شــريیان برخي په پرتله څرګند

څاروي د نورو په پرتله وررسه حسـاس او په وسـیله يي ممکن   شـخوند وهونکينه لري، ځکه  چې  

 صافو عضالتو د پراخوايل سبب ګرځي او په دې توګه د تسموم را منځته ش. نيرتيتونه د رشيان

 .(107:1 (فشار را ټيهوي وينې

تاثري يي په   نايرتوکليرـسين  چې يو عـضوي نايرتات دی،  عروقي نرمو عـضالتو ته پراخوالی ورکوي،

کمـيدو  ـیا د زړه څـخه مخکي برخي ويني فشـــار د    مخکي ـبارـباـندي زـيات او ـپه دـغه توـګه د   وينولو 

منځته راځي. د نايرتوګليرسين څخه د   سبب ګرځي  او په  دغه توګه په زړه باندي د کار سپکوالی

ه کـله  چې د ، په خاصـــه توګـ زړه په حادو د عدم کـفايي په حادو واقـعاتو کې کار اخيســــتل کيږي

م ـشکل او ملهم په ـشکل تهيه او د مله و پاړـسوب رسه يو ځاي وي. دغه دوا د  پيچکاريو ګولي ـسږو 

ــپيانو   څخه يي په زياته اندازه ــتفاده کيږي. په س ــده ملهم په ور  کې دری ځلې  اس   کې دوه فيص

چې وی ــتان   ،ګرامه په هغه ســاحه وهل کيږيمييل   ۴-۲  ګرامه  او پيشــوګانو کېمييل  ۱۰-۱۵

 په ځانګړي توګه د نس يا غوږ ساحه. ،نه لري

قوي د عروقو پراخونکي خاـصيت لرونکي دوا ده چې هم د زړه نه مخکي ه    یو   : نايرتو پروسـاید 

يم عمر يي کم او هم يي قيـمت کم دی. ـبدي يي په  او هم وروســــته برخي ـپه عروقو اغيزي لري. ن

دغه يق کيږي. له  مايکروګرامه تطب  ۱۰-۱دقيقه کې   ن په شکل په یوه، چې د د انفوژ کې ده   دې

اقعاتو کې اسـتفاده عدم کفايي په حادو و  ه د فشـار ښـکته کولو او هم د زړه  دوا څخه په فوري توګ

 .(2161:7) يدنه ددغي دوا د عمده عوارضو څخه ديکيږي. د فشار ټيه
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 د لوړ فشار ضد درمل  

ار دا هغه ډله درمل  دي ت  ،  چې د لوړ فـش  ل کيږي) دغه  درملرا ټيهولو په موخه ترينه ګهه اخيـس

راټيتوي.    فـشار لوړوالیزياتره په انـسان طبابت کارول کيږي( يا هم هغه درمل   چې ـسیـستميک  

ګي چې د پ ـتور   ،معموال په هغو سـپيانو او پشـوګانو کې ليدل کيږيفشـار لوړوالی  تميک  سـیسـ 

ي عدم کفايه ولري ياهم نوري ميتابوليکي او اندوکرين سـیسـتم  توکه  د پ ـتورګسـتونزه په خاصـه  

پوري اړوـنده ســـتونزي ولري. د فشـــار لوړوايل ـکه ـپه ســـیســـتولـيک شــــکل وي او ـيا هم ـکه ـپه  

تورګو عدم  ، د پ ـ و د زړه احتناقی عدم کفايهممکن  د انسـاجو تخريبات ا  ،دیاسـتوليک شـکل وي

ډول   را منځته کړي. ـشريیان فـشار په مـستقيم   هم د ـسرتګو ـستونزېعـصبي ـستونزې او یا  کفايه،  

ــل او د نيزمونو اطرايف عروقو په مقاومت پوري اړه لري. کوم  چې د دوو عمده ميکا  د زړه په حاصـ

–انجيوتنـسي    -م يي رينيعـصبي ـسیـستم او دوی   ـسمپاتيتيک يو يي  چې  په  وـسیله کنرتوليږي،  

ممکن د  ســیمپاتیتیک اعصــابو   رويو کې د وينې  فشــار لوړوالیالدوســرتون ســیســتم دی. په څا

ــیله را  ــرتون مقدار د لوړوايل او هم د عروقي مقاومت په وسـ دتون زياتوايل، انجیوتنســـي الدوسـ

کوم چي ممکن د ـمالګو او وررسه ـمایـعاتو د ټولـيدو ـپه وـجه وي. دـغه ټکي ـته ـپه کتو    ،منځـته ش

حاصل، د محیطي  فشار او  د خارج الحجروی مایعاتو را  د زړه    لوړ فشار راټيتولو کې هديرسه د 

په برخه کې د هغو پروتوکولونو څخه ګهه    وړوکو کورنيو څارويو کې د فشــار لوړوايلکمول دي.  په  

 ،اخیســتل کيږي کوم  چې په انســان طبابت کې رواج لري او معموال په دريو اســاســاتو والړه دي

ــتعامل ده. ددي څخه عالوه   اخذو   ادرينو  لکه د عروقو پراخونه، بيتا   بالکونکو او مدررو  موادو اسـ

چې کـمه ـمالـګه ولري. د   ،د ـغذايي موادو کنرتول هم مهم دي او ـباـيد داک مواد اســـتعامل ش

په ـضعيفو واقعاتو کې یوازي یوه دوا خو په ـشدیدو واقعاتو کې د څو  درملو د يوخاي وايل لوړ فـشار

 .(601:10) څخه کار اخیستل کيږي

د انجيو تنسي   ACEپراخونکو  درملو په اړه مخکي معلومات ورکړل  او دغه برخه کې د   د عروقو  

بدلونکي انزايم د منعه کونکو موادو او کلســيم مثبت ایون د انتي اګونيســت موادو څخه اســتفاده 

 کيږي.
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حاـصل د کمولو په وـسیله  ومړي رس کې د زړه  په ل   ادرينو رـسپرت بالکونکي مواد خپلې اغيزې بيتا

کمولو په وسیله وي،   يک اثراتو دکوم  چې ممکن د مرکزي عصبي سیستم څخه د سمپاتيت، ښيي

د کموايل د پ ـــتورګو څـخه منځچې د ريني  کوم   ه راځيد تولـي ه انجيو    ،ـت انجیو تنســـین يو ـپ

.  په  دغه برخه کې د بيتا (180:4)تنـسي دوه بدلولو کې برخه اخيل او د الدوسرتون تولید کموي

ل ل کيږي،  په داک حاادو لکه اتينيلول، ميتوپرولول ته ترجیع ورکو  انتي اګونيسـت مو يو رسـپرت

شـو. په انسـان طبابت کې بيتا ادرينو رسـپرت بالکونکي مواد   کې  چې پروبانول هم اسـتعاملوالی

 ړ فشار په تداوي کې  استعامليږي.د مدرر موادو رسه يو ځاي د لو 

 مدرر مواد 

ــار يي منخته راوړي   مواد د هغه اوبو د تجمع کموالیمدرر    را منځته کوي، کوم  چې محیطي فش

د زړه حاـصل کم او د يو ـشمري مالګې د بدن څخه وځي. خو او په دي توګه محیطي مقاومت کم ، 

په خاـصه توګه   ،رسه رسه د الکرتواليتونو بيالنس متاثريه کوي ، ديهایدریـشن منځته راوړي   له دې

د پوتاشــيم د کموايل ســتونزه را منځته کيږي. تيازيدونه   د لوپ ديوريتيکونو د اســتعامل پر مهال

 (601:10).     کوالي شو د سپيانو او پشوګانو د هايپرتنشن په واقعاتو کې وکاروو
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 د فصل لنډیز 

تونزه منځته چې ټول بدن ته وينه رســوي او که يي په دنده کې هر راز ســ  زړه  يوه مهم غړی دی،

چې د زړه ـپه    د ـفارمکولوژي ـله نظره هـغه ســـتونزې ګواښ رسه مخ کيږي.  راش نو بـيا روغتـيا ـله

اهمـيت  ،  د بيالبيلو اړوـندو  درملو د ـتاثري  تررسه کولو ـپه ـخاطر   ـځانګړيدـندو کې رامنځـته کيږي

زـیاتره هـغه درـمل   چې ـپه زړه ـباـندي    بيالبـیل ميـکانيزموـنه لري ، ددې ترڅـنګ  درـملوړ دي. دـغه  

 .، تطبيق يي د ټاکلو اثراتو تر څنګ  د جانبي عوارضو درلودونکي هم دياغيزه لري 

چې د زړه د    ،مثـبت ايونوتروپـيک اغيزه لرونکي درـمل  دي عضـــيل تحرـيک کونکي درـمل    د زړه 

قلبي    توليـد زيـاتوايل ســـبـب ګرځي.  او پـه دي توګـه  زړه دقوت زيـاتوي  عضـــيل د انقبـاض  

(   Ouabainن)  ي(  او کواباDigitoxin(، ډايجوټاکســي)   digoxinګلوکوزيدونه لکه ډايجوکســي)

 شامل دي.

چريته  چې د انجيوتينـسین   ،په برخه کې رول لري  (CHF) د ريني انجيوتينـسي ـسیـستم هم د  

II      د   توليد  Angiotensin Converting Enzyme (ACE)  ومي،  کوم  چې  م  په وجه زياتوالی

د رګونو   IIآنجيوتينســي  ســبب ګرځي. پر دې رسبیره منعيد الدوســرتون د ترشــا او ســوديم د 

ار لوړوي. دغو ټکيو ته په کتو رسه د   تعام  ACEمقاومت زياتوي او فـش ل د د منعه کونکو موادو اـس

اوـمت وقو مقـ د ســـوديم حبس کموي، د ادرار تولـيد زـياتوي، د عر  قلبي ګلوکوزـيدونو رسه يو ـځای

ه کموالی ورکوي او د زړه   ــار ـت دي فشــ ب ګرځي. د زړه    کموي، ورـي اتوايل ســــب محصـــول د زـي

عدم کفايي په حادو واقعاتو کې ترينه استفاده   ، چې د زړه  تحریکونکي درمل  هغه ډله درمل  دي  

ه درمـل اثیر د    کيږي او د مثبـت ايونوتروپيـک او کرونوتروپيـک اثر درلودونکي دي. دغـه ډـل د ـت

ک اثر زياتوي د زړه  تيلکه  درمل   چې د زړه سـمپاتي  ،عمده ګروپونه لري ميکانيزم په اسـاس دری

ـبت ايونوتروپـيک او کرونوتروپـيک اثر اچوي. ددـغه  ـمايو ـکارديوم برـخه تحرـيک کوي او ورـباـندي مث

  ک فعاليت د کموايل په وجه  او  دتيیا هم د پارا ســـمپاتي   ه  درملو مناينده  اي پي نفرين ديډل

(cAmp)   څلورمه ډله يي د زړه د عضـــالتو   دي. کموايل منخته راوړونکي درملپه ماتولو دکي د
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وســـیـله . د زړه د يب نظمي ضـــد درـمل  د زړه د حرـکت د انقـباض زـياتوايل د کلســـیم د ايون ـپه  

او  tachy arrhythmia  ،(Flutter)) )کمونکي درـمل  دي  چې د زړه د يب نظمي ـپه واقـعاتو لـکه  

(fibrillation)    ــار د کنرتول په موخه په واقعاتو کې کارول کيږي. په وړوکو  څارويو کې د لوړ فش

کوم  ،  چې په دغه برخه کې د هغو پروتوکولونو څخه کار اخيـستل کيږي  ،هم درمل  اـستعامل لري

 چې په انسان طبابت کې کارول کيږي

 پوښتني

 .يت په وترنري طبابت کې توضيا کړئعروقو  درملو اهم او د قلبي .۱

 ومو ګروپونو کې طبقه بندي شوي دي؟ د زړه عضيل تحريک کونکو  درمل په ک .۲

 قلبي ګالیکوزيدونه کومي فارمکولوژيکي اغيزي لري؟   .۳

 څه ش او کوم ډولونه يي پيږنی؟  ديجهاليزشن .۴

د   ؟ل شويپه کومو ګروپونو ويش  Cardiac stimulantsد زړه تحریکونکي درمل   .۵

 . مثال څخه يي يادونه وکړئ

درمل  په کومو حاالتو  Antiarrhythmic drugsد زړه د يب نظمي ضد درمل   .6

 شل شوي دي؟ او په کومو ګروپونو وي کې ترينه ګهه اخيستل کيږي

د   منعه کونکي کوم  او  ACE د ريني انجيوتينسي سیستم څرنګه کار کوي او   .۷

 کوم ميکانيزم په اساس کار کوي؟ 

 ؟ کړئبالک کونکي  درملو ميکانيزم رشح د سوديم د  چينل  .۸

او په کومو حاالتو کې  کوم ګروپونه لري  د رګونو پراخونکي درمل  کوم؟  .۹

 استعامليږي؟ 
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وم پروتوکول څخه کار  په وړوکو  څارويو کې د ک د لوړ فشار د کنرتول په موخه .۱۰

 ؟ اخيستل کيږي
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 فصل دوهم   .۲

      لرونګي درمل ، او وينه جوړونکو غړو باندي اغيزه  اجزاوو   په وينه، وينې 

چې د بدن انساجو    ،ژوند پاي ت  لپاره يوه اساک  او حيايت رضوري ماده دهوينه په بدن کې د  

، هورمونونه رسوي او په عي وخت کې ناکاره مواد د انساجو  غذايي مواد، الکرتوليتونه،، اوبه  ته

څخه را باک. د انساجو د حجرو برخي ته  رسه کرویات اکسیجن رسوي او سپي کرویات بدن د 

اورګانيځانګړو ميکانيزمو  په وسیله د بهرنيو مايکرو  انتي جنونو څخه سايت،  نو  او  د دمويه   زمونو 

کيدنېصفحا لخته  د  وينې  د  وسیله  په  پالزما    تو  د  کيږي.  رسه  تر  کلوييدي  پروتيينعمليه  ونه 

ي. دغو ټکيو ته  کوم چې نه پريږدي پالزما د رګونو څخه بهر ته ووځ ،اسموتيک فشار منځته راوړي

په    ،په ترکيبي اجزاوو کې منځته راځي  وينې کم ت او هر راز ستونزه چي د وينې  په کتو رسه د

نو   ،د را منځته کيدو سبب ګرځي او که دغه ستونزه لری نه  ش  بدلون دندو کې د نا مناسب  

را منځته ش   به  کفايه  پ تورګو عدم  د  او  لکه شاک  اختالالت  د   .(639:11)مختلف  د ستونزو 

داک يو شمري حاالتو    چې دغه تشه جربان ش. کيداي ش په  ،مخنيوي په خاطر رضوري ده

ندن ته اړتيا لري او د  ، کومه چې د وينې  څرګندي  پيپ هم  اړتيا پیدا ش  وينې انتقال تهکې د  

 انتقال په بايد  مهال ورته توجه وش. 

سپي او  رسه  ويني  صفحات،     د  دمويه  اجزاوې کرويات،  ترکيبي  نوري  وينې  د  ځانګړو    او  د 

دوران ته داخليږي.  د ويني کرويات چې د اساک حجراتو  نيزمونو په وسیله توليد او د وينېميکا

کوم چې د هډوکي په مغز کې ځاي لري او يا هم تحريک کونکي    ،په وسیله منځته راځي  بدلون د  

و پروسو د تر رسه کولو لپاره ځانګړو موادو  کوي. ددغ  ه چې د ويني د جوړښت  عمليه ګړنده الملون

اړتيا ده   وينې ته  او  وينې  يي د  اغيزي    ،چې کم ت  ناوړه   باندي  او کيفيت  په کميت  د اجزاوو 

يا هم د ځانګړي ترکيبي برخې د کمکم  ېاو د بيالبیلو ستونزو لکه د وين  پريږيدي او   ت   ت 

کوم چې    ،موادو څخه کار واخیستل ش د هغو    منځته کوي. چې د جربان په موخه يېستونزه را  

 .  ي  او يا هم د تغذيوي موادو جز ديدغه تشه ډکوالی شي
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داخيل فاکتورونه يوازي د اوليه موادو د    د کميت او کيفيت په لحاظ او د هغې جوړښت    وينې  د

، د ويني  کم ت په وجه نه را منځته کيږي، بلکه فزیکي صدمي او کيمياوي مواد هم کوالی ش

  د ترکيب   ا هم په یو شمري حاالتو کې د وينېمیکانيزمونه متاثیر کړي او ي  بهيدنه يا د وينې د لختې

اندابدلون  يا هم تر معيني  او  پړنيدن سبب ګرځي، د ويني بهيدن  چې په دغيس    ،زي زيايت 

کار   موادو څخه  پړنيدلو ضد  د  ويني  د  يا هم  او  پړونونکو  د  ويني  د  حاالتو کې رضوري ده چې 

 واخيستل ش. 

 او په اجزاوو اغیزه لرونکي درمل  وينه او د وينې اجزاوې

ه چې وينه په   اهميت لري، ځکاو وترنري طبابت کې ځانګړی  استعامل په انسان    د ټولې وينې

ورونو څخه ټول رضوري مواد لري،  په تجاريت  ، لختي فاکتخپل جوړښت کې پرته د یو شمري وينې

، وينه بهيدن  له السه ورکول  مري حاالتو لکه په حاد شکل د وينېش. په يو ش  شکل تر السه کيدای 

د نه لخته کيدن غري    تخريب  واقعي، حاد او مزمينو ويني کم ت واقعو،  د ويني  و  کرويات  د وينې  

 څو څاروي ته وينه انتقال کړاي ش. ورمالو حاالتو کې رضورت پي یږي ،ن

 د ويني ګروپونه  ې په څارويو ک

د رسو    ، کوم چې د هغوی د وينېګروپونه د هغه انتي جن په وسیله مشخص کيږي  څاروي د وينې

کې   و يي. په اهيل څارويرار لري او د هغوي معافيتي  ځانګړتيا ښکروياتو په سطحي برخه باندي ق

ډیر ساده دي. دغه    په غواوو کې ډیر مغلق او په پيشوګانو کې   ،ګروپونه  يو تر بله فرق کوي  د وينې

ي نظره  د کلينيکنسل ګريي او وراثت له مخي ځانګړي اهميت لري. که  ګروپونه د وينې  انتقال، 

اخیستونکي څاروي تر منځه    د وينې  انتقال پر مهال د وينې ګروپونه  د وينې ورکونکي او وينې

انتقال پرمهال ممکن     ومړي ځل د وينېړي. په ل، نو جدي ستونزه به را منځته کسمون  ونه لري

ال  انتقال پر مه  نې ، خو د دوهم ځيل ويتر څلوروي تو ساعتونو پوري کومه ستونزه را منځته نه ش

په صورت کې د شديدو عواقبو د منځته    ندنه خورا اړينه او د نه توجهد ګروپونو تر منځه جوړواله پيپ 

رويو کې د ويني د زياتو ګروپونو  موجوديت په وجه د  په څا (639:11). ش  راتلو سبب ګرځيدالی
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په    نو په همدي اساس  موجود نه دی،  معريو ګروپونو لپاره تجاريت  انتقال پر مهال دټول  وينې  

 استعامليږي.  معرفونه    نيکي انتقال له مخي مهمو ګروپونو لپاره  يکل  سپيانو او پیشوګانو کې د وينې  

 (Dog Erythrocyte Antigen)له منځه يو    ، د هغویپه سپيانو کې دوولس  ګروپه موجود دي  

DEA 1.1 (16:8) يي د کلينيکي اهميت درلودونکي دی . 

 (.639:11 (جدول: په څارويو کې د ويني ګروپونو ډولونه. 2-1

 له کلينيکي نظره مهم ګروپونه  پيږندل شوي ګروپونه  د څاروي نوعه 

 8 سپي 
DEA 1.1, DEAE 1.2 

DEA 7 

 Bاو  A 3 پيشو

 Jاو  B 12 غوايه

 A, C & Q 8 اسونه

 B & R 7 پسونه 

ورکولو    ، روغ وي او مخکي د وينې کاله عمر ولري(    6-۳بايد ځوان وي)  وينه ورکونکی څاروی   

   منفي  DEA- 1.  ،DEAE- 7چې    ،تاريخچه و نه لري.  په سپيانو کې د ويني ګروپونه بهرته ده

 واوک.

په څارويو کې د وينې او زياتره د وینېد شاه رګ څخ  ،اخيستنه  په عام ډول    ه تر رسه کيږي،  

، خو په سپيانو او پشوګانو کې د وينه   په وسیله تر رسه کيږي ې د جاذبې د قوېد ځمک،  اخیستنه

پ ې   وروستۍ  برخې   د  فيمور  اخی  له    د  وينې رګ څخه  د  په عي وخت کې  او  کيږي  د    ستل 

یا وينه    Donorپه وسیله کشش هم موجود وي. د     (Vacuum tube)تيوباخیستلو په مهال واکوم  

د    اخیستل ش او هيڅکله هم دغه فيصدې ه وا نه  ورکونکی څخه بايد شل فیصده څخه زياته وين

د ګهه    ساعتونو پوري    ۲۴فیصده د بدن د وزن  څخه زياته نه ش. اخیستل شوي وينه تر    ۲۵



29 

درجي سانتي ګراد کې د لختي    6-۱اخيستو وړ ده او که يي تطبیق ته اړتيا نه وي نو د یخچال په  

 .  (640:11)پاره ساتالی شو ل اونۍ ۴-۲ضد موادو د ډول په نظر کې نيولو رسه 

 د ويني انتقال  

هم حاد کم ت په واقعاتو کې د  مزمن او یا    چې په یو شمري حاالتو لکه د وينې  په خاطر  ددې

انتقال تر رسه  ،  څو د وينې  انتقال قابليت بريته په خپل حال وساتو، اړتيا ده  وينې  د اکسيجن  

  کروياتو ته اړتيا ده او که د وينې رسو    يا د وينېآ ، چې  کړو. په دغه برخه کې دا بايد معلومه ش

کې د اکسيجن د نه رسولو ستونزه د رسو    کرستالوييد برخي ته. که چريي وينېکلوييدي يا هم  

د ويني بهيدن    چې د ټويل ويني انتقال تررسه شی.    ،کروياتو د کم ت رسه مل وي نو مناسبه ده

يخک کړاي شوي پالزما په    کو فاکتورونو ته اړتيا وي  چې  په واقعاتو کې ممکن د ويني لخته کون

 د لخته کولو لپاره رضوري فاکتورونه ولري.  ، کومه چې د وينېوسیله تر رسه کيداي ش

  (  PCV) Packed Cell Volumینيکي عالميو په وسیله او يآهم د د وينې  دانتقالولو فيصله  د کل 

د رسو کروياتو اندازه چې کلينيکي عاليم يي په پوره کيدو    وينېدار په وسیله تررسه  کيږي. د  د مق

-۷اندازه ده. سپيان معموال د بدن وزن      PCV  ه رسه له منځه تلالي ش معموال تر شل فيصده لوړ 

چې وزن   ،وينه لري، نو که چريي يو سپي ولرو  فيصده      6-۵وينه  او پيشوګان تقريبا    فيصده  ۹

ولري     (PCV)  فيصده ۱۵ليرته او که    همجموعي حجم به يي دو   د وينې  ، نو کيلو ګرامه وي  ۲۵يي  

نو    ،حجم شل فيصده ته ورسوو   PCV))  ليرته  رسه کرويات به ولري. که وغواړو د  مييل    ۳۰۰نو  

،  ته حجم ورسيږي. دا هم ډیره مهم ده   یادې اندازېچې    رسو کروياتو ته به اړتيا وې،  مييل    ۱۰۰

 زياته وينه ونه اخيستل ش.  فيصده    ۲۰ورکونکي حيوان څخه تر    چې په يو وخت کې بايد د وينې

 ش.   رضورت وړ ويني انتقال د الندې فورمول په وسیله تر رسه کيدای 

ورکونکي ويني اندازه په کيلو   د وينې    Xاخيستونکي د بدن وزن   د وينې د رضورت اندازه = د وينې

 PCVو د رضورت وړ  PCV ـ د ويني اخیستونکي  (PCV)د رضورت وړ   Xګرام وزن 
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د    فيصده   ۱۵   ( PCV)د اخيستونکي سپي    فيصده   PCV) )    ۴۰  د مثال په ډول که دونر سپی 

نو په الندي ډول محاسبه کيږي. د ويني مقدار د سپي لپاره     و،  فيصده   PCV) )  ۲۰رضورت وړ  

 په کيلو ده.مييل  ۷۰په کيلو ده او د پیشو لپاره مييل  ۸۰

 ميل ۴۰۰= ۴۰تقسیم پر  ۲۰X  ۸۰ X   ۲۵-۱۵د رضورت وړ وينه= 

وينې  په کامال    د  بايد  پروسه  په    پاکو   د اخيستلو  په دغه پروسه کې  او  تر رسه ش  رشايطو کې 

انتخايب شکل د  سیرتيت فاسفيت ديکسرتوز اديني  څخه کار واخيستل ش. په تجاريت شکل  

ليرته حجم لرونکي د ويني اخيستلو خلطي په مناسبه اندازه ياده ماده لري. په  مييل د پنځه سوه 

د سانتي    درجې  ۴تو ساتونکي مواد ولري په  د رسو کرويا  غه شکل اخيستل شوي وينه چې د وينې د

نو     ، استعامل سمدستي نه  رسه کيږي   راد کې تر څلورو اونيو ساتل کيدای ش. که د وينې ګ

درجو کې     پاره په منفي شل څخه تر منفي ديرشپالزما ترينه ایستل کيږي، د شپږو ساعتونو  ل

 (. 17:8 (یخه او تر يو کال  پوري ساتل کيداي ش

 ې او پالزما اجزاو  وينې د 

ګړتيا لري او په کلينيک کې د وينې د د اجزاوو په شان ځان  ې وينېچې د  ،دا داک مواد دي

 متبادل په توګه استعامليږي. اجزاوو 

 اجزاوي  يد وين

ته د اکسيجن    دا داک اجزاو انساجو  لر   ې دې،  چې  را  رسولو توان  اکسايد  کاربن ډاي  او  ي 

 ش، د ساتني اوږده موده په تجاريت شکل پيدا کيږي او هم يي قيمت مناسب ده. ګرځوالی

 فشار سايت.  اسموتيک کيدو قابليت لري ، کلوييدي او   دغه مواد اکسيجن رسه د يوځای 
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 اکيس هيموګلوبني   

  ريد غوايي پويل مريز هيموګلوبي دی  او په تغي  ،شوي  يو ډول ډير په لوړه کچه سوچه کړایدا  

ګرامه    ۱۳لکتيت رينګر سیروم کې تهيه شوي دي. سرتيل  اکسی ګلوبي محلول    ،ي شويکړا

آسمول    مييل  ۳۰۰او آسموالريتي يي     ۷،۸يي   (PH)  پي ايچ     ،هيموګلوبین په دیيس ليرت کې لري

پاره  يا اجازه ليک  د سپيانو ل ددغه موادو استعامل ليسنس  (642:11).په ليرت کيلو ګرام وزن ده  

د تطبيق په مهال ددې رضورت نه شته چې د وينې    چې  ،دا ده  ورکړل شوي ده او ښه خاصيت يې 

 . دغه مستحرض تر دريو کلونو پوري ساتل کيداي ش. ډول معلوم کړای ش

 کلينيکي استعامل 

په    ماتیدنموادو څخه د هيموليتيک انيميا يا د ويني کم ت چي د ويني د رسو کروياتو    له دغو 

مليي پوري اړونده ستونزو  رسو کروياتو د توليد ع    او د وينې  ، وينې بهيدنېوجه منځته راغلی وي

 کې ترينه ګهه اخيستل کيږي. په تداوې 

 ډوز

  لرِته   مييل  ۱۰  کيلو وزن ژوندي وزن د رګ له الرې رته په  لي  مييل  لسو څخه تر ديرش  :  سپيانو ته

خطر لري او    کول د ټاکل شوي مقدار څخه زيات مقدار تطبيق   . وزن په ساعت کېگرام    په کيلو 

چې ممکن د رګونو د تنګيدن سبب ش او په    ،ال ګرځويم نايرتيک اکسید په بدن کې غري فعه

 . (17:4)یږيته په سمه توګه اکسیجن ونه رسدي توګه انساجو 

 د پالزما اجزاوي او د حجم زياتونکي

 وينې پالزما 

د وينې پالزما معموال د وينې  رسو کروياتو څخه جال او  په وترنري طبابت کې د وينې  البومي د  

 کم ت د تداوې او هم د وينې د لختي  فاکتورونو د کم ت په موخه استعامليږي.
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د ويني څخه جال کړاي شوي پالزما په تازه شکل تر شپږو ساعتونو پوري استعامليدای ش، که  

درجو کې د بل    ۷۰فوري استفاده ترينه نه کيږي، نو بيا د کنګل شوي پالزما په شکل په منفي  

وخت استعامل په خاطر ساتل کيږي. پالزما د هغې وينې څخه هم ایستل کيدای ش، چې د  

نږدې وي، چې وروسته بيا د کنګل شوي پالزما په شکل ساتل کيږي. د پالزما د  ختم نيهه يي  

تطبيق په مهال بايد خورا احتیاط وش، ځکه چې پالزما په خپل ترکيب کې د ورکونکی انتي بادي  

 لري، چې ممکن ناوړه عکس العمل را منځته کړي.

 په کيلو  ګرام وزن  د رګ له الرې مييل ليرت ۱۰-۵د تطبيق اندازه يي په سپيانو او پيشوګانو کې  

 مييل په کيلو وزن په ساعت تطبيق کړاي ش. ۲-۵

 د پالزما  د حجم زياتونکي 

ي، لوړ ماليکويل وزن لرونکي  کلوييدي  د ورکونکي يا د حجم زياتونکي مواد    پالزما ته حجم   دا مواد    

په عروقي فضا کې سايت او په دي توګه دوران حجم    ځانه رسه يې   ، چې اوبه را جذبوي او له مواد دي 

ترينه ګهه اخيستل کيږي چې د وينې     سايت. دغه اجزاوو څخه په کلينيکي لحاظ په هغو څارويو کې 

 . کموايل او شا ک په حاالتو کې ترينه ګهه اخيستل کيږي     پروتيي حجم  کموالی، د وينې د  

  ديکسرتانونه 

 ۷۵او دیکسرتان   ۷۰او ديکسرتان  ۴۰په تجاريت لحاظ  د دیکسرتان (Dextranes)ديکسرتانونه 

په وترنري طبابت کې زياتره د ديکسرتان   څخه کار اخيستل    ۷۰په شکل تهيه شوي دي. چې 

سپي زيړ ته ورته روښانه پوډر او غري منظمي زري لري چې په اوبو کې په    ۷۰کيږي. ديکسرتان  

 کلونو ساتل کيداي ش.ازاد ډول حل او تر لسو 

ليرته  په کيلو ګرام وزن په ور  کې    مييل  ۲۰-۱۰سپيانو ته    ۴۰او    ۷۰ديکسرتان  :د تطبیق مقدار

 په کيلو وزن په ساعت زيات نه ش. مييل ۵د رګ د الري د انفيوژن په شکل جريان بايد تر 

 په کيلو وزن په ور  کې د انفيوژن په شکل مييل ۱۰-۵پيشو ګانو ته: 
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 هيتا ستارچ   

اميلوپکتي  (Hetastarchهيتا ستارچ    ايتوکسیليتيد  یا  مغلق صنعي   (  يو  ده  نشايسته  يو ډول 

مخلوط دي چې په بيالبيلو ماليکويل اندازو  رسه د انزاميي  انشقاق په تر   کې تهيه کيږي. تاثري  

 رتان په شان ده او د پالزما ابتدايي حجم زياتوي. يي د ديکس

 څخه يي مهمه عارضه دده  وړاندي حساسيت دي ميلد عوارضو د ج

 ډوز

په کيلو وزن په ور  کې د رګ د الري د انفيوژن په ډول تر څو چې حالت  مييل ۴۰-۱۰سپيانو ته

 يي نورمال وګرځي ورکول کيږي.

 په کيلو وزن په ور  کې د رګ د الري د انفيوژن په شکل ورکړل ش.  مييل ۱۰پيشو ګانو ته 

 اکيس پويل جالتني 

فيصده  جالتيني سسپنشن په سوديم کلورايد    ۵،6  (Oxy poly gelatin)   اکيس پويل جالتي

کې ده. تاثري يي د ديکسرتان او هيتاستارچ څخه توپري لري او هم يي موثريت  يې دوه چنده ده.  

 د غوايي د هډوکو د مغز څخه په الس راځي.

 دوز

 . (409:6) ملئ په کيلو ګرام وزن  ۲۰-۱۰سپيانو ته: 

 درمل    جوړونکي  وينه

درمل  عبارت د هغو موادو څخه  دي کوم چې د ويني       ((Hematopoietic drugs  هيامتوپويتيک  

د کروياتو د توليد  عمليه تحريک کوي. د ويني کروياتو د توليد عمليه يو مغلقه پروسه ده کومه  

په وسیله مشخصه کيږي، هغه  ي( دتغStem cell)چې د ويني د کروياتو د اساک حجراتو   رياتو 
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ته راځي. دغه پروسه دوه اساسی برخي لري چې يو  ڼځحجرات چې په جنيني ژوندانه پړاو کې م

يي د هډوکي مغز او بله يي د ويني حجرات دي، ځګر او توري يي رضوري همکار غړي دي. خو 

فاکتورو  رضوري  شمري  يو  انساج  نور  شمري  يو  او  پ تورګي  عالوه  څخه  لکه  ددي  نه 

Erythropoietin)    (  وليدوي کوم چې د ويني کروياتو د توليد عمليه تنظيموي. ددي  هورمون ت

برسیره دغه عمليه  د کومي په تر  کې چې د ويني رسه کرويات توليديږي يو شمري رضوري موادو 

 . ت ته هم  اړتيا لريلکه يو شمري ويهامينونه او ميرنالونو په کايف اندازه موجودي

دغه ډله   درمل د هيموګلوبي توليد  زياتوي او يا هم د ويني د توليد  پروسه ګړندی کوي او معموال  

 Anti- anemic)د تداوي په موخه ترينه ګهه اخيستل کيږي. دغه ډله   درمل د     د ويني د کموايل  

drugs)  په اوليه کم خون پي و کې  په هغه حالت    .يا د کموخون ضد دواوو په نامه رسه يادوي

 ممکن د ويني انتقال ته رضورت وي.کې کوم چې وينه په زياته اندازه ضايع شوي وي  

 د کمخوين ضد درملو طبقه بندي 

 درمل په الندي دریو  برخو وي ل شوي دي:  د کمخون ضد  

 موادالف.  تغذيوي 

 . ميرنالونه : لکه اوسپنه کوبالت او مس -۱

او اسکوربيک اسید   B2ويهامي   B6،  فوليک اسيد،  ويهامي،  B12ويهامينونه : لکه ويهامي  -۲

 .یا ويهامي ک

 د ويني د توليد پروسی  فاکتورونه ب. 

Erythroid Growth Factors    ( لکه اريرتوپويتي:Erythropoietin) 

Myeloid Growth Factors    لکهGranulocytes / Macrophage Colony Stimulating Factor 

 هورمونونهیا ترميمي ج. انابولیک 

 (. 6۲۹:۱۱((6۲۷:6) او پرميبوالن   Nandrolaneلکه  ناندروالن 
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  تغذيوي موادالف. 

ميرنالونه    . ۱  

ــپنه، مس او کوبالت د ويني د توليد  په پروک او هم کيفيت باندي   ــمري ميرنالونه لکه اوسـ يو شـ

ــتونزو تر څنګه د ويني د کموايل  ــت يي د اړونده س ــتقيمه اغيزه لري، نو په همدي وجه کم  مس

 ستونزه منځته راوړي. 

ايل سـبب ګرځي، ځيني وختونه د يو ډول مرنايل موادو کم جذب د بل ډول موادو د جذب د کمو 

لـکه  د ميســـو کم ــــت ـپه عي وـخت کې د اوســـپني د کم ــــت ســـتونزه هم منځـته راوړالی  

 (.۲۰۲:۱ش)

دا  ډول کمخون د اوسـپني د کم ـت   : د ويني کمښـت  د اوسـپني په کموايل پوري تړلی - لف: ا 

ه د   ــپـن ه جوړښــــت کې اســــاک جز دي. اوسـ ه  چې د هيموګلوبي ـپ ه راځي کوـم ه منځـت ه وـج ـپ

ي ، مايوګلوبي، فريهي ، اپو فريهي او هم د يو شــمري انزاميونو په  جوړښــت کې شــامله هيموګلوب 

ــت په وجه منځته راغيل وي د تداوي په موخه    ــپني د کم ـ ده. د کم خون هغه ډولونه چې د اوسـ

(. د اوـسپني مـستحرـضات هم د خويل الري او  (134:10يې د اوـسپني لرونکو مرکباتو څخه کار اخيل 

، فومارت، ســکســینيت او  )ســلفات   ريوس ف   زرقي دواړه شــکلونه لري چې د خويل الري شــکلونه يي  

ريیک ) اونيم ســیرتيت هايدروکســايد او ګلرســوفاســفيټ( شــکلونه او زرقي  او ف ګلوکونيت( شــکلونه  

. په پورته ـشکلونو کې  خوراکي ـشکلونه ـشکلونه يي د ايرن ديکـسرتان او ايرن ـسوربيتول ـشکلونه دي 

 . ( 630:11)   د زرقي شکلونو په پرتله ارزانه او په وترنري طبابت کې ترينه زياته ګهه اخيستل کيږي 

-۱۰ګرامه، غوايانوته    ۱۰-۵ت اسونو ته  ( يا  داوسپني سلفي Ferrous sulphat)  فريس سلفيت. ۱

ــونو ته   ۱۵ ــوګانو ته   ۲،۵ – ۰،۵ګرامه، پسـ ګرامه هره ور  د څلورو اونيو   ۰،۲-۰،۰۵ګرامه او پي ـ

 دپاره ورکول کيږي.
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په   مييل  ۴-۲يا د اوـسپني فاـسفيت وړوکو څارويو  ته  (  (Ferrous phosphate فريس فاـسفيت. ۲

 ور  کې د خويل له الري د دوه څخه تر دريو اونيو دپاره.

وکسـینيت يا فريس ګالکونيت   . ۳ پني     Ferrous gluconate or Ferrous succinat))   فريس ـس د اوـس

ګرامه په ور  کې  د خويل د الري د دري   ۰،۲۵ګلوکونټ يا د اوســپني ســکســنات وړوکو جيواناتو ته  

 څخه تر پنځه ورځي مودي دپاره. 

د اوسـپني ديکسـرتان زرقي ډول چې  ( (Iron Dextran Injectionقي د اوسـپني ډکسـرتان  زر -۴

لری د تولد څخه دوه څخه تر    ferric Iron ګرامه   مييل  ۱۰۰زرقي محلول کې   مييل په هر دوه 

دري ورځي وروـسته زرق په تکراري ډول که رضورت وي نو لس ورځي د ملړي تطبق څخه وروـسته 

 (.(134:10بيا تطبق کيداي ش

 .(203:1ګرام په هره اون کې په دوه بيالبيلو برخو کې د عميق زرق په شکل ) ۱-۰،۵اسونو ته 

د ايرن پلس په نامه  په محلول خوراکي    يوځايي مرکباتپني او فوليک اســیډ په بازار کې د اوســ  

ګرامه فوليک اســید په   مييل  ۱6۵ګرامه اوســپنه او  ۱۲،۵شــکل شــته چې په خپل تر کيب کې  

ــيدي ورکولو په دوران کې هره ور    ــونو کې د بارداري او شـ هر ليرت محلول کې لري ، چې په اسـ

 . (679:3) ليرته ورکول کيږي مييل  ۱۵

او ويتامينونو ترکيبات په يو ځايي شکل بازار ته عرضه شوي   يو شمري کمپنيو له لوري د اوسپنې د

 بل رسه فرق لري.  له  يو  لحاظ  ، چې د ترکيب او جوړښت په دي

خو بيا هم د خوراکي شکلونو    ،د مرکباتو مسموميت ډیر کم تر سرتګو کيږي   که څه هم د اوسپنې

کې په ساده معده لرونکو کې  په زيات استعامل رسه ممکن مسموميت تر سرتګو ش، په دغه برخه  

وسیله تر رسه او هم د تداوي  فيصده محلول په    ۵-۱بونيټ  د  ر د سوديم بای کا   د معدې پرمينځل  

 . (104:1)کيداي شپه موخه د فروکسامي څخه استفاده 
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ستفادې په برخه  څخه د ا مس د اوسپنې - :سو په کمښت پوري تړيل د ويني کموالید م  -ب:

ور د ميسو د  کې يو موثر عنت دی، چې کم ت يې د وينې  کموايل سبب ګرځي. په همدې منظ

 کم خون په تداوي او وقايه کې کار اخيستل کيږي.  يو شمري مرکباتو څخه د

 ق کيږي. ی څخه تطب   ګرامه  د رګ له الرې   مييل    ۲۰۰غواوو ته د    ( ( Copper sulphat   د مسو سلفيټ   . ۱

 ګرامه مييل  ۱۲۰ غواوو ته د عضيل له  الرې(  Copper glycinateد مسو ګليسينټ  ) .۲

غواوو ته د خوراک رسه د پوډر په شکل دوه ګرامه په ور      (Copper sulphat)د مسو سلفيټ    .۳

 کې او وړو حيواناتو ته يو ګرام په ور  کې. 

د رومن ميکرو    .  په شخوند وهونکو څارويو کې کوبالت د کوبالت په کم ت پوري تړيل د وينې کموالی   - ج: 

کې ترينه کار واخيستل ش. په  په جوړيدو    ۱۲چې د ويتامي ب    ، جوګه ګرځي   فلورا په وسیله ددې 

د    همدې  شکلونه  سلفات  او  کلورايد  کوبالت  د  کوبالت  د  شکل    ۰،۵-۰،۲موخه   په  ډرنچ  د  ګرامه  

د  وهونکو حيواناتو  په شخون   الت د بولسونو په شکل هم موجود دي،  چې  کوب   . ( (134:10استعامليږي.  

  کم ت څخه د مخنيوي په موخه ترينه ګهه اخيستل کيږي. ددغه مستحرض څخه غواوو  کې د کوبالت  

خوسکي، او پسونو ته د دري ګرامه بولسونو څخه استفاده کيږي. کوبالت   او مي و ته نهه ګرامه بولسونه  

 يل پرازيت ضد دواوو په ترکيب کې هم شامل دي. د يو شمري داخ 

،  د کوم څخه چې څاروي تغذيه کوي  ،د کوبالت د کم ت ستونزه په هغه محيط پوري هم اړه لري 

موخه د شخوند وهونکو حيواناتو په څړځاي کې د کوبالت عالوه کول هم د ستونزي    نو په همدې

ګرامه کوبالت  د سلفات شکل    ۱۵۰-۱۰۰د مخنيوي رسه مرسته کوالي ش. په همدي منظور د  

کم ت    ې عالوه کيداي ش. چې دا کار به  په هغو سیمو کې چې د کوبالت  په یو ایکړ ساحه ک

 . (632:11ستونزه په اندمييکه توګه موجوده وي مخنيوي وکړي )

څخه عالوه د پورته مرنايل موادو او يو شمري نورو رضوري موادو ترکيبات  د بولسونو په شکل بازار    ددې   

  زو په مخنيوي کې اغیزمن بري ي،  مهم مثال يي فروبلوک چې کمخون د ستون   ، ته عرضه شوي 
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ل  عنارص په خپ   چې  د پورته ذکرشوو موادو رسه رسه  ټول يوولس کم متفه    ی، د   تجاريت مستحرض 

 . ( 663:3) ولس پسه او اوزي ته ورکول کيږي  په موده کې يو ب   ترکيب کې لري او شپږ مياشتې 

ويتامينونه   . ۲  

، په ځانګړي توګه  تر رسه کوي  يو شمري ويتامينونه ددې تر څنګ چې په بدن کې ځانګړي دندې

يهامي. و  B12په ځانګړي توګه د ويهامي   ،د جوړولو په پروسه کې هم  ځانګړي ونډه لري  د وينې 

یادونه کيږي او    ،دلته د هغو ويهامينونو څخه  په اړونده کمخون ستونزو کې د تداوي  کوم چې 

 مخنيوي په موخه ترينه کار اخيستل کيږي. 

   ۱۲ويهامي يب . ۱

کې منحل ويهامينونو د  په اوبو     B12يا ويهآمي    ( Hydroxy cobalamin)  هايدروکسی کوباالمي

اخيل او دغه دوه هستوي   په جوړښت کې برخه   RNAاو    (  (DNA    کوم چې د   څخه دی،  ميل  ج

د حيواناتو ټولو نوعو ته   B12د رسو کروياتو د جوړيدلو په عمليه کې رول لري.  ويهامي  اسيدونه 

 مایکرون ګرامه په کيلو ګرام ژوندي وزن په ور  کې ورکول کيږي. ۵-۲د 

   6يب  ويتامي. ۲

  ، په انسان او حيوان کې عامي نه دي پوري اړونده کمخون پي ې    B6     (Vitamin B6 )  ويهامي  

خو په نادر ډول په خوګانو اوسپيانو کې د هيموکلوبي په جوړښت کې غري نورمالتيا په وجه منځته  

او د    Microcytic anemia  رسو کروياتو د نورمال څخه وړوکي کيدلو    ، کوم چې د ويني  راځي

د رامنځته کيدو سبب ګرځي . دغه     Hypochromic anemia رسوکروياتو د سوروايل کموايل  

    ش.  ستعامل رسه نورمال حالت ته راتالی په ا   B6د ويهامي   حاالت

 فوليک اسيد. ۳
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پاره رضوري  ماده   د جوړښت ل     DNAاو   RNA .  د   دي     petroglytamic acidچې په حقيقت کې   

 په برخه کې ونډه لري.  د فوليک اسید کم ت په څارويو کې  ، کومې چې د رسو کروياتو د زياتوايل ده 

د منځته راتلو سبب ګرځي. دغه مواد د خوراکي موادو برخه ده او په      Megaloblastic anemiaد  

 (. (134:10ي ملو د مايکروفلورا په وسیله جوړيږ نورماله توګه د کو 

 فاکتورونه   د وينې د توليد پروسې -ج:

هو  ايريرتوپويتي  ګلوکو    -Erythropoietin (EPO) رمون  د  يو  دی،  پروتييدا  د   هورمون  چې 

په وسیله    یګر  حجراتو او په يو شمري نوعو کې  په ډیره کمه اندازه د ځ Peritubular پ تورګو د  

مواد د  غه  د  روياتو د جوړښت دپاره رضوري ده ،(.  د نورمال رسو ک635:11( )(134:10  جوړيږي

توليد تحريک د    رسوکروياتو  پ تورګي  يوشمري    برخې     Peritubularکوي. کله چې  د  حجرات 

عواملو په وسیله متاثیره ش نو د رسو کروياتو د کم ت ستونزه منځته راځي او د انيميا دغه شکل  

د  په وينه کې د اکسيجن د کم ت په وسیله مشخصه کيږي. ددغه موادو تاثريات د رسو کروياتو  

تررسه او پدي توګه    ،کې منځته راځي  په ترڅ  بدلونونو ومه چې د يو سلسله  جوړولو په عمليه  کې ک

په پوره اندازه هيموکلوبي لري او د اکسیجن د  ،دوران ته داخليږي ې د وينېهغه رسه کرويات چ

و عدم کفايه  په مزمين   و انتقال د رسو کروياتو په وسیله ښه تررسه کيږي. ددغو موادو څخه د پ تورګي

واقعاتو کې  چې د ويني د کم ت رسه مل وي کار اخيستل کيږي. کله چې دغه مواد په هغو  

په دوران کې د هيامتو  و او   ۴  - ۳نو    ،ق شیحيواناتو کې چې په  عدم کفايي اخته وي تطب نيو 

لړ    کريت مقدار نورمايل اندازي ته راځي. دغه مواد د قيمت له لحاره قيمته او تطبيق يي د يو 

( او  635:11عوارضو رسه مل وي  ايپو  او هم د  ايپو  بيتا  او  الفا  . هيموپويتي د   )r-HUEPO     په

 .( 552:11) شکلونو رسه موجود دي
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 ق مقدارید تطب

ځله   ه کيلو ګرام وزن  تر پوستکي الندې په اونۍ کې دریيونهه پ ۱۰۰-۵۰سپيانو او پيشوګانو ته 

نورمال حالت ته راش. وروسته بيا  دتطبيق مقدار ټيټ  موثر    (PCV)  څو  چې    ،  تطبيق کيږي

 (. 553:11) مقدار ته راټيتوو

 هورمونونه   يا ترميمي انابوليک -د:

هورمونه سرتوييدي جوړښت لري او د ساختامن په لحاظ تستوسرتون هورمون ته ورته دي.    ترميمي

، چې په پايله  کې د  زياتوي   په تولید اغيزه لري او توليد يېريرتوپويتيد غه ډله هورمونونه د ا

څخه عالوه دغه ډله هورمونونه د رسو کروياتو په د ننه کې د    وينې د کروياتو توليد زياتيږي. ددې

،  کوم چې د رسو کرویاتو څخه  انساجو ته د اکسیجن په  بای فاسفوګلرسیت مقدار زیاتوي  ۲-۳

هورمونو څخه  د رسو کروياتو د توليد    ترميميبابت کې د  ازادیدلو کې مرسته کوي. په وترنري ط

د    وينې کموالی د تحريک په موخه ترينه ګهه اخيستل کيږي او په هغه حاالتو کې چې د    پروسې

 .(690:11هيموپويتي  د کموايل رسه مل وي استعامليږي)

Nandrolane decanoate    توليد عمليي ددغې ډلې يو مستحرض دی، چې د اريرتوپوزز يا وينې 

په     (Aplastic anemia)  د خبيثه ويني کم ت  پوري اړوند او  تحريک کونکي  په توګه په پ تورګو 

 واقعاتو  کې،  او  هم د اشتها تحریکونکي  په توګه ترينه استفاده کيږه.

ګرامه په کيلو وزن د عضلې له الرې په اونۍ کې يو ځل     مييل    ۳-۱سپيانو ته  ق مقدار:  ید تطب

 رضورت وي.   یق ته لپاره  تطب ې څخه تر دوه مياشتي مودېيو  ممکن له 

  ګرام وزن په اونۍ ګرامه په کيلو    مييل    ۲۰-۱۰ي په توګه   پيشوګانو ته  د هډوکي مغز تحريک کونک

 کې يو ځل تطبيق کيږي. 

، د ويني کلسيم ګر په تکليفیچې ددغو موادو څخه  په هغو څارويو کې چې د ځ  ،د يادون وړ ده

 ( .  551:11) احتناق اخته وي استفاده و نه ش او زړه په مزمن کموايل
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     ضد مواد د ويني لخته کونکي او د لختي 

 لخته کونکي    وينه درونکې او د وينې

مخنيوي او کنرتول څـخه ده ، کوـمه چې د زخمي   ويـنه درون عملـيه عـبارت د  وينې ـله بهـيدن  

ه ده وي يا د صـدمي رسه مخ ـشوي رګونو څخه وځي. دا يوه مغلقه پروـس د کومي په دوران کې    ،ـش

ګو  په زخمي کيدنه  غه پروســه دانســاجو  او ر ات  واقع کيږي. دري چې فزيکي او بيوشــیميکي  تغي

،  کومه چې اړونده برخه بندوي. دغه پروســه دري مهمي ږيپه لخته پاي ته رســي رشوع او د وينې

مړي رس کې د رګونو انقباص، ورپيسـ  د دمويه صـفحاتو فعال و چې په ل   ،پروک په بر کې نييسـ 

 .(602:11کيدنه او نشتل دي )

ه کونکي   ل دي  د ويني لخـت ه   درـم ه ډـل ل هـغ دو پروک  ، چې د وينې  درـم ه کـي ت لخـت ه رسـع  ـت

ــتل کيږي.  په همدې درون په موخهد    ورکوي او معموال د وينې بهيدن   وجه د   ترينه کار اخيس

په پخوا وختونو     (.134:10)يپه نامه رسه هم نومول کموادو    وينه ودرونکو موادو يا  هيمو ستاتيک 

وړوکي  ـسطحي وينه بهيدن چې د زخمونو او ـصدمو په وـسیله منځته راتليل د مرګ   ډيرهبه    کې  

سـبب ګرځيديل او موثره جراحي په اکهه حاالتو کې ممکنه نه وه خو ددغو موادو په معريف کيدو 

ټ يي اوس مـهال موثري جراحي هم شـــاي رسه تر ډیره برـيده دـغه ســـتونزې کمي او ـپه مـ او انک

  وپنســـونو ـیا نور تره خونريزي ـپه ميـخانيکي شــــکل د  ګرځول شـــوي دي. ـکه ـڅه هم زـياممکني  

کي پاشــيل خونريزي په موضــوعي شــکل  وينه خو وړو    ،ميخانيکي طريقو په وســیله ودرولی ش

په يو    دغه ډله دواوو څخه د وينې دريدن تر څنګ  (.89:2درول کيږي )درونکو موادو په وســـیله 

شـــمري پـتالوژيکي  ـحاالتو  لـکه هيموفيلـيا او  فيربونوليتـيک ـحاـلت چې د جراحي څـخه وروســــته  

 منځته راځي کار اخيستل کيږي.

ـپه دوه الرو  ،د لخـته کـيدلو عملـيه  چې د ترومبي ـپه حضـــور تر رسه کيږي ـپه طبعي ډول د وينې

ه يي داخيل الره دهږيرسه تر رسه کي ارجي او  دویـم ه  ، چې يوه  يي ـخ ارجي الره کې د لخـت . ـخ

 ،لخته کيدن اوم فاکتور یا  ترومبو پالســتي په فعاليدلو رسه رشوع کيږي ه  د وينېکيدن پروســ 
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د پړنيدو داخيل سـیسـتم د اوم فاکتور په    ب شـوو انسـاجو څخه ازاديږي. د وينېکوم چې د تخري

وو انديتيليوم الندي انسـاجو  د کوالجني فايربونو رسه فعاليدو رسه رشو  ع او بيا د نږدي  تخريب ـش

  و ځايي شــکل رسه کار کوي او په ترڅد انزاميي عمليي په اســاس  ن ــيل. دغه دواړه عمليي په ي

کې يي يو شمري د پړنيدو فاکتورونه انزاميونه د ابتدايي غري فعال شکل څخه په فعال شکل اوړي،  

ايربين  ،تولـيديږيبي  مترو  ه ـف ايربينوجن ـپ ه کې کلـيدي رول لري او ـف ه عملـي دو ـپ کوم چې د پړنـي

ديارلســم فاکتور    کوم چې د جال په شــان جوړښــت منځته راوړي . ترومبي ددې تر څنګبدلوي  

جوړ ـنه ش   فـعالوي کوم چې د ـفايربيني شـــبکي د ـپاـيداري لـپاره رضوري ده. ـکه چريي ترومبي  

حالت ښـــه مـثال د ترومبي  ، چې ددېلخـته نه جوړيږي مخطـله ش نو د وينېيا هم يې دنده د 

 (.188:5لختي د عمليي مخطل کيدل دي ) ه ضد دواوو په وسیل

ــ   یق له الرې او ځای تطب   د وينې درونکي درمل د هغوی   ــاس په دوه عمومي ګروپونو ويش ــوي  په اس ل ش

 سیتسميک وينه ودرونکي   درمل دي.    درونکي او دویمه ډله يې ، چې يو ډله يې موضوعي وينه  دي 

I.  درونکي مواد  موضوعي وينه 

 .دغه ګروپ   درمل بيا په خپل وار رسه په الندي وړو ګروپونو ویشل شوي دي

 (Coagulantsد ويني پړنونکي )  .۱

  . (Thromboplastin, Thrombin and Fibrinogen.)  لکه 

 ( ( occlusivesمواد   کلکونکي  .۲

  . (Fibrin foam  ،Oxidixed cellulose  ،Gelatin sponge and  Calcium alginate)   

 ( Vasoconstrictorsد رګونو تنګونکي  )  .۳

     .(Adrenalin and Nor adrenaline) لکه 

 ( Stypticsد ويني بندونکي  ) .۴

   ( Ferric sulphat, Silver nitrate, Tannic acid and Zinc chloride) لکه 

II.  زرقي وينه  ودرونکيSystemic Hemostatic)   ) 
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   Coagulants).وينه ودرونکي )  .۱

Vit K and analogs اړونده مواد  او کا ويهامي  

   (Phytonadion, menadione) لکه :    

 ( Blood & blood components)  دوينې اجزاوې .۲

   (Whole blood    ، Fresh plasma ،Fresh frozen plasma ،Platelet rich plasma)  :لکه 

 Fibrinolytic inhibitors /anti fibrinolyticد فربين ماتونکو موادو ضد مواد)   .۳

drugs) 

  Aminocaproic acid. ،Tranexamic acid  او Protinin 

 درونکي مواد  وينه  يموضوع

ـپه   بهـيدن ، چې د وينېدرونکو موادو څـخه ديموضـــوعي ويـنه درونکي مواد عـبارت د هغو ويـنه  

دروي.  ه مرســته کوي،  په دغه توګه وينه  د لختي جوړيدن رس   ســاحه باندي اســتعامل او د وينې

زياتره  ددغو موادو اـستعامل په ـسطحي  ـشعريه عروقو وينه بهيدن کې اغيزمن دي. دغه ډله مواد  

په  ، ځکه چې زياتره يې  د اســتعامل  درونکو په نامه رسه هم یاديږيد جذبيدونکو موضــوعي وينه 

 (.607:11څخه وروسته حل او يا هم جذبيږي ) ساحه کې د څه مودې

د ويني پړنونکي      - ۱  

په  دغه ډله موادو کې زياتره طبعي فزيالوژيکي مواد چې د ويني په لخـته کـيدنه يا پړنـيدنه کې په  

ــکل ــامل دي. زياتره دغه ډله وينه   نورمال ش م ويل  درونکي هرونکو ته طبعي وينه دبرخه اخيل ش

يپوالیز ـشکل په تجاريت ـشکل د وينې بهيدن د پړنيدو فاکتورونو  ل کيږي. د يو يا هم څو د وينې  

 دريدن په موخه استعامليږي.

:  په طبعي ډول ترمبو پالســتي د دمويه صــفحاتو  Thromboplastin))ترومبو پالســتني  الف . 

د پړنیدلو په عمليه  کې مرســـته کوي. د ترمبو   او د وينې    او د تخريب شـــويو انســـاجو څخه ازاد

ــیروم کې   ــکل  د غوايي د مغز څخه په نورمال فزيولوژيک سـ ــتي تجاريت شـ په الس راځي. پالسـ
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ګه په زخم باندي  ر په شــکل او يا هم د ســپري  شــکل په مســتقيمه تو ددغه محصــول څخه دپوډ

جراحي ، هډوکو او   په وينه بهيدن، د پوزي او ســـتون  موادو څخه د پوزي  اســـتعامليږي. ددغو 

 نورو عقدوي انساجو په جراحي کې کار اخيستل کيږي.

: ترومبي يو نوـعه انزايم دی، چې ـفايربينوجن ـپه ـفايربين ـبدلوي، د ( (Thrombinب. ترومبني  

تجاريت شــکل   نه تحريک کوي. پهاتم او ديارلســم فاکتورو  وينې  لخته کولو په عمليه کې پنځم ،

عي  ات په مناسـبو غلظتونو رسه شـتون لري. د شـعريه عروقو په  موضـو رسه د ترومبي  مسـتحرضـ 

عاتو کې ترينه اســـتفاده کيږي. او پوزي جراحي په واق  وينې بهيدن  کې لکه د غاښـــونو ، خولې

ليرت مييل  ر ـپه نورـمال فزيولوژـیک ســـريوم  ـيا مقطرو  اوبوکي)  لس زره يونـهه ـپه  ډددغې ـمادې پو 

ه يو ـځاي شــــکل  ه شــــکل  ـپ دونکو جالتيني فومونو ـپ ايربينوجن  ـجذبـي ايربين ، ـف ا هم ـف کې ( ـي

ټ   ارت د هغـه مقـدار ترومپي څخـه دی،اســـتعامليږي.د ترومبي يو يو ـن ليرت مييل  چې يو    عـب

کې لخته کوي. د  ترومبي څخه بايد په زرقي شــکل اســتفاده و نه ش   ثانيي ۱۵فايربينوجن په  

 .  (134:10) (608:11ځکه چې محيل اسکيميا منځته راوړي )

يو  ر په ـشکل د انـسان  پالزما د رسوب څخه  د فايربين د پوډ  :(Fibrinogen)ج . فايربينوجن     

بيا جامد او وچيږي.  د دوه فيصــده محلول په   محلولونو په مرســته الســته راځي ،  شــمري عضــوي

وينه کې فايربينوجن   د په    نسـاجو د وصـل کولو په عمليه اوشـکل د شـعريه عروقو د خونريزي او ا

اتني په موخه  ترينه ګهه  نورمال   څځه په موضـوعي    اخيـستل کيږي. ممکن ددغې مادېمقدار ـس

 کار واخيستل ش. اتو کې د ترمبي رسه يو ځایه واقعخونريزي پ

 کلکونکي مواد    - ۲

ه دي  کلکونکي مواد  د وينې ه ـن اکتوروـن ه کونکي ـف ه چې د وړوکو رګونو څـخه بهيږي  خو وينـ   ،لخـت

 درون سبب ګرځي.، چي  په دي توګه د وينې دروي او مصنوعي لخته منځته راوړي

(: فانربین د فایربین فوم  په شـکل د انسـان په فايربينوجن   Fibrin Foamالف. فيربيني فوم ) 

باندي د ترومبي د اثر څخه منځته راځي. دغه مواد د نريو تراډو يا ســرتيپونو په شــکل په اســپن  
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ــ  ــکل يې د وينې بهيدنو باندي تړل ش ــتعامليږي .   په    وي  او تجاريت ش تړلو او درولو په خاطر اس

 شکل عمل کوي او په داک شکل اي ودل کيږي چې بدن ته جذب ش.ميخانيکي 

  : دا د يو جراحي ګاز يا د پختي په شـکل رسه تهيه Oxidized Cellulose)ب. تحمض شـوي سـلولوز) 

وی  ید د تعامل    ـش لولوز اـس اس عمل کوي. د موضـوعي وينه  دی. دغه  مواد د هيموموګلوبي او ـس په اـس

چې وروســته بيا پړســيږي او    ، درونکي په توګه ســلولوز بايد په وچ شــکل رسه په ټاکيل ســاحه واچول ش 

ــطحي خونریزي لـپاره ـپه ـکا  ــلولوز يوازي د سـ ــوي سـ   ر وړل خړه جالتيني کتـله منځـته راوړي. تحمض شـ

تعامل په دوران   يام په پروسه کې مداخله کوي. ددغه او همدارنګه د انساجو د الت   کيږي، ښه نه جذبيږي  

ــیله خنثي کيد  ــوډا باي کاربونيت په وسـ ــید منځته راځي او د سـ ــلولوز اسـ ــیدايز سـ الی ش.  کې اکسـ

داده چې يو اندازه د زخم    ه تخریش کونکي ماده ده  خو يوازنۍ ستونزه يې ن   ،   اکسیدایز سلولوز غري زهري 

 د التیام په پروسه کې مداخله کوي. 

جالتيني سپنجي مواد يو ډول نرح سپني سپنجي   Gelatin Sponge ):  ( ج.  جالتيني سپنج

مواد دي او د حيواناتو د پوســتکي څخه جوړيږي. په مختليفو شــکلونو رسه تهيه او کوالي ش د 

خپل وزن ديرش ځله مایعات جذب کړي. د اســتعامل په مهال په فزيولوژيک ســريوم او د تروبي 

يږي چې دغه کار د ويني د لختي جوړيدن  په ـسیروم لوند او د ويني بهيدن په ـساحه ايـ ودل ک

عمليه ګړندی کوي. که چريي جالتيني سـپن  په مکمله توګه د څلور څخه تر شـپږو اونيو بدن ته  

ه ټولو جراحيو کې     جـذبيږي. ه موخـه ـپ ه د خونريزي د کنرتول ـپ ه عروقو ـپ ه مواد  د شـــعرـي دـغ

ــتعامل لري   ــعريه عروقو وينېاسـ ــفنجي ورته رض  په خاطر  دنېبهي چريته چې د شـ ورت وي. د سـ

 رو شکلونه هم موجود دي. ي فيلم او جالتيني جذبيدونکو پوډد جالت شکل څخه عالوه يې

ــیم الګيCalcium Alginate)د. کلســیم الګينيت )  نيت يو جذبيدونکی جالتيني  وينه :  کلس

شـکل لري. په   ا هم کلسـيم او سـوديم د الګينيت  چې په ترکيب کې کلسـيم ي، درونکي ماده  ده 

محلول کې د انحالل قابلیت لري. له    خو د ـسوديم ـسیرتيت په  ،اوبو کې د انحالل قابليت نه لري
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درونکو موادو ـپه شــــکل ـپه موضـــوعي شــــکل تريـنه ګـهه دغو موادو څـخه د نورو موضـــوعي ويـنه 

 (.528:12  (اخيستل کيږي

د رګونو تنګونکي  - ۳  

ا او نو دالف .  نور    : ادرينــالي او(Adrenalin and Nor Adrenaline)ينــالني  ر ادررینــالني 

رګونو تنګونکي   څـخه دي ، ـپه  موضـــوعي شــــکل د وينې  جميل  ادريـنالي د کتيکوالمينونو ـله 

فاده کيږي. د يو فيـصده  رګونو د تنګون په موخه ترينه اـست په موـضوعي توګه د وينې  اثرات لري.  

سـوريو دننه   شـکل څخه يې د پوزې  خونريزي درون په موخه  پختي د سـووب په شـکل د پوزې  

 استفاده کيږي.

بندونکي    د وينې   - ۴  

دا هغه ډله مواد دې، چې  لري.    او يوازي ناحيوي يا موضــوعي اغيزې  مواد انســاجو ته نه ترييږي 

دروي. کله چې دغه مواد په ناحيوي ډول په هغه سـاحه وينه د هغوی  پوښـونکي اثراتو په وسـیله   

ه تر رسه کيږي  ،واچول ش دـن ه بهـي ه  ونو  پروتييناو انســــاجو    ، نو د وينېد کومي څـخه چې ويـن ـت

ځای بندوي. ددغه موادو څخه بايد په غليظ شـکل   رسـوب ورکوي او په دې توګه د وينې  بهيدنې

ــتفاده و نه ش ــاجو رسه اسـ ــه   ، ځکه چې د انسـ ــبب ګرځي. د بندونکو موادو ښـ ــوځیدن سـ سـ

ه   الوـن و زیـنک ګلوراـید  ا  Ferric sulphat   Silver nitrate, Tannic acid   ، Zinc chloride  مـث

ــپیانو د لکۍ  قطعه کولو په مهال د کمې وينې بهيدنې کنرتول د فیریک کلوراید  غلیظ  دي.د س

 محلول په وسیله تر رسه کیدای شی.

II-  درونکي  زرقي وينه 

یسـتميک ـشکل تطبيق او  ددا هغه ډله مواد دي   بب ګرځي ،  وينې ، چې په ـس زياتره   دريدن ـس

 وي. ، چې په طبعي وينې دريدن پروسه کې ستونزېهغه وخت استعامليږي يې
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 وينه پړنونکي  

 او اړونده مشتقات يي  Kويټامني -الف 

 ـکا ـپه شـــحم کې منـحل ويـهامينونو ـله  جميل څـخه دی،   د وينې  پړنـيدو ـپه عملـيه کې  ويـهامي 

ا ترومبي  ،  دوی  ه ځيکر کې ورتـ    و اوم، نهم او لســـم  فکتورونو د جوړولم ـي اره ـپ ا ده . د لـپ ه اړتـي

اـته ويـنه بهـيدـنه تر رسه کيږي. ـپه تـجاريت  ويـهامي ـکا کموايل ـپه ترڅ کې د وړوکي زخم  څـخه زـي

کومه چې د نبايت طبعي    Phytonadion ( Vitamin K1) شـکل ويتامي کا په څو شـکلونو لکه  

 ،یوازي په هغه ويني کم ـت سـتونزو کې اسـتعامليږي   Menadione ( Vitamin K2)شـکل ده  

کم ــت په وجه را منځته شــوي وي .  ښــه مثالونه يې د خوږې شــفتلې او چې د  ويهامي کا د  

ســاعته   ۲۴کانو وژونکي دوا د تســمم واقعات دي. ويهامي کا د ســیســتميک اســتعامل څخه  موږ 

 څو ترينه په اړونده فاکتورونو په جوړولو کې کار واخيستل ش. ،وخت ته رضورت لري 
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 دويني اجزاوي -ب

ل ترکـيب کې د وينې ټولې جوړونکي اجزاوې ه خـپ ه ـپ ازه ويـن ه صـــورت کې چې د   ،لري  ـت ه هـغ ـپ

، چې د وينې  ش  وده کې  هغه څارويو ته تطبيق کړایاخيـستلو څخه وروـسته تر ـشپږو ـساعتونو م

تازه وينه ، تازه يخه کړاي شوي پالزما   ،رسه مخ وي. په دغه برخه کې تازه پالزما بهيدن له ستونزو

 او د دمويه صفحاتو څخه غني پالزما شامله ده.

د فربين ماتونکو موادو ضد مواد   - ۲  

  امينو کپروييک اسید -الف

لحاظ ليســین امينو اســید ته   ې چې په کيمياي  ، ي تجاريت دوا ده امينو کپروييک اســید يوه مصــنوع   

ــکل رسه د  پ ورته ده  الزمينوجن په پالزمي بدلول منعه کوي او په دغه توګه د  . دغه دوا په رقابتي ش

فايربينو اليزیز یا د فيربينونو د ماتيدن د عمليي څخه مخه نييس. په انسان طبابت کې دغه دوا د  

ــتعامليږ  ليزز ـپه وـجه منخـته راغيل وي .ددې   چې د ـهايپر ـفايربينو   ، ي هغې وينې بهـيدنې لـپاره اسـ

 چې د سختي تروما په وسیله منځته راغيل وي.  ، پاره استعامليږي خونريزي ل   څخه عالوه د هغې 

 اسید ترانکزانيک -ب

او د امينو کپروييک اســید ته ورته د  موادو له  جملې څخه دي د امينو کپروييک اســید د انالوګ

ه قوي او د عروقو اختي برخه کې  ه پرتلدغه ماده د امينو کپروييک اســـید پاســـتمعال موارد لري.  

 ،  په وينه کې د پالـسمي کموايل ه دوا څخه په انـسان طبابت کې د. ددغيې اـستعامل زیات دی

 حاالتو کې کاراخیستل کیږي.د فيربين ټيهوايل  

 ضد   درمل   درونېد وينې 

دريدنه کموي او يا هم منعه کوي. ددغو دوو څخه  يو شمري  يي  ، چې وينه  دا هغه ډله   درمل دي

تشـــکيل څخه د  د ترومبوز د ،په  هغو ناروغيو کې  چې د ترومبوز تشـــکيل  په وجه منځته راځي

نامه رسه يادوي او ضد موادو په    مخنيوي په موخه استعامل لري. دغه ډله   درمل د وينې د لختې
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نکو ضد دواوو یو برخه  و دريد، خو په حقيقت کې د وينې  لختې  ضد   درمل د وينې  ندل کيږييپ پ

ترومبوز او د   ، ځکه چې په دغه ګروپ کې د  وينې لختې ضد موادو څخه رسبیره ترومبو ليتيکده

 .(6۰۷:۱۱) ل شوي ديچې  په اړونده ګروپونو ويش ضد   درمل هم شاميل دي،

I -    د ويني د لختي ضد   درمل 

 ضد   درمل  خارجي د وينې لختې -۱

انتقال او البراتوار په موخه ترينه اســتفاده    ضــد مواد چې د وينې  هغه د وينې لختې  -الف

 کيږي.  

او   ، د وينېلختي ـضد مواد ددي په خاطر چې وينه د مايع په حالت رسه وـسايت يو ـشمري د وينې  

يو شــمري البراتواري  تشــخصــيه او تحلييل   انتقال په منظور اســتعامليږي. ددې  رسبیره   پالزما د

 عمليو د تررسه کولو په موخه هم ترينه استفاده کيږي.

  سوديم سيرتيت

ده کوم چې د ويني د لختي ـضد تاثري په وجه هغه  معريـسوديم اـسید ـسیرتيت يو ډول البراتواري  

د  اود ويني کلســيم ته رســوب ورکوي    دغه ماده  په وينه کې اســتعامل او وروســته بيا انتقاليږي.

ــوي وي ــتل شـ ــد موادو په پرتله محفوظ دي. هغه وينه چې تازه اخيسـ ، تر پنځه  نورو د لختي ضـ

 پوري په یخچال کې ساتل کيداي ش. ورځو ديرش 

مييل يت څخه په نهه محلول د ـسوديم ـسیرت  فيـصده ۳،۵ليرت د مييل انتقال په موخه: يو  د وينې  

 .ليرته وينه کې

د مييل  ۰،۰۱وينه کې يا هم مييل  ګرامه د سـودیم سـیرتيت په يو مييل  ۲،۵د البراتوار په منظور:

 .ليرت وينه کېمييل محلول په يو  فيصده ۲۵

 اسید سيرتيت ديکسرتوز 

ګرامه  ۲،۵ګرامه اسید سیرتيت او  ۰،۸ګرامه سوديم سيرتيت،   ۲،۵دغه ماده په خپل ترکيب کې  

انتقال په پروسه کې ترينه   مقطرو اوبو کې لري. معموال د وينې  ليرته مييل  ديکـسرتوز په ټول سل 

، نو په همدې وجه  رسه کرويات ـښه ـسايت  . د ـسوديم ـسیرتيت په پرتله د وينېکار اخيـستل کيږي
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ري  پو   تل کيږي. دغه مواد دوه څخه تر دری اونۍانتقال په پروســـه کې ترينه کار اخيســـ  د وينې  

 ش. وينه ساتالی

 .ليرته وينه کېمييل سل ليرته په هر مييل انتقال په موخه پنځه لس  د وينې

    هيپارين

د بدن دننه  او دباندي دواړو برخو کې د لختي ضد موادو په توګه استعامل لري خو په بهر محيط 

ــو پوري محدود ده او  ــيميکي او هيامتولوژيکي پروسـ ــمري بيوشـ ــتعامل يوازي د يو شـ کې يي اسـ

 .انو او پي وګانو کې استعامل لريد انتقال لپاره په سپي  لرِته ميلِ  ۵۰معموال د کم مقدار ويني  

  اګزاليتونه 

ــکل رسه موجود دي ــيم، امونيم او ليتيوم د مالګو په شـ ــوديم ، پوتاشـ ، د کومو  له  اګزاليتونه د سـ

ه اـستعامل لري.  څخه چې د ـسوديم او پوتاـشيم ـشکل يي  د نورو په پرتله په زياته اندازه رس  جملې

شـکل منځته راوړي. نو په  اګزاليتونه د وينې  کلسـیم رسه يوځای او د کلسـيم اګزاليت غري منحل  

څـخه ـباســـی . اګزاليتوـنه زهري   توـګه د وينې  لخـته کولو ـپه موـخه د کلســـيم يون  صـــحنې  دې

 ش. ريدن په واقعاتو کې  زرق نه کړایدت لري نو په همدې اساس بايد د وينې خاصي

  سوديم فلورايد

و کلســيمي جوړښــتونه منځته راوړي .دغه مواد د وخاي کيږي اکلســيم رسه ي د ســوديم فلورايد  

د ســاتونکي    ، د لختي ضــد خاصــيت تر څنګ،لپاره مناســب مواد دي  وينې د ګلوکوز د معاينې

ګرامه په يو مييل  ۲،۵په موخه  اخيســتل کيږي.  د ګلوکوز د معاينې  مادي په توګه هم ترينه  ګهه

 ليرت وينه کې استعامليږي.مييل  

 اي ډي ټی اي 

پـه البراتوار کې پـه پراخـه   څخـه  EDTA  (Ethylenediamintetraaciticacid  )ای ډي ټي ای   

وديم او پوتاـشيم ـشکل يې د وينې د ګلوکوز، د وينې کلـسيم  رسه  ګهه اخيـستل کيږي. د سـ   پيامنه

ه د څخ توګه ترينه  ګهه اخيسـتل کيږي. ددې مادېپه   رسـوب او په دې توګه د لختې ضـد مادې

 بو کې  ګهه اخيسـتل کيږي. دا په دې وجه چې د وينېترومبوسـايتونو د شـمري او نورو اړونده تجر 
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رسو  ، نو د وينې  زـياـته ش ريي يې اـندازه تر ـټاکيل اـندازېـپه کروـياتو ـباـندي اغيزه ـنه لري. ـکه چ

د انتقال په موخه ترينه اســتفاده نه کيږي. اي ډي ټي   وياتو د ماتيدن ســبب ګرځي. د وينېکر 

مييل  ۰،۲-۰،۰۱ليرت وينه کې مييل په قســـم په يو   ډاي ســـوديم او ډاي پتاشـــيم د مالګې اي د

ليرت وينه کې  ترينه  مييل دوه فيصــده محلول څخه په يو مييل   ۰،۰۱ګرامه او د محلول په شــکل  

 .(۵۳۲:۱۲) ګهه اخيستل کيږي

 ضد مواد    ه لختې ضد مواد يا سیستميک د وينې  لختې د بدن د نن   - ۲

 ضد   درمل  الف. زرقي سیستميک د وينې لختې

 هيپارينونه

په توګه په تداوي کې د ترومب د غهوايل څخه   زرقي شــکل رسه د وينې  لختې ضــد مادې   هيپارين په 

ګر کې په کايف مقدار رسه موجود دي نود کشــف  ی د مخنيوي په موخه اســتعامليږي. څرنګه چې په ځ 

ــوي ده او منبع په نظر کې نيول  ــت و رسه د هيـپارين نوم ورکړل شـ ـــکل رسه په ماسـ . په فزيالوژيکي شـ

او غوايي د ســږو څخه په الس راځي. دغه ماده د    کوملو د مکوزا   تجاريت شــکل يې د خوګ  حجراتو او  

د بدن په دننه کې زياته    ده ، چې د ســوديم شــکل څخه یې   ســوديم او پتاشــيم په شــکلونو موجوده 

دهليزونو د فايربيليـشن    تفاده کيږي. په وترنري طبابت کې  د رګونو  ـسور ترومب او ـسږو د امبويل،  اسـ 

خو د شــرييانونو په ســپي ترومب په تداوي کې موثريت   ، ول کيږي امبوليزم په واقعاتو کې کار   د زړه  او  

 پاکوايل په پروسه کې کار اخيستل کيږي.   ين څخه په البراتوار او هم د وينې  شحم  نه لري. د هيپار 

 دوز

-۱۰۰ورپيســ   ري ځلې  د ورځې، د   په کيلو ګرام وزن تر پوســتکي الندې يونهه    ۸۰- : ۳۰ســپيانو ته:   

 په کيلو هر دري ساعته.   واحده     ۵۰ورپيس   ، مقدار  يونهه په کيلو وزن د رګ له الرې ابتدايې   ۲۰۰

 .کيلو وزن تر پوستکي الندې دري ځلېيونهه په  ۲۰۰وګانو ته : پيش

 .ساعته موده کې 6-۴ يونهه په کيلو وزن د رګ له الرې ۱۰۰-۸۰اسونه: 



52 

هيپارين د ســهنډرډ هيپارين څخه د يو شــمري طريقو په وروســتيو کې ټيټ ماليکويل وزن لرونکي  

 په وسیله منځته راځي.

 هيپارينوييدونه

 رين په شان د لختي ضد خاصيت لري. کوم چې د هيپا   ، غري هيپاريني موکو پويل سکرايد مواد دي 

 هيپا رين سلفات او ديکسرتان سلفات دی.  ښه مثالونه يې

 ضد   درمل لختېکيدونکي د تطبيق  ب. د خولې له الرې

او ډول ـپه اســـاس د   ، د ـتاثیر مودېـپه دـغه ډـله کې زـياتره د ويـتامي ـکا ضـــد مواد شـــاـمل دي

تعامليږي. په دغه ډله کې د  و رسه توپري لري. دغه مواد د خولې له الرېهيپارينون د بدن دننه اـس

ه نورـمال ډول ـپه خوږې کوـمارين  پـ   ،کوـمارين مشـــتـفات ) وارـفارين او ډیکومريول ( شــــاـمل دي

ا د انتي   شـــفتلې امي ـک ه مواد د لختي ضــــد ـخاصــــيت لري او د ويـه ه ډـل کي موجود دي. دـغ

 تداوي او  او سږو په امبويل   و څخه د وريدونو په  ترومبوزاګونيست په شکل عمل کوي. ددغو مواد

ددغو موادو په برخه کي د هغوی د تداوي خاصيت    .ګهه اخيستل کيږي  وقايه کې په پراخه اندازه

 (.6۱۷:۱۰په پرتله د هغوي د زهري اثراتو په برخه کي زيايت څيړن شوي دي)

II کي او فايربين ماتونکي مواد  وز ماتون :ـ ترومب 

يســـ. دـغه ډـله   ه صـــفـحاتو د فـعاـله کـيدو او يو ـځاي کـيدو مـخه نيد دمویـ  دـغه ډـله   درـمل د وينې

ضـــد موادو ـپه څري د ترومبوز او اميبولـيک ـحاالتو د ســـور او زـياتره د   درـمل د نورو د وينې لختې

تروـمب د ـله ســـپي شـــريـيان ترومبوز  ـپه واقـعاتو کې اغيزه لري. دـغه ډـله   درـمل زـياتره  موجود  

  هم د بيا واقع کيدو مخه نييس. تشکيل څخه مخه نييس او يا يېمنځه وړن څخه نه بلکې د 

 او د انساجوڅخه تجرید شوي پالزمينوجن urokinaseاو  streptokinase لکه سرتيپتو کينيز 



53 

III : -   درمل   ومبوز ضد  او د دمويه صفحاتو ضد د تر 

 د تروبوکزان منعه کونکی   درمل 

د     Cox   (Cyclooxygenase)ه چې د د موی  ،اســپرين يوه غري ســرتوييدي د التهاب ضــد دوا ده

ــمول  ــرتوييد مواد د ترومبوګزان په ش ــبب ګرځي او په دي توګه د پروس انزايم د غري فعال کيدو س

په خاصــه توګه د زړه د   رييانونو د ترومبوز په واقعاتو کېمخه نييســ. په وترنري طبابت کې د شــ 

ــيت په برخه کي د  جي په واقعاتو کې کارول کيږي.چن ــد خاصـ ــ ضـ ــفحاتو د تحرشـ د دمويه صـ

 اسپرين ټيټ مقدار د لوړ مقدار په پرتله زياته اغيزه لري.

ګرامه په کيلو مييل   ۰،۵: د دمويه صــفحاتو د تحرشــ ضــد خاصــيت په خاطر نورمال ســپي ته  ډوز

 .(۵۴۳:۱۲) وزن د خولې له الرې په ور  کې دوه ځلې

  



54 

 د فصل لنډيز 

په دندو کې د نا   ،په ترکيبي اجزاوو کې منځته راځي د وينې کم ت او هر راز ستونزه چي د وينې 

نو مختلف    ،ش  ،  که دغه ستونزه سمه نه کړاید را منځته کيدو سبب ګرځي بدلون    مناسب  

اختالالت لکه شاک او د پ تورګو عدم کفايه به را منځته ش. ددغو  ستونزو د مخنيوي په خاطر  

انتقال ته هم  اړتيا    په داک يو شمري حاالتو کي د وينې  رضوري ده چې دغه تشه جربان ش.  

انتقال په    ، کوم کارته چي د وينې  ندن ته اړتيا لري، کومه چې د وينې  دقيقي پيپ پیدا کيږي

  او وترنري طبابت په برخه کې ځانګړی استعامل په انسان    هال  بايد  توجه وش. د ټويل وينېم

لري په    ،اهميت  لختېځکه چې  وينې  یو شمري  د  پرته  ټول    خپل جوړښت کې  فاکتورونو څخه 

پر  که د کلينيکي نظره د وينې  انتقال   ش.  ي او په تجاريت شکل تر السه کيدایرضوري مواد لر 

، نو  اخیستونکي څاروي تر منځه جوړواله  ونه لري  مهال د وينې ګروپونه  د وينه ورکونکي او وينه

انتقال پرمهال ممکن تر څلوروي تو ساعتونو    ومړي ځل د وينې  ړي. په لجدي ستونزه به را منځته ک 

تر منځه جوړواله  ال د ګروپونو  انتقال پر مه  لې وينې خو د بيا ځ  ،پوري کومه ستونزه را منځته نه ش

ش.    پيپندنه خورا اړينه او د نه توجو په صورت کې د شديدو عواقبو د منځته راتلو سبب ګرځيدالی

يې د کلينيکي اهميت    (DEA 1.1)له منځه يو    ،د هغویپه سپيانو کې دوولس  ګروپه موجود دي  

د سانتي ګراد   درجې  ۴په    ،رسو کروياتو ساتونکي مواد ولري  ې د وينې  . وينه چدرلودونکی دی

نو پالزما    ، استعامل سمدستي نه  رسه کيږي  و اونيو ساتل کيداي ش. که د وينې  کې تر څلور 

درجو کې یخه او تر     ، د شپږو ساعتونو  لپاره په منفي شل څخه تر منفي ديرش ترينه ایستل کيږي

، کوم هغو درملو څخه  دي  :  لهدرمل  عبارت  ويني جوړونکيد   ش.  يدایيو کال  پوري ساتل ک

لکه اوسپنه، مس او کوبالت د   کروياتو توليد  عمليه تحريک کوي. يو شمري ميرنالونه  چې د ويني   

باندي مستقيمه    وينې  توليد پروسې په همدې وجه کم ت يې د  غيزه لريااو هم کيفيت  نو   ،

 ايل ستونزه منځته راوړي.د کمو  اړونده ستونزو تر څنګه د وينې

، په ځانګړي توګه  تر رسه کوي  يو شــمري ويتامينونه ددې تر څنګ چې په بدن کې ځانګړي دندې

ــه کې هم  ځانګړي ونډه لري د وينې   ــه توګه  جوړولو په پروسـ ــمري  ،يهاميو  B12 ، په خاصـ يو شـ
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غيزه ااو هم کيفيت باندي مستقيمه   سېميرنالونه لکه اوسپنه، مس او کوبالت د ويني د توليد پرو 

ــتونزو تر څنګ د وينې لري ــت يې د اړونده سـ ــتونزه منځته ک  ، نو په همدې وجه کم ـ موايل سـ

، چې د وينې د لخـته کـيدو پروســـې ـته  لخـته کونکي   درـمل هـغه ډـله   درـمل دي  راوړي. د وينې

ســــتل کيږي. نو په هـمدي  درون په موخه تريـنه کار اخيرسعت ورکوي او معموال د وينې بهـيدنې  

د   م نومول کيږي. په طبعي ډول د وينېدرونکو موادو په نامه رسه هوجه د هيمو ســتاتيک يا وينه  

ه کيږي چې يو په دوه الرو رسه تر رس   ،لخته کيدلو عمليه  چې د ترومبي په حضــور تر رسه کيږي

 . ه يي خارجي او د دویمه يي داخيل الره ده

ه  ويـنه درونې ار   عملـي کوـمه چې د زخمي   ،د مخنيوي او کنرتول څـخه ده  ت د  وينې د بهـيدنېعـب

ه ده وي يا د صـدمي رسه مخ ـشوي رګونو څخه وځي. دا يوه مغلقه پروـس د کومي په دوران کې    ،ـش

رګ  په زخمي کيدنه  واقع کيږي. دغه پروســـه دانســـاجو ،  تاري چې فزيکي او بيوشـــیميکي  تغي

ــي رشوع او د وينې ــه دري مهمېکومه چې اړوند ږي،په لخته پاي ته رس  ه برخه بندوي. دغه پروس

ــ  ــفحاتو فعال مړي  و چې په ل  ،پروک په بر کې نييس ــ   دمويه ص رس کې د رګونو انقباص ورپيس

ــتل دي. د وينې درونکي   درمل د  هغوی  تطبیق د الرې ــاس په دوه او ځاي   کيدنه او نشـ په اسـ

ه يېل شـــوي ديعمومي ګروپونو ويشــــ  ه يې  م  ، چې يو ډـل ه ډـل ه درونکي او دویـم وضـــوعي ويـن

، چې وينه ضـد درمل  هغه ډله   درمل دي  سـیتسـميک وينه درونکي   درمل دي. د وينې دريدنې

اروغيو کې  چې د  ه  هغو ـن ه  يو شـــمري  يي ـپ ه کوي. ددغو دوو څـخ ا هم منـع ه کموي او ـي دـن درـي

 په موخه استعامل لري.ترومبوز تشکيل منځته راځي د ترومبوز د تشکيل څخه د مخنيوي 

 

 

 د فصل پوښتني 

 ګروپونه موجود دي؟  په څارويو کې له کلينيکي نظره کوم  دوينې  .۱
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 رضورت اندازه څرنګه موندل کيږي او د کومو مشخصاتو در لودنکي ده؟   د څارويو د وينې  .۲

 واخلئ؟ یې مهمو اجزاوو نومونه  د وينې اجزاوې کومي ،د .۳

 په کومو ګروپونو ويشل شوي په هر ګروپ څخه د يو يو مثال ورکړئ؟   د کمخون ضد دواووې  .۴

 اريرتوپويتي د کوم ميکانيزم په اساس  د کم خون مخنيوي کوي؟ .۵

ه اساس په کومو عمومي ګروپونو  او ځاي پ  یق د الرې تطب  د ويني درونکي   درمل د هغوی   .6

 ل شوي؟ ويش

 ي  ترينه ګهه اخيستل کيږي.تحرضاتو څخه د کم خون په وړانداوسپنې د کومو مس  .۷

 دي.مييل د زرقي وينه پړونکو دواوو په ډله کې کومي   درمل شا .۸

 کلکونکي مواد   په ګروپ کې کوم مواد شامل دي.  .۹

 ضد مواد کوم او په کومو حاالتو کې ترينه ګهه اخيستل کيږي.  د وينې  لختې .۱۰
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 دريم فصل  .۳

 اغيزه لري   توازون او مايعاتو په    د پښتورګي په دنده هغه درمل چې  

الـغه ـڅارويو کې  د ـبدن    ،  فيصــــده وزن   6۰-۵۵اوـبه ـپه ځوانو ـڅارويو کې  د ـبدن   اـب ه ـن  ۷۵-۷۰ـپ

ــده وزن او په چاغو څارويو کې  د بدن پنځو  ــکيلوي. ددغفيص ــده وزن تش څخه   ېجمل  ېس فيص

پايت شـل فیصـده تشـکيلوي. په    ېفيصـده او خارج الحجروي مايعات ي ۴۰داخل الحجروي برخه  

مون په وسيله تنظميږي  چې د وازوپرسي هور   ېد مايعاتو تنظيم د تندي له الر   نورمال حالت کې

ــتم په څاروي(  ۴۳۷:۵) تر رسه کېږي ــيس ــتورګو، دوو حال و .  بويل س ونو او مثان يبکې  د دوو پ 

مثال  ېورګي په بدن کې  داسـ ت. پ ـ یاک واحد نفرون دسـ يل شـوي او د پ ـتورګو اکڅخه تشـ 

ه  ،لري   ه چې ـپ ه پريږي دي    لـک ه پـمپ ـن ډ کې  پـمپ وي او دـغ ه ملوش ش  ،ډـن ډ اوـب  ،چې د ډـن

 دوران څخه باک   ې. پ ـتورګي ټول ناکاره مواد د وينسـايت  ېاپاکه مواد ترينه نييسـ او پاکي ين

الکرتوالیتونه    يفشار تنظيمو   ېن ورته اړتيا لري. پ تورګي د وينکوم چې بد  ،او هغه مواد پريږيدي

 ېکوم چې وين  ،مه کويینورو غړيو رسه مفاه او د هورمونونو په وسیله د بدن    ويمیاو نور مواد تنظ

په   ،یهم د پاملرن وړ د  د حيواناتو خوراک  تر څنګ  ېکېږي. په دغه برخه کې  د تداو  اته ترشــ 

ـڅارويو ـته هر   برســـريه ېو د تيږو لـپاره موقع برابروي. ددـځانګړي توـګه هـغه مواد چې د پ ـــتورګ

چې د ادرار ـپه کولو    ،ارل شڅـ وـخت ـپاکي اوـبه ـپه اختـيار کې  ورکول ش او واړه کورن ـڅاروي و 

ه او د   ه ادرار کې  ويـن ا هم ـپ ه لري او ـي ه ســـتونزه وـن ل ش. د ادرار   ادرارکې  کوـم رـنګ هم وکـت

ـپه  ورګو  کوـمه چې د ګلومريويل فلرتيشـــن او د پ ـــت  ،پروســـه دهپيچيل وړـيدن پروســـه يوه  ج

ه   ه ـجذب څـخ ارت ده. ددغعتيوبولون کې  د بريـت ه هغي کې    ېـب ه او ـپ ه دوران کې  اوـب پروک ـپ

ــيله اغيزمنه  ــمري دواوو په وس ــه د يو ش ــکل د بدن څخه وځي. دغه پروس منحل مواد د ادرار په ش

و په بدن ورکوي ا  یميکانيزمونو په وســـيله د ميتيازو توليد ته زياتوال  درمل د مختلفو  هږي او دغيک

د هغوي ميتابوليتونو او دواوو د ميتابوليتون   ، زهري موادو،يم ظمايعاتو او الکرتواليتونو په تن  کې  د

 .(۱۱6:۱۰)په ایستلو کې  مرسته کوي
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 نکي درمل و ادرار راوړ  -۱

چې د ادرار تولـيد او اطراح زـياتوي او دـغه اثرات د ســـوديم او اوبو ـله الري   ،دا هـغه ډـله درـمل دي

دغـه مواد خـارج الحجروي مـایعـاتو حجم کموي او هغـه پـاړســـوب چې د داخـل   تررسه کېږي.

ــیله په حجراتو کې منځته راغلی له منځه وړي ، په دېالحجروي مايعاتو پ ــاج  په   ه وسـ توګه  انسـ

ي، د موادو او مايعاتو تبادله  په ســم ډول تر رسه کېږي. ددغو موادو نورمال شــکل دنده تررسه کو 

مړن او عمده اـستعامل د عمومي او ـسخت موـضوعي پاړـسوب د تداوي او مخنيوي په موخه ده. و ل

ببونه د زړه خناق ، د ځ وب عمده ـس ګر ناروغي، د پ ـتورګي ناروغي او په يوـشمري ید عمومي پاړـس

حالتونه تر ډيره   ـــت ده. په دغه برخه کې وروســـتي دری کميروتيحاالتو کې  په ويـنه کې د پ

ګر د ـناروغيو ـپه وـجه ـپه  یځـکه چې د ځ ،ـحده ـپه ويـنه کې  د البومي د کم ــــت رسه اړيـکه لري

ړيږي او يا هم د پـ تورګي د ـستونزې يا د کوملو د ـستونزي  ګر کې په ـسم ـشکل البومي نه جو یځ

ــ   ي. په دېه الســه ورکول کېږالبومي ل  په وجه موتيک فشــار کموايل د  پالزما توګه د پالزما د اس

، غوالنځي  او سږو و د ترييدو سبب داخل الحجروی برخې ته ګرځي. د مغز، سرتګېڅخه د مايعات

کوم چې د انفکشـن، تروما او زهريتونو په وسـیله منځته  ،پاړسـوب د موضـوعي پاړسـوب ډولونه دي

 .(66۳:۸راځي)

 بنديبقه دمدرر موادو ط

 ( High efficacy diuretics)      مواد لوړ تاثري لرونکي مدرر . ۱

     ( لکه فراسميد  loop diureticsد لوپ برخي باندي اثر لرونکي ديوريتيک درمل)     - الف:     

 لکه مري ساليل    Mercurial diuretics )  سياميب مرکبات )      - ب :     

  (Moderate efficacy diuretics  ) متوسط تاثري لرونکي مدرر مواد .  ۲

   لکه  تيازید او هایدروکلورتيازيد    (Thiazides)تيازيدونه  - الف:     
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 ( لکه  ميتوزوالن    Thiazides like diuretics   (تيازيد ته ورته مرکبات    - ب:     

 (  (Low efficacy diuretics   تيټ تاثري لرونکي مدرر مواد .  ۳

  Osmotic diureticsاسموتيک ديوريک مواد لکه منيول      - الف:    

      . لکه اسیتازوالميد  Carbonic anhydrase inhibitor)کاربن انهايدريز منعه کونکي مدرر مواد )    - ب:     

     . لکه ترياميرتين  (Potassium sparing diuretic) پوتاشيم جال کونکي مواد    - ج:     

ــرتون د    - د :      دوسـ ( لکـه     Aldosterone receptor antagonist diureticsضــــد مواد)    اخـذو    د اـل

    . سپرنوالکتون 

 (  Miscellaneous diuretics)  فرقه مدرر مواد ت م .  ۴

 ( Acidifying salts) لکه امونيم کلورايد   اسیدي کونکي مالګې  - الف:        

 (  Alkalinizing salts ) اشيم اسيتيت  ت قلوي کونکي مالګي لکه پو   - ب:        

 .(۵۷۷:۱۰لکه امينوفلي ) (Methylzanthines) ميتيل زانتينونه-ج:      

ده اثر داده ه الر چې د ګلومريويل تيوبو   :ددغو دواو عـم د  ېنو ـل ه  د ســـوديم او کلورين مـق ار بريـت

 مي ډول د مايعاتو د کميدو سبب ګرځي.ی جذبيږي چې دا کار په دو

 ميکانيزم په اساس طبقه بندي: د تاثري

1- Osmotic diuretics 

2- Carbon anhydrase inhibitors 

3- Natriuretic diuretics 

4- Acidifying salts 
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5- Aldostron antagonist 

6- Mercurial diuretics 

7- Potassium sparing diuretics 

8- Loop diuretics 

9- Xanthine diuretics 

.(۱۴۳:۷) 

 

 . ( ۵۴۹:۲)ديوريتيک درمل پري اغيزه کوي   په نفرون کې  هغه برخي چې  شکل. ۳.۱

طبـقه بـندي ـپه اســـاس ـپه ســـیســـتامتيـکه توـګه د اړوـنده ـمدرر موادو    ومړهـپه دـغه برـخه کې  د ل

 توضيا تر رسه کوو:
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          . لوړ تاثري لرونکي مدرر مواد۱

 اثر لرونکي ديوريتيک درمل    د لوپ برخې باندې     - الف:   

. چې ـپه دـغه شـــاـمل دي   Torasnitاو    Furosemid،Bumetamid ،Piretonidـپدـغه ډـله کې   

اـسميد يو د هغو مدرر  د ـساختامن په لحاظ ـسلفاناميدونو ته ورته دي. فر   ومړي دوه يېبرخه کې  ل

 .(۲۰۹:۵چې په زياته اندازه په وترنري طبابت کې  ترينه استفاده کېږي) موادو څخه دی،

 ديوريتکونه دي. او ښکاري ډير قوي همخ په ښکته برخه د Loop of henalد  د تاثري ځای يې

نييسـ   تم اثر اچوي او دوباره جذب مخه يېديم او کلورين په ترانـسپورتر ـسيسـ دغه ډله درمل د ـسو 

 متاثره کېږي. انتقالونکیاو پدي برخه کې  

  Kکېداي ش د    د ـضايع کېدو ـسبب هم ګرځي،   Kاو    Hپه عيني وخت کې  د   ، کېدل د ـسوديم ـضايع  

 سبب وګرځي.   Alkalosisکميدل د    Hاو  

ــیـله منځـته راغلی ل د ـمايـعاتو ـپه  دـغه ډـله  درمـ  ــوب    وسـ ، د  د ويني ډکـيدل   ، کوم چې د زړه  عمومي ـپاړسـ

 ګر ناروغي، سږو  پاړسوب، او موضوعي پاړسوب  لکه د تيونو او مغز پاړسوب کې  کارول کېږي. ی ځ 

په     و فراســميد د وينې  کلســیم د اطراح ســبب ګرځې، نو په دي توګه د وينې  کلســيم د زياتیدو په پي ــ 

 ږي. نفروپتي کې  ترينه کار اخيستل کې وګانو کې د کلسيم په وسیله منځته راغيل سپيانو او پیش 

جريان ســاتني، د ادرار حاد بندش او  ر موادو لکه منيتول  رسه د ادار فراســميد د اســموتيک مدر 

بهيدنو په واقعاتو    کېږي. فراسـميد د ي اسـونو د سـږو  هغو وينې  پ ـتورګو عدم کفايه کې  کارول

 .(۲۱۰:۵ته راغيل وي)، چې د مترين په وجه منځېږيکې  کارول ک

سياميب مرکبات      - ب :     

  merathurid،Mersolyl  ،Mebaphex  ،Mercurophylineپه دغه ډله کې   د سـيامبو کلورايد ،

 او داک نور شامل دي.
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ييل حجراتو کې  فعاليت آيونونو د تشـــکيل له طريقه د تيوبولونو په اپيتدغه مرکبات د ســـيامبو د 

برخي رسه   SHترکيب لرونکي انزايم د   cysteineد   آيون چي پدي توگه تشکيل شوي  تررسه کوي،

 د دوـباره ـجذب مخنيوي کوي اود  Cl  -او    Na   ،+K+کې  د   Ion Transport systemيوـځاي او ـپه  

ه راوړي اتوي. څرنـګه چې د پ ـــتورګو تخريـبات منخـت ه    ، نو د اوږدې مودېادرار تولـيد زـي اره ـن لـپ

 توصيه کېږي او د نورو  ښو ديوروتيک موادو  موجوديت له امله  اوس دومره استعامل نه لري.

ــیامبو اړونده مرکبات ددې ــیم او مګنيزيم اطراح هم   د يادو موادو تر څنګ څخه عالوه د سـ کلسـ

نو ددغو موادو موثريت نور هم  ،زياتوي. که چريي وار تر مخه  ســیســتميک اســیدوزز موجود وي

ــورت کې  يېخو د ا  ،زياتيږي ــو موثريت کميږي    لکالوزز د موجوديت په ص ، په دې توګه ويالی ش

 .(۱۱۸:۳) پوري اړه لري  PH په  چې اغيز يې

  لرونکي مدرر مواد. متوسط تاثري ۲

 او يازيد ته ورته ديوريتيکونه    تيازيدونه   - الف:     

لـــکـــه    ې پـــد  ديـــورتـــيـــکـــونـــه  کـــې   ،  Hydrochlorothiazide  ،Bendroflumethiazidډلـــه 

Clycolphenthiazid    او نور نوي مرکبات لکهClortalidon ،Indapamid  او داک نور مرکبات شامل

ــیکلـيک مرکـبات دي  دي.  ــلـفاـنامـيدون  ، تـيازـيدوـنه هيرتوسـ و ـپه غري معوض  کوم چې د بنزين کړه د سـ

ــوي ګروپ ـباـندي قرار لري. ددغې ډلې  زـيات     Chlorothiazide   Hydrochlorothiazideڅـخه   شـ

 .( ۲۱۱:۵استعامل لرونکي تيازيدونه دي) 

  Na/Clددغو تيوبولونو کې  د   ،  ــتورګو د تيوبولونو په لري برخه کې  خپل اثرات اچوي پ دغه ډله درمل د  

 د وتلو سبب هم ګرځي.   NaClمنع کوي اود    ، تررسه کېږي   ې جذب چې د فعال انتقال له الر 

 .(۱۴۳:۷  (د السه تللو سبب ګرځي    K+او    vasodilatationکې د      Hyperglycemiaتيازيدونه د  

 کلينيکي استعامل
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په    (CHF)ـمدرر اثراتو ـپه موـخه   کلورتـيازـيد ـپه ســـپـيانو کې  د اوږدې مودېکلورتـيازـيد او ـهاـیدرو 

تيونو د ـپاړســـوب ـپه   کې ـکارول کېږي. ـهاـيدروکلورتـيازـيد او ترايکلورتـيازـيد ـپه غواوو کې د ـتداوې

 کارول کېږي. تداوې کې د رګ  الرې

ګزالـيت ترکـيب لرونکو توـګه د کلســـیم ا دکلســـیم  يون اطراح کموي او ـپه دې  ـهاـیدروکلروتـيازـيد  

 .(۲۱۲:۵ه کار اخيستل کېږي)تيګو د تداوې په موخه په سپيانو کې  ترين

    تيټ تاثري لرونکي مدرر مواد. ۳

اسموتيک ديوريک مواد     - الف:     

ارمکلوژيکي لـحاظ خنثي مواد دي ه ـف ه مواد ـپ چې د گلومريويل فلرت ـله    Mannitolلـکه    ،دـغه ډـل

 خو په ګلومريويل تيوبونو کې  بريته نه جذبيږي. ،فلرت کېږي ېالر 

يه شـوي او ددغه فيصـده اوبلن محلول په شـکل ته  ۲۵-۵منيتول يوه شـپږ کاربونه شـکره ده او د 

 .(۲۱۲:۵او زيات استعامل لري )  ګروپ  ډير مهم غړی

اسـموتيکي ډول اثر اچوي او مايعاتو کې  په  په   موجوديت  په تيوبولونو   او  ددغه موادو نه جذبيدل

 نه تررسه کېږي . ېله طريق د مايعاتو جذبيدل په غري فعال جذب د عميل

بوي ددي ترڅنګ د زياتو اوبو جذب د ـسوديم بريته  ذـشپږ ماليکول اوبه ج Mannitol يو ماليکول 

وځي او د ادرار تولـيد   د وتلو رسه اوـبه او ســـوديم   Mannitolـجذبـيدل هم کموي او ـپدي توـګه د  

 زياتوي.

ــي ځکه چې د کوملو له الري نه   ــته ټاکيل اثرات نه ښـ دغه ماده د خويل له الري د تطبيق وروسـ

 مييل ګرامه په کيلو ګرام    ۲-۱  ېمحلول يفيصده    ۱۰-۵ ېيږي نو په عمومي ډول د رگ له الر جذب

 يږي.ک وزن حيوان ته تطبيق

ميتابوليتونو د    یفايه او زهري تسـموماتو کې  د هغو څخه د پ ـتورګو په عدم ک  ېماد ېزياتره دد

 .ګهه اخیستل کيږيوتلو په خاطر 

ستل يپه ناروغيو کې  هم ترينه کار اخ  glaucomaکې  او د سرتګو د  cerebral edemaد مغزو په  

 .کېږي
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 کاربن انهايدريز منعه کونکي مدرر مواد     - ب:   

Acetazolamid  ،Metazolamid  اوDichlophenamid ډله کې  شامل دي . دغه  په 

 carbonicکوم چې په نورماله توګه   ،انزايم منع کوي  carbonic anhydraseدغه مسـتحرضـات د 

acid    جوړيدو کې  دcatalase   اثر لري او په-
3HCO او+Naماتوي او دا کار د پ ـــتورګو   ېباندي ي

ن تيوبول ته داخليږي او الـسته راغيل هايدروج. د گلومريويل تيوبونو په جدارو کې  تر رسه کېږي  

 بريته جذبيږي. Na +سوديم  ېپه عوض ي

ــوديم بريته جذبيدل نه تررسه کېږي   ،نه توليديږي   H+نو بيا    ،اړونده انزايم منع شکله چې  د سـ

 .(۱۴۳:۷ (ځانه رسه زيايت اوبه باک  لهکوم چې د بدن څخه ويستل کېږي او 

 پوتاشيم جال کونکي مواد    - ج:    

Amiloride  اوTrimtren  ډله کې  شـامل دي. کوم چې عضـوي قلوي مواد دي. دغه ډله  په دې

ـپدي توـگه د ،  چينلوـنه بالک کوي  Na+ ـپه برـخه کې  د  luminalدرـمل د پ ـــتورګو د تيوبولونو د 

 +Na  مومي. ه کېږي او د پوتاشيم اطراح کموالیجذب نه تررس 

Amiloride   د-Cl/+Na  ـپدي توـگه   ،ســـيســـتم ـپه لري پرتو تيوبولونو کې مـتاثره کوي+Na  او+K   

 (.۱۴۳:۷)وتلو رسه مل وي او زيات ادرار توليد منځته راځي وتل د اوبو 

 ضد مواد   اخذو    د الدوسرتون د    - د :     

ـپه   Aldosterone شـــاـمل دي .  Eanrenoneاو   Spironolacton   ، Eplerononeډـله کې     ېـپد

د دفعي وريفه تررسه کوي. د ـسوديم چينلونه  K+جمع کونکو تيوبولونو کې   د ـسوديم د جذب او 

تيوبولونو څخه  د سـوديم جذب   ېسـيسـتم له الر   (Na+/K+ -electron phosphor)خالصـوي او 

 تررسه کېږي.

فعاليدو په وسيله تررسه   پروتييوسيله د يو خاص    په  Aldosteroneچينلونو فعاليدل د    د سوديم 

رسه يوځاي او  چينل د رسـپتور  د سـوديم  ود تاثري مخه نييسـ ا  Aldosteroneدغه مواد د   کېږي.

درار او ســوديم د چې د ا ،جذب مخه نييســ  پدي توگه د ســوديم  چينل نه خالصــيدل د ســوديم  

 .(۱۴۴:۷ (اطراح سبب گرځي
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 . متفرقه مدرر مواد  ۴

 لکه امونيم کلورايد   اسیدي کونکي مالګې   - الف:   

چې جمع   ،ـبدليږي   ureaاو ـپه      lC  ،+H-نو ـپه    ،امونيم کلوراـيد وروســــته ـله هـغه چې ـجذب ش

 جوړوي. KClاو  NaCl  ،3HCOيب ځايه او  HCO3-څخه  3NaHCOد  Cl  ،3KHCO-شوي 

-د  H+يب ـځاـيه شـــوي  
3HCO کوم چې بريـته ـپه    یرسه يوـځاO2H  2اوCO  ـبدليږي. دCarbonic 

anhydrase   انزايم په وـسيله مياتيږي او ـسوديم کلورايد، پوتاـشيم کلورايد او يوريا اوبه د ځانه رسه

 توليد سبب ګرځي. نوي او په ازموتيکي شکل د ادرار فشار  اسموتيک جذبوي. 

 قلوي کونکي مالګې   - ب:    

موادو په  يورتيک  ِِ اشـيم سـيرتيت او پوتاشـيم اسـیتيت د پخوا څخه د دتلکه پو  د پوتاشـيم مالګې

،  نو په هـمدې وجه نه اســـتعامليږي. دغه خو ډيري خطرناکي  دي ،توګه اســـتعامل شـــوي دي

ات  مـالګې د ادراري الرې دازه د ادرار حجم زـي ه قلوي کولو رسه يوه اـن وي. اوس مهـال يوازي د ـپ

 .(6۸۸:۱۰په موخه ترينه کار اخيستل کېږي)بدلون  د پي ايچ د  ادراري الرې

 نونه  ميتيل زانتي - ج:    

زانتي ګروپ مهم    د شــــاـمل دي او    Cofienاو    Thiopeline  ،Aminophyllineـپه دـغه ډـله کې

ــاس  زياتره زانتي مرکباتي خوامیايعنارص دي. د کې ــو په اسـ الکالويدونه په اوبو کې  منحل   صـ

دي.  تيوفلي ددغه ګروپ تر ټولو قوي مدرره ماده، ورپيســ تيوبرومي او کافيي تر ټولو ضــعيف 

تولو په موخه د هغوی رسه يو زيا د ســیاميب مدرر موادو د تاثیراتو مدرر خاصــيت لري. امينوفلي 

 ( .۱۱۹:۳استعامليږي) ځای

د قلبي وعايوي ســيســتم د   ، هغه داچېزياتوايل ســبب گرځي ار  دغه مواد په مســتقيم ډول د ادر 

ه وجـه د زړه   اتوي  outputتحرک ـپ ه نتيجـه کې  د پ ـــتورګو   ،زـي  G.F.R (Glomerularچې ـپ

Filtration Rate)  زـياتيږي او د بيل خوا څـخهADH  .د د زانتينونو څـخه ډیر کم   هم مـتاثره کوي

 .(۷۱:۱۰)ږي مدرر موادو په توګه استفاده کې
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 په عمومي ډول د مدرر موادو کلينکي استعامل

 ځيګر او زړه منشاء ولري. چې د پ تورګو  Asthmaهغه  -1

 ګر د ستونزو په وجه منځته راغيل وي.ید نس هغه پاړسوبونه چې د پ تورگو او ځ -2

 ميتابوليتونو اطراح په خاطر . موميتونو په واقعاتو کې  د زهرو د سيستميک مس -3

 ايستلو څخه وروسته د ادراري سيستم د پاکولو په خاطر.  تورگي او حالب د تيږو دپ -4

 د ميتازو کموايل چې د پ تورګو منشاء ولري. -5
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موادو ډوز او د تطبيق له الرې په اړه معلومات ورکړل    diureticلرونکو  استعامل. جدول: د عام  ۳.۱

 شوي دي.

 Diuretics مقدار د تطبيق الره

د خولې له الرې يو ځل په  

له   IMور  کې  او يا هم 

 الرې يو ځل 

2mg/kg 

0.5-1mg/kg 
Acetazolamid 

د خولې له الرې دوه ځلې په  

او يا هم   IVور  کې  يو ځل 

IM 

10-15mg/kg 

1mg/kg 
Chlorthiazid 

 IMيو يا دوه ځيل 

 IVيو ځل په ور  کې  

5-10mg/kg 

2-6mg/kg 
Furasemid 

 1mg/kg Hylroclorthiazid-0.5 د خولې له الرې دوه ځلې 

2-5ml/  IV  80-50 %10-5محلولmg/kg Manitol 

 Dog 2.5-5mg/kg Spironlacton د خولې له الرې يو ځل

) ۱۴۳:۷.) 

 د عفوين مواد ض د ادراري الرې -۲

االتو کې رضورت پي ـــيږي ، څو د   ه يو شـــمري ـح اتو    ادراري الرې دـپ اـن داوي او تـ ،  کنرتول    انـت

ــ   مخنيوي په خاطر  له ــد عفون   چې په يادو الرو کې   ،ل شتداک موادو څخه کار واخيسـ  ضـ

تميکه توګه اسـتعامل سـ موخه د يو شـمري موادو څخه چې په سـی  اثرات را منځته کړي، په همدې

  ، چې له ځينو څـخه يېاســـتـفاده کېږي الره کې ځانګړي اثرات له ځانه ښـــيېلري او په ادراري 

 دلته يادونه کوو.
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 تيل  Bichuد  -الف 

په توګه کار اخيل. د  ضـــد عفون     د  ه وترنري طـبابت کې  د ادراري الرېڅـخه  پـ  له دغې مادې

ــياموس  ــپيانو ته د ادراري الرې  د هرمييل   ۰،۴-۰،۳بيچو تينچر او هايوسـ ــد    د   يوه څخه سـ ضـ

 ، تسکينونکو اثراتو په موخه ورکول کېږي. عفون

  ميتامني  -ترتامني  -هيګزاميتيلن –ب 

ــد عفون      دغه ماده د مدرر ادراري الرې ــت   ضـ ــیدي پي ايچ کې  اسـ عامل لري.  په  توګه په اسـ

زامي په ورو زياتره د ســوديم اســيد ســولفات په شــکل تطبيق کېږي. په اســیدي پي ايچ کې  هګ

کې  يي امونيا او فارم الديهايد ازاديږي، چې وروسـته بيا د باکرتيا ضـد اغيزي   ډول مات او په ترڅ

د  لې ـله الرېـپه اســـونو  او غواـيانو کې  د خو  منځـته راوړي. هګزامي د پوډر او ـتابلـيت ـپه شــــکل

ــتعامل اندازه يېزيات م ــونو ته    قدار اوبو رسه تطبيق کېږي. معموال د اس ګرامه او غوايانو  ۸-۴اس

 ګرامه ورکول کېږي. ۱-۰،۳ته يونيم نه  تر دوه نيم ګرامه ده. پسونو او اوزو ته د 

 مندليک اسید  - ج 

د   انتاناتو لســـيم مندليت په شـــکل د ادراري الرې د مندليک اســـید د امونيم مندليت او يا هم ک

 دباکرتيا وده ودرونکی    غه مواد د خپل اسـيدي خاصـيت له مخۍپه موخه اسـتعامليږي. د  تداوې

اثرات په باکرتياوو باندي واردوي. معموال مندليک اســید د امونيم کلورايد او يا هم ســودیم اســید 

خپـله هم اســــیدي کونکي    او امونيم ـمالګي ـپهلوي. د کلســـیم ـفاســـفـيت رسه يو ـځايي اســـتعام

دغو دواوو په وســیله د تداوي په مهال د اوبو اخيســتني اندازه بايد کمه ککړاي  خاصــيت لري. د

پيانو او پيشـوګانو کې  ګرام پوري ده   ۱،۵-۰،۳ش. د کلسـيم مندليت لپاره د تطبيق مقدار په ـس

(۱۲۱:۳.) 
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 نايرتو فورانتيني    -د 

څخه ده او ددغو موادو څخه د وړو څارويو او اســونو  د جملې  موادوضــد عفون      راري الري دد اد

  کې   کار اخيـستل کېږي ، خو خپله د پ تورګي برخي  انتاناتو  د دادراري الندي الري په حـساـسو 

اـناتو   اـيه او ـيا هم  ـپه وړاـندي يېاو ابســـو کې  ـنه اســـتعامليږي. د پ ـــتورګي ـپه    انـت د   ـعدم کـف

 حساسيت په پي و کې  استعامل نه کړاي ش.

 (.۵6۲:6ګرامه په کېلو ګرام  وزن  په هر شپږ ساعته يوځل )مييل د تطبيق مقدار يي څلور  

 د مايعاتو تنظيم -۳

 موازنهساتنه د بدن د مايعاتو د تنظيم په برخه کې  ډیر مهم دي او دغه  موازنمعياري  د مايعاتو  

څخه عالوه  د مايعاتو د  ددېد مايعاتو او الکرتواليتونو د اخیســتني او وتني په وســیله تنظميږي. 

کوم چې د زياتره انزایمونو ، ســم کنرتول  په خاطر په زياته اندازه د هايدروجن آيون ته رضورت ده 

شـــمري ـناروغيو په  ـپه ترکـيب او تـعاـمل کې  برـخه لری. د ـمايـعاتو تنظيم او ـبدن ـته توزيع د يو زـيات  

وـسیله اغيزمنه کېږي او په دغه برخه کې  پـ تورګي اساک رول لري.  د مايعاتو د تنظيم په برخه 

کوم په وسـيله چې   ، هغه پتو فزيالوژيکي ميکانيزم  کې  بايد تر هر څه د مخه سـتونزه معلومه کړو

 نو.ا هم کمواىل منځته راځي بايد وپيپ د ادار نه موجوديت ي

   محلولونه 

په فزيکي لحاظ یو شــانته ترکيب لرونکي مایع  چې د يو یا څو موادو د يو ځاي وايل څخه منځته 

ــکل   اغيل وي د محلول په نامه يادوي،ر  ــدي، موالريتي، نورماليتي او مولليتي په شـ زياتره د فيصـ

ــمول او نور واحدات  Eg  (Equalent gram)ايکواليت ګرام  ارايه کېږي. او د اندازي لپاره يې ، اسـ

ترييدو د خاصــيت  ې پردې څخه د مايعاتو  نيمه قابل نفوذ  د يوېپه کار وړل کېږي. تونيســیتي یا 

 چې په بدن کې  وي ــ   نو لو و ډ  Iso tonicاو   Hyper tonic, Hypo tonicله مخي محلولونه په  

چې  د داخيل دوران  ،ول ديـپه شــــکل تطبيق کېږي او دا هـغه محل ت د ايزوتونـيک ـعازـياتره ـماي
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ــموتيک   و رسه يېمايع او يا هم خارج حجروي مايعات ــاوي وي.  د بدن دننه زياتره     اسـ ــار مسـ فشـ

 چې  د داخيل دوران مايع او کل تطبيق کېږي او دا هغه محلول دی،مايعات د ايزوتونيک په شـــ 

محلول ازموالريتي معموال فشار مساوي وي. ددغه   اسموتيک   يا هم خارج حجروي مايعاتو رسه يې

 (.66۱:۸اسمول په ليرت ده )مييل   ۳۰۰

ه موـخه اســـتعامليږي ه کلينـيک کې  د ـتداوي ـپ ه ـپ اتو دوه ډوـل ايـع ه تـجاريت لـحاظ د ـم ، چې يو ـپ

کلويـيدي شــــکل لرونکي مواد دي.  ، بـله ډـله يېشــــکل      Crystalloidکرســــتالويـيد  ګروپ يې

چې په اوبو کې  حل شـوي او د بدن د   ،رات لريلحاظ موثر واړه ذ اسـموتيکي ونه په  کرسـتالوييد

رګونو د پردو  څـخه د ترييدو قابلـيت لري. کلوييدونه  مواد زياتره غټ ماليکونه په ځان کې  لري او 

ه ترييږي ه ځـ   ،د ـبدن د رګونو د پردو څـخه ـن ه  خو اوـب ه را ـکاږي او د ـځاـنه رسه يېانـت د رګونو ـپه    ـت

 داخيل ساحه کې سايت.

چې بدن ته   ،کرســـتالوييد محلولونه زياتره په عامه توګه  ســـوديم او  ګلوکوز لرونکي محلولونه دي

ـيا هم ـپه یو شـــمري ـحاالتو کې  د قلوي کونکو ـپه    ، انرژي ورکوي  اوـبه او الکرتوواليتوـنه تهـيه کوي

 کېږي. توګه ترينه استفاده

په   توازون  ســـاتني ـپه موـخه ـپه نورـمال شــــکل  ـمايـعات د خولې ـله الرې د ـبدن د داخيل ـمايـعاتو 

ه چې ورـته زـياـته اړتـيا اخيســــتل کېږي او  کلـ د نورو خوراکي موادو رسه يو ـځای   يوازي توـګه ـيا هم 

ته په زرقي    څو بدن   ، نو بيا رضورت پيـ يږي  ،يا هم د بدن د مايعاتو ـساتنه مو هدي وي پيدا ش 

 ش. ې له الرې تطبيق کړایاو يا هم د خول

ددغو موادو څخه زياتره د ـشاک، ديهايدريـشن، د نورمالو مايعاتو په ـساتنه، د الکرتواليتونو ـساتني، 

 .(۳۳6:۱۰او د نورو موادو لپاره د وړونکي په توګه استفاده کېږي)
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 سوديم کلورايد محلول     - الف  

فيصده سوديم کلورايد لري، د نورمال سالین او ايزوتانيک محلول په نامه  ۰،۹دغه محلول معموال 

اسـمول  په ليرت کې  ده، له دغه محلول څخه  مييل   ۳۰۸رسه یاديږي. ددغه محلول اسـموالريتي  

ــوديم   ــاجو د مي و د جراحيجربانونکي ا  د پالزما حجم  زياتونکي ، د س   ځونکي پهنپه مهال د انس

 ړه په تکليفونو کې  د ـسوديم مالګېاـستفاده کېږي. خو د ز ،توګه چې د وچيدلو څخه مخه نييسـ 

 (.۳۳6:۱۰استعامل نه ش )

څرنـګه چې دـغه  وره کولو ـپه موـخه اســـتـفاده کېږي ،پ  ددـغه محلول څـخه معموال  ســـوديم ديون 

اـته اـندازه د کلورين يون هم ـپه ـځان کې  لري دفـعه او د   ، نو د کلورين يونوـنه ـبه يېمحلول ـپه زـي

 پ تورګو عادي فعاليت به سم کړي. 

 فيصده  ۵ديکسرتوز  -ب

ګرامه دیکـسرتوز     ۵۰دغه محلول په خپل ترکيب کې  پنځه فيصـده ګلوکوز لري او که محاـسبه ش نو  

ه يو ليرت  محلول  ه انرژي يې   ـپ ه ټوـل ه دې توـګ ه جوړيږي، چې ـپ ه ليرت    ۱۷۸   کې  تريـن الوري ـپ کېلو ـک

 .( ۳۳6:۱۰چې د حيوان انرژي پوره کړي )   ، کومه چې دومره کالوري نه دي، تشکیلوي 

 ه.د رضورت پوره کولو لپاره مناسب ميتود نه د د ګلوکوز سريوم تطبيق د حيوان  انرژي

د پخوا وختو څخه د ګلوکوز ســريوم په کم مقدار رسه د حرارت فشــار يا هم په ديهايدريشــن اخته 

ــيه  ــريوم انرژت تهيه کوي خو که چريي توص څارويو ته وکول کېده. عقيده موجوده وه چې دغه س

)د يو قاشقي ګرامه   ۲۵ګلوکوز وي نو ټول محلول په    فيصده5وي او پکې  مييل  500شوي مقدار 

 .(۱۳۰،۱۳۱:۴کوم چې د يو څاروي د انرژت رضورت نه ش پوره کوالت) ،لريو معادل( ګلوکوز 
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 رينګر لکتيت محلول    - ج 

د رينګر محلول پـه وترنري طبـابـت کې  يو د زيـات اســـتعامل لرونکو محلولونو څخـه دي او د 

څـخه د تطبيق وړ   ـنه اســـتـفاده کېږي. دـغه محلول د هرې الرېموـخه تري  الکرتواليونو د بالنس ـپه

کوم چې ـپه   ،اکواليـنت  لکتـيت ـپه ليرت کې  لريمييل    ۲۸دي. دـغه محلول ـپه خـپل ترکـيب کې   

د عـمل کوي. دغه محلول بايد د وينې رسه د تيزابو په ضـــ کې په  باي کاربونـيت بدليږي او ګر یځ

 (.۳۳6:۱۰سبب کرځي) چې کلسيم يي د ويني د لختي، ځکه تطبيق نه ش يو ځای

 سوديم باي کاربونيت   -د 

ـسوډا يوه القيل کونکي ماده ده ، په وترنري طبابت کې  ددې په    ـسوديم باي کاربونيت يا د ډودي

کړي.   يتابوليک اـسیدوزز او يو ـشمري نورې ـستونزې پرې ـسمېچې م  ،ږيخاطر ترينه اـستفاده کې

د لکتيت او يا هم د اسـیتيت په وسـیله سـم کړو. په بدن   نه شـو کوالی  یدوززځکه چې شـديد اسـ 

ايکوالينـته ـپه ليرت ده. هر کـله چې وغواړو د مييل  ۲۴کې د ســـوديم ـباي ـکاربونـيت نورـماـله اـندازه 

مـقدار  ، نو د ـيادې اـندازې څـخه کم شـــویرضورت وړ ســـوديم ـباي ـکاربونـيت اـندازه معلوـمه کړو

 ۰،6. دغه مقدار په  راځي کم شــوي ســودا باي کاربونيت دیپه الس  محاســبه او هغه اندازه چې

ه وزن ـپه يف کيلو ګرام رضب کوو،کې  رضب او وروســـتـ  ا د ـڅاروي ـپ ای    ه يي بـي څو د ســـوديم ـب

ت د هغو   دا کړومييل  کـاربونـي دار پـي ه    ،اکواليتونو مـق د حيوان ـت اـی ش.    تطبيق کړایکوم چې ـب

اي اکســايد اندازه پیدا ســوديم باي کاربونيت يا کاربن ډد   څرنګه چې د ســاحي په رشايطو کې  

 نو زياتره د کلينيکي حالت په اساس محاسبه صورت نييس.، کول مشکله ده 

ايوکوالينت سـوديم باي کاربونيت په ځان کې  مييل  فيصـده محلول چې  يو   ۸  دوايې شـکلونه يې

  ســیم مســتحرضــاتو رسه يو ځایاکوالينه په ځان کې  لري.د کلمييل   ۰،6فيصــده چې  ۵لري او  

 استعامل نه ش.  
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 کلسيم کلورايد او کلسيم  ګلوکونيت  -ر

ددغو دواړو محلولونو څخه د هايپو کلـسيميا په ـستونزه کې  کار اخيـستل کېږي، يو په نـسبت د يو 

الي کې  تهيه او په زرقي ـشکل ترينه کار اخيـستل کېږي.خو په زياتره حاالتو کې  نه   په نورمل ـس

 په خاصه توګه په عاجلو او اکالمپسيا واقعاتو کې.  ،رقيق کېږي

ددغه محلول څخه د هايپوکلـسیميا، د پاراتايروييد ـستونزو،د اـسونو د زيايت خويل کېدو ـستونزو او 

 ل کېږي.تاکالمپسيا ستونزو کې  کار اخيس

واوو کې د کلســيم د فاســفورس،مکنيزيم او ديکســرتوز رسه په ګډ شــکل رسه تهيه شــوي او په غ

 (.۳۳۹:۱۰ل کېږي )تګراس تيهان، ميلک فيور او دونر سيندروم واقعاتو کې ترينه کار اخيس

 

 د فصل لنډیز 

فيصده   ۷۵-۷۰فيصده وزن په نابالغه څارويو کې  د بدن    6۰-۵۵اوبه په ځوانو څارويو کې  د بدن  

يل څـخه داـخل وزن او ـپه ـچاغو ـڅارويو کې  د ـبدن پنځوس فيصـــده وزن تشـــکيلوي. ددغي جم

فيـصده او خارج الحجروي مايعات يي پايت ـشل فیـصده تشکيلوي. دغه پروسه  ۴۰الحجروي برخه  

د يو ـشمري دواوو په وـسيله اغيزمنه کېږي او دغي درمل د مختلفو ميکانيزمونو په وـسيله د ميتيازوو 

، زهري موادو،د هغوي  م يـعاتو او الکرتواليتونو ـپه تنطيتولـيد ـته زـياتوايل ورکوي او ـپه ـبدن کې  د ـما

ميتابوليتونو او دواوو د ميتابوليتون په ایســتلو کې  مرســته کوي. مدري درمل  هغه ډله درمل دي 

ــود تررسه کېږي. دغه مواد   يم او اوبو له الرېچې د ادرار توليد او اطراح زياتوي او دغه اثرات د سـ

ــوب چې د داخل ال ــیله په  خارج الحجروي مایعاتو حجم کموي او هغه پاړس حجروي مايعاتو په وس

توګه  انسـاج  په نورمال شـکل دنده تررسه کوي.   منځته راغيل له منځه وړي او په دېحجراتو کې  

هـغه عـمده موارد چې ددغو موادو څـخه ـپه    تـبادـله  ـپه ســـم ډول تر رسه کېږي.  د موادو او ـمايـعاتو 

 فاده کېږي عبارت دي له:تکلينيک کې په اړه اس
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 چې د پ تورګو ځيګر او زړه منشاء ولري. Asthmaهغه  -1

 ګر د مشکل په وجه منځته راغيل وي.ید نس هغه پاړسوبونه چې د پ تورگو او ځ -2

 ميتابوليتونو اطراح په خاطر. ، د زهرود سيستميک مسموميتونو په واقعاتو کې  -3

 ايستلو څخه وروسته د ادراري سيستم د پاکولو په خاطر. دپ تورگي او حالب د تيږو  -4

 چې د پ تورګو منشاء ولري. د ميتازو کموالی، -5

 برخه کې  ډیر مهم دي او دغه موازنهتنظيم په   ســـاتنه د بدن  مايعاتو   موازناتو د معياري د مايع

خه عالوه  د مايعاتو د څ ني او وتني په وســیله تنظميږي. ددېد مايعاتو او الکرتواليتونو د اخیســت

کوم چې د زياتره انزایمونو   ،ســـم کنرتول  په خاطر په زياته اندازه د هايدروجن آيون ته رضورت ده

ـپه ترکـيب او تـعاـمل کې  برـخه لری. د ـمايـعاتو تنظيم او ـبدن ـته توزيع د يو زـيات شـــمري ـناروغيو په  

تنظيم په برخه   لري.  د مايعاتو  ورګي اسـاک رولکېږي او په دغه برخه کې  پ ـت  له اغيزمنوسـی

فزيالوژيکي ميکانيزم  د کوم په وسيله چې   ، هغه پټکې  بايد تر هر څه د مخه ستونزه معلومه کړو

 نو.ا هم کمواىل منځته راځي بايد وپيپ د ادار نه موجوديت ي

ه موـخه اســـتعامليږي ه کلينـيک کې  د ـتداوي ـپ ه ـپ اتو دوه ډوـل ايـع ه تـجاريت لـحاظ د ـم و چې ي  ،ـپ

کلوييدي شــکل لرونکي مواد دي. په   ، بله ډله يېشــکل    (Crystalloid)ګروپ يي کرســتالوييد 

چې په اوبو کې  حل شـوي او د بدن د ،  رات لريلحاظ موثر واړه ذ اسـموتيکي ونه په  کرسـتالوييد

اتره ـغټ ـماليکوـنه پـ  ابلـيت لري. کلويـيدوـنه زـي ه ـځان کې  لري او د رګونو د پردو  څـخه د تريـيدو ـق

خو اوبه ځانـته ته را کاږي او د ځانه رسه يي د رګونو په داخيل   ،پردو څـخه نه ترييږي بدن د رګونو  

ســاحه کې ســايت. د کرســتالويد مواد و په برخه کې  ســوديم کلورايد، ديکرســوز، ســوديم باي  

ام يم يونونه ـش رسه د ځانګړي اهميت په خپل وار    ل دي. چې هر يو يېکاربونيم د کلسـیم او پتاـش

 درلودونکي او په اړونده ستونزو کې  ترينه استفاده کېږي.
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 د فصل پوښتني 

 څه اهميت لري  او څومره حيايت دي.د مايعاتو تنظيم  .۱

 مدرر مواد  څرنګه طبقه بندي شوي؟  .۲

اغيزي کلورتيازيد او هایدرو کلورتيازيد د پ تورګو په کومه برخه کې  په کوم ميکانيزم رسه  3. 

 کوي او په غواوو کې  په کومو کلينيکي  حاالتو کې ترينه استفاده کېږي؟

 فاده کېږي؟تد مدررو موادو څخه په کومو عمومي کلينيکي حاالتو کې  اس .۳

لري او کـه نـه دليـل يي   .۴ ايـا د ګلوکوز محلول تطبيق پـه لويو څـارويو کې اغيزمنتوب 

 وواياست؟

ــوديم کلورايد ايزوتانيک محلول څرن .۵ ــوديم کلورايد په  د س ــده س ــبه او څو فيص ګه محاس

 ځان کې  لري؟

کلينيکي حاالتو کې  د کلسـیم ګلوکونات او کلسـيم کلورايد مسـتحرضـاتو څخه په کومو   .6

 استفاده کېږي.

۷. Xanthin diuretics وي؟تمواد د کوم ميکانيزم په وسیله د ادرار توليد زيا 

 نئ؟څخه کوم يي پيپ انتي سپيکونو  د ادراري الرې .۸
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 څلورم  فصل  .۴

 شيموتراپي

پرته له دي  چې    ،عواملو له منځه وړنه دهي موادو په وسیله د  انتان امراضو د  شيموتراپي د کيمياي

   ، کليمه يوه یونان کليمه ده  Antibioticد   (.۴۵۱:۲۳)ورسويميزبان ه کومه زهري او يا بده اغيزه  

هغو موادو له  :وند ده،  په اصطالح کې  انهي بیوټيک  عبارت ژ  bios او په معني د ضد  antiچې  

زمونو څخه په الس راځي او د نورو مايکرو اورګانيزمونو د  چې   د ځانګړو مايکرو اورګاني   ،څخه دي

هغه    :  له په بل عبارت انتي بيوتيکونه عبارت ، يا له منځه وړن په خاطر ترينه کار اخیستل کيږي

چې  دمايکرو اورګانيزمونو لکه فنګس او باکرتيا څخه په الس راځي او     ،ي موادو څخه ديکېمياي

دريدن سبب  و نګس بکرتيا، پروتوزوا وو  له منځه وړن او یا هم د ودې  و لکه فد نورو اورګانيزمون

 .((http://inventors.about.com/odpstartinventions/a/Penicillin.htmګرځي

ه مصـــنوعي   ه البراتوارونو کې  ـپ ه مواد  ـپ ه مصـــنوعي Synthetic دـغ ه نيـم ا هم ـپ  Semi)او ـی

Synthetic)   شــــکل ـپه الس راځي. دantimicrobials      کليـمه د انهي بيوټـیک رسه مرتادـفه ـنه

د وړوکې  په معنی  mikros په معني د ضــد  antiچې      ،ځکه دا کليمه یوه يونان کليمه ده ،ده

د ميکروب ضــد   ،ه ضــد عمل کوياد  چې  د مایکرو اور ګانیزمونو پاســاس هغه مو   نو پدې  ،ده

اديږي. د ه  رسه ـی اـم ه ـن ه منبع پوري تړيل ده  دغو دواړو موادو اســــاک فرق د هغویموادو ـپ  ،ـپ

وندي مواد نه يې ژ ي موادو څخه په الس راځي او منبع  ته  چې   میکروب ضــد مواد د کيمیايچري 

 دي.

ف داـسی ـشوی دی: د وري د انتي بيوتيک تعريد امريکا د متحده اياالتو د وترنرانو د اتحاديې له ل

  ،  د انتان امراضو د تداوېبيوتيک کليمه د دواړو يعني هغه مواد  چې  د طبيعي  منشا لري انتي

  اورګانيزمونو د ودې  اوتکه  د ودې  ترکيب کيږي  دمايکرو هغه مواد  چې   په مصنوعي ډوليا هم 

دغه تعريف په  وړل کيږي،  چې    و لپاره په کاردواړ   ،درون په خاطر اسـتعامل  او ورته اغيزي لري
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اـساس د ميکروب ـضد هغه مواد  چې  په ـصناعي ـشکل رسه ترکېبيږي  او ورته خواص لري د انتي 

 (.۱۹:۳۲)تعريف الندي راځي بیوتيک تر

 ميکروب ضد شيموتراپي اساسات  د

د میکروب د وترنري په ساحه کې د عام استعامل لرونکو انټي بيوټيکونو د تاثیر څرنګوايل:  

ثیرلرونکې دي دا په دې معنی  چې  ضد دواوې په خاصه توګه انهي بیوتيکونه د انتخايب زهري تا

خپله میزبان ته کوم تاوان ورسوي د پرازیټ لپاره زهري وي او د هغه د له    پرته له دي څخه  چې

 نځه تللو سبب ګرځي .م

کله  چې  میکروب د میکرويب دواوو په وسیله متاثیره کيږي نو وروسته بیا د بدن عکس العملونو  

لکه او نورو ته رضورت پیدا کيږي تر څوپورې په مکمله توګه میکروب د بدن څخه لیرې کړي. دغه 

 . ت کې مهم شمیرل کيږيستعامل په وخعکس العملونه په خاصه توګه د باکرتیوستاتیک دواوو د ا

 په ميکرويب حجره کې د ميکروب ضد موادو د تاثري ځايونه 

د میکروب ضد دواوو دغه انتخايب تاثیر د باکرتیایي حجراتو په مختلفو برخو تررسه کيږي  چې  په  

ضد دواوې په څلورو برخو عمومي ډول د میکروب ضد مادې د تاثیر د ځای په اساس میکروب  

 . ( ۲۷۳:۲() ۱۲۳۲:۱)تقسیموي 

هغه  :  ضد دواووې  چې حجروي دیوال په ساختامن تاثیر اچوي  میکروبهغه    -۱

بکرتياوې  چې  د منو په حالت کې وي او تکه کـــــــوي نو رضوري ده ورته  چې  حجروي ديوال  

جوړ کړي ځکه  چې  د بکرتيايې حجرې له پاره حجروي ديوال د خورا اهميت وړ دت. حجــــروي  

ـوال له يوې خوا د بکرتيا راهري شکل سايت او د بلې خوا د محيطي فشار په مقابل کې د  ديــــــ

کو  محافظت  مرکببکرتيا  بیتالکتام  کې  ډله  دغه  په  وو  ي.  نو  سفالوسپورینونه  او  پنيسلي  ات  

او داک نور شامل دي. د حجروي ديـوال     و وانکومایسین  ، سایکلوسپورین، بسیرتاسینبیوسین 

پروسه   دا  چې       Transpeptidaseد جوړولو   هغــــه  لري  ونډه  فعاله    Piptidoglyconانزايم 
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ترکېبوي کوم  چې  د  حجروي ديوال په تشکېل کې اساک رول لري. د پنيسلي مستحرضات   

کې په پراخه اندازه استعامل لري  د  دغه انزايم ته توقف ورکوي  چې  په  چې  په وترنري طبابت  

نتيجه کې حجروي ديوال نه ترکيبيږي او کـه ترکېب هم ش ډيــــر نرت وي او د محيطي فشار په  

مقابل کې مقاومت نه لري.  چې  په دې ترڅ کې په زيـــــــاته انـــــدازه اوبه بکرتيايې حجرې ته  

 باالخره د ميکرويب حجرې د ماتيدو  سبب گرځي. داخليږي او

قابلیت ته بدلون    - ۲ هغه میکروب ضـد مواد  چې  د حجروي غشـاد د نفوق 

ډله مواد د حجروي غشــاء د نفوذ قابلیت ته بدلون ورکوي پدې توګه د  موادو  دغه ورکوي:  

ه د فنګس ضــــد د پوليېن م ه کيږي.  لـک اتوايل  رامینځـت ال  زـی ه انتـق ده د ـپ اتو  پوري اړـن رکـب

اتي مرـکب   ايوايل او   نیســــت اســـرتول رسه د يوـخ چې  د فنګس د حجروي غشــــا کې د ارـګ

ــــجروي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاته اندازه د  حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کامپليکس جوړولو  په وجه د ایون چنلونه خالص په زي

 .(۴۲۲:۲6غشا د لکيــــــ  سبب ګرځي)

: د  تـشکیل ودرويني حجرو کې د پروتیهغه میکروب ـضد دواووې  چې  په میکرويب -۳

ه د ترکيـ   پروتيي اره رضوري ده   چې  دغـه عملـي ا لـپ ه د ميکروب د ودي او بـق ب کولو عملـی

ــمري انهی  ــیکلي،  بکرتیا په رايبوروم نومي برخه کې تر رسه ګيږي. يو شـ بیوتيکونه لکه ترتاسـ

ه ـځانګړي واـحد  برـخه عـمل کوي او د کلورام ايې رايبوزوم ـپ ايســـي   د بکرتـي اـم فنيکول جنـه

 دپروتین دترکیب کولو عملیی ته وقفه ور کوی 

چې   رایبوزوم  کلورام  لکه  د  ن لی  ۵۰فنيکول   رسه  شکل  راګرځیدونکی  نه  پوری  اود     ،واحده 

Transferase  پسی امینو اسیدونه اتصال مومی  ی زنځیرانزایم تهیه کوی او په دی توګه په پیبتاید. 

تی لرونکو دهدوکی مغز حجراتو په مایتوکندریا کی دپروتین تشکیل متاثره کوی    کلورامفنیکول د

 خو  په نوروحجراتو اثر نه لری .

دباکرتېاېې   لرې  خواص  باکرتېوستاتيک  نيسې    پروتيي ترتاساېکلينونه  مخه  دعملې  دتشکيل 

توګه      S  ۳۰دراېبوزوم    اوپدې  پيداکوې  اتصال  وسېله     M.R.NAاو    T.RNAواحدالندې  په 
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Complex    زنځريپسې پييتيدې  په  کې  نتيجه  په  چې   نېسۍ   مخه  څخه  والې  دېوځاې 

  تشکيل نه تررسه کيږې دا چې  دميزبان په   پروتييدامينواسيدونودوصل کيدومخه نيول کيږې اود

حجراتوکې داکارولې نه تررسه کيږې علت ېې دادې  چې  بکرتېاېې حجراتوته ترتاسيکلينونه په  

 زېاته اندازه رسه تريېږې اوتجمع پيداکوې خودميزبان په حجراتوکې داکارکم تررسه کيږې. 

:  په تشـکیل کې وقفه رامین  ته کوي   هغه مواد  چې  د هسـتوي اسـیدونو   - ۴

تالل کې د هـستوي نيکليک اـسيدونو د ترکيب د اخپه باکرتيايې حجره  يو ـشمري انهي بيوتیکونه  

سـبب ګرځي  او پدي توګه د ميکرويب حجري د له منځه وړلو سـبب ګرځي په دغه کروپ کې په  

امييل دي  چې  د میکروب کروب ضـد  درمل   شـ انهی بيوتیکونه او زيات شـمري د ميکمه شـمريه  

ـيه  ـیا ـتاوـيدلو   ضـــد موادو د جميل څـخه د فلوروکوينولونو ګروپ  چې  د ډي اين آي د کويليـنګ  

ختله  د جوړولو پروسه م   DNA د نهي په وجه  د        (DNA topomerase enzyme پروسه کې د  

ــب   څخه د ريفامپي  چېب ګرځي او د انهی بيوټیکونو له جميل او د ميکرويب حجري د مرګ سـ

RNA polymerase) )     نهي کوي کوم  چې  دDNA   ه کې رول لري نوم    د ترجمي ه عملـي ـپ

   اخيستالی شو.

په نومونو رسه  باکرتيا وژونکیاو   د باکرتيا ودوي ودرونکیله بلې خوا څخه د میکروب ضــد مواد د 

 هم له بل څخه بيل شوی دی .

خاصیت  (  bacteriostatic)هغه دواوې دي  چې  په موقته توګه د مایکرواورګانیزم وده دروي او دغه   

راګرځیدونکی وي  هغه په دې معنی کله  چې  درمل د محیط څخه ووځي یو میکروب خپله وده 

او    (Sulphanamides)، چې  پدې ډله کې  بیا رشوع کوي او کیدای ش ناروغي بیرته راوګرځي

 شامل دي . (Tetracyclines)ترتاسکلینونه 

اصطالح د هغو میکروبو ضد دواوو لپاره په کاروړل کيږي  چې  په بکرتیاوي حجره    bactericidalد  

. په دغه  له منځه وړيکرتیایي حجره کې په خپلو مشخصو اخذو پسې ن يل یا یو ځای کيږي او ب

 )پنيسلينونه ،سفالوسفورینونه ( او امینوګلوکوزیدونه شامل دي.   Betalactamesډله کې 
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نو پدې اساس هغه عفونتونه  چې  نه شو کوالی په مکمل شکل یی له مینځه یوسو او یا د بدن د  

باید د بکرتیوسیدال    ((Infective Indocarditisدفاعي ميکانیزمونو په مرسته له منځه نه ځي، لکه  

خو له دې رسه رسه دغه دوه اصطالحات نسبي دي او مطلق نه    دواوو په وسیله يئ تداوي کړو.

دي، ځکه  چې  د اوږدې مودې لپاره بکرتیوستاتیک باکرتیاوي وږن او یا هم د اندازې په زیاتوايل  

د   وسيله  په  وايل  یوځای  چې   یا  کې   حال  داسې  په  ګرځي،  سبب  نابودی  د  مایکرواورګانیزم 

  باکرتیوسیدال  درمل  کیدای ش په یوازي توګه یو مایکرواورګانیزم مړ نه کړي .

په عمومي ډول د طیف په اساس د میکروب ضد مواد په دوه ډوله دي  چې  یو يئ پراخ طیف  

Broad spectrum  او بل يئNarrow spectrum رت دي . څخه عبا 

  

 . شکل: د انتي بيوتيکونو عمومي طبقه بندي ۱- 4

(https://explorable.com/history-of-antibiotics). 

 د دواوو په وسیله د تداوي اصول د میکروب ض

الندي ټکېو په نظر کې نيولو  د تداوي پر مهال د مناسب انتي بيوتيک استعامل یا انتخاب باید  د 

 رسه تر رسه ش:
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چې  د انهي بيوټیک انتخاب د وترنر ډاکرت په وسيله د  څاروي د کلينيکې معايني  ،  دا ډیره مهمه ده

چې  د  څاروي لپاره ګهه ورسوي. دغه انتخاب     ،او نورو اړونده معايناتو وروسته  داک تررسه ش

جيکې حالت په نظر کې نيولو او په ځانګړي ډول د ميکرو د مخکني تجريب، د فارم د اپیدیميولو 

 اورګانیزمونو د حساسيت په اساس تر رسه کيږي.

کې تهیه ش  چې  مایکرواورګانیزم له مینځه یوک . ددې اصل د عميل کولو په خاطر الندې دوه  

    ټکې د یادونې وړ دي .

چې  دغه کار د     ،هغه کلچر تر رسه ش  د معلومولو په خاطر باید   د مایکرو اورګانیزم د حساسیت

خو په هغه صورت کې  چې     ، فوق العاده زیاته مرسته کوالی ش   میکروب ضد مادې په انتخاب کې 

تشخيص د کلينيکې تشخيص په اساس تر    نو رضوري    خپريږي او مړينه ولري،    ناروغي په شدت 

څوپه هغه صورت کې   ،رسه ش  رسه ش او په عي وخت کې د مايکرواورګانيزمونو کلچر هم تر  

نو د اړونده مايکرو اورګانيزم د حساسيت ،  چې  تداوي د کلينيکې تشخيص په اساس کار ور نه کړي

 په اساس به تداوي تر رسه کيږي.

چې  د مايکرو اورګانیزمونو حساسيت په دوام داره توګه تر څيړن الندي ونيول     ،دا هم مهمه ده 

کار   کې  برخه  په  تداوي  موثري  د  ناروغيو  د  کې  راتلونکې  په  څخه  ريکاردونو  اړونده  د  او  ش 

واخيستل ش. د مایکرو اورګانيزمونو د حساسيت معلومول د انتي بيوتيک په انتخاب کې مرسته  

ستمو نو یاړونده ساحه کې د انتي بيوتيک غلظت او د  څاروي  د دفاعي س  خو په   ،کوالي ش

 چې  بايد په نظر کې ونيول ش.  ،فاکتورونه دي

چې  په متاثره شوو انساجو کې رضوري غلظت     ،اندازه باید داسې په نظر کې ونیول ش  Doseد   

دار مطابق تطبيق او ددي  چې  د درمل مقدار د توصيه شوي مق  ،منځ ته راوړي . رضوري خربه ده

په خاطر  چې  د رضورت وړ مقدار نه په کمه اندازه تطبيق نه ش ، نو د تطبيق مناسبه توصيه  

څو مناسب غلظت منځته راش او د مقاومت د منځته راتلو مخه   ،  شوي الره په نظر کې ونيول ش

مقدار رسه د تطبیق  اندازه    انتي بيوتيک  په ځانګړي  ،  چې  هرونيول ش. دا هم د یادولو وړ ده



84 

چې  په تطبیق رسه يې اړونده  مناسب فارمکوکنيتکې او فارموکو ديناميکې خاصيتونه  السته   ،لري

راتالي ش. د يو مناسب انتي بيوتيک انتخاب د  هغه دفارماکو کنيتيک په اړه هم د پوهي درلودلو 

ته د انتي    تکې پاراميرتونو لکه  وينېاکو کنيچې  دفارم   ،نو دا حتمي ده  ، ته رضورت پیدا کوي

ې  ايا  بيوتيک د جذب اندازه، د درمل توزيع انساجو ته، د درمل نيم عمر او ددي یقيني کول  چ

  د محصول څخه د نه استفادي د مودې   مهم ټګي دي.   ،او که نه  درمل اړونده انساجو ته رسیږي 

څخه يې استفاده کېږي د انتي بيوتيک په تاکلو کې په خاصه توګه هغو څارويو کې  چې  د شيدو  

  (.۲۰:۳۳)انتخاب د ځانګړي اهميت وړ ده

څو  چې  عارضه په بشپړ توګه له منځه    ،د میکروب ضد تداوي باید ترهغه وخته پورې تررسه ش

نظر کې نيول کېږي. په هغه صورت کې  چې  دغه  دغه موده د درمل دليبل مطابق په   ،والړه ش

نو د انتي بيوتيک په وړاندي د مایکرو   ،درمل د ليبل مطابق په نظر کې و نه نيول ش  موده د

رخيدلو امکان شته. د تداوي  یاتره حاالتو کې د ناروغي د راګمونو حساسيت به کم او په زاورګانري 

څو پايت پروسه    وټیک په وسیله تداوي ودرول ش،پوره کېدو په صورت کې باید د انهي بي  د مودې

له منځه    ،  عارضې  د تداوي ترڅنګ کیدای ش  .ستم په وسیله تررسه شیبدن د دفاعي سد  

ي په منظور یوازې تاثیره انساجو قطع کولو او د وقای پاکولود م  ،وړنې په خاطر د ابسو څیرې کولو 

چې  د میزبان بدن په بشپړه توګه پاک    ،هغه وخت د مایکرواورګانیزم ضد مواد استعاملیدای ش

برطرفه شوی ويوي ع د    ، ارضه  د سفالو سپورینونو څخه  په ډول  مثال  په    ( Streptococcus)د 

یدکو جراحیو په دوران کې  څخه د وقایي په خاطر د هډوکي د ارتوپ انتاناتو   راتلونکو  وسیله منځته

په  او يا هم د چرکانو په فارمونو کې په ګروپیک شکل  تداوي   یا هم د ماهیانو په ډنډونو کار اخيل

اخيل تر څو د  غلظت رسه درمل تداویصورت کې د ناروغه تر څنګه روغ ماهیان او چرګان هم په 

بیوتیکونو   انتي  د  ساحې  کمې  د  توګه  یوازې  ش.په  کړاي  کم  انتشار   (Narrowناروغي 

(spectrum    استعامل د(Broad spectrum)   خو دغه   ،د انتي باکرتیال موادو په پرتله ښه بری ي

چې  د کلچر امکانات نه    ،خپل اهمیت پدې وجه له السه ورکوياصل زمونږ په ګران هیواد کې  
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دانتي بيوتيکونو داستعامل منظم ريکارد هم تر ټولو مهمه    د دغو ټولو ټکیو تر څنګ    .(۱:۲۹)شته

 رته ځانګړي توجه وش.ر مهال بايد و ،  چې  د تداوي پمسله ده

 د انتي بيوتيکونو معقول استعامل 

نړيوال سازمان له دمعقول استعامل تعريف داک شوی  لوري د  ميکروب ضد مادي  د روغتيا  

د قيمت په نظر کې نيولو رسه د انتي بيوتيکونو داک استعامل  چې  کلينيکې موثریت     ”دی:

د حيوان    (۱:۳۲)  “او د ميکروپ ضد مادي په وړاندي مقاومت را کم ش  زهریتيې زیات او اړونده  

     ”  ي د معقول استعامل تعريف داک شوی دی:صحت او تولید  د نقطه نظره ميکروب ضد ماد

د زياتوايل، د غذايې موثریت   استعامل مواردو څخه پرته  د ودې   تيکونو د  کلينيکېد انهی بیو 

رمل د ټاکيل حالت اوټاکيل مودې  زیاتوايل په خاطر د انتي بيوتيکونو استعامل ده یا هم صحیا د

پاره د معقول استعامل څخه عبارت ده. ددغو ټکېو په نظر کې نيولو رسه انهی بيوټیک  باید يوازي  ل

اړونده استعامل مواردو کې د وترنري اصولو په نظر کې نيولو رسه استعامل  ش دا پداک حال    په

تعامل  ، توزيع او نورو په اړه  کامل معلومات ولرو د اسې  چې  د انتي بیوتيک د استعامل له الرېک

وکړو،   فيصله  يې   اړه  معپه  د غري  بيوتيک  انتي  پی ي  چې  د  ټويل هغه غري مرتقيبه  قول څو 

 (. ۳:۱۲)استعامل څخه رامنځته کېږي مځنيوي يې وکړو

د اروـپايې وترنري اتـحاديې  د انتي بيوتيکونو دمعقول اســـتعامل  ـپه اړه داک نظر لري  چې   د 

انتي بيوتيکونو معقول اســـتعامل د وترنري د یو ښـــه وترنري نه جال کیدونکې برخه ده  چې  مخه 

اتوالی داوي د موثرـيت زـي اوو کموالی دی،اود    يې د ـت اکرتـي ايب ـب اومو انتـخ ه د   مـق دي توـګ  چې  ـپ

خو  ،چې  د انتي بیوتيکونو اســتعامل را کم کړي   :انتي بیوتيکونو معقول اســتعامل  اســاس  داده

د داســـې اـی ار څخـه ـب ل ش  ددي ـک ه وانخيســــت ا د وترنګـه ا هم د ،  چې   ـی ارکونکې او ـی ري ـک

اکرت  تر  نظر  د د څاروي موثره  تداوي د وترنر ډپه ټولو حاالتو کې  بای  ،حيواناتوصــحت متاثري ش

 ندي تررسه ش .  ال 
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نو ـباـید د متـبادلو الرو ـچارو   ،ـپه ـخاطر  چې  د انتي انهي بيو تـيک موثرـيت لوړ وســـاـتل ک  ددې

 راعات، د واکسـينونو تطبيق او ځینې نوري چارېلکه د حفظ الصـحي م ،کارواخيسـتل ش  څخه

کال کې د ناروي په هيواد کې د ـساملونيال د نارِوغي   ۲۰۰6لکه  چې  په   ،په نظر کې ونيول ش

ه  چې  په تر  کې يې د انهي بيوتيک د اســتعامل پ  ،په وړاندي واکســي ته انکشــاي ورکړل شــو 

 .(۱:۳۱) برخه کې د مالحظي وړ کموالی راغی

نورو  ډه غونډه د  اليا د روم په ښار کې ګتر منځ  ايه   OIEاو     FAO   ،WHOکې د    ۲۰۰۷په کال  

ران مهمو انتي بيوتيکونو د معلومولو موضوعاتو تر څنګ د انسان او وترنري طبابت له نظره د بح 

ران ميکروب ضد مواد امينو ابت د نظره مهم بح چې  په تر  کې د وترنري طب   ،په موخه وشوه

کوينولونه فينکولونه،  پنيسلينونه،  ماکرولويېدونه،  ت  ،ګلوکوزيدونه،  او  په  سلفاناميدونه  رتاسيکلي 

لوسپورينونه )دریم او څلورم  نظره امينو ګلوکوزيدونه، سفا  وته کړاي شوو او د انسان طبابت له ګ

نسل(، پنيسلينونه)طبعي، امينو پنيسلي او د سودومناس ضد پنيسلينونه(، ترتاسکلي) یوازي 

کسازوليدونونه وښودل  تجيسلي( انسامايسي، کارباپينام، ګليکو پپتايدونه، سرتيپتو ګرامي او او 

ران  وترنري طبابت کې د انسان طبابت له نظره د مهم بح شوه. هغه ميکروب ضد مواد  چې  په  

لوسپورينونه )دریم او څلورم نسل( اوفلور کېنولونه  او ماکرولويېدونه  سفا ،او په اوليت کې قرار لري

 .(۴:۱۲)په ګوته شول

 بيوتيکونو پاته شوين  د انتي 

  ین شوي اطراح وخت يتع    چې  د درمل   له هغه مقدار څخه،  درمل  دي دشون عبارت    پاته  د درمل

 وروسته هم په حيوان محصوالتو)غوښه، شيدي او داک نور( کې پايت کيږي.

، د صحت عامي له نظره  انتي بيوتيک  چې   په وترنري طبابت کی په زیاته اندازه استعامل لري

  .پاملرن وړ ديپاته شون د ځانګړي  يې
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اهم   ي  هريتونو منځته راوړلستقیم ډول د ز دانتي بيوتيکونو پاته شون د بيالبيلو مشکیالتو لکه په م 

ول  د انتي بیوتيک په ټیټ ليول رسه د مايکروفلورا د بدلون د مقاومو انواعو د منځته په دوهمي ډ

 راتلو سبب ګرځي.      

ي  د منځته راتلو او د شيدو څخه د نورو  پاته شون د الرژ انتي بیوتيکونو    د شيدو له لري هم د 

پاته    محصوالتو د جوړولو په پروسه کې مداخله کوي او هم  د شيدو څخه جوړشويو محصوالتو  کې

برخې څخه د شیدو   له غريب  تهران  اړه د  په دي  برانډونو څخه منونې   کېږي.    مختلفو تجاريت 

چې  په تر  کې د    دي،پاته شونو په خاطر معاينه شوي    اخيستل شوي وي او د انتي بيوتيکونو د

 . (۳۷۵:۱۸منونو څخه  نهه يې مثبتي او د استفادي وړ نه وي) ۷۴

  ،يســتل شــويمنونې واخ  ۸۱۸ کال کې د يو مســلخ څخه د خوســکيو له غوښــې څخه   ۲۰۰۸په  

په دغه برخه کې نيومايسي   ،يې د انتي بيوتيکونو د پاته شونو په برخه کې مثبتي وي ۴۰6چې    

  منونو کې  ۳۹منونو څـخه اوجنـتاـمايســـي ـپه   ۳۴منونو کې ـپه ملړي درـجه پنيســـلي      ۱۷۵ـپه 

ه نورو انت دو غواوو هـغه  د زړو    ي بيوتيکونو پوري تړاک درلود. ددې ترڅـنګموجود او نوري ـپ شــــي

د اـستفادي په منظور مـسلخ ته راجع د اجـسادو څخه يې منونه واخيـستل  د غوـښې اجـساد  چې  

ــوه  چې  په نتيجه کې د   په د غه  و کې انهی بيوتیک موجود و،منون  ۷۸۸منونو څخه په   ۲6۰۰شـ

ولو زیات تعداد د مثبتو منونو رسه   ترټ  ۱۹۳او سـلفادیمتاکسـازول په   ۳۵۰برخه کې پنيسـلي په  

ا تشــــکـیالوه  وه  مـنوـنو  ــه ـموـجود  ـبـيوـتـيـکون اـنـتي  ــات  زی ـڅخــه  ـیو  د  ـکې  مـنوـنو  شــــمـیر  ـيو  ــه  پ و 

(http://www.animalwelfareapproved.org/). 

، حصوالتو پوري محدوده نه ده پايت شويد پاته شونو مسله يوازي په حيوان مد انتي بيوتيکونو  

په بيالبيلو طريقو رسه د انتي بيوتيک پاته شون په اوبو او محيط کې هم پايت کېږي. هغه    بلکې

په وسیله تر رسه شوي   اهیانو روزن د نړيوايل ټولنې څیړنه  چې  د امريکا په متحده ايالتو کې د م

  يې د انتي   ۴۸منونو څخه   ۱۴۹ایالته د اوبو  څخه  د اخيستل شوو     ۳۱چې   د     :ښيې   .ده

ش پاته  د  او  بيوتيک  مثبتي   کې  برخه  په  )  ۳،6ونو  درلودل  يې  بیوتیک  انتي  يب   پي   پي 
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.(gaalliance.org    نو د محصول    لري واوسو،  پورته مشکېالتو څخه تر يو حدهددي په خاطر  چې  له

څخه د نه استفادي موده د انتي بيوتيک د پاته شونو د متاس څخه د مصونیت په خاطر ټاکل  

 ه وترنري انتي بيوتیګونو په ليبل باندي ليکل شوي وي.  شوي او پ

تيک د تطبیق د وخت  او د محصول  د انتۍ بيو   عبارت دی:   موده     د محصول څخه د نه استفادي

د اجازي د وخت تر منځه اينرتوال څخه، په کوم کې  چې  د پايت شونو غلظت    څخه د استفادې

 محفوري اندازي ته رسيږي، دغه اندازه   چې  دلوړي مجازي اندازي په نامه یاديږي.  

   کروب ضد موادو په وړاندې مقاومت دمی

اورګانيزم  هغه   یکرواد میکروب ضد موادو په وړاندي مقاومت د میکروب ضد  موادو په وړاندی ديو م

 .  کوم په وړاندي  چې  مخکې حساس وه ، ډول مقاومت  دی

ت يوه نړيواله ستونزه ده او د نړه وال صحت د اداري په اند  د انتي بيوتيکونو په وړاندي مقاوم

پيړه ديويشتمي  دپاره  ادارې   ستونزو   ددغې  لويو  بیوتيک    د  انتي  چې   کله   هر  او  ده  څخه 

 ومو مایکرو اورګانيزمونو د منځته راتلو ويره موجوده ده. استعامليږی نو د  مقا

د راپور په اساس روغتیايې چارو کې د انګلستان یوې مرشې    نيهې  ۲۱و۱۲و۱۳۹۱د يب يب ک د   

حکومتي پروفیسورې سايل ډېویس په خپل کلنیز رپو  کې د انهي بیوټیک مقاومت د یو ساعتي 

چې  د دغه کال د ذکر شوې نیهې په     ،وښتنه کړېبم په څېر بللی او له سیاک مرشانو یې غ

اتو صنعتي هېوادنو  رسمرشېزه کې دې دغه موضوع ته په  یا د،   G8راتلونکې میاشتې په جي به   

یوازې د برتانیا نه بلکې يوه نړه    مېرمن ډېویس دغه خطر  .خپلو پالنونو او کړنو کې ځای ورکړي

 .واله مسله وبلله

ډېویس وايې که نوي انهي بیوټیک کشف نه ش، په راتلونکو شلو کلونو کې به  ر مريمن  و پروفيس

چې  د انهي بیوتیک مقاومت خطر پراخ نه     ،عادي عملیات مرګونې ش نو باید الس په کارشو 

انهي بیاټیکو وروستىۍ کشف شوې ډله پنځه ویشت کاله وړاندې تررسه شوې وه. خو د   د  .ش
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نه په ډېرېدو دي او پخوان هغه د عادي درمل و پر وړاندې مقاومت  دې په مقابل کې نوي مکروبو 

 * پیدا کوي

*http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2013/03/130311_im_health_antibiotic_resistance 

د انهي بيوتیک په وړاندي مقاومت کېدای ش د مايکرو اورګانيزمونو ارش خاصيت وي او يا هم په  

کسبي ډول رامنځته کېږي. په کسبي شکل رسه مقا ومت د موټیشن او یا هم د کروموزوم څخه  

  وادو د انتقال په وسيله د انتي بيوتيک په وسيله د تداوي په دوران کې د مقاومو ر د جنهيکې مبه

 ( ۲۷۸:۱۱)و د انتخاب په تعقيب رامنځته کېږیجنون

چې  په ترڅ     ،منځته راغيل  ه په باکرتیاوو کې جنيتکې بدلونونهد انهي بيوټیک د استعامل له امل

کې يې مقاوم جنونونه منځته راغيل دا ځکه  چې  د انتي بيوتيک په وړاندي حساس سرتاينونه  تر  

د باکرتیاوو دواړه    .( ۱۸۰:۲۱)ځه تليل دي او يا يې بدلون موندلی دیفشار الندی او یا هم له من

را منځته کېږي او    ګروپونه که پاتوجن دي او که غري پاتوجن مفيده باکرتياوي دي  مقاومت پکې

   .( ۱۵:۳۲) ) اوبو، هوا او خاوره( کې انتشار مومي  بيا دحيواناتو، ماهیانو، محيط )غوجلو( آزاد محيط

R-Plasmids     یاr –factor     د کروموزوم څخه بهر مواد دي  چې  د انهی بیوتيک په  وړاندي مقاومت

عمليو په وسيله کيداي     conjugationاو     transformation , transuductionرامنځته کوي  د  

 (. ۵6۴:۳۲) ش دغه مواد د يو باکرتیا ته انتقال پيدا کوي

مواد کيداي ش د یوي باکرتیا په وسيله ازاد او د بيل باکرتيا  د حجروي ديوال له الري واخيستل 

په محیط کې د انسانانو تر منځه او یا هم د انسان او حيواناتو     r-factorتوګه    ،  چې  پدېش

کرو اورګانيزمونو کې  د په وړاندي مقاومت د مای   د انتي بيوټیک. (۳۲۳:۱۷)ترمنځه تبادله ومومي

انزايم د انکشاي ، د مایکرويب حجري په وسيله د انتي بيوتيک بدلون، د تارګيت د بدلون او یا هم  

 (. ۲۴:۳۰)انزاميونو د بدلون په وسیله را منځته کېږي د رضوري ميتابوليکې

بيوتيکونو په  تو کلونو په دوران کې د انتي بیوتیک د استعامل په تر  کې د انتي د تريو پنځه ويش

   .(۳۲۳:۱۷)خه باکرتیاوو کې منځته راغيل دهيو پر څلور بر   وړاندي مقاومت د نړه 



90 

 د انتي بيوتيکونو يوځايې استعامل 

کې د ملړي ځل لپاره د وترنري طبابت په برخه کې دبيتالکتام ۱۳۷۷روزليت او ملګرو يې په کال   

د غوالنځي    ســرتيپتومايســین امينو ګلوکوزید يوځاید ګروپ بنزايل  پنيســلي جي او د دیهایدرو 

 ـسهافیلوکوکس ايوريس  باندي  په بهر  محيط کې استعامل ،واقعاتو څخه تجريد ـشوي په التهايب

ړ. خو ـپه عمومي توـګه د دبيـتالکـتام د ګروپ او  جیســـتـيک اثرات ـپه اړه يې راپور ورککړه او ســـيرن 

 امينو ګلوکوزید يوځاي استعامل په وترنري طبابت کې تر اوسه په اثبات ندي رسيديل.

او ملګرو او    :يې  ، ښړنه تررسه شوي دهپه وسيله  چې  کومه څې  د  کرجي  چې  د  اموګزاسلي 

يو ځايې استعام سرتيپتو   التهابل د  غواوو د  مايسي  واقعاتو څ  غوالنځي  خه  د تجريد شوو  د 

چې  په یوازي توګه د     ،حال کې ده  اثرات وښودل دا پداسې  سهافلوکوکونو  په ضد سیرتجستيک

اندي   د یو سرتاين په وړ     E-coliد     اومت ښوده.  بل کې دغو مايګرو اورګانيزمونو مقدواړو په مقا

درلودل اثرات  سرنجيستيک  فلورفينکول  او  اسید  کلوانيک   + ددېاوګزاسلي  د   ،   ترڅنګ  

وسیله   په  ميک  امګزاسلي  د  اريرتومايسي  وړ د  په  ستافلوکوکس  د  اثرات  ضد   د  روب  اندي 

په خاطر  د    وسیله زیات شوو.  نوموړي محقق  د ميکروب ضد اثراتو د زياتوايلاريرتومايسي په  

بيو  انتي  انتي  درلودونکو  اثراتو  جمعي  او  سرنجيستيک  د  خاطر  په  زیاتوايل  د  اثراتو  د  تيکونو 

کويب سپارښتنه  استعامل  د  هغوی    (.۲۷۰:۹)يوتيکونو  د  يوځای  بيوتیکونه  انهی  دوه  د    زياتره 

ز د  موثريت  کلينيکې   اثر،  ساحې  سیرنجستيک  د  تاثري  هم   يا  او  پپر ياتوايل   خاطر  اخوايل  ه 

خوا څخه د انهي بيوتيکونو رسه يوځای استعامل رسه د هغو باکرتياوو،  چې     استعامليږي. د بلې 

مقاومت منځته راتلو څخه يې مخه نيول کېږي او موثریت يې زیاتيږي. خو بر    په لوړ موټيشن ښه

بيوتيکونو  نو ددوو انتي    ،ول تر رسه نه شتي بیوتیکونو د انتخاب په معقول ډعکس که د دوو ان

،  مه ده، نو الز ت د منځته راتلو چانس لوړ کړيل به په الس رسه د انتخايب مقاومیوځاي استعام

چې  انتي بيوتيکونه خپلو کې انتي اګونيست     ،ړيخه دا يقيني کاکرت باید وار دمچې  د وترنر ډ

ولیدل ش  باید  توانايې  انتيبيوتيکونو دا  او ددغو  لری  نه  په موثر غلظت رسه د  چې     ،خاصيت 

ناروغي    په اسونو کې د نیومونيا (.  ۱۰۰:۷و الندي د انفکشن ځاي ته رسيديل ش)یوشانته رشایط
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اموګزاسلي  ، او جنتامايسین  امپسلي  وړاندي د  او جنتامايسین  يوځايې استعامل  په  انتي  د    

پ استعامل  معقول  د  اثرات بيوتيګونو  سيرنجستيکې  ښه  توګه  په  پروتوکول  یو  د  کې  برخه  ه 

 . (۱:۱۰لري)

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/am. 

 سلفا نامیدونه  

بنزين سلفونيک اسید مشتقات دي    پارا  په لحاظ      ،سلفاناميدونه د   Paraچې  د ساختامن 

amino benzoic acid   (PABA   ورته دي ته  د    ، (  په جوړولو کې  اسید  فوليک  د   کوم  چې  

ګروپ ولري    3NH2SOمنځګړي په توګه کار کوي. يا هم هغه مرکبات  چې  د بنزين حلقه لري او  د  

 (.8 384:) فا نامیدونو په نامه رسه یادیږيد سل

ي  ، چې   پایله ی لخوا په موږک باندې تجربه تررسه شوې   Domagkکې د  کال  میالدي    1335  په  

مادېشوهدا   نوموړې  د  چې   چې    :   عفونتونه   هغه  وسیله  هیمولیتیک   Streptococcusپه  او 

څخه وروسته   ري اغیزو رسه د تداوي وړ دي . ددېپه  کمو زه   ،باکرتیاوو په وسیله منځ ته راغيل وه

يکروب  چې  يوازي  ديرشو يي ورته د م  ،پنځه زره سلفاناميدونه د ورته تاثرياتو لپاره تيست کړاي شوه  

 (. ۷۱۷:۵ضد اغيزي درلودلی)

په حقیقت کې د سلفانامیدونو په کشف رسه د میکرويب ضد شیموتراپي په ډګر کې یو انقالب را  

چې  د میکروبونو څخه د    ،دا ځکه  چې  تر هغه وخته پورې هیڅ داسې ماده نه وه  ،مینځته شو

 ضد په سیستميکه توګه په کار وړل شوي واي.    منځته راغلو عفونتونو په 

 د سلفاناميدونو کيميا

  Para Amino Benzoic Acid     (PABA)کومه  چې     ،لرونکي دي سلفاناميدونه  د يوې هستې 

اغيزو لـپاره رضوري ده.    ـته ورـته ده او ميکروب ضــــد  مپليکس ويـتامينونو  يو رضوري غړيد يب ـکا

په      N1موقعيتونه لري او د     N4او    N1کوم  چې د   ،دغه هســته دوه امي لرونکي ګروپونه لري
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ت، ابلـي دونو د انحالل ـق امـي ا ـن دو رسه د ســـلـف ه وصــــل کـي ت د مختلفو ګروپنو ـپ درت او   موقعـي ـق

 بدلوي. فارماکوکنيتيک ته 

 

 ساختامنونه   PABA. شکل: د سلفاناميد او ۲- 4

 

  ، په موقعيت کې  پارا امي ګروپ رضوري ده او که عوض کيږي    N4د ميکروب ضد اغيزو لپاره د  

 چې په بدن دننه کې بريته اميني شکل اختيار کړي.   ،نو داک عوض کړاي ش

په هغه صورت کې    ،په موقعيت باندي مختلف معوضونه مختلف اثرات منځته راوړالی شی   N1د  

ش وصل  پري  جوړښتونه  اروماتيک  سلفامريازين،    ،  هيرتوسکليک  لکه  مستحرضات  قوي  نو 

 سلفاديازين او سلفاډمييډین السته راځي.

 په نورو برخو د معوضونو وصل کيدل د سلفاناميد  باکرتيا ضد موثريت کموالي ش.   د بنزين د حلقي 

، بلکې يوازي  په برخه باندي د اسیتيليشن عمليه اجرا کيدل شيموترپيوتيک اثرات نه کموي   N1د  

ش.  سلفاناميدونه  په ضعيف اسیدي خاصيت لري او په نسبي ډول په    د انحالل قابليت زياتولی

انحالل قابليت لري. د سوديم مالګي يي په قلوي محيط کې دوه چنده د انحالل قابليت    اوبو کې د

 (.۱۰۹۴:۲۷خپل د انحالل ځانګړي قابليت ښيي )  اميدونه په يوځايې شکل هر يو يېلري. دسلفان
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 د تاثري ميکانيزم 

کوي او د خپلو  د سلفاناميدونو رسه حساک باکرتياوي د تيار شوي فوليک اسید څخه استفاده نه  

پر مخ بيولو لپاره د  پارا    ه فوليک اسید جوړوي او ددغي عمليې  فعاليتونو د پر مخ وړلو په موخ

او   استفاده کوي  اسید څخه  بنزوييک  په  Dehydropteroate Synthetase)د      PABAامينو   )

يهایدرو فوليک چې  وروسته بيا  ديهايدروفوليک اسید  د  ،مرسته په ديهايدرو فوليک اسید بدلوي

څخه د پيورين او    ه ترتاهايدروفوليک اسید بدليږي، ددغې مادېپاسید ريډکتيز انزايم په وسیله  

کومه  چې  د تکرت په پروسه کې يب ساري    ،په جوړولو کې کار اخيستل کيږي   DNA الخره د  اب

ي حساک حجري  نو بکرتياي  ،رسه ورته وايل لري   PABAرول لري. څرنګه  چې   سلفاناميدونه  د  

چې  په تر  کې يي    انزايم منعه     Dehydropteroate synthetizeته داخل او په رقابتي ډول   

 ديهایدروفوليک اسید نه جوړيږي او باقي پايت پروسه د اختالل رسه مخ کيږي.  

کيداي ش يو    ې بلک  ،هيڅ ترکيب ن    Hydro Folic Acidچې     ،نده  هم ممکنه  خو داک  

  ي خاصيت دکي دحل او همدارنګه د ښه سرنجست ېستونز  ېددغ چې   ،مقداريي بياهم جوړ ش

   ، هم يوځاي کوي  ormethoprinاويا هم     Trimethoprimتاثرياتو په خاطر دسلفاناميدونو رسه  

   Tetrahydrofolic acid redudaseهمدا مواد تعامل په دوهمه مرحله کې مداخله کوي او د   چې  

   .انزايم دفع کوي

ته په کتو رسه په دوهمه مرحله کې ديهايدرو فوليک اسید د ديهايدرو فوليک اسید    پورته پروسې  

د تعامل ددغي مرحيل د منعه   رډکتيز انزايم په وسیله په ترتاهايدروفوليک اسید بدليږي.  چې  

دوهمه  ه کار اخيستل کيږي او په دي توګه د تعامل  څخ  تّوِرن  مير کولو په خاطر د ترامييتوپرين او او 

مرحله هم منعه کيږي. معموال تراي ميتوپرين او اورميتوپرين د سلفاناميدونو رسه يو ځاي د ښه  

 (. ۸۳۷:۲۴) سيرنجستيک اثراتو د منځته راوړلو په موخه کارول کيږي

Tetra Hydro Folic Acid     انزايم په پوسيلهTetra Hydro Folic Acid   )  T.H.F.A)    . بدليږي

 .ه رضوري ماده دهار د ترکيب لپ  D.N.Aد   Purenاو   Purenفوليک آسيد د 
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 ( . ۳۴۹:۱۴د سلفاناميدونو د تاثري ميکانيزم ) . شکل:4-۳

ته    ېحجر   ې سلفاناميدونه په رقابتي ډول باکرتياي  ،هو لکه څرنګه  چې مخکي هم ورته اشاره وش

بيا خپل    چې     یې،  بالک کوي او  انزايم مخه نييس    Dihydro Ptroat Synthtaseداخليږي اوهلته  

 .نه جوړيږي   dehydro folic acidپه نتيجه کې   ی، فعاليت ن  تررسه کوال  یملړن

 دتداوي اصول  په وسیله دسلفاناميدونو

دسلفاناميدونورسه دتداوي په وخت کې اوياهم وروسته    ېپه نظرکي نيول ي  يوشمريهغه  نقاط  چې  

اصولوپه نامه رسه يادکړل شوي دي   ي دسلفاناميدونوپه وسيله دتداوي  له تداوي څخه رضوري د

 په الندي ډول رسه توضيا کيږي   چې 

  ې دناروغي په حادوواقعاتوکش .  سلفاناميدونه د انفکشن په اوايلو کې تطبيق  ،کوښښ وش    -1

 .زيات وي ېدانحالل قابليت ي  چې   ،ستل کيږيیدهغوسلفاناميدونوڅخه کاراخ
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دونوپه  ياچرک ولري دسلفانامي ېټوټ  ېخاصه توګه هغه عفونتونه  چې دغوښمزمن عفونتونه په  -2

 .وسيله ښه نه تداوي کيږي

څخه تطبيق کړاي ش    ېلومړي دوزدرګ له الر   چې    ،رضوري ده    ېانفکشنونوک  په شديدو  –  3

دوز    ی لومړ   ښه به داوي  چې    ،څوپوري ددوزونوترمنځ فاصله راکمه ش اودتاثريموده يي زياته ش

   .ددوهم دوچنده وي

 .کارول ش نه    په لوړدوزرسه و  ،کم وي ېانحالليت ي چې   هغه سلفاناميدونه  -4

په دوران کې د څاروي په اختيارکي په زياته اندازه رسه اوبه    ېدسلفاناميدونوپه وسيله دتداو   –  5

ادرار کې کموال  ،ورکړل ش ته نه ش  یڅوپه  وينه    ،رامنځ  ادرارکي  په  اوياهم  ادرارکم ش  که 

توګه    ،وليدل ش بنده کړا  دي نوپه فوري  ته     ،ش  ی تداوي  وړو سوډا   NaHCO3څاروي  پا د 

 ش .  هزيات ې يقلوي اواطراح  PHادرار د څو ورکړل ش 

 رځوزياته نه ش  پنځو و  تر  ېسلفاناميدونوپه وسيله تداو  – 6

 بله دواغوره کړاي ش    ی نوبيادهغوپه ځا   ، له منځه والړنه ش   کې    ورځې   ۳-۲که دناروغي عاليم    –   7

چې  ناروغي دکلينيکي ن ودمنځه      : نوښه به داوي   ، څرنګه  چې دغه درمل باکرتيوستاتيک خواص لري   - 8

 . ( ۱۸6:۲۱) ساعته پوري دسلفاناميدونوپه وسيله تداوي ته دوام ورکړل ش  48تللوڅخه وروسته هم تر 

 فارماکوکنيتيک  

الر :    Absorption:  جذب    دمعد  ېدهضمي  وروسته  څخه  دتطبيق  کې    ېڅخه  برخه  په 

دي زيات  کې  برخه  په  دکوملو  خو  کم  جذب  دهمدغ  ،دسلفاناميدونو  څخه    ېالر   ېخو 

پيشوګانو   په سپيانو،  ،دسلفاناميدونو جذب د څاروي په نوعه او کوملو په محتوياتو پوري اړه لري

دسلفاناميدونو جذب په اسانو کې متوسط او په غوا کې ورو تر رسه کيږي    ې کې د کوملو له الر 

کيږ خ رسه  تر  ښه  جذب  دسلفاناميدونو  مقايسه  په  حيواناتو  نورو  د  کې  چرګانو  هغه    يوپه   .

په    ،تطبيق کړي ش  ې له الر   ې که چريي دخول  ،سلفاناميدونه   چې  دانحالل قابليت يي کم وي

نو په     Pathalylsulfathiazolلکه    يکمه اندازه جذبيږي او په زياته اندازه له مدفوع رسه خاريجيږ 

اخ  ېد کار  کې  عفونتونو  په  کوملو  د  ورڅخه  زياتره  کيږيیاساس  منحل    ېدد  ،ستل  برعکس 
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ي لکه  په ښه ډول جذبيږ ،سلفاناميدونه   چې  د سيستميکو سلفاناميدونو په نامه رسه هم ياديږي

Sulphadimidin      Sulphapyridin     سلفاناميدونه تطبيق کړه    ېله الر   ېاو داک نور که دعضل

له    ېدعضل  ،دقيقو څخه وروسته يي وينه ته جذب تر رسه او په وينه کې ليدل کيږي  15د     ،ش

څخه    ې الر   له   د رګ   ، خو د تخريش رسه مل وي  ، سلفاناميدونو د سوديم شکل تطبيق کيږي  ېالر 

په    ،نو د جذب پروسه پاته کيږي  ،ه داخل کيږيت  ېوين  رض څرنګه   چې  په مستقيم ډول مستح

ی  جذب د هغو   یخو دهغو   ،ته د جذب وړ دي  ېپوست باندي په موضعي ډول هم سلفاناميدونه وين

 دشحم او اوبو د انحالليت خاصيت رسه مستقيمه اړه لري 

ه  :  Distributionتوزيع   اتره برخو ـت دن زـي ه د ـب ه وروســــت ه د ـجذب څـخ دوـن امـي اـن ســـلـف

نو همدا ...نور  یګر شـوکي نخاع او داسـېلکه رسه کرويات پانقرانس رسه عضـالت ج  ،جذبيږي

ل کيږي    ،ده اتو کې کـار تري اخيســــت ه التهـاـب بر ســـريه   ، خو دویچې  دهمـدغو برخو ـپ

ـپه تړاک کې او هـمدارنـګه دســـلـفاـنامـيدونو ـپه نوـعه  پروتييدســـلـفاـنامـيدونو توزيع د پالزـما د  

 پوري هم اړه لري 

د  :   پروتييدپالزما  تړاک  سلفاناميدونو  د  دپالزما نسلفاناميدو   رسه  شان  په  دواوو  دنورو  هم  ه 

په     ، پوري رسيږي    فیصده  ۷۵-20چې  دغه تړاک فيصدي د      ،و رسه تړاک پيداکويپروتييند

عمومي ډول هغه دواوي چي ضعيف اسيدي خاصيت لري د البومي رسه او هغه دواوي چي ضعيف  

الفا اسید ګلوکوپروتيي    قلوي خاصيت تړاک    Alfa-acidgycoprotien (AGP)لري د  د  رسه 

هر څومره   چې  دپالزما    ،غه ارتباط دبرقي چارچونو پوسيله صورت نييسد  .( ۳۵۰:۱۴)  مومي

وي  پروتيي زيات  تړاک  دسلفاناميدونو  کم    ،رسه  ازاد شکل  اندازه  او  ،په هامغه  کمه  يي  توزيع 

دمکروب ضد تاثريات تر    ې دا ځکه   چې  يوازي ازاد شکل ي  ،تاثريات يي هم کم ويدمکروب ضد  

ورو ازاد  څخه په ورو    پروتيي خو دسلفاناميدونو دغه تړاک پايداره نه وي او سلفاناميدونه    ، رسه کوي

 او خپل تاثريات تر رسه کوي . 
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  سلفانامیدونو د شوکي    Sulphpyridinاو     Sulphamitamin دسلفآنآميدونو ډول: سلفاميتامي  

شوکي نخاع کې په    ه داک حال کې   چې  سلفاتيازول پهپ  يږي،نخاع مایعاتو ته ښه توزیع ک

په عمومي ډول سلفاناميدونه ځيګر پوښتورګي ته زيات     عاتو کې په کمه اندازي رسه جذبيږي،ماي

ترڅنګ جني   ، ددېه توزيع کيږيخو عصبي سيستم او د هډوکو مغز ته کمه اندازه رس   ،توزيع لري

 او پالسنتا ته هم انتشار مومي 

ســـلـفا ـنامـيدوـنه ـپه زـياـته اـندازه   دحيواـناتو ـپه زـياتره نوعوکې    :Biotransformation  ميـتابوليزم  

، سـپينو خوددي برسـريه په رسو ،دعميل رسه مخا مخ کيږي  Acethylation   ګر کې دیرسه په ځ

عمليه يوازي د ethylation  د  ،دسـلفا ناميدونو ميتا بوليزم تررسه کيږيکروياتو، او طحال کې هم 

 ســـلـفا ـنامـيدو نو ـپه آزادشــــکل ـباـندي تر رسه کيږي او ـپه تړيل شــــکل ـباـندي ـنه تررسه کيږي د

Acethylation معادله په الندي ډول ښودل شوي ده یېد عمل. 

په کمه اندازه ميتابوليز کيږي      دعمليې په وسيله هم    Oxidation تر څنګ سلفاناميدونه د  ددې

عمليه په سپيانو    Acethylationځکه  چې  د    ،چې   دغه عمليه زيا تره په سپيانو کې تر رسه کيږي

تر رسه کيږي نه  بيزين    ،کې  پوسيله  او ددي عمليې  کيږي  تررسه  په ځيګر کې  دغه عمليه هم 

يا ارجاع دعمليې پوسيله    Reductionسلفاناميد په کيتون وروسته بيا کينون او وروسته بيا کينون د

اوبدن څخه     Conjugateال خريه په دوهمه مرحله کې دسلفوريک اسيد رسها په هايدرو کينون ب

    .اطراح کيږي

چې  دسلفاناميدونو ميتابوليزم د دوه عمليو  ،ه توضيحاتو څخه په خالصه ډول رسه ويال شو نودپورت

داهم دي يادونې    ی،د  Oxidation  ېاوبله ي  Acethylation  ېي   ،  چې  يوهپوسيله تر رسه کيږي

ده ځ   ،وړ  لکه  یچې   سلفاناميدونه  څخه    Prontosilنې  حالت  فعال  دغري  کې  قدم  ملړي  په 

 وسيله په فعال شکل او بيا يي ميتابوليزم تررسه کيږي  ه پ ېعمليد  Reductionد

د سلفاناميدونو اطراح د ادرار، فضله موادو صفرا، شيدو، خولو له الري تر رسه کيږي. د اطراح د  

ريويل فلرتيشن  فعال  د ګلوم  ياته اندازه اطراح يي د پ تورګو له الرېاندازي په تناسب تر ټولو ز
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الرې له  پ تورګي  د  عالوه  څخه  ددې  کيږي.  رسه  تر  وسیله  په  عمليې  د    انتقال  اطراح  څخه 

پي ايچ پوري    سیله د اوبو اخيستل د ادراري الرې سلفاناميدونو د انحالل قابليت ، د  څاروي په و 

 (. ۲۸۵:۱6)  او (۷۲۰:۱۵اړه لري )

 سلفاناميدونودتاثريساحه  

په زيات شمريکي بکرتياوو.پروتوزواريکتيزيا باندي تاثريلري   چې  دبکرتياوودجميل    سلفاناميدونه 

د  Streptococcus ،Staphylococcus   ،P.multiceda ،P.haemolytica   ،Moroxillaڅخه 

bovis    ،نوعو په  کلوسرتيديا    Staphylococcus aures ،Corynebacterium pyogenus د 

  Emeria  tenilla        لکه   څخه داميريياپه ډ ولونو   ې. دپروتوزاووله جملتاثريلريندي  اوداک نوروبا

  ،E.necatrex  ترڅنګ  ېباندي موثريت لري. دد       Toxoplasma  په نوعولکهToxoplasma       

gondiددي برسريه   چې    .اونوروباندي موثريت لري Actinomycesاو Actinobacilosis  باندي

تاثريلري.   لري.  Nocardiaد  هم  موثريت  باندي  چې   نوعو  ښکاري    دتوضيحاتوڅخه 

يعني   پراخه  دي    ېکروب ضدموادوله جملم  Broad spectrumدسلفاناميدونودتاثريساحه  څخه 

لري باکرتيوستاتيک خواص  اوياهم دسرنجي    ،سلفاناميدونه  زياتوايل  په  داندازي  تيکي سچې  

  انتاناتو   په  د ادراري الرې   .يوسيدال خاصيت هم غوره کوالي شتراپي په تررس ه کولورسه بآکرت

 (. ۲۲۸۵:۱6)او    (۱۹6:۱۴کې موثريت لري او په ادراري الره کې په باکرتي، سیدال غلظت لري)

 دسلفاناميدونوډولونه 

بيا    چې  هر ګروپ يې     ،ل شوي ديپه دوو عمومي ګروپونو ويشپه عمومي ډول سلفاناميدونه په  

 ل کيږي. وار رسه په نورو فرعي ګروپونو ويشپه خپل 
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ــلفاناميدونه    - الف:  ــتميک س ــيس ،   په دغه ډله کې هغه ســلفاناميدونه شــامل دي:  س

او ـيا هم د زرقي  ـته ـجذبيږي    ي دورکولووروســــته دهـغه جـهازـله الرې وينېـله الر   چې  خولې

 ل شوي ده و ګروپونو ويشپه څلور  الرې څخه تطبيق کيږي. دغه ډله

 .ږيتر دوولس ساعتونو پوري رسي ېچې  اغيزي :لنډ تاثري لرونکي سلفاناميدونه-۱

Sulphanilamid ،Sulphamerazin  ،Sulphathiazol ،Sulphamethazin           

sulphathiazol ،Sulphaisoxazol   ،Sulphaperazol ، Sulphadiadin،Sulphapyridazin  

،Sulphapyridazin ،Sulphasomidine ،  Sulphaclorpyridazin  

 .ږيساعتونو پوري رسي ۲۴-۱۲د  :  چې  تاثريات يېمتوسط تاثري لرونکي سلفاناميدونه -2

Sulphadimidin  ،Sulphamethoxazole ،Sulphamoxole ،Sulphaphenazole ، 

پوري خپل   ېمود ېچې  ترډير     ،اوږدتاثريلرونکي سلفاناميدونه : داهغه ډله سلفاناميدونه دي -3

سايت کوي    غلظت  ه  تررس  دي     ،اوتاثريات  شامل  سلفاناميدونه  الندي  کې  ډله  په  چې  

Sulphademethoxine،    Sulphapyridazine ،Sulphamethoxypyridazine، 

Sulphabromomethazin . 

 ساعته زيات دی. ۴۸يي تر  :   چې  اغيزد تاثري لرونکي سلفاناميدونهفوق العاده اوږ-۴

Sulphadoxine  اوSulphamethopyrzine 

وار رسه په نورو    سلفاناميدونه په خپلچې  دغه ګروپ    :حيوي تاثري لرونکي سلفاناميديونهنا  -ب:

 ل شوي دي. دوو ګروپونو ويش

 Gut active sulphanamides په کوملو کې فعاليدونکي سلفاناميدونه  . ۱

کمي اويانه جذبيدونکي سلفاناميدونه دي .دغه سلفاناميدونه   ېدغه سلفاناميدونوکي دکوملوله الر 

 دکوملوپه مايکروپلورااوزيان رسوونکوميکرواروګانيزمونودواړوباندي تاثريلري په ډله کي 
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 Succinylsuphathiaziole،Pathalylsulphathiazole ،Pathalylsulphacetamide ، 

Sulphaguanidine ،Sulphathiazol،. Sulphasalazine   

 چې  ښه مثالونه يې  :ضوعي تاثیر لرونکي سلفاناميدونه مو   . ۲

 Sulphacetamide،Mefamid ،   اوSilversulphadiazine  (۱۰۹۴:۲۷دي .) 

 ېدسلفاناميدونودتطبيق الر  

په   ه  چې  هره يوه الر   ،رحم اوموضعي الروڅخه دتطبيق وړدي ،رګ ، ې، عضلېسلفاناميدونه دخول

 ځانګړي توګه څيړو  

  ې په عمومي ډول له دغ  ،دتطبيق وړدي  ې له الر  ېيدونه عموماً دخول: سلفانامېله الر  ې دخول .1

.  ، محلول دخوړورسه دمخلوط شکلونورسه کاراخيستل کيږيتابليت  دبولس،   ی څخه دهغو   ېالر 

  ې مودنوڅرنګه   چې  دزيايت    ،راره جذبيږيکڅخه په    ېالر   ېځيني سلفاناميدونه   چې  دهضم

کي پايت  کې  سيستم  هضمي  په  دهمدلپاره  اورن  ېالر   ې ږي  کاراخيل  ترينه  انفکشنوکي   ځ په 

 .توليدونکي مکروبونه له منځه وړي 

اوسلفادميتوکي   لکه سلفاميتازين  آزاديدونکي سلفاناميدونه  په وروډول  دشخوندوهونکوحيواناتولپاره 

 . ساعتونوپوري خپل موثرغلظت سايت   72  - 48چې  دغه ډول سلفاناميدونه د    ، جوړشوي 

ل  .2 په عضله کې  : دسلفاناميدونېه الر دعضيل  څخه چهک دي    ی دپيچکاري شوي ځاوجذب 

   .غلظت په عمومي ډول ديوساعت په موده کې دتطبيق وروسته په الس راځي کونکي اوعالج 

الر . 3 له  الر ېدرګ  له  درګ  حادوواقعاتوکي     ې:  په  زياتره  دسلفاناميدونوتطبيق 

  Haemorhagic Septicemiaدرحم التهاب   ،زوي التهاب  يب  ېلکه دغوالنځ  ،اوشديدوانفکشنونو 

کله     ې بلک  ،مداره توګه با يد درګ له الري سلفا نا ميدونه تطبيق نه شاپه دو   ، کې تر رسه کيږي

    ی نو وروسته له هغه څخه هغه څارو   ی،ي په وسيله مو ثر غلظت السته راغچې  په وينه کې دتداو 
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تطبيق تررسه کوو او موثر    ېله الر   ېا هم د عضلد خويل او ي  ،چې  معده او کوملي يي نورمايل وي

د مونو   ،څخه استعامليږي  ېو کوم شکلونه   چې  له همدغي الر سلفا ناميدون  ،غلظت نورمال سا تو 

 او داي سوديم سلفا ناميد شکلونه دي  

(هغه محلولونه يا بولسونه    Intra uterus administrationق )ید سفاناميدونوتطب  ې درحم له الر . ۴

د عالج    انتاناتو    په معمويل ډول د رحم يا تناسيل مجراء د  ،ترکيب کې سلفاناميد لريچې  په خپل  

ه دغه طريقه کې درمل په تناسيل مجرا کې ايِ ودل  پڅرنګه   چې     .اووقايي په خاطر استعامليږي

  .نو کيداي ش نوي انفکشن منځته راش  ،نو که چريي په ککړو السونو دغه کار تررسه ش  ،کيږي

په سطحي توګه د انفکشن د کنرتول په خاطر د سلفاناميدونو    - په سطحي يا موضوعي توګه:. ۵

په ځينو حاالتو کې    .هوييبکرتيا ضد فعاليت ټ   و سلفاناميدوند  ځکه چې  وينه    ،څخه ډډه وش

خو کله  چې د سلفاناميدونو ،  ضوعي استعامل کيداي ش د زخم رغيدنه وځنډوي  دزحمونو مو 

کيږي استفاده  ډول  سطحي  په  وش  ،څخه  استفاده  څخه  سلفاناميدونو  هغو  د  د     ،بايد  چې 

نو پدي اساس  .  ش    یوري په زياته اندازه رسه جذب کړا څو پ    ،انحالليت قابليت يي زيات وي

ږي د زيات انحالل درلودونکي  چې  یسرتګو کې په موضوعي توګه استعاملهغه سلفاناميد  چې په  

(څخه    Na-sulphanamideله همدغي جميل څخه په همدغه ناحيه کې ديوازن سلفاناميديا)

 يادونه کوالي شو 

ي څخه په  مړي ناحيه د چرک زو و نو بايد ل ، که چريي سلفاناميدونو په موضوعي توګه استعامليږي

 . مکمل ډول پاکه او بيا استعامل ش

 دسلفاناميدونود استعامل موارد 

وي په خاطر استعامليږي   يناروغيو د تداوي او مخن  سلفاناميدونه ديو شمري بګرتيايي،پروتوزوايي

 :يچې ځيي يي په الندي ډول رسه د
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۱  .Joint ill  :    د سرتپتوکوکس په وسيله د غوايي او اسونو بچيو کې د مفاصلو التهاب منځته راځي

   .په وسيله د تداوي وړدي  Sulphamethazinاو د 

ان.  ۲ هضمي  او  کېتنفيس  کې    -:تاناتو  پسونو  او  غواوو  په  توګه  خاصه    Sulphamethazinپه 

د تنفيس او هضمي انفکشونونو په تداوي کې استعاملږي دغه سلفاناميدونه    sulphadimidinاو

ساعتونو پوري خپل غلظت ساتيل      ۲۴نوپدي اساس تر  .   په ورو ډول له بدن څخه اطراح کيږي

هم تداوي وړدي    ،چې دتنفيس ستونزي په څري ښکاره کيږي   Hemorrhagic septicemiaش  

  .څخه هم کار اخيل Sulphaclorpyridinکار لپاره  ېدد

نرم  .۳ کوکسيدوزيس:  انتانات   وانساجو د  لر   Sulphadimethoxin  او  تاثري  اوږد  د  ونکو چې 

زيات د سلفاميتازين په پرتله کم زهريت    ېدانحالليت قابيت ي  ي، سلفاناميدونو له جميل څخه د

  ی دی.دل شو ،ساعته ښو  ۱۰-۵نيم عمريي ، لري په پورته مورد کې ښه موثريت لري 

کوم  چې د    ،ستل کيږيیمنظور دهغوسلفاناميدونو څخه کار اخ  ې پد    انفکشنونه:  ې د بويل الر   .۵

  Sulphisoxazolاساس د    ېنو پد   ،څخه زر اطراح کيږي او دانحالليت يي زيات وي  ېبويل الر 

  ی. کم د ېخطر ي renal crystalluriaځکه  چې د   ،څخه کار اخيل

فيصده او  Na-sulfacetamid  ۱۰حاالتو کې يوازي د    ې پد   :keratitisد سرتګوانفکشنونه او    .۵

  .فيصده څخه کار اخستل کيږي۲۰

نورو کې د   ېي په خاطر لکه کوکسيدوزيس او داسوي اوتداو ید چرګانو دځيني امراضو دمخن  .6

Sulphaguinoxalin     فيصده   ۰،۰۴فيصده په غذا او     ۰،۵دتداوي لپاره     ،ستل کيږيیڅخه کار اخ  

   6۰  سوديم   Sulphadimidinترڅنګ    ېدد  ،عالوه کيږي  ېفيصد  ۰،۰۱۲۵په اوبو کې د وقايي  

 . شو  ی په يو ګيلن اوبو کې ورکوال مييل 

 .په الندي کلينيکي مواردو کې استعامليږي  ېکې سلفاناميدونه او قوي شکلونه يپه يو نوکه څارويو  

 . کېانتاناتو  په ګرام مثيت سهافلوکوسس او سرتيپتو کوسس په •
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هوازت  • کلو سرتيديوم    انتاناتو    په ځينې غري  د  او  عوامل  باکرتيم  فوسو   ، پرينينجنس 

 باکرتونيدونه.

کوملو   • ګيډي  او  سږو  )د  پاسرتوال  او  کوالت،  ات  د  منفي سرتاينونو  ګرام  الرې  ځينې 

 انفکشنونه. 

 کې يې مه استعاملوت. لکه خبيثه پاړسوب.  انتاناتو  په شديدو کلوسرتيد يايت •

، مرکزت عصبي سيستمو غوالنځي، خصيو انساجو )د غوالنځي التهاب د مغز  انتاناتو    د پوستکې

کيږي شمريل  انتخاب  ملړت  دپاره  وړتيا    ،التهاب(  ترييدلو  د  څخه  موانعو  د  چې   ځکه  

 .(۱۰۷:۷)لري

 دسلفآنآميدونو زهريت 

د سلفاناميدونو د استعامل په مهال او يا د زيات مقدار د تطبيق په مهال ممکن يو شمري زهري  

وليدل ش   يې اثرات  اوږدمهايل    رګي الرې د پ تو   ، چې غوره  اړونده زهريت ترمبي کموايل د 

ګر تخريب  یتداوي په مهال، د کاربونيک انهايدريز انزايم تجمع  چې د اسیدوزز سبب ګرځي، د ځ

د سلفاناميد او ترامييتوپرين د ګډي تداوي په  مهال، اپالستیک   ،خاصه توګه په سپيانو کېپه  

په دوران کې او په  غواوو کې  د تايروييد هورمون په    هيموګلوبي زياتوايل د وينې   انيميا دميت

 دنده کې مداخله شمريل کيږي.   

اث  راتلنه معموال  په حاد شکل رسه د زهري  څخه د لوړ مقدار د    له زرقي الرې راتو د ن و منځته 

د الړو    ،چې په همدغه حالت کې ليدل کيږي   ه مهال ليدل کيداي ش او کومي ن ې تطبيق پ

. د تداوي په موخه د تسمامتو د غري  هال او د ادرار د دفعاتو زياتوالی دیبهيدل، استفراق، اس

 (. ۳۸6:۱۹مشخيص تداوي د لي پروتوکول څخه کار اخيستل کيږي)
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 جانبي عوارض 

منځته راځي داحالت زياتره    Renal crystaluriaلپاره استعامل ش نو     ې مود   ې اوږد   د که چريي      

سلفاناميدونه په    . چې د  څاروي په وسيله د اوبو د څ لو اندازه کمه ش   ، هغه وخت منځته راځي 

کې رسوب کوي په خاصه توګه هغه سلفاناميدونه  چې د انحالل قابليت يي کم    pHاسيدي او خنثئ  

   .وي په خآطر تدآوي تر پنځو ورځو زيآته نه ش ي ن خ چې ددغه رآز مشکيآلتو د م    ، وي لکه سلفآتيآزول 

  ي تر عملي   Acetylationوي نو په خاصه توګه د    5-8په دغه ناحيه کې زياتره د    PHڅرنګه  چې  

کې    PHچې په همدي     ،ښه سلفاناميدونه هغه بلل کيږي  .الندي راغيل سلفاناميدونه رسوب کوي

کړي ونه  ش    ېدد  .رسوب  کيداي  کې  دوران  په  تداوي  د  وسيله  دسلفاناميدونوپه  څنګ  تر 

Albuminuri ، Hematuria   همدارنګه ځيني وختونه د    .ناحيي درد وليدل شپ تورګي     او د

د سلفاناميدونو په    ونه. ځيني وختستم متاثريه کيدل هم ليدل کيږيیس    ې ويند    تخريب  ګر یځ

 ،  چې تاثريات يې په پوستکي څرګنديدای ش. ددېوړاندي د حساسيت ستونزه هم ليدل کيږي

يب اشتهايي او د هضمي سیستم اختالالت هم وليدل    د زړه بدوالیڅخه عالوه ممکن کانګي  

 .(۱۰۹۸:۲۷ش) 

هغه حاالت  چې بايد په هغه کې د  : (Contra indication)  استطبابمضاد 

 سلفاناميدونو د استعامل څخه ډډه ويش په الندي ډول رسه دي: 

 متاثريه کوي  Biotransformationچې  ستونزې،ګر نور هغه یيا د ځ  Degenerationر یګد ځ

  ی زياتوال  Methhaemaylubinپه وينه کې د    Haemorrhagiaخونريزي    ،د پ تورګو عدم کفايه

نو ښه به  وي  ډمونو التيام ځنزخڅرنګه  چې د  .  سموم کېتپه    يتونو يرتاو تا  نيرتاته توګه د  صپه خا

 .داوي  چې استعامل نه ش

 اد لري ضه مواد  چې د سلفاناميدونو رسه تهغ

ــ   P.A.B.Aهغه مواد  چې   د هســتي څخه مشــتق   P.A.B.Aهم د  ختامن ولري او ياارسه ورته س

  Benzocain، Butacain،Procain،Procaine penicillinشوي وي لکه موضوعي آنستيتک موآد 
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فوليک اسـيد او هغه امينواسـيدونه  چې  ،  نيکوتنيک اسـيد  B-complexويتامي   ، يو شـمري ويتامينونه  

 (. ۳۴۹:  ۳۲) په خپل ترکيب کې فوليک اسيد يا کولي ولري لکه ګلوتاميک اسيد او ليپوسي 

ضـد موادو تاثريات زياتوي. اندوميتاسـي ، پروبنسـید  او    لې له الرې تطبيق کيدونکو د وينې لختې دخو   

 (. ۱۰۹۸:۲۷سليسیالتونه ممکن سلفاناميدونه د ځاي څخه يب ځايه او غلظت يي لوړ کړي)  

 .اد په و جه يو ځاي نه استعامليږيلسيم د زرش محلولونو رسه هم د تضد ک

 شوي سلفاناميدونه  قوي کړای

Trimethoprim    اوOrmethoprim   چې د   ، د فوليک اسيد مصنوعي انتي اګونيستونه دي(D.A.P) Di 

Amino Pyrimidin   قوي    مشتقاتو څخه شمريل کيږي. ددغو موادو يو ځاي کيدنه  د سلفاناميدونو رسه

مشتقات او يا هم سلفاناميدونه په يواځي توګه استعامل    ( D.A.P  (منځته راوړي. که د    ميکروب ضد اغيزې 

ډول استعامل    ې خو کله  چې دغه دواړه دوايي په يوځاي   ، نو باکرتيو ستاتيک اغيزي له ځانه ښايي  ، ش 

په وترنري  ډول  په عمومي .  خواص لري  synergisticو دبل رسه  او ی يي  نو باکرتيو سيدال اغيزي ښ   ، ش 

م  تراي  کې  او توپريم  ي طبابت  ډلې   ر او  د  دسلفاناميدونو  پريم  يا    sulfamethaxanzolڅخه    ميتو 

sulfadiazine   اويا هم sulfadoxin     د يو ځاي کيږي   ۱و ۵رسه  مستحرضاتو    D.A.P)) . د   په نسبت 

 .فارماکوکنيتيکي اغيزي په يو شمري نوعو کې څيړل شوي دي 

دپالزما د    %60ب څخه وروسته  په شحم کې منحل دي او د جذ  Trimethoprim)تراميتوپريم )

رسه تړاک مومي دغه   درمل غريايون د يفيوژن د عميل په وسيله توزيع کيږي او په زياتره    پروتيي

  په ترڅ کې يې   ې  د عملي  oxidationګر په وسيله د  یانساجو مايعاتو کې موثر علظت توليدوي د ځ

 .(۸۵۴:۲۴)امن فرمول په شکل کې وګوريد تراي ميتوپريم ساخت ،ميتابوليزم تررسه کيږي
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 (. ۸۲۵:۵ (ورته وايلساختامن  ساختامنونه او د  ميتوپريم تراميتوپريم راو د شکل:.  4-4

   ،يييا وسيع تاثريات له ځانه ښ  broad spectrum: په يو ځاي شکل رسه    د ميکروب ضد فعالیتونه

دغه ډله کې  چې   چې هوازي او غري او غري هوازي ګرام مثبت اوګرام منفي باکرتياوو اغيزمن دي 

protozoa،Chlamydia ،nocardia ،interobacteria ،ددغه   د مالريا پرازيت وررسه  حساس دی

کوم  چې په يواځي ډول    ،يکرواورګانيزمونو هم موثريت لرياشکل په يو شمري هغو م  ي ترکيب يوځاي

يي په مقابل کې     Ps.aeruginasa،mycoplasma ،leptospira ،rickettsiaپرهغوي تاثري نه لري   

   .مقاومت لري

 جانبي عوارض

تر لس چنده د نورمال کلينيکي مقدار د تحمل وړ دي. په   مرکباتو  جانبي عوارض کم او DAP د 

چې     ،توليد متاثیره کوي  ، نو د وينېهغه صورت کې  چې په دوامداره توګه استعامل کړاي ش

استعامل قطعه    م کفايي په وجه ده او که چريته يې دغه ستونزه د فولينيک اسید د تشکیل د عد

 (. ۱۲۸۹:۱6)ش نو په تدريجي ډول به سمون راش 

 نايرتوفورانونه 

کوم      انتي بيوتيکونو له  جملې څخه دې،  پراخي ساحي د  دغه ډله انتي بيو تيکونه هم صناعي

ـ نايرتو    ۵ګروپ  رسه وصل ده. په دغه ساختامن کې د    ، هغه  چې د نايرتو  چې د فوران حلقه لري
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مواد په ګرام منفي او ګرام مثبتو ګروپ ددغو مرکباتو د ميکروب ضد فعاليت لپاره رضوري ده. دغه  

ډول په اساس باکرتيو ستاتيک  او باکرتي، سيدال   واوو  باندي اغيزه لري. د تاثريباکرتياوو او پروتوز 

خو داک ښکاري  چې هغه    د تاثري ميکانيزم يي معلوم نه دی،  دواړه ډول اغيزي لري. که څه هم 

يتابوليزم کې ترينه کار اخيستل کيږي. داک کوم  چې د کاربوهايدريتو په م  ،انزايم نهي کوي

کوم  چې بيا وروسته ډي اين   ،چې په باکرتيايي حجرو کې په  ميتابوليتونو بدليږي   ،نظر هم شته

 (. ۱۸۹:۲۱آي په دندو کې مداخله کوي )

 
 ي ساختامنونه.نايرتوفورانونو کيميايد يو شمري . شکل: ۴-۵

www.researchgate.net/figure/6420324_fig1_Fig-1) ( 
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په موضوعي شکل د زخمونو پوستکي سرتګي غوږ او  :( Nitrofurazon نايرتوفورازون) 

تناسيل مجرا په امراضو کې استعامل لري په سيستميک شکل په لويو حيواناتوکي استعامل  

په   دغذايي مکملنلري خوپه چرګانوکي دکوملو په کوسيدوزز کې استعامليداي ش. معموالَ  

 په يو ټن خوراکه  کې عالوه کوي. ګرامه ۵۰۰۰-۵۰شکل 

په شـکل کارتري  دغذايي مکمل دازيړ رنګه پوډر دي زياتره د   :(Furazolidone زوليدون )فورا

اخيل  ميکروب ضــد تاثريات يي د  نايرتوفورازون او نايرتوفورانشــي په پرتله زيات دي . په ګرام  

نوعو اغيزي لري او  معموال د منفي او ګرام مثبتو دواړو ډوله باکرتياوو  هسـتومناس او اميرييا په  

 په ضد ترينه استفاده کيږي. انتاناتو   داخيل

  ي چرګانوکي په کوکوسيدوزز په  هضمي معاي  انواعو کې موثريت لري  په   salmonellaدغه درمل

. د تطیبق مقدار  داي شيپه نارغيو کې استعامل enteritis dysentery giardiasis انتاناتو   الري

دپاره.    وزن دوه څيل په ور  کې د يوي اونۍ ګرامه په کيلو  مييل    ۱۲-۱۰يي  په خوسکيانو کې  

 ( .۱۸۹:۲۱فيصده په غذا کې د لسو ورځو لپاره ) ۰،۰۴چرګانو ته د 
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مـقاوم او ـپه کـمه زيړـته ورـته رـنګ لري د حرارت ـپه مـقاـبل کې :  (Nitrofurazonـنايرتو فورازون)

ه مسـتحرضـ په موضـوعي توګه د پوسـتکې زخمونو سـرتګې اندازه رسه په اوبو کې منحل دي دغ

و د کوکســــيدوزز ـپه ـناروغي کې  د چرـګان ،کې اســـتعامليږي  انـتاـناتو  ـپه  غوږ او تـناســـيل الرې

 اخيل. دخولې له الرې هم کارترې

ايرتوفورنشـــن ) اثري لرونکي پوډر دي، د ګرام منفي اوګرام  ت  :(  Nitrofurantionـن لخ پراخ ـت

دي اغيزمن دي ه وړاـن اوو ـپ ت بکرتـي ه دېمثـب ه الرې څخـه بې ـل ايکروفلورا    ، د کوملو ـل چې ـم

اثريه کړي ه ښــــه ډول رسه ـجذمـت ه کوم    ادرارې الرې څـخه بېد    يې  فيصــــده  ۴۰بيږي او  ، ـپ   ـل

رې دغه درمل څخه د ادرااغيزې ـښيې، له   bacteriocidalڅخه اطراح کيږي. په ادرار کې  بدلون

وزن په ور  کې دري ځله د  ګرامه په کيلو مييل  ۴کې کاراخيل. په ســپيانوکي   انتاناتو    په الرې

وزن دوه   ګرام په کيلوګراممييل   ۳،۳هم کيداي ش  ، دعـضلې له الرېتطبيق کيږي  ورځو   5-7

ه ور  ه الرېکې ورکړاي ش  ځيل ـپ اره د خولې ـل ه     ، د انســــان لـپ همييل    ۱۰۰-۵۰څـخ  ګراـم

 .د پاره استعامليږي انتاناتو  د څلورځلې په ور  کې دادرارې الرې

زيايت مودېنايرتوفوران اويا د  اندازه رسه زهري دي    ،لپاره استعامل ش  ونه که لوړ دوز  لوړه  په 

mutagenic  اوneurotoxic  لري د    .تاثري  کې  حيواناتو  اهيل  بهيدن په  خون، ،  ويني  يب    کم 

ګرځي استفراق سبب  او  کې    .اشتهايي  مرغانو  راوړي  cardio toxicityپه  زهري    ،منځته  ددغو 

او ادرارې    انتاناتو    ي او د کوملو اغيزوپه نظر کې نيولو رسه دنايرتوفورانونوستعامل يواځي په موضوع

محدود  الرې لرينا  ،وي  پوري  قابليت  دانحالل  اندازه رسه  کمه  په  پارازوليدون  او     ، يرتوفورازون 

  Naldixic acidنايرتوفورانونه او    ،بيږيهمدارنګه  د خولې له الرې د تطبيق څخه وروسته نه جذ 

استعامليږي  antagonisticيو ځاي   نه  امله  له  د حلقې  ،اثراتو ددرلودلو  نايرتوفوران  په    د  څخه 

   .ه مرکبه په تداوي کې استعامليږيخويواځي پنځ ،زرګونو مرکبات السته راځي
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 فلورکوينولونه   

فلورین    ،د کار بوکسیل ګروپ  فلورو کینو لونه هغه مرکبات دي، چې په خپل ساختامن کې  میا:يک

عيف  ضکوينولونه    . له حلقې رسه ن تي وي   quinoline   اتم او داسې د پیرازین حلقه ولري، چې

 په زرقي شکل رسه کارول کيږي.   يت لري. په اوبو کې منحل مالګې يې صاسیدونه  او ليپوفليک خا

 
 ( ۸۹۹:۵فلورکوينولونو کيمياوي ساختامن ) . شکل:4-6

 

فکر   داک  او   مطالعه کیدو  که څه هم مخکی دغه ګروپ چې دکنیولونو تر عمومي عنوان الندې

په شان د انتی      Nitrofuranes او      nalidixic acid  ولونه دنورو مرکباتو لکه  نکی  چې  ،کیدو

  چې فلوروکینولونه د ادرارې الرې  ،.  وروسته دا وموندل شوه سپتیک ) ادرارې الرې ( خواص لرې

 . (۳۵۰:۱۴ (وړيبر سیره نور سیستمیک انفکشنونه هم له منځه  نتاناتو د ا

   دتاثیر میکانیزم

     DNA  gyrase   توګه د   انزایم ته وقفه ورکوی او په دې  DNA    رشتو دتاويدو مخه نیول کیږي

او د تاثري ساحه يي   ینولونه باکرتیوسیدال  خاصیت لري. فلوروک اوپه جال جال توګه تشکیل مومي

   ، سب يونهونو څخه جوړ شوي دي    Bاو     Aد     Topomeraseتوپومريز     DNA gyraseپراخه ده.  

ونيټ باندي اعيزه لري. دا په  په برخه يا سب ي    Aنهونو کې فلوروکوينولونه د  چې په دغه دوو يو 

سب يونټ برخه کار کوي او     Bچې په يت لرونکو کې د ورته فعاليت لپاره د     ،حال کې ده  داسې
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ده وجه  کيږي.    يې     فعاليت   ې چ  ،همدا  متاثیره  نه  وسیله  په  فلوروکوينولونو  د  د  که چريي  خو 

په    ۱۰۰۰-۱۰۰ت د  دفلوروکوينولونو غلظ نو يت   ږي،ليرت پالزما کې ورسيمييل  مايکرون  پوري 

حال کې ده  چې د اړونده حساسو باکرتياوو   هم متاثیره کيداي ش . دا په داسېلرونکو حجرات 

 . ( ۹۸۹:۲۴کې ده)  ليرتمييل کرون ګرامه په ماي ۱۰-۰،۱موثر غلظت  ،په وړاندي

 فارماکوکنيتيک 

له الرې جذب  توګه    ،ښه جذبیږی  : دخولې  په  یو   سپیانو کی  دتطبیقپه  دمثال  څخه وروسته 

دری ساعتو ته رسیږی . د فلورو کوينولونو   ې او نیم عمر یېيموثرغلظت ښ  ساعت په پالزما کې

د مثال په ډول په سپيانو او   ،جذب د څاروي په نوعه او د فلوروکوينولونو په  نوعه پوري اړه لري 

په داک حال کې  چې د    ،ب کيږيذ فيصده ج  ۱۰۰فلوروکوينولونه     پيشوګانو د خولې له الرې

فيصده په وړوکو اسونو    6۸پروفلوکزاسین  يلکه س  ،يجذب يي په اسونو کې فرق کو   خولې له الرې

فيصده      6۳  حال کې  چې ايرنوفلوکزاسي    ه بالغو اسونو کې جذبيږي. په داسېفيصده پ  ۱۰او  

ب مکمل او د پوستکي رې جذله ال   ده په مرغانو کې جذب لري. د  عضلېفيص  ۴۲په بالغو اسونو او  

الرې تقريبا  الندې  يوې  ًِ څخه  د  دي.  مخې   بېتجر   مکمل  شوي  له  چريي   ده،  معلومه  که 

نو نيم عمر      ،تطبيق ش  په کيلو ګرام وزن غواوو ته د رګ له الرېګرامه  مييل    ۵ايرنوفلوکزاسین  

او   ۵،۹نو په ترتيب رسه     ،تطبيق ش  خو که د عضلې  يا پوستکي له الرې  ،ساعته  ۱،6۸به يي  

 .(۹۹۵:۲۴)ساعته به وي ۵،۵۵

باندي وصل شو   :ميتابوليزم  په حلقه  په  ډ     ميتبل ګروپ د   ي، يد پپرازين  ي ميتيليشن عمليي 

. دمرکزي  ږيفيصده پوري رسي  ۵۰-۱۵او د ميتابوليزم اندازه  ،  ګر کې تر رسه کيږي یوسیله په ځ

 په شمول توزيع کيږي. پروستات  او  وکيډولو برخو ته ه عصبي سیستم په شمول دبدن ټ 

ولیتونه او فعال شکل ددوا دادرارې الرې او صفرا له الرې اطراح کیږي، نو په دې  میتاب  :اطراح 

ح د ګلومريويل  اطرا  . د پ تورګو له الرې( ۳۵۱:۱۴)توګه په پ تورګو کې اعظمي غلظت  تشکیلوي

د فعال جذب عمليي په وسیله تر رسه کيږي .  په ادرار کې    فيلرتيشن او د نږدې تيوبولونو له الرې
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ساعتونو کې لوړ وي او د کرستايل رسوباتو د جوړيدو   ۲۴غلظت  د تطبيق څخه وروسته په ملړنيو 

غلظت  شیدو کې هم په لوړ  ني وختونه پهوځي او ځي  يره هم شته. تړيل شکل يي د صفرا له الرېو

 .www.merckvetmanual.com رسه ليدل کيږي

ساحه  بیوتیکونه دي: رسه    دتاثیر  انتي  درلودونکي  دپراخې ساحې  فلوروکینولونه     . ددې چې 

ښه اغيزي لري. په ګرام  (زياتره په ګرام منفي باکرتياوو  )په  ځانګړي توګه اينتريوکوکونو باندي  

غلظتونو باندي پري اغيزه   فرق کوي او په بيالبيلو پالزمايې  رسه  ې اغيزېباکرتياوو باندي يمثبتو  

يوازي په    کې استعامل نه لري او استعامل يې  لري. نوي فلوروکوينولونه تر اوسه په حيوان طبابت 

شمري   يو  کيږي.  استفاده  ترينه  توګه  تجربوي  په  يوازي  او  دي  محدود  پوري  طبابت  انسان 

فلورکوينولونه لکه موکزي فلوکزاسي، ګهيفلوکزاسي او پرادوفلوګزاسین  په ګرام مثبت کوکاي غري  

ښ باکرتياوو  لري)  ېهوازي  مرکباتو،    .(۹۸۹:۲۴اغيزي  بيتالکتام   ، کينولونو  فلورو  د 

موجود   اثرات  سيرنجیستیک  منځه  تر  ميرتونيدازول  او  کليندامايسي   ، امينوګلوکوزيدونو 

 .  (www.merckvetmanual.com)دي

 استعامل   ترکیبات او په تداوي کې

د پوستکي، تنفيس او ادرارې      Enrofloxacin وګانو  او مرغانو کې ايرنوفلوکزاسي  په سپيانو، پیش 

ه عالوه په غواوو کې د  څخ   لپاره کارول کيږي. ددې  انتاناتو    ( د) د پرستات التهاب په شمول الرې

 د تداوي په موخه کارول کيږي.  انتاناتو  د تنفيس الرې

په    انتاناتو    د  Mannheimia sppد      انتاناتو    د غواګانو د تنفيس    Danofloxacinدانوفلوکزاسي  

 شمول استعامليږي.

په تداوي کې     انتاناتو    په   د پوستکي تنفيس الرې او ادرارې الرې   Difloxacinداي فلوکزاسین  

 يه سپيانو کې کارول  کيږي.
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رو په تداوي  ال   تنفيس او ادرارېوکزاسین د پوستکي  او ماربوفل   Orbifloxacin اوربيفلوکزاسین  

، په غذا توليدونکو څارويو کې  د انسان ليبل لرونکي  وګانو کې کارول کيږيکې په سپيانو او پيش

 . ( ۳۵۰:۱۴فلوروکوينونولونو استعامل منعه دي)

خو په سپیانو کی   ،دواړو الرو څخه یوشان   دخولې یا عضلې  Enrofloxacin  2.5 mg/kg  :  تطبیق

 . ساعته په فاصله رسه استعامل ش ۱۲د  په زرقي شکل نه استعاملیږي . ښه به داوي، چې

رسه یو شمیر نور مرکبات هم په دې ډله کې شامل دي، تراوسه ال په انسان طبا بت    رسه  ددې

 .  کې ترینه استفاده کیږي

څرنګه  چې ښه موثريت پراخه د تاثري ساحه او انساجو ته ښه د ترييدلو توان  او ښه تحمل لري نو  

  انتاناتو   خو بايد په وړوکو   .استعامليږي  ،نده تداوي کې  چې سببي عامل يي معلوم نه ويو ړ اپه  

او     انتاناتو    کې په زرقي ډول استعامل ش او په ژورو  انتاناتو    کې استعامل نه ش. په شديدو

رام منفي بکرتياوو په  کې هم ښه موثريت لري. ددغه ډله موادو څخه د ګ   انتاناتو    حجروي داخل ال

 يا، د پ تورګي انفکشنونه  پوستکي او سرتګې متنفيس، د نس انفکشنونه سپتسی   وسیله راغلی

کارول   لتهاب او د تيونو په التهاب کې، پروستات انفکشن، اوستيومياليتیس  د مفسلونو ا انتاناتو 

 . (۲۰6:۲۱)  کيږي

ګرامه په کيلو وزن د  څاروي د  مييل    ۲۰-۱۰وګانو ته  نورفلوګزاسي: سپيانو او پيش  :طبيق اندازهت

 ورکول کيږي. په يوځل  خويل له الري

 . ګرامه په کيلو وزن د خولې له الرې دوه ځلې په ور  کېمييل  ۱۵-۵سيپروفلوګزاسي:  

يو ځل په ور     ګرامه په کيلو وزن د خولې له الرېمييل    ۵ايرنوفلوګزاسي : سپيانو او پي وګانو ته  

 .ورپيس د خولې له الرې ،ګرامه  په کيلو ګرام وزن د پوستکي النديمييل  ۲،۵کې يا 

 .ته پنځوس پي پي پي ام  په اوبو کېچرګانو 

  ، ګرامه په کيلو وزن د پوستکي الندي  يو ځل په ور  کې مييل    ۷،۵-۲،۵غواوو او خوسکيانو ته:  

 .کيل ګرامه په کيلو وزن د خولې له الرې ۵- ۲،۵ورځو کې  ۲۸خوسکي په ملړيو 
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 .ګرامه يو ځل په ور  کېمييل  ۵-۲،۵وګانو ته ماربوفلوکزاسي: سپيانو او پيش

 . (۲۰6:۲۱)ګرامه يو ځل په ور  کېمييل  ۵- ۲،۵و او سپيانو ته اوريب فلوګزاسین: پيش

 مقاومت   ېيبکرتیا

ډول لیدل کیږي، خو ددې رسه رسه هم  ې مقاومت په نادر  بکرتیاو   ه مقابل کېپ  درمل  ددغې ډلې

ډیرې مودې لپاره واقع ش، نو  مقدار الندې د    تداوي څخه په ټيهه اندازه   د  که چیرې بکرتیاوې 

 . رسه نه ن يل  D.N.A  gyrase  درمل  ي، په دې حالت کېياو مقاومت ښ  میوتیشن منځته راځي

 عوارض   جانبي

تيزي رسه   په  چې  کې   څارويو  هغو  او  ځوانو  په  التهاب    ،مومي  وده  فلوروکوينولونه     درشاينو 

(Arthropathy)    اوو د هفتي عمر کې د دغه ګروپ دو   ۲۸-۴منځته راوړي. سپيان زياتره د ژوند د

د بندونو پاړسوب    خ کيږي. په دغه ډول څارويو کې ګوډوالیرسه م  تطبيق په وجه د يادې ستونزې 

نځته راغيل. په  مکوم عوارض نه دي  کې د استعامل په وجه يې   ليدل کيږي. د حاملګي په دوران 

چې    ،د تطبيق په مهال عصبي ن ي ليدل کيږي او داک عقيده موجوده ده   لوړ مقدار رسه يې

 .(۱۰۰۱،۱۰۰۲:۲۴ترانسميهر د منع کولو په وجه وي ) GABA د 

 د بيتا لکتام انتي بيوتيکونه   

نو په   ،حلقه لریي ساختامن کې د بيتا لکتام يڅرنګه  چې دغه انتي بيوتيکونه په خپل کيميا

   همدي وجه ورته د بيتا لکتام مرکباتو نوم ورکول  شوي او دغه ګروپ دوه نور ګروپونه  پنيسلينونه

په بر کې نييس.   ونه سپالوسپورينو  ا  

 پنيسلينونونه 

کال په  حيث  په  مادي  لرونکي  تاثرياتو  ضد  ميکروب  يو  د  کېميالدي    1929  پنيسلي  د    کال 

Alexander Fleming    يو   .وسيله ومومندل شو په د    هغه داچې،ه  و تصاديف  پي ه    هدغه پي ه 

staphylococcus   کلچر په تصاديف توګه notatum،  Penicillinium   پدې   او   په وسيله ککړيږي  

درول شوي ده  په وسيله  P. Notatumچې د بکرتيايي کلچر وده د   ،کې فلمينګ دا وموندله   تر 

  پدې   ی  کي ود. د  penicillinنوم    پريوي رسه د همدغې مادېڅخه په  کو د نوم  پننو فلمينګ د پ،  
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هغه مهال  ګهه ورڅخه    همداوه  چې   ،چې دغه ماده په خالص شکل رسه تهيه کړي   ، ونه توانيد

 (. ۱۹۱:۲۱پورته نه شوه )

   ، وموندل شوه   اووهنتون کې پنيسلي په غري خالص شکل تهيه  پ په    oxfordد    م کې  1941په کال  

  يس کې د انګلکال    1941په      .  چې ښه مواد دي او د شيموتراپي له  نظره د خاص اهميت وړدي

کې په خالص ډول السته    1949باالخره په کال    ،هدو او امريکا حکومتونو پدې اړه زياته د لچسپي وښ

 .( ۷۲۷:۱۵ (راوړل شوو

پنيسلني منابع د    

د   خاطر  پـــه  راوړلو  السته  د  پنيسلي  د  هم  څه  کار     Penicilliniumکه  څخـــه  نوعو  زياتو  د 

 Penicillinium خو د تجارت په ډگر کې د پنيسلي لـــــه  دوو مهمو نوعو هر يو  ،اخيستل کيږي  

natotam    اوPenicillinium  chrysogenium  .اخيل کار   Penicilliniumچې     څرنگه  څخه 

chrysogenium     د Penicillinium notatum    نو په دې اساس    ،کوير په پرتله زيات حاصل و

طب د  کې  تجارت  پـــــــه  کيږي.  ترې  استفاده  يې  یزياته  يوه  نوعې  چې   دوه  پنيسلينونو   عې 

penicillin (Benzyl P)   او بل يې(Phenoxy Penicillin) Penicillin V     دت،  چې  لومړه نوعه

يې د استيک اسيد په موجوديت کې د پنيسلي کـريزوجنيم او دوهم ډول د فينوکيس استيک  

 (. ۱۵۱:۵څخه السته راځي)  P. Chrysogeniumاسيد په موجوديت کې

ي ساختامن  ي کيميا   

دوه   کې  ساختامن  کيمياوي  خپل  پــــــــــــــــه  يې  پنيسلينونه  يوه  چې   حلقې   مهمې 

 . لري په نامه رسه ياديږي   Beta lactamاو بــله يې د   Thiazolidonد
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 د پنيسلينونو عمومي ساختامن ښيي. :شکل .۴-۷

 دتيازوليدون حلقه    .1

 د پيتا لکتام حلقه  .2

 بيتا لکتاميز انزايم د تاثري ځای  د .3

برخه .4 جوړيدو  د  مالګو  د  پنيسلي  نيمه      د  د  ښايې   چې   موقعيت  تاثري  د  انزايم  د 

 مصنوعي پنيسلينونو پـــــــــــه منځته راوړنې کې بې سارت اهميت لري. 

جذب او انحالليت    ،موقعيت کې د ايرتو د مالگو اتصال پنيسلي ته پايدارواىل ورکــوي   .5

 يې متاثره کوي.

سلي د مختلفو مالگو په منځته راوړنه کې اهميت لري. پــــــــــــه دغه برخه  نيدغه موقعيت د پ

 .  (۳۵۲:۱۴)رسه د پنيسلي مالگې منځته راځي  پوتاشيم،  پروکايي په وصل کيدو   کې  د سوديم،  

 طبيعي پنيسلينونه  

البیل شکلونه بازار ته معريف  ترکيبي پنيسلينونو بيکه څه هم اوس مهال نوي په خاصه توګه نيمه 

خو بيا هم طبيعي پنيسلينونه په لوړه فيصدي رسه په  حيوان کلينيکونو کې  ،  شوي دي    کړای 

په برخه کې موثريت  لري. په دغه    انتاناتو    استعامل او د حساسو باکرتياوو په وسیله منځته راغلو 
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چې  د څارويو په      Penicillin G (benzylpenicillin) ييبرخه کې دوه مهم پنيسلينونه  چې يو  

په درملنه کې کارول کيږي  چې مثبتو بکرتياوو په وسيله منځته   انتاناتو    ټولو  نوعو کې د هغو 

د تداوي په موخه د اوږدې مودې د    و  انتانات  د ګرام مثبتو بکرتياي    Penicillin Vراغيل وي او  

 (. ۳۵۲:۱۴وګانو او سپيانو کې کارول کيږي)خولې له الرې تداوي لپاره  په پیش

 د طبيعي  پنيسلينو خواص 

جملې څخه د سوديم ، پوتاشيم، کلسيم مالگې په زياته اندازه رسه په اوبو   سلينونو له نيد بنزايل پ

. په وچ محيط کې د  پنيسلينونو  کل په کمه اندازه رسه منحل ديخو د  پروکائي ش   ،کې منحل دي

څو مياشتو پورې پايدارې لري. پداسې حال  د حرارت کې  تر     025Cد سوديم او  پوتاشيم اشکال په  

 وب محيط کې خپل د ميکروب وژنې خاصيت له السه ورکوي.کې  چې  په مرط

خو    ،د اسيدو په مقابل کې مقاومت لري     Penicillin Vيا    پوتاشيم پنيسلي  که څه هم د فنوکيس

د اسيدو قلوي او حرارت په مقابل  کې تخريب کيږي. د بنزايل پنيسلي له پاره    ه يېشکلون  نورو

زياتره    کې تر يوې هفتې ساتل کيدات ش.  04cچې  د حرارت په      ټاکل شوي،   PHلوړ     6.5

خو د لندبل په صورت کې خپل قدرت د السه ورکوي   ،پنيسلينونه په وچ شکل خپل خواص سايت

(۷۲۷:۱۵ .) 

ساعتو پوري د استعامل وړ    ۲۴محلول شکل  د اطاق په تودوخه کې جي تيار شوی    -د پنيسلي  

لپاره د استفادي وړ  د سانتي ګراد کې وساتل ش د اوو ورځو    درجې  ۸-۲او په یخچال کې که  

د استعامل   ورځې  ۱۴استعامليدونکي ګډ شوي پوډر په پورته درجه کې    دي، او د خولې له الرې

 .(6۰۳:۲۰)وړ دي

څو پوري جذب    ،ونو رسه يو ځات کويپروبنسید او يا غوړين محلولونه  د پنيسلينپروکاتي  یا هم 

 او تاثري موده يي زياته ش. يې ورو ش  

 د تاثري ميکانيزم 
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چې  حجروي     رضوري ده،  ورتههغه بکرتياوې  چې  د منو په حالت کې وي او تکه کـــــــوي نو 

پاره حجروې   ،ديوال جوړ کړي له  بکرتيايې حجرو  د  وړ دت.  ديو   ځکه  چې   اهميت  د خورا  ال 

ديـــــــوال له يوې خوا د بکرتيا راهري شکل سايت او د بلې خوا د محيطي فشار په    حجــــروې

 کوي. څخه ساتنهمقابل کې د بکرتيا 

چې يو يي د حجروي    ،کرتيوسیدال خاصيت ښييپنيسلينونه د دوه ميکانيزمونو په وسیله خپل با

ديوال  د جوړيډو په مهال د ترانسپپتديز منعه کول دي او بل  دا  چې د بکرتيا حجروي ديوال  يوه  

  . ده  رسه  برخي  يوي  د  پنيسلي  د  مشابهت  حجروې برخي  پروسه    ديـوال  د  جوړولو    د 

Transpiptidase    ې    هغــــه دا  چ  ،انزايم فعاله ونډه لريPiptidoglycon     ترکيبوي کوم  چې  د

دغه انزايم ته توقف ورکوي چې په       Penicillin ديوال په تشکيل کې اساک رول لري.  حجروې

نتيجه کې حجروي ديوال نه ترکيبيږي او کـه ترکيب هم ش ډيــــر نرت وي او د محيطي فشار په  

مقابل کې مقاومت نه لري.  چې  په دې ترڅ کې په زيـــــــاته انـــــدازه اوبه بکرتيايې حجرې ته  

 .(۲۱۱:  ۴) سبب گرځيميکرويب حجرې د انفالق  داخليږي او باالخره د 

 فارماکوکنتيک  

د تطبیق څخه وروسته يو مقدار د تخريب رسه مخ کيږي او په    جي  د خولې له الرې   -پنيسلي  

شخوند وهونکو حيواناتو کې د تداوي غلطت د منځته راوړلو په خاطر بايد د نورمال مقدار پنځه  

د تطبيق وړ    ه معده لرونکو حيواناتو کې د خولې له الرېوي په ساد  -چنده تطبیق ش. پنيسلي  

خو که    ،څخه په فوري ډول جذبيږي  په  شکل د زرق له ساحې نه د اوبلن محلول  دي. پنيسلينو 

الرې    ي او دغه ډول محلولونه بايد  رګ له ځنډيږ   ، نو جذب يېغوړين محلولونه وررسه يو ځاي ش

کلـــــــــه  چې  محدود تاثري لرونکي پنيسلينونه د عضلې او يا هم پوستکې   زرق نه کړاي ش.  

او د    وروسته په وينه کې کې اعظمي غلظت توليدوي   قيقېد  30-15الندې تطبيق کړات ش نو  

پنيسلينونه د بدن ټولو برخو ته    .د څاروي نوعي ته په کتو دوه ساعته موده نييس  خولې له الرې 

کمي توزيع  ،  چې د ترييدو قابليت ورته کم ده   ، خو غرضوي، هډوکي يو شمري ساحېتوزيع کيږي
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موجود وي ښه د نفوذ قابليت لري. زياتره په    انتان خو که    کيږي. د مغز د باريرونو څخه نه ترييږي 

ميتابوليزه کيږي او ميتابوليتونه يي د    فيصده يې  ۲۰غري فعال شکل د بدن څخه وځي او يوازي  

حساسيت په منځته راوړلو کې رول لري. د حاملګي په دوران کې د توزيع قابليت زياتيږي  چې دا  

اطراح او د بنزيل پنيسلي لپاره   فيصده د پ تورکي له الرې ۸۰-6۰کار تداوي غلظت را کموي.  

فیصده د د پ تورګي له    ۲۰فيصده په ملړيو شپږو ساعتونو کې تر رسه کيږي.    ۹۰د ټول مقدار  

او پايت يي د نږدي برخي د    الرې په وسیله  اطراح شوي پنيسلي څخه د ګلومريويل فلرتيشن 

 .(۲۲6۸:۱6)پورت عمليي په وسیله اطراح کيږي ستيوبولونو په وسیله د فعال تران

 د طبيعي  پنسيلينونو د تآثري ساحه 

باندي تاثري لري  چې     اورګانيزمونو   هوازي او غري هوازيدغه ډله پنسيلينونه زياتره په ګرام مثبتو  

ډلې  ، Staphylococcus agalactica ،Streptococcus ،Corynebacteriumڅخه    ددغې 

Staphylococcus، ،Cl.tetani ،B.anthracis ،Leptospera canicolla ، Nomococcus 

،Lesteria ،Fusiformis nodosus ،Nocardia spp ، Arcanobacterium pyogenus    او داک

 . ( ۲۲66:۱6) لري  وررسه حساسيتنورو 

  E.coli،Shagilla ،Protus ،Salmonella ، Brucella، په يو شمري ګرام منفي باکرتياوو باندي لکه  

باندي    E.coliرسه رسه که چريي په لوړ دوز رسه استعامل ش نو په    نلري. خو ددېباندي تاثري  

په    څنګ  تر  ددي  لري.  هم     Actinomyces ovesاوActinobacilosis تاثري  فنګسونوباندي 

چې    ،پورته توضيحاتوڅه داک معلوميږي فنګسونوپه نوروګروپونوتاثرينه لري. د خود  مؤثريت لري.

يا  یطب لري  طيف  محدود  پينسلينونه  ګرام کرو مي  ۰،۰۵-۰،۰۳.    دي  Narrow spectrumعي 

او   باکرتيوسهاټيک  کې  وينه  مييل  هر  په  انداز     ۰،۵-۰،۳غلظت رسه  ګرام  غلميکرو  ظت رسه  ه 

 . باکرتيوسهاټيک خاصيت ښيې
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تنفىس سيستم د د  نوکه څارويو  يو  د  راغيل عفونتونه)  وسيله منځته  په  نوعي    د سرتيتوکوکس 

نوعي   انتاناتو   لکه  دخرو سرتيپتوکوکس  ده(  انتخاب  د    لپاره ملړت  لکه  باکرتياوي  هوازت  غري 

 .(۱۵:۸)يې تيتانوس دي  کلوسرتيد يا نوعي  چې  څرګند مثال

 د پنسيلينونو کلينيکي استعامل 

د ماسهايهيس هغه شکلونه  چې د پنسيلي رسه د حساسو   -:Mastitis  يا  د غوالنځي پاړسوب  .1

خو   سيله په ښه ډول رسه د تداوي وړ دې، د پنسيلي په و   ،اورګانيزمونو په وسيله مينځ ته راځي

.  په وسيله مينځته راځي     Streptococcusاکهه شکلونه د    mastitisچې د    ،داهم د يادون وړ ده

يونهه د سوديم يا     ۳۰۰۰۰   ي  ږستل کييپدي منظور د پنسيلي د اوبلنو محلولونو څخه کار اخ

په نسبتا ګرم شکل  هر يت   د تيونو له الرې ،فزيولوژيک سريوم رسه ګډ مييل   ۵۰ د  ن شکلئپروکا

يت کې او  يونهه  په هر  ۳۰۰۰۰۰.  د لوښلو څخه وروسته د ښه موثريت په موخه ياستعامليږ کې

پروکائ يونهه  يولک  پنيا هم  يو ګرام سرتيپتومايسي هايدروکلورايد رسه   پنيسلي د  له ن  يسلي 

هم په ورته واقعاتو    يې   ددې تر څنګ د عضلې له الرې تطبيقاتډیر موثر دي.    یوازي شکل څخه

 . کې ښه نتيجه ورکوالي ش

د پنسيلي  په ملړيو کې    ،په آسونو کې مينځ ته راځي: دغه ناروغي   Strangles. یا مغو ناروغي  ۲

د پنځه    وزن  د عضلې له الرې   منظور يو لک يووهه په کيلو   په همدې      ي،په وسيله د تداوي وړ د

 ورځو لپاره ورکول کيږي.

 ي.لپاره هم په آسونو کې استعامليږد بندونو ناروغي    -: Joint ill. دبندونو ناروغي  ۳

 په ځنډمنو تنفيس  انتان ستونزو کې  چې د حساسو اورګانيزمونو په وسيله مينځ ته راغيل وي.   .  ۴

 څخه د وقايي په خاطر  Cl. tetaniپه وخت کې د   Castration. لکه د  کلوسرتيديان ناروغۍ . ۵

 ناروغي.  Botulis او د

د تداوي په موخه بايد د ناروغي په  ملړن مرحله کې او په    Black leg:-. د  تورلينګي ناروغي يا ۷

تطبحهغه سا تکه مومي، چريته  چې  ق شیه کې  زهر    ځکه     ،عامل  وسیله  په  عامل  د  چې 

 ي. توليدويږ
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د انرتکس يا تور ټپ ناروغي په  تداوي کې  په ملړنيو مرحلو کې    -:Anthrax  . د ټک ناروغي يا۸

د    وزه يونهه په کيلو وزن  د دری د  ۱۰۰۰۰۰ يو لک يونهه  په اوبو کې منحل شکل د پنيسلي  

 ش.  دوولسو ساعتونو په فاصله ناروغۍ تداوي کوالی

يله مينځ ته راځي  په وس Corynebacterium renalisچې د  Pyelonephritisغواګانو کې  په    .۸

 ي.د، دغه ارګانيزم په بهر کې وررسه حساس 

واقعات  چې د لوړي تبي رسه    Meningitisد    د غري مشخصو ناروغيو په موخه لکه سپتسيميا  او  

د    خوسکيانو کې د نوم التهاب   په  ،  مل وي هم د دغو پنسيلينونو په واسطه تداوي کيداي ش

، د رحم التهاب . د پنيسلينونو او سرتيپتومایسي يو ځايي استعامل توصيه په غواوو  عفونتونهپي و  

 او غوايانو کې کيږي.  

نو په وسيله مينځ ته چې ټول هغه واقعات  چې وررسه د حساسو اورګانيزمو    :په لنډ ډول ويالي شو 

 وړ دي .  راځي د تداوي

چرک په موجوديت کې ښه تاثريات  چې د     خاصيتونو له جميل څخه يو داهم دی،  پنسيلي د ښو  

په ابسو   ي.ږستل کيی، نو همداده  چې د آبسو او جراحتونو په  انتان واقعاتو کې تري کار اخښيې

يو ځل  چې ابيس کپسول جوړ کړ بيا نو    ،و کې  پنيسلي استعامل شلحکې بايد په ملړي مر 

 (. ۱۵۳:6) استعامل يي د نه ترييدلو په وجه موثريت نه لري 

   دوز 

د پنيسلي لـــه پاره يو    ،ميالدي کې په لندن کې تر رسه شو   1944 هغه کنفرانس  چې  په کال   

تعي واحد  املليل  پاره  يبي  لــــــــــه  کار  کړ. ددې    (Crystal Benzyl Penicillin)   تر مالگه 

رسه معادل وشمريه.  mg  0.6يې د   واحد  بي املليل   ددغې مالگې يو   ،څيړنې الندې ونيول شوه

 نو په دې اساس  

(International   Unit)    1mg Sodium penicillin G pure = 16667 IU  

 (International Unit)  1mg potassium penicillin G pure =1559 IU 
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 پرتله دت و پوتــــــاشيم وزنونو چې  په دې توگه ددغو دواړو ډولــــــــونو تر منځ فرق د سوديم ا 

 . (۲۲۰:۴ ( او (۷۲۷:۱۵)

سوديم پنيسلي    خو په عمومي ډول  ،اندازه به د مستحرض په نوع پوري اړه ولري  Doseکه څه هم د  

 پنيسلي جي  يپروکاي    ،شو   په مقابل کې ورکوالی  د کيلو ګرام وزن    واحده  ۲۰۰۰۰-  ۱۰۰۰۰

په    واحده     V    ۱۵۰۰۰ساعته پوري او پنيسلي    ۲۴يونهه هر دولس څخه تر      ۱۰۰۰۰-۳۰۰۰۰

ښه به وي .    ،دوام وکړي  . د تداوي موده که پنځه ورځېساعته  ۸هر    کيلو وزن د خولې له الرې

د    ر ساعته کې يو زرق د وريد يا عضلې له الرېڅلو   په هر  ،پنسيلي د سوديم او پتاشيم په شکل

 . (۱۹۳:۲۱) زرق د عضلې له الرېساعته کې يو ۲۴پروکائي پنسيلي په شکل هر 

 زهري اغيزې 

نو له همدې  ،  د پنسيلي کرستايل شکلونه لکه پوتاشيم پنسيلي ،سوديم پنسيلي زهريت نلري  

شو  چې د ټاکيل اندازي    . او کوالیړ دييامنه د استعامل وپه وترنري طبابت کې په پراخه پ  وجې

کړو. تطبيق  هم  زيات  ال    څخه  لپاره  جي  پنيسلي  الرې    ۵۰ډي  د  له  وريد  شکل    د  زرقي 

 (. ۲۲۰:۴)په کيلو ګرام ښودل شوی دی واحده ۳۵۰۰۰۰۰

نسيلني الرژيک تاثريات يا حساسيت د پ   

واقعات په حيواناتو کې د انسان په پرتله کم د ي، خو ممکنه  د پنيسلي په وړاندي د حساسيت   

د ميتابوليزم په  پنيسلي دغه حساسيت د .ومومي   راتلونکي کې دغه واقعات زياتوالی  چې په   ،ده

رسه په يوځاي شکل مينځ ته راځي ،  چې دغه شکل    پروتييوجه په آزاد شکل او يا هم د پالزما د  

. دغه ماده انتي جينيک  او د کاذب انتي جن په شکل عمل کوي په نامه رسه ياديږي   Haptenد  

واقعات منځ ته راوړي .  (   (Anaphylactic reactionخواص لري او دانتي بادي په فعالولو رسه د  

چې    ،مينځ ته راځي    )   (Pharyngitisپه سپيانو کې دپنسيلي په وسيله دتداوي په څلورمه ور   
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نه  (Tonsillitis)د  دغه حالت   يوه    بلکې د پنسيلي    ،په وجه  او  راځي  ته  په وجه مينځ  تطبيق 

 (. ۲۲۴:۴)الرژيکي ستونزه ده 

د تطبيق په وجه مينځ ته د پنسيلي په مقابل کې حساسيت نه يوازي داچي د زرقي الرو څخه  

د جلد او نورو الرو څخه د متاس په وجه هم مينځ ته راتالي ش ، د پنسيلي په مقابل    راځي بلکې 

ي عارضه هم شمريل کيږي او ډير ی  کسب  بلکې  ،کې حساسيت نه يوازي يوه طبيعي  عارضه ده

 .څخه وروسته حساسيت مينځ ته راغلی دی د څو ځله تطبيق وخت

حالت    چې پدې   ،اعته وروسته الرژي ليدل شويس  ۳-۲په شيدو ورکونکو غواوو کې د تطبيق څخه  

څخه يي الړي بهيديل . د پنسيلي د حساسيت  وي تنفيس مشکالت درلودل او د خويل کې  څار 

غلظت لري د هر پنځوس ګرام    ۱و۵۰زرقي محلول  چې  Adrenalin))د له مينځه وړن په خاطر 

 .( ۷۲۷:۱۵) تطبيق کوو  1mوزن په مقابل کې 

ې  ن د تړونکي په وړاند ئځيل پنيسلي د تطبيق څخه وروسته په يو نوکه څارويو کې د پروکا  د څو 

نور هم زياتيږي  حساسيت ښودل کيږي. د دغې ستونزې راتلو چانس هله  کله  چې    ،د منځته 

کاتي  همدارنګه د پرو  . ش ه رګ  )د وينې دوران( ته  پيچکارين پنيسلي په تصاديف توګئپروکا

 که چريې درمل ته لوړ حرارت ورکړل ش. ،مومي موجوديت په بدن کې زياتوالی 

ومي حساسيت د ښودلو ي پرته د کپه  زياتره حاالتو کې څاروي ته ممکن مخکې څو ځيل پنيسل

وي تاثري په وجه وروسته د وخت په ترييدو رسه  ري وي او حساسيت د درمل د زخ  څخه تطبيق شوی

يو شمري ن ې پکې   ،يېحساسيت ښڅ کې راڅرګنديږي. هغه څاروی  چې  په تر   څو ځيل تطبيق

په   ، د رسزنګول،لکه د عضالتو زيات لرزش    ،څرګنديږي دريدل، د  سخي ايستل په سختى    سا 

مرګ    ، د لیدل کيږياو د وح  عاداتو ښودل په سختو حساسيتونو کې پراخيدل د کسو سرتګو 

 ممکن د څو دقيقو په موده کې واقع ش.

ې  تداوي يا  نو کله  چ ، تشن  رسه مل وي ،چې  دغه ډول عکس العمل کيدات ش پدې  پوه شئ 

ي د حساسيت لپاره کوم  کړئ. ددې رسه رسه  چې  د پنيسلد ځان حفارت ډاډمن  معاينه کوئ،
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  تعامل په هغه صورت کې  چې  د رګ له شته خود ادرينالي او ګلوکورنيکو ييدونو اس  ضد مواد

  :هغه داده  ،ورکيدات ش. زياتره يو ښه کار  چې  تررسه کوالت ش  ،الرې يې تطبيق ممکن وي

پدي توګه به ددې   ، څو بريته را وګرځي   ، په ځات کړيچې   څاروي په ارام  تاريکه ځات کې ځات 

 امکان کم وي  چې  ځان ته نوره صدمه هم ورسوي. 

چې  د پنيسلي په وړاندي د حساسيت ستونزه     ،څاروي د څ نت له دې څخه بايد خرب کړات ش

منځته راغيل، دادې څرګندونه کوي  چې  په راتلونکي کې بايد څاروي ته پنيسلي يا د پنيسلي 

اړونده مستحرضات ورنه کړات ش. د پنيسلي  په وړاندې حاسيت ستونزه د ريکارډ په کتاب کې  

 . ( ۱۰6:۸) دې اړه خرباوکڅو په راتلونکي کې نور وترنران هم پ  ،ثبت کړئ 

چې      ، ولري   کرتياوې ب   ، کيدات ش   ، ځينې وختونه د هغو اوبو ګډول  چې  سرتيل شوي نه وي 

Penicillinase   چې  په ګډولو کې    ، ښه به دا وي      ، توليدوت او پدغه ډول د پينسلي د تخريب سبب ګرځي

ساعتونو په موده کې  چې  د    24پنيسلي هغه  چې  د محلول رسه ګډش نو د    ، دغه ټکي ته توجه وش 

ول  . د پروکاين پنيسلي د تطبيق څخه وروسته د محص خپل فعاليت له السه ورکوي   ، وي   20cحرارت درجه  

ورځې او د شيدو څخه د نه استفادې موده درې    ۱۰-۷په برخه کې    څخه د نه استفادي موده  د غوښې 

 (. ۱۹۳:۱۷ده )   لپاره د غوايانو لپاره ديرش ورځې   ده. د بنزانتي پنيسلي   ورځې 

 امينو پنيسلينونه  

نو پدي اساس دي ته رضورت پيدا    ،درلودي  ينونه څه ناڅه نيمګړتياوي څرنګه  چې  طبعى پنيسل

ګرا  ،شو   ترکيب  مواد  داک  شچې   کړي   ،ت  لري  نيمګړتياوي  دغه  ناڅه  څه  هغه    ،چې  

 په الندت ډول دي:  ،پنيسلينونوکې موجود وي نيمګړتياوي  چې  په طبعي

 نه استعامليديل.  الرې  له  ځکه د خولې ،نه درلود يدي محيط کې يې پايداروالیسپه ا -1

او    ب يې ګرځيدلو د تخريب سب  ،يې توليد کاوه  Penicillinaseهغه مايکرو اورګانيزمونه  چې     -2

 . ( ۸۷۳:۱۵) مقاومت يې ښود

کوښ ونه په کار واچول  ه  اړ   چې  پدې  ،ياو يې تاثري درلود. نو همدا وهکم مقدار يا مشخصو باکرت  -3

  پنيسلينونه السته راغلل.  چې  باالخره نيمه ترکيبي  ،شول
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 امپي سلني   

ط جملې  يفپراخ  له  پينسليونو  ترکيبى  نيمه  دي  لرونکو  اندازه    ، څخه  زياته  په  کې  طبابت  په 

مرکزت هسته لري او يوازي    د ساختامن په لحاظ د پنيسلي  ،  استعامل لري.کيمياوي ساختامنه

د پنيسلي   ،پنيسلينونو د السته راوړن لپاره اساک برخه ده  ت کې  چې  د نيمه ترکيبيیعپه موق

 رسه فرق لري.

نو    ،په اوبو کې منحل د اسيدو په مقابل کې مقاومت لري  ،نسبتاً اسيدي خواص لري  -خواص:

 استعامليږي.  چې  د خولې له الرې  ،همداوجه ده

 .يي د پنيسلي په شان ديفارماکو ديناميک 

 فارماکوکنيتيک 

 له الري د تطبيق که څه هم نظر د  څاروي سيستم ته فرق کوي خو جذب يې مکمل او  د خويل

عظيمي حد ته رسوي که د تطبيق اندازه دوه چنده ته ورسيږي  اددوه ساعته وروسته خپل غلظت د  

ګانو کې د کوملو په ملړي برخه  ژ ي مو يراصحپه  .  نو په وينه کې غلظت به يې هم دوه چنده ش

کيږي د جذب څخه وروسته د بدن ټولو برخو ځګر، پ تورګو کې غلظت نسبتاً لوړ خو کې جذب  

 شوکي نخاع ته په کمه اندازه رسه توزيع کيږي. 

خه وځى غلظت يې په صفرا کې د  ميتابوليزم يې نه تر رسه کيږي او په فعال شکل رسه د بدن څ

کې کار تري   انتاناتو  ي الري په په پرتله څوارلس چنده لوړوي نو همدا وجه ده  چې  د همد  ېوين

 اخيل ددي تر څنګ د رحم پالسنتا ته ښه ترييږي.

ساعته په دوران    3-4اطراح يې د پ تورګي او صفرا له الري تر رسه کيږي د تطبيق څخه وروسته د  

 کې د صفرا له الري را ښکاره کيږي.

تاثري لري  چې  پدي اساس د  امپيسلي په ګرام مثبت او ګرام منفى دواړو ډوله    -د تاثري ساحه:

کيږي شمريل  حساس  وررسه  بکرتياوي   Streptococous. ،Staphylococcus  .الندي 

Corynebacterium   ،Clostridia،E-coli  ،Klebsiella،Shagilla ،Salmonella Brucella 

،Proteus ،Pasteurella       
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چې    باکرتياوي   لکه    Penicillinaseهغه  منف  Staphylococcusتوليدوي  ګرام  شمري  يو  ى  او 

 (. ۱۵۴:۵)باکرتياوو په وسيلو تخريب کيږي

 د استعامل موارد 

که څه هم په زياته اندازه په انسان طبابت کې کار ترينه اخيستل کيږي خو په وترنرت طبابت کې  

 هم د استعامل ښه موارد لري  چې  ځيني مهم يې په الندي ډول دي  

 انتانات د کوملو  -1

2- Septicemia  خصوصاً هغه ډولونه يې  چې  دSalmonella  په وسيله مينځته راځي 

 په وسيله مينځه راځي. E.coliپه خاصه توګه هغه واقعات  چې  د  Mastitis اب د تيونو الته-3

 کيدل.  تاند رحم التهاب او د لنګوايل څخه وروسته عفونتونه بلکه  د پالستا ان -4

5- Pyelonephritis. 

 په الندي واقعاتو کې استعامليږي:  په سپيوکې

 سينه او بغل دد پشو ابىس.، درحم التهاب، Mastitis دتيونو پاړسوب -1

 : په الندي واقعاتو کي کارول کيږي  په اسونوکې

بهاټونو  نويو  په  التهاب،  انتان    ،د رحم التهاب  ،Septicemiaد کوملو  په ځيني   تنفيس سيوري 

 .Equine Influenzaد مخنيوي په خاطر لکه  Secondary Infectionناروغيو کې د 

 امليږي. په واقعاتوکې هم استع  Strangleد 

 .تاناتوىل سيستم انب  انتانات او سیستم  تنفس

 . (۴۷۲:۲۳)کې  انتاناتو  په پيشو ګانوکې دغوږ او کوملو 

 د تطبيق اندازه 

Ampicillin Trihydrat) 10-20 mg/kg    ( ر دولس ساعته يوځل 

Ampicillin Sodium)       10-20mg/kg    (  ساعته يو ځل ۲۴هر   

Ampicillin Anhydrate)       10-20mg/kg    )   ساعته يو ځل ۲۴هر   
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د دريو څخه تر پنځه ورځي    قابل کېد هر کيلوګرام وزن په م  ګرامهمييل    ۴۰-۱۰د خويل له الري  

 استعامليږي.

يلو وزن  په ور  کې څلور  ګرامه په کمييل    ۱۲   دوز ييپه چرګانو کې  د خويل د الري د تطبيق  

 .ځله

 زهريت  حساسيت او 

ش خو د پنيسلي او سفالوسپورين په پرتله ډير محفوظ    لد حساسيت ناوړه واقعات ممکن وليد

 دي زهريت يې هم ډير کم دي او معمول دوز څو چنده استعامليدت ش  

 اموګزاسيلني  

مقابل کې  داسيدوپه    ی، د ته   ته ور   Ampicillinي  ی څخه دي تاثريات    ې دنيمه ترکيبي پنيسلينونوله جمل 

خايل ګيډه  څاروي ته په خاصه توګه غوښه خورونکوحيواناتوته  بيږي په  ذ ښه ج  ې له الر  ې مقاوم اودخول 

 په ګرام منفي باکرتياوو يي تاثري نسبتا ښه دی.   ب بهرتدي. ذ  ج   لو صورت کې يي ورکو 

د تابليت، قطري او کپسول په شکل او هم د غواوو د تيونو د التهاب  اموګزاسلي د خولې له الرې

حسا د  په  شکل  په  ملهم  د  کې  واقعاتو  استفاده په  وړاندي  په  اورګانيزمونو  مايکرو  سو 

 .( ۸۷۲:۲۴کيږي)

 دوز  د تطبيق 

 ۲۴او يا هم    ۱۲،  ۸ګرامه په کيلو وزن د  مييل    ۲۲-۱۰سپيانو او پیشوګانو ته    د خولې له الرې

 رسه.  ساعته په وقفه

 د ستافيلوکوکونو ضد پنيسلينونه   

دغه ډله پنيسلينونه د بيتا لکتاميز په وړاندي د مقاومو پنيسلينونو په نامه رسه يادوي او په  دغه 

کې    لکه     isoxazolylګروپ   ( او     Oxacilline،Cloxacilline ،Dicloxacillineپنيسلينونه   )

ددغې ډلې پنيسلينونه    ( شامل دي.Naficillineاو      Methicillineدپنسیلي صناعي ترکيبات )
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و په وسیله توليديږي په وړاندي  ونبيتالکتاميز  چې د ستافيلوک  هغه      ،  کې ده  اساک ارزښت په دې

ځکه  چې د بکرتيا د بهرن   ، مقاومت لري. په ګرام منفي باکرتياوو باندي ښه اغيزي نه لري  يې

له الرې شکلونو    لينونو ددغه ګروپ مستحرضات د خولېپوښ څخه په سمه توګه نه ترييږي. د پنيس

او موضوع دوچو    Cloxacilline benzanthineتطبيق شکلونو)    له الرېي د تيونو  زرقي شکلونو 

ودوي.  متيسلي او نفيسلي د  تطبيق محد    ، خو نه موجوديت يې په شکل موجود دي  غواوو لپاره(

د اسيدونو   ، ځکه  چې هغوي د معدېپه سپيانو او پيشوګانو کې نه تطبيق کيږي  خولې له الرې

په کمه اندازه جذبیږي. اکساسلي   . نفيسلي د خولې له الرې(۸۷۲:۲۴)په وسیله تخريب کيږي

او ديکلوکساسلي د کلوکساسلي په پرتله په ښه ډول جذبيږي. دغه دواړه پنيسلينونه په شه ډول  

. وروستيو څيړنو ، موثريت يې زيات او قيمت يي هم نسبتا کم دید  څاروي په وسیله تحمل کيږي

چې     ،نو همدا وجه ده  ،کوي  ې چې خوراک د کلوکساسلي جذب د خولې له الر    ،داښوديل ده 

په يو شمري حاالتو کې نتيجه نه ورکوي. څيړنو دا هم ښوديل ده  چې دغه ډله پنيسلينونه په ګرام  

استفاده  ترينه  کې  مورد  همدغه  په  يوازي  بايد  او  لري  نه  تاثري  هومره  باکرتياوو  منفي 

   .(۱۲۷۴:۲۴وش)

و ددغې داوي کې کارول کيږي اتلوکزاسلي  په محلول شکل رسه د غواوو د غوالنځي پاړسوب په  ک

 د مستحتاتو څخه په لويو حيواناتو کې په سیستميک ډول کار نه اخيستل کيږي. ډلې

په  د سهافيلوکوکونو  وړوکو څارويو کې دغه درمل څخه  کار     Pyoderma لکه    انتاناتو    په  کې 

 . ( ۱۲۷۴:۲۴)اخيستل کيږي

 پراخ تاثري لرونکي پنيسلينونه  

ځکه  چې د ګوتو په  ،  دغه ډله  پنيسلينونه د سودوموناس ضد پنيسلينونو په نامه رسه هم يادوي  

لري. هغه پنيسلينونه  چې په دغه   منځ کې  په سودومناس باندي اغيزې  شامر انتي بيوتيکونو په 

   Ticarcillin  او   ، Carboxypenicillin ،Carbenicillin   ، عبارت دي : لهګروپ کې شامل دي

نصبيدو رسه ددغو پنيسلينونو څخه.  امينو پنيسلينونو د کارباکسی په ګروپ باندي د معوض په  

غشا    د ګرام منفي باکرتياوو د بهرنۍ     په ګرام منفي سرتيپتوکوکونو کميږي او بر عکس  اغيزې
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و  توګه په سودوموناس او يو شمري ګرام منفي باکرتياو   ياتيږي او په دېڅخه يي د نفوذ قابليت ز 

اغيزي    دي د نورو پنيسلينونو په پرتله ښې بان     Enterobacterاو    ، Proteus،Providenciaلکه   

او د نورو پنيسلينونو په شکل  د بيتا لکتاميز  انزايم توليدونکو باکرتياوو په  وسیله تخريب     لري

  ي( رسه يو ځای نتامايسي، اميکاسلکيږي. که چريته دغه ډله پنيسلينونه د امينوګلوکوزيدونو )ج

که څه هم له ډیره وخته را په دغه لور دغه ډله    ،نو يو د بل تاثريات لوړوي  ،استعامل کړاي ش

خو وترنري مستحتات يي په   ،پنيسلينونه د تداوي په موخه په وترنري طبابت کې استعامل لري

په ضد په    انتاناتو    مارکيت کې نشته. زياتره د ګرام منفي بکرتياوو په وسیله منځته راغلو مقاومو 

 .(۱۲۷۴:۲۴) انسان طبابت  کي استعامليږي

کونکي   د بيتا لکتام منعه    

چې په خپله د ميکروب ضد قوي اغيزي نه     ،د بيتا لکتام منعه کونکي يو ځانګړي ډله د دواوو ده

لري خو د بيتا لکتاميز انزايم رسه وصل کيږي  او منعه کوي يي. دغه ډله  درمل  د بيتا لکتام ګروپ  

 استعامليږي. ورو انتي بيوتيکونو رسه یو ځای د ن

 څخه عبارت دي.  Clavulanic acid، Sulbactamددغه ګروپ مهم  درمل    

 نيک اسید  وال کال 

کاوالنيک اسید یا پوتاشيم کلوانيت  د اموګزاسلي رسه په يو ځاي شکل  يو په نسبت د څلور) څلور  

يوه برخه کلوانيک اسید(  رسه تهيه شوي ) او   Clavulanate-potentiated)برخي اموګزاسلي 

amoxacillin))     چې به بازار کې د  augmentin   ه نامه رسه  پيدا او د بيتا لکتاميز توليدونکو  پ

شکل يي نسبتا    شوي  ده کيږي. د اموګزاسلي رسه يو ځایکې ترينه استفا  انتاناتو    ميکروبونو په

په     انتاناتو    و به خاصه توګه پ تورګ  انتاناتو    يلد پوستکي او داخ  ت لري ،يښه موثريت او محفور

 وړاندي ترينه استفاده کيږي. 

  سلباکتام 

سلباکتام هم د کلوانيک اسید په شکل عمل کوي او دغه مواد د امپسلي رسه په يو ځايي شکل 

  .(۱۵6:6)ومناس په ضد ترينه استفاده کيږيرسه تهيه شوي دي او د بيتا لکتاميز توليدونکي  سود
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ځکه  چې سلباکتام د   ،الندي تطبيق کيږي  له الرې، رګ او پوستکي  دغه شکل زياتره د عضلې

کوملو له الري نه جذبيږي.  ددغه مستحرض څخه زياتره د غواوو د پاسرتوال په وسیله منځته راغلو   

 (. ۸۷6:۲۴کې کار اخيستل کيږي) انتاناتو  سږو په

 سفالوسپورينونه

چې د پنيسلينونو رسه   ،سفالوسپورينونه د بيتا لکتام ګروپ انتي بيوتيکونو له جميل څخه دي  

لري.   شباهت  لپاره  نږدي  ځل  دساردينيا  B-Brotza)لومړي  دخول  ديو   سيمې(  څخه    ېبدرفت 

دميکروب  چې     ،راوړکې  السته    ۱۹۴۸په کال     څخه    Cephalosporium acremonium  يوفنګس

اود    او  درلوده    یېضد خاصيت   بکرتياوو  ګرام    پاتوژن گرام مثبت  يې   منفي  چې     ودروله.  وده 

ډوله     ۳۰کال کې په تجاريت شکل بازار ته معريف شوو او اوس مهال شاوخوا    ۱۹6۲وروسته بيا په  

کې    ېپد   ی ددغوانتي بيوتيکونوښه وال.  سان طبابت اړونده فرمويل ديد ان  موجود  چې زياتره يې

 (. ۸۷۸:6) مقاومت درلود یېانزايم په مقابل کې  Beta-lactamaseچې      ،وه

   کيميا 

کوم   ،دهستي درلودونکي دي    aminosphalosporanic acid-7سفالوسپوريتونونه د  :ساختامن

که څه    (۳۷۲:۴په پنيسلي کې شتون لري.  )  او    ته ورته ده    aminopenicilanic acid-6چې د

دمختلفوگروپونوپه وصل کيدورسه داک   R2او  R1خود  ی،اليت کم دعف  یهم په اصيل شکل دهغو 

 ی.کم د ېيښه اومسموميت  ېچې تاثريک  ،سفالوسپورينونه منځته راځي
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 سفلوسپورينونو عمومي ساختامن..شکل: د 4-۸

د کې  شکل  پورته  د  amino ceohalosporanic-7په  چې  ده   شوي  شودل  په    R2.R1هسته 

 موقعيتونورسه دراديکالونوپه وصل کيدورسه مختلف سفالوسپورينونه منځته راځي .

اوياد   ېچې دسوديم دمالګ  ، سفالوسفورينونه ضعيف اسيدي خواص لري  :خواص   مونوهايدريت 

  ې، منحل د ې ماليکوله په اوبوک 450-400 ېيق کيداي ش .ماليکويل وزن يپه شکل تطب القلی

 (. ۲۵۲:۱۴)دتغريپه مقابل کې نسبتا مقاوم دي  ېاوحرارت درج  phد

 دتاثريميګانيزم  

دديوال دتشکيل په درميه مرحله   ې حجر   یېمل کوي .سفالوسپورينونه دبکرتيادپنيسلي په شان ع

پد    ، کې مداخله کوي   ې پد   ، دزنځري دتشکيل څخه مخه نييس  peptidoglyconتوگه د  ې چې 

دهغ ضد  ېډل  ېتوګه  کيږي  دواوو  ميکروب  شمريل  څخه  جميل  د   ،له  حجروي  په  وال ی چې 

 .(۳۵۴:۱۴).په عمومي ډول سفالوسپورينونه باکرتيوسيډال خاصيت لري ،تاثريلري

تِک    فارماکوکنِ

  ې نوپد   ،داسيدوپه مقابل کې پايداري نه لري  ېزياتره سفالوسپورينونه دمعد  :Absorptionجذب  

وي   ښه  به  دا  الر   ،توګه  دزرقي  کړا  ېچې  تطبيق  د  .ش  ی څخه  چې    cphalaxinڅرنگه  

تطبق څخه وروسته  څخه د  ېالر   ې نوپدي توگه دهغ  ، داسيد په وړاندي مقاومت لري  cefadroxilاو

ساس زياتره  اد نوعي په    یول دهغو دتطبيق څخه وروسته په فوري ډ  ې له الر   ېښه جذبيږي .دعضل

 .( ۳۵۴:۱۴)انساجوته توزيع کيږي

دقيقودترييدلوڅخه وروسته    30و ن  ،ش  سفالوتي تطبيق   ګرامه  ۰،۵  ېله الر   ېکه چريي دعضل

ګرامه    10µgr/10mlلظت  غ  ې يبه   ور   مایکرو  کې  اوکه  ر وينه  ش  1سيږي  کړاي  زرق   ، ګرام 

 .سيږير کې ور  ېوين مایکرو ګرامه 20µgr/10mlنو 
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دبدن   نخاټ سفالوسپورينونه  کيږي    عتوزي  په ښه ډول  رتهپمايعاتوڅخه    عيولوانساجوته دعصبي 

 رونوڅخه هم دترييدلوقابليت لري . يسپالوسپورينونه دعصبي بار دريم نسل خو 

ښکاري د حاملګي په دوران کې د ويري څخه    دغه درمل د وينې څخه پالسنتا ته ترييږي او  داسې

 (. ۲۴۹:۱پرته تطبيق کړو)

تطبيق شوي   فيصده  60-50که  ،په ډيره کمه اندازه رسه تررسه کيږي  ېيم  ميتابوليز   :ميتابوليزم

هم دميکروب ضد    ې يچې ميتابوليزه شوي شکل    ،فيصده ميتابوليزم کيږي    30-20  یېمقدارڅخه  

وي تاثريلرونکي  لکه  .   ضعيف  سفالوسپورينونه   132ephalexin132 /132ephalexinځيني 

 گر کې ميتابوليزم کيږي .یي په وسيله په ځيدعمل Acethylationد

دبول  اطراح: کيږ   ېالر   ېسفالوسپورينونه  اطراح  د   ،يڅخه  عمل  دغه   Glumeralarچې 

filtrationاوActive tubular secretion  کيږي تررسه  وسيله  د  ،په  پ تور   ېنوپه  که  ي  ګاساس 

 .( ۳۵۴:۱۴)  ش هاطراح به کم ،خپله عادي وريفه په ښه ډول تررسه نه کړي

 ډولونه    سفالوسپورينونو   د   

 ډوله دي  څلور سفالوسپورينونه په

 . First generation cephalosporinيا دلومړي نسل سفالوسپورينونه . 1

 . Second generation cephalosporinه يادوهم نسل سفالوسپورينون. 2

 Third generation cephalosporin. يادريم نسل سفالوسپورينونه. 3

 .cephalosporin  Fourth generation څلورم نسل سفالوسفورينونه يآ .۴

هغه دي  چې په ګرام مثبت هوازي بکرتياووباندي  : نســـل ســـفالوســـپورينونه    لومړی .  ۱

ـتاثريډيرکم دي ـپه دي ډـله  ـتاثريلري خودا مؤثرـيت لري ـکه ـڅه هم ـپه ځيني گرام منفي بکرتـياوو

ل دي  Cephalothin  ،cephapyrin،  cephazolin،  cephaloxin،  cephadoxinکې   ــاـم ه  .شــ  ـپ

اتو   اـن اراخيل . ددغانـت ا  ېډل  ېکي ـک اتره دوـق ه زـي اراخيلی انتي بيوتيکونوڅـخ ه منظورـک ه     ،ي ـپ ځـک

 .چې انساجو ته په ښه ډول ترييږي او دپنيسلي لپاره ملړنی متبادل شمريل کيږي
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ـسفالوـسپورينونه دتاثريـساحه دلومړيوپه پرتله    ېډل  ېددغ :. دوهم نـسل ـسفالوـسپورينونه 2

ه ده ا  ،پراـخ دي معـن ه ـپ اچې     هـغ اکرتـي ه يو وو  دگرام مثبتوـب اتوجن  برســـريه ـپ شـــمري گرام منفي ـپ

 ندي هم تاثريلري.اباکرتياؤب

ــپورينونه په وترنري طبابت کې   cefaxitinاو  cefactorپدي ډله کې   ــفالوس ــامل دي دغه ډله س ش

 ستعامل نلري .ادومره د

 non aerobicاو  aerobic: دغه ډله ســفالوســپورينونه په گرام منفي دريم نســل ســفالوســپورينونه  .  3

انزايم ـپه مـقاـبل    cephalosporinaseـيا   beta lactamaseد   ترڅـنګ   ې ـباـندي پراـخه ـتاثريلري اودد و بکرتـيا 

ــه ډول ترييږي    ، کې ډير مـقاوـمت لري  ــپورينوـنه ـپه  .چي د دمغز د ـباريرونو څـخه ـپه ښـ ـــفالوسـ ـغه ډـله سـ

 کې    په دغه ډله    کې استعامل لري .   meningitisاوپه وړکوحيواناتوپه  ،  په تنفيس امراضو   ې غواووک 

شامل  دي.  Ceftiofu ،Cefoperazone ،Cefotaxime ، Cefixime ،Cefpodoxime  

Ceftiofur ،    هم د    کې کارول کيږي او   انتاناتو   په   واوو اـسونو او پـسونو د تنفيسـ الرې رزقي ـشکلونه د غ

کې کارول   او پوســتکي په انتاناتو    غواوو د غوالنځي التهاب، پيشــوګانو او ســپيانو کې د ادرارې الرې 

او ګرام منفی باکرتياوو په وسیله منځته   انتاناتو   په سپيانو کې د نرمو انساجو    Cefoperazone کيږي. 

 باکرتمييا په تداوي کې کارول کيږي.    ، راغيل 

شامل دي     Cefquinoneاو     Cefepime: په دغه ډله کې  رينونه فو څلورم نسل سفالوس   - ۴

کوم  چې د نورو سفالوسفورينونو په وړاندي    ،او سودومناس باکرتياوو په وړاندي زيات موثريت لري

 (. ۳۵۴:۱۴مقاومت ښيي)

 ق  تطبي 

الر   زيا دزرقي  سفالوسپورينونه  تطب  ېتره  کيږ يڅخه  هغه    ېخودد  ،يق  يوشمري  رسه  رسه 

لري مقاومت  کې  مقابل  داسيدوپه  چې  په    ،سفالوسپورينونه   قسم  په  اودمحلول  دتابليت 

 ق پراخه ساحه لري. یوړوکوحيواناتوکي دتطب
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 . يق کيږیاته ساعته وروسته يوځل تطب دزياتره سفالوسپورينونه 

 بکرتيايئ مقاومت 

توگه    ېچې پد   ،يله مقاومت وښودل شپه وسو  توليدوونکوبکرتيا  Betalactamaseکيداي ش د

 . یه مقاومت دپنيسلي په پرتله کم دخودغ ،تاثريات کم 

او سودو موناس مقاومت ښیې، خو څلورم نسل یې موثریت لری کیدای ترڅنګ انرتو باکرت    ددې

راش.  منځته  وسیله  میکانیزمونوپه  دنورومقاومتي  مقاومت  وړاندې  په  سپورینونو  سفالو   ش، 

مقاومت     (Intercoccus)او   (Staphylococcus) ریم نسل سفالوسپورینونه په وړاندي همدارنګه دد

   منځته راوړي.  super  infection   لري، کیدای ش

 جانبی عوارض  

 ، خو له دې سفالوسفورينونه  پراخه د محفوريت حاشيه لری او په په پراخه اندازه رسه محفوظ دي

 عوارض چې ليدل شوي دي په الندي ډول دي: رسه رسه يو شمري جانبي 

التو  نو په هغو حا  ،منځته راشی (nephro toxicity)    دزیايت مودې په تطبيق  رسه کیدای ش

کنرتول ش، دوز  ولیدل ش،  ستونزي  دپ تورګو  چی  په    کی  پرتله  په  نورو  د  خاصيت   دغه 

 . (۱۹۴:۲۱)سفالوريدين او سفالوتي کې زيات دي 

په شا   ددې ترڅنګ ځینې  په  وختونه د پنسلین  ن حساسیت منځته راوړی او کیدای ش، دپنسلین 

یت وښیې نو په دې توګه باید توجه وش،  د حساسیت په صورت کی سفالو سپورینونه هم حسا س   وړاندې 

وړو حیواناتوته  منځته رانه ش. ددې ترڅنګ په  (     cross  reactivity)     متقاطع عکس العملونه   چې 

، چې دغذا په ورکولو رفع کیدای شې، د تطبیق په  په تطبیق رسه استفراقات لیدل کیږی   دخولې له الرې 

لپاره استعامل يي په لوړ دوز رسه    د اوږدې مودې    (. ۸۸6:۲۴)   ساحه کی سرتیل ابيس هم منځته راځي 

 (. ۲۵۴:۱۴ممکن د ويني توليد متاثري او د هډوکي د مغز فعاليت کم کړي)  
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 دنورو دواو رسه مداخله  

وخت رسه دامینو ګلو کوزیدونو زهري تاثیرات  دسفالوسپورینواوامینو ګلوکوزیدونو استعامل په یو  

ددې  . زیاتوي  باندي  پ تورګي  دسفالوسبورینون  په  زهريترڅنګ  او   داثرات    و   فوراسمید 

Carbonic  acid  دیوځای استعامل په وجه زیاتیږي    probenecid  ې اطراح کمويي   . 

 سيفامايسينونه  

چې د ميتوکيس ګروپ     سفالوسفورينونو ته ډير نږدې والی لري او بيل والی  يي په دې کې دی،

موقعيت اوم  کې    په  په  حلقه  بيتالکتام  هم   لري.د  وسیله  په  د سرتيپتوماسسس  سیفامايسي 

کوم  چې    ،څخه   cefotetan  او    Cefmetazole  . عمده سفالومايسينونه عبارت دي له توليديږي

يو ډول صناعي سیفامایسي   Moxolactam لري.    يشن سفالوسفورينونو ته ورته والی دوهم جنري

 . (۱۹6:۲۱شکل تاثري لري) دي  چې د دريم نسل سفالوسفورينونو په 
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 ترتاسیکلينونه

په    nepthocinکوم  چې د    ،دی  لرونکي انتي بيوتيکونو يو لوي ګروپ    ېساح  ېتعريف : د پراخ

 نامه هسته لري. 

  Streptomyces aureofaciensم  کې ترتاسيکلي د    1948: د لومړي ځل لپاره په کال  تاريخچه

ي لپاره معريف کړاي  نکې ددرمل  1950بوي دور د تريولو څخه وروسته په  کال  د تجر    او  څخه جال

د    ,څخه په الس راغيل  Streptomyces rimosusاوکيس ترتاسيکلي    1950ورپيس په کال  ،  شو  

چې په تجارت     ،کولورسه ترتاسکلي په الس راغي   څخه د کلور دګروپ په  جالکلورترتاسيکلي

 . دي په نامه رسه ونومول شو دايو نيمه  مصنوعي ترتاسيکلي  acromycinکې د 

 بدلون    نبي راډيکولو په   چې د جا    ، : ټول ترتاسکلينونه څلور کړايز فرمول لري  ي ساختامنکمياي

  .شکل اختياروي ی رسه ځانګړ 

 

R7          . R6             R5  

       cl         cH3               H      کلور ترتاسيکلي                 

     H         cH3             oH      اکيس ترتاسيکلي                      

      H         cH3               H          ترتاسيکلي                         

     H         cH3            OH              ډاکيس سيکلي                   
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 . شکل:د ترتاسیکلينونو عمومي کيمياوي ساختامن ۴-۹

www.colourbox.com/vector/antibiotic-tetracycline)  ) 

   ګروپ نشته  OHپه  موقعيت  کې د  R6داوکيس سايکلي کې د  

په شکل په    ېې ترېخ دهېدروکلوراېد   ترتاسېکلېنونه زېړرنګې بلورې کرستالونه دې خوند   خواص:

  دهېدروکلوراېد   بلورې شکل رسه په کمه اندازه منحل دې.  امفوترېک    ازاد  خو  اوبوکې زېات منحل  

محلول ېې خپل فعالېت له السه    یخنثخو   ،پاېداره دې  محلول ېې اسېدې خواص لرې اونسبتاً 

ده  ،ورکوې ت   ،نوهمداوجه  په  استعاملېږېچې   نه  اوس دومره  دوه    . داوې کې  د  ترتاسیکلينونه 

 په همدې وجه دغه مواد يې د هضمي الرې  ،والنسه  فلزاتو رسه د يو ځاي کيدو زيات متایل لري

 . (۱۲۷۸: ۱(څخه جذب کموي

Oxytetracycline   پروپ اوا په  لپاره دېلېن ګالېکول کې حلېږې  پاتې    ږدې مودې  تخرېب څخه 

 زېات شې تخرېبېږې   PH خوکله  چې  حرارت او ،کېږې

نوپه همدې اساس دهضمې الرې    ،څرنګه  چې  ددوه والنسه فلزاتورسه دېوځاې کېدومېالن لرې

تاثېرغورځوې باندې  به داوې  چې  د  ،څخه دهغوې په جذب  دوه والنسه فلزاتودمالګورسه  نوښه 

  .استعامل نه شې یېوځای 

 د تاثري ميکانيزم 

. د ې مخه نېسې يدباکرتېاېې پروتېن دتشکېل دعمل ي،ص لر اترتاساېکلېنونه باکرتېوستاتېک خو  

ته او    ، ملړی يي ترييدل بکرتيايې حجرېکې تر رسه کيږي  ترتاسیکلي  تاثريات په دوه مرحلو 

  واحدالندې اتصال پېداکوې اوپدې توګه    30s دراېبوزوم    اکرتيايي رايبوزوم رسه معامله ده.م د بدوی 

t.RNA  او m.R.NA    په وسېله Complex  چې  په نتېجه کې په     ،څخه مخه نېيس  وايل  یوځای د

اودپروتې کېږې  نېول  کېدومخه  دامېنواسېدونودوصل  زنځېرپسې  تررسه  يپېپتېدې  نه  تشکېل   

له کې اغيزه کړي او ښه موثريا يي  . ترتاسیکلينونه په باکرتيايي حجراتو باندي د تکه په مرحکېږې
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علت ېې    ،دا چې  دمېزبان په حجراتوکې داکارولې نه تررسه کېږې  .پي ايچ کې دی  6،۵-6په  

  ،کوې اته اندازه رسه تېرېږې اوتجمع پېدا ی ته ترتاسېکلېنونه په ز  چې  بکرتېاېې حجراتو    ی:داد

 (. ۱۱۵۹:۲۷) خودمېزبان په حجراتوکې داکارکم تررسه کېږې

 د تاثیر ساحه 

انتي بيوتيکونه دي او د پاتوجن باکرتياوو په زياتره ټايپونو باندي     ترتاسیکلينونه د پراخې ساحې 

فنجي او ويروسونو څخه پرته اغيزه لري. ترتاسیکلينونه په ګرام منفي ګرام مثبتو   يوم اکرتد مايکوب

او غري هوازي باکرتياوو باندي اغيزه لري. په مايکوپالزما، ريکستيا، کالميديا او ان تر دي     هوازي

نتا اميبيا باندي اغيزي  چې په  پروتوزوا لکه بابيزيا  او تيلريا باندي  اوهم  په اناپالزما، کوکسیديا او ا

اکرتيوم نوعي يي په  کيل باسیال ، پروتوس، سودومناس ايروجنيسا او کورينو ب   لري. دای کوالی

سیروم  مييل  مايکرو ګرامه په يو    ۴-۰،۵بدن کې موثر غلظت يي  وړاندي مقاومي دي. په تداوي   

 (.  ۱۹۹:۲۱) هکې د

 فارماکوکنيتيک 

 ه،د  ي فيصده ښودل شو   ۹۰-۳۵ ېدترتاسکلينونو دجذب فيصد   ې کانال له الر ي  دهضم:  جذب 

په غوښه خوړونکو ي.  تر رسه کيږ  ې برخه ک  ی دکوملو په ملړ   یېتطبيق څخه وروسته زياته برخه د  

چې دغه غلظت تر    ،ته رسيږت  حد   ې غلظت اعظم  ې ساعته وروسته په وينه ک  ۴-۲   ې حيواناتو ک

ساعتونو پوري په وينه کې موندل کيداي ش. که چريي    ۲۴ي او تر  نو پورت دوام کو و شپږو ساعت

دقیقیو څخه وروسته په وينه کې موندل کيږي    ۱۵نو د    ،تطبیق ش   د عضيل له الرې ترتاسیکلي

   .(۷۴۱:۱۵) دوام کوي  ساعتو  ۱۲او په يو ساعت کې اعظمي غلظت منځته راوړي او تر 

قيصده     ۳۵کلي  ينو  کلور ترتا س  ،يوان سيستم په نظر کى ونه نيسو حپه عمومى ډول رسه که د

کله    فيصده جذ بيږت.    ۹۰-۸۰  او اوکىس سايکلي     فيصده  ۸۰-6۰ ترتاسکلي  دمکلو سايکلي  

کوملو په ملړت برخه دترتاسکلينونو   په معده او  ،مواد په هضمى سيستم کى نه وت  یيچى غذا

   ې که شيد، ددوه والنسه او درت والنسه فلزاتو لرونکو مرکباتو ل  ول تر رسه کيدات شډجذب په ښه  
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  ې چ ،نو رضورت خربه ده ،و په وسيله دهغوت جذب متاثريه کيږتکلينوندترتاسي ېګالم ېوسپنا د

، په غواوو او    ې ورنه کړل ش  ېله الر   ې روسته دغه مرکبات  څاروي ته دخولو   ي،درت ساعته وړاند 

  ترتا   دتطبيق څخه وروسته اوکيس    ېله الر   ې دعضل  ي،تطبيق کيږ  نه  ېله الر   ې دخول  ېآسونو ک

 (. ۷۹۷:۲۴) يلوړ غلظت رسه ليدل کيږ  په  ې وينه ک په سکلي ددوه ساعته تطبيق څخه وروسته

پر   م سيست  ي عصب  يدمرکز   :توزيع  کيږڅخه  توزيع  انساجوته  ټولو  دبدن     Doxycyclin     ي ته 

دکلورترتاسکلېن،اوکسې ترتاسکلېن اوترتاسکلېن په پرتله په شحم کې په زېاته اندازه رسه دانحالل  

 سرتګه اوپروستات کې تراېوتېک غلظت منځته راوړې . C.N.S نوپدې توګه په  ،قابلېت لرې

انتشارکوې ټولوبرخوته  دبدن  ترتاسېکلېنونه  وروسته  څخه  مغزې     ،دتطبېق  په  اساس  پدې 

  ي.ې غلظت لوړو ی ګر،پ تورګواوسږوکې یخوپه ځ  ،ې غلظت کم ی ې ماېعاتوک

  ي په زيات  اندازه رسه دماغ  ًِ نو اوکسې ترتاسکلي هم نسبتا  ،واقع شې   Meningitis  کله  چې   

  ي جني ته ځ  ېدوران له الر   ېتر څنگ ترتاسکلي دمور دوين  ېدد  ي،مايعاتوته انتشار کو   ينخاع

همدارنگه هغه حيوانات  چې  عمر يې کم او    ي،غلظت منځ ته راوړ الزمارسه مساوت  او هلته دپ

د کلسيم رسه دخاص ميالن له مخې ترتاسکلينونه دغو انساجوته داخل   ،دمنو په حالت کې وې

ساعته    ۱۲-6عمر    کې د ترتاسکلينو نيم ا  په پالزم  ي،جوړو     complex  اود ترتاسکلي کلسيم يو  

  .رسيږې

نه      :ميتابوليزم  کې  بدن  په  ترتاسیکلينونه  استثنا رسه  په  ترتاسیکلينونو  منحلو  کې  په شحم 

 ميتابوليزه کيږي او په فعال شکل د بدن څخه وځي.

دپـ تورګوله   ي،دو،غاېطه موادوله الرې اطراح کېږدترتاـسکلېنواطراح دپـ تورګو،ـصفرا،ـشې  :اطراح 

ې  تررسه کېږ ه د فضـله موادورسه فیصـد ۴۰او   فيصـده 6۰   الرې دګلومېرولې فلرتېشـن په وسـېله

  ن اوین اطراح کېږې .کلورترتاســکلین ،اوکســې ترتاســکلیکلیاوله دې الرې څخه زېاتره ترتاســ 

Doxycycline   په    ي،الرې اطراح کېږله  په زېاته اندازه دصـفر Doxycycline   دپ ـتورګې له الرې

هـغه  د ـعدم کـفايي ـپه ـحاـلت کې توصــــيه کيږي.  و وـجه د پ ـــتورګ  نو ـپه هـمدې   ي،ـنه اطراح کېږ
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  دهضمې کانال له ی،الرې څخه يې جذب نه وې تررسه شو له  اندازه ترتاسکلېنونه  چې  دهضمې  

ال شــــکل رسه اطراح کېږ ه فـع ه عمومې ډول     ي،الرې ـپ  يرســـېږ  يپور   40-10   يصــــدیې فی ـپ

 (.۷۹۸:۲۴)او(۱۱6۰:۲۷( )۴۰۳:۲۷)

 د استعامل موارد 

لويو   په  او اکسی ترتاسیکلي(  په عمومي ډول ترتاسیکليونونه ) ترتاسیکلي، کلور ترتاسیکلي، 

په   انتاناتو   رکتيزيايي او پروتوزوايي   ،کالميديايي،څارويو کې د سیستميک او موضوعي باکرتيايي  

او   مينوسیکلي،  سیکلي،  )ډوکسی  ترتاسیکلينونه  کې  حيواناتو  وړو  په  کيږي.  کارول  ضد 

په ضد په سپيانو او پي وګانو  کې استعامل لري    انتاناتو  د اسیکلي( د تنفيس او ادرارې الرېترت 

بوريال، په مشخصه توګه   او اي کوالي پوري اړونده او    کيږي   کې کارول  انتاناتو    هيموبارتونيال، 

(۳۵۷:۱۴ .) 

 مقاومت

د  پراخ استعامل په وجه عامه ده او باکرتيايي    ينونو کې  د مقاومت ستونزه د هغوی په ترتاسیکل

ترتاسیکلي    په دغه ډول مقاومت کې معموالً  ،مقاومت ستونزه په باکرتيايي پالسميد پوري تړيل ده

څخه عالوه   ددې.  ندازه داخليږيته په کمه ا  د فعال انتقال د عمليې په وسیله بکرتيايې حجرې

ړي او د ترتاسیکلينونو چې موټیشن يې ک    کوم  ،دغه ستونزه په هغو سرتاينونو کې هم منځته راځي

په  او کانجوګيشن عمليو  ترانسوډکشن  انتقال د  نه لري. د جينومونو  انتقالونکي  لپاره  انتقال  د 

 (. 2290:16) وسیله منځته راځي

 نونوډولونهيدترتاسکل

 ي:نه د منشا په اساس په دوه ډوله د ترتاسیکلينو 

 عي ترتاسیکليڼونه: لکه کلور ترتاسیکلي، اکيس ترتاسیکلي او داي ميتیل کلور ترتاسیکلي.يطب
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ليامسیکلي،  روليرتاسیکلي  سیکلي،  ميتي  ترتاسیکلي  لکه  ترتاسیکلينونه:  صناعي  نيمه 

 سايکلي. دوکيس سايکلي، او مونو 

 ډوله دي :  تاثري د مودې په اساس ترتاسیکلينونه په دری

لرونکي تاثري  او     :Short actingلنډ  ترتاسیکلي  ترتاسیکلي،  اکيس  کې  ډله  دغه  په 

 . کلورترتاسیکلي شامل دي

په دغه ډله کې دمييکلوسايکلي او ميتا سیکلي   :   Intermediate actingمتوسط تاثیر لرونکي

 شامل دي.

يا  او لرونکي  تاثري  دوکيس Long actingږد  کې  ډله  دغه  په  شامل    :  مينوسیکلي  سايکلي 

 . (۱۹۷:۲۱)دي

 لنډ تاثري لرونکي ترتاسیکلينونه 

  اکيس ترتاسیکلني 

ترتاسیکلي انتي بيوتيکونو څخه     ترتاسیکلي د زيات متي لرونکو په وترنري طبابت کې اکيس 

په  اوبو کې کم او په الکولو کې په زياته اندازه د انحالل قابليت    ، ، کم رنګي زيړ کرستالونه لريدی

په شکل او په زرقي ډول ترينه استفاده کيږي او دغه     HCl  اکيس ترتاسیکلينونو تجاريت    لري. د

 زرقي شکلونه د پروپايلي ګلويکول او يا هم د پاودين په شکل تهيه شوي دي . 

فيصده    ۸۰ - 6۰  خولې له الرې دتطبېق څخه وروستهاوکسې ترتاسکلېن  دفارماکوکنيتيک : 

دعضلې له الرې دتطبېق په وخت کې ترتاسکلېن  ،کېږې موندل  نه کې ی وپه جذب او  

ي او  ت منځته راځه دوران کې په پالزما کې موثر غلظنيم نه تر دوو ساعتونو پ  له  هاېدروکلوراېد

 په  ورو ډول جذبيږي.  اوږد تاثري لرونکي شکلونه يې 

ات  ی چې  ز    ي، کېږ څخه پرته توزيع      CSFد   مغز او  رسه دبدن ټولوانساجوته    ي ن په تېز ی اکسې ترتاسکل 

دوېنې څخه    شو.   ی لېدال   کې ،هډوکواوپه کم غلظت رسه په پروستات  ي ،صفرا،تور   و په پ تورګ   یې غلظت  

له  دپ تورګواوصفرا    چې  وروسته بېا    ، ې تررسه کېږې ی واسطه اخېستل کېږې اومېتابولېزم  ګرپه  ی دځ 
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د بدن     ، اندازه دشېدوله الرې هم اطراح کېږې   يوه په  .   ي، دفع کېږ   شکل    شوی ري په ملړي غري تغي   الرې 

 (. ۱۱۰۲:۲۷د څارويو په بيالبيلو نوعو کې فرق کوي)    څخه د وتلو موده يې 

موارد د استعامل   

اسواورګانېزمونوپه مقابل کې  چې  دحس  ،ک دېیف لرونکې انتې بېوتیاوکسې ترتاسکلېن پراخ ط

ګرام منفې په پرتله کم   ې تاثېردی په ګرام مثبت بکرتېاوو    ،ې اوتداوې په خاطراستعاملېږېی دوقا

 په الندي ډول دي. ،خو يو شمري عام حاالت  چې اکيس ترتاسیکلي پکي استعامل لري  ی،د

، پاسرتولوزز، په سلمونيال  ليپتوسپريوزز د انرتکس، سرتنګل،  ،د تداوي په موخه  انتاناتو    د مشخصو 

ا پوري تړيل  ايکوالي  او د  نتاناتاو  اناپالزموزز  باسیلوزز،  اکتينو  اکتينو مايکوسیس،   ،Chronic 

Respiratory Disease (CRD)  .او ساري کريزا  تداوي په چرګانو کي 

، د برانشونو التهاب، په ټولو نوعو کې، د تانسلو التهاب  په برخه کې نيومونيا  انتاناتو    د غري مشخصو 

د مثان التهاب په وړو څارويو کې ، د رحم التهاب په په غواوو او اسپو کې، داخيل   ،په سپيانو کې

و شکلونو په تداوي کې کارول  ، دغوالنځي التهاب ځانګړي انتاناتو   د پوستکييو شمري ونه او  انفکشن

   (.۱6۲:6) ش کيدای

 دوزدتطبېق 

ت تابع وې  په واسطه دمستحرضاوغلظ  ۍبه دکمپن  دوزرتاسکلېن دتطبېق  که څه هم داکسې  ت 

قابل کې په زرقې  ملې ګرام دهرکېلووزن په م  20-10ن په عمومې ډول دی خوبېاهم اوکسې ترتاسکل

 وکړي.  ورځې دوام  6-3د باېد  ي  تداو  ي،شکل استفاده کېږ

 . يو يا دوه ځله  ې ورځ  يا په عضله کې د   تکي الندې سيل ګرامه تر پو يم  ۱۰-۵سپيانو او پي وګانو ته  

لو ګرام وزن د عضيل يا هم رګ له الرې څخه )  ګرامه په کيمييل    ۱۰-۵غوايانو ، اوزو او پسونو ته  

ګرامه په کيلو وزن زخريوي شکل په دوه يا څلور ور  کې  مييل    ۲۰. ياهم  ( يو ځل په ور  کېورو

 (.۱۱6۲:۲۷)يږي يو ځل بيا تکرار 
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 اوږد تاثري لرونکي ترتاسيکلني     

 چې  د   ،نوهمداوجه ده  ،ېیږدې مودې لپاره خپل تاثېرات ښوداوکسې ترتاسکلېن دغه شکل دا 

Long acting  دموثرې    ،  يغلظت لوړو ًِ پدغه شکل کې عموما  .اوکسې ترتاسکلېن په نوم ېادېږې

چې  دهمدغې     ي،و   يشو   یوځای په شکل    Magnesium Complex مادې برسېره مګنېزېم د

 .پاېدارې سبب ګرځېدمحلول   ی وال یوځای مادې 

ابې  يکې کامپي  ې شېموترای ای په بکرت  ي،ساعته و   72  ًِ ر چې  معموال یک اوږدتاث یوتیددغه انتې ب

کچ اودمقاومت  کړې  کړ ي  ه ترالسه  راټېهه  بېوت  ي،ې  انتې  غواوو،پسونو،خوګانو يدغه  په  کې    ک 

 Oxytetracyclin  په بازارکې د.  سپېانو،پېشوګانوکې نه استعاملېږې  خوپه مرکب، ،استعاملېږې

L.A    نور  ، د    ورځې   ۲۸  ت دي.   د محصول څخه د نه استفادې موده يېزياتجارتې مستحرضات

 . په مقابل کی حساس او د رنګ توروايل سبب یې ګرځي

 ترتاسکلین هایدروکلوروراید 

د اکيس ترتاسیکلي څخه په نيمه صناعي    ،ک ديراخ طیف لرونکي انتي بیوتیترتاسکلین هم پ

خو مقاومت او    ،دانحالل قابليت کم    ي. د اکيس ترتاسیکلي په پرتله يېتوګه په الس راوړل کيږ

وګانو کې یشپه سپيانو او پ   يي نورو ترتاسکلينونو ته ورته دی،  زياته ده. فارمکوکنيتيک    پايداري يې

. د ټولو حساسو مايکرو اورګانيزمونو په وړاندي استعامل  ساعته دی  6-۵د بدن څخه د وتلو موده  

 القلیخو زرقي الره يي د تطبيق لپاره عامه ده. ترتاسکلین د    ،او د ټولو الرو  څخه تطبيق کيږي

ر  کرستايل پوډ  روکلوروراید په شکل رسه تهیه کیږي، چی په شکل رسه بې بویه زیړ رنګهاو هاید

خو د هایدروکلوراید په شکل په زیاته      1/2500کم  منحل    ي، د باز په شکل په اوبو کېوررسه و 

 .انحاللیت لري، خو دوهم شکل په عضوي محلولونو کې نه حلیږي 1/10اندازه رسه 

په نامه    بازار د ترتاسکلینونو مستحرضات    د نورو ترتاسکلینونو په شان دی. په  د استعامل موارد یې

په مقابل کی    ترتاسکلین  رسه ياديږي، داهم د یادونې وړ دی، که د کلوروترتاسکلین او اوکيس

په شکل نه    cross resistanceهم متقابل يا    مقاومت رامینځ ته ش، نو د ترتاسکلین په مقابل کې 

 (. ۱۱66۲:۲۷) راهریږي
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 دوکسی سايکلني 

د   سايکلي  ترتاسیکلدوکيس  له جملېنويو  اکيس   ينونو  د  نيمه صناعي شکل  په  او  دي  څخه 

يږي. دغه ډول ترتاسکلین په شحم کې په ښه ډول  ترتاسیکلي يا هم ميتا سیکلي څخه تهيه ک

او تجاريت شکلونه يي د کلسيم او مونو هايدريت   د زیاتې مودې تاثیرات لري  او نسبتاً   منحل دي

په شکل رسه تهيه شوي دي.  چې په دغه برخه کې د کلسيم او مونو هايدريت شکلونه يي خوراکي  

او د تاثري ساحه يي     ترتاسکلین دي  Second generationډول استعامل لري. په حقیقت کی یو 

ونو  په وړاندي د نورو ترتاسیکلينونو په پرتله زيات  خو د ستافيلوک  ،د اکسی ترتاسیکلي په شان ده

 موثريت لري.  

فيصده جذبيږي  او د نورو    ۱۰۰-۹۰خه  دوکيس سايکلي د خولې به الرې څفارماکو کنيتيک:  

هم نسل نور ترتاسکلینونه  ش. دو   کم د غذا په وسیله متاثیره کيدای  ترتاسیکلينونو په  پرتله ډیر

، نو همدا وجه ده  ندازه پروستات غدې ته انتشار کوي، ا  اويوه    تو، سرتګېپه اسان رسه مغزي مایعا

  د پ تورګو له الرې نه اطراح کیږي،  Doxycycline  په وخت استعاملیږي   انتاناتو    خو دد دغو بر   چې

خاصیت په  دا    ، چې د پ تورګو د عدم کفايي په وخت ترینه استفاده کیږي، چې نو همدا وجه ده

فيصده يي ميتابوليزه او    ۴۰نه لیدل کيږي. د نورو ترتاسیکلينونو په  خالي    نورو ترتاسکلینونو کې

چې په دغه حالت کې د کوملو مايکرو    ،تغري مومي او دغه ميتابوليتونه د فضله موادو رسه وځي

 (. ۱۱6۳:۲۷) فلورا دومره نه متاثريه کيږي 

، خو په خارجي نړه  نه شته  زمونږد هیواد حیوان دواخانو کېات که څه هم  ددغه شکل مستحرض  

استعاملیږي، پیامنه  زیاته  په  انسان  کې  د  کې  حیواناتو  وړو  د    چې  Doxycycline  په 

vebromycine   100 په نامه رسه یادیږي په کپسول کې mg ،استفاده کوالی شو. موثره ماده لري 

چې د پ تورګو له     Doxycycline  وغیو کې د تطبیق وړ ندي،  یوازېنار ګر په  ید پ تورګو او ځ

رې تطبیق  ترتاسکلیونونه د رګ له ال   عاملوالی شو. که په هغو څارویو کېاست  الرې نه اطراح کیږي،

. په ځوانو ، حامله او شيدو ورکونکو    یګر ترتاسکلیونه ولري، نو نیکروز سبب ګرځي د ځ  ش ، چې
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شکلونه د پنيسلي رسه نه سمون په وجه يو    څارويو کې ستعامل نه ش. د ترتاسیکلينونو زرقي

 استعامل نه ش. ځاي

 . ( ۲۰۰:۲۱)  ب دیڅخه د ترتاسیکلينونو زرق مضاد استضبا د مفصل له الرې

 وادو رسه د ترتاسکلینونو جوړوالی د نورو م

 . د  دواوې د خولې له الرې که یو ځای وررسه تطبیق ش جذب یې کمويانتی اسی  .۱

 .  که د وینې د لخته ضد موادو رسه استعامل شې، نو د پروترمبین فعالیت کموي .۲

 .  دوه یا دری والنسه فلزات یي جذب د ځنډ رسه مخامخ کوي .۳

 .زیاتوي، باید استعامل نه شستعامل یې د دیورتیک خاصیت د دیوریتیک موادو رسه ا. ۴

 .  ورتیکویدونو کتالبولیک اثر زیاتويد ګلوکوک . ۵

 . پورین او امینوګلوکوزیدونو مکرويب فعالیت کمويد پنسلین سفالوس . 6

  و د متوي ساتلو په وجه هغه دواوې چې په ځیګر کې میتابولیز کیږي، د مایکروزومال انزایمون.  ۷

 .  بولیزم کمیږيین  په واسطه یې میتاد ترتاسکل

 وارض ع يد ترتاسکلینونو جانب

  ، : ترتاسکلینونه د کوملو او رومن مایکروفلورا ته تغیر ورکويسیستم اختالالت   د هاضمي   . ۱

اساس په شخوند وهونکو او آسونو کې که رضورت ورته   م کمیږي، نو په دېچې په نتیجه کی هض

ي توګه  ساده معده  دې څخه عالوه ، په ځانګړ نه وي، د خولې له الرې استعامل باید نه ش . له  

 لرونکو څارويو کې د ويهامي يب او کا ترکيبول د کوملو د مايکرو فلورا په وسیله متاثريه کوي.

 . ته وده ورکوي انتاناتو   نو د فنګس ه موجودیت کې فنګس ښه وده کوي،د ترتاسکلینونو پ .۲

   د ودی په حالت کې تاثیر اچوي او رنګ ته یي تغیر ورکوي.  د غاښونو په منو باندي . ۳

  د ځیګر ورایف کیدای ش، د ترتاسکلینونو په وسیله مختل ش.. ۴

د هغوی د مرګ سبب ګرځي،  شوګانو ته  یسپیانو او پ  ،ځینی وختونه د ترتاسکلینونو زرق کول.  ۵

 فشار سقوط کوي او  نو فوراً  ش،کله چې مینوساکلین د رګ له الرې سپیانو ته په تیزي رسه زرق  

 .مرګ مینځ ته راوړي



146 

ضعف سبب په    ،نو د فشار د ټيهيدو او د ترتاسکلینونو  په چهکي رسه استعامل  د رګ له الرې .  6

سيم په اهسته دغه حالت د  کل  ، د وينې  کلسيم د رسوب  سبب ګرځي.چېغواوو او اسونو کې

 ش. زرق رسه سمون موندلی 

وګه په حامله څارويو او د پ تورګو ستونزو  په خاصه ت،  په لوړ دوز رسه د ترتاسیکلينونو استعامل  .  ۷

 ګر د نيکروز سبب ګرځي.ید ځ کې

باندې اثر اچوي او ادرار دفعات   A.D.H (Anti Diuretic Hormone)   په ادرار ضد هورمون .  ۸

 .زیاتوي

 .د پروتینو په جوړښت باندي هم تاثیر اچوي. ۹

ر په  وختونه  ترتاسیکلينونه په خاصه توګه دميوکلوسايکلي او دوکيس سايکلي د مل  ځینې.  ۱۰

 (. ۲۰۰:۲۱) مقابل کی د حساسیت سبب ګرځي

 دصحت عامی له نظره 

د عامه صحت  ساتني په خاطر    موادو  ه د ترتاسایکلینو استعامل د غذایيد صحت عامی له نظر 

ومو انواعو دمنځته راتلو سبب ګرځي. دبلې خواڅخه هغه مقا  ، دا ځکه چی دلپاره ناوړه  ثابت شوي

د شیدو او  دهغوی    څاروي چې ترتاسایکلینونه ورته تطبیق شوي وي، باید تر معینې مودې پوري

 . غوښې څخه استفاده ونه ش

، د مخنيوي به برخه کې سپارښ شوی،  چې په هغه  پاته شونو   په حيوان محصوالتو کې د درمل  

ت  ، نو تر اته ویشش  ليبل ترتاسیکلينونه استعامل کړای   د انسان  چې د رحم له الرې صورت کې   

او تر پوستکي الندي    . عضيل له الرې ش  ن په غذايي موادو کې پايت کيدالی ورځو پوري  پاته شو 

او په پسونو او اوزو کې د    رت کې د حاليل موده اته وي ت ورځېد ترتاسیکلينونو د تطبيق په صو 

 (. ۳۵۸:۱۴ساعتو پوري د شيدو څخه استفاده و نه ش) ۹6څخه وروسته تر  يقبتط

  امفينکولونه 

ه جملېد پراخو اغيزو  لرو   ک دواوو ـل اتـي اکرتيو ســــت ه کوم ګروپ کې  چې    ،څخـه دي  نکي ـب ـپ

 نور مشتقات تيافينکول او فلورفينکول شامل دي. لورامفنيکول  پلرن مرکب او د هغېک
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 کلورامفنيکول

تاتيک خاصـيت لرونکي انتي بيوتيک دي ځل لپاره  ،  چې دلومړييو پراخ تاثیر لرونکي باکرتيو ـس

څخه    Streptomyces Venezuelae او دهغه همکارانو په وسـیله د   Ehrlich کی ۱۹۴۷په کال  

نيک  يتجريد شو. دغه انتی بیوتیک لومړنی انتی بیوتیک دی چې   په سیستمیک ډول رسه  په کل

.  په وترنري  په نامه رسه یادیږي  Cloromycetin  د   کې کې ترينه اســـتفاده وشـــوه او  به تجارت

په خاـصه توګه هغه باکرتيايي     ،په ـضد اـستعامل لري انتاناتو    طبابت کې د زيات ـشمري باکرتيايي

 . (۱۱6۵:۲۷ (استعامل لري ،چې د غري هوازي باکرتياوو په وسیله منځته راغيل وي  انتاناتو 

 ی ساختامن  اي کیمی 

او نايرتو بنزين د حلقي څخه     Dicloroacitate    دکلورامفنيکول ساختامن کې  په یوه برخه کې 

ورته د مکروب ضد اغیزي ورکوي او  د    درلودل  دي،   چې د دنايرتو بنزین حلقې  تشکيل شوي

-D . څلور سرتيو ايزومرونه لري   چې يوازي  دهډوکي په مغزباند تاثیر اچوي او فعالیت یي کموي

therio   (په  ۲۰۱:۲۱،  ۱۱6۵:۲۷شکل يي د ميکروب ضد اغيزي لري . ) فلورو فينيکول کې د

څرنګه  چې زهري پايت شون په غوښه    عوض کړای شوي دي،   SO2CH3−په    NO2–  نايرتو ګروپ

پريږيدي نه  استفاده   ،کې  ترينه  موخه  په  تداوي  د  ستونزو  تنفيس  د  غوايانو  غوښينو  د  نو  

 (. ۳۵۸:۱۴کيږي)

 
 . (۸۸۲:۵) د کلورامفنيکول کيمياوي ساختامن .شکل:۱0- 4
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 خواص  

.   نحيل دي، چې په دې اساس دخولې له الرې تطبیق کیږيغیر م  مالګې په اوبو کې  Palmitateد  

مييل ګرامه  په يو  مييل    ۲،۵   شکل یي په الکولو کې ښه  په اوبو کې  Sodium  succinate  د  

په   کې  اوبو  لري   ۲۵ليرت  بلیت  قا  دانحالل  کې  حرارت  د  دز   درجې  کیږي  ،  تطبیق  الرې  رقي 

ته ورته خاکسرتي رنګ لري. خوند یۍ تریخ او  اویا هم زیړ    .کرستالونه یي سپین  سنت رسی دی

په   پوري ګډ شوي محلول دکوټې  تریوې میاشتې  او  زیاته ده  پایداري  یي  پرتله  په  دترتاسکلین 

کیدای ش . خو که چیري قوي القيل محلول وررسه ګډ ش، نو زر یره پاتې  يتودوخه کې بې له تغ

 . (۱6۳:6او )(۳۵۸:۱۴ ((۱۵۳:۲۰) کوي. پوډر یي دحرارت په مقا بل کې مقاومت لريريتغی

 فارماکوديناميک 

. دغه يا کې دپروتین دترکیب کولو عملیې ته وقفه ور کويکلورامفنيکول او فلوروفينيکول په باکرت

  Transferase  اود  په  نه راګرځیدونکي شکل رسه ن يل  واحده پوري اس     ۵۰  رایبوزومماده د  

امینو اسیدونو د اتصال مخه نييس. په لوړ     تایدي زنځیر پسېتوګه په پیپ  انزایم تهیه کوي او په دې

 تشکیل  يې  حجراتو په مایتوکندریا کې دپروتیمغز   ر رسه استعامل يي  دتی لرونکو دهډوکيمقدا

 (. ۲۰۱:۱۴) تاثره کوي، خو  په نوروحجراتو اثر نه لريم

 يک فارماکوکنيت 

لرونکو    الرې  شکل  دهضمي معایي    Palmitate  : کلورا مفنیکول     جذب په ساده معده  څخه 

حيواناتو کې  په ښه تو ګه جذبیږی او د دوو ساعتونو په دوران کې په پالزما کې اعظمي غلظت  

، خو په شخوند وهونکو کې  د رګ او عضلی له الرې هم په فوري ډول په وینه کې  منخته راوړي

غلظت د تطبیق   اعظميږي. ول جذبیکلورا مفنیکول غلظت لوړیږي، درکتوم له الرې هم په ښه ډ

 . ساعته  وروسته منځته راځي ۴ـ۲څخه 

او نخاعي مایعاتوته تیریږي، د پالسنتا له الرې بچي ته تیریږي    C.N.S : کلورا مفنیکول    توزیع 

 برخې وي، سرتګې ته هم تیریږي.    ۳و۴دوران په مقایسه    د بچي په وینه کې یي غلظت دمور دوینې
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ځمیتابولیزم  په  میتابولیزم  کیږي:  رسه  تر  کې  اسید    یګر  ګلوکورانیک  د  پروسه  دغه     او 

Conjugation   پیشوګانو کېپه وسیله تر رسه ک په    په سپیانو کې   فيصده ۷۵میتابولیزم     یږي، 

 .  میتابولیزه کیږي  فيصده۹۰دتطبیق شوی مقدار 

دقیقې دتطبیق څخه وروسته په ادرار کې    ۳۰او    : اطراح دپ تورګو له الرې تررسه کیږي   طراح ا 

په تړيل یا  یا های   اطراح کیږي. دکلورامفنیکول  یوا ځي شکل  او  لیز شکل اطراح مومی    ۱۰  درو 

،  چې کلورا مفنیکول دشیدو له الرې هم وړ ده یي په فعال شکل اطراح کیږي . دیادونې فيصده 

 . اطراح کیږي 

ساحه    تاثري  په زیاتو    ، چې بیوتیک دی  اخې ساحې انتي: پر Spectrum of activityد 

په یو شمیر  ت، ګرام منفي ، غیر هوازی بکرتیاو موثریت لري، داسې هم ویل کیږې، چېګرام مثب

 .باندي هم تاثیر لري   Spirochiactes  ویروسونو او 

موارد  استعامل  په سپید  فینیکول  او مرغانو کې : کلورا  ګانو آسونو  او دسی  انو پیشو  ستمیک 

کې    انتاناتو    په شمول ټولو هغو   دانتاناتو   او سرتګې   C.N.S  سیستم    دتنفيس  انتاناتو    موضوعي

 .   استعامل لري، چې دغیر هوازي بکرتیاو په وسیله منځته راغيل وي

د وترنري    ،په ناروغيو کې استفاده کوي  Bovin keratitisد کلورامفنيکول څخه د ملهم په شکل  

په ناروغيو کې     Foot Rat ،Contagious  ، Bovine Pluro Pneumoniaطبابت کې د پاسرتولوزز  

د تيونو په التهاب کې په موضوعي شکل دمناسب انتقالونکي د   .ش  یدايپه موثر ډول استعامل

رول  لپاره انتخايب    thypoidپه انسان طبابت کې د    ،نه موجوديت په وجه ښه نتيجه نه ورکوي

 (. ۱۶۴:۶) شو  یهم په همدي منظور کارتري اخستال په چرګو کې  ،لري

 دوز  

ساعته په وقفه    ۸-6څخه د هر    کلورامفنيکول د خولې، عضلې او پوستکي الندي الرې   :تطبيق

پ  او اسونو کې تطبيق کيږي ه سپيانو رسه تطبيق کيږي.  پيش، مارغانو  ته هر دوولس  ، خو  وګانو 
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  له   يدونکي شکلونه په غواوو کې د عضلې هسته ازادتطبيق کيږي. فلوروفينکول  آ يو ځل  ساعته  

 . ( ۲۵۹:۱۴)ساعتونو په وقفه رسه تطبيق کيږي ۴۸  الرې

  ې ګرامه د خول  ۰،۵يا هم    ېله الر   ېګرامه په کيلو وزن د عضلمييل    ۱۰-۴خوسکيانو او بهاوونو ته  

 ې.په ور  ک   ېدوه ځل ېله الر 

 ې يا رګ د الر  ېله الر  ېګرامه په کيلو وزن د عضلمييل  ۱۰-۴وړوکو څارويو ته  

 په ور  کې دوه ځيل. ېله الر   ېد خولګرامه  ۰،۲۵وريو ته 

 ې. ګرامه په ور  کمييل  ۱6۵سپيانو ته تر 

 . (۱6۴:6ملهم ) ېفيصده د سرتګ ۱موضوعي شکل  

 زهريت  

  ې نو پد ،ستل کميږيياخ ېپوسيله د اوسپن Erythrocytesد   کمخونی  د کلورامفنيکول مربوطه 

يوان دواړو کې منځته  حداحالت په انسان او او    ي و وروګرځ   ،رسيدلته    توګه د رسوکروياتو بلوغ  

د کلورامفنيکول پوسيله په نادرو حالتو کې    ، چې په دوز پوري مربوطه نه وي   کم خونی هغه    .راځي

aplastic anemia  توګه په انسان  طبابت او   ېنو پد  ،وژونکي دي  هزياتر   اچې د   ،منځته راځي  

   ، تهايي اسهال او استفراق هغه وخت ليدل کيږيشيب ا  .وترنري طبابت کې دومره نه استعامليږي

.  په سپيانو کې زياتره استفراق ليدل کيږي  .په پيشو ګانو کې استعامل ش  ېمود  ېچې اوږد

د کوملو  ، بايد د ځانګړي پروتوکول له مخېنځته راځيهغه زهريتونه  چې د لوړ مقدار په وسیله م

 (. ۳۵۹:۱۴( )۱۵۴:۲۰خايل کول تر رسه ش)

 مضاد استطباب

، ځکه  چې  د حاملګي په دوران کې محفوظ و اوک  ،چې کلورامفنيکول دي   ،دا نده ثابته شوي

  ، نو په همدې د ځنډ رسه مخ کوي  جوړيدنه يې   پروتيي، د  د انکشاي په حالت کې دي  جني
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وي يقيني  يي  استعاملول  او  وي  زياته  څخه  تاوان  د  ګهه  يي  که  استعامليدای اساس   ،  

 (. ۱۵۴:۲۰)ش

 امينو ګلوکوزيدونه .۵

نکي شــکري کوم  چې د امي لرو  ،څخه دي  يمه مصــنوعي انتي بيوتيکونو د جملېد طبيعي  او ن

دـغه ګروپ انتي بيوتيکوـنه د ـتاثري د ســـاحي ـپه اســـاس ـپه دريو عـمده  او ګلوکوزـيد اړيکي لري.

 ګروپونو وي ل شوي دي. 

 يا:  چې ـپه دـغه ډـله کې ســـرتيپتوـمايســـي او دمـحدود ـتاثري لرونکي امينوګلوکوزـيدوـنه  .۱

بــاکرتيــاوو ) پــه هوازي ګرام منفي  زيــاتره  او  -Eهــايــدرو ســـرتيپتومــايســـينونــه شـــــامــل دي 

coli،Salmonella ، Pasteurella، Brucella     ــه پ ګــه  هـمــدارـن او  ري  ـل ري  ــاـث ت ــدی  ــان ب و  وـع ـن  )

Staphylococci ، Actinomyces bovis،    اوLeptospira      او ــري  ل ــزه  ــي اغ ــدي  ــان ب ــو  ــوع  ن

Mycobacterium tuberculosis يرسه حساس د يپتومايسي د سرت.  

  Streptomycin and dIhydro streptomycin   هایدرو سرتيپتومايسي   ياسرتيپتومايسي او د

محدود تاثري لرونکي انتي بيوتيکونه دي او ديهایدرو سـرتيپتومايسـي موثريت د سـرتيپتومايسـي 

لپاره د دواړو  پرتله يي زهريت کم دي، خو د اوږدې مودېخو د ســرتيپتومايســي په    ،په اندازه ده

ر  يسـي د پنيسـلي په پرتله د وچ پوډ باندي بدي اغيزي لري. سـرتيپتومااسـتعامل د اوريدو حس 

داي  ل کـي ــاـت ه  تودوخـه کې ســ اره د اطـاق ـپ داري لري او د دوو کلونو لـپ اـي ه ـپ اـت ه شـــکـل زـي ـپ

ــايســــي۱۵۷:6ش) ـپـتوم ســــرتـي ـجـمـلې  (.  ــه  ل ـبـيوـتـيـکوـنو  اـنـتي  زړو  د  ـنوـيو    ـيو  د  او  ده  ـڅخــه 

يســـي ـپه منخـته راتلو رسه يي متـــي کم شـــوي  امينوګلوکوزـيدونو لـکه جنـتاـمايســـي او کـناـما

 (.۳۵6:۱۴دي)

 ، Neomycinپـه دغـه ډلـه کې     :شـــوي تـاثري لرونکي امينو ګلوکوزيـدونـه  پراخ کړای  .۲

Framycin ،Paronomycin    اوKanamycin     شـامل دي. د سـرتيپتومايسـي په پرتله پراخه د
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لري.  تاثري سـاحه لري او هوازي، غري هوازي ګرام منفي يو زيات شـمري ګرام مثبت باکرتياوو اغيزه  

  E-coli، Salmonella ،  klebsiellaـله نظره زـياتره د ګرام منفي ـباکرتـياوو )  د کلينيکي ســـاحې

 ري.ت لی موثرضد  ( ّ Enterobacter او  

ه:  .۳ دوـن اثري لرونکي  امينو ګلوکوزـي ه کې     پراخ ـت ه ډـل ه دـغ  ،Gentamycin، tobramycinـپ

amikacin، sisomicin     او  nitilmicin    ـشامل دي. په پراخه اندازه په پراخ ـشمري  هوازي ) ګرام

 د سودومناس په شمول اغيزي لري.   مثبت او ګرام منفي باکرتياوو ( 

کوم  چې د امينوګلوکوزيدونو    ،اميکاسـي نيتيل مايسـي د هغو باکرتياوو په وړاندي مقاومت لري

 تخريبونکي انزاميونه توليدوي.

چې د سـاختامن     ، هم شـته    Spectimomycin  او     Apramycinبرسـريه دوه امينوګلوکوزيدونه     ددې 

  لري.   والی   په اساس ورته  ، خو د تاثري  ساحې په اساس د امينوګلوکوزيدونو څخه فرق لري 

 د تاثري ميکانيزم 

ايس برخي    ۳۰امينو ګلوکوزيدونه د بکرتيايي غشا څخه ترييږي او  سرتيپتومايسي  د رايبوزوم په  

مرحله کې منعه کوي، د د ترانسـليشـن په    mRNAد ترکيبولو عمليه د  پروتييپوري ن ـيل او د 

ځنځري لـپاره د تشـــکـیل ســــبب ګرځي. نور    وـنه  د پپـتاـيديپروتيينکې  چې ـناقص  کومي ـپه ترڅ

دـغه ډـله موادو اس برـخه ـباـندي هم ن ـــيل.    ۵۰اس څـخه  عالوه ـپه    ۳۰امينو ګلوکوزـيدوـنه د د  

 ، د کومېرسه د بکرتيايي غشا د نفوذ قابليت په وجه ده باکرتيو سيدال خاصيت په دوهمي شکل

 (.۱۹۷:۲۱) او (۲۵6:۱۴څخه وځي) چې امينو اسیدونه د بکرتيايي حجرېپه وجه  

 فارماکو کنيتيک 

ــمي الرېامينو ګلو  ــلې زرق له الرې په  څخه نه جذبيږي کوزيدونه کم او يا هم د هضـ ، خو د عضـ

راوړي. د بدن  ت د يو ســاعت څخه وروســته منځتهاعظمي غلظبشــپړ ډول  جذب او په پالزما کې  

يږي. د پالزـما د ي څـخه پرـته ـپه کـمه اـندازه توزيع کتورګو او منځني غوږ برخټولو برخو ـته  د پ ـــ 
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يدو کې  موثر غلظت منځته نه راوړي. دغه   CSF  رسه په کمه اندازه تړاک مومي او د  پروتيي او ـش

ــ يتغ  ډله انتي بيوتيکونه پرته د کوم ــیله د ادراري ري څخه  د ګلومريويل فلرتيشـ ن د عمليي په وسـ

 .(۱۹۷:۲۱بدن څخه وځي. ) الرې څخه له

 کلينيکي استعامل 

ــو باکرتياوو  ) به ځانګړي توګه ګرام منفي باکرتياوو( په   ــاسـ ــمري حسـ امينوګلوکوزيدونه د ګ  شـ

 په وړاندي استعامل لري. انتاناتو  وسیله منځته راغليو سیستميک او موضوعي

  غوالنځي التـهاب ـپهـپه غواوو کې د ســــتافيلوکوکونو او ســـرتيبتوکوکونو ـپه وســـیـله منځـته راغيل  

لي ګډ غوړين ـشکل د تيونو له الرې(، د پاـسرتولوزز او  ) د ـسرتيپتومايـسي او پنيسـ نو کېانتاناتو  

ــیله منځته راغيل ان  او ايکوالی ــړب، د نس التهاب او ) غوالنځي التهاب  تاناتو په وسـ ، د رحم پاړسـ

  د ادرارې الرې څخه پاکولو په عمليه کې  عفونتز په  ز و ليپتوسپريو سيپتسيميا په ټولو نوعو کي( ا

 کارول کيږي.

نو د ګرام منفي ـباکرتـياوو ـپه وســـیـله منځـته   ،تطبيق ش    ـکه د زرقي الرې څـخه جنـتا ـمايســـي

  او ـسرتګي په  ادرارې الرې هـضمي او تنفيسـ الرېـسيپتـسيميا لپاره انتخايب درمل دي. د  راغيل

 کې استعامليږي. انتاناتو 

اثراتو درلودلو  فارامايسـتي په نادر ډول د اوريدلو په سـیسـتم  او پ ـتورګي سـیسـتم باندي د بدو 

ــتعامليږي  له وجې ــتميک ډول اسـ ــیسـ د  انتاناتو   د  خو د اينرتيتیس او خارجي غوږ برخې ،په سـ

 موضوعي توګه په سپيانو کې استعامليداي ش.تداوي په موخه په 

نيتي مايســي د امينو ګلوکوزيدونو تخريب کونکو انزايم په وړاندي مقاومت لري نو په همدي وجه  

 (.۱۹۷:۱۴د جنتامايسي په وړاندي مقاومو سرتاينونو په ضد کارول کيږي)

ــي  د خولې له الرې ــرتګي او  انتاناتو    د کوملو په  نييومايسـ ــوعي توګه د غوږ، سـ کې او په موضـ

 کې کارول کيږي. انتاناتو  پوستکي په
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مره  توپري رسه  چې د ســودومناس په  و په د ،کانامايســي موثريت د جنتامايســي په شــان دي

په ترکيبي ـشکل  ثريت د جنتامايـسي په پرتله کم دی. اوس مهال د خولې له الرېوړاندي يي مو 

 (.۳۵6:۱۴تداوي کې په سپيانو کې استعامليږي) د  انتان اسهال په

 زهري اغيزي   

ه ه پرتـل ايت دي او زهري اغيزې   د نورو انتي بيوتيکونو ـپ دونو زهري اغيزې زـي ه    د امينو ګلوکوزـي ـپ

را کميداي ش. د پراسميد ديوريتيک موادو   امينوګلوکوزيدونو په وخت رسه درولو   تدريجي توګه د

 ، ددغې ډلې انتي بيوتيکونو رسه د هغوی زهري اغيزېځايي اســتعاملاو يا هم امپوترياســي يو 

 نوري هم زياتوالی ش.

ــتيبوالر حجراتو د داخيل غوږ د تخريب په وجه د اوريدلو   ــ برخي حجرات او ويسـ د کوخالر حيسـ

ــیامل تيوبولونو  . د حس له منځه ځي ــتورګي د پرکسـ ــا د حجراتو د تخريب په وجه دغه  پ ـ غشـ

د ضــــايع کـيدو او   پروتييکې يي ـجذب کم او د   برـخه د الســــه ورکوي او ـپه ترڅپرش  تيوبولوـنه

ګلومريويل فلرت کيدل کميدو ســبب ګرځي. د متاس په وجه حســاســيت د ســرتيپتومايســي په  

 (.۳۵6:۱۴وسیله منځته راځي )

چې  د بدن اوبه يې کمى   ، نو هغه څاروياغيزې لري  ينو ګلوکوزيدونه  په پـ تورګې زهرېټول ام

خورا   نو په  ،سـتونزي لري، يا يې هم ګهه د تاوان په پرتله کمه وي ، د پ ـتورګي او ادارې الرېوي

 .(۱۰۷:۸) پاملرنه رسه يې استعامل کړئ

 په کومو حاالتو کې استعامل نه يش

ــتعامل ـنه ش، د ـحام  ـــیک دواوو لـکه لوړ ـتاثري لر  لګي ـپه دوران کې اسـ ونکي ديورتـيک د نورو اتوتوکسـ

سـتعامل نه ش.  مينوسـیکلي او نورترياسـي پي او سـفالوريدين ( او يا هم نيفروتوکسـیک دواوو رسه ا 

 استعامل نه ش.   ، ارويو کې  چې د لنګوال څخه وروسته د کلسيم کمبود ولري نيومايسي په هغو څ 
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 ډوز د امينوګلوکوزيدونو 

ګرامه دوه څخه تر  مييل  ۲۰  ســرتيپتومایســي د خولې له الرېهایدرو   يااو دســرتيپتومایســي  

، د يت له  ه ور  کېګرامه دوه ځلې پمييل   ۱۲-۸ دري ځلې په ور  کې او يا هم د عضلې له الرې

 ګرامه په هر يو يت کې وچو غواوو ته.مييل  ۱۰۰څخه  الرې

ــلې يا هم تر  مييل    6-۳جنتا مايســـي  ــتکي الندي الرې څخه دوه ګرامه په کيلو وزن د عضـ پوسـ

 .ځلې په ور  کې

ګرامه په کيلو وزن د عـضلې يا هم پوـستکي الندي الرې څخه دوه ځلې مييل    ۱۵-۱۲کنامايـسي 

 .په ور  کې

ــي   ــلېمييل   ۷،۵-۵اميکاس ــ  ګرامه په کيلو ګرام وزن  د عض تکي الندي الرې څخه يو يا هم پوس

 .ځل په ور  کې

ګرامه په کيلو ګرام وزن د عـضلې يا هم پوـستکي الندي الرې څخه  يو يا  مييل    6-۳نيتي مايـسي 

 .هم دوه ځلې په ور  کې

ه په کيلو ګرام وزن د بدن دري ځلې په ور  کې يا هم ګراممييل  ۲۰  نيومايـسي د خولې له الرې

 (.۱۹۸:۲۱ګرام په هر يو يت کې هره ور  کې) ۱-۰،۵ د تيونو له الرې

    ماکرواليدونه .6

چې دګرام مثبت بکرتياوو په پرتله په ګرام منفي     ی، ونه هم د انتي بيوتيکو يو ګروپ دماکرواليد

زيات لري  هبکرتياوو  د    .اغيزه  چې  هغو   lactoneڅرنګه   د  ده  یحلقه  لويه  کې  ساختامن   ، په 

ات د  او په کلينيکي لحاظ ددې ډلې ټول مستحرض   اصطالح ورته پکار وړل کيږي  macrolidesنود

راځي. الندي  ګروپ  تر  لکتونونو  کې    ماکروسيکلک  تيکونو  بيو  انتي  ډله  پدغه 

Erythromycin،Azithromycin ،Clanithromycin،Tulathromycin ،Timcodin 

،Tylosin، Oleandimycin    اوSpiramycin   دي او    Erythromycinخو    (۳۵۹:۱۴)  شامل 

tylosin  ې ددغه ګروپ وترنري ساحي  مرکب  چ   او کوم نوی  يي په وترنري طبابت کې استعامليږي
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چې د غواوو په تنفيس ناروغيو کې ترينه کار اخيستل    ،  tulathromycin    ته معريف شوی دی 

کې د غذا رسه د عالوه کونکي په     و کيږي. اوليندا مايسي او کاربو مايسي په غذا توليدونکو څاروي

 (. ۹۵6:۲۴توګه استعامليږي)

 اريرتومايسني 

د بايوسنتيز څخه    Streptomyces erythreusaکال ميالدي کې د    1952    د لومړي ځل لپاره په 

 ددغه پلرن مرکب څخه نور ماکرواليدونه  السته راغله.  ،د فلپاين د خاورو څخه په الس راوړل شو 

خو په    1/1000په اوبو کې    ،تريخ خوند لري  ،نه لري  یبو   ،کرستايل پوډردي  يا زيړ   : سپيخواص

اسان رسه حليږي  ېالکولوشحموايرتوک قابليت    ،په  انحالل  د  يي  اوايرتلرونکي شکلونه  مالګي 

 (. ۱۱۷۱:۲۷) طبيق وړديتد  ې الر  لهونه يي د عضيل او درګ لکاساس دغه ش ېنو پد  ،نلري

  50sدغه رايبوزوم    ،ترکيبولو عمليه  دبکرتيا په رايبوزوم کې منع کوي  پروتيي: د  فارماکوکنيتيک 

او    .فرعي واحد الندي تړاک مومي انتقال  امينواسيدونو  په    ،يسيمنو مخه ني ځنځري د پيتيد  د 

د مايتوکاندريا    ،. ماکرواليدونه کوالی شعمومي ډول اريرتومايسي باکرتيوسيدال خاصيت لري  

وجه د    مدې نو په ه  ،څخه نه ش ترييدالی  ، خو د مايتوکاندريا د پردېد رايبوزوم رسه وصل ش

 (. ۹۵6:۲۴) کلورامفنيکول په څري زهري اغيزي نه لري

 تيلوزين   

په الس    څخه   Streptomyces  Fradiaeد    خاورو  له   تيک د لومړي ځل لپاره د تايلينډدغه انتي بيو 

   .په نامه رسه ونومول شو  Tylosinد  چې ،نو همدا وجه وه ی،راغ

شکل يي    دمالګو په  tartaratخو    ،په شکل په کمه اندازه رسه په اوبو کې منحل  القلی: د  خواص

څخه ښه جذبيږي، خو د فاسفات شکل يي کم    او د هضمې الرې    ید انحالل قابليت زيات  د

درجی    25د  او  د حرارت په    پي اچ  7.5-5د تايلوزين کرستايل شفاي ته ورته يب رنګه دي    جذبيږي.

 . کې د دوو مياشتو لپاره  د ساتلووړدي  د سانتی ګرید  



157 

فعاليت:  ضد  اودبکرتيايي   ځايونه  بکرتياوو  خپه    داستعامل  په ګرام مثبتو  توګه  اصه 

باندي     M.galisepticum and spirachites دي تاثريلري په مايکوپالزما باندي په خاصه توګه  بان

لري لري  ېدد  ،موثريت  تاثري  هم   بکرتياوو  منفي  ګرام  په  اندازه  کمه  په  په      ،ترڅنګ 

،Haemophilus،   Moraxella Bovis  .په وړاندي موثريت لري 

ساحه يي پراخه ده  تاثیر د  .خو اطراح يي ورو ده ،بيږيذڅخه په ښه ډول ج ېاو زرقي الر  ېد خول

tylosin tartarat     سپيانو   ،خوسکيانو   و،په غواو   او     لوپه اوبو کې ورکول کيږيڅشکل چرګانوته د

دناروغي په تداوي او   (CRD)چرګانوته د  دغه درمل . زرق کيږي ېالر  لهيل او پيشوګانو ته د عض

په ناروغيو کې    Metritisاو    Foot Ratپه غواوو کې په تنفيس ناروغي  .  وي کې استعامل لرييمخن

الندي  .استعامليږي د  سيستم  تنفيس  د  کې  پيشوګانو  او  سپيانو    انتاناتو    په 

Leptospirosis،Metritis ، Otitis    او Colitis   ي چورګوړ   .شو  یاستفاده کوال   نهپه ناروغيو کې تري

ساعتونو او زرقي شکل په صورت کې تردري    24ورکړل شوي وي    tylosin  ېله الر   ېد خول   چې

 (۱۱۷۲:۲۷) ساعتونو پوري بايد استفاده ونه ش  96په غواوو کې د    .ورځو د استفادي وړ نه دي

(۷۸۲:۲۰ .) 

د   اړه  په  نه   ددغه مرکب  يي    مسموميت  وړاندي  په  نوعو کې  چې  په هغو  او  دي ورکول شوي 

 ش. ، استعامل نه کړای حساسيت لري

د جانبي عوارضو څخه د زرق په ساحه کې درد او موضوعي عکس العمل او ځيني وختونه د هضمي  

اسهال په هغه صورت کې  چې په   وګانو کې اویشسیستم يب نظمي لکه سپک اسهال په سپيانو پ

 (. ۷۸۲:۲۰شديد وي ) ،استعامل ش و کې د خولې له الرېشخوند وهونک

سبب په بالغو يو نوکه څارويو کې    Colitisپه يو نوکه څارويو کې ماکرولو تيدونه د شديد وژونکي  

 . (۱۰۸:۸)يو نکه څارويو کې نه توصيه کيږي نو پدې توګه استعامل يې په  ،کيږي
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 دوز  

  ورکول کيږي. ګرام وزن د خولې له الرې ګرامه  په کيلو مييل  ۱۰-۴غواوو ته 

 .ګرامه په کيلو ګرام وزن ورکول کيږيمييل  ۱۰-۲سپيانو ته  

Chicken 0,5gr/lit of water  ګرامه په يو ليهر اوبو کې ۰،۵چورګوړو ته. 

 ګرامه په کيلو وزن ورکول کيږي.مييل  ۴۵-۲وګانو ته يي د تابليت شکل سپيانو  او پيش

 توالترومايسني 

، د وترنري ساحې ته دغه ماکرولوييد نوی را معريف شوی دی.  لکه څرنګه  چې يادونه ترينه وشوه

او په    ه په ګرام منفي باکرتياوو زيات دی ددغه ګروپ د نورو غړو په پرتل  ددغه انتي بيوتيک تاثري

رسه   غلظت  باکرتياوو) ټيت  انتان  تنفيس   په  غواوو  او     ، Pasteurella،Mannheimiaد 

Histophilus )  .يو شمري نورو باکرتياووباندي موثريت لري 

ساعته او د سږو    ۹۰چې په سیروم کې نيم عمر يي      عمر په اړه يي يو بل خصوصيت دا دی،د نيم  

مييل    ۲،۵اوږد عمر په وجه     ، نو د همدېساعته په غواوو کې ده  ۱۴۲او    ۱۸۴په انساجو کې  

  غواوو ته پيچکاري کيږي او د اوږدې مودې ګرامه په کيلو ګرام وزن تر پوستکي الندي رصي يو ځل  

نه استفادې  لپاره موثر غلطت منځته ده. داک    ورځې  ۱۸موده يي    راوړي. د محصول څخه د 

  انتاناتو    تطبيق رسه تنفيس  ته اندازه رسه په اسونو کې د عضلې له الرېچې په پور    ،شواهد هم شته

 (. ۹6۲:۲۴) ال هم وررسه ليدل شوی دیخو سپک اسه ،کې موثريت لري

 متفرقه ميکروب ضد  درمل  

) کولیستي( دوه مهم    Bاو پويل ميګزین     Aپويل ميګزین    Polymyxins) :پويل مګزینونه)

څخه په     Bacillus colistinus او   bacillus polymyxa  چې      ،پويل پپتايد انتي بيوتيکونه دي

 الس راځي.
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بيوتيکونه دي انتي  ساحي  کمي  وژونکي،  باکرتيا  درمل   لکه    په    ،دواړه   باکرتياوو  منفي  ګرام 

ت لري او په ګرام مثبتو باکرتياوو باندي  ، سلمونيال نوعو سودومناس ايروجونوسا، لوړ موثريايکوالی

ر کوي.  هم موثريت لري. پويل ميګزين د ديرتجنت يا پاکونکو موادو په شکل د باکرتيا په ديوال اث 

کيږي    د باکرتيا د حجروې غشا  د فاسفولفيدونو رسه  ځانګړی متایل لري، پدې توګه وررسه يو ځای

 يي حجره مري. مينو اسیونه ترينه وځي او باکرتياغشا سوري او ا ، حجروېغري فعال يي کرځوي

او نه هم د ويني اعصابو د موانعو څخه    توګه ښه جذب لري، خو نه د خولې له الرې  په موضوعي

ترييږي.  د سيستميکو اغيزو په موخه د کولستي سوديم ميتا سلفونيت شکل څخه په زرقي ډول  

و زهريت ذ پوښتورګو زهريت او عضالتو د بالک  کار اخيستل کيږي. خو د زهري اغيزو لکه د اعصاب

کې  چې د ګرام منفي باکرتياوو په وسیله منځته راځي لکه  د    انتاناتو   کولو په وجه يوازي په هغه

يوځاینتاناتو اپوستکي   نيومایسي رسه  ا ) د  ، د داخيل غوږ  رسه  ) داکسی ترتاسیکلي  نتاناتو  ( 

ترتاسیکلي رسه (  يا هم ژوند    په وسیله د   انتاناتو     نوعو ( د غوالنځي التهاب ) د کلی باسیاليوځای

 ږي.  استعاملي ،وي تهديدونکی 

،  هه په کيلو وزن دوه ځيل به ور  کې. د عضلې له الرېيون   ۲۰۰۰استعامل لپاره    د خولې له الرې 

زره  يونهه څخه تر سل    ۵۰۰۰۰. د غوالنځي التهاب لپاره   زره يونهه په کيلو وزن په ور  کې  پنځه

یونهه د رحم داخل لري  څخه په غواوو کې   ۱۰۰۰۰او   اينفيوژن په شکل د تيونو له الرې يونهه د

 ي.استعامليږ

 باسیرتاسني 

دی،   دا    بيوتيک  انتي  پپتايد  پويل  بل  د  يو  راغيل    Bacillus subtillus   چې  الس  په  څخه 

اوو او  باکرتيايي ساحه يي د پنيسلي جي په شان ده او زياتره استعامل يي په ګرام مثبتو باکرتي

وژ  باکرتيا  دی.   محدود  پوري  درملسپريوکيتونو  پپتايدو    دي،    ونکي  د  کې  جدار  په  باکرتيا  د 

 ګالیکون نومي موادو جوړيدلو  باندي اغيزه لري.
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پايروفا شحم  د  يوځایسفيت   رسه  انتقالونکي  عمليه     د  ديفاسفوريشن  د  د  او  شحم  د  چې 

 ودروي.  ،پاره تر رسه کيږيانتقالونکي د جوړيدو ل

زياتوي.دغه    د يوځای کيدو له الرې   شا رسهغغشا څخه  د    مدارنګه د ايونونو ترييدل د حجروېه

سرتګي، پوستکي او    نه جذبیږي او زياتره  په موضوعي توګه د ) د  د هضمې سیستم له الرې  درمل

مایسي يا پويل ميګزين رسه یو ځای   د نيو   انتاناتو    په خاصه توګه د ستافيلوکوکس    انتاناتو    غوږ(

له   نيکرو   دغه درملترينه کار اخيستل کيږي.   په چرګانو کې د   د    انتاناتو    تيک  داخيلڅخه 

  رګانو او غواوو کې د ودې څخه  په چپاره  کار اخيستل کيږي. د زينک باسیرتاسین   مخنيوي  له  

 زياتولو په خاطر کار اخيل.

 وانکو مایسین  

په زياتره ګرام مثبتو   ( Streptomyces orientalis) چې  هم يو پويل پپتايد انتي بيوتيک دی،دا 

تاثري    کرتیو سیدال خاصیت لري او د حجروې ديوال د پپتايدو ګاليکون له الرېباکرتياوو باندي با

ترمينال د موراميل پپتاید رسه ن يل او د ساختامن د جوړښت      d-alanyl- d-alanin   کوي. د  

پپتايدو ګاليکان د جوړيدو مخه    ،په موخه ليپيد د انتقالونکي څخه  ازاديدونکو ټوټو مخه نييس

وړاندي    هچې  د پنيسلي پ   ،ه کار اخيستل کيږيتنييس. ددغه درمل څخه د پنيسلي په ځاي هل

د ميتي سلي په وړاندي شديد مقاومت لرونکو سرتيپتوکوکس   حساسيت موجود وي. د رګ له الرې

د انتي بيوتیيکونو په وسیله منځته    یق کيږي. د خولې له الرېنوعو باکرتياوو په  پي و کې تطب

ډفيسيل    Pseudomemberan entercolitis  راغيل    کلوسرتيديوم  د  چې  کې   واقعاتو 

کې د پويل ميګسین رسه يو   انتاناتو    او هم د پوستکي په    توکسین  په وسیله منځته راځيسايتو 

 استعامل لري. ددغه انتي بيوتيک عام زهريت عصبي زهريت او د پ تورګو مسموميت ده.  ځای

 تايرو ترایسسن  

څخه په الس راځي. په      Baccillus brivisچې د     وسیدين او ګراموسیدين ګډ ترکيب دی،د تاير 

باکرتياوو د سرتيپتوکوکس او سهافلوکوکس په شمول موثريت لري.  د     عامه توګه دګرام مثبت 
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د پريکيدو سبب يي ګرځي او هم په باکرتيا کې د    ،په ديوال باندي اغيزه کوي  باکرتيايي حجرې

فاسفوريليشن   الرېاوکسیداتيف  له  خولې  د  بيوتيک  انتي  دغه  نييس.  او    نه   مخه  جذبيږي 

انتي بيوتيک څخه د وچو   زهري او د هيموالیزز سبب ګرځي. له دغه  ل يي ډیرسیستميک استعام

  کې د رحم له الرې   انتان ګه او د رحم په  غواوو د غوالنځي التهاب کې  د غوالنځي اينفيوژن په تو 

  په ګرام کې   ګراممييل    ۰،۵د اينفيوژن په توګه  کار اخیستل کيږي. د موضوعي استعامل لپاره   

يه  غوږ  د  او  ملهم  د    ۰،۰۵   کې   انتاناتو    د  درمل  کيږي.دغه  استفاده  په شکل  محلول  فيصده 

 حساسيت منځته نه راوړي. 

 Streptomycesچې د   دا هم یو انتي بيوتيک دی، : (  (Virginiamycinويرجنيا مایسن 

Virginiae   او د اسهال په واقعاتو کې ترينه کار اخيستل کيږي. څخه په الس راغلی 

چې   ،ترپي انتي بيوتيک پلوروموتايلي د مشتفاتو څخه دی    د دای:   (Tiamulin)تيامولني  

او په ګرام   څخه په الس راغلی، د بکرتيا د ودې درونکی انتي بيوتيک دی  Pleurotos mutilisد 

ون اغيزه  باکرتیاوو، مایکو پالسام، او غیر هوازی باکرتیاوو د ترايپونيام  هايو ديزنرتيا په ګډ   مثبت

ه د تړاک  اس سب يونيټ برخي رس   ۵۰لو عمليه کې  باکرتيايي رايبوزوم د  په  جوړو   پروتييلري. د  

چې      ايزوتيک نيومونياه خوسکيانو کې د  ښه جذبيږي او  پ  له الرې اغيزه کوي. د خولې له الرې

ګرامه په کيلو ګرام وزن ورکول کيږي. تيمولي  مييل    ۲۰د مایکو پالزما په وسیله منځته راځي  

  رامه په کيلو ګرام وزن چرګانو ته د ميکوپالزما د ګمييل    ۸،۸هايدروجن فيموريت  په اوبو کې د  

انتي بيوتيک د  مو   انتاناتو   په موخه ورکول کيږي. دغه  او سالينومايسین رسه د کنرتول  نیزين 

 د زهري اثراتو د منځته راتلو سبب ګرځي. ،ور رسه ورکول کيږي ، نو  که يو ځایمداخله کوي

په بيو سنتيتيک شکل  د دوو اکتينو مايسیتيس   (Novobiocin )نووبيوسني  : دغه مواد 

څخه په الس راځي.      Streptomyces spheroidsاو     Streptomyces niveusفنګسونو  هر يوه  

خو که په لوړ مقدار رسه استعامل   ،باکرتيو سیتاتیک خاصیت لريدايو کمې ساحې انتي بيوتيک د  

په ګرام مثبتو باکرتياوو او په  د پروتوس، سودومناس او  ش باکرتيو سیدال اغیزي لري. زياتره  

باندي م په نوعو  په  پاسرتوال ملهي سیدا   په اساس هم  نووبيوسن د سپنرس حملې  وثريت لري. 
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غشا   ترتاباکرتيايي  د  کوي.  اثر  باندي  ديوال  په  باکرتيا  د  هم  او  کوي  اثر  رسه  باندي  سیکلي 

رو دواوو رسه د غواوو د غوالنځي التهاب واقعاتو کې کار  او نو    جستيک اثر لري ، د پنيسليسيرن 

کې  استفاده   تې  ګرامه  په يوه متاثريه شويمييل    ۲۵۰اخیستل کيږي. د سوديم نووبيوسین څخه   

کې په    انتاناتو    کيږي.  د انرتکس په ضد ښه موثريت لري او هم د سرتيپتوکوکس او سهافلوکوکس 

ه کيږي.  ددغه موادو څخه د يو شمري جانبي اثراتو په وجه ) د انسان او  څاروي دواړو کې استفاد

 (  زيات نه استعامليږي.مي سيستم مشکالت، الرژي او د وينې اړونده ستونزېهض

  ( په الس      Strptomyces mediterraniد     (:  Rifamycinsرايفامايسني  فنګس څخه 

هوازی  غري  ځيني  باکرتيا.  مايکو  باکرتياوو،  منفي  ګرام  کم شمري  په  او  مثبتو  ګرام  په   . راغلی 

باکرتياوو، کالميډیا او په لوړ غلظت رسه په ويروسونو باندي اثر لري. دغه انتي بيوتيکونه   انساجو  

رايفامايسي ځانګړي   نفوذ کوي.  په ښه توګه  تاثیر ميکانيزم   او د حجراتو دننه  باکرتيوسیدال د 

پويل مريز     RNA   پوري اړونده     DNAترکيبول  د     RNA  پوري اړونده     DNA  لري.  دغه مواد په  

 انزایم  مخنيوي رسه کوي. 

رايفا مایسي اس وي د  رايفامايسي نيمه مصنوعي شکل د  په انسان طبابت کې د   د  ه )چي 

، ځکه  چې د  ترينه استفاده کيږي  کې  انتاناتو    ي پهزرقي وريدي شکل څخه يي د صفرا کڅوړ 

اطراح کيږي(. او ريفامفسین يا ريفامفي دي ) په انسان کې د ټربکلوزز په ضد د    صفرا له الرې

ایزونيازيد رسه ، د جذام ، او د بهاوونو کې د  يو ډول نيومونيا  چې د روډوکوکس ايکوي په وسیله  

 له الرېمنځته راځي ترينه استفاده کيږي(  ريفامپسي د خويل له الری ، عضيل الری او رګ  

ساعته کې اعظمي غلظت    ۴-۲په مکمله توګه جذبيږي )    یق کيږي او د خولې له الرېڅخه تطب

 منځته راوړي(. 

په بدن کې په پراخه اندازه رسه په شحم کې د ښه انحالل درلودلو په وجه توزيع کيږي او مغز پردو  

 او پالسنتا څخه هم تیريږي.
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د پوښتورګو له    په زياته اندازه اطراح او  ېيي ميتابوليزم تر رسه کيږي  او دصفرا له الر ګر کې  یپه ځ

ګر په انزاميونو توليدونکي عمل لري او پدي توګه خپل او  یهم اطراح کيږي. دغه درمل د ځ  الرې

 ش.   د نورو دواوو ميتابوليزم زياتوالی

چې عمده جانبي عوارض   ،او په ښه توګه تحمل کيږي  ريفامپسین د کموعوارضو درلودونکي دي

 ګر التهاب د زيړي منځته راتلنه ده.  یان کې د ځيي  په انس

 .ګرامه په کيلو وزن  د خولې او زرقي ډول دیمييل  ۲۵-۱۰مقدار   د اسونه لپاره د دغې مادې

هګزامني   ( ، خو  ي: دا مواد ِغیر فعال شکل لر hexamine   )Methenaminميتينامني 

اثراتو درلودونکی ده.    ،ادرار کې په فارم الدهايد تجزيه کيږي  په تيزايب کوم  چې د بکرتيا ضد 

کرتيا وژونکي يا هم باکرتيا  ر کې نيولو رسه ، باد د فارم الديهايد  د غلظت په نظ  ممکن دغه ماده

  ، نو په همدې لپاره تيزايب محيط ته رضورت ده وده درونکي خاصيت لري. څرنګه  چې دغه مادې

يا مندليک اسید وررس اسا ،  څو کيږي  ه يوځای س ځيني عضوي اسیدونه  لکه اسکوبيک اسيد 

چې موثريت    ،اساس د ميتينامي مندليت په شکل تهيه شوي  موثريت يې زيات ش. نو په همدې

 يي زيات ش.

خو   ،کې استفاده کيږي انتاناتو   ري په مقاومو وګانو او سپيانو د ادراري ال یشڅخه د پ ددغې مادې

کې انتخايب درملنه   انتاناتو    د پ تورګي د پارانکيام برخه کې اغيزه نه لري. د پ تورګي په حادو

 ده. 

کې په ادرار    ، ځکه  چې په  پ تورګياستعامل نه ش  سلفاناميدونه باید ددغې مادې رسه يو ځای 

کمپليکس شکل منځته   ه نه حليدونکیوځاي کيدو په وجه يو کې د سلفاناميد او فارم الديهايد د ي

 کوم  چې يو د بل ضد اثرات لري. ،راوړي

لو مقدارونو ويش  ۴-۲په ور  کې په    ګرامه د خولې له الرې   ۲  -۰،۱شوګانو ته:  یسپيانو او پدوز:  

 ګرامه دوه ځيل په ور  کې.  ۱۵-۸کې. اسونو ته: 
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 دفصل لنډیز  

 په برخه کې کار اخيستل له منځه وړن  څخه د  انتان امراضو د عواملو    د ميکروب ضد  موادو

ال د ميکروب ضد مادو په وړاندي بايد تر  وسیله د تداوي په مه  د ميکروب ضد موادو په   کيږي.  

رخه تنوع  د يو ښه ميکرويب نظر الندي ميکرويب عوامل حساس واوک. د ميکروب ضد موادو په ب 

ه ميکروب ضد مواد  چې يو يي  مرسته کوالی ش. په ټوله کې دوه ډول  په انتخاب کې   ضد مادې

م يي سوچه صناعي منشا لرونکي مواد دي او دوی   منشا لرونکي مواد يا هم انتي بيوتيکونه   ژوندي 

په دغه برخه کې استعامل لري. د صناعي منشا لرونکو موادو په برخه    دي او  يا د ميکروب ضد مواد

رتوفورانونه، فلورکوينولونه شامل دي او د انتي بيوتيکونو په لوي ګروپ کې  کې سلفاناميدونه، ناي

نور   او  ماکرواليدونه  امينوګلوکوزيدونه،  امفينکولونه،  تراسیکلينونه،  سپالوسپورينونه،  پنيسلينونه، 

،  چې هر يو ګروپ يي ځانته نوري  اجزاوې لري،  چې ممکن د  متفرقه انتي بيوتيکونه شامل دي

په اساس هر ګروپ له بله فرق ولري. د ميکروب ضد موادو په تريه بيا انتي بيوتيکونو    احې تاثري د س

چې نوي انتي بيوتيکونه  د انسان او وترنري     ،سبب ګرځي  زه ددېپه وړاندي د مقاومت ستون 

د نورو موثريت کم ش. نو په همدې وجه په عین ګروپ کې  پراخ    طبابت ساحي ته را معريف او

ري رسه د تداوي  يولري په څه تغ انتي بيوتيکونه  چې ځانګړي اغيزې او د تاثري ساحې کړای شوي

چې موثريت     ،ته را معريف کيږي او ډیر ژر به داک انتي بيوتيکونه هم بازار ته عرضه ش  ساحې

په    له په کراتو زيات او د څو پيچلو ميکانیزمونو د درلودلو په وجهتيي د اوسنيو انتي بيوتکونو په پر 

 وړاندي يي مقاومت هم نه رامنځته کيږي. 
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 د فصل پوښتني 

 ر کې ونيول ش. شيموتراپي په مهال کوم ټکي په نظ د ميکروب ضد. ۱

 د ميکروب ضد موادو طبقه بندي په کومو بنسهونو تر رسه کيداي ش.. ۲

 ونيول ش. د سلفاناميدونو په وسیله د تداوي په مهال کوم اصول په نظر کې . ۳

 لري. د محدودي ساحې پنيسلينونه کومې ښيګڼي او کومې ستونزې . ۴

 د ترتاسیکلينونو د تاثیر او په وړاندي د مقاوم ميکانيزم رشحه کړئ.. ۵

 کلورامفنيکولونه کوم جانبي عوارض لري.. 6

 فلور کوينولونه په کومو ګروپونو ويشل شوي او هر ګروپ يي څرنګه د تاثري ساحه لري. . ۷

ساحي په  امينو ګلوکوزيدونه کوم عمده عوارض لري او په دغه ګروپ انتي بيوتيکونه د تاثري د  .  ۸

 ل شوي دي. اساس په کومو ګروپونو ويش

کومو .  ۹ د  يي  کې  طبابت  وترنري  په  او  کوي  اغيزي  وسیله  په  ميکانيزم  کوم  د  ماکرواليدونه 

 ل کيږي.تمستحرضاتو څخه کار اخيس

 ساحه کې د نويو انتي بيوتيکونه کوم دي؟ د وترنري په . ۱۰
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 پنځم فصل   .7

پروتوزوا ضد درمل  د .8  

موجودات دي چې  په انســان او څارويو کې د یو شــمېر   Eukaryoticپروتوزواوې وحيد الحجروي

ناروغيو د منځته راتلو ـسبب ګرځي او پدې توګه په ناروغۍ د اخته کېدنې او مړينې ـسبب ګرځي.  

نه ده چې  پروتوزواوې په مکمله توګه له منځه يوسـو  ځکه چې  د په زياترو حاالتو کې دا غري ممک

ميزبان څخه  عالوه  د يو شمېر متوسطو ميزبانونو لکه کنې، ماشې، مچان او نورو خزندو په وسيله 

انتقال مومي.  پروتوزواوې په ګرم موسـم کې نسـبتاَ په تيزه رسه تکه کوي او هم په ګرمو او نيمه 

وی او د هغوی د منځنيو ميزبانونو لپاره زمينه مسـاعدوي. له دې رسبېره یو ګرمو سـيمو  کې د هغ

شمېر يې په انسانانو او حيواناتو دواړو اغېزه کوي او پدې توګه د زونوتيک امراضو منځته راوړونکي 

ه   ت لري او ـپ انګړی اهمـي ه نظره ـځ ت  ـل اـب ه پروتوزواوې چې  د وترنري طـب داي ش.  هـغ ل کـي بـل

عام ډول اړونده ناروغي منځته راوړي د کوکســـيدوزز، توکســـوپالزموزز، بابيزيوزز،    حيواناتو کې په

تيالرېوزز، تراي کومنازز، ترايپانزوميازز، لشــامنيوزز، او اميبيوزز عاملي دي. په دغه فصــل کې د 

  (1284:6). استعامليدونکي درمل  توضيا کيږي پورته ذکر شوو زياترو ناروغيو په ضد عام

 

 کوکسيدوزز ضد درمل د 

کوکسيدوزز د اهيل حيواناتو او مرغانو یوه مهمه ناروغی ده چې  د کوملو د يو نوعه پروتوزوا چې     

په چرګانو ، غواوو،   د کوکسيدوزز ناروغي    (261:4). د کوکسيديا په نوم رسه ياديږي منځته راځي

او د پاملرنې   چرګان متاثر کوي تر زیاته بریده خو  پسونو، وزو، سپيانو او پشوګانو کې واقع کيږي،

له کبله    ۍناروغ  ېږي چې  ددغېويل ک  ې له مخ  ېاي صاحې  د يو وړ اقتصادي زيان منځته راوړي.  

او ددې    په برخه کې زيان رک  ميليونه ډالره د امريکا اقتصاد ته یوازې د مرغداري    50کال  د  چې   

زمونږ په  ناروغۍ د مخنيوي او تداوي په برخه هر کال اتيا ميليونه امريکایې ډالره  متي کيږي.  

په وجه زياته خساره    ۍناروغ  مدغې  د ه  چرګان  ګران هيواد کې هم ټول حيوانات په خاصه توګه  
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رمونه اغېزمن کيږي چې  ګ  وي  . په خاصه توګه ددغې ناروغۍ په وسيله د چرګانو هغه فامومي

او حفظ الصحوي رشايط پکي سم نه مراعات کيږي. په چرګانو کې د کوکسيدوزز ناروغي د اميرييا  

د  مختلفو نوعو په وسيله منځته راځي او  د کوملو بيالبييل برخې متاثريه کوي. په چرګانو کې دغه  

لونې، د هګيو د توليد د کموايل، وينه  ناروغي د بې اشتهایې، د ودې کموايل، د بدن د وزن د بای 

 لرونکي اسهال او زیاتې مړينې المل کيږي.  

دغي ناروغۍ د مخنيوي  په موخه واکسي او د تداوه په موخه د کوکسيدوزز ضد درملو څخه کار  

د واکسي کولو سرتاتيږي په خاصه توګه په برایلر چرګانو کې د عمر د کموايل    . اخيستل کيږي 

ه نه ده. ددې ترڅنګ په غذایې موادو او اوبو کې هم ددغې ناروغۍ د مخنيوي په  په وجه موثر 

د کوکسيديا د ودې     د تاثري د ډول په اساس دغه درمل  موخه له دارنګه درملو څخه استفاده کيږي.

-۴يا د کوسيديا وژونکي اثرات لري. کوکسيدیا  اوه ورځې سايکل يا دوران لري، چې       ودرونکي او

ورځو کې دوه ځلې غريجنيس تکه او په دوه ورځو کې یو ځل جنيس تکه کوي. ددې څخه     ۵

عالوه د سپور جوړيدلو  مرحله د بدن څخه بهر صورت نييس. په دغه سایکل پوهيدل  د کوکسیدوزز  

د تداوي  او مخنيوي په برخه  کې ډير مهم دي. د کوکسيدوزز ضد ټول درمل  د ناروغۍ د منځته  

ه لومړي رس کې د لومړي او دوهم جنيس تکه په مرحلو کې ښه موثريت لری. ددې ټکي  راتلو پ

څخه دا جوتيږي چې  د کوکسيديا ضد درملونه د ناروغۍ په مخنيوي کې د تداوه په پرتله ښه  

ترينه   په موخه  د مخنيوي  او  ګډېږي  اوبو رسه  او  غذا  له  زياتره  په همدې وجه  نو  لري.  موثريت 

د محصول څخه د نه استفادې موده هم مهم ټکي دی چې  د زياتره دغه ډله دواوو استفاده کيږي.  

 .(251:4). لپاره دا موده له دریو څخه تر اوو ورځو پورې ښودل شوې ده

 د کوکسيدويوزز ضد درمل کې  چرګوپه 

سلفاناميدونه زياتره د کوملو په کوکسیدوزز باندې د چرګانو د ړندې کوملې    :  سلفاناميدونه   . 1

د کوکسیړوزز  په وړاندې ښه موثر يت لري. فو الت د تشکيل د مداخلې له الرې د  کوکسيديا لپاره  

رسه په رقابتي شکل د شيزو ګون    (PABA)د رضوري نيکلو اسيدونو  د جوړيدلو په پروسه  کې  د  
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په کنرتول   ۍناروغ سلفاناميدونه په چرګانو کې د کوکسيديوز دله کې مداخله  کوي.  تکه په مرخ

. له دې څخه اوبو رسه ورکويله  او يا هم    یځا  غذا رسه يو ې له  توګه ي   ېنو په همد  ،دهه  کې موثر 

مرکباتو رسه     Diaminopyrimidinesعالوه سلفاناميدونه د ښه سيرنجستيکي اثراتو په خاطر د  

يوځای کوي چې  د ديهايدرو پرتوات سيتيز ريدکتاز انزايم د هستوي اسيدونو د تشکيل په دوهمه  

 .(880:3)مرحله کې نهي کوي

موثريت    ې باند   E.tenillaپه خاصه توګه په     ,sulphomethzine  sulphadimidineسولفامتازين  

. د  سبب ګرځي  تخريب    د  mirozoateدوهم نسل     او د  schizontsله کې  حپه جنيس مر   ،لري

ورکول کيږي.  لپاره    ورځو   څلورو  د  %0.2ې  ک  په اوبو   %0.44ې  ک  په غذا  تداوه یا درملنې په موخه  

فيصده  په اوبو کې د شپږو ورځو لپاره. سلفا کلورو   ۰،۰۰۵سلفا دامييتاکسي د تداوه په موخه  

 . (263:4)فيصده په اوبو کې د دريو ورځو لپاره. ۰،۰۳پريازين د تداوه په موخه 

کیوینوکسالین   کې  Sulphaquinoxalineسلفا  مرحله  غريجنيس  په  سبب    degenerationد  : 

ي.  تخريبو   ې لري او ميزويتونه يتاثري       schizontدوهم نسل په لويو   د  . وژن  sporazoitګرځي او  

وي چې     ښه به دا  و لپاره ورکول کيږي.ورځ  5-3رسه د    له اوبو   فيصده    0.04يا    رسه او  اوبو   له  0.05%

د ور  رشوع ش  ۍ ناروغ  تداوي  څلورمه  يا   درميه  د   په  ورځو  دغه  په  چې   نسل    ځکه  دوهم 

فيصده په غذا کې ورکول کيداي ش.    0.0125. د مخنيوي په موخه   حجروخارجيږيمريوزيتونه له  

په يو ځایې شکل په غذا کې د       (% 0.00075)(  اوترامييتوپرين    % 0.0125سلفا کوينوکزالي )

 کوکسیدوزز ناروغۍ د مخنيوي په موخه استعامليږي.

انالوګ دی، نو پدې توګه  د پرازيت د تکه په   ۱د ويتامي يب    (:   Amproliumامپروليم )  . 2

دوران کې د ويتامي يب یو جذب پرازيت ته متاثريه کوي او پدې توګه د پرازيت له تکه  او ودې  

څخه مخنيوی کوي. د غه دوا د پرازيت د ژوندانه دوران په درميه ور  لوړ موثريت ښیې. پر دې  

مرحله) تکه جنيس  د  پ Gametogony  رسبېره  کوملې  ړندې  د  راويل.   الندې  اغېز  تر  هم  ه  ( 

څرنګه    .د کوسيديوزز د کنرتول لپاره انتخايب دوا ده  (399:3). کوکسيدوزز باندې ښه موثريت لري
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رسه    موادو  نورو  او ، اتتي بيوتيک  جريي کې د شاملو موادو  لکه ويهامينو مرنالونه    په چې  د چرګو  

، خو د نه متاثره کوي  هم   انتي باډي تشکيل  ورکول کيږي او  یځا   وررسه يو ځکه    نو ي، نه لر   تضاد

 ويتامي يب یو زياتوالی یې په غذا کې موثريت اغېزمن کولی ش. 

په اندازه په اوبو کې ورکول    0.024کنرتول په خاطر    وي او يفيصده په اندازه د مخن  0.0125دغه مواد  

 سو ورځو ښودل شوې ده. . د تداوه موده له اوو څخه تر څوارلکيږي

څرنګه چې  دغه دوا د ړندې کوملې په کوکسيدوزز باندې ښه موثريت لري، نو په همدې وجه د ال  

ښه موثريت په موخه له هغو دواوو رسه چې  د کوملو په کوکسيديا باندې موثريت لري، په يو ځایې  

 (251:4).شکل رسه استعامليږي

د ګوانيدين ګروپ  د مرکباتو له جملې څخه ده، د ژوند      (: Robenidine)   روبينايدين   - ۳

دوران په دوهمه ور  د اميرييا په نوعو باندې د کريوزويت بدليدل په بالغ شيزونټ مرحله کې اغېزه  

اندازه  دبرايلر    %0.0033او د    کوسيدو ستاتيک او کوسيدوسيدال دواړه خاصتونه لريکوي.   په 

دې موده پنځه ورځې  ښودل شوې  . له محصول څخه د نه استفاه جريه کې عالوه کيږيچرګانو پ

 (262:4). ده

 Emmeriaاو Emmeria tenella د   :  (Zoalen)يا    Dinitolmid))    دينيتوملايد   - ۴

nicatrex     ې دي. د  نه پاتوجنيک نوع  ولو ټ   کوکسيديوز تر  د  کوملو   د  په نوعو موثريت لري، چې

ژوند دوران د درميې ورځې په لومړي رس کې په غري جنيس تکه مرحله کې  لوړه  اغيزه ښیې او  

غذایې موادو رسه  له  ر ټيټ غلظت رسه  ېدغه ماده په ډ  هم  د سپورېليشن څخه مخنيوي کوي.  

کوکسيديا   دغه دوا د  .هم حساسيت لريرسه  ډولونو و نور له په دغه غلظت د اميريا   .يوځای کيږي

وقایې په    غذا او   ې ټول  د  %0.025په خاطر  ه د تداو   .د انکشاي په وخت کې مرييزيتونه متاثره کوي

 (263:4). استعامل لري %0.0175خاطر 

د کوملو او ړندې کوملې دواړو برخو په کوکسیدیا باندې  په    : ( Nicabazin)  نيکاربازين   - ۴

چرګانو کې موثريت لري. دغه اغيزه د جنيس تکه په دوهمه مرحله کې چې  معموالَ  د ژوند د  
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دوران په څلورمه ور  تر رسه کيږي صورت نييس. څرنګه چې  په هګۍ ورکونکو چرګو کې د هګيو  

ه هګۍ ورکونکو چرګو کې د استعامل په وړاندې لوی خنډ بلل  توليد متاثريه کوي، نو دا کار يې پ 

له حاللې څخه    (263:4). په غذا کې د څلورو ورځو لپاره   % 0,001255کېږي. د مخنيوي په موخه  

 .(485:1)د دوا د قطعې موده نهه ورځې ده وروسته

په     %0.02په اندازه په اوبو او    %0.01نيرتوفورازون    (:   Nitrofurazone)   نايرتوفورازون   - ۵

دغه  .  په خاطر استعامليږي  هتداو  څخه منځته راغيل عفونتونه د  ې له کوکسيدياک  اندازه په غذا

 . برخې په کوکسيديا موثريت لريې  سيکم د کومل  يدون  دولفوراز   .ورځو ورکړل ش  7مواد بايد تر  

   Poly ether antibiotics  (Ionophores  :  Monesen   د اينوفور انتي بيوتيکونه   - 6

څخه په الس راغيل د پراخي ساحې    Streptomyces cinnmonesis چې  د یو ډول فنګس چې   

کوکسییدوزز ضد ماده ده او د ژوند دوران په لومړيو دوو ورځو کې خپلې اغيزې  د مريوزويتونو  او  

سودېم او       ionophoresه انکشاي څخه مخنيوی کوي. دغه ماده د  د لومړي نسل  شيزونتونو ل

پوتاشيم  او کلسيم رسه  په ميزبان او پرازيت کې کامپليکس جوړوي. د ججری د ننه انتقال او له  

همدې الرې څخه د  د ميتوکاندريا دندې تر اغیز الندې راويل. ددغې مادې لوړ ډوز د چورګوړو 

ې په وسیله د بڼو ایستل متاثريه کيداي ش. ددغه ګروپ د مرکباتو  لپاره زهري دی او ددې ماد

قوي کوکسیدوز ضد    maduramicinنومي مرکب په کمه اندازه زهري او     lasaiocid په ډله کې  

 اغيزې لري. 

 دوز 

په  حيص په ميليون کې      (PPM) Part Per Milion  ۱۲۰  -۱۰۰د      Moensin (Coban)کوبان  

 خوراکه کې. 

Lasalcid  ( Avatac)     فيصده په اوبو کې د محصول څخه د نه استفادې موده  0.0125 -0.0075 د

 دريو ورځو لپاره.

Salinomycin ( Salccox)   فيصده په غذا کې.   0,0066- 0,0044د 
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Narasin ( Monbeban)  0.006-0.008  .فيصده په غدا کې 

Muramicin(Cygrol)    0.0005 -0.0006 .فيصده په غذا کې 

Semduramicin   0.0025   (۴۸۴: 1) او ((268:4فيصده په غذا کې . 

: د پيورين ګروپ انالوګ مرکب دی چې له پيورين رسه د انتي  ( Aprinocid)    اپرينوسید   .6

اګونيست خاصيت درلودلو په وجه د کوکسیوزز ضد پراخ تاثريات ښیې. د پرازيت حجرې د غشا له  

ترانسپورت متاثريه کوي او پدې توګه د هستوي اسيدونو د تشکېل مخه    hypoxanthineالرې د  

په  په دوهمه ور  د سپوروزويت او مريوزويت د تشکېل د نييس او لوړ اثرات د غري جنيس تکه  

 مخنيوي له الرې ښیې.

 په غذا کې او له محصول څخه د نه استفادې موده پنځه ورځې ده.   % 0.006یې  ډوز

په چرګانو فيل مرغانو او نورو حيواناتو کې د اميرييا     (: (Halofuginone  هالوفوجينون   .۷

په مراحلو کې مداخله کوي. کوکسيديو   ضد  د پراخي ساحۍ اغېزې لري. د غري جنيس تکه 

 سهاټیک او يا هم کوکسيديو سيدال اغيزې لري.  

    0.0003  %یې د مخنيوي په موخه د غذا د الرې ډوز

 . (263:4) ه ورځې څخه د نه استفادې موده  او له محصول 

:  8)   د هستومنازز او کوکسیدوزز د مخنيوی په منظور استعاملیږي    (Furaltadone)تادون  فورال

۴۸6 .) 

 



176 

 

کې د درملو موثريت   په مارغانو کې کوکسیدوزز د ژوند دوران او په مختلفو مرحلو. شکل:  ۱- 8

 . 497:2))ښودل شوي دي

 ضد درمل  زد کوکسيديوز  د غوا

په غواوو کې د کوکسيدوزز ناروغي  کلينيکي واقعات زياتره د اميريا د دوو مهمو نوعو  په وسيله    

نوعې دي، چې  د يب    Emerria zurniاو بله یې د  Emerria bovis  منځته راځي . چې  یوه يې 

 اشتهایۍ ، وينې لرونکي اسهال او د بدن د وزن په بايللو رسه مشخص کېږي.  

غو  خوسکېا  اګانو په  کوکسيديوز   و انو  ګرمز  کې  په  کېږي  مو سي  و زياتره  ليدل  او کې  غواوو  په    .

خوسکېانو کې د کوکسيدوزز د ناروغۍ د مخنيوي او تداوي په موخه د مختلفو مستحرضاتو څخه  

 استفاده کېږي. 

وزن په مقابل کې   ګرام  کېلو هر    څخه د  sulphamerazinاو    Sulphamethazinله  پدې منظور  

140mg    په  .  مقدار  يپه دوهمه ور  نيامی   .په لومړي ور  استفاده کېږي  په اندازه د خولې له الرې
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. د سلفاناميدونو بله  ش تکرار  ځل بيا يو   دوا ېپنځمه هفته کې د په  ورځو او و عمومي ډول تر دري

 ګرامه په کېلو ګرام وزن په خوسکېانو کې کارول کېږي. مييل نوعه سلفادمييدين دوه سوه 

 .کار اخيلپه اندازه   -0.125g 0.5امريليوم څخه  و کې دانپه خوسکې

 په پسونو او وزز کې 

sulphaguanidin  8g   تداوي لپاره له غذا رسه    %0.45او    %0.2يا هم    وري لپاره په ور  کې او  د

 (.(882:3. ورکول کېږي

   د بابیزیا او تیلريا ضد درمل

ناروغۍپروتوزوای   ېرويو مهمڅاپه دغه ډله کې د اهيل   بابيزيوزز، تيلروزز د وين  ي    ې مهم   ېلکه 

د    مېکو   ،دي  ېشامل  ۍناروغ  يپروتوزوای  او  مومي  انتقال  وسيله  په  خمنډکو  يا  کنو  د  چې 

Piroplasmia   پورې اړه لري. فرعي صنفونه په 

او بله     Babesidaeیوه یې  ېلري چ  ۍ کورن  ېمهم  ېنظره دغه سب کالس دو  لهطبابت   ي د وترنر  

 ثر درمل  مطالعه کېږي.ؤ دواړو کورنيو اړونده م و کورنۍ ده. دلته ددغ  Theileridaeیې د 

يا خمنډکو  او د کلکو کنو    يغري زوجي شکل تکه کو   ه بابيزيا پرازيت د حيوان په رسو کروياتو کې پ

د بابيزيوزز ناروغي د    ځته راوړي.نپه وسيله  ګ  شمېر څارويو ته انتقال او اړونده ناروغي پکې م

  (1300:6). کېږيه رسه مشخص ېدنې،  او د ويني د کروياتو په ماتېسور ادرار، تب

ليدل   زياته  وي  برابر  رشايط  اقليمي  لپاره  کنو  د  چې   چېرته  کې  سيمو  ګرمو  په  ناروغي  دغه 

 . (265:4)کېږي

د جينس    Cytoauxzoonدوه مهم جنسونه لري چې د تيلريا د جينس او  ۍکورن Theileridaeد 

،  ېي، مګانېاهيل څاروي لکه غواې،  اړونده پروتوزواو   ې څخه عبارت دي. د تيلريا په جينس پور 

  ه پ و کني اخته او د تيلروزز په نامه ناروغي پکې منځته راوړي. د  يشخوند وهونک  ر او نو  ې وز ، پسونه

وروسته    ،مړي رس کې په ملفوسايتونو کې په غیر زوجي شکل تکه کويو ل  هوسیله انتقال مومي پ
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د ملفاوي    بيا په رسو کروياتو حمله کوي. دغه ناروغي د شخوند وهونکو خطرناکه ناروغي ده چې 

  َِ او اسهال په وسیله مشخصه کېږي او نسبتا  ېدنېافرازاتو، اوښکو به  ېغدواتو د پاړسوب، د پوز 

 لوړه مړينه لري. 

اتو کې په شيزوګون شکل تکه کوي او په رسو کروياتو کې  ر د تيلريا دوهم جنس په ماکروپاژ حج

اخته کوي او د    ېوګانشعملیې په وسیله زياتوايل مومي. دغه نوعه یوازې پ   Fission) انشقاق)  د

 .(1300:6وي)ش ورکړل ینورو نوعو په اړه تر اوسه راپور نه د 

 دياميدينونه   

 ، منحل  َِ کې نسبتا  چې  په اوبو   ی،پوډر د  یژيړرنګ:  Diminazine (Bernil)  دیاميڼنزين 

 . (265:4)یخو په عضوي محلولونو کې په کمه اندازه منحل د

نوعو)     Babisiosisاو     Trichomonasis، Trypanosomiasisد     .B. bigmina، Bپه مختلفو 

equi، B. canis ، B gibsoni   اوB. herpailuri    )  یوازې يو ډوز چې  په  په ضد استعامل لري  .

  تطبيق ش، په مکمله توګه د سپيانو بابيزیوز واقعات تداوي کوالی ش.   Amidocarb تعقيب یې  

غواګانو ته  وزن په مقابل  ګرام    کېلو  د هر  ،موثره ماده لري  35mgکې  مييل    محلول شکل یې په هر

ګرامه په  مييل    ۷-۳ته د    . سپيانو ورکول کېږي  1mlيا لس کېلو وزن  په  مقابل کې      5mg-3   د

په بازار کې وچ پوډر  ګرامه په کېلو ګرام وزن تطبيق کېږي.  مييل    ۱۲-6کېلو ګرام وزن او آسونو ته  

مقطرو  اوبو رسه يوځای رسه   پوډر بايد داسې له    bernilپه نامه پيداکېږي د    Bernilشکل یې د  

  .ش یمحلول جوړکړل او وروسته بيا د عضلې له الرې تطبيق کړا %7چې  

   په ضد  انتاناتو    : دغه مرکب هم د بابيزيوزز د   ( Phenamidin isothionate)   پيناميدین 

 د  ml   0.03محلول څخه    %40د    .موثريت لري  په بيالبيلو نوعو )غواوو، سپيانو او آسونو( کې ښه

. معموالَ يو ډوز د  کېږيتر پوستکي الندې  تطبيق  س او غوا ته  آ کېلوګرام وزن په مقابل کې    هر

ورکړل    تداوه لپاره کايف ده، خو ښه ده که په څلورمه يا پنځمه ور  دوهم ډوز تطیق کړای ش. په 

ناحيوي تخريش، د هضمي   په ځای کې  پورتنۍ دوا ښه تحمل کېږي، خو د تطبيق  شوي ډوز 
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سيستم ناراحتي، اسهال، د فشار ټيتوايل هغه عوارض دي چې  ممکن وليدل ش. په لوړ ډوز رسه 

په مهال ممکن شدیدې زهرې ن ې د پ تورګو خرابوالی، د ځګر عدم کفايه د وينې   د تطبيق 

 ل ش.کموالی وليد

د پنځه  فيصده  ml   0.3د څلويشت فيصده محلول سپيانو ته     ml 0.03ډوز: آسونو او غويانو ته  

 (265:4).او(886:2)محلول تر پوستکې الندې او يا هم د عضلې له الرې يو ځل 

سپي پوډر او د زوب درجه     : (Imedocarb dipropionate) امييدوکارب داي پروپيونيت 

یې دوه سوه درجې د سانتي ګريډ ده، د يو شمېر پروتوزواوو عالوه په اناپلزما باندې هم موثريت  

په     2mg-1په کېلو وزن او آسونو کې    6mgلري. د بابیزیا په یو شمېر نوعو باندې په سپيانو کې په  

ې ورکړای ش. خو په پيشوګانو کې  ساعته ک  ۲۴کله چې  دوه ځلې په      .کېلو وزن موثريت لري

موثر نه دي. که څه هم په غواوو او پسونو کې د بابيزيا په نوعو موثريت لري  او د مخنيوی او تداوه  

په موخه استعامليږي، خو څرنګه چې  د محصول څخه د نه استفادې موده یې معلومه نه ده، نو  

شکېل کې مداخله کوي، نو په حامله  په ت   DNA نه استعامل یې یقيني نه دی. څرنګه چې  د  

حيواناتو کې نه استعامليږي. د زرق څخه وروسته ممکن یو شمېر جانبي عوارض وليدل ش چې  

 .( (403:2ې د اتروپي څخه کار واخيستل شد منځه وړلو لپاره او يا هم د تسموم په صورت ک

 په کېلو ګرام وزن د عضلې يا هم پوستکې الندې.   6mg: سپیانو ته ډوز

 په کېلو ګرام وزن د عضلې له الرې.   1.2mgغواوو ته 

 په کېلو ګرام وزن د عضلې له الرې.   1.2mgپسونو ته 

 پوستکې الندې يا هم د عضلې له الرې.   په کېلو ګرام وزن د    2.4mgآسونو ته 

 . (1302:6)لو ګرام ژوندي وزن په کې  3mgد اناپالزموزز په خاطر غواوو ته 

 . (407:5)د رګ له الرې څخه بايد استعامل نه ش 
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   د کوينوريم مرکبات  

وينورنيم سلفات   ک   

 ،  B. bigmina،B. caballiدا د يوريا مرکباتو له جملې څخه دی او د بابيزیا په زيات شمېر نوعو )

B. canis ،B bovis ،B. ovis  ، B. mutansi   اوB. herpailuri  لري موثريت  باندې  دغه   .(   

مستحرض په هغو ساحو کې چې د بابيزيا ناروغي په  ايندمييک شکل رسه موجوده وي د ناروغي  

په وړاندې د مقاومت لوړولو په خاطر استعامليږي او هم تطبيق یې کلينيکې ن ې له منځه وړي،  

ناروغي او پدې رسه د  نه محوه کوي  ويني څخه  پرازیت د  وړاندې    خو  په  څخه وروسته د عامل 

عضالتو   د  لکه  دي  هم  درلودونکې  اثراتو  جانبي  شمېر  يو  د  درمل  دغه  راځي.  منځته  مقاومت 

واقع   تر دي چې  مرګ هم  ان  زياتوايل، شاک،  ادرار دفعاتو  بهيدل، د  لړزيدل، اسهال، د الړو 

اخيستلی شو. دوهم ځل  کېدای ش. د انتي دود په توګه د اتروپي او یا آپي نفرين څخه کار  

تطبيق یې د لومړی تطبيق څخه دوه ورځې وروسته تررسه کېدای ش. ددې مادې  پنځه فيصده  

فيصده محلول یې  پسونو او سپیانو ته تطبيق     0.5محلول تر پوستکې الندې آسونو او غواوو او  

 کېدای ش.

 د تطبيق اندازه

 .په کېلو ګرام وزن تر پوستکې الندې  0.5mgغواوو او پسونو ته 

 .په کېلو ګرام وزن تر پوستکې الندې  mg 0.5-0.3آسونو ته 

  (265:4). په کېلو ګرام وزن تر پوستکې الندې    0.25mg سپيانو ته 

 نفتالوکوينونه

حساسو   په  شوی.  معريف  توګه  په  مرکباتو  ضد  پروتوزوا  د  کې  وروستيو  په  مرکبات  ګروپ  دغه 

او پريمييدين  د تشکېل، د ميتوکاندريا د الکرتون ترانسپورت په عمليه کې    ATPو کې دپروتوزواو 
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   Buparvaquoneاو   Parvaquoneمداخله کوي. په دغه ګروپ کې د پريوپالزموزز ضد دواوې لکه:

 یې د مالرېا په ضد استعامل لري.  Atovaquoneشامل او 

ګروپ مصنوعې مشتقاتو له جملی   Naphthoquinonesد      (: Parvaquone)   پارواکووین 

د   عالوه  څخه  ددې  لري.  موثريت  ښه  کې  نوعو  بيالبیلو  تيلريا  د  کې  غواوو  په  چې   ده  څخه 

Cytoauxzoon Felis    باندې په پشوګانو کې موثريت لري خو کلينيکې استعامل یې تر شک الندې

ساسو پرازيتونو کې متاثريه  په منځګړيتوب الکرتون ترانسپورت په ح  Cده. تاثیر یې د سايتوکوروم 

 کوي. په لومړی رس کې ماکروشيزونتونه او بيا په رسو کروياتو کې پرازيتونه متاثريه کوې.

 . په کېلو ګرام ژوندي وزن یوازې یو ځل  2,5mgپه غواوو کې : دوز

ګروپ اړونده مرکب دی چې     Naphthoquinones: دا هم   Buparvaquone  بوپارواکووین 

په پرتله لوړ دي او په ورته ميکانيزم رسه تاثري کوي. ددې مرکب څخه    Parvaquoneتاثريات یې د  

 روزز ناروغي کې کار اخيستل کېږي.د غواګانو د تيل

که رضورت وي ورته دوهم ځل   په کېلو ګرام ژوندي وزن یوازې یو ځل   2.5mg: په غواوو کې  ډوز

 (1304:6). ساعته وروسته پيچکاري کېدای ش ۴۸هم 

 کوينازولينز 

ددې دوا څخه د کوکسيدوزز د ناروغي په تداوي کې کار     : Halofuginonهالوفوجينون   

اخيستل کېږي خو ددې ترڅنګه په غواوو کې د تيلروزز ناروغي په مختلفو نوعو باندې موثريت  

 لري. زهری تاثريات یې لوړ نو همدا وجه ده چې  بايد په پوره احتياط رسه استعامل کړای ش. 

 زه.اندا  په مليګرامه ۲-۱ د تطبيق اندازه:

 (1304:6). په کېلو ګرام  وزن د خولې له الرې يو ځل    
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 د ازو رنګونه  

د سلوکالو   ی.خاکسرتي پوډردي چې  په اوبو کې منحل د   (: Trypan blueهراي پان بلو ) 

په نورو نوعو باندې موثريت     babisiaڅخه پرته د    B.eque,  B.bovisراپدې خوا استعامليږي د  

د   .شيدي یې رنګ اخيل  نو انساج ترشحات او  ،کله چې  دغه مواد  حيوان ته تطبيق ش  .لري

.  اوسمهال د ښو  ځل استعامليږي  یو  په  100mg-50محلول څخه د غواو لپاره د وريد له الرې    1%

 . (265:4)استفاده نه کېږيدواوو او درملو د شتون په وجه له دې موادو څخه په همدي موخه 

 ترتاسیکلينونه  

ترتاسيکلينونه پراخ تاثري لرونکي او ميکروب ضد مواد دي، خو يو شمېر یې لکه اکيس ترتاسيکلي،  

کلور ترتاسيکلي او ډوکيس سايکلي د بابيزيا ضد تاثريات هم لري، لکه چې  اکيس ترتاسيکلي 

  انتاناتو  د   B. equiد مخنيوي په موخه په غواوو کې کلور ترتاسيکلي د  اتو انتان  B.divergensد

په ضد په سپيانو کې موثريت لري. پر دې     B. canisپه ضد په آسونو کې او ډوکيس سايکلي د  

د   اړه  دې  په  استعامليږي.  لپاره  مودې  اوږدې  د  کې  درملنه  په  ناروغۍ  د  تيلریا  د  رسبېره 

 (266:4). ې ته مراجعه وکړئترتاسيکلينونو برخ

 د تراي پانزوما ضد درمل 

په دغه برخه کې هغه درمل  شامل دي چې  د ترای پانزوما  ناروغي د کنرتول او تداوه په موخه  

 استعامليږي. 

ترای پانزوما یوه فالجیل لرونکې پروتوزوا  ده، چې  په فقاريه حيواناتو کې د ترايپانزوميازز نومي  

ناروغي منځته راوړي او زياتره د اړونده ليږدونکو په وسيله انتقال مومي. که څه هم د ترايپانزوما  

ه چې  د ځانګړی  زياتې نوعې ناروغي منځته راوړونکې نه دي، خو د وترنري طبابت له نظره هغه څ

 نومې ناروغۍ دي.   Dourine او  Surra اهميت وړ دي د  
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   Trypanosoma: څرنګه چې  مخکې هم ترينه يادونه وشوه دغه دوا ((Diminazineديامينازین 

ترای پانزوما وژونکي ، بابيزيا پرازيت ضد او د ميکروب ضد اغيزو در لودونکې ده. د ترای پانزوما  

باندې اغيز لري. دغه دوا په تراي     T. bruceiاو     T. vivax،T. gangolanseضد مادې په توګه  

يږي او  يا هم  نيکلوتايدونو رسه په نه راګرځيدونکې توګه وصل DNA پانزوم کې په چهک ډول د  

د   پروتييپدې توګه د پرازيت د زياتوايل څخه مخنيوي کوي. د يو شمېر انزاميونو منعه کول، د  

کې مداخله  هم ددغې دوا په تاثري    تشکېل متاثره کېدل او هم د غري هوازی ګلوکوالیزز په عمليه

 کې شکيل عوامل دي. 

په کېلو ګرام وزن غواوو ته د عضلې يا هم پوستکې     3.5mg:  د ترای پانزوميازز په خاطر  ډوز

مقاومو نوعو کې   T.brucie په کېلوګرام وزن. په     0.05mlالندې یا هم له اوه فيصده محلول څخه

 په کېلو ګرام وزن.  7mg راتالی ش  مقدار کې زياتوايل

 فيناميدين 

واړو ضد خاصيت لري. سپي پوډر او  ډامييډين ګروپ مرکباتو څخه ده، د بابيزيا او ترای پانزوما د 

په ضد قوي تاثريات     T. evanciاو      T.bruceiپه اوبو کې د انخالل قابليت  نه لري. دغه ماده د  

 (1306:5).لري. ددغې دوا په اړه معلومات مخکې معلومات  ورکړل شوي دي

د کارباميډ مرکباتو له جملې څخه دی. سپي  ډېر کم ګاليب ته ورته    :)   (Suramin  سورامي 

کم ترخه مزه لرونکي پوډر او په اوبو کې د انحالل قابليت لري او دغه محلول په آزاده هوا کې ژر  

رسه تړاک مومي او کله چې تراي پانزوما ته داخل شوه، نو   پروتييخرابيږي. دغه مواد د پالزما د  

د   سورامي  په    مغلق   پروتييد  بيا  او  کېږي  جال  وسیله  په  انزايم  پروتيز  ليزومل  د  څخه  شکل 

اختصايص ډول  د ترايپانزوما په انزاميونو لکه تراي پانزومال سيتوسوليک سريين اوليګو پپتديز  

انزایم باندې اثر کوي او خپل تاثريات شیې. ددې څخه عالوه  داخل السلولی غشا متاثريه کېدل  

 دغه ميکانيزم کې داخل وي.  هم ممکن په

 سورامي د تراي پانزوما په زياتره نوعو باندې ښه اغېزې لري چې  له همدې جملې څخه  
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 T. bruci(Horses, Cattle, Dogs) T. equiperdum T. evanci (Horses, Camel, Dogs)   او   

T. equinum(Horses)    په خو  په   او  شو  کوالی  يادونه  او     T.gongolanci T.vivaxڅخه 

T.semiae     باندې اغيزې تداوه لپاره استعامل، خو د مخنيوي په خاطر کمي اغېزې لري، په د

تداوي او زهري ډوز ترمنځه یې حاشيه کمه، نو په دې اساس زهري اغېزې لري او ددغو اغيزو رسه 

تله حساس دي. د  ممکنه زهري اغيزو څخه یې د ځګر، پ تورګو  یې اسونه او خره د نورو په پر 

توري او ادرينال غده کې د تخريبي استحايل منځته راتلل دي او هغه حيوانات چې  د ځګر او  

ش. نه  استعامل  ورته  بايد   ولري  ناروغي  م   Phenathridiumد    پ تورګو  رسه د  رکباتو 

 ي. سيرنجستکې اغېزې لر 

په کېلو ګرام     mg 12تری پانزوميازز د تداوي په خاطر غهو حيواناتو ، غواوو ته    :  د تطبيق اندازه

په کېلو ګرام وزن، اهسته د رګ د الرې څخه. دغه مقدار کوالی شو دری     10mg-7آسونوو  ته     وزن 

 په کېلوو وزن،د رګ د الرې په کراره.    12mg-8ځله  د يو هفتي په فاصله رسه تکرار کړو. اوښانو ته  

، T. congolensiد ترای پانزوما وژونکي اغېزې دHumidium (Ethidium): هو ميديوم 

vivax   T. اوT. evansi  .په ضد لري 

 په کېلو ګرام وزن د ټولو حيواناتو لپاره یو ځل د نسبتا ژور  د عضلې  د الرې.   1mg  :ډوز 

سور  تريپان  او  زير  پان  Trypanتراي   red and typan blue) :)    پخوا مواد  دغه 

 پازوميازز په ضد استعامل نه لري. استعامليدل، خو اوس د نويو دواوو په منځته راتلو رسه د ترای  

 د هستو منازز ضد درمل   

په وسیله منځته    Histomonas Meleagridis د غه ډله درملونه د هستومنيازز په ضد، چې  د  

 راغيل وي استعامل لري.
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 ( مواد  له دغه مرکباتو څخه له ډېرې مودې څخه د فيل مرغانو د    (: Arsenicalsارسنيکې 

په وسيله   نويو مرکباتو  اوسمهال د  په درملنه کې استفاده کېږي، خو  ناروغۍ  وض  عهستومنازز 

  ول دي:شوي دي. ددغې ډيل مهم مرکبات په الندې ډ

 په غذا کې.    ppm 187.5 په غذا کې . نیتارسون    ppm 375-250 :کارباسون

هر چرګ ته د    100mgد تداوه په منظور    (: (Aminonitrothiazoleمينونايرتوتيازول  ا

 فيصد په غذا کې د څوارلس ورځو لپاره.  0.1کپسول په شکل  غذا څخه وروسته او يا هم 

 مياشتې مودې لپاره.    6-5فيصده په اوبو کې د    0.03فيصده يا هم   0.05د مخنيوي په موخه:  

په اختيار کې وي، ترڅو د موادو د پ تورګي د زهري او په ځګر د زهري اغيزو     مرغانو ته بايد اوبه

 څخه مخنيوي وش. 

کار  ( (Nithiazideنتيازيد   ترينه  تداوي کې  او  مخنيوي  په   هستومنازز  د  کې  مرغانو  په   :

 اخيستل کېږي.

فيصده په غذا     0.025اره، ورپسې  فيصده په غذا کې د يوې اونۍ لپ   0,04د تداوي په منظور  دوز:  

کې د  يو څخه تر دوو اونۍو او يا هم د زياتې مودې لپاره. په فيل مرغانو کې د مخنيوي په منظور  

 فيصده ورکول کېږي. 0.04

 د مخنيوي او تداوي دواړو په منظور استعامليږي.  :  (Nitro imidazoleنايرتو امييدازول  

 200-150 په غذا کې د اوو ورځو لپاره د مخنيوي په موخه     ppm 800-600 د تداوي په منظور  

ppm    .په موخه په اوبو کې د اوو ورځو لپاره 

دی . د تداوي مقدار    موثريت یې په نسبي توګه ډير زيات   :  Ipronidazole)آيپرونيدازول )  

 په غذا کې.   ppm 62.2 په اوبو کې او د مخنيوي په موخه    ppm 250 یې 
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په غذا او يا هم اوبو     ppm 60 د تداوي مقدار یې     موثريت یې ډېر لوړ :   (Ronidazole )رونيدازول  

 کې ده. وروسته بيا د یوې اونۍ لپاره د پورته درملو څخه په وقايوي شکل استفاده کېدای ش. 

 د محصول څخه د نه استفادې موده يوه اونۍ ده. 

 او بالتيديوزز په ضد استعاملېږي هغه درمل  چې  د جاديازز، اميبیازز

ترای  (Metronidazole)مرتونيدازول   جاديازز،  د  ده،  دوا  ضد   پروتوزوا  د  ساحې  پراخې  د   :

کومنازز، اميبیازز، بابيزيا او بالتيديوزز په ضد موثريت تر څنګه د ميکروب ضد اغېزې هم لري. د  

هضمي الرې څخه ښه جذبيږي، خو د حامله داره او شيدو ورکول په دوران کې حيواناتو ته ور نه  

ش. دغه دوا د انسان لپاره منظوره شوي، خو په وړوکو حيواناتو  کې هم په په پراخه اندازه    کړای

 تشکېل متاثره کوي.    DNAترينه استفاده کېږي. د مرتونيدازول پريدوکسي اړونده ميتابوليت د  

 .د کوملو د پروتوزواوو په خاطر  :  سپيانو او ژوونکو تهدوز

 .روغي د تداوه په موخهناغواوو ته د ترای مومنازز 

فيصده محلول په شکل د واژن او رحم     5فيصده ملهم يا هم    5 موضوعي يا ناحوي استعامل یې: د  

 له الرې استعامل لري. 

: دغه مواد د جارديازز په ضد په سپيانو کې   (Quiacrine hydroclorid)ناکرين هايدروکلورايد  ي ک 

 موثريت لري. د خولې له الرې د تابليت او د رګ له الرې د زرقي محلول په شکل استعامل لري. 

ګرامه  په درې وخته په اوله ور  ورپيس او دوه ځيل په  مييل  د غهو نسلونو لپاره: دوه سوه  :  دوز

ګرامه دوه ځلې په لومړی ور  او  مييل  ور  کې د راتلونکو  شپږو ورځو لپاره. وړوکو نسلونو ته سل  

 (266:4).ورپسې يوځل د ورځې د شپږو ورځو لپاره
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 د فصل لنډیز 

موجودات دی چې  په انسانانو او څارويو کې د یو شمېر   Eukaryoticپروتوزواوي وحيد الحجروي

ناروغيو د منځته راتلو سبب ګرځي او پدې توګه په ناروغۍ د اخته کېدن او مړيني سبب ګرځي.  

نوعه   يو  ناروغی ده چې  د کوملو د  یوه مهمه  او مرغانو  اهلی حيواناتو  ناروغي د  د کوکسيدوزز 

ياديږي منځته راځي. پر دې رسبېره د بابيزيا او تيلريا د ويني    پروتوزوا چې  د کوکسيديا په نوم رسه

 پرازيتونه دي چې  په ځانګړي توګه په ګرمو منطقو کې د اړونده ناروغيو سبب ګرځي.

خو په   په چرګانو ، غواوو، پسونو وزو سپيانو او پشوګانو کې منځته راځي،  د کوکسيدوزز ناروغي  

د کوکسيديا     Coccidiostatic تاثري د ډول په اساس دغه درمل     . دزياته اندازه چرګان متاثره کوي

يا د کوسيديا وژونکي اثرات لري. کوکسيدیا  اوه ورځې سايکل     coccidiocidal د ودې ودرونکې او  

ورځو کې دوه ځلې غريجنيس تکه او په دوو  ورځو کې یو ځل جنيس     ۵یا    ۴يا دوران لري، چې په  

په دغه  تکه کوي. له دې څخه ع الوه د سپور جوړيدلو  مرحله د بدن څخه بهر صورت نييس. 

سایکل پوهيدل  د کوکسیدوزز د تداوي  او مخنيوي په برخه  کې ډير مهم دي. د کوکسيدوزز ضد 

ټول درمل  د ناروغۍ د منځته راتلو په لومړي رس د لومړي او دوهم جنيس تکه په مرحلو کې ښه  

داوه په موخه د سلفاناميدونو، امپروليم، نيرتوفورانونو او يو شمېر موثريت لري. د کوکسیدوزز د ت

لکه    یو اهيل څارو  ېتيلريا په جينس پورې اړونده پروتوزواو نورو دواوو څخه کار اخيستل کېږي.  

اخته او د تيلروزز په نامه ناروغي پکې منځته    يشخوند وهونکر غواوي، مي ، پسونه اوزي او نو 

ې زياتره د نيپتالوکوين ګروپ مرکباتو څخه کار اخيل. د بابيزيوزز په وړاندې  . په دغه برخه کراوړي

په سپيانو کې د   ناروغيو څخه عالوه  د داميينازين ګروپ دواوو څخه زياه استفاده کېږي. ددغو 

اميبيازز پروتوزوایې ناروغي هم منځته راځي چې  د امييډازول ګروپ دواوو څخه پکې کار اخيستل 

ه تر څنګه د مخنيوي د بيالبيلو چارو څخه کار اخيستنه کنرتول او مخنيوي په برخه  کېږي. د تداو 

 کې اغيزمن واقع کېږي.
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 پوښتني

 .عام ډول په څارويو کې واقع کېږي پروتوزوایي ناروغۍ څه اهميت لري او کومې یې په .۱

ــتعامل لري او کوم ی . ۲ ــیدوز په وړاندې کوم درمل  اسـ ــه اغيزه ې په کومو د کوکسـ مرحلو کې ښـ

 .لري

 .کومو دواوو څخه کار اخيستل کېږي د بابيزيوزز په وړاندې د .۳

 .کار واخلو  د تیلريا په وړاندې د ښې او مؤثرې تداوه لپاره د کومو دواوو د يو ځایوايل څخه .۴

عالوه په کومو ناروغيو اغېزې داميينازين د کوم ميکانيزم په اـساس تاثري کوي او د بابيزيا څخه  . ۵

 .لري

 د غواوو پسونو لپاره پارواکوين په کوم مقدار رسه تطبيق کېږي؟ .6 
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 شپږم فصل  .۹

 او خارجي پرازيتونو ضد  درمل   د داخيل چنجيانو

 د داخيل چنجيو ضد  درمل 

نييس، په هغوی پورې اړونده   داخيل پرازيتونه  د څارويو  په کوملو او يا هم نورو انساجو کې ځای

په کورنيو څارويو کې  منځته راوړي، د څاروي وده  او توليد متاثره کوي او ان تر دې چې    انتاناتو 

په يو شمېر حاالتو کې چې په څارويو کې د پرازيت په وجه ککړتيا زياته وي،  د څارويو د مرګ 

سبب هم ګرځيدالی ش. دغه ستونزې په يو شمېر حاالتو کې  په څارويو پورې محدودې نه دي  

په  او انس پرازيتونو د الروا  په مستقيم او غري مستقيم ډول اغيزمن کويل ش.  د داخيل  ان هم 

وسیله هم بيالبيلې ستونزې منځته راځي په خاصه توګه مهاجري الرواوي. د داخيل چنجيو په ډله  

کې عمده پرازيتونه  نيامتودونه، سیستودونه او ترمياتودونه  شامل دي. چې ددغو پرازيتونو د له  

ته  م دواوو  بيالبیلو  په خاطر  کميدو   د  ملوثتيا  د  وسیله  په  پرازيتونو  ددغو  او  کنرتول  وړنې  نځه 

انکشاي ورکړل شوی دی چې  په ټولو او يا هم په ځانګړي شکل  د پرازيتونو په يو ګروپ موثريت  

هلمنتيک  انتي  د  ياديږي.   رسه  نامه  په  دواوو  هلمينتيک  انتي  د  ډول  عام  په  او   لري 

(Anthelminthic)    کليمه د دوو کليمو څخه تشکېل شوې چې  يو یېanti      او بل  په معنا د ضد

helminthic     چې  د چنجيو ضد معنا لري او په چنجيو کې  د چنجيو دري واړه  پورته  ذکر شوي

ګروپونه شامل دي او هغه دوا چې  په ټولو او يا هم يو ددغو دواوو تاثیر لري د چنجيو ضد دوا په  

نامه رسه ياديږي. د چنجيو ضد  درمل په وترنري طبابت کې  په پراخه اندازه رسه  د داخيل چنجيو 

کنرتول او مخنيوي په خاطر استعامليږي. د داخيل چنجيو په وړاندې د دوا د استعامل تر څنګه د  

د اړونده چنجيو د ژوند دوران پيږندنه او د دوران د قطعه کولو په موخه د الزمو تګالرو په کار اچول  

ټاکيل مقدار  مهم دي.  بهرته به داوي   چې  دوا د البراتوار د تشخيص او په فضوله موادو کې  د  

داخيل پرازيت هګيو د تعداد او  نوعېت پر اساس ورکړل ش. خو د ساحې په رشايطو کې  تکېه  

پر کلينيکې ن و او مخکنيو تجربو کېدالی ش. د تداوي او کنرتول په برخه کې  ور  تر بلې ښه  
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نسبتا کم   او موثر درمل د عمل ډګر ته را معريف کېږي د کومو  چې  موثريت زيات او زهريت یې

 دي، خو د دواوو په وړاندې مقاومت ال بله ستونزه ده چې  بايد پام ورته وش.

 هغه خصوصيات چې  يوه مناسبه د چنجيو ضد دوا یې بايد ولري. 

 ي. په موثر ډول رسه پرازيت د ميزبان څخه جال کړ  .۱

 . ه ولريحد تاثیر پراخه سا .۲

 . ته اندازه زهري ويد پرازيت لپاره د ميزبان په پرتله په زيا .۳

 اقتصادي وي.. ۴

 ق یې اسانه وي. يتطب . ۵

 یوازې يو ډوز یې کايف وي. . 6

 . په سببي عامل موثريت ولري . ۷

 . مخه ونه نييسد ودې په نورمال ژوندي مداخله ونکړي او   .۸

 . شه په زياته اندازه رسه په بدن کې پاتې ن. ۹

  څخه د   شيدوله  همدارنګه    حاليل او  چېنجيو ضد درمل د   شمېر د  ده چې  يو   وړ  ېيادون   دا هم د

 .( 379:12( )175:6)  شه  شيدو څخه استفاده ون  دغه موده کې ده  موده لري چې پ  ېاستفادې ټاکل

 پرازيټ ضد دواو تاوانونه  د

 مته وي. ېممکن ق   .۱

 مقاومي نوعې مينځ ته راوړې.  . ۲

 .(379:12 (.څاروي معافيت متاثره کوي د .  ۳
 

 طبقه بندي 

 : په دريو ګروپونو کې  طبقه بندي شوي دي چې دغه ګروپونه عبارت دي له ان چېنجي

A.   چېنجيان فيتوي  (Cestodes)  

B.   پلن چنجيان    (Trematodes) 

C . ن   اچېنجي ګرد (Nematodes) 
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 anti) د سستودونو ضد     استعامليږي عبارت دي له   درمل چې په ضد یې    دغه ترتيب رسه کوم ه  چې پ 

cestodal )    د ترمياتودونو ضد (anti trematodal  )  او د نيامتودونو ضد (anti nematodal د )  څخه رملو . 

د چنجيو په ځانګړي  ګروپ باندې هغه     نو بايد   ،ې اعظمي تاثريات په نظر کې  ونيول شري که چ

. يو شمېر داخيل پرازيت ضد  درمل لکه  اړه لري  ې پورې چصنف  ش په کوم    ی ا استعامل کړاو د

 .(1244:19)اخيل پرازيتونو باندې اغيزه لري بنزوميدازول ګروپ  په زيات شمېر د

 نجيانو ضد دواوېچي د فيتوي 

 منځني ميزبان،  د  ېبلک  ،د مينځه سبب نه ګرځي  دې برخه کې  یوازې دواو استعامل دچېنجو ه  پ

ی  خامه غوښ  پيشوګانو ته    او  انو سپي     لکه  وشليږي  باید    مينځه اړيکې  چېنجي تر  مړن ميزبان اوو ل

.  ددغو چنجيانو د چې دغه ارتباط له مينځه وړي ،وش پاملرنهته  ټکېو  نورو ټولو هغو نه ورکول او  

عمولو  موجودېت په برخه کې  يو عمده ستونزه د هغوی البراتواري تشخيص دی چې زیاتره په م

البراتواري تخنيکونو نه تشخيص کېږي. د فيتوي چنجيانو ضد درمل د تاثیر د ميکانيزم له مخې  

ل چې  دي  ډوله  دوه  یېو په  ډله  وژونکي     مړه  کېمياوي    teniacidalتینيا  شمېر  يو  لکه  دي. 

  دي چې  د پرازيت   taeniafugeدوهمه ډله یې تينيا ايستونکې  ِ  او مصنوعې مواد لکه بوناميدين  

د فل  سبب ګرځي او بايد د بدن څخه وایستل ش چې ددې کار لپاره  د دوا  مسهیل  خاصيت   

ولري او يا هم مسهل مواد وررسه استعامل ش چې ښه مثالونه یې  لکه  طبيعي عضوي  مواد لکه  

لري  خو اريکولي دي.   اړه  پورې هم  په هغه محيط  تاثريات  کوم کې چې دغه  درمل    ، دغه  په 

 د منبع په اساس ددغو دواوو طبقه بندي د طبيعي او مصنوعې شکلونو شوې ده.    ږي.استعاملي

 دي!  لالندې  درمل شام  دا کې  نو پدې ډله، که په عمومي ډول دغه ګروپ مطالعه کړو
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 د سيستود ضد دواوو  طبقه بندي

I  مصنوعې عضوي مواد : 

 ( پارازيکوانتيل    Isoquinolnes) ايزوکېنونولونه  پرانتیل     Paraziquantel   لکه  اپيس  او 

Epsiparantel  .شامل دي 

   Salicylanilides))  نه الیدو سالسیالني

مرکبات   شوي  معوض  او   (Substituted phenols)  دفينول  بيتيونول   ، کلوروفي  داي  لکه  

 نايرتوسکېنيت شامل دي. 

په دغه البندازول، ميبندازول اکيس فندازول، يف بانتيل او      (Benzimidazoles )بنزوميدازلونه  

 نيتو بیمي شامل دي. 

ميدين مالګي ، ريسورانتيل هم د سیستود په ددې ترڅنګ يو شمېر متفرقه صناعي مواد  لکه بونا

 ضد کارول کېږي په دغه ګروپ کې  شامل دي. 

II:- طبيعي مواد Natural compounds)  ) 

  (Organic compounds )عضوي مواد -:1

 په دغه ګروپ کې  اريکولي کامله او نور شامل دي 

  (Inorganic compounds )غري عضوي مرکبات -:2

 په دغه ګروپ کې  د رسوپو ارسنيت ا ي شمېر نور مرکبات شامل دي

I  : -   مصنوعې عضوي مواد 

 نونولونه  ی ايزو کِ 

ايزو کوينولونه د فيتوي چنچېانو په ضد يو موثر ګروپ  درمل دي چې په انسان او وترنري طبابت   

دواړو کې د فيتوي چنچېانو په ضد پراخه استفاده ترېنه کېږي.  تر دغه ګروپ الندې دوه مهم   

   Epsiparantelاپيس پرانتیل    او بله یې  Paraziquantel درمل ځای لري چې يوه یې پارازيکوانتيل

 دي.
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پراخ تاثري لرونکي سيستود ضد دوا ده ، واړه کرستالونه لري  :  Paraziquantel)پارازيکوانتيل )

رنګ یې زيړ او خوند یې تریخ دی. په اوبو کې  په کمه اندازه خو په الکولو کې  په زياته اندازه د  

 انحالل قابليت لري.  

په  شمول      Echinococcus sppاو   Diphylidium، mesocestoidesد سیستودونو په ټولو نوعو د  

په بالغ او نابالغ دواړو شکلونو اغېزې لري. پر دې رسبېره د يو شمېر نيامتودونو په ضد هم استعامل 

و کې د استعامل له الرې  لري. د هيداتيدوزز د مخنيوي په سرتاتيږي کې  د په سپيانو او پیشوګان

 ګهور دي.

 اندازه 

ګرامه په کېلو  مييل    ۵،6۸ګرامه په کېلو  وزن د خولې د الرې او  مييل    ۵یشوګانو ته  سپيانو او پ

 په کېلو وزن په زرقي شکل د عضلې يا هم تر پوستکې الندې. مييل  ۰،۱وزن يا هم 

 .ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د الرېمييل  ۱۵-۱۰:پسونو او وزو ته

 .ګرام وزن تکرار یې لس ورځې وروستهګرامه په کېلو مييل  ۲۰-۱۰: آسونو ته

 (.1067:20زرقي شکل نه استعامليږي)   هه کې  پ دغه مستحرض په د سپيانو په هوود نوع

د سیستود ضد اغېزې یې تر ډبره حده  پارازيکوانتيل ته ورته    :(  Epsiparantel)اپيس پرانتیل  

دي. د ايکېنوکوکس ګرانولوسس په بالغو شکلونو زيات موثر خو د دنابالغو شکلونو د له منځه وړنې  

وزن پورې په ښه    گرام  په کېلو مييل  په موخه لوړ ډوز ته اړتيا ده. دغه دوا د ډېره محفوره او تر سل  

 ډول تحمل کېږي.

 وز د 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن يو ځل.مييل  ۵،۵:  سپيانو ته

 (. 1067:20) ګرامه په کېلو ګرام وزن مييل  ۲،۷۵-۲،۵: پيشوګانو ته



195 

   سالسیالنيالیدونه 

ګروپ دی چې زياتره مرکبات یې په نيامتودونو او   د سلسیالنيدونو د چنجيو ضد دواوو يو پراخ  

سلسیالنايدونو له ډلې څخه نيکلوزامايد په  يو شمېر فيتوي  ترمياتودونو باندې موثريت لري، خو د  

 چنجيانو باندې اغيزه لري.

نيکلوزامايد په پراخه پيامنه په څارويو کې د سیستود چنجيو په    :(Niclozamid  )نيکلوزامايد  

  ضد استعامل لري.

 

 . ساختامن يي ميا کي. شکل : د نيکلوزامايد ۹-۱

 

(http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2447

&Itemid=2714) 

زيړ سپي چک  يب خونده پوډر دی  په اوبو کې  د انحالل قابليت نه لري، خو په الکولو کې  په  

او   لري  استعامل  کچه  نړهواله  په  دوا  دغه  حليږي.  کې  ګراد  سانتي  د  درجي                                         د   شل 

FDA   (Food and Drug Adminstration )        امريکایې خوراک او دوا موسيس له خوا تایېد شوې

 ده.  mg/kg 5000ده. زهريت یې ډېر کم او ال ډي پنځوس یې 
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او هغه ډېر کم مقدار هم  چې جذبيږي د ميتابوليزم په ترڅ    الرې دومره نه جذبېږېله    کوملو   د

 کې په موثر شکل امينو سیکلوتول بدليږي.

 ،  Dypylidium caninum      ،Taenia pisiformisپه   دغه دوا د فيتوي چنجيان په برخه کې

T. hydatigina   ،T. laeniaeformis    خو لري،  موثريت  کې  پیشوګانو  او  سپيانو  په  باندې 

 اکېنوکوکس باندې یې اغيزې ضعيفې دي.

په ضد    انتاناتو    د  Thysanosamaد    کې استعناليږيانتاناتو    په  Moniezaپه پسونو،وزو،غواګانود

 نو او هوسۍ کې زيات موثريت لري.  په غواوو ،پسو 

په    کې  څارويو  نوکه  يو   Anoplocephala magma  ،A. Perfliata    ،Paranopocephala  په 

mamillana .باندې ښه موثريت لري 

یې د  Teniacidalاغېزې  چې  ګلوکوز  دي  د  وسيله  په  چېنجي  ورکوي    پلن  وقفه  ته  جذب 

باالخره    جمع او  Lactic acidپه نتيجه کې په زياته پيامنه   ېچ  ،توقف مومين عمليه  یشلی فآسفور

 مرګ سبب ګرځي.  یې د

 .  د هضمي معایې الرې څخه په کمه اندازه رسه جذبيږي

 دوز

                    .مقابل کېګرامه په کېلو ګرام وزن په  مييل  ۱۰۰-۳۷ سپيانواوپيشوګانوته    

او  پسونو، وزن  مييل    ۱۰۰-۵۰  ته   وزو  غواو  ګرام  کېلو  په  ښه  ګرامه  متي  یې  ګيډه  خايل  په 

 (. 13:533)ید

Tetramisol اوNiclozamid ش.  یرسه يوځات استعامليدا 
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 د فينول معوض شوي مرکبات   

 داي کلوروفني  

برسیره باکرتيو ستاتيک او کوکسیديو    تينياوژونکي اوفنګس ضد مادې   وترنري په طبابت کې د   د

بيا    ،نو تخريب کېږي  ،په وسيله ووژل ش  ېکله  چې چېنجي ددې ماد  ستاتيک تاثريات هم لري.

 يو څه جذب او په څاروي کې  الرژيک اثرات مينځ ته راوړي .

او   تينيا  د  کې   پيشو  او  په سپي  کلوروفي  دي  Dipylidiumډاي  موثر  کې   مقابل  د    ،په  خو 

Echinococcus  ددې رسبريه په پسونو کې  د .  په مقابل کې  یې موثريت فرق کويMonieza   په

په شکل رسه تهيه او ښه به داوي  چې په    Suspensionيا    تضد هم موثريت لري دغه دوا د ټابلي

   لري .ه هېڅ ډول مسهل ته رضورت ن ، کړل شنهاره ور 

   دوز

5-15g    بالغو پسونو ته 

                                                    2-4g وريو ته     

                                                     0.3gr/Kg   orally  :سپيانو ته 

.(176:16 ) 0, 1-0.2g/Kg B.W orally  پشو ګانو ته 

په يو شمېر حاالتو کې  په سپيانو او پیشوګانو کې  یې د تطبيق څخه وروسته کانګې او استفراق  

 . (391:12ليدل شوي دي )

 

 بيتيونول  

 سپي کرستايل پوډر او جامد شکل لري او په اوبو کې  منحل دي.  

او د فنګس      Bacteriostatic، د بکرتيا وده ودرونکې   دې رسه رسه  چې د چنجيو ضد اغېزې لريله  

په ضد په سپيانو، پيشوګانو    Taeniasisپه زياته اندازه رسه د    .خاصيت هم لري    Antifungal ضد  

   Thysanosoma, ،Monieza expansa،پسونو ، او چرګانو کې  موثريت لري د تينيا په نوعو لکه  

  ،Railientina  Cesti cercus  و کې  ليدل کېږي ډير  په وروستي قسم باندې  چې اکهآ په وري
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لري د برخې په چنجيانو لکه  د  . دغه دوا د په  پسونو غواوو او وزو کې  د  (176:16)موثريت  لري

تاثري لري. ددې څخه عالوه دوا  په سپيانو او پشوګانو د سږو   نابالغ شکلونو  او  بالغ  پارامپستوم 

نوعو  کې  موثريت لري. دغه درمل د ترمياتود ضد  اغېزې لري، خو     Paragonimus چنجيانو  

 .(1277:19)ري یې یوازې په  بالغو شکلونو دهتاث 

ميتابوليزم کموي  چې باالخره دچېنجي دله منځه وړن    Oxidativeاو    Glycolyticدغه دوا د  

د مستحرضات  دوا  ددغې  کېږي  تهيه    سبب  شکل  کپسولواوټابليهونوپه  چې    شويجالتيني 

 ورکول کېږي. 220mgپه مقابل کې  ژوندي وزن   دهرکېلوګرام

    بنزوميدازلونه 

امتودونو په وړاندې کاريديل، خو وروسته دا معلومه  دغه ګروپ  درمل په لومړي رس کې  یوازې د ني

 شوه  چې يو شمېر مشتقات یې په پلنو او فيتوي چنجيانو باندې اغېزې لري. 

 Echinococcus granulosus   ،mesocestoides: دغه دوا په ( Mebendazoleميبندازول )     

corti    او دtaenia ovis      اوtaenia hydatigina     ) په پسونو کې ( cysticerci   او )په غواوو کې (

 ) الروا مرحله په سويانو کې(  باندې موثريت لري. T. pisiformis د 

باندې په غواوو     Moniezaسپيانو کې په تينيا په     : دغه دوا په  (Febendazole)فيبندازول         

باندې     T. saginataباندې په پسونو کې  او په غواوو کې په      Coenurus , T. multicepsکې  په  

 موثريت لري. 

     ( او    cestoides cortiپه    :Albendazole)البندازول  سپيانو  په  ، cysticerciباندې 

thysanosama    اوMonieza   .باندې اغېزې لري 

او په غواوو     Moniezaاو      Avitellina centripunctataپه  : (Cambendazol)کامبندازول       

 ي باندې موثريت لری.  cysticerciکې  په  

   دوز

چې مقدارونه یې په الندې  ټول بندوميدازولونه د خولې له الرې په ټولو نوعو کې  تطبيق کېږي  

 ډول دي.
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 سپيانو پيشوګانو ته.

 په برخه کې   انتاناتو   ګرامه په کېلو ګرم وزن د پنځه ورځو لپاره د تينيا مييل ۲۲ميبندازول 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن يو ځل. مييل ۱6۰ميبندازول 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن يو ځل. مييل ۱۰۰البندازول 

 په برخه کې    انتاناتو  ګرامه په کېلو ګرام وزن د دریو ورځو لپاره د تينيا مييل ۵۰فنبندازول 

 شخوند وهونکو ته.

 ګرامه په کېلو ګرام وزن يو ځل. مييل ۲۰ميبندازول 

لپاره د سیستي رسسی د  مييل  ۵ميبندازول   په کېلو ګرام وزن د لسو ورځو  په  ګرامه  انفکشنونو 

 برخه کې. 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن د مونيزا دانفکشنونو په برخه کې.  مييل ۱۵فنبندازول 

ګرامه په کېلو ګرام وزن يو ځل  د سیستي رسسی دانفکشنونو په برخه کې     مييل  ۳۴کامبندازول  

 (. 537:17 ,536په غوشينو غوايانو کې )

 متفرقه صناعي سیستود ضد مواد 

ددې ترڅنګ يو شمېر متفرقه صناعي مواد  لکه بوناميدين مالګې، ريسورانتيل هم د سیستود په  

 ضد کارول کېږي په دغه ګروپ کې  شامل دي. 

د نطره   له  کلينيک  د  مالګي   ناميدين  بو  هايدروکلورايدد  د  لري چې  هایدروکيس  ري شکله   ،

 تلوين سلفونيټ څخه عبارت دي.  نپتووات او پي 

 هايدروکلورايد بوناميدين

د   په    کې   پشوګانو  او  په سپيو  باندې  زياتره سیستودونو  په  او چې  دي  پوډر  کرستايل    سپي 

Echinococcus granulosus     په شمول تاثري لري. خو اغيزه یې پهDiphylidium    قيني  باندې ي

 په نوعې یې په پسونو او وزو کې اغېزې لوړي دي.     Moniezaنه دي خو د  



200 

په پيشوګاستعامل  يوځل   دوهم     په ضد ښه موثريت لري  نو اچېنجي  پلنو   نو کې  داوسپيا  نو ا یې 

. اغيزې  خايل وي  تطبيق په وخت کې بايد خيهه  ددغې دوا د،  ساعته وروسته استعامل ش  ۴۸دوز

نلري  taeniacidalونکې  ژ تينيا و نو   .اومسهل خواص  تابليتونه یې    څرنګه  چې مزه یې ترخه ده 

 . (1273:19)  دغه تابليتونه بايد مات نکړای ش  . ه کېږيیشکل رسه ته  يا پوښ لرونکي     Coatedپه

 د تاثیر ميکانيزم 

ګلوکوز  د بوناميدين مالګي د چېنجي په پوست باندې تاثري کوي او پدې توګه د پوستکې د الرې د  

 جذب کموي او د پرازيت د مرګ سبب ګرځي او مسهل خاصيت نه لري. تاثريات یې تينيا ژونکې دي. 

 دغه دوا د حاملګۍ په ټولو مراحلو کې خوندي ده . 

د تابليت په شکل او د تطبيق څخه مخکې بايد څلور   الرې ې له خول  وزن د mg/kg 50-25 یې  دوز

 (. 175:6)ذا ور نه کړل شساعته څاروي ته غ

 یونومايدين هايدروکيس نفتووات    

   Monieza expansaدغه دوا یوازې  زيړ کرستايل پوډر جامد پوډر دی او په اوبو کې غري منحل دی.  

نيکلوزامايډ په پرتله یې تاثري کم    د  ,باندې په پسه او وزه کې  موثريت لري   Monieza benidiniاو  

 وړ دی.   تطبيق د د حاملګۍ په ټولو مراحلو کې  ی. د

 (. 532:17)په شکل تطبيقيږي drench الرې دله  د خولې  50mg/kg-25 یې ډوز

II : -   طبيعي مواد  

طبيعي مواد چې د سیستودونو په وړاندې کارول کېږي، په خپل وار رسه په دوه ګروپونو ويشل  

 شوي دي:
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 طبيعي عضوي مواد   - : 1

اريکولني         

يو د ډيرو پخوانيو سیستو له ضد موادو څخه دي  او ال تر اوسه یې په ضد استعامل لري او دغه 

استعامل یې په ځانګړي توګه وترنري طبابت کې  په خاصه توګه په سپيانو کې ده. دغه ګرو پ په  

ات څخه په الس راځي. په  نومي نب   areca catechu یو ډول الکالویېدونو پورې اړه لري، چې د  

 ,arecolin bromid, arecoline acetarsolخپله اريکولي پايداري نه لري، خو د هغه مشتقات )

arecoline carboxy phenylstilbonate)  (176:5ساتني عمر لري) د کتني وړ اوژد د . 

 اريکولني هايدرو برومايد  

يو ډول سپي کرستايل ترخه پوډر دی،  په وچ او اوبلن دواړو شکلونو کې پای ت لري، خو بايد د   

 Lentzموثره تينياوژونکي ماده  چې د  کې  وساتل ش.  يو ملر د روښنایۍ په وړاندې په تياره قط

د شوي  پوسيله  معريف  لپاره  ځل  په   ،لومړي  رسه  اندازه  زياته  په  ماده   Echinococcu  دغه 

granulosus ،Taeniapisiformis،Diplylidium caninumاوMolticeps    په باندې  نوعو  په 

 سپيوکې موثريت لري دغه ماده په دوه ډوله خپل تاثريات ښکاره کوي.

   ، کوملو رسه اتصال له مينځه ځي  یې له باالخره    ،چې د چېنجي عضلې يب حسه کېږي  دا  ومړیل

شپې لپاره  ې  تطبيق نه مخکې د يو له  ددې دواد  . څاروی   زياتيږيملو حرکات  و بل دا  چې د ک 

ساعته چېنجۍخارج   3-2که د پرهيز ته رضورت دئ کله  چې پدې ډول رسه ښه نتاي  په الس راځي  

مينځته   یددې لپاره  چې په ښه ډول صافوال. تر رسه ش ېيه دنګليرسينو تق صابون يا  نه ش د

که چېرې په زياته    .بيا تطبيق ش  ېيوځل يا دوه ځل  ېل کې  دپه انرتوا  ورځو     ۱۰-۷  نو   ،راش

شاندازه   ورکړل  ته  څاروي  مستحرض  دغه  به   (869:13) رسه  کې   حالت  پدې   Hyperنو 

peristaltic،   ېوينه لرونکي ګريدن  ېبرخ  رومن ديوال د  ټيهدل،د  فشار  د  ،ی،ضعيفوالېدنهاسهال  رژ ،  

 پړسوب به په اټوپيس کې  وليدل ش. حاد وملو  دک کلکوالۍ او ې سطحي برخ بډوډي د د

 دوز
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 ګرام په يو کېلو ګرام وزن ښه تحمل کېږي. مييليو   ډوزپه سپيانو کې  

 ګرامه مقدار تطبيق په کېلو ګرام وزن د يو شمېر نا راميو رسه مل ده. مييل ۱،۷د 

ګرامه په کېلو ګرام وزن د انتي دود    مييل  ۰،۰۴۴د زهريت دمنځته راتلو په صورت کې  اتروپي  

په توګه تطبيق کولی شو.  دغه مستحرض په پشوګانو کې  د سږو د ترشحاتو د زياتوايل په وجه نه  

 استعامليږي.

 هګزاکلوروفني  

  ګ د نددې ترڅ  خو   ،ه کېږيکې استفاد  په له مينځه وړلو   چېنجيو د    ځيګر  څخه د  دغې دواله  

 کې هم استعامل لري.   انتاناتو  په چېنجيانو فيتوي 

په مقابل کې  ورکول     60mg/kg-30د  کېو  څاروي  نورو  او  په يودوزکې دخولې له الرې په چرګانو 

 کېږي.

کې    رسه يوځای په مرغانو   Nicotine sulphatهم   فينوتيازين او له ځینې وختونه  هګزاکلوروفین    

 .استعاملوي

 نيکوتني سلفات 

په پخوا وختونو کې  یې استعامل  .  څخه په الس راوړل کېده  متباکو له  چې     د دی الکالوي  دا يو 

همدا ده چې اوس یې ځای محفورو   نو   ې،زهري اغېزې یې درلود  یو لړڅرنګه  چې    ؤ، خو زيات  

 .(177:6)ید ی دواو نيول
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  غري عضوي مرکبات   - : 2

 د رسوپو ارسنيټ        

اپه شکل    پوډرو  سپينو   د لومړي رس ادغه م  ی. منحل د  کې غري   وبو په  په  په کوملو کې    ده  کې 

آرسنيک په    ا چې وروسته بي  ،( بدليږيPb)  رسپ  وا(  Arنسه آرسنيک)په پنځه وال   ،ېدروليز کېږياه

 باندې بدليږي.   PBO2په PBوانسه آرسنيک  چې نسبتآ زهري دت بدليږي دري وال 

و  ا موثريت  په سريلکېو یې صه توګه اپه خ ،خيلا راپسونو کې  ک   واو اګاندغې مادې څخه په غو له 

باندې موثريت لري    Monieza expansa     Monieza benidiniپه  ی .  وريو کې سل فيصده د

د موادو په   ،څخه کم سن کې  نه ور کول کېږي  و مياشت  وتر دو   ېبايد په ياد ولرو چخودا خربه  

رسه  اسهال،  له عاليم    Tainiasis  تطبيق   ( ځي  پوست    ,یل اتو ازيا  شتها  د  ،یډنګروال  مينځه  د 

 او د وينې کم ت او د نس پړسوب(. سختوالی

 ډوز

 و ګانغوا  و په اندازه په بالغ  2g  د   استعامليږي اوکې    سريلکېو   او  په اندازه په وريو،خوسکېو  0.5gد  

  کې استعامل لري.

 ددغه مستحرض د مصونيت اندازه نسبتا کمه ده  او دوه ګرامه د دوو مسلسلو ورځو لپاره پسه وژالی ش. 

 ل ترمياتود چنجيو ضد درم  د

د ترمياتودونو په وسیله منځته راتلونکو ستونزو په برخه کوم څه چې ډېر د زیاتې توجه وړ ده. هغه   

په وسیله منځته راځي او په نړهواله کچه عام او  د     Faciolla Hepatica فاسيولوزز دی چې د  

مالداره سکتور ته زياته خصاره واردوي. په دغه برخه کې  زياتره هغه  درمل شامل دي چې په  

فاسیولوزز عامل باندې موثريت لري.  په دغه برخه کې  يو شمېر صناعي منشا لرونکي درمل شامل 

 ول په موخه ترينه استفاده کېږي.  دي چې د پلنو چنجيانو د مخنيوي او کنرت 

 طبقه بندي 

 (Halogenated hydrocarbonsهلوجن لرونکي هايدرو کاربونونه ) -۱
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 لکه: کاربن ترتاکلورايد 

  Substituted phenols) معوض شوي فينولونه ) -۲

 niclofolan  نيکلو فوالن   Hexachloropheneګزاکلوروفي ه ،  Nitroxinilلکه نايرتوکسلي 

 (  Salicylanilides)  نه  الیدو سالسیالني -۳

  (Closantel)او کلوزانتيل  (Rafoxanide)رفوکسانايد،(،  Oxyclozanide) لکه اکيس کلوزانايد  

  ( Benzimidazoles) بنزوميدازلونه  -۴ 

  Albendazole ، البندازول  Triclobendazoleلکه تراي کلوبندازول 

 Clorsultan لکه کلورسلتان  sulphanamides  سلفاناميدونه   -۵

 Diamfenetideلکه ديامفنيتيډ    Aromatic amides اروماتيک امايدونه   -6

 هلوجن لرونکي هايدرو کاربونونه   -۱

 کلورايد  کاربن ترتا    

ميالدي کې    ۱۹۲۱ی او په لومړيو کې د نيامتودونو په برخه کې  په کال  زوړ درمل د  اَ نسبت  يو  

ترينه کار واخیستل شو، خو وروسته بيا  د يو شمېر څېړونکو په وسیله دا ثابته شوه، چې  په فاسیوال 

هيپاتېکا  په  بالغو شکلونو باندې  چې دولس اونۍ  او يا له دولس اونۍو، څخه زيات عمر لري  

 موثريت درلودونکې دی او په نابالغو شکلونو یې موثريت نه لري. 

اوو کې  په ځګر باندې  نسبتاَ زیات زهريت لري چې دغه دوه خاصيته ددغه دوا استعامل  په غو   

محدودوي. پسونه په ښه ډول دغه ماده تحمل کوالی ش، نو همدا وجه ده کې چې نسبتا زيات  

پکې استعامليده او د نورو فاسیوال ضد درملو په پرتله اقتصادي دي.  دغه دوا  د فاسيوال هيپاتېکا  

  څرنګه  چې    .او اسکارسونو باندې هم تاثريلري  يو شمېر نيامتودونو لکه سرتونجیلوسونو   په  رهبرسی

نو    ی، ديلدرلودونکې  درمل منځته راغ  ېچنجو په ضد ښي او کم زهري اغيز   ځګر د  داوسمهال  

نلري د   وترنري طبابت کې  دومره استعامل  په  د   CCH4اوس  په پسونو کې   کلسيم   استعامل 

 .(864:13)ورکړل شباید هم   پوډر کلسيم  دنو کله  چې تطبيق کېږي   ،ته راوړيکمبود منځ
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 هګزا کلورو ايتان 

په اوبو کې  غري منحل په الکولو کې  کم   . لري  ی خونده او کافورته ورته بو  ې پوډرو په شکل سپي ب  د 

خ منحل  لري ،  قابليت  دانحالليت  زيات  کې   په شحم  کاربن  و  د  یې  اغېزې  زهري  څرنګه  چې    .

ترتاکلورايد په پرتله کمي وي نو د کاربن ترتاکلورايد د ځای ناستې مادې په توګه د امريکا په متحده  

 اياالتو کې  ځای ونيوه. دغه دوا د نړهوال خوراک او دوا د موسيس په وسیله نه ده منظوره شوې.  

ويني د جريان له الرې په زياته اندازه ځګر    ب چې دد او کوملو له الرې په تيزي رسه ج  ېيډګ  د 

نو پدې توګه   ،فعه کېږيدپ تورګو له الرې    د  يو کم مقدار   ،فعه کېږيدصفرا له الرې    ته ځي او د

 .  له منځه وړي چنجيصفرا په کانالونو کې  موجوده  د

 د استعامل موارد 

باندې موثريت لري     Fasiolla hepaticaدغه دوا په  دغه دوا د فاسیوال په ټولو نوعو باندې اغيزه لري.  

  فيصده  ۷۰او په وزو کې   فيصده  ۹۴په سپو کې   فيصده ۹2کې  موثريت فيصدي یې په غواوو  چې د 

ځګر    چنجيان  چې د ه توګه هغه ځګر  ص ده  چې په نابالع شکل په خا   یادونې وړ   خربه هم د   خو دا   ، ده 

  ، يا دا چې په نابالغ شکل یې موثريت نه لري،  درمل په وسيله نه متاثره کېږي  په انساجو کې  اوک د 

  له دغه دوا په اوبلن شکل    . دوهم ځل استعامل ش   ورځې وروسته دغه دوا   21وي  چې    نو ښه به دا 

 (Bentonit   رسه يو ځای تهيه او د )   تطبيق څخه مخکې  له    دوا   د   . تيو ب په وسيله ورکول کېږي   د   ه مر

نقص    ګاليکوليزز د عمليې   ځکه  چې په ځګر کې د     ورنه کړل ش پرهيز  وروسته څاروي ته هېڅ  

 ددغې دوا استعامل هم کم شوی دي.   . د البندازول په منځته راتلو رسه پيداکېږي 

 دوز

ګرامه  او يا هم لس ګرامه په پنځوس    ۱۰۰-۱۵کې     په غواووګرامه هر یوه ته،      ۱۵-۸په پسونو کې   

 کېلو ګرامه وزن څاروي کې. 

خو په اتفاقي ډول کېدای ش مسموميت   ،که څه هم دغه درمل محفوظ شمېرل کېږي  زهريت:

 الهسپک اس  اوکميدل    اهاشت   :مسموميت عاليم عبارت دي له  کې د  منځته راش چې په غواوو

زياته ويکې     څاروي  په  که چېرې  څخه.   تعادله    .سريه ګچ والهبر نو ددغو عالميو    ،ککړتيا  يب 
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له  کېدل او داس،  پورته کېدل  نه  نورې ن ې  ځمکې څخه     کې د  په پسونو   .هم ليدل کېږيې 

ليدل کېږي ورته عاليم  ته  کمبود  غواوو  ی دغه عاليم کوال   .کلسيم  په  د    شو  او     Dextroseکې 

 کړو. په تزريق رسه رفعه  Calcium gluconateپسونوکې 

 سالسیالنيالیدونه   

 اوکيس کلوزانايد  

ميالدي کې  معريف شوي. سپي کرستايل پوډر او   ۱۹66د فاسیوال ژونکې مادې په توګه په کال 

په اوبو کې  د انحالل فابليت نه لري او په اوبلن خوراکي شکل چې د لس مايکرونه زراتو درلودنکي  

  Fasiolacideيوه ښه    دي تهيه شوي دي. دغه مرکب د سالسیناليدونو په ګروپ پورې اړه لري،

  تطبيق په وخت کې  هېڅ ډول پرهيز د    خوا  . له بلې یکم ديې    موثريت یې زيات او زهريت    ،دواده

ښه اغیزه  شکل    غپه بال  Fusiolla Hepaticaکې د    په غواوو پسونو او وزو  دغه دوا  .ته رضورت نلري

چنده استعامل    ې در   دوز معمول    ش چې د  یمتاميدا  موثرلري، خو په الروا شکل یوازې هغه وخت  

 . (254:16)زياته اندازه تړاو ښودل شوی دیرسه په  پروتيي. ددغه عارضی علت د ش

ګرامه په  مييل    6۰په غواوو او پسونو کې  لوړ مقدار چې دغه ډله څاروي یې تحمل کوالی ش   

کېلو ګرام وزن ده. تاثريات یې فاسیوال وژونکي دي.  پسونه د توصيه شوي مقدار څلور چنده په  

ی ش اکيس کلوزانايد په یوازې توګه ياهم د نورو  ښه ډول پرته د کومو عوارضو رسه تحمل کوال 

پرازيت ضد دواوو لکه ليواميزول په يو ځایې شکل استعامليږي او دغه شکل د پراخو اغيزو لرونکي  

 (. 1279:19چنجيو ضد مادې په توګه عمل کوي )

  .وزن  15g / kgپه پسونو کې    10mg / Kgپه غواګانو کې   :دوز

استفادې موده صفر او د غوښې څخه د  نه استفادې موده یې لنډه ده . په د شيدو څخه د نه   

 (. 254:16بالربو او خوا ځواکو څارويو کې  یې هم استعاملوالی شو)

 کليوکسانايد  

د غه دوا د ځيګر چنجي په بالغه او نابالغ شکلونو باندې  په پسونو کې  موثريت لري خو هغه مقدار   

 وري ده په کمه اندازه محفوظ ده. چې د نابالغ شکل لپاره رض 
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 ډوز

 .استعامليږي 35g / kg-15ی درمل د روث ګر دچنجوپه بالغ او نابالع شکل باندې يو مځ

 

رفوکسانايد      

د    ي ساختامن له نظره دغه ماده هلوجن لرونکي سالسیالنايدونو ګروپ پورې اړه لري.د کېمياي 

اونۍ، عمر لرونکو چنجيو او وينه زبې ونکو نيامتودونو    ۱۰-6فاسيوال هيپاتېکا په بالغ او نابالغ   

 (  Oestrus ovisلکه  هيمونکس اثر لري. ددې څخه عالوه رفوکسانايد د پسونو پوزي د چنجي ) 

ډوز رسه د  په ټولو مراحلو تاثیر لري.  د خپل  تداوي مقدار شپږ چنده مصونيت لري او په ټاکيل  

څارويو په وسیله ښه تحمل کېږي. څرنګه  چې د اته ويشتو ورځو لپاره په محصول کې  پاتې کېدای  

 (. 1279:16ش، نو په شيدو ورکونکو غواوو کې  یې د استعامل توصيه نه کېږي )

د تاثري ميکانيزم یې د انرږي د توليد په سیستم کې  د مداخيل الرې ده د انرژي د توليد عمليه 

 منع  چې دغه کار د پرازيت د له مځه تللو سبب ګرځي. 

فيصده د   ۹۹د خولې او زرقي الرو دواړو څخه په ښه ډول جذبيږي. نيم عمر یې شپارس ورځې او 

رسه تړاو پيدا کوي. په شيدو ورکونکو غواوو کې  بايد استعامل نه ش او د غوښې     پروتييپالزما د  

 ې ده.ورځ ۲۸څخه د نه استفادې موده یې 

 ډوز

 ګرامه  په کېلو ګرام وزن د خولې له الرې.مييل    7.5غواوو او پسونو ته  

 (.255:16مليګرامه په کېلو وزن ) ۳غواوو ته  تر پوستکې الندې لري  

 معوض شوي فينولونه  

 نايرتوکسنيل  

Nitroxinil    او خولې له    يعضلې پوستک  د  تددغې دوا مستحرضا.  ده  والوژونکي دواياسفزرقي

 ،  په اوبو کې  منحل او په عضوي محلولونو کې  په کمه اندازه منحل دي.دي تطبيق وړ  الرې د
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موثره ماده  ملی ګرامه   34ليرت کې  مييل  محلول په شکل تهيه او په هر    فيصده   34زرقي شکل یې  

.  خو باندې تاثريلريغ شکل   دځګر دچنجيو په بالزړقي محلول   فيصده  Nitroxinil  34لري نو  

په نابالغ شکل د موثريت  او پوزي د مچ الروا د له منځه وړنې لپاره بايد  د توصيه شوي  مقدار دوه  

رسه د   پروتييچنده په غواوو او پسونو کې  استعامل ش. د مقدار دغه زياتوايل په انساجو کې د  

دوز  په توصيه شوي      ددې ترڅنګ.  کې استفاده تري کېږي  او پسونو   غواوپه  زيات تړاو په وجه ده.   

. د توصيه  شوي مقدار کې موثريت لري  و ګانباندې هم په غوا       Haemoncus contortus رسه  

 څخه څلور چنده زيات استعاملوالی شو.

Nitroxynil  34    د  فيصده بايد  زرق کېږي چې دزرق ساحه  ترپوستکې الندې  اساساتو    شکل 

کې    10mg / kgتطبيق لپاره    معياري اندازه د  دوز ي او زرق په پاک ډول تررسه ش  يمطابق تع

 .  زرق کېږي تر پوست الندې رسه څارويو ته محلول په الندې اندازو  Nitroxynilورکول کېږي د 

 ه کېلو ګرام وزن تطبيق کېږي. ګرامه پمييل  ۱۰پسه او غوا ته 

ی  داېډاکرتانو په مشوره لوړ   د  فیصده    50اندازه    ۍکې نيولو رسه پورتن  حالت په نظر  کفارمکولوژي

موده    د تکرار  تداوي    د  ،تشحيص رسه سم زرق ش  تطبيق په حادو واقعاتو کې  د  ددې دوا.  ش

کم ليدل    مسموميت واقعات ډير  ده.  رضورت په وخت    لومړي زرق څخه وروسته د  يوه مياشت د

دغه واقعات    ، ش  یګلوکوزوي زرق  کړا   فيصده  50نو    ،خو بيا هم که مسموميت وليدل ش  ،کېږي

 . (255:16( )512:1)تطبيق په وجه منځته راځي د زيات مقدار  زياتره د

 بنزوميدازلونه 

 ترايکلو بندازول  

او نابالغ   بالغ  ترايکلوبندازول د بنزوميدازولونو په ګروپ پورې اړه لري  چې د ځګر د چنجي په 

يالدي  کې   چې دغه دوا مارکېټ ته وړاندې  م  ۱۹۹۲دواړو شکلونو باندې موثريت لري.  په کال  

  ۲۰۰۹شوه، نو سمالک د نړه د مختلفو کمپنيو له لوري ددغې دوا توليد پيل شو. تر کال    

يالدي پورې  په خوراکې محلول شکل او تابليتونو او بولسونو په شکل څارويو ته تطبيق کېده، م



209 

کال کې  د لومړي ځل لپاره  زرقي شکل چې د ايورميکتي رسه په يو ځایي شکل   ۲۰۰۹خو په  

وترنري برخه کې  استعامل کړای شو. په  ترايکلو   دغه مستحت  چې   دی  ترکېب  کې    خپل 

په نامه ياديږي. د ځګر په      fasiject plusفیصده لري د    ۰،6فيصده او ايورميکتي    ۳6بندازول  

په  سیستم  هضمي  او  پرازيتونو  خارجي  په  عالوه  څخه  دواړو شکلونو  نابالغ  او  بالغ  په  چنجي  

 نيامتودونو هم اغيزه لري  

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Triclabendazole) . 

البندازول       

په ضد تاثر    Fascioliasisدغه درمل هم د    ږي.  لعه کېامطبه  ګروپ الندې    تر   نو بيندوميدازولو   د

 هيپاتېکا او فاسيوال مګنا باندې په پسونو او غواوو کې موثريت لري. . په فاسيوال لري 

ګرامه په کېلو ګرام وزن د   مييل  ۷،۵يل ګرامه په کېلو ګرام وزن او پسونو ته يغواوو ته لس م

 ( 12:256خولې له الرې ورکول کېږي.  ) 

 سلفاناميدونه 

شيموتراپي په برخه کې  استعامل لري، خو که څه هم سلفاناميدونه په ټوله کې  د ميکروب ضد  

شته داسې سلفاناميدونه چې په چنجيو په ځانګړې توګه د ځګر په چنجيو اغېزې لري چې په دغه  

 برخه يو مهم مرکب هم کلورسلتان دي.

   کلورسلتان 

  دا يو بنزين سلفاناميد دی، په تجاريت شکل په زرقي او د خولې الرې د شکلونو تهيه او په شخوند  

وهونکو څارويو کې ترې استفاده کېږي. دغه ماده د فاسيوال هيپاتېکا په بالغ شکل په غواوو او  

پسونو کې ښه موثريت لري. ځوان فاسيوال چنجي  چې اته اونۍ عمر لري، ددغه مادې په  وسيله  

https://en.wikipedia.org/wiki/Triclabendazole
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باندې  په لوړ ډوز  رسه متاثره کېدای ش. دغه ماده په فاسيوال مګنا باندې کم او په پارامپستوم  

 اغيزه نه لري. 

نيک کې ددغې دوا رشبت د پسونو او هم زرقي شکلونو د غواوو لپاره   ي:  په کلکلينيکې استعامل

تر  او هم  د خولې  ترتيب رسه  په  وي  راغيل  وسیله منځته  په  بالغو چنجيو  د  فاسيولوزز  چې  د 

و کې  د ايورميکتي پوستکې الندې په زرقي شکل استعامل لري. دغه دوا په يو شمېر زرقي شکلون

رسه يو ځای د فاسیوال تر څنګه د نيامتود چنجيو د کنرتول په خاطر کارول کېږي. د محصول  

 څخه د نه استفادې موده تر حاللې مخته اته ورځې ده.

دغه دوا د معمول دوز په پرتله تر پنځه ويشت چنده پورې محفوره ده، نه هم امريو توکسیک او نه  

په شیدو   په دوران کې  استعامليدای ش.  لري او هم د حاملګۍ  اغېزې  زیږونکې  هم رسطان 

 د ترييدو په وجه نه توصيه کېږي.  ورکونکو غواوو کې  په شیدو کې 

ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د الرې، غواوو ته تر پوستکي مييل  غواوو او پسونو ته اوه  دوز:  

ګرامه په کېلو ګرام وزن او يا هم د ايورميکتي او کلوروسوالن ګډ شکل چې دوه  مييل الندې څلور 

 (. 16:174ګرامه ايورميکتي لري)مييل  ۰،۲کيل ګرامه کلورسوالن لري او 

    اروماتيک امايدونه

  ديامفنيتيډ   

ديامفنيتيډ د پلنو چنچېانو په نابالغ شکل زيات موثريت لري او څومره چې چنجي زياتيږي، نو د  

دوا موثريت یې په وړاندې کميږي. ددغې دوا څخه زياتر ه د ځګر چنجي په مخنيوي کې  په پسونو  

  باندې ښه اغېزې لري.   Dicrocoelium lanceolatomکې کار اخيستل کېږي او په 

:  ديامفنيتيډ په ځګر کې له موجود  دي اسیکلز رسه  چې په ځګر کې  شتون  د تاثیر میکانيزم

امي   د  او  کېږي  ميتابوليزه  امي  په  وسیله  په  عملیې  اسیکليزز  د دي  توګه  په دي  او  مخ  لري 
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غلظت رسه نابالغه پلن  ميتابوليت د وينې د الرې  د ځګر انساجو ته ځي او دغه امي  په ټاکيل  

 چنجيان په سمدستي ډول له منځه وړي. 

په وړاندې په      F. Hepaticaنيک کې  د فاسيولوزز د حاد شکلونو  په خاصه توګه  يدغه دوا په کل

اونیو عمر لري   تر نهه  يو ورځې څخه  پلنو چنجيانو  چې د  په  لري.    ۱۰۰پسونو کې  استعامل 

چنجيانو په بالغو شکلونو اغيزه نه لري  ځکه  چې د امي لرونکي    فيصده اغيزه لري. دغه دوا د پلنو 

 ته د وينې له الرې رک ټيټ دی.  شکل غلطت یې  چې دغه برخې 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د الرې ورکول کېږي.مييل  ۱۰۰پسونو او وزو ته دوز: 

ش، نو پسونه ممکن وړه له السه  نده لوړ استعامل کړای څلور چزهريت: که له نورمال دوز څخه 

 . ( 840:17ورکړي او په موقت شکل رسه یې د ديد د السه ورکولو امکان هم شته)

 نيامتود چنجيو ضد درمل    .۱0

د نيامتودونو ضد درمل عبارت له هغه درملو څخه دي چې معموالَ د ګردو چنجيانو او له هغوی  

او مخنيوي  په موخه  په پراخه پيامنه رسه په  په وړاندې د کنرتول    انتاناتو    څخه د منځته راغلیو 

وترنري طبابت کې استعامل لري. دغه  درمل د ځانګري انتخايب زهري اثراتو په وسیله  چې په  

اړونده چنجيو یې لري د ځانګړې پروسې د اختالل په وسیله خپل د نيامتو د چنجيو ضد خاصيت 

 ښيي او اړونده پرازيتونه له منځه وړي.

 طبقه بندي 

البندازول، تيابندازول ،ميبندازول اکيس  په دغه ډله کې      (Benzimidazoles) بنزوميدازولونه    -۱

 فندازول، يف بانتيل، پار بندازول،  فلوبندازول او  پارا بندازول  شامل دي.

لکتونونه    -۲ آورميکتينونه     (Macrocyclic lactones)ماکروسیکليک    Avermectins)  ( لکه  

اDoramectinدوراميکتي   ,Ivermectinايورميکتي، ،  eprinomectinيپرينوميکتي  ، 
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ميايسينونه  selamectinاوسيالميکتي ميلبی  او   )Milbemycins    او اکسيم  مايسي  ميلبي   (

 .(موکيس ډیکهي

   Livamisoleليواميزول     Tetramisoleلکه ترتاميزول    ( Imidazothiazoles)امييدازوتیازولونه    -۳

 Butamisole. او بوتاميزول 

مورانتيل   Pyrantelپريانتيل  لکه    ((tetrahydropyrimidinesترتاهايدروپايرمييدينونه    -۴  ،

Morantel او اکسانتيل ،.Oxantel 

کلوروس    ( Organophosphate compounds  مرکبات   اورګانوفاسفيت  -۵ داي  لکه   )

Dicholorvos    کوموفاسCoumophos    او هالوکزان  Haloxan. 

 .( (Substitutes of phenols and salicylanidesد فينول او سالسالنيدونو معوض مواد  -6

 .(Octadepsipetidesاکتا ديپيس پيپتايدونه ) -۷

 .((Heterocyclic compoundsهيرتو سيکليک مرکبات  -۸

 .( لکه پپرازين (Piperazinesپريازينونه    

 (Phenothiazine) .فينونيازين  

 

 بنزوميدازولونه  

پراخ چنجي ضد طیف درلودونکي او لوړ موثريت او ښه محفوريت لري. د   بنزوميدازولونه   دي 

لومړي ځل لپاره دغه مرکبات په کال  موثرو طريقو رسه تغري کړای شو او ترينه ښه موثر د چنجيو  

ميالدي   ۱۹6۰ضد  مرکبات په الس راغلل. بنزو ميدازولونه د انتي  هلمينتيک مادې په توګه  په  

ای شو )تيابندازول( و. د تيابندازول د انتي کال کې  معريف او لومړي مرکب یې  چې معريف کړ 

 .(241:16) هلمينتيک اثراتو تر څنګه یې د ميکروب ، پروتوزوا او فنګس ضد اغېزې لري

څخه عبارت دی. د     diaminobenzine 1,2ي ساختامن لري چې  له  ل بنزوميدازولونه يو شانته کېمياي ټو 

په موقعيتونو کې د تغرياتو منځته راوړنه او يا هم د مختلفو معوضونو په وصل کولو رسه د انتي    ۵او    ۲

د   یې  مرکبات  مهم  چې  راځي  منځته  رسه  موثريتونو  مختلفو  په  شکلونه  مختلف  موادو  هيلمينتيک 
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کې  د تيازول د  تيابندازول او بنزوميدازول کارباماتونه دي.  د تيابندازول د ميتيل کارباماتونو په برخه  

حلقي وصل کول  دبنزوميدازول کارباماتونو نوي نسل منځته راوړي چې د پخوانيو بنزوميدازولونو په پرتله  

 .(  (351:12موده لری یې د تاثیر ساحه یې پراخه ده، ښه موثريت لري او دا طرح اوږده  

 

 (.۳۵۱:۱۲ بنزوميدازولونو کيميايي ساختامنونه )شمريد يو  –. شکل  ۱0-۱

 

 د تاثري ميکانيزم 

بنزوميدازولونو په پیچلو ميکانيزمونو رسه  په حساسو چنجيو باندې اغېزې تر رسه کوي. يو له دغو  

انزايم منعه کوي او ګلوکوز ريدکتاز     Fumarate reductaseميکانيزمونو څخه د ميتوکاندريایي  

عه  توليد منمنعه کوي او په دغه توګه د فاسفورليشن عمليه منعه او د انرژي سیستم مختل او انرژي  

 .( ۱۲۴۵:۱۹) کېږي او چنجيو د مرګ سبب ګرځي
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بنزوميدازولونه په چنجيو کې  د بيتا تيوبولي منعه کوي او په دي توګه د مايکروتيوبول تشکېل  

منعه کوي. مايکروتيوبول د پرازيت د داخيل حجراتو  يو اورګانيل دی چې مختلفې دندې لکه د  

ي دواړه د کروموزومونو د حجروي تقسيامتو او حجروي ساختامن موادو حرکت د ميتابوليتونو او انرژ 

 .(6۵:۷) ه کويد تشکېل په مهال تر رس 

 تيابندارول  

تيابندازول د چنجيو پر ضد زیاته تاثري لرونکي دوا  ده، چې  په  نيامتودونو، فنګسونو  او مايتونو 

په   منحل  کې   اوبو  په  دي   پوډر  خوده  يب  سپي  لري.  اغېزې  پوډر،  باندې  په  شکل  تجاريت 

سسپنشن، او تابليت شکل په تجاري شکل موجود دي. دغه ماده د چنجيو ضد خاصيت تر څنګه  

 .د التهاب، تبي او درد ضد اثرا هم لري

(۱۰۵۰:۲۰). 

 

 (. ۳۸0:۱۲.شکل: د تيابندازول کېمياوي ساختامن)۱0-۲

 

تاثري   په      :ساحهد  درمل  دغه  کې   وزو  او  غواوو   ، پسونو   Haemonchus, Ostertagiaپه 

،trichoslrogylus, bonastomum  ،Chabertia spp  ،Hyostrongylus  ،Osophagostomum  

 باندې اغېزې لري. Nematodarisاو 

ــل    درم ــه  دغ ــې  ک ــو  ــون آســـ ــه  ،   strongylus  ،Osophagostomum   ،Posteriostomumپ

Cytthostomum  ،Oxyuris  ،Parascaris    او Cyclicocyclus  .باندې اغېزې لري 
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 باندې اغېزې لري.     Filaraoides sppاو     Toxocara canis   ،Strongyloideپه سپيانو کې دغه دوا په  

دـغه درـمل د ســـږو  او کمچېن ډوـله چنجـيانو کمي اغېزې لري، خو تر ډيره ـحده ـپه مـهاجري الروا 

باندې یې اغيزه لري. د نړه په ځينو برخو کې ددغه درمل په وړاندې  د نيامتو د چنجيو مـقاومت 

 ليدل شوی دی. دغه درمل د محفوريت لوړه حاشيه د څارويو په  ټولو نوعو کې  لري. 

ل د ميتـيل زانتي رسه د هغوی د ميـتابوليزه کـېدو لـپاره د عي ـځای ـباـندې د رـقاـبت ـپه  تـيابـندازو 

 د بل پالزمایي غلظت زياتوالی ش.وجه يو 

ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د الرې. يو ځل په ور  کې. د دريو ورځو  مييل    ۷۵سپيانو ته  دوز:  

 لپاره او ممکن يوه مياشت وروسته بيا تکرار ش.

 ګرامه د خولې له الرې يو ځل.مييل   ۱۰۰-۵۰وو پسونو او وزو ته ته غوا

 ګرامه په کېلو ګرام وزن يو ځل د خولې د الرې. مييل  ۵۰آسونو ته 

ځې  ور   ۱۴-۱۰ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې له الرې  ممکن يو  مييل    ۵۰۰-۲۵۰چرګانو ته:  

 . (16:1050)  وروسته بيا تکرار ش

 البندازوال  

يوه پراخه ساحه لرونکي د چنجيو ضد  ميتايل کارباميت بنزوميدازول دي  چې په پراخه کچه په   

وترنري طبابت کې  استعامل لري او د نيامتودونو له تداوه څخه عالوه په لويو څارويو کې   د  

 ترمياتودونو د تداوه لپاره  هم استعامليږي.

 ,Haemonchusوهونکو کې د هضمي سیستم د نيامتودونو لکه    دغه دوا په غواوو او نورو شخوند 

Ostertagia ،Trichoslrogylus, bonastomum   ،Chabertia spp  ،Hyostrongylus  ،

Osophagostomum  اوNematodaris   باندې اغېزې لري او هم د سږو چنجيDictyocaulus   

 ندې اغېزې لري.با    Fasciola Hepaticaفيتوي چنجيانو او پلنو چنجيانو   

البندازول او د هغه فعال ميتابوليت  البندازول سلفوکسايد  په نيامتودونو کې  د مايکروتيوبولونو  

سينتيز  منعه کوي. دغه دوا د يو شمېر پرازيتونو الروا وژونکي اغېزې لري،  لکه د هيدايد سیست، 
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Cystecercosis     ،Ascariasis    ،  موثريت لري. د انکلوسیتوميازز،   انتاناتو    چنجي په او چنگکې

 تراي کوريس او اسکاريدونو هګي وژونکي اغېزې لري. 

البندازول د په ښه ډول د څارويو په وسیله تحمل کېږي، خو ممکن په سپيانو کې  يب اشتهایي، 

 استفراق او کانګې را منځته کړي. 

په لوم په وجه د حاملګۍ  ته نه  البندازول د ترياتوجنيک اغيزو  ړي تراميسرت کې  حامله څارويو 

 ورکول کېږي. 

کله  چې په پام کې  لرو  چې البندازول د لومي برخې په چنجيو ښه اغېزې ولري، نو په نهاره  

چريب لرونکي غذا  ورکړل ش او که په پام کې  وي  چې د انساجو په پرازيتونو ښه اغيزه ولري نو د  

 رسه استعامل ش. 

 دوز

 .ګرامه  په کېلو ږچوزن د خولې له الرې ييل م ۷،۵: غواوې 

 .ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې له لريمييل  ۵ پسونه:

 .ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د الرېمييل  ۱۰:  وزې

ې په ور  کې  د پنځو  ګرامه دوه ځلمييل    ۵۰-۲۵ګرامه په کېلو ګرام وزن  مييل    ۲۵:  آسونو ته

 . (۱۰۵۰:۲۰)ورځو لپاره

 ميبندازول  

 زيړ ته ورته پوډر دی، په  اوبو او زياتره محلولونو کې  منحل دی. 

ه دې ډول  چنجی له  دغه ماده په نه راګرځيدونکې توګه د ګلوکوز د اخيسلو څخه مخه نييس، پ

 لوږې څخه مري. 

 د تاثري ساحه
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ــه آســـونو کې    پ توګــه  ــه عــامــه  پ او  اثرات   لرونکي  ــاثري  ت پراخ  مــاده   ،  Strongyloidesدغــه 

Osophagostomum  ،Ascaris    ،Cythostomum  ،Triodontophrous    ، Oxyuris spp او  ، 

Trichonema .اـندې اغېزې لري ه   ـب اده د  ـپ ه ـم انو کې دـغ ه چرـګ اـندې    Syngamus trachaeـپ ـب

 اغيزه لري.

نورمال د طبيق مقدار څخه تر څلوي ــت چنده پورې محفوظ دی، خو د حاملګۍ په   دغه درمل د

 دوران کې  بايد استعامل نه ش.

 دوز

 ګرامه په کېلو ګرام وزن. مييل  ۱۰-۵آسونو ته 

 (.13:524)  ګرامه په کېلو ګرام وزن مييل  ۱۰-۵سپيانو او پیشوګانو ته 

 فينبندازول  

اـستعامليږي او موثريت لري. د ـسږو    آـسونو  کې د ګردو چنجيانو په ـضدپه پـسونو ، وزو ، غواوو او 

 لغ او نابالغ دواړو شکلونه وژن.د چنجيو په با

  ډوز

 .(۵۲۴:۱۷)  ګرامه په کېلو ګرام وزن مييل  ۵په پسونو ، وزو ، غواوو او آسونو  کې    

 اکيس فندازول  

تړيل، د چنجيو ضد درمل دي. دا د فينبندازول په پراخ تاثري لرونکي  بنزوميدازول ګروپ پورې  

فيتوي   او  باندې   په الروا  او د هغوی  يو ميتابوليت دی. دغه ماده د ګردو چنجيانو  سلفوکسايد 

چنجيانو باندې اغېزې لري. له دغه مرکب څخه په خاصه توګه په آسونو، غواوو، پسونو او وزو کې   

جدبيږي. جذب شوي او ناجذب حاالتو دواړو  کار اخيسل کېږي. د هضمي سیستم له الرې ښه  

 لري.  ه کې  د کوملو په نيامتودونو اغېز 

 ډوز

 (. ۱۰۵۱:۲۰)و ګرام وزن د خولې د الرې يو ځلګرامه په کېلمييل  ۵غواوو او پسونو ته: 

 . ( ۳۷۱:۷)ګرام وزن د خولې د الرې يو ځل  ګرامه په کېلو مييل  ۱۰آسونو ته 
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 ماکروسیکليک لکتونونه  

ماکروسیکليک لکتونونه  انتي بيوتيکونه دي چې د سرتيپتومايسیس ګروپ مايکرو اورګانيزمونو په وسیله  

توليديږي، پيچيل ساختامن لري او په زيات شمېر  بالغ او نابالغ نيامتودونو او خارجي پرازيتونو باندې  

ويشل شوي     مايسین  بی  میل  او  روپونو  اورمیکتین اغېزې لري.  دغه ګروپ پرازيت ضد دواوي په دوه ګ 

ايورميکتي،  کې   ډله  په  آورميکتينونو  د  دوراميکتي (  (Ivermectinدي.   ، (Doramectin )  ،

 شامل دي.    (Selamectin)او سيالميکتي   (Eprinomectin)ايپرينوميکتي  

ميايسينونه   ميلبی  ډیکهي   Milbemycinsد  موکيس  او  اکسيم  مايسي  ميلبي  کې   ګروپ  په 

دغه ګروپ مرکبات د وترنره په ساحه کې نوي مرکبات دي او فارماکوکنيتيک،     .(۱۲۵۰:۱۹)

موثريت او نورو اړخونو  په اړه یې څيړن شوي او ال هم روانې دي. دغه ګروپ مرکبات پراخ تاثري  

 لرونکي داخيل او خارجي پرازيت ضد دوا ده او د وترنره په ساحه پراخ استعامل لري. 

  و کې د استفادې لپاره منل شوي دي يکېن له دغې ډلې څخه په آسونايورميکتي او موکيس د

(6۷:۷ ) . 

 میکانیزم تاثیر د ماکرو سیکليک مرکباتو د اثري د

ــیکليک لکتونونه  په ګلوتاميت پورې تړلو کلورايد ايون  په نيامتودونو او ارتروپود دواړو کې ماکروسـ

ــتم او عضــالتو  کې  چېلنولو پورې ن ــيل، چې یوازې په په غري فقاريه   ــیس حيواناتو په عصــبي س

ــن منځته راوړي او پدې توګه پرازيت   ــوي، هايپرپولرايزيشـ موجود دي او د کلوراید چېلنونه خالصـ

فل  او د مرګ ســــبب یې ګرځي. دـغه ـتارګيهوـنه د ګلوـتامـيت ګـيټ لرونکو کلورين چېنلونو ـپه ـنامه  

صــبي او عضــيل انســاجو کې شــتون رسه مشــخص شــوي دي، چې په د غري فقاريه حيواناتو په ع

لري، خو په يو نوک لرونکو څارويو کې نـشته. په ترمياتودونو او ـسیـستودونو کې ددغو ټارګيهونو نه  

 .(۲۱۰:۷موجودېت ددې سبب شوي چې دغه ډله دواوې پرې اغېزې و نه کړي)
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ثرات په  داـسې راپورونه هم ـشته چې ايورميکتي د معافيتي ـسیـستم محرک خاـصيت ولري او دا ا 

لرونکو څاروي کې دغه اثرات   داســې شــکل وي لکه ليواميزول چې په کمزوري معافيت ســیســتم 

 .(۲۸۵:۷) ښیې

اغيزه   اخذو   په   GABA (Gamma Amino Butaric Acid)  د ددې څخه عالوه دغه مرکبات   

کوي چې د فقاريه او غري فقاريه حيواناتو په مرکزي عصــبي ســیســتم کې ځای لري او پدې توګه  

د هايپرپولرايزيـشن ـسبب ګرځي، د کوم په وجه چې    Post synaptic cellsیې توليد زياتوي او  د 

   .(۵۲۸:۱۷)ل  کېږي او چېنجي د بدن څخه وځيد عضالتو د قات کېدل منعه او پرازيت ف

ينونه اورميکت   

د مختلفو اجزاوو له فرمنتيشن څخه په الس راځي   Streptomyces avermectalisاورميکتي  د   

شکل یې   په خپل ساختامن کې  په پنځم      Aدي چې  د    Bاو     A. د هغوی طبيعي توليد  چې   

ـشکل یې  د هايدروکيسـ ګروپ په پنځم موقعيت کې    Bموقعيت کې د ميتوکيسـ ګروپ لري او د

د انالوګ موادو په وسیله منځته راځي.  د ايورميکتي ګروپ کې يو   B1لري.  لوړ د تاثري قابليت د 

ـچې   ــات شـــــامــل دي  ـمرـکب ــاـعي   صـــن ـنـيمــه  او  ـطـبـيـعي  ــات شــــمـېر  د زي ـیې  ــات  ـمرـکب ـمـهم 

دوراـمـيـکـتي  (Ivermectin)اـيورـمـيـکـتي  ،(Doramectin)،    اـيـپرـيـنوـمـيـکـتيEprinomectin))     او

شــامل دي چې په دغه ډله کې  اپا ميکتي طبيعي ايورميکتي دي   (Selamectin)ســيالميکتي

او  ـپه حيوان طـباـبت کې د اســـتعامل لـپاره منظور او د نيـمه مصـــنوعې  ايورميکتي  کورنۍ د 

 مرکباتو د توليد لپاره اوليه مواد هم جوړوي. 

ــتعامل او په خپل جيرني ک نوم رسه ايورميکتي  لومړنی مرکب دی چې په حيوان طبابت کې اسـ

ـيادول کېږي. ـپه حقيـقت کې ايورميکتي د دوو  ـپه کېمـياوي ډول تغري کړای اورميکتينونو  چې يو 

-۲۲فيصــده   ۲۰لري او کم تر کمه  B1aد يهایدرو اورميکتي   ۲۳-۲۲فيصــده    ۸۰یې کم ترکمه

 .(14:1121,1122لري )  B1bديهايدرواورمیکتي  ۲۳

 ايورميکتني 
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اکروســـ ايورميکتي    اصــــيت درلودونکې ـم دروپوبـيک قوي جنجيو ضــــد ـخ اـي ات ـه يکلـيک مرکـب

 دی چې زهریت بیوتیک انتي ـصناعي نیمه ـضد پرازیت موثره لرونکي تاثیر پراخ د  .(۹۱:۱۰)دي

ـکم  ــات ـیي ـموـثریــت او ـیي   Streptomyces او ـلري اړه ـپورې ـګروپ Avermectins د .ده زی

avermectalis راځي.  الس په څخه فنګسونو  نوعې 

 

 (. ۹۷۸:۵ )ايورميکتني کيميايي ساختامند  شکل:  .۳- ۱0

 او رنګ ورته ته ـسپي لري ـشکل پوډر دی چې مناینده لومړی ګروپ د اورميکتي د ایورميکتي 

اوبو  په خو  لري، قابليت حل د هم  عـضوي محلولونو کې   په او منحل ـشحم کې   په اندازه زیاته په

ــيدي په غري حرارت کې   په اطاق د ده. منحل اندازه کمه په کې    ده ثابت محلولونو کې   اسـ

(۹۷۸:۵.) 

 فارماکوکنيتيک
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د ايورميکېن فارماکوکنيتيک د ايورميکتي په ترکېب او د تطبيق په الر،  او د حيوان په نوعه پورې  

ـمايکرون ګراـمه غواوو ـته تطبيق ش، نو نيامیې عمر   ۲۰۰اړه لري. ـکه د رک د الرې تطبيق ش  

ورځې   ورځې خو که د پوسـتکې الندې غوا ته تطبيق کړای ش، نو  نيم عمر به یې اته ۲،۸به یې 

 د رګ د الرې په پرتله زيات  وي  ځکه چې ورو جذبيږي.

پورې    اونو  نيولو رسه تر دوو  پــه نظر کې  نوعې  پرازيــت د  یې د  پــه وړانــدې اغېزې  پرازيتونو  د 

ورځې دوام وکړي. د   ۵-۳موجودې وي. که د خولې د الرې اسـتعامل کړای ش نو دغه اعيزي به  

ورميکتي موجودېت په وينه کې د پوستکې د الرې زيات  او د حويل د الرې د تطبيق په پرتله د اي

 ۴۱ترغلظت الندې سـاحه د پوسـتکې د تطبيق په مقایسـه د خولې له الرې تطبيق په حالت کې  

او زيات پاتې شـــون په ځګر کې  فيصـــده ده. د تطبيق څـخه وروســــته کم پاتې شـــون په مغز  

خو د کويل نوـعه ســـپـيانو کې د مغز د ـباريرونو د جنيتيکې د نفوذ ـقابلـيت ـپه وـجه   ،(۹۸۷:۵)دي

غلظ زـيات ده او هـمدا وـجه ده چې مســـمومـيت پکې منځـته راځي. ميـتابوليزم د اکســــیديشـــن 

فیصده د فضله    ۹۰عملیې په وسیله په ځګر کې تر رسه کېږي او په تغري شوي او اوليه شکل رسه  

ايو کې  موادو د الرې  دوه فيصـ  ده د ادرار او نور د ـصفرا د  الرې اطراح کېږي. ايورميکتي په خوـش

پرازيتونو د الرواوو  ژر خپل تاثري له الـسه نه ورکوي نو په همدي وجه په خوشايو کې هم د يو شمېر

 .(۱۲۵۴:۱۹) وده ودروي
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 استعامل کلنیکې ایورمکتین د

ــونو او غواوو په ــخوند په ایورمکتین :کې پسـ ګردو  کوملو  د لري او  کې حیواناتو  وهوونکو  شـ

ضـد ) بالغ شـکل او څلورمي مرحيل  په چېنجیو  سـږو د چنجيانو  ) بالغ او څلورمي مرحيل الروا(،

د لري  کوملو د   .  (۴۳۴:۱۵) لري موثرـیت د پوســـت غوټو او يو شـــمېر ـخارجي برازيتونو  الروا(

 چنجيو  جملې څخه د

Haemonchus،Ostertagia ،Cooperia ،Trichoslrogylus ،Strongyloides ،  

Bonastomum،Nematodaris ،Trichuris ،Osophagostomum ، د .شـو  اخیسـتالی نومونه 

 .(۱۲۵۴:۱۹ (لري موثریت باندې Dictyocaulus په څخه جملې له چېنجیانو  د سږو

 S. Vulgaris لکه      Strongylus   غتو  د  کې  مرکبو  او  آـسونو  مـستحرضـيې په  خوراکي  :کې  آـسونو  په 

 ،S. edentatus  ،S. equinus  ، او   Teriodentohorus   وړو  د   .کوی  اثر  نوعو باندې Strongylus    له 

 د  (   شـکل  بالغ  په  Ascarides الروا شـکل(  )  بالغ  او څلورمي مرحيل  په )    pin worm څخه  جملې 

ــتوته  شـــکل  د معدې او خولې په غهو چنجيو ، مايکر فيلريا ، په غوټو ) د   بالغ  په  چنجیو  ورته  ته  وی ـ

 باندې اغېزې لري.   Drachia spp خولې اومعدي(  د سږو جنجيو  او دوهمي هربونيام يا  

ــوي او  ــکل هم تهيه ش ــ ډیکتي د پارازيکوانتيل رسه په يو ځایې ش  ۲،۵-۱ايورميکتي يا موکيس

 .(۳۷۸:۷)ه کېلو وزن آسونو ته ورکول کېږيګرامه پمييل  

پــه منظور اســـتعامليږي او  پــه ایورمکتین: ســـپیــان  ســـپیــانوکې د زړه د چنجي د مخنيوي 

( ـچـنـجي  ــاـلع  ب شـــــمـېر  ـيو  او  ــا   ــاـیـکروـفـيـلري   وژن  )  Ascarides، hookworm،whip wormم

(۱۲۵۴:۱۹). 

 دوز

فیصـده  ۰،۰۸ شـکل خوراکې چې دی شـوی تهیه مسـتحرضـات رسه شـکل زرقي او خوراکي په

پر   ، کېږی ورکول کې مقابل په وزن  ژوندی ګرامه کېلو  لس هر د لیرته ملی دوه یی ـشکل محلول

هر   د ګرام میکرو ۲۰۰ الرې له خولې د ته آسـونو  محلول فیصـده ۱،۸۷ ایورمکتین د برسـیره دی

 کېږی. ورکول کې مقابل په وزن  کېلو 
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 غواوو کې مقابل په وزن  ژوندی کېلو ګرامه ۵۰ د ک ک یو  یی څخه محلول زرقي فیـصده یو  د 

ــونو  کې په مقابل وزن  ژوندی ګرامه کېلو  ۲۵ هر د لیرتهمييل   ۰،۵ او ته  کېږی ورکول ته پسـ

 ۲۰۰ ته ـسپیانو  کېږي، ورکول چرګ ته هر لیرته ملی ۰،۱۵ څخه محلول فیـصده یو  د ته چرګانو 

 .کېږي ورکول رس په وزن  ګرام کېلو  یو  د ګرامه میکرو

 کېدای ورکول الرې له عضــلې د کې مقابل په وزن  ګرامه کېلو  هر د ګرامهمييل   ۰،۲ ته آســونو 

ه  ن  زرق الرې له عضــلی د ایورمکتین چې ده کار په توجه خاصــه کې حیواناتو  نورو په ش، خو 

 کړای ش.

 حفظ الصـحې کې وخت په تطبیق د او وش ډډه څخه تطبیق د الرې له رګ د ډول عمومي په

 .وش پاملرنه ډول پوره په ته

محلول   زرقي ایورمکتین د کې حیواناتو  ټولو  نورو په پرته څخه آسـونو  د کې حیواناتو  شـوو ذکر په

 .ش کړای زرق الندې پوستکي باید تر

د خولې   ايورميکتي بولســونه تهيه شــوي چېد ايوماک په نامه د مرک کمپني له لوري يو ډول د 

له لوري طبيق او په ورو ډول د اـسموتيک فـشار په وـسیله آزاديږي. ددغې فورمويل څخه په آـسونو 

ــکلونه د  ــتفاده کېږي او ان تر دي چې دغه شـ ــونو کې  اسـ ورځې په رومن کې   ۱۳۵-۱۰۰او پسـ

 .(۹۱:۱۰)پاتې کېداي ش

 عوارض جانبي

 دوا  دغې  د  خارښ  او  پړســوب  برخه کې   الندې  نس  د  اس  ايورميکتي په پراخه اندازه محفوظ دی. د 

 وجه  په  مړینې  د  انکوـسارـسس(  او  د  داخيل پرازيتونو )مایکروفیالرېا  وروـسته  ـساعته  ۴۲څخه  تطبیق  له 

 ورځو  دوو  تر  نه  یوې  او یا هم له  د تطبیق  مخکې  ګلوکوکورتیکوییدونو  د    راځي  حســـاســـيت منځته 

ــته  ــتعامل  وروس  کړای  نه  تطبیق  چېرته ګلوکوکوتیکوییدونه  که  کوي.  مخنیوی  څخه  حالت  ددغه  اس

 . ( ۱۲۵۳:۱۹ش)  رفعه  به  خارښ  څخه وروسته  ورځې  درې  د  او  پړسوب  ورځې کې   ۱۰ - ۷ نو  ش، 
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اسـاس  پدې نو  ش، رامنځته پړسـوب تیریدونکې زر ناحیه کې   په تطبیق د ممکن غواوو کې   په

  .(۴۳۵:۱۵ش)  کړای نه زرق کې ساحه یوه په زیات څخه ک ک لس د باندې

 مغز او ویني ځکه چې د دی  زیات حسـاسـیت پرتله په نورو د نپاد کې   کويل د سـپیانو کې   په 

او مهمې زهري ن ــې چې په هغوی کې ليدل   .لري قابلیت د نفوذ زیات ته نورو نســبت باریرونه

کېږي. د الړو بهـيدل، د کيســـ لویـېدل،شـــخي، يب اشـــتـهایې او بالخره کوـما ده . ـکه چېرې د 

تونزه د مقدار د زياتواي په وجه وي، نو د فزيو ـسهګمي په او عاريض تداوي رسه ت داوي کېدای  ـس

  لري. محفوریت ښه نسبتاَ  ایورمیکتین پشوګانو کې  په .(۱۲۵:۱۹) ش

ــونو کې ایورمیکتین  الرې زرقي راوي. د منځته العمل عکس مرګونی ســخت ش کېدای په آس

ــته کې ۱۹۸۴ په لیک اجازه د تطبیق د ایورمیکتین څخه ــونو  په هغه له وروس  منځه له کې آس

 په مرګ د العمل عکس ـسخت کې آـسونو  په وروـسته تطبیق له څخه الرې چې له زرقي کله والړه.

 .(۴۷6:۸)منځته شو.   شمول

 سلميکتني 

 اختامن  په اساس دوراميکتي ته د ايورميکتي په پرتله زيات ورته وايل لري. يي س ِِ سلميکتي د کېميا 

ګرامه مييل  6له شـپږو اونیو څخه زيات عمر لرونکو سـپيانو او پيشـوګانو کې  په موضـوعي شـکل  

 په کېلو ګرام وزن استعامل لري.

په پیـشوګانو کې  ـسلميکتي  د زړه چنجي څخه مخنيوي کوي ، اـسکاريدونه او هوک ورم ، د غوږ 

 مايتونه وژن. 

الغ ، الروا او هګي وژن، د يو ځـل پـه ســـپيـانو کې  د زړه چنجي مخنيوي کوي او د م جـانو ـب

 .(۲۹۹:۱۲)چنجي په وړاندې مخنيوي کوالی شورځې پور د زړه  ۳۰استعامل څخه وروسته تر  

 ميلبي مايسني  
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برخه کې د دای     C-13دغه مرکب ايورميکتي ته ورته دی، یوازې په کېمياوي ساختامن کې   په  

سکرايد معوض نه لري. دغه مواد د داخيل پرازيتونو په ضد قوي اثرات لري . د تاثري ميکانيزم یې  

ايورميکتي ته ورته دي. اوسمهال په دغه ګروپ کې دوه مرکبات موکيس ديکتي اوميلبي 

 تي اوکسیم بازار ته په وترنري برخه کې عرضه شوي دي.ميک

 کسيم و ميلبي مايسني ا

په تجاريت شکل  ميلبي مايسي اکسيم  دوه مخلوطه په ترکېب کې  لري، چې يو یې ميلبي  

 مخلوط دي.     A3او شل فيصده  ميلبي مايسي اکسيم    A4مايسي اکسيم 

 

 (.۹۷۱:۵ي ساختامن ) کيمياي. شکل:  د میلبی مايسني اوکسيم ۱0-۴

 Ancylostomaدا يو پراخ تاثري لرونکي د داخيل چنجيو ضد درمل دي او په سپيانو کې  په 

caninum   د زړه په چنجيوDirofilaria immitis   او ګردو چنجيوToxocara canis     او

Trichuris vulpis   رازيتونو  باندې اغېزې لري. ددې څخه عالوه په يو شمېر ارتروپود خارجي پ

 هم اغېزې لري. 
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له دغه درملو څخه په سپيانو کې  د زړه د چنجي د مخنيوي  او هضمي سیستم د چنجيانو د 

د   انتاناتو  د  Toxocara catiد مخنيوي او  Dirofilariaکنرتول په موخه کار اخيسل کېږي. د 

 تداوي په  موخه کارول کېږي. 

يامتو د چنجيانو د کنرتول په موخه  په سپيانو  د زړه د چنجي د مخنيوي  او هضمي سیستم د ن

 ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې له الرې يو ځل په مياشت کې .  مييل  ۰،۵او پیشوګانو کې 

هغه سپيان  چې د زړه په چنجي اخته دي بايد ددغه مادې د تطبيق څخه پکې ډډه وش او  

 .(۱۲۵۵:۱۹) جن په وسیله ټيست شمخکې د تطبيق څخه يو ځل د اړونده انتي 

 موکيس ډيکتني   

څخه په الس راغيل  او د نورو    Streptomyces cyanogriseus moncyanogenus د غه مرکب د 

 ماکرو سیکليک مرکباتو په خالي دا د دوومرکباتو ترکېب نه بلکې يو مرکب دي.

دغه مرکب په آسونو او غواوو کې  د نيامتودونو او خارجي پرازيتونو  او په سپيانو کې  د زړه د چنجي د    

شحم کې  د انحالل ښه خاصيت  مخنيوي په موخه په مياشت کې  يو ځل کارول  کېږي. دغه ماده په  

 . ( ۳۸۸:۱۲)  شحمي انساجو کې  پاتې کېدای ش   لري او د اوږدې مودې لپاره په 

د پرازيتونو ضد پراخې اغېزې او د محفوريت ښه حاشيه په بالغو روغو آسونو کې لري، موکيس  

 ديکتي د نورو چنجيو ضد دواوو په پرتله ډير ژر تاثري کوي. 

د تاثري ساحه د ايوريکتي په شان ده  د تاثري پراخه ساحه لري او د    موکيس ديکتي موثريت او

آسونو  په زياتره داخيل بالغو پرازيتونو ښه او لوړ موثريت لري خو په فيتوي چنجيانو باندې اغېزې  

نه لري نو په همدي وجه د پارازيکواتيل رسه یې يو ځایې شکلونه تهيه او ترينه د نيامود او سیستود 

 .(6۹:۷) په موخه ترينه کار اخيستل کېږي  د ګډي تداوي چنجيانو 

موکيس ديکتي د بدن په وازدو کې ډير اوږد نيم عمر لري چې  په يو نوکه څارويو کې د چنجيو د  

هګيو د توليد په تعداد باندې د اوږدې مودې لپاره کموونکي اثرات لري . د نورو چنجيو ضد درملو 

 موجودېت اوږده موده (په پرتله لري ) د هګيو نه 
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ځوان او چاغ څاروي نسبتاً په کايف اندازه د شحمو زخريي لري، نو پدې اساس د موکيس ديکتي  

د تسموم منځته راتلو چانس پکې زيات دی. هغه اعراض  چې  تسموم په دوران کې ليدل کېږي  

 (. ۱۷۷:۸) ل په ځينو حاالتو کې مرګ شامل ديد عصبي غربګون د اوږدې مودې کوما په شمو 

 ياشتي کم عمر لري استعامل نه ش.موکيس ديکتي بايد په هغه بهاوونو کې  چې  تر څلور م

 دوز

 .مييل ګرامه په کېلو ګرام وزن  ۰،۴ ډوزپه آسونو کې   

لو ګرام وزن  ګرام په کېمييل  ۱ګرامه په کېلو ګرام وزن او پیشوګانو ته مييل  ۲،۵په سپيانو کې  

 ورکول کېږي. 

   امييدازوتیازولونه 

په   کال کې  د وترنري    ۱۹6۷امييدازوتيازولونو د چنجيو ضد لومړي مرکب ترتاميزول وو، چې  

  d-Tetramisole  او     l-Tetramisoleطبابت ډګر ته معريف کړای شول. ترتاميزول د دوو ايزومريونو  

په مساوي اندازه رسه  تشکیل شوي  وو. وروسته تر دې  چې دغه مرکب بازار ته معريف کړای شو،  

ساينسپوهان وتوانيدل  چې دغه مرکب په ښي او چپ ايزومر رسه جال کړي. وروسته بيا دا څرګنده  

ر  يا ليواميزول ده. چې په دې کا      l-Tetramisoleشوه چې په دغه مرکب کې  اصيل موثره برخه  

رسه د تداوي مقدار نيم په نيمه راټيټ او په دي توګه موثريت زيات او زهريت اندازه هم را کمه  

کړای شوه. خو تر اوسه هم ال په يو شمېر هيوادونو کې د ترتاميزول څخه استفاده کېږي، خو په  

 . (۱۰۷6:۱۸)  وټاميزول هايدروکلورايد نيويل ديټوله کې  یې ځای ليواميزول او ب

 ول هايدروکلورايد بوتاميز 

چنجيانو    د   دا  ډوله  کمچېن  د  کې  سپيانو  په  زرقي شکل  په  چې  دی  يو شکل  موادو  چنجيو ضد 

 (Trichuris vulpis    ( چنجيو  چنګکې  او   )Ancylostoma caninum  )   وړاندې  انتاناتو    د په 

موازنه کېدل، او  يږي. د محفوظ وايل حاشيه یې وړوکې او د تسموم ن ې یې استفراق، يب  استعامل 

 احتالج دی. 
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په هغو سپيانو کې چې کمزوری وي او يا هم د پ تورګو يا  ځګر ستونزې ولري استعامل نه ش او هم    

 استعامل یې پکې د مرګ سبب وګرځي. هغه چنجيان  چې د زړ د چنجي مثبتي ن ې شیې ممکن  

 دوز

 ګرام وزن. ګرامه په کېلو مييل  ۲،۴تر پوستکې الند ي د زرق په شکل 

 ترتاميزول  هايدروکلورايد    

سپي کرستايل پوډر دی او په اوبو کې  يو  پر پنځه برخې حليږي. په عامه توګه د هضمي سیستم  

يا د سږو په    Dictyocaulusپه چنجيو په غواوو، پسونو او وزو کې اغيزه لري. ددې څخه عالوه په  

او نابالغ دواړو شکلونو اغيزه لري. په پیشوګانو کې   چنجيو هم اغيزه لري. دغه دوا د چنجيو په بالغ  

 باندې اغېزې لري.  Aclurostrongylusدغه درمل  په  

   دوز

 ګرام په کېلو ګرام وزن.مييل  ۱۵غوا ، پسه او اوزي ته 

 زن په ور  کې د شپږو ورځو لپاره.ګرامه په کېلو ګرام و مييل  ۵پي و ته 

 ليواميزول هايدرو کلورايد   

دا يوه زیاته اغېز لرونکي چنجی ضد دوا ده او د چنجيو ضد تاثرياتو تر څنګه د معافيت سیستم  

 تقويه کوونکې اثر هم لري. په کومو حاالتو کې  چې د معافيت سیستم د کمزورتيا رسه مخ وي.

زرق څخه وروسته يو ساعت په وينه  دغه دوا په تيزي رسه جذب او ټولو انساجو ته توزیع کېږي. د  

کې  اعظمي غلظت منځته راوړي. په انساجو کې یې غلظت تر دريو ورځو پورې پاتې کېږي او  

 تر رسه کېږي.  اطراح یې په عامه توګه د فضوله موادو رسه
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 د تاثیر ميکانيزم 

په ټيټ غلظت رسه  ليواميزول د چنجي عصبي سیستم تحريک کوي او په دې توګه د عضالتو   

فل  منځته راوړي. خو داسې راپورونه شته  چې که چېرته په لوړ مقدار رسه تطبيق کړای ش، نو  

 م  کې  مداخله کوي. د چنجي د عصبي سیستم د فل  تر څنګه د  کاربوهایريت ميتابوليز 

 موثريت

 ول د الندې چنجيو په الروا او بالغ شکلونو باندې اغيزه لري.ليواميز 

Haemonchus, ،Ostertagia ،Trichoslrogylus ،Bonastomum   ،Cooperia  ،

Metastrongylus ،Ascaris  ،Hyostrongylus ،Trichurs  اوDictyocaulus   

 دوز

 الرې.ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د مييل  ۷،۵پسونه او غواوي، 

ساعته   ۴۸په پام کې  ولرئ، هغو غواوو ته  چې لواميزول د خولې له الرې ورکول کېږي بايد تر  

پورې حاللې ته سوق نه ش او هغه  چې په زرقي ډول ورته ليواميزول ورکول کېږي بايد تر اوه  

هم  ورځو مسلخ ته سوق نه ش. پر دې رسبېره په ځوانو څارويو کې  د يو ځایوايل په سن کې  

 . ( ۵۲6:۱۷استعامل نه ش)

 ترتاهايدروترتاهايدروپايرمييدينونه  

 پريانتيل  

پريانتيل ددغه ګروپ لومړنی مرکب دي چې په لومړي ځل  په وترنري طبابت کې د يوه پراخ تاثري    

لرونکي نيامتو د ضد دوا په توګه په پسونو کې ترينه استفاده وشوه . وروسته بيا په غواوو، آسونو او 

و څارويو کې د هضمي سیستم د چنجيو په ضد ترينه استفاده وشوه او اړونده مستحرضات یې نور 

بازار ته عرضه کړای شوه، چې وروسته بيا د هغه ميتيل اسرت شکل د مورانتيل په نامه د يو نيامتود  

مالګو   وژونکي مادې په توګه د وترنري په برخه کې معريف او ترينه استفاده وشوه.  پريانتيل د دريو 

 شکل تهيه او ترينه استفاده کېږي. په شکل رسه ) تارتاريت، پامووات، اميبونيت( په 
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ه ټوله کې  ترتاهايدروپايرمييدينونه د چېنجيو په عضالتو کې د استيل کولي   :د تاثري ميکانيزم

په سنپتيک برخه او د سنپتيک برخې څخه بهر اغيزه کوي او په دې توګه د    اخذو    په نيکوتنيک  

چنجيو د عضالتو د حجراتو د فل  سبب ګرځي. د استيل کولي په پرتله مورانتيل او پريانتيل سل 

 . (۱۰۸۰:۱۸) رسپرونو زياته اغيزه لري اړونده ځله په 

پريانتيل تارتاريت شکل په سپيانو او پیشوګانو کې په ښه ډول جذب کېږي، خو په شخوند وهونکو  

څارويو کې  یې د جذب اندازه کمه ده . په خاصه توګه په شخوند وهونکو کې ناجذب اندازه د  

پامووات شکل یې ډېر په ورو شکل د   فضله موادو رسه پرته د کوم تغري څخه د بدن څخه وځي. د

هضمي سیستم د الرې جذب کېږي  همدا وجه ده چې له لويو کوملو پرته د کوم تغري څخه رک  

او ددې شکل دا خاصيت ددې سبب ګرځي  چې په لويو کوملو کې  په پرازيتونو اغيزه ولري، نو  

په وړاندې ترينه کار  رازيتونو  په همدي اساس په آسونو او سپيانو کې د لويو کوملو د يو شمېر پ

 . (۵۲۵:۱۷)  اخيستل کېږي

: د پريانتيل  د پامموات او تارتاريت د مالګو څخه په زياته اندازه په آسونو  د چنجيو ضد اغېزې

کې کار اخيستل کېږي او دغه دواړه مالګي د هضمي سیستم په چنجيو ښي اغېزې لري. په دغه 

په    اغېزې  مادې ضعيفي  او   Strongylus edentates  برخه کې   ددغې  وړوکو سرتنجيلوسونو 

oxyures equi  په موخه  باندې اغي په سپيانو کې  پريانتيل د الندې چنجيو د کنرتول  زه لري. 

کېږي:   چنجيو     Ascarides  (Toxocaris cani, toxocaris leolina)کارول  لرونکو  چنګګ 

(Ancylostoma caninum,Uncinaria stenocephala)    (او د معدي په چنجيانو(Physalopter   

کې هم استعامل لري او ښګاري  چې دغه ماده ان تر دي  چې  په ورته توګه دغه ماده په پیشوګانو  

 په پ ونګورو کې  هم استعامل یې محفوظ دي. 

  : لکه  نيامتودونو  په  مالګه  تارتاريت  د  یې  کې   څارويو  وهونکو  شخوند  ،  Ostertagia sppپه 

Haemonchus spp ،Trichoslrogylus spp ،Nematodaris spp   ،Chabertia spp  ،

Cooperia spp  اوOsophagostomum  ( ۱۰۸۱:۱۸) په نوعو اغېزې لري . 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن. مييل  ۱۲،۵د پريانتيل پامووات تارتاريت شکل  آسونو  ته دوز: 
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 ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د الرې.مييل  ۲۵پسونو وزو او غواوو ته 

 . (۱۸۰:6) زن د بدن يل ګرامه په کېلو ګرام و يم 6،6د پريانتيل پامووات شکل آسونو ته 

 ل مورانتي 

په عام ډول دغه دوا د تارتاريت په شکل تهيه شوې، خو د فيمورات مالګې یې هم په وترنري طبابت  

پرتله زيات  کې د  چنجيو ضد مادې په توګه استعامليږي. د مورانتيل مالګي د پريانتيل د مالګو په  

اغيزمنتوب لري، خو فارماکولوژيکې اثرات یې يو له بله رسه ورته دي او زهري اغېزې یې د پريانتیل  

 په پرتله کمي دي.

Morantel      د abomasom   سا عته وروسته په    6- 4او وړو کوملو څخه جذب کېږي او پالزمایې غلظت

ته  ا ح زي ا طر کېږي. د ا  طرح ا په چهکې رسه  و ا بوليزم یې په چهکې رسه تر رسه کېږي ا ال س راکوي. ميت 

وهونکو   شخوند  دغه دوا د . طراح کېږي ا ر له الرې هم ا در ا ر د ا دو رسه وي خو يو مقد ا له مو و فض د برخه 

 . شو    ی تطبيق څخه څوارلس ورځې وروسته څاروي مسلخ ته ليږل   د .  لپاره اختصايص شمېرل کېږي 

شخوند  :    په  لکه  نيامتودونو   په  کې   څارويو   Ostertagia spp  ،Haemonchus sppوهونکو 

،trichoslrogylus spp  ،Nematodirus spp  ،Chabertia spp  ،Cooperia spp    او

Osophagostomum radiatum  (. ۱۰۸۱:۱۸)بالغ او نا بالغ شکل  اغېزې لريپه نوعو په 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې له الرې اوبلن شکل.مييل  ۱۰پسونو ته : د تطبيق اندازه

ملهم یې د سرتګي د    فيصده    ۴ګرامه په کېلو ګرام وزن. ددې څخه عالوه  مييل    ۸،۸غواوو ته  

Thelazia    ( ۲۴۴:۱6) په موخه په غواوو کې کارول کېږي  د تداوي انتاناتو . 

 . ( ۵۴۱:۱۵)ه دوران کې یې استعامل محفوظ ديد حاملګۍ پ

 اکسانتيل  

 ترنري طبابت کې  استعامل نه لري. دغه دوا د قيمت د لوړوايل په وجه په و 

   مرکبات  اورګانوفاسفيت

اورګانو فاسفيتونه په اصل کې  حرشه وژونکي مواد دي او څرنګه  چې  د محدودې ساحې د چنجيو  

لري، نو په وترنري طبابت کې  د داخيل چنجيو ضد مادې په توګه تري استفاده هم   ضد اغېزې 
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په دغه برخه کې  کوم اورګانو فاسفيتونه چې په وترنري طبابت کې  د نيامتودونو  په ضد   کېږي.

کلوروس   داي  د  کېږي.  استفاده  کوموفاس   (Dicholorvos)ترې   ،(Coumophos)     هالوکزان

(Haloxan)    .څخه عبارت دي. په دغه برخه کې د دوو لومړيو څخه یې په آسونو کې استفاده کېږي

 باندې دی.    Gastrophilus sppپه آسونو کې  د استفادې خاص مورد د 

واد نسبتاَ د زهريت  څرنګه  چې اوسمهال ښي او موثري د نيامتود چنجيو ضد  درمل شته او دغه م

ټيته حاشيه لري، په همدي اساس د اورګانو فاسفيتونو څخه د نيامتود چنجيو په ضد استفاده 

  .(۱۰۸۲:۱۸) الزيات استعامل لري محدوده شوي ده، خو د خارجي پرازيتونو په برخه کې 

 اکتا ديپيس پيپتايدونه

دي او داسې ويل کېږي چې دغه مرکبات  د چنجيو ضد موادو يو نوي ګروپ   اکتا ديپيس پيپتايدونه 

په نامه     latrophiline  له الرې اغېزې لري چې د     G-protein coupled receptors ( GPCR)د

ياديږي. دغه ګروپ مواد زياتره د هغو نيامتودونو په وړاندې کارول کېږي  چې د نورو نيامتود ضد  

او په   دوا ده  چې مارکېټ ته عرضه شوييوازن     Emodepside  دواوو په  وړاندې مقاومت لري.  

 . ( ۱۰6۳:۲۰)پیشوګانو کې  کارول کېږي

 هيرتو سيکليک مرکبات  

 پپرازين   

باندې      nodular wormميالدي کې  کشف شوې ده  او په اسکاريدونو او   ۱۹۰۰دغه ماده په کال  

د څارويو په ټولو اړونده نوعو کې  موثريت لري. تاثري یې په  سنجاقۍ چنجيو مناسب، خو په نورو  

یې   اغيزو حاشيه  او زهري  ارزانه ده  اغېزې فرق کوي. څرنګه  چې  باندې  برخې چنجيو  وترنري 

زين ډېر ساده  محفوره ده، نو په ټوله نړه کې  پراخ  د نيامتود چنجيو په ضد استعامل  لري.  پپرا

په شکل پايداري نه لري . ددې په خاطر     baseکېمياوي ساختامن لري، په اوبو کې  منحل او د  

 چې پايداري یې زياته ش، د اديپيت ، سيرتيت او سلفات په شکل تهيه کېږي. 

عضلې جنګشن کې  قرار لري  –باندې کومي  چې په عصبي    اخذو    پريازين د استیل کولي د  

 او د عصبي ترانسميشن د بالک کولو سبب ګرځي. اغيزه کوي 
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پپرازين د محدودې ساحې نيامتود ضد دواوو الندې طبقه بندي شوي او په يو ډله ځانګړو داخيل 

 ( . ۱۰۸۴:۱۸) سپيو او پیشوګانو کې  اغېزې لري پرازيتونو باندې په آسونو ،

اغيزه   فيصده  سل  باندې  چنجي  اسکاريس  په  کې   سپيانو  په  دپپرازين  چېرې  که   لري. 

theniumclosylate     یا د فيتوي چنجيانو کومي بيل دوا رسه يو ځای کړای ش نو موثريت یې نور

   او فيتوي چنجيانو باندې هم اغيزه لري.    Whipwormهم زياتوايل مومي. ددې څخه عالوه په 

 pine   چنجيو   سنجاقی په آسونو کې  پپرازين په اسکاريدونو باندې ښه اغېزې لري.  په سرتانجيلوس، او  

worm    ۲۱یې اغېزې محدودې دي. ددې لپاره  چې په سنجاقي چنجيو ښي اغېزې ولري بايد    ې باند  

او سرتانجيلوس اغېزې     gastrophilusورځې وروسته بيا تکرار ش. د پپرازين او تيابندازول يو خآي وايل په  

لري. خو    او اسمريدونو باندې موثريت    Osophagostomumلره. په شخوند وهونکو څارويو کې پپرازين په  

 او وړو کوملو په نيامتودونو باندې اغيزه نه لري.    abomasomد  

 باندې لوړي اغېزې لري.   hetrakis galinarumاو ړندي کوملي چنجيو     Ascaridia gali رګانو کې  په  په چ 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن.مييل  6۵-۴۵سپيانو او پیشوګانو ته: : ډوز

 مليګرامه په کېلو ګرام وزن. ۱۱۰آسونه: 

 (. ۵۲۲،۵۲۳:۱۷ګرامه په کېلو ګرام وزن )مييل  ۳۲چرګان: 

 فينونيازين  

م کې معرفی  شوی. په غواوو، پسونو او وزو  ۱۹۳۵یو ډېر زوړ د نیامتیدونو ضد درمل دی چې په کال   

کې د نيامتو د چنجيو په وړاندې استعامل او موثريت درلوده. فینوتبازین زیړ کرستالونه لري او هرڅومره  

چې کرستالونه واړه وي موثریت یی زیات وي. په اوبوکې نه حلیږي. په وچ شکل تر ډېرې مودې په وچ  

 تر عملیې الندې راځي او خرابیږي.    Oxidationځای کې ساتل کېږي، خو په ګډ شکل  

کال کې  د فينوتيازين په وړاندې زيات شمېر نيامتودونو په غواوو پسونو او وزو کې    ۱۹6۰په  

مقاومت پيدا کړ او د نورو نيامتو د ضد موادو په پرتله یې استعامل را کم کړای شو. په وروستيو 

فينوتيازين نور استعامل نه   ته عرضه شوي دي، نو  لسيزو کې چې نوي نيامتود ضد درمل بازار 

 . https://en.wikipedia.org/wiki/Triclabendazole(۱۰۸۲:۱۸) لري

https://en.wikipedia.org/wiki/Triclabendazole
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درمل   ضد خارجي پرازيتونو د .11  

  Pesticide  خو د  لپاره پکاريږي،  چې حرشي وژن  يد  هغه مواد  :  Insecticides))  حرشه وژونکي

دي   هغه مواد  Pesticideچې    په پرتله پراخ دي هغه دا  ېکليم د  Insecticideمفهوم د    ېکليم  د

او ه  رسري  بچې دحرشو   وژن    موږکان  هم  اتفاقي  او  مږي  وختونه  کېدای ش ځینې  مواد  دغه 

 .مسموميتونه رامنځته کړي

حمله کوي د  په پوست یا خارجي  برخه     چې په انسان او څاروي    حرشات  ي هغه ډله چېچونک 

Ecto parasites    او  کېدای    داخليږي    بدن ته نه زبي ي    هغه حرشات وين، دپه نامه یې يادوي

تررسه کوي ددغو     منو او توليد په انساجو  کې  ش، د يو شمېر پرازیتونو د منځنۍ مرحلې  الروا  

شو    یال ی په لنډ ډول و  .ېر یې انسان او څاروي ته ناروغي انتقالويحرشاتو له جملې څخه يو شم

محصوالتو    د  ،څارويو محصوالت کميږي ناروغي ورته انتقاليږي  چې د دغه ډله پرازيتونه په وسيله د

ميزبان په پوستکې کې  هګي    د  يو شمېر یې  ځینې ددغو پرازيتونو څخه.  کېفيت یې خرابيږي

پوستکې الندې حرکت کوي چې په تنيجه کې  خارښ او    تر  الروا  ،بدليږي  په الروا  اچوي چې بيا

هغه کېمياوي  .  دي  Bat flyاو    Warble-flyانساجو عکس العمل ليدل کېږي چې ښه مثالونه یې    د

  Ectoprasiticidesمواد  چې دخارجي پرازيتونو دمنځته وړن او نابودولو په خاطراستعامليږي د  

  .په نامه ياديږي 

 د خارجي پرازيتونو ضد  درمل د هغوی د کېمياوي طبيعت په اساس په الندې ګروپونو ويشل شوي دي. 

 طبقه بندي 

 Gama Benzene    Hexa: ګاما بنزين هګزاکلورايد (Organochlorinesکلورينونه ) عضوی .۱

Chloride (GBHC)      ميتوکيس کلور (Methoxychlor)   او کلورودان((Chlordane  
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فاسفيتونه    .۲ کلوروفايرفوس   (Organic Phosphates)عضوي   :Cholorpyriphos     داي

   (Melathion)  ملتيون    (Ethion)ايتايون    (Diazinon)ديازينون     (Dicholorvos)کلوروس  

 .  (Tricholorfon) او تراي کلوروفون   ) (Coumophosکوموفاس 

 . Propoxur))   زور وکپروف Carbaryl) (: کارباريل ( (Carbamatesکارباماتونه  .۳

پايريرتين    ) طبيعي  Pyrethroides))  پرييرتویېدونه    .۴ لکه  اوصناعي   Pyrethrinesمرکبات 

 . پرميرتين، سايپرميرتين او داسې نور(   Allethrin مرکبات یې لکه اليرتين ،  

۵.  ( لکتونونه    Avermectins) ) آورميکتينونه    Macrocyclic lactones):ماکروسايکليک 

،  Eprinomectin))ايپرينوميکتي    ، (Doramectin)دوراميکتي ،  ((Ivermectin  ايورميکتي

 . (Milbemycins)( او ميلبی ميايسينونه Selamectin )اوسيالميکتي

 .(Imidacloprides) لکه امييدوکلوپرايد   (Cloronicotinyls (کلورينوکلوتينايدونه   .6

 .( Formanidine insecticides) فورماينيدين حرشه وژونکي   .۷

مواد    .۸ تغريونکې  ودې  حرشاتو  جيوينویېدونه لکه  (  Insect Growth Modifiers)  د 

Juvinoids)   (  ميتوپرين  Methoprene)    سريومازين،  Cyromzine)  او چېتي پوښ منعه کونکې )

Chitin synthesis Inhibitors  لوفينورون (Lufenuron   او داي فلوبنزورانDiflubenzuron) 

وژونکي     -۹ جرشه  روت (Botanical insecticides)نبايت  ليمنوني Rotenone  ينون  :   ،  

Limonene   لِنولول   او Linalool. 

مواد-۱0 بنزوات  متفرقه  بنزيل   (Benzyl benzoate   او سلفر  ( ۱۳۱۹:۱۹) بوراتونه(،  

 (. ۲۷۴:۱6)او
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 عضوي فاسفيتونه  

يو شمېر زيات اورګانو فاسفيتونه په مارکېټ کې  شته چې خارجي پرازيتونو په وړاندې ترينه کار  

اخيستل کېږي او پّه دغه شمېر کې  هله نور زياتوايل هم منځته راغي کله  چې د اورګانو کلورينونو  

 هم  يو شمېر مرکبات د مارکېټ څخه د محيطي بدو اغيزو په وجه وايستل شول او اهميت یې ال 

پيس زيات شو. ددې رسه رسه دغه مواد د شديدو مسموميتونو د را منځته کې دو په وجه  استعامل  

 موادو د پيدا کولو لهه روانه ده.یې کميږي او د محفورو حرشه وژونکو 

 سلفر لرونکي مرکبات د اورګانو فاسفيتونو 

ديازينون   کې  ډله  دغه  ايتايون  Diazinonِِ په   ،Ethion  ملتيون  ،  Melathion   ،

 ، فينتايون ايتايون، فامفور ، فاسميت، او فرمييفوس شامل دي. Coumophosکوموفاس

 د اورګانو فاسفيتونو اکسيجن لرونکۍ مرکبات 

 شامل دي.  Tetrachlorovinphosفاس ناو ترتا کلورو وي  Dicholorvosداي کلوروس   

اورګانو فاسفيتونه د استيل کولي له ماتيدنې څخه مخنيوی کوي. د استيل  :د تاثري ميکانيزم

د   چې  انزايم   ماتونکې  اورګانو     Acethyl Choline Esterase (ChE)  کولي  کوي.  منع 

 ضعيفه منعه کونکې دي او ددې په خاطر  چې  فاسفيتونوسلفر لرونکي مرکبات د استيل کولي

 استيل کولي په سمه توګه منع کړي نو بايد په اکسيجن لرونکو مرکباتو ميتابوليزه ش.

اورګانو فاسفيتونه په شحم کې  منحل او په همدې وجه د پوستکي او خولې د  فارماکوکنيتيک:  

جذبيږي.   ښه  وروسته   څخه  تطبيق  زياتره  الرې  او  کېږي  رسه  تر  کې   ځګر  په  یې  ميتابوليزم 

ګلوکورانيک اسید  يا هم سلفات رسه د کانجوګيشن د عملیې په وسیله يو ځای کېږي. اطراح یې  

 د ادراري الرې تر رسه کېږي.

 د خولې له الرې څخه تطبيق کېږي.   معموال په موضوعي شکل  په پوستکې له پاسه او يا هم   تطبيق: 
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   ونه  کلورين   عضوی

هګزاکلورايد     بنزين  کلور       Gama Benzene    Hexa Ghloride  (GBHC)ګاما   ميتوکيس 

Methoxychlor      او کلورودانChlordane    یې مهم غړي دي. کلورين لرونکي ايتان لرونکي  مشتقات

يا ډي ډي ټي ده کوم ډېر موثر صناعي حرشه وژونکي      (DDT, methoxychlor )دي  چې ښه مثال یې  

دي او د په چاپرييال د بدو اغيزو يا اوږدې مودې لپاره پاته کې دو په وجه اوس د چاپري يال ساتنې د  

 ميالدي کال  را پدې خوا بند کړای شوي دي.   ۱۹۷۲ادارې د لوري یې استعامل د  

هم په محيط    Gama Benzene    Hexa Chloride  (GBHC)په ورته توګه ګاما بنزين هګزاکلورايد  

 کې  پاتې کېدو اغېزې لري کوم  چې د شپږو ايزومريونو ترکیب دي.

د حرشه وژن د تاثري ميکانيزم  یې د داخيل  حجروي سودېم  او کلسيم  د زياتوايل له الرې دي  

 . (۴۰۵: ۸د کوم په وجه  چې د حجري زيات تحرک او فل  منځته راځي) 

   کارباماتونه  

د   کارباماتونو څخه  او پروفوکزور دي.  کارباريل  لرونکي مواد  په دغه ګروپ کې  زيات استعامل 

 خارجي پرازيتونو ضد موادو په توګه په وړو څارويو کې  د پوډر او سپري په شکل استفاده کېږي.  

د   په څري  فاسفيتونو  اوګانو  د  یې  ک    ChEتاثري  منعه  انزايم  اسرتيز  اورګانو کولي  د  او  ول دي 

ځکه چې د کاباماتونو او    ،(۴۰۵:  ۸)(۲۷۴:۱6)  فاسفيتونو په پرتله یې اغېزې را ګرځيدونکې دي

کولي اسرتيز ترمنځه يو ځای کې دنه د غري اشرتاکې رابطي په اساس ده.  د کارباماتونو په وسیله  

څخه کار    PAM-2 منځته راغيل زهريتونه د اتروپي په وسیله تداوي کېږي او په دغه برخه کې د 

 . (۴۰۵: ۸)وانه اخيستل ش
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  کارباريل 

لرونکې د خارجي پرازيتونو ضد ماده ده چې د يت لرونکو لپاره ټيټ زهريت او    کارباريل پراخه تاثري

د زيات شمېر خارجي پرازيتونو لپاره زهري اغېزې لري. په اوبو کې ډير ټيټ خو په عضوي محلولوو  

کې  لوړ دي. د خارجي برازيتونو لکه کنو، سپږو ، ورږو، مچانو په ضد ښه په وړو کورنيو څارويو په  

وګه سپيانو او پیشوګانو کې ښي اغېزې لري. د پوډر، شامپو ګرد، محلول سپري او غوږ  خاصه ت

فيصده شکل رسه  معموال په پوستکې باندې د تطبيق وړ    ۰،۵حلقو په شکل استعامل لري. د  

په سپيانو کې  د   فيصده غاړوندي په شکل استعامل لري. دغه مواد  ممکن رسطان    ۸،۵دي. 

 . (۱۳۲6:۱۹) انتقال او ترينه کار واخيستل ش ولري، نو په احتياط رسه منځته راوړنکې اثرات 

 دونه  پرييرتویي 

پايريرتویېدونه عصبي زهري حرشه وژونکي مواد دي.  دغه مواد په طبيعي شکل د نباتاتو څخه  

ري او  په الس راځي او هم په صناعي شکل رسه هم السته راځي  چې د صناعي شکلونو پايدا

 موثريت یې نسبتا زيات دي.  

 مرکبات یې طبيعيد 

 پرييرتين  

پرييرتين د شپږو طبيعي حرشه وژونکو له جملې څخه يو دي  چې ښه حرشه وژونکي خاصيت  

لري او د يت لرونکو په ګروپ  ټيټ زهريت لرونکي دي، خو د نويو او موثرو موادو په را منځته کېدو 

رسه یې استعامل په دغه برخه کې  را کم کړای شوي دي.  يو شمېر مواد  چې ددغو موادو رسه 

او     sesmex   او     Piperonyl butoxide   ،Piperonyl cyclonexجیستيک خاصيت لري لکه  سيرن 

فيصدو   ۰،۲-۰،۱ددغو موادو رسه يو ځای او موثريت او پايداري یې زيايږي. پرييرتينونه زياتره د  

رسه  يو ځای او د سپره ، ګرد ، شامپو او       Piperonyl butoxideفيصده  ۱-۰،۵يه غلظت رسه  د  
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و کنو  هم د غوټه کولو په موخه په ډنډونو  او يا هم د غوږ د قطرو په شکل  د مچانو . سپږو، ورږ يا  

 (. ۱۳۲۰:۱۹)او ګرګ په ضد  استعامليږي

طبيعي پرييرتوم مواد د يوې پيړه را په دغه لور د حرشه وژونکي مادې په توګه استعامل لري  چې  

و په وړاندې یې موثريت زيات  په څارويو کې   څخه په الس راتلل د حرشات  Pyrethrum flowerد 

یې زهريت ډېر ټيټ و. خو په دغه برخه کې  عمده ستونزه دا وه  چې د ملر په وړاندې یې مقاومت  

 .  (۱۹۴:6نه درلود او غري موثر ګرځيده )

 صناعي مرکبات یې

 اليرتين    

او د ساختامن په اساس  الرتين د صناعي پايريرتينونو لومړي ګروپ دي  چې ترکېب کړای شو  

طبيعي پايريرتينونو ته ډير ورته وايل لري. د الرتين څخه زياتره د شامپو په شکل په پیشوګانو کې  

 (. ۱۳۲۱:۱۹)منډکو او مچانو کې استفاده کېږيد خ

ددغه موادو د تاثري ميکانيزم د طبيعي پايريرتينونو په شان دی او په متاک شکل اغيزه کوي او   

تالج په سلسله کې  منخته راځي.   کې اثر لري کوم  چې د تحریک او اخدې فل  کونپه حرشه بان

 . (۱۹۳:6)هم د ملر په وړاندې پايداري لري د صناعي پرييرتویېدونو تاثیرات  دوامداره او

 سيپرميرتين  

او سپږو په وړاندې د  له دغه موادو څخه د غواوو او پسونو خارجي پرازيتونو په خاصه توګه کنو   

   .(۲۷۰:۱6)فيصده سپري په شکل استفاده کېږي ۰،۰۱-۰،۰۲

اندازه رسه د غسل يا غهه کولو په شکل نسبتا دوامداره اغېزې لري او     ppm  ۱۰-۵همدارنګه د  

Damalinia ovis     (. ۱۹۳:6) د بيا ځای په ځای کېدو مخه نييس اونیو پورې   ۱۷-۷په وړاندې 
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 پريميرتين   

فيصدي    ۴۰فيصده او سیس    6۰پريميرتين دريم جرنيشن صناعي پريرتويیدونه دي چې د ترانس   

یې   رسه  شکلونو  مختلفو  نورو  او  حلقو  غوږ   ، سپري  ګرد  شامپو  په  لري.  ايزومريونه  رسه  شکل 

سپږو او نور خارجي پرازيتونو په ضد په کورنيو   مستحتات تهيه شوي د مچانو ، کنو ، جرب او 

څارويو کې ترينه استفاده کېږي. دوامداره اغېزې لري او هم په محيط کې  يو شمېر فرمويل یې  

 ۰،۰۲۵تر يوې مياشتې پورې پاتې کې داي ش. د سپري په شکل د کنو د کنرتول په موخه  

موخه    په  کنرتول  د  مچانو  د  او  شکل  کې   فيصد    ۰،۱فيصده  څارويو  کورنيو  په  رسه  اندازه 

فيصده شکل رسه استفاده کېږي، د کومو   ۱۰،۵استعامليږي. غوږ د حلقو په شکل په غواوو کې  د  

پ  ۴-۳اثرات  چې    په شکل  او ګرد  لري. د سپري  پاي ت  پورې  يو فيصده شکل رسه مياشتو  ه 

 (. ۱۳۲۱:۱۹)استعامل لري

 ديلتا ميرتين  

په نامه رسه شهرت درلوده پراخ تاثري    Decamethrin ديلتاميرتين  چې پخوا یې د  ديکاميرتين  

لرونکي صناعي پرييرتویېد دي  چې د متاک او د معدې له الرې سیستميک اثراتو درلودونکي  

ونو  دي. په ياده اندازه رسه د خارجي پرازيتونو په وړاندې استعامل لري او په زياتره خارجي پرازيت

په شکل رسه    غوږ د حلقو سپري ي پرازيتونو ضد مستحرضات یې د  باندې اغيزه لري او د خارج

 . ( ۱۳۳۲:۱۹)تهيه او استعامليږي

 ماکروسايکليک لکتونونه  

ماکروسیکليک لکتونونه  انتي بيوتيکونه دي چې د سرتيپتومايسیس ګروپ مايکرو اورګانيزمونو په  

لر  ساختامن  پيچيل  توليديږي،  خارجي  وسیله  او  نيامتودونو  نابالغو  او  بالغ  شمېر  زيات  د  او  ي 

 بی میل او پرازيتونو باندې اغېزې لري.  دغه ګروپ پرازيت ضد دواوې په دوه ګروپونو  اورمیکتین

 )، دوراميکتي( (Ivermectinايورميکتي،ِّ ويشل شوي دي. د آورميکتينونو په ډله کې    مايسین

(Doramectin،  ايپرينوميکتي((Eprinomectinاوسيالميکتي ،Selamectin) ( .شامل دي 
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په ګروپ کې  ميلبي مايسي اکسيم او موکيس ډیکهي   (Milbemycins)د ميلبی ميايسينونه  

فارماکوکنيتيک،   .(۱۲۵۰:۱۹) او  دي  مرکبات  نوي  کې  ساحه  په  ورن  د  مرکبات  ګروپ  دغه 

موثريت او نورو اړخونو  په اړه یې څيړن شوي او ال هم روان دي. دغه ګروپ مرکبات پراخ تاثري  

 لرونکي داخيل او خارجي پرازيت ضد دوا ده او د وترنري په ساحه پراخ استعامل لري.

 .( 6۷:۷) ې لپاره منل شوي دي ېن ددغې ډيل څخه په آسونو کې د استفاد ايورميکتي او موکيس ديک 

 ایورمیکتینونه 

سـواحلو  د جاپان  فنګس  چې د اسـرتپتومایسـس شـوه  چې د مشـخصـه دا کې   ۱۹۷6 کال په

اختيار  په وترنرانو  د ډول دې په  لري، خاـصيت وژونکي حرـشي او پرازیت د وه رـشد کړی یې کې  

 لرـله یي اغېزې زهري کمي او پراخ زـیات یي دواـګانو  چې موثرـیت ـله کورنۍنوې  د یوې کې 

 الس په وه مایسـي ملبي یي بل او اورميکتي ګروپونه  چې یو یې دوه څخه فنګس ددغه .ورغله

تشـکېلوي چې  کورن غهه یوه رسه نامه په لکتونونو  ماکروسـایکليک د راغله  چې په مجموع کې  

ــيالمکتي، دورامکتي، کورنۍ نورې لویي دوا د په کورنۍ کې   د اورميکتي  و ایپرنومکتي سـ

 .(۱۹۵:۳) دي شامل ایورمکتي

 دی  چې زهریت بیوتیک انتي صــناعي نیمه ضــد پرازیت موثره لرونکي تاثیر پراخ د ایورمیکتین

ـکم  ــات ـیي ـموـثریــت او ـیي    Streptomyces او ـلري اړه ـپورې ـګروپ Avermectins د .ده زی

avermectalis  ونو  نوعې -glutamate په لحاظ په میکانیزم د تاثیر د .راځي الس په څخه فنګـس

gated chloride iron channels وجود لري   حیواناتو کې   فقاریه غیر کېږي، چې په وصـل پورې

 ادارې په نړیوالې د دوا او غذا د  .ګرځي ـسبب مرګ د او فل  عـضالت یې وـسیله په دوا ددغې او

 او داخيل ectoparasites (insects, acarine) خارجي د حیوان کې   او انسان  په او منظور وسیله

 .(۱۳۲:۲۱)کېږي ترینه استفاده پراخه ضد په endoparasites (nematodes) پرازیتونو 

 زرقي په ليرتمييل   ۵۰۰ او ليرت ملی ۲۰۰ ليرت،مييل   ۵۰ ایورمکتي فيصده    ۱ یې مـستحرضات

 کم  را فعاليت ایورميکتي د ممکن فعاليتونه شــمېر یو  لري کې  دي. په موجود بازار کې شــکل
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 خمنډکونو باندې او ـسپږو لکه پرازیتونو  خارجي په یې تطبيق الندې پوـستکې توګه د پدې کړي،

 .(۵۳۷:۱6 (دي شوي ليدل هم  بيا رسه تطبيق په مقدار معي د اوسرتس اویس د خو  لري، اغېز

 اورمیتیلس اسـرتپتومایسـس او اورمکتین د ایورمیکتین :میکانیزم  تاثیر  د  ایورمیکتین  د 

د  او دی   )کوی منعه نوروترانسـمرت( اګونسـت  د دواوو   (GABA) د ایورمکتین راځی. ته الس نه

 ایونونهکلورین  د نو  زیاتوي، قابلیت نفوس د غشــا حجروي د رسه کېدو وصــل په اخدو ځانګړو

ــیل کې نتیجه په او داخليږي حجرې ته الروا  هم  او بالغ چنجیو  د حالت دغه لوړوي. پوتانشـ

او  جذب رسه رسعت په نو  ش، زرق څخه زرقي الرې د محلول دغه چې کله کوي، فل  شـکلونه

  . راوړي منځته غلظت اعظمی کې پالزما کې په  دوران  ساعتونو په ۴ د

 د داخليږي. ته مایعاتو    (CSF) خو  نیيسـ، صـورت ته انسـاجو  زیاترو بدن  د توزیع ایورمیکتین د

 خارجي او د داخيل دوا دغه کېږی، رسه تر الرې له oxidation د ځیګر کې په میتابولیزم دوا

 د (GABA )د چنجیانو  باندې پلن (  اوCestods (چنجیانو  فیتوي په چې ده، دوا ـضد پرازیتونو 

رـسپرتونه    GABAپه انـسان او نورو يت لرونکو کې  د  . (۱۳۴:۲۱ )کوی نه اثر وجه په موجویت نه

په مرکزي عـصبي ـسیـستم کې موقعيت لري او د وينې عـصبي ـسیـستم د باريرونو څخه ايورميکتي 

 رونکو څارويو کې منځته نه راوړينه ش کوالی تري ش، نو همدا وجه ده چې ورته اثرات په يت ل

(۱۹۵:۱6). 

فیـصده  ۰،۰۸ ـشکل خوراکي چې دي ـشوي تهیه مـستحرـضات رسه ـشکل زرقي او خوراکي په:ډوز

 کېږی. ورکول کې مقابل په وزن  ژوندی ګرامه کېلو  لس هر د لیرتهمييل  دوه یې شکل محلول

یره پر دې  ونو  محلول فیصـده ۱،۸۷ ایورمکتین د برـس  د ګرام میکرو ۲۰۰ الرې له خولې د ته آـس

 ۵۰ د ک ک یو  یې څخه زرقي محلول فیصـده یو  د کېږی. ورکول کې مقابل په وزن  هر کېلو 

 وزن  ژوندی ګرامه کېلو  ۲۵ هر د لیرتهمييل   ۰،۵ او ته غواوو کې مقابل په وزن  ژوندی کېلو ګرامه

 هر لیرتهمييل   ۰،۱۵ څخه محلول فیصـده یو  د ته چرګانو  کېږی. ورکول ته پسـونو  کې په مقابل

 .کېږي کول ور رس په وزن  ګرام کېلو  یو  د ګرامه میکرو ۲۰۰ ته سپیانو  کېږي. ورکول چرګ ته
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 کېدای ورکول الرې له عضــلی د کې مقابل په وزن  ګرامه کېلو  هر د ګرامه ملی ۰،۲ ته آســونو 

نکړای   زرق الرې له عـضلی د ایورمکتین چې ده کار په توجه خاـصه کې حیواناتو  نورو په ش. خو 

حفظ   کې وخت په تطبیق د او وشــی ډډه څخه تطبیق د الرې له رګ د ډول عمومي په ش.

 ټولو  نورو په پرته څخه آسـونو  د کې حیواناتو  شـویو  ذکر په .وش پاملرنه ډول پوره په ته الصـحې

 .ش کړای زرق الندې پوستکې محلول تر زرقی ایورمکتین د کې حیواناتو 

 استعامل  کلنیکې  ایورمکتین  د 

 Estherد  څیړنې چې د هغه برخه دغه ده چې په ـستونزه مهمه یوه مایتونه غوږ د ـسویانو کې   په

Van  په مایکروګرام ۴۰۰ د ښــیي چې ایورمیکتین شــوي رسه تر کې ۲۰۰۰ کال په وســیله په 

 درې مي ایورمیکتین برخه دغه په دي. شــوي وړل منځه له مایتونه غوږ د ســویانو  د رسه اندازه

 دي. شوي استعامل رسه وقفه په ورځو  دڅوارلس ځله

په   دوواوو نورو د چې کې حال داـسې په دا لري. موثریت ـښه ـضد کنویه نرمو  د هم  کې چرګانو  په

شـوو   ذکر په ایورمکتین چې ده وړ یادونې د هم  دا دی، نه پورې زړه په کنهرول کنو  ددغو  وسـیله

 .(۲:۲۱۰) لري موثریت هم  ضد په پرازیتو  خارجي نورو شمیر یو  د کې حیواناتو 

 پسـونو  د لري، تاثیر هم  مچ باندې Chrysomiabizzine څنګه تر دې  :کې پسـونو او غواوو په

 .(۲:۲۱۰) لري موثریت ښه هم  باندې (Nasal bots )پوزېچېنجي د

 نورو چې د کې حال داـسې په دا لری موثریت ـښه ـضد کنویه نرمو  د هم  کې چرګانو  په  :چرګان

 په چې ایورمکتین ده وړ یادونې د هم  دا دی. نه پورې زړه په کنرتول کنو  ددغو  وسـیله په دواوو

 د غواوو لري، د موثریت هم  ضـــد په پرازیتو  خارجي نورو شـــمیر یو  د کې حیواناتو  شـــوو ذکر

 وســیله منځته په Bovine papilloma viruses (BPVs) د غواوو کې   زخې  چې په پوســتکي

 . دي شوي تداوي وسیله په ایورمکتین د رسه موفقیت په راځي،

ورځو په وقفه رسه تر پوـستکي الندې    ۱۴مايکرون ګرامه په کېلو ګرام وزن د    ۲۰۰که چېرې ـسپيانو ته  
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 . ( ۱۹۵:۱6په ښه ډول داوي کوالی ش )   Sarcoptic mange  ورکړای ش، نو  په سارکوپتيک مين    

د  چې د) څیړنې هغه برخه دغه ده  چې په ســـتونزه مهمه )یوه مایتونه   غوږ د ســـویانو کې   په

Esther Van   ۴۰۰ د ښـــیي چې ایورمیکتین شـــوې رسه تر کې ۲۰۰۰ ـکال ـپه وســـیـله ـپه 

ــویانو  د رسه اندازه په مایکروګرام ــوي وړل منځه له مایتونه غوږ د سـ مي  برخه دغه په دي شـ

 .(۳:۱۱)دي شوي استعامل رسه وقفه په ورځو  ځوارلس د ځله درې ایورمیکتین

 فورماينيدين حرشه وژونکي  

  د حرشاتو ودې تغريونکې مواد  

حرشاتو په نورماله وده کې مداخله کوي.    رشاتو د ودې تغري ورکونکې مواد  هغه مواد دي چې دحد  

دغه مواد يا خو د ودې لپاره رضوري هورمونونه منعه کوي او ياهم خارجي اسکليت د جوړېدو په  

عمليه کې  مداخله کوي، چې په حرشاتو کې  د چېتي نومي مادې څخه جوړ شوی دی. دغه  

ټکېو کې رس ژ مواد د معمولو سنتي حرشه و په څو  انکشايف ونکو موادو رسه  په  لکه  لري،  ه فرق 

 مرحله کې  تاثري، ورو اغېزې او د څارويو لپاره بې ساری خوندیتوب دی.

 جيوينویېدونه  

په فعاليت کې    دا هغه    ډله  مواد دي چې د حرشاتو د هورمونو رسه مشابهت لري او د هغوی 

مواد دي چې ترينه د حرشاتو په  ري ورکوي. دغه مواد نسبتاَ نوي ي مداخله کوي او فعاليت ته یې تغ

ضد ترينه استفاده کېږي او په وترنري طبابت کې د خارجي پرازيتونو په ضذ ترينه کار اخيستل  

کېږي. دغه  مواد د خارجي پرازيتونو په ضد یوازې په انکشايف  استحالوي مرحله  )الروا او پيوپا(  

سايت او په دې توګه د مرګ رسه مخ کېږي.  کې اغيزه لري  او تر ن ې الندې پرازيت په نابالغ شکل  

له دې څخه عالوه ددغو هورمونونو څخه ځینې یې د هګۍ وژونکي ځینې یې امربيو وژن او ځینې  

 یې الروا زياتره د مچانو لپاره ترينه استفاده کېږي، خو د نورو حرشاتو په وړاندې هم استعامل لري.

 څخه يادونه کوو.  Cyromazine  ددې ګروپ د مناينده په توګه د سايرومازين
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 سايرومازين  

دغه ماده د حرشاتو په الروا هګۍ او په فضله موادو کې  تکه کونکو مچانو باندې  تاثري لري. دغه   

مواد خپل تاثريات تر لسو اونیو پورې د تطبيق څخه وروسته سايت او د محيطي تاثرياتو په وسیله  

 .خه چرګو ته په غذا کې هم ګډېږينه اغيزمن کېږي. دغه مواد د مچانو د کنرتول په مو 

 د شپږ فيصده محلول د پسه د بدن د حجم مطابق.مييل  ۵۰-۱۵:  دوز

 تني پوښ منعه کونکېچي

د حرشاتو د چېتي پوښ د ودې ودرونکې چې د حرشاتو د ودې ودرونکو په نامه رسه هم شهرت   

لري. داسې مواد دي  چې د حرشاتو ودې ته د چېتي پوش په ترکېبولو کې د مداخيل د الرې تر  

چې اوږد کاربونو هایدريتي جوړښت لري او د حرشاتو  خارجي اسکليټ جوړوي. دغه   رسه کوي

جوړښت د زياتره حرشاتو لپاره حيايت او د صدمو په وړاندې یې سايت  او د ښکارچېانو څخه یې  

د   توګه  په  مناينده  د  ګروپ  ددغه  کوي.  اغيزه  په سیستميک شکل  په  زياتره  مواد  دغه  سايت. 

 څخه يادونه کوو.  (Lufenuron)لوفينورون  

 د لوفينورون  

د بنزویېل يوريا د مشتقاتو له جملې څخه دی او د سپيانو او پیشوګانو د مچانو د کنرتول په موخه ترينه    

کار اخيستل کېږي. په شحمي انساجو کې د تجمع ښه خاصيت لري او په همدې وجه د څاروي په  

ران ته آزاد  شحمي انساجو کې  غونډیږي. بيا د څو اونیو په موده کې د شحمي انساجو څخه د وينې دو 

او د وينې د دوران له الرې د نظر الندې حرشي په وسیله اخيستل کېږي او هګيو ته یې انتقال مومي.  

دغه ماده د چېتي په جوړولو کې  په اړونده انزاميونو کې  مداخله کوي او د خارجي اسکليت د جوړېدو  

يه کوي تاثري نه لري. دغه مواد د  . دغه مواد په خپله په هغو مچانو  چې د څاروي څخه تغذ  مخه نييس 

سپيانو او پیشوګانو لپاره د خوراکي فورمويل په شکل او د پیشوګانو لپاره په زرقي شکل هم شته چې  

خوراکي شکل یې په مياشت کې  يو ځل او زرقي شکل یې په شپږ مياشتي کې  يو ځل د مچانو د  
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زبان څاروي لپاره ډېره محفوره ده او  فعاليت څخه دوه مياشتې مخکې تطبيق کېږي. دغه دوا د مي 

 یوازې ممکن کم پاړسوب د تطبيق په ځای وليدل ش. 

 ګرامه په کېلو ګرام وزن د خولې د الرې له غدا رسه.مييل  ۱۰سپيانو ته  دوز:

 . ( ۱۳۳۴:۱۹ (ه کېلو ګرام وزن تر پوستکې الندېګرامه پمييل  ۱۰پي وګان: 

 نبايت حرشه وژونکي   

روتينون    پاوو کې موجود دي.  په  تنباکو  الکالویېد دي چې د  يو  پوډر د      Rotenoneنيکوتي 

Derris eclipta     .نومي نبات له ري و څخه په الس راځيPyrethrum     پوډرChrysanthemum 

Cinerariafolium      .نومي نبات  د پاوي او ګل څخه په الس راځي Azadirachtin    د نيم نومو

په نامه نبات د ري و څخه په الس راځي.     curcuma longaتيلو څخه به الس راځي. کورکومي   د  

Garlic oil     يا د اوږي تيل د Allium sativum     نور طبيعي   څخه په الس راځي. ددې څخه عالوه

 جاسمولي    Cenerines مواد هم شته  چې حرشي راټولوي او يا یې هم زغلوي لکه سينارينونه  

jasmolin      سیرتونيال  Citronella     انډالون  Indalone     د را غونډونکې د حرشاتو  )د حرشاتو 

فرمون تروکوزين په وجه(  چې دغه مواد حرشات يو ځای ته را غونډوي او بيا د حرشه وژونکو موادو 

  .( ۲۷6:۱6) په وسیله له منځه وړل کېږي 

 متفرقه مواد 

 بنزيل بنزوات 

بنزيل بنزوات معموالً پري ميرتين په پرتله ښـه د تحمل وړ او په اسـانه پيدا کېدی ش. د سـپږو او 

ساکويتيک سکبيز د تداوي په خاطر استعامليږي، که څه هم د موثريت په اړه یې مختلف راپورونه  

وګه په  ناروغي د تداوي لپاره اسـتعامليږي. په خاصـه ت  scabiesشـته په عام ډول په انسـان کې  د 

 هغه هيوادونو کې   چې کمه ترقي یې کړي ده.
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دغه دوا په ټول پوســت وهل کېږي او له څلورويشــتو ســاعتونو څخه وروســته پوســتکی پرمينځل  

کېږي،له څلورويشـتو سـاعتونو څخه زياتې مودې لپاره پري ـودل کېږي، د پوسـت د خارښ سـبب 

 .(۴۸۹:۸ګرځي)

وډر په اوبلن  ـشکل رسه موجود دي. دغه ماده بايد په  فيـصده پ  ۲۵بنزيل بنزوات په تجاريت ـشکل  

 .(۱۳۳۴:۱۹پيشوګانو کې استعامل نه ش چې  جانبي عوارض منځته راوړي)

ددغه موادو څخه په کور دننه د مچانو د الروا په ضد ترينه استفاده کېږي او  :((Boratesبوراتونه  

ماشومان یې په وړاندې حساس دي. د بوريک  په بالغو مچانو کومه اغيزه نه لري . ځوان څاروي او  

 .(۱۳۳۴:۱۹)څخه په همدي موخه استفاده کېږي اسید د پوډر او ګرانول شکلونو 
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 د فصل لنډيز 

نييس ، په هغوی پورې اړونده  داخيل پرازيتونه  د څارويو  په کوملو او يا هم نورو انساجو کې ځای

اتو  اـن اثیره کوي او ان تر دې     انـت د مـت اروي وده او تولـي ه راوړي.  د ـڅ ارويو کې  منځـت ه کورنيو ـڅ ـپ

 چې په يو شمېر حاالتو کې  چې  په څارويو کې   د پرازيت په وجه ککړتيا زياته وي. 

ددغو پرازيتونو په وسـیله د ملوثتيا د کميدو  په خاطر بيالبیلو دواوو ته انکشـاي ورکړل شـوی دی 

ټولو او يا هم په ځانګړي شــکل  د پرازيتونو په يو ګروپ موثريت لري او په عام ډول د انتي چې په  

 هلمينتيک دواوو په نامه رسه ياديږي.

په      antiکليمه د دوو کليمو څخه تشکېل شوې چې يو یې    Anthelminthic  د انتي هلمنتيک     

چې د چنجيو ضد معنا لري .  په ټوله کې  د چنجيو د دريو عمده     helminthicاو بل معنا د ضد  

ګروپونو سیستودونو، رمياتودونو او نيامودونو د له منځه وړنې په موخه بيالبيلې  درمل استعاليږي. 

يو ـشمېر یې په عي وخت کې  په دوه او يا هم دريو ګروپو چنجيو باندې اغېزې لري خو ـښه خربه 

 توګه اسـتعامل کړای ش. د داخيل چنجيو په وړاندې د دوا د اسـتعامل تر  داده  چې په انتخايب

څنـګه د اړوـنده چنجيو د ژوـند دوران پيږـندـنه او د دوران د قطـعه کولو ـپه موـخه د الزمو تګالرو ـپه  

کار اچول مهم دي.  بهرته به داوي  چې دوا د البراتوار د تـشخيص او په فـضله موادو کې  د ټاکيل 

 پرازيت هګيو د تعداد او  نوعېت پر اساس ورکړل ش. په ورته توګه يو شمېر خارجي مقدار داخيل

پرازيتونه نه یوازې دا چې په مسـقيمه توګه څارويو ته تاوان رسـوي محصـوالت یې کموي، بلکې په  

مواد   ييهغه کېمياغري مـستقيمه توګه يو ـشمېر ناروغۍ په خاـصه توګه د ويني پرازيتونه انتقالوي.  

ـپه   Ectoprasiticidesد   ،او ـنابودولو ـپه ـخاطراســـتعامليږي  ېمنځـته وړن  چې دـخارجي پرازيتونو د

. په دغه برخه کې زياتره یې زهري مواد دي چې ګه په احتياط رسه استعامل نه ش،  نامه ياديږي

ته کېدو سـبب وګرځي. خو له دې رسه نو ممکن د څاروي د مرګ او يا هم د بدو عوارضـو د را منځ

رسه يو ـشمېر  درمل ـشته چې په موثر ډول ددغو پرازيتونو کنرتول او مخنيوي کوالی ش چې ـښه 

 د خارجي پرازيتونو ضد  درمل دي. مثال یې پرييرتویېدونه او نبايت منشا لرونکي
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 د فصل پوښتني 

 چنجيو ضد دوا کوم تاوانونه لري. د خارجي او داخيل پرازيتونو اهميت  بيان او د  .1

 وم دي. کهغه خصوصيات  چې يوه مناسبه د چنجيو ضد دوا یې بايد ولري  .2

 طبقه بندي رشحه کړئ. ضد دووو  د نيامتود چنجيو  .3

 بنزوميدازولونه د کوم ميکانيزم په اساس اغېزې کوي.  .4

څنګه د سیستودونو په وړاندې په کورنيو څارويو کې د موثرو دواوو د استعامل تر   .5

 کوم ټکې په نظر کې  ونيسو. 

 تيږي په برخه کې  کوم ټکې په نظر کې  ونيسو.ا د چنجيو په وړاندې د موثري سرت  .6

 د خارجي پرازيت ضد دواوو طبقه بندي بيان کړئ.  .7

 د بنزوميدازولونو په ګروپ کې کومې د داخيل پرازيتونو ضد دواوې شاملې دي. .8

د محيطي بدو اغيزو په وجه اوس کار  کوم د خارجي پرازيتونو ضد  درمل دي  چې   .9

 اخيستل کېږي.ې نه تر 

ايورميکتينونو څخه د خارجي پرازيتونو د کومو نوعو په وړاندې استفاده کېږي    له .10

 اغېزې نه لري. ې او د ځګر په چنجيو ول

 د هغه خارجي پرازيتونو ضد دواوو نومونه واخلئ چې نبايت منشا لري. .11
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 اوم فصل 

 د فنګس او ويروس ضد درمل 

تاوان ورـسوي،  په انتخايب توګه د فنګـسونو دا هغه ډله دواوې دي چې پرته له دې چې میزبان ته  

( ســيســتميکوده او تکه دروي او یا یې له منځه وړي او په په ســطحي )موضــوعي( او  الندېزنو )

) پورې محدود او خپله له منځه ځي ډول رسه اســتعامل لري. یو شــمیر فنګيســ انتانات په ځای  

ــد دواوو د اســـتعام214:7 ا د ميکروب ضــ ــاي مومي. ( او د ځينو وده بـي ه دوران کې انګشــ ل ـپ

د منځته راتلو احتامل هله زیاتيږي چې د بدن معافيتي ســيســتم د  انتاناتو   دفنګســونو د ودې او

خرابې تغذیې او یا هم نورو امراضـــو په وســـیله زیامنن شـــوی وي. د محفورو فنګس ضـــد دواوو 

سیله منځته راغيل  شديد  استعامل په خاصه توګه په وړو څارويو کې مهم دي چې د فنګسونو په و 

ي  د تداو  انتاناتو   ســیســتميک او موضــوعي انتانات پيپندل کېږي او د درماتوفايتونو او يســتونو د

 .(1013:9) لپاره موثرو دواوو ته اړتيا ده

لولی اجباری پرازيتونه دي چې  په خپله وده نه ش کولی او د خپل تکه په   ونه داخل الـس وايروـس

ونو هســتوي اســيدونو  څخه اســتفاده کوي. پروتيينن حجراتو او د انرژي لپاره  لپاره د ژوندي ميزبا

هـغه درـمل  چې ـپه ویروســـونو ـباـندې اغيزه لري رضوري ده يو ځيل د ميزـبان حجراتو ـته تېر ش، 

اثريه  خو څرنـګه چې د ميزـبان  د حجراتو کې ويروس دی، نو ـپدې توـګه د ميزـبان حجرات هم مـت

څـخه دا جوتيږي چې د وایروســـونو ـتداوي ـیا ـله منـځه وړـنه د ميزـبان ـپه دنـنه کـېدای ش. ـله دې  

کې ډېره مشــکله او د ویروس ضــد دواوې د مصــونيت او محفوظ والی محدوده ســاحه لري. دا په  

داسـې حال کې ده چې د وايروسـونو په وسـیله توليد شـوي انزایمونه بيا په حجراتو کې په ن ـه او 

انزاميونه د حجراتو د نورمالو انزایمونو په پرتله  د یو شــمېر منعه کونکو دا معلومه شــوي چې د غه  

د مخنيوي په    انتاناتو   او ميتابوليتونو ضــد موادو په وســيله  نهي کېدای ش . ښــه الره د ويروک

خاطر د اړونده واکسـينونو انکشـاي ده چې دا په ټولو حاالتو کې ممکنه نه بري ـي نو متبادله الره 

 .(219:7)د کېموتراپي څخه کار واخستل ش د ويروس په وړاندېداده چې 
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 چې د فنګسونو په ضد استعامليږي  هغه درمل

ــوي یو یي   ــل شـ دي چې د مولډ يا    yeastاو بل یې   moldپاتوجنيک فنجي په دوه ګروپه ویشـ

د  ده.  Candida albicansښــه مثال    yeastاو د   Aspergillus fumigatus پپنکو ښــه مثال 

 کلینيک له  نقطه نظره فنګسی انتانات په حیواناتو کې په دوه ډوله طبقه بندي شویدي.

، نوکان )کراتيني انـساج( د پـ و تيل کيلومړی ډله ـسطحي فنګيسـ انتانات  دي چې زياتره پوـست

ــکرونه تر اغېز الندې راويل. په دغه  ــا  او شـ ــتان  مخاطي غشـ   Dermatophytosisډله کې  ويشـ

  یا هم   Microsporiumاو     Trichophytonت اړونده فنګيســ انتانات شــامل دی چې د انتانا

Epidermophyton   . نوعو په وسیله منځته راځی 

کې معموالَ د جـلد الـمده   انـتاـناتو    ـپه وســـیـله منځـته راغلی    Blastomycosisـيا    Candidiasiد   

 دی . برخی انتانات شامل GITانتانات او د هضمی سیستم  یا 

ه   ارت دی ـل ــامـل  دی چې عـب ات شــ اـن ک مـایکوز اانـت ا ســـیســـتمـی ه ژورو ـی ه هم ـپ دوهمـه ډـل

Coccidiodiomycosis ،Histoplasmosis   ، Cryptococosis    او Candidiasis  یــــا

Blastomycosi ( 732:5( )1203:10اانتانات شامل دی.) 

اســاس په دوو د فنګســونو په ضــد  چې کومي دواوې اســتعاملېږي د هغوی د تطبیق د الرې  په  

 ګروپونو ویشل شویدي.

 سیستمک مواد 

ه مواد دی چې د   ه ډـل انونو فنګســـی  GIT  دا هـغ اتو    او داخيل اورـګ اـن ه منظور    انـت کې د ـتداوي ـپ

کوم چې د وینې د الرې څـخه   Dermatopytosisاســـتعاملېږي. یو شـــمیر یې کـېدای شـــی د  

 کراتینی انساجو ته انتقال مومی او جلد کې انتانات منځته راوړی استعاملېږي.

   دواوېد فنګس ضد موضوعي  

په ضـــد اســـتعاملېږي او معموو په موضـــوعي ډول   انتاناتو  دغه ډله دواوې د ســـطحي فنګســـی

 استعامل مومی.
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Griseovalvin  د   Dermatomycosis   ــتعاملېږي، خو تطبيق یې د خولې له الرې ــد اسـ په ضـ

تررسه کېږی چې وروســته د جذب څخه د کراتین جوړونکو حجراتو ته چې په پوســتکې کې ځای  

 ږي.لري د وینې د الرې داخلي

ه موضـــوعي ډول د   د چې   Dermatopytosisهغـه دواوې چې ـپ اـی ــد اســـتعامل لري ـب ه ضــ ـپ

Fungistatic    اوKeratolytic   خاصــیتونه ولری که یی ونه لری نو پدی حالت کې دKeratolytic  

ــی چې  دغه دواوي ــتعامل ش په دي توګه  کراتینی طبقه لریي کوي او پدی توګه    دوا رسه ګډ اس

 (.214:7) او فنګس تر منځه متاس صورت نيسد دوا 

I د فنګس ضد انتي بيوتيکونه . 

یـستميکه توګه اـستعامل لري زياتره انتي بيوتيکونه دي چې  هغه د فنګس ضـد مرکبات چې په ـس

 انتاناتو    و هـضمي ـسیـستم په فنګيسـ په خاـصه توګه ـسږو ا انتاناتو    يو ـشمېر یې د داخيل فنګيسـ 

کې اســـتعامليږي او يا هم د هضـــمي الرې څـخه په ښـــه ډول جذب او د وينې د الرې کراتيني 

ــي (په   ــیکلین، نيومايس ــد ځینې  انتي بيوتيکونه ) ترتاس ــوي. د ميکروب ض ــاجو ته ځان رس انس

اتو    فنګيســـ  اـن دا ودې    انـت دـي اـن اب لري او د فنګس لکـه ـک ــاد اســـتطـب ه  کې مضــ ــاي  ـت انکشــ

 .(775:5)ورکوي

ــد انتي بيوتيکونه : په دغه ډله کې  ((Polyene antifungal antibioticsپولیېن د فنګس ضـ

Amphotericin B  ،Nystatin  اوNatamycin .شامل دي 

 امفوتريسني يب  

  Streptomyces nodosusامپوترـياســـي يب  امپورترـيک پولیېن د فنګس ضـــد انتی بیوتـیک د  

د جانبي ځنځري    Aڅخه په الس راغلی او د پراخې ساحې فنګس ضد دوا ده  چې د امپوتريسي  

 (.1203:10کې په الس راغي) ۱۹۵6څخه چې فنګس ضد اثرات یې نه درلودل په کال 

لپاره یو اسـاسـی دوا ده، له دې رسه چې زهري اغیزې لري   نتاناتو  ا  کيد ژورو مایکوتیک سـیسـتم

 دغه دوا د ورید د الرې څخه د کلویدی سسپنشن په شکل تطبیق کېږي.
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 دغه دوا څرنګه چې د هضـمی الرې څخه نه جذبیږي، نو ددغي الرې څخه یوازی د هغه فنګسـی

 پورې منحتوي. GITلپاره استعاملېږي چې په  انتاناتو 

ـپه ـخاطر هم  Candidiasisڅـخه عالوه دـغه دوا ـپه موضـــوعي توـګه د پوســـت او موکوزا د  ـله دې

 استعامل لري.

د   ــې  ک دوران  ــه  پ ــداوه  ت د  ــه  ــل ــی وســـ ــه  پ دوا  ــې  د   Creatinineاو    BUNددغ ــد  ــای ب  دواړه 

 پ تورګي د تسموم د څارنې په خاطر دې معاینه ش.

Polyen   مرکبات دErgastrol  ــی حج ــاء په  رسه په لوړه کچه متایل لري چې د فنګسـ راتو د غشـ

 .(214:7) برخه کې ځای لري

رسه یو ځای کېږی او    برخې    Ergastrolدغه ډله مواد چې د فنګس  د حجري  پالزمایې غـشا  د 

په حجروي غـشا کې د نفوظ قابلیېت زياتوي د ـسوريو د منځه راتلو ـسبب ګرځي چې پدی توګه د 

 (.1016:9) او مري وي غشاء د نفوذ قابلت له منځه ځیفنګس د حجر 

ـپه زـیاـته اـندازه ننوـتل ددې ـباـعث ګرځي چې د فنګس داخيل    Hـپه زـیات مـقدار رسه وـتل او د  Kد 

 حجروي فضاء اسیدی او د انزایمی فعالیت د خنډ رسه مخامخ شی.

ــیدونه او په اوبو کې منحل مواد د حجرې څخه وځی . دغه  ــکری او امینواسـ ددې څخه عالوه شـ

فیتی سـیسـتم  د معا Amphotracin Bډول تاثیر فنګس وژونکي شـمیرل کېږی ددې څخه عالوه  

 د تحریک خاصت هم په څارويو کې لري .

ا ـپه خپـله حجروي غشــــا  چې  څرنـګه پري اثر نلري، خو    Polyens نلري نو   Ergastrol کې    بکرتـي

ددغه مرکب په ځای په حيوان حجراتو کې په زياته اندازه کولسـرتول موجود دي، نو ددغه مادې 

  Polyen اندې زهري اغېزې لري، خو بيا هم د  متايل کم دي . که څه هم دغه مرکب په پ تورګو ب

ــي يوځایوايل د   Flueylosin ګروپ په منځ کې تر ټولو کم زهريت لرونکي مرکب دي .امپوترياسـ

اتو يوـځایوايل د ه دواړو مرکـب اتوالی راوړي، نو ـپدې توـګه ددـغ اثرياتو کې زـي  رسه دفنګس ضــــد ـت

Cryptococcal  چې د  انتاناتو Meningitis ي مؤثر ديباعث ګرځ. 
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  1mg-0.1 اهسـته  I.V دري وخته ،   ،  B ( امپولرييسـي   mg /ml 0.1 په    %5 یې:  ) ګلوکوز ډوز

 (.214:7) کېږي  په اونی کې  11mg/kg-4 چې مجموعي مقداریې 

Condidicin  :يوه فنګس ـضدانتي بيوتيک دوا ده چې د Condidia  په خاـصه توګه Moniliasis-  

 په ضد استعامليږي. Dermatomycosis(ring worm) او 

 نيستاتني  

ــد ـماده د  ـــيت او ـتاثري یې   Streptomyces noursei دـغه فنګس ضـ  څـخه ـپه الس راځي چې ـخاصـ

Amphotericin B   اســتعامل تر ډيره حده د پوســت  ته ورته دی، خو را لوړ زهريت له کبله ددغه موادو

پورې محدود پاتې شـوي. د پوسـتکې، مخاطي غشـا هضـمي الرې او    انتاناتو    Condidia د موضـعي 

ــا  ـپه  ــعي ډول  د خولې  د مـخاطی غشـ ــوعي او ـيا هم خولې د الرې څـخه    انـتاـناتو    موضـ کې ـپه موضـ

د    انتاناتو    ولې له الرېي جذب ډير ضــعيف دي او دغه مواد د هضــمي الرې د هغه اســتعامل لري .د خ 

 مخنيوی او تداوي په موخه   استعامليږي چې د حساس عامل په واسطه منځته راغيل وي. 

 ېلو وزن په دريو بيلو دوزونو کې.يونهه په يو ک ۲۲۰۰۰د خولې له الرې څخه : دوز

نتومايسني يا پيامرسني      

شکل یې سرتګه    %5 په استعامل کې لومړی انتخاب دی     Keratitis نستاتي ته ورته ده او دفنګيس 

 .( 215:7)  کې د قطرې په شکل تهيه او يوه قطره یې هر يو تر دوه ساعته  په سرتګه کې استعامليږي 

    هيرتوسیکليک بنزو فورانونه 

 ګريزوفولوين  

په وړاندې   انتاناتو   ګريزوفولوين  څخه په الس راغيل او د خولې له الرې د فنګيسـ  د  پنسـلينيوم  

اـستعامليږي. دغه ماده په کراتيني انـساجو نوکانو، ويـ تانو او پنجو کې ځای نييسـ  او بايد کم تر  

 کمه درملنه تر يوي اونۍ دوام ومومي،  څو یې ن ې له منځه الړي ش.
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ــه ډول جذبيږي. ددغه موادو څخه زياتره په   ې  وړو څارويو ک دغه ماده د غوړو په موجودېت کې ښـ

  .(175:3)کار اخيستل کېږي

دغه ماده په مـحدودو فنګســـونو باندې اغيزه لري چې په دغه ډله کې د مايکرو ســـپورېم نوعې،  

 (.1015:9ترايکوفيتون نوعې او اپيدرموفايتون باندې اغېزې لري )

بانــدې اثــر لــری  dermatophytesدوا ده . پــه زیــاتره  fungi staticمحــدود تــاثیر لرونکــي 

ــو  ringwormاو د  ــاطر د خ ــه خ ــداوی پ ــکېانو ، د ت ــوګانو ، خوس ــپیانو ، پیش ــه س ــه الرې پ لې ل

آســـونو او نـــورو کورنیـــو حیوانـــاتو کـــې اســـتعامل لـــری . ددې رسه رسه چـــې ښـــه موضـــوعي 

ــو د  ــري، خـ ــر لـ ــد اثـ ــنګس ضـ ــتميکفـ ــه  سيسـ ــاتو لکـ ــی انتانـ ــورو  Candidiasisفنګسـ او نـ

Mycosis .او باکرتیایی انتاناتو باندې موثریت نلری 

 دغه موادو جذب دخولې له الرې د غوړو موادو په استعامل رسه د هضمي الرې څخه ترييږي.د

Dermatophytes   ـپه موثره اوفـعاـله توـګه دـغه ـمادې ـته غلـظت ورکوي ـپه اوـله کېPolymerized 

Microtubules    رسه يوـځای  چې دـغه ـکار د Mitotic spindles   د خرابۍ ســــبب کېږي چې دا

 عمليه کې د مداخلې سبب ګرځي.                                                                                  کار د ميتوزيس په

  corneum د کراتي ـپه اولـيه حجراتو  د خولې د الرې ـله تطبيق څـخه ورســــته ـجذب شـــوې دوا

تاثري ـښیي او د حـساـسو فنګـسونو له یرغل  Fungi static طبقه کې ذخريه کېږي او له ځان څخه  

څخه د پوســت دوړو طبقو مخه نييســ او  پدې توګه مصــايب حجري په تدريجي توګه د ســاملو 

 حجراتو په واسطه تعويض کېږي.

ـتداوي ـباـيد لږ تر لږه، تر يوې اونۍ پورې ـیا د کلنيکې عالميو تر ورکـېدو پورې دوام وکړي. دـغه دوا 

 په ناروغي کې انتخايب دوا شمېرل کېږي. Ring worm د خوسکېو د 

په  یوه یا دوو دوزونو کې   په ور  کې ـسپيانو او پيـشوګانو ته   30mg/kg-10 :د خولې د الرې  ډوز

 اونیو پورې.8 -4



258 

 .په ور  کې په عي طريقه 10mg/kg-5 اسونه او غويانو ته 

تطبيق کېږي او يا هم په  يو زيات شـمېر د فنګس ضـد درمل  په موضـوعي شـکل په پوسـتکې هم 

غوږ، سرتګه يا هم په مکوزا غشا ،سطحي انساجو باندې د فنګس انتاناتو تداوي او يا هم مخنيوي 

 .غودواو څخه ځینې په الندې ډول ديپه خاطراستعامليږي چې له د

I د فنګس د ميتابوليزم ضد مواد .  

فلوسايتوسین      

 ,Cryptoccus, Condidaدوا ده چې د    Fungi staticطیف لرونکي  دا یوه مصـــنوعی مـحدود   

Aspergillus    اوChromoblastomyces    نو هغــه  . لری  اغیزه  پــه محــدودو ســـرتائینونو  نوعو 

او باکرتیا ددغه دوا   dermatomycosesسـبب ګرځي، لکه    ززکو يسـتمیک مايفنګسـونه چې د سـ 

د میتابولیتونو په ـضد عمل کوی او په دغه   Pyrimidineت نلري. دغه دواد په مقابل کې حـساـسی

 fluorouracil (5 fu)-5توګه تاثیر هم لری. دغه ماده بدن کې د یو انتی میـتابولـیت بدلېږي چې 

انزایم په وسیله په فنګس کې بدلیپی . خو دا کار په تی لرونکو کې   Cytosine diaminase ده د 

  DNAترکېبول منع کوي او په دې توګه د    fluorouracil  thymidylate-5نه تر ســرتګو کېږي.  

منـعه کوي. دـغه ـماده ـپه تېزه رسه د خولې ـله الرې ـجذبیږی او ـپه ښــــه توـګه د ـبدن   جوړـيدل  

 ع کېږي.په شمول توزی  CSFزیاتره برخو 

 Cryptococalرسه په یو ځای ډول د   Amphotericin Bددغه دوا د اسـتعامل اسـاسـی ځای د  

meningitis, candidiasis, Aspergillosis  اوChromo mycosis  که د په ضــد اســتعاملېږي .

Amphotericin  په یوازې توګه د تداوي په مهال    می دی.رسه مقایسه شی نو زهری اغیزی یی ک

ــي رسه يو ځای د   ــاس بايد  د امفوترياسـ د مقاومت منځته راتلو ويره موجوده ده نو په همدي اسـ

Cryptococal meningitis (516:8)په واقعاتو کې استعامل کړای ش. 

 دوز 
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 .درې ځلې په ور  کې 50mg/Kg-25سپیان : د خولې له الرې 

 .درې ځلې په ور  کې 40mg/Kg-30پیشوګان : 

 III. ازولونه 

ازولونه د صـــناعي  فنګس ضـــد موادو  زیات اغېز لرونکی ګروپ دی او اعضـــا یې يو بل ته ورته د 

چې يو تاثريي ميکانيزم لري. دغه ګروپ بيا په خپل وار رسه دوه  نورو دوو  ګروپونو ويشــل شــوي  

ګروپ ده . امييدازول  په خپل ســاختامن کې    triazolesګروپ ده او بل یې د    Imidazole   یې

دوه امي ګروپونه او تريازول په خپل ســاختامن کې درې امي ګروپونه لري. دغه مرکبات په ټوله  

 .(1213:10) ضد ښه موثريت لريګسونو کې په نسبي شکل کمي زهري اغیزي او د فن

ددغه ګروپ موضــوعي  او   Miconazols  cotrimazols. Econozols ګروپ کې       Imedazoleد

Ketoconazols.Thiabendazols   یې سـيسـتميک اعضـا دي. دغه ګروپ مواد په په زيات شـمېر

 بکرياوو ، داخيل پرازيتونو ، پروتوزواوو او فنګسونو اغېزې لري.

څخه    Itraconazoleاو    Fluconazoleســـیســـتميک   یا  دوهم ګروپ مهم عنارص     Triazolesد   

ازول او امـيدازولوـنه دواړه يو   شــــاـنه د ـتاثري ميـکانيزم  لري، نو ـپه هـمدې وـجه  د عـبارت دي.  ترـي

امـيدازولوـنه او ترـيازولوـنه دواړه دپراخي ســـاحې فنګس ضـــدمواد دي چې فنګس وده ودروونکې 

پـه    Mycosisاو ځینې ســـيســـتميـک    Condidiaاو     .Dermatophitesخـاصـــيـت لري چې  

ه مواددفنګســـونو  ه ډـل اثريات لري. دـغ ــدـت ه     Cytochrome 450 ضــ  alpha -14ګروپ انزاميوـن

demethylase         Lanosin   منع کوي کوم چېLano sterol    پــهErgasterol   د ) د فنګس 

بدلوي چې دغه کاردســـاختامن اووريفوی  نيمګرتياوســـبب ګرځي   حجرې غشـــا اســـاک جز(

        cytochromeپه پرتله کم زهري دي  ځکه چې د يت لرونکودحجرو د  .تريازولنونه داميدوزلونو 

P- 450  مداخله کوي.ګروپ انزاميونو رسه کم متايل لري اوکمه 
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  توکونازول ي ک 

دخولې له الرې تطبيق کېدونکې دا لومړنۍ فنګس ضــد ماده ده چې په ســيســتميک شــکل رسه 

  Dermatophylosis. Systemic Mycosis اســتعامل لري او د پراخې ســاحې تاثريات لري او په  

 دواړو کې موثريت لري.

د   دوا  د  Dermatophytosis دغــه  لــه الرې   Grisofulvin پــه تــداوي کې  پــه ځــای د خولې 

ه   ه دې څخـه عالوه ـپ         ،Hitoplasmosis،Blastomycosis ،  Coccidiamycosisاســـتعامليږي ـل

Cryplococsis اوCandidiasis   اثري ـقدرت یې کم ه ـڅه هم د ـت اروغيوکې اســـتعامليږي . ـک ه ـن ـپ

دی، خو زهري اغېزې یې هم  امپوترياسي یي  په پرتله کمي دي ، د خولې له الرې ښه جذبيږي  

ــېد د موجودېت په صــورت کې یې جذب نور هم زياتيږي،   دبدن په بيالبيلو برخو  Azolesاو د اس

څـخه پرـته چې ـپه زـياـته اـندازه رسه ميـتابوليزه   Fluconazole وزيع کېږي. ـله کې ـپه پراـخه اـندازه ت

کېږي. د ځګر انزاميونه مـتفوي چې پدې توګه د نورو دواوو ميتابوليزم متاثريه کېږي. په هـضمي  

ســيســتم کې د اختالل باعث ګرځي او په ســپيانو کې هورمون ســيســتم هم متاثريه کېږي او د 

 اغيزو په وجه استعامليدای ن .  Teratogenic حاملګۍ په دوران کې د هغوی 

 دوه ځيل دورځې . 20mg/kg-5 په سپيانو کې دتطبيق اندازه 

 فلوکونازول او ايرتاکونازول 

 د هغوی فارمکولوژيک اغېزې دکېتوکونازول په شــان دي، خو د فنګس ضــد تاثرياتو ســاحه یې د

Ketoconazole    په پرتله پراخه او زهريت یې کم دی، نو پدې اســاس د ســيســتميک مايکوزيز په

تداوي کې ترينه کاراخيستل کېږي.  فلوکونازول انساجوته د ترييدو لوړه وړتيا لري او په پ تورګي 

  Cryptococal meningitis رسه يوـځای    Amphotericin ـباـندې یې زهري اغېزې کمي دي. ـله 

 په تداوی کې استعامليږي. ناروغي

  لپاره دوه ځيل په ور  کې. Itraconazole  5-10mg/kgاو   Fluconazole :ډوز
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 امييدازولونه  

ه بيلګې یې د   همدارنګه د  يو فيـصده کريم اولوـشن،  Clotrmazole يوـشمېر اميدازولونه چې ـښ

Miconazol  دوه فيـصده کريم اولوـشن په موـضوعي توګه د Dermatomycosis-Condidiasis    په

موثرو موضـوعي تاثريلرونکو امييدازولونو  يوفيصـده کريم يو د ډيرو  Econazolesضـداسـتعامليږي  

ه ځـانګړي ــداســـتعامليږي    Candidiasis توګـه د  څخـه دي چې ـپ ه ضــ ه    Thiabendazoleـپ ـپ

په ـضداـستعامليږي. د تطبيق   Ring worm موـضوعي توګه او هم د خولې له الرې خوـسکېانو ته 

 (.217:7وزن دبدن دوه ځلې په ور  کې د خولې له الرې) 22mg/kg مقدار

IV مواد. متفرقه 

 عضوي اسیدونه 

 ره یې موضوعي فنګس ضد اغېزې لري.دغه ډله درمل  زيات

اسید  انديسيکليک  

 انتاناتو  زيړ رنګ او تيز بوي لري قوي د فنګس ضد اغېزې لري او زياتره د سطحي برخو د فنګيس

ــتان لري.     ــه توګه هغي برخې چې کم وي ـ ــتعامليږي په خاصـ پوډر یا هم الکولی   %10کې اسـ

 او د سطحي فنګسی انتاناتو د کنرتول، خواص لری  fungi staticمحلول په شکل دغه مواد قوی  

تداوی او همدارنګه د فنګـسی ماـستیس د تداوی په خاطر اـستعاملېږي. نور ـشحمی اـسیدونه لکه 

Caprylic acid   اوPropionic acid   همFungi static   خواص لری او  پروپينيک اـسید د حيواناتو

 (.(772:5په خوراکه کې د فنګس د مخنيوي په خاطر عالوه کوي
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سالسیليک اسید        

 Fungiسپي کرستايل پوډر په اوبو کې د حليدو ميالن یې کم دي. دغه مواد هم کاراتوليتيک   

static   خواص لري او د   ضد عفون    د پخې ضد اوKaratolytic   اثر د درلودلو په وجه د فنګس

ضد مرکباتو رسه یوځای استعاملېږي.  زیاتره د مزمنو سطحي فنګسی انتاناتو په خاطر  

رينګ ږي.  سالسیليک اسید زياتره د  بنزویېک اسید رسه يوځای  د ملهم په شکل د استعاملې

 .(1219:10) ورم په تداوي کې کارول کېږي

   بنزویېک اسید

نوعې ملهم  White fieldسالسیلیک اسید د  (%3)بنزوئیک اسید او  (%6)دوې مادې هره یوه  

  Fungi staticپه ترکېب کې استعاملېږي او دغه ملهم یو د فنګس ضد ملهم دی . بنزوئیک اسید 

 په ضد استعاملېږي .  dermatomycosisدواړه خاصیتونه لری او د  Keratolyticاو 

او   candidaپه ـضد اـستعاملېږي خو د   dermatophytesدغه ماده د   :(Tolnaftat)لوـشن (1%)

bacteria  په ضد اثر نلری . زیاتره په موضوعي شکل دGriseofulvin .رسه استعاملېږي 

 (1%)  Ciclopiroxolamine:-    و ـی هـم  د   fungi staticدا  چـې  ده  دوا  کـې  لـروـن اغـېـز  ــه  ــات زی

dermatophytes    اوCandida    د لری .  پــه ضــــد موثریــت  ټولو نوعو  او   dermatomycosisد 

Candida په ضد استعاملېږي. انتاناتو  د 

(1% cream) Haloprogin:-   ــد مـاده ده چې پـه ســـپیـانو کې د دا یو صـــنـاعی فنګس ضــ

dermatomycosis  .په ضد استعاملېږي 

Iodochlorhydroxyquin    اهم پوډردي( چې دغـه دوادفنګس ــده کريم،ملهم اوـي :)دري فيصــ

 اوبکرتيادواړوپه ضدکارکوي اوزياتره په موضوعي توګه دګډوانتاناتولپاره استعامليږي 

Amrolfine د :dermatophytosis  .په ضد په موضوعي توګه استعامليږي 

Cuprimyxin    دغه مســـتحرضـــددې ترڅنګ چې فنګس ضـــداغيزه لري دميکروب ضـــدپراخي:

ــال   دـفع ځــای  ــه  پ داســــتـعامل  ـلروـنـکي دي  ـخوش    Myxin ســـــاـحې  ــاده  ــه م ـهغ ـچې  ـکوي 

 .بيادنظروړاغېزې ښیې
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Terbinafine  په موضــوعي توکه په ســپيانو او پشــوګانو کې د ) یو فيصــده کريم( او یا هم د  :

ګرام په کېلو وزن د اوو اونۍو لـپاره د ډرماتوفيتونو او کانديدا عفونتونو په  مييل خولې دالرې پنـځه  

 .(217:7ضد استعامليږي . دغه مواد د ارګاسرتول جوړيدل په فنګيس حجره کې کموی)

خواصوترڅنګه دفنګس ضداغېزې لري خودغه   فينولونه ،ايودېن اوسيامب   دبکرتيا ضد  :نور مواد

محلول هم په    Carbol- fuchsim مواد کېدای ش د نورمال پوســـتکې د تخريب ســـبب وګرځي  

هم  Gentionvoilet ورځولپاره استعامليږي ددې څخه عالوه 7موضوعي توګه دوه ځلی دورځې د

په خاطر استعاملېږي. په موضوعي شکل د فنګس ضد مستحرضات په  عمومي   Candidiasis په  

 .(217:7ډول  په خپل ترکېب کې ګلوکوکورتيکویېدونه، د خارښ ضد مواد او هستامينونه هم لري)

 

  دوايروس ضد دواوې .۱۲

ــيموتراپي اســاک هدي   ــونه په داســې توګه د ميزبان څخه محوه د ويروک ش دادی چې ويروس

کړی ش چې ميزـبان ـته هېڅ او ـيا هم ډېر کم ـتاوان ورک او د ويروس د ورســـتي انتشـــار څـخه  

مخه ونيول ش. په دغه برخه یوازې يو څو دواوو ته انګشـاي ورکړل شـوي چې نسـبتا محفوري او 

. دغه درمل  زیاتره یې  په انسـان طبابت کې  په محدود شـمېر وايروک امراضـو باندې اغيزه لري

ــمېر  ــوي او ددې ترڅنګ په  حيوان طبابت کې هم د یو شـ ــاي ورکړل شـ ــتعامل لپاره انکشـ اسـ

 محدودو دواوو څخه یې استفاده کېږي.

ــونو تکه اعظمي  انتاناتو    په زياتره ويروک ــې هله څرګنديږی کله چې د ويروس کې د ناروغي ن 

اسـې يو حالت دي چې دوا په سـمه توګه موثريت نه شـيۍ نو د يو اصـل په  حد ته ورک چې دا د

توګه دا به رضوري وي چې د ويروس ضــد دواوو په وســيله د وايروک امراضــو په لومړيو کې کله  

چې نـ ې نه وي ـښودل ـشوي تر رسه ش یا هم هله اـستعامل ش چې وايروـسونه د انکوبيـشن په  

 .(219:7)مرحله کې وي

 وايروسونو ضد دواوو طبقه بندي   د 

 ل  په الندې ګروپونو وېشل شوي ديتاثري د ميکانيزم په اساس ویروس ضد درم د
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او    Amantadineلکه  لو  او د ميزبان حجرې ته د ترييدلو څخه مخنيوي.چســـپید د ويروس د  •

Remantidine 

•  Neuraminidase   انزايم مخه نيونکې لکه Oseltamivire   اوZanamivire  

ه دـغه برـخه کې د   • ه  کونکې چې ـپ ه برـخه کې ـمداخـل    ، Idoxoridineنســــخه اخيســـتنې ـپ

Ribavirine  اوtrifluorothymidine .نوم اخيستالی شو 

•  (Translation)    څخه مخنيوي مواد لکهMetisazone   اوInterferones  

 Acylovire ،Pamciclovireد تشـــکېل مخه نيونکې لکه   DNAاو د    DNA Polymerasد    •

Ganciclovire ، .Cytavirine  

• Reverse transcriptase    منعه کونکې چې ښــه مثالونه یېZidovudine ، Didanosine  او

Satavodine  دي. 

  nifinavireاو   Sanquinavire ،Indinavire  ،Ritonavireد پروتيز انزايم منعه کونکې لکه  •

 Puromycineاو Mitomycine لولو په پروسه کې مداخله کونکې لکه روتنئ د جوړو پد  •

  Streptovaricine او  Rofamycin په ویروک بلوغ کې مداخله کونکې لکه:   •

ــتم حاميه کونکې يا   • ــیس  Poly Cاو   Poly I لکه   مواد  Immunomodulatorsد معافيتي س

Interferon  ،Gamaglobolin، Levamisole(778:5). 

د پورته طبقه بندی تر څنګه د ويروس ضــد درمل  د ویروس د ســببي نوعې په اســاس هم تر رسه 

 کېږي. په دغه برخه کې یوازې د عام ويروس ضد دواوو څخه يادونه کېږي.

وي ښـه به دا وي    ددې په خاطر چې د اړونده دواوو د تاثري ځای په ښـه ډول مشـخص شـوي

 چې الندې شکل وکتالی ش.
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  د تاثري ځایونه ښیې مريد ويروس د ژوند دوران او د ويروس ضد دواوو يو ش .شکل:۱- ۱۲

(https://home.ncifcrf.gov/hivdrp/rcas/replication.html ). 

لو  او د ميزبان حجرې ته د ترييدلو څخه مخنيوي  چسپید د ويروس د 

   کونکې مواد 

 امانتيدين 

ډ ســايکليک امينونو له جملې څخه ده او د انفلوينزا د ويروس په ضــد په لوړه کچه موثريت لري.   

دلو او پـه حجره کې د ويروس د  ان حجروتـه د ویروس د تريـي ه ده، خو د ميزـب ويروس وږونکې ـن

ه اولنيو مرحلو کې د   دلو د پروســـو مخنيوي کوي او ددې ترڅنګـه ـپ د نســـخـه   mRNA لوڅـي

خنيوي کوي. ددغې دوا څخه د انفلوينزا د واقعاتو د تداوي اومخنيوي په موخه اخيســتني څخه م

په انســان او د چرګانو، فلمرغانو او آســونو کې اســتفاده کېږي. د خولې له الرې په ښــه ډول رسه 
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  remantidineجذب او په لوړ ډوز رسه تطبيق یې  د مرکزی عصبي سيستو د تحرک سبب ګرځي.

 (221:7). ه ګروپ يو بل مستحرض دي چې  په پرتليزه توګه قوي اود تاثري موده یې اوږده د

په تجربوي توګه د څيړنو په دوران کې دا ثابته ـشوي ده چې د خولې له الرې تطبیق یې چورګوړو ته د  

تنفيس ناروغيو په وسیله د اخته کېدن په مهال تر پنځوس فيصده پورې د چورګوړو مړينه را کموي او  

ــونو د انفلوينزا  اخـته کـېدن څـخه د مخنيوي ـپه موـخه ـپه تجربوي  ــونو ـته د آسـ مييل   ۲۰توـګه   هم آسـ

ــوي چې په د اخـته کـېدن څـخه د مخنيوي په   ګرامه په کېلو ګرام وزن  د يوولس ورځو لـپاره تطبیق شـ

ــوي او ددغې تجربی   برخه کې یې اغيزه لرله. په دغه موده کې هېڅ ډول زهري اغېزې نه دي لیدل ش

 (. ۵۰۴:  ۱)   په اساس پیشنهاد شوي چې د مخنيوي په برخه کې ترينه استفاده وش 

 . ګرامه په يو کېلو ګرام وزن د څ اک د اوبو رسه مييل د تطبيق اندازه یې د چوړګور لپاره پڼخه وي ت  

رسه د رګ د الرې   ګرامه په کېلو وزن ټول ډوز د څلور ســاعتونو په وقفيمييل  په آســونو کې پنځه  

 .(221:7)څخه تطبيق کېږي

 Neuraminidase مخه نيونکې   انزايم 

 اسولتاماواير او زاناميوير   

ــونو     Neuraminidaseد انفلوينزا په ويروس کې د  تاثري الندي د مننت حجراتو څخه دنويو ويروس

د جواـنه وهلو عملـيه تررسه کېږي. دـغه ډـله درـمل  د نيورامنـيديز ددـغه اثر څـخه مخنيوي کوي نو 

ــتل کېږي.  پدې توګه ددغه موادو څخه  په عامه توکه د چرګانو د والګي په واقعاتو کې کار اخيسـ

په وړاندې مقاومت پيدا کړي     remantidineاو     Amantadineپه خاصه توګه چې دغه وايروس د 

 .(221:7)نو په متبادله توګه ددغو دوو داوو څخه کار اخيستلو ته ترجیع ورکول کېږي

 

 کونکينسخه اخيستني په برخه کې مداخله  
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 ايدوزوريدين  

دا لومړنۍ ویروس ضــد دوا ده چې  په انســان طبابت کې د ويروس په ضــد ترينه کار اخيســتل  

شوي دی. دايو پايریميدين نيکلوسيد دی او څرنګه چې د تامييدين د انالوګ دي نو  د تامييدين  

رسه ـپه رـقاـبت ـپه ويروک ډي اين اي  جوړولو پروســـه کې ـځای پرـځای ـپه نتيـجه کې تقلبي ډي 

نځته راځي کومه چې په اـسان رسه ماتيږي او په عي وخت کې دغه ډي اين اي خراب اين اي م

جوړوي چې پدې توګه د ويروسونو زياتوايل پروسه ودريږي. دغه دوا په ډي اين  پروتيينا مناسب 

 انتاناتو   Herpesاي لرونکو ويروـسونو اثر لري. دپوـستکې او خارجي ـسطحو د وايروک لکه هرپس  

ـسان او حيوان کې ترينه اـستفاده کېږي.ي اده دوا په لوړه کچه ـسيـستميک زهريت لري  ان په ـضد  

په ورته اندازه موثريت لري خو نـسبتا په ـښه   Acyclovirاو د هډوکې د مغز د ـضعف ـسبب ګرځي.  

 توګه تحمل کېږي نو پدې توګه زياتره په متبادل ډول ترينه استفاده کېږي. 

فيـصده    ۰،۱فيـصده ـشکل تهيه يوه قطره دل    ۰،۵فيـصده او  ۰،۱دغه مواد د ـسرتګي د قطری په  

ــ ۱فيصـده محلول څخه هر  ۰،۵سـاعته موده کې او  6-۵محلول څخه هر   قطره په  سـاعته يوه   ۲ـــ

 .(2350:6)موضوعي توګه استعامليږي

 تراي فلوريدين  

ه      Deoxythymidineاو   Idoxuridine دغـه دوا    ه والی لري او اوس مهـال  د  ـت  Herpesورـت

simplex keratitis     په انـسان کې انتخايب دوا ده. د يو فيـصده په محلول څخه یې  د  په وړاندې

کې يوه قطره هر یو ـنه تر دوه ســـاـعت موده کې  د دوو ورځو لـپاره   او بـيا    انـتاـناتو   ســـرتګو اړوـنده

 وروسته  په ور  کې څلور ځله  کار اخيستل کېږي.

 سيتارايبني  

ـله ډلې څـخه ده چې د انســـاجو ـپه کلچر کې د د اـنالوګونو    Deoxyribose cytosineدـغه دوا د  

Hepes virus،Pox virus  ،Vaccinia     او Rabies    ه موثره توګـه اغېز لري. د ه وايروســـونو ـپ ـپ

herpes simplex او vaccinia karatis     کې ـپه موضـــوعي توـګه موثرـيت لري، خو ـپه    انـتاـناتو ـپه

 ويروس ضد فعاليت ندي مطاله شوي. سیستميکه توکه تراوسه یې د
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 ل مخه نيونکې د تشکي DNAاو د    DNA Polymerasد 

 سايکلووير  

د انالوګ موادو د جملې څخه دي په لومړي مرحله کې د فاسفوريلشن د   Deoxyguanosine د   

ــيله په   وایروس د ځانګړي تامييدين کېنیز انزايم د    Acyclovir monophosphateعملیې په وس

په وســـیـله  بدليږي چې وروســــته بـيا دغه اســـيکلووير مونو فاســـفـيټ د داخيل حجراتو د کېنيز 

انزاميونو په وـسيله  اـسيکلوویر تراي فاـسفيټ بدليږي. اـسيکوویر تراي فاـسفيټ بيا په رقابتي توګه  

د ويروس د ډي اين اي رسه ـځان ـګډوي    د د هرپس ويروس ډي اين اي پويل مريز انزايم نهي او

ــه   ــتو د اوږدېدلو مخنيوي کوي. او د ډي اين اي جوړولو پروسـ او په دې توګه د ډي اين اي د رشـ

ــيه یې پراخه او په    Acyclovirودريږي.   ــد دوا ده د محفوريت حاشـ ــبتا محفوره ويروس ضـ نسـ

 چېـچګ ـپه ـناروغي او د مرـغانو د  کې ـپه پ ـــوـکانو  چرـګانو د    انـتاـناتو   پراـخه پيامـنه د هرپس  ـپه

Pacheco’s (. د اســـيکلووير ـپه  220:7)   ږهـنه ـکار اختســــتل کېيتر ېـناروغئ ـبه درملـنه ک  ينوم

ونو پورې اړونده یسـتم او ـسرتګرتي په هرپس يو ټايپ ويروـس  انتاناتو   پیشـوګانو کې په د تنفيسـ ـس

څرنګه چې په آسونو کې د خولې له او په ورته توګه د آـسونو د هرپس په ويروـسونو اغېزې لري. خو 

 (.368:4الرې د تطبيق څخه وروسته ټاکيل غلطت نه تشکېلوي نو نه تطبيق کېږي )

اره د  ډوز ه کې    Pacheco’s یې د مرغـانو لـپ ه درملـن اروغي ـپ ه     80mg/kgـن د خولې د الرې د اـت

دعصيل د الرې د اته ساعته په وقفه رسه. ددې څخه  عالوه    40mg/kgساعته په وقفه رسه  يا هم 

د پنځه فيصـده ملهم په توګه  په جلد باندې ترينه اسـتفاده کېږي شـپږ ځله د ورځې د لسـو ورځو 

رګ د الرې د   10mg/kg-5او    mg 500لپاره. د زرقي پوډري ـشکلونه هم لري چې په یو ويال کې  

انو کې د هرپس د ه پشـــوـګ اده کېږي. ـپ ه اســـتـف ار تريـن اتو    د لســـو ورځو دـپ اـن ه    انـت داوي ـپ د ـت

 کېږي.ورکول لپاره د اوه ځخه تر لسو ورځو   15mg/kgتابليتونه  د خولې د الرې   200mgموخه

ه   ه د رګ دالرې ـپ اره زهري اثرات ولري او هم ـک ه دوا د جني لـپ دای ش دـغ تیږي رسه زرق  کـې

 د پ تورګو د زهريت امکان شته دي.ش، نو 
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 ګانسیکلووير     

ــاختامن په لحاظ یوازې په اړخيزه     acyclovirد  ــایکلوير رسه  د س ــنوعې انالوګ دي او د س مص

ته   Acyclovirوـصل کېدو رسه ده. د تاثري ميکانيزم یې  برخه کې د هایدروکيسـ متيل د ګروپ په

  Cytomegalovirusورته دي. د هرپس په ټولو ويروســونو باندې موثريت لري، په خاصــه توکه په  

ــتعامل زياتره په وترنري طبابت پورې محدود ده. د  باندې. د زهري اغيزو د درلودلو په وجه یې اس

ــو ورځو لپاره. ېالر  رګ د د  10mg /kgتطبيق مقداریې     ۵۰۰دغه درمل د  ځخه اوه ځخه تر لس

 .(2350:6) امه ويالونو په څري تهيه شوی دیګر مييل  

Reverse transcriptase کونکې  منعه 

 زودوودېن  

ــانانو    Retrovirusesد تامييدين انالوګ دي د   ــونو باندې موثزيت لري، په انسـ په ګروپ وايروسـ

کېږي.     Immune deficiency virus (HIV) کې د   ترينــه اســـتفــاده  پــه موخــه  تــداوي   د 

Zidovudine   د ميزـبان ـپه حجراتو کې د ـفاســـفورليشـــن عملیې ـپه وســـيـله ـپهZidovudine 

triphosphate  بدلیږي  او په انتخايب توګه د ويروکreverse transcription    عمليه نهي کوي

د ويروس د ډي اين اې رسه ځان ګډوي  او په دي توګه د ډي اين اې د رشتو د اوږدېدلو مخنيوي 

 جوړولو عملیې ته توقف ورکوي.کوي او د ډي اين اې د 

واقعاتو په درملنه او په وترنري طبابت کې د پیشــوګانو د   AIDSڅخه د انســان     Zidovudineد   

Feline immune deficiency (FID) ,    انفکسـنونو اوfeline leukemia virus (FLV)  په درملنه

ورځې وخت ونييســـ.    کې کار اخيســـتل کېږي. د حيوان رغيدنه ممکن لســـو څخه تر څوارلســـو 

وزن د ـبدن د خولې د الرې ـپه دوه ـنه تر څلورو ډوزونو کې حيوان ته    10mg/kg-5دتطبيق مـقدار 

 بايد کايف مقدار اوبه په اختيار کې ورکړای ش.

ګرامه پيشـــوګانو ته دوه يا دري مييل    ۱۰-۵ليرت رشبت شـــکل  مييل ګرامه مييل    ۱۰زودو ويدين  

تر دری ځيل په  زرقی محلول په ـشکل د پوـستکې الندې دوه    مييل  ۱۰ځيل په ور  کې او يا هم 

 .((2350:6ور  کې ورکول کېږي
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 د پروتيز انزايم منعه کونکې 

 سانکويناوير  

دا لومړی درمل دی چې د انسـان د ايډز ناروغۍ په تداوي کې ترې اسـتفاده شـوې. دغه ماده په  

د پروتيز په ځای باندې اتصـال مومي او د ويروس د     HIVراګرځيدونکې او يا هم په فعاله توګه د 

ه چې د  ارتيکلوـن ه  ـپ اثريه کوي. د ويروس هـغ ه مـت دـن د جوړـي اـي ــه کې د پويل پپـت ه پروســ بلوغ ـپ

کويناوير په موجودېت کې چوړيږي. انتان خاـصيت نه لري. دغه ماده په دوه ډوله مارکېټ ته  ـسان

عرضــه شــوي  چې يو یې د نرم جالتي او بل یې د ســخت جالتي کپســولونه دي. د نرم جالتي 

شــکلونه یې د ســخت جالتي شــکل په پرتله دري چنده ويني ته د ننوتلو توان لري. ددغې دوا د 

 (.1040:11) ه خفيف د هضمي سیستم نا راختي دهتو له جملې څخجانبي اثرا

Translation  څخه مخنيوي کونکي مواد   

 اينرتفريونونه  

ونو يو ګروپ دي چې  د يت لرونکو د حجرو څـخه آزاديږي، لږ تر لږه ـپه ورـته حجراتو کې  پروتييند  

دواړو څخه منځته راځي او د ويروســونو   پروتيياو  R.N.Aد ميتابوليتيکې موثرو موادو په توګه  د  

اينرتفريينونه د بدن د طبعي ميکانيزم  ضـد غري اختصـايص اثرات په ويروسـونو باندې تررسه کوي.

همه برخه  تـشکېلوي . په دغه برخه کې کوـښښ ـشوي دي تر څو داـسې درمل  جوړي کړای ش م

ا هم خپلـه اينرتفريون اســـتعامل ش تر څو ويروک  ک کړي او ـي چې اينرتفريون جوړول تحرـي

ناروغي پري تداوي کړای ش. په تجربوي توګه په څارويو کې اينرتفريينونه  انتي اګونيـست اثرات 

ه کوي دازه ـبه  مييل    ۳۲۰. ـکه چېرې   را منځـت ه د ورکړی ش، نو د اينرتفريون اـن ګراـمه چرګوړو ـت

 .(780:5)ې وړ اندازې رسه را کمه کړای شپکې د کتن

ه شـــو کوالی چې د يوي نوعې اينرتفريون بلې   ه پورې تړيل دي او ـن ه نوـع اتره ـپ ه زـي اينرتفريينوـن

ه اينرتفريون پ ه تطبیق کړو. معموالَ درې نوـع ا نوعې ـت ا او بيـت اـم ا ـګ دل شـــوي دي چې د الـف يپـن

ال د   ه اوس مـه ارت دي. اينرتفريونوـن ه عـب   Recombinant DNA technologyاينرتفريينونو څـخ
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ـپه وســـیـله منځـته راځي. اينرتفريينوـنه د حجري ـپه ســـطحي اـخذو ـباـندې ن ـــيل او د ويروس د 

 (.221:7زياتوايل  مختلفي مرخيل متاثیره کوي)

يونـهه د عضـــلې ، پوســـتکې الـندې او ـيا هم خولې ـله الرې يو ـځل ـپه اوه ورځې کې    ۱۵-۳۰ ډوز

 .(1239:10)في څخه وروسته د اوو ورځو لپارهديوي وق

   موادد معافيتي سیستم حاميه کونکې 

 ليواميزول 

کله چې ليواميزول د چنجیو ـضد درمل په توګه معريف کړ ـشو، له معريف څخه وروـسته يوه د زيات  

مـتي لرونکو دواوو څخه وـشمېرل ـشوه او په زياتره حاالتو کې دغه دوا د معافيتي ـسیـستم د عمل 

په    ِجو د زياتيدو رسه ملګري وه. وروســته بيا څيړنو دا وښــودله چې کله معافيتي ســیســتم د چني

ک کوي او ممکن دي چې د  افيتي حجرات تحرـي ه ضـــعيف کړای ش، نو ليواميزول مـع وســـیـل

ــتم  ــیس دوهمي عکس العمل ته زياتوايل ورکړي، خو په هغو څارويو کې چې معافيتي   معافيتي س

ســـیســـتم یې فعال وي کم تاثیر لري. په غواوو کې د وچوايل په دوران کې د غوالنځې التهاب او 

 وروسته د لنګوال څخه د تيونو التهاب د ليواميزول په وسیله په څرګند ډول را کم کړای شوي ده.

چې د ويروک اسهال عفون رينوتراکېت اخته وي د ليواميزول د تطبیق په    په هغو خوسکېو کې 

 .(۵۰6 :1ترڅ کې ژر رغيديل دي)

ګرامه په  مييل   ۲،۵-۱،۲۵په مرغانو کې د ـضعیف معافيتي ـسیـستم د تحریک کونکې په توګه د    

لـيت ـته  حجراتو د تکه او فـعال کـېدو او تحرـیک ـپه وســـیـله د مونوســــايتونو فـعا   Tتطبیق رسه د  

 .(۲6۵: 2چهکتيا ورکوي او د فاګوسايتونو د فاګوسیتوزز او کېموتاکسیس عمليه تحريک کوي)
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 د فصل لنډيز 

د فنګســونو ضــد دواوې هغه درمل دي چې پرته له دې چې میزبان ته تاوان ورســوي، په انتخايب 

)موضـــوعي( او  الـندېزنو  توـګه د فنګســـونو وده تکه دروي او ـیا یې ـله منـځه وړي او ـپه ســـطحي  

 mold نجي په دوه ګروپه ویـشل ـشوي یو یيک( ډول رسه اـستعامل لری. پاتوجنيک في)ـسیـستم

ښـه    yeastاو د   Aspergillus fumigatus دي چې د مولډ يا پپنکو ښـه مثال  yeast او بل یې 

واناتو کې په دوه د کلینيک له  نقطه نظره فنګســی اانتانات په حی ده.  Candida albicansمثال 

ډوله طبقه بندی ـشویدی. د فنګـسونو په ـضد  چې کومي دواوې اـستعامليپی   د هغوی د تطبیق 

 د الرې  په اساس په دوو ګروپونو ویشل شویدي.

(  د سـیسـتمک دواوو ښـه  Topical antifungal drugsاو  موضـوعي دواوې ) ک مواد  يسـیسـتم

لپاره   انتاناتو   مثالونه  نيـستاتي او نتومايـسي ده خو ګريزوفلوين په ـسیـستميک ډول د موـضوعي

اـستعامليداي ش. د فنګس ضـد موضـوعي دواوو څخه يو مهم ګروپ د ازولونو دي چې په تداوي  

ــو  ــونو په وړاندې د عضـ ــتعامل لوړه کچه لري. ددې څخه عالوه د فنګسـ ــحمي کې د اسـ ي او شـ

 اسیدونو څخه هم کار اخيستل کېږي. 

اجـباری پرازيتونه دي کوم چې  په خپـله وده نه ش کوالی او د خـپل   وايروســـونه داخل الحجروی

ونو هسـتوي اسـيدونو  څخه اسـتفاده کوي. پروتيينتکه په لپاره د ژوندي ميزبان حجراتو او انرژي 

ه تجريد ـشوي مواد دي کوم چې د وايروـسونو د ي اـسيدو څخِِ زياتره د ويروس ـضد درمل  د هـستو 

ار اين ا او ډي آين آ(  د تشـکېل  او تنظيم په پروسـه کې مداخله کوي . ددې  ) هسـتوي اسـيدونو 

برـسريه دغه ډله درمل  ممکن د ويرک د یوځای وايل په مختلفو پروـسو کې مداخله وکړی. لکه د 

روس وـي ـحـجرې رسه،د  د  ــان  زب ـي ـم د  وايل  وځــای  ـی ،د   وـیروس  ـحـجره  ــه  پ ــان  زب ـي ـم د  ــدل  وـڅي ـل

ترانســمريپشــن راګرځيدل، د ويروســونو د یوځای وايل څخه مخنيوي، او د بلوغ مخنيوي. د دغه 

ــمېر درمل   ــوي. په وړو څارويو کې یې يو ش ــاس ش ډله دواوو طبقه بندي د تاثري د ميکانيزم په اس
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س ضـــد دواوو په وســـیله د اســـتعامل لري خو په لويو څارويو کې دومره نه اســـتعامليږي. د ويرو 

 واکسینونو انکشاي يو مهم اصل دي.تداوه ترڅنګه د مخنيوي په موخه د 
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 د فصل پوښتني 

 فنګيس انتانات  په څو ګروپونو ويشل شوي دي؟.۱

ــوي دي او په هر  . ۲ ــل ش ــاس په کومو ګروپونو وېش ــد درمل  د تطبيق د الرې په اس د فنګس ض

 .ګروپ کې کوم درمل  شامل دي

 فنګس ضد درمل  د کوم ميکانيزم په اساس فنګسونه له منځه وړي؟ د .۳

 کې موثر او کم تر کمه څومره مودې لپاره استعامل ش؟ انتاناتو  ګريزو فالوين په کومو . ۴

ــد دواوو په ګرو . ۵ ــونو ضـ پ کې کوم انتي کوم انتي بيوتيکونه د فنګس وده تحريکوي او د فنګسـ

 بيوتيکونه شامل دي.

 ويروس ضد دواووي په کوم اساس په کومو ګروپونو ويشل شوي دي؟د . 6

 اسیکلووير په کومو ويروسونو اغيزه لري؟ . ۷

 ومو ويروس ضد دواوو څخه کار اخلو.د انفلوينزا د ويروس په وړاندې د ک. ۸

کومې متباديل الرې څخه  د ويروک ناروغيو د تداوه ترڅنګ د هغوی د مخنيوي په خاطر له   .۹

 اخلو.کار و 
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 اتم فصل  .۱۳

رسطان شيموتراپيد                 .14  

د وترنري طبابت په برخه کې رسطان ناروغي د وړوکو کورنيو څارويو په خاصه توګه پیشوګانو او سپيانو  

د مړينې او اخته کېدنې د مهمو الملونو څخه ده او څومره چې ددغې ناروغي او د هغې د تشخیص په  

 . ( 330:4هم اړتيا زياتوالی مومي ) اړه عامه پوهاوی زياتيږي، په همغه اندازه د تداوه په برخه کې  

د  غیر نورمالو حجراتو کتله ده چې د شکل له رويه  نورمايل معلوميږي،   (  Neoplasmتومور يا  رسطان ) 

 .( 290:6) کوي او د بدن په مصارفو منو کوي   خو هغه دندې چې نورمال حجرات یې تر رسه کوي، نه تر رسه 

يو د بل په ځای استعامل لري، خو د تومور اصطالح  که څه هم دغه دواړه کليمي وخت په وخت  

نه وي) يا هم  په سليم )  334:4عامه او کېدای ش رسطان وي او  (. دغه حجرات کېدای ش  

benign  شکل وي  کومي چې کپسويل جوړښت لري بل ځای نه را ټوکېږي او که ويستل ش نو )

ي کوم چې کومي چې کپسويل جوړښت  ( شکل و malignantبيا منځته نه راځي.  يا هم په خبيث )

نه لري بل ځای را ټوکېږي او که وايستل ش، نو بيا منځته راځي. په حقيقت کې رسطان حجرات  

ري څخه منځته راځي، په ډي اين اي کې تغري راځي چې په ترڅ کې یې د  يد نومالو حجراتو د تغ

يا رسطان منځته   او  فعاليدلو  فعاليدلو سبب  تومور ضعيفونکو موادو د  ابتدایې موادو د  راوړونکو 

د وترنري په برخه    .(290:6ګرځي. په نوماله توګه رسطان حجرات په بدن کې له منځه وړل کېږي )

کې د رسطان ضد شيموتراپي څخه موخه دا ده چې  په وخت رسه د هستولوژيکې معايناتو  په  

ناروغ د ژوند موده او کېفيت ښه ش.  وسیله  تشخيص  کلينيکې مرحله یې تثبت  او پدې توګه د 

له بيل خوا څخه په رسطان حجراتو کې وده ډېره ګړنده او په هرو لس زره حجراتو کې يوه حجره  

په کسبي توګه جنيهيکې تغري مومي پرته له دي چې د رسطان ضد موادو په وسیله شیموتراپي تر  

ي په لومړی رس کې تر رسه ش. د  رسه ش نو پدې توګه رضوري خربه ده  که ممکنه وي   تداو 

را منځته کېږي لکه   په وسیله   په دغو حجراتو کې د داسې ميکانيزمونو  په وړاندې مقاومت  دوا 
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څرنګه چې د انتي بيوتيکونو په وړاندې منځته راځي. نو ددې له پاره چې له يوي خوا د مقاومت د  

تو ودو ورو او يا په موثره توګه له  منځته راتلو څخه مخنيوي شوي او د بيل خوا د رسطان حجرا

منځه يوړل ش نو الزمه ده چې په یو مهال د څو درملو څخه کار واخيستل ش او دوا په  داسې 

 .(417:2)  لوړ مقدار رسه استعامل ش چې  بد زهري اثرات منځته را نه وړي

یله د رسطان حجراتو د رسطانی حجراتو تداوي په مختلفو طريقو رسه تررسه کېږي، لکه د دوا په وس

له منځه وړنه) شیموتراپي( زياتره په خبيثو رسطانونو کې ، جراحي زياتره په سختو سليمو رسطانونو 

کې، د اشعي استعامل او د معافيتي سیستم ته تغري ورکونکو موادو استعامل په وسیله تر رسه ش  

 .(334:4)له منځه وړالی شو   ه رسطان حجراتچې په ټولو کې هدي داده چې څرنګه په موثره توګ

 د رسطان ضد درملو طبقه بندي

 .( Cytotoxic Drugsالف . هغه درمل چې په مستقيمه توګه په حجراتو اغيزه کوي)  

 .د غه ډله درمل په خپل وار رسه په الندې برخو وېشل شوي دي

 ( Alkalating agentsالکايل کونکې درمل )   .۱

نایرتوجن مستاردونه ) مکلوریتامین هایدروکلوراید، سیکلو فسفاميد ، کلورامبوسیل، او مي پاالن(  

لوموستي،  )کارموستي،  نايرتوسويوريا،  بوسلفان(،  الکايل سلفونيت)  تيوتيپا(   ( اميدونه  اتيلي 

 .سرتپتوزوسین( تريازين) ديکاربازين (

 ( Antimetabolitesد ميتابوليتونو ضد درمل )  .۲

مواد)   اکونيست  انتي  پيورين  د  تريکزیت(،  مواد)ميتو  اګونيست  انتي  اسید  فوليک    6د 

او    6مرکاپتوپيورين،   مواد)فلورويوراسیل  اګونيست  انتي  پريمييدين  ازاتیوپرين(د  او  ګواني  تيو 

  .سیهارابي(

 (Natural productsطبعي مواد )   .۳

بيلومايسي(   او  ازاتیوپرين   ، )اکهینومايسي ډي،ډوکسوروبيسین  بيوتيکونه  انتي  سیتوتوکسیک 

او   ډيزين  وين  بالستي،  وين  کرستي،  وين   ( الکالویېدونه  وينکا  اسپاراجيلیز(  ال   ( انزاميونه 

 وينوريلبین(
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 (  Miscellaneous Agentsمتفرقه مواد )  .۴

) سیسپالتي( د يوريا مشتقات ) هايدروکيس یوريا( ادرينال کورتيکس برخې      پالتينيوم کامپليکس

 .ضغيفونکې ) ميهوټان( ټاکزانونه) پالسيتاکسیل، ډوک ټاکسیل( هایدرازين ) پروکاربازين(

 .(Radioactive Isotopesراډیواکتیف ايزوتوپونه )   .۵

 .(۱۳۱سودېم ايودايد ) پي ( ۳۲سودېم فاسفيت )پي 

ورکوي) تغري  ته  هومونونو  انساجو  د  چې  درمل  هغه   Drugs acting by altering tissueب. 

hormonal milieu ). 

 .(Corticosteroidsکوسرتيکوسرتويدونه )  .۱

 پريدنيزولون          

 .(Estrogensاسرتوجنونه ) .۲

 .داي ايتيل اسرتيل بسرتول او اسرتاديول         

 .(Progestin’s پروجسرتونونه ) .۳

 مجسرتول اسیتیت       

 .(Androgens اندروجنونه )  .۴

 .وسرتون تست

 .(Antiestrogens د اسرتوجن ضد مواد ) .۵

 .تيموکيس في      

 .(Thyroid hormones د تريویېد هومونونه )  .6

 .تريوکسي       

 الف . هغه درمل چې په مستقيمه توګه په حجراتو اغيزه کوي  

دغه ګروپ درمل د قوي زهري فارمکولوژيکې اثراتو درلودونکي دي او په هغه حجراتو باندې قوي  

هکه وده کوي چې دغه ډول اثرات  د رسطان ضد شيموتراپي په برخه کې  مهم  اغيزه لري، چې چ

 .(1359:7دي. دغه ډله درمل د ابتدایې رسطان ضد دوواوو څخه شمېرل کېږي)
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 الکايل کونکې درمل  

کې د الکايل ګروپ کې ځای په ځای     DNAدا هغه ډله درمل دي چې د هايدروجن یو اتم  په  

موقعيت کې منځته راځي     N7د ګواني برخې په     DNAکوي او هغه وروستي تعامالت چې د  

څخه د کاپي اخيستلو مخه نيول کېږي. ددغه ګروپ    DNAري واقع کېږي او په دي توګه د  يتغ

ګرځيداي ش. ددغه زياتره درمل د موټیشن، رسطان زیږونکو او د سو شکل د منځته راتلو سبب  

ګروپ په مناينده ګي دځینې مستحرضاتو څخه  په دغه برخه کې يادونه کېږي. دغه ډله درمل د 

وترنري طبابت په برخه کې د رسطان ضد درملو په منځ ګې تر ټولو زيات استعامل لرونکي درمل 

مومي او دغه    تومورونه ددغه ګروپ د يوي  دوا په وړاندې  په اهسته ډول مقاومت  .(1359:7دي)

 .(789:7مقاومت په  متقابل شکل  ممکن  د الکايل کونکو موادو په ټول ګروپ کې منځته راش)

 نايرتوجن مستاردونه   

نايرتوجن مستاردونه  د الکايل کونکو درملو د عمومي ګروپ يو عام استعامل لرونکي فرعي  ګروپ  

میاوي لحاظ د سلفر مستارډ ګاز ته ورته  ده، چې په وترنري طبابت کې ترينه استفاده کېږي. په کې

شو  استفاده  کې  جنګ  جهان  لومړي  په  چې  څخه  کوم  د  لري  سیکلو    .(1359:7)  يوايل  د 

 فاسفاميد څخه ددغه ګروپ د مناينده په توګه ترينه يادونه کېږي.

 سايکلو فسفاميد  

او د قوي   سايکلو فسفاميد د سایکلو فسفاميد څخه په وترنري طبابت کې زياته استفاده کېږي 

په يوځایې شکل د ملفو  نورو درملو رسه  يا  یوازې  په  الکيل کونکو موادو د جملې څخه ده چې 

کې   تومورونو  په  مثان  اود  تومورونو  وړ  انتقال  د  مقاربتي   ، سیتوم  ماستو  سارکوما،  سارکوما، 

امليږي. سايکلو فسفاميد د ځګر د مايکروزومال انزاميونو په وسیله فعال ګرځي نو پدې توګه  استع

په هغه څارويو کې چې د ځګر ستونزې ولري بايد استعامل نه ش. د سايکلو فسفاميد د فعاليدلو 

پريدنيزولونو   د  د ځګر پروسه  وسیله چې  په  درملو  هغو  نیيس    او  مخه  فعاليت څخه  د  انزاميونه 

ريږي نو بايد وررسه استعامل نه ش. په سپيانو کې ددغه مادې استعامل د هډوکې د مغز د  ود
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ضعيفه کېدو او د مثان وينه ورکونکې التهاب سبب ګرځي. په سپيانو کې یې  بد اثرات په هضمي  

 سیستم پور ي اړه لري او زياتره د يب اشتهاي زړه بدوايل او استفراق سبب ګرځي.

رسطان ضد او د معافيت سیستم د ضغيفونکې په توګه په سپيانو او پشو ګانو    ددغه مادې څخه د

د ترانسکرپشن  او رپليکېشن په عمليه کې مداخله کوي او پدې     DNAکې استفاده کېږي.  د  

د  سیستم  معافيتي  د  فسفاميد  سايکلو  کوي.  مداخله  کې  دنده  په   اسیدونو   هستوي  د  توګه 

ضغيفونکې په توګه د سپينو کروياتو جوړيدل  او انتي باډی جوړيدل کموي خو ميکانيزم یې تر  

ه حاالت چې ياد دوه حالته د بدن په ګهه نه وي استعامل  اوسه سم معلوم نه ده ، نو پدې توګه هغ

   .(۲۰۳،۲۰۴:۵) يو کې موقتي شنډوايل منځته راوړي نه ش.  ممګن په نرو څارو

د تطبيق مقدار د استعامل د مورد او رسطان حالت په نظر کې نيولو رسه د داخيل علم د   :ډوز

کې   ټوله  په  خو  تنظميږي،  مخې  له  پروتوکولونو  تطبيق صورت  ځانګړو  مقدارونو رسه  الندې  په 

 نييس.

ګرامه په مرت مربع ساحه د بدن د مييل   ۵۰د سپيانو او پیشوګانو له پاره د تطبيق مقدار رشوع د 

پوستکې محاسبه او په هر څلروي ت ساعته کې يو ځل  خولې او یا هم د رګ د الرې د څلورو ورځو 

ورځې   ۷-۴له پاره تطبيق کېږي. د تومور شکل او نورو دوواوو يو ځای وايل ته په کتو دغه مقدار د 

ګرامه تابليتو او  تعقیم شوو بوتلونو کې  مييل    ۵۰او    ۲۵موده کې يو ځل  بيا بيا تکرار مومي. دوا د  

 .(۷۸۹:۳) ه شکل تهيه  او د استفادې وړ دهد پوډر پ 

 اتيلني امينونه  

 ده.   Thiotepaدا هم د الکايل کونکو رسطان ضد موادو  يو فرعي ګروپ دی چې مهم مناينده یې  

 

    تيوتيپا 

اوبو او الکولو کې  په ازاد ډول د انحالل قابليت تيوتيپا نرم  سپي کرستاي پوډر شکل لری چې په  

د ګروپ مناينده ده چې اوس مهال   (. تراي ايتيلي تيو فاسفوراميد د اتيلي امينونو  6:1364لري )
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ددغه دوا ( .  ۷۹۰:  ۴په وترنري طبابت  کې  د کم محفوریت په وجه  دومره استعامل نه لري)  

او د بدن د خاليګاه د ننه الرې څخه د ايفيوژن ورکونکو   څخه  په سیستميکه توګه  د  کارسینوما  

نيو پالزم په ضد استعامل لري. دغه دوا قوي موتوجنيک،  او ترياتو جنيک خاصيت لري نو په دي  

 (. ۷۵۵:۵اساس په حامله څارويو کې استعامل نه ش)

د خولې له الرې ډېره کمه جذبيږي نو په همدي وجه د همدي الرې څخه  دومره استعامل  نه   

(. دغه دوا د رګ د الرې استعامل لری خو د سږو د ميتاستازز په صورت کې د  ۱۳6۴:۷لري )  

عضلې او د مثان د انتقالی سلويل تومورونو په صورت کې د وزيکولر الرې تطبيق کېږي. د مثان  

 کتيرت د الرې څخه  تطبيق کېږي.   رونو په صورت کې دوا د مثان دد تومو 

ګرامه په مرت مربع ساحه د بدن  او د  مييل    ۰،۵-۰،۲د بدن د خاليګاه د ننه الرې څخه  په سپيانو کې     : ډوز 

ګرامه په مرت مربع ساحه زیات  مييل    ۳۰مثان د تومورونو په صورت کې د مثان د کاتیرت د الرې بايد مقدار د  

ګرامه په مرت  مييل    ۴-۲ګرامه په مرت مربع د بدن په اونۍ کې يو ځل یا هم   مييل    ۹نه ش.   د رګ له الرې  

 . ( ۱۳6۵:۷( )  ۷۵۵:۵مربع وزن په څو ډوزونو کې  هره اومه ور  د اته وي ت ورخو د مودې د پاره ) 

  بوسلفان

سپي کرستايل پوډر شکل لري چې په الکولو کې په کمه او په اوبو کې په زياته اندازه د انحالل   

ګرانولوسايتيک مزمن ليکميیایې تومورونو ضد مادې به توګه   په وړوکو څارويو کې     .قابليت لري

مه  ګرامييل  ۱۲۰یي د په وړوکې موږک کې   LD50د خولې له الرې استعامليږي. د حاد تسموم 

 په کېلو وزن او د اوزدي مودې استعامل یې د هډوکې د مغز د ضعيفوايل سبب ګرځي. 

ګرامه په مرت مربع د بدن په ور  کې يو ځل د دوو اونیو لپاره  مييل    ۴-۳په وړوکو څارويو کې   :دوز 

ته ورسید نو تطبيق یې بند ګړئ. ددغه    ۱۵۰۰۰استعامليږي . که چېرې د سپينو کروياتو تعداد د  

ګرامه شکل څخه یې  مييل    ۲دوا وترنري منل شوي شکل موجود نه دي او زياتره د انسان  ميلران  

 . (۱۰۳:۵)استفاده کېږي
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 وسويريا  نايرت

 (. ۴۲۰:۲دغه مرکبات په شحم کې منحل او په ښه ډول د ويني مغز د باريرونو څخه ترييږي) 

  لوموستني 

دغه ماده د تومور ضد د پراخ موثريت لرونکي ماده ده، زيړ پوډر شکل په اوبو کې د انحالل فابليت  

نه لري خو په  الکولو کې د انحالل قابليت لري. نوموړي ماده په رسطان حجراتو باندې خپيل  

له الرې  کلورو ايتيل کاربينيم ايون د الکايل کولو له د پروک    ۲اغېزې د غري انزاميي تخريب د  

اچوي. دغه قوي الکرتوفيليک ايون  د مختلفو موادو لکه  ګواني ،سايتيدين او اديني د پاته شونو  

   DNAونو د الکايل کېدو سبب ګرځي.  د  پروتييناو     DNAرسه د قوي يو ځای وايل په وجه  د  

 (. ۱۳6۵:۷د نسخه اخيستنۍ مخه نييس )  RNAالکايل کېدنه د 

 پ برخې لوکوميا او  د مغز تومورونو  ليمفوميا هستوسايتيک سارکوما   د لوموستي څخه د منن

په تداوه کې کار اخيل. ددې برسريه د ماست حجراتو  په سارکوما  کې  په سپيانو او پ و ګانو 

د   په  کې  ځګر  په  وروسته  څخه  جذب  د  او  جذبيږي  ښه  الرې  له  خولې  .د  کوي  استفاده  کې 

 . (۴۲۰:۲)موثر شکل بدليږيزم په تر  کې په ميتابولي

ګرامه په يو مرت مربع د بدن سطحه باندې تطبيق  مييل    6۰د مغز د تومورونو په تداوي کې    :دوز

د بدن سطحه باندې تطبيق    ګرامه په يو مرت مربعمييل    ۸۰کېږي که چېرې زهريت کم وي تر  

 .(۱۳66:۷) کولی شو 

 تريازينونه  

     ديکاربازين      

د نيو پالزم ضد ماده په يب رنګه کرستايل جامد شکل  په اوبو او الکولو کې په کمه اندازه حل  

کېږي . ديکاربازين په سپيانو کې د ليمفوما، د نرمو انساجو سارکوما او ميالنوما د تداوي په منظور  
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رکوما ) د استفاده کېږي. د دوکسو ريبيسین او ديکاربازين یو ځای استعامل ارزونه د ليمفو سا

هډوکو د سارکوما په شمول ( د تداوي په برخه کې تررسه شوي ده. ديکاربازين د خولې له الرې  

ډېر کم جذبيږي نو په همدي وجه د ددغې الرې څخه نه استعامليږي او زياتره استعامل یې د رګ  

ې اطراح  د الرې څخه ده. په ځګر کې په چهکې رسه ميتابوليزه کېږي او د ادرار د الرې څخه ی 

. ددغې (۲۱۲:۵صورت نييس. په ځګر کې یې غلطت لوړ او په کمه اندازه د باريرونو څخه ترييږي)

په پوره  مادې څخه په پیشوګانو کې استفاده نه کېږي ځکه چې ددغې مادې د ميتابوليزم  له پاره  

 .(۴۲۲:۲) اندازه انزاميونه نه لري

ورځو    ۵-ه په ور  کې سپيانو ته. دغه مقدار د اګرامه د بدن په مرت مربع سطحمييل    ۲۰۰د    :دوز

( د تطبيق څخه مخکې د استفراق ضد مادې په  ۷۹۱:۳په موده  په درې اونیو تکرارېدای ش. )

 (. ۴۲۲:۲ (شی ورکړل ondansetron يا      dolasetronممګننه توګه 

 د ميتابوليتونو ضد درمل  .۱

د ميتابوليتونو ضد درمل د رسطان ضد داخيل موادو ته ورته مواد دي چې په نورماله توګه د بدن  

د حجراتو په فعاليتونو کې برخه اخيل نو پدې توګه دغه مواد په رقابتي شکل  د طبيعي موادو رسه  

رسه يوځای او هستوي اسیدونو   RNA  یا    DNAد ځانګړو انزاميونو رسه يوځای کېږي او يا هم د  

د جوړيدو مخه نييس.  زياتره یې د حجروي دوران په ځانګړي مرحله کې اغيزه کونکې درمل دي   

کې اغيزه کوي. زياتره عام استعامل لرونکي د ميتابوليتونو     S-phase  جوړولو په     DNAچې د  

 . (۱۳6۸:۷) يورين او پایرمييدين ته ورته ديضد درمل د فوليک اسید، پ

 د فوليک اسید انتي اګونيست مواد 

  ميتو تريکزیت 

ددغې مادې څخه مخکې د سارکوما ليمفوما او کارسینوما په ضد استفاده کېدله خو ددې څخه 

عالوه د معافيت سیستم د ضعيف کونکې مادې په توګه هم ترينه استفاده کېږي. په سپيانو او پ و  
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 ګانو کې د رګ د الرې د رسطان ضد دوا په توګه ترينه استفاده کېږي.  دغه دوا د ديهایدرو فوليک

اسید ريډکتاز انزايم منعه کوي او پدې توګه  د ديهایدرو فوليک اسید بدليدن مخه په  ديهایدرو  

فوليک اسید نييس کوم چې د پيورين او پایرمييدين د جوړولو له پاره رضوري ده. د خولې له الرې  

يا د   تطبيق په صورت کې د جذب مقدار د تطبيق په مقدار پورې اړه لري او د جذب څخه وروسته

رګ د الرې د تطبيق څخه وروسته د بدن نورو انساجو ته توزیع خو مغز ته نه توزیع کېږي. پرته د  

ځګر له ميتابوليزم څخه له بدن څخه د پ تورګي له الرې د ګلومريويل فلرتيشن او تيوبولونو د  

 . (۴۲۴:۲ (ترشا له الرې اطراح کېږي

ګرامه په مرت مربع بدن سطحه د  مييل    ۲څخه     سپيانو ته د خولې او يا هم د رګ د الرې   : دوز

 دفعات دزهري اثراتو په اساس تعي کېدای ش. ډوزورځې يو ځل 

ځله    ۳-۲ګرامه په مرت مربع بدن سطحه د خولې له الرې په اونۍ کې  مييل     ۲،۵پ وګتنو ته  

(۳۷۰:۷) . 

 د پيورين انتي اکونيست مواد 

    مرکاپتوپيورين   -6

 او    DNAد پيورين انالوګ او په حجره کې د فاسفوريليشن د عملیې رسه مخ کېږي. دغه ماده د  

RNA   زيړ کم رنګه کرستايل پوډر ده په اوبو کې     .(۴۲۵:۲)  دجوړيدو څو ګون مرحيل منعه کوي

عامل  په کمه اندازه د حليدو وړ په انسان طبابت کې زياته په وترنري طبابت برخه کې په پراخ  است

، ليکو سارکوما واقعاتو ، د ريوماتويد مفصلونو  ه همدي اساس یوازې د ملفوسارکومانه لري. نو پ

(. د خولې له الرې جذب یې  ۱۳۷۰:۷التهاب او د خپل رسه معافيت په واقعاتو کې استعامليزي)

ترييږي،  متفاوت لري او نا مکمل دي د جذب څخه وروسته د بدن ټولو برخو ته توزيع او مغز ته هم  

 . ( ۴۲۵:۲) ره نه ده چې تداوي پري تر رسه شخو غلطت یې په مغز کې دوم

ګرامه په مرت مربع بدن سطحه د ورځې يو ځل او  مييل    ۵۰سپيانو ته د خولې   الرې څخه   :  دوز

 . (۱۳۷۰:۷)رت وي یو نه بله ور  استعامليږيکه رضو 
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 د پريمييدين انتي اګونيست مواد 

 فلورويوراسیل  

فلورويوراسیل  څخه په هغو تومورونو په تداوه او درملنه کې کار اخيستل کېږي کوم چې ورو    -۵د  

هضمي سیستم، ځګر او سږو غوالنځي غدواتو کارسينوما ،د  ه لري او جامد تومورونه دي لکه دود

 . تومورونه

يصده کريم څخه د  سکواموس پوستکې سطحي او بنسهیزو حجراتو   فلورويوراسیل  د  پنځه ف  -۵د  

په تداوي کې کار اخيستل کېږي) نادر    .(۱۳۷۲:۷د تومورونو  په  په کلينيک کې فلورويوراسیل 

ډول په سپيانو او استعامل لري، خو په پ و ګانو کې د عصبي زهريت يا نيوروتاکسیستي د منځته 

راتلو سبب ګرځي نو په همدي وجه نه استعامليږي . که څه هم د انسان طبابت په برخه کې په  

کېږي  استفاده  دوا څخه  ددغې  واقعاتو کې  د    يو شمېر رسطان  برخې  کولون  د  سپيانو  په  خو 

 . ( ۳6۴:۴)دوو کېسونو راپور ورکړل شوي ده رسطان د تداوي په اړه د سیسپالتي رسه يو ځای د

ګرامه په مرت مربع بدن سطحه په اونۍ کې يو  مييل  ۲۰۰-۱۵۰سپيانو ته د خولې  له الرې  دوز: 

يل شکل په سپيانو کې د ملر فلورويوراسیل  په ج  -۵ځل په محفوره توګه استعامل شوي دي. د 

 په وسیله منځته راتلونکې سکواموس پوستکې حجراتو د رسطان د کنرتول په برخه کې موثر دي. 

 . (۳6۴:۴) عصبي زهريت په وجه نه استعامليږيپه پشوګانو کې د 

 عي مواد ي طب

 سیتوتوکسیک انتي بيوتيکونه  

او نيمه صناعي مواد دي چې د مايکرو اوګانيزمونو څخه په    انتي بيوتيکونه طبيعيِستوتوکِسک  

رسه د پيچليو ترکېباتو د جوړولو له الرې د هستوي اسیدونو  په جوړيدو کې    DNAالس راغيل او 

کېږي   استفاده  ترينه  کې  طبابت  وترنري  په  چې  درمل  ضد  تومور  د  مهمي  کوي.   مداخله 

او بيلومايسي څخه عبارت دي. ددې څخه عالوه   اکهینومايسي ډي،ډوکسوروبيسین ، ازاتیوپرين 

 چې ډېره استفاده نه ترينه کېږي.  يو شمېر نوري د تومور ضد انتي بيوتيکونه هم شته

 اکټینو مايسينونه
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اکتينو مايسينونه د کرومو پپتايد انتي بيوتيکونو د جملې څخه دي او ساختامن په لحاظ د امينو 

د   يو  اساس  په  جوړښت  د  يا  اسیدونو  ډکهينومايسي  کې  ګروپ  دغه  په  لري.  فرق  رسه  بل 

يموتراپي کې ترينه استفاده اکتينومايسي ډي يوازن اکتينو مايسي دی چې د رسطان ضد ش

 .( ۱۳۷۹:۷)کېږي

 ډکټينومايسني يا اکتينومايسني ډي

قوي د رسطان ضد انتي بيوتيک دي چې د اکتينو مایسس د مختلفو نوعو څخه په الس راځي.  

وترنري طبابت کې دومره  رو  په  اوبو کې منحل دي.   په  او  لري  پوډر شکل  ښانه سور کرستايل 

نرمو انساجو  او  په وړوکو څارويو کې د ملفو ريتيکولوالر نيوپالزم ، د هډوکې  نه لري .  استعامل 

(. په سپيانو کې درسطان ضد شيموتراپي  ۱۳۷۹:۷سارکوما، او خبيثه ميالوما په ضد استعامليږي)

ډګر ګې ډکهينومايسي يا اکتينومايسي ډي موثريت د ليمفوما په ضد دي چې موثريت یې د په  

اوو رسه يو ځای په پرتله  فيصدو پورې رک. په یوازې توګه یې موثريت د نورو تومور ضد دوو  ۰-۸۳

 . (۳۵۸:۴)زيات دي

ورځو لپاره هر اوه ورځې يو ځل اهسته   ۲۱ګرامه په مرت مربع ساحه د بدن د  مييل    ۱  –  ۰،۵د  :  دوز

د رګ د الرې تطبيق کړای ش. ټاکل شوي مقدار د نورمال فزيولوزيک سیروم ، پڼځه فيصده  

 .(۱۳۸۰:۷)  دقيقو په موده کې تطبيق کېږي  ۳۰-۲۰ډکسرتوز سريوم  يا مقطرو اوبو  رسه ګډ او د  

 يکونه  انرتاسیکلني انتي بيوت 

بيوتيکونه   انتي  انرتاسیکلي  انتي    د  لرونکي  زيات متي  کې  منځ  په  درملو  سايتوتوکسیک  د 

بيوتيکونه دي.  په ساختامن کې د ترتاسیکلي کړي لري چې ګلوکوزيد رابطی په وسیله د يو غري  

پروتوټايپ دوا  ډوکسوروبيسي  معمويل شکري  ډونوزامي رسه تړاک مونديل دي. د دغي ګروپ  

 . (۱۳۸۰:۷) ده

 ډوکسوروبيسني   
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دوکسوروبيسي هایدروکلورايد د انرتاسیکلي انتي بيوتيکونو پورې اړه لري او په وترنري طبابت  

کې د زيات متي لرونکي دوا ده. دغه دوا په انسان طبابت کې د مروجي دوا دانوربيسي رسه  

ونو او د نورو درملو رسه ډېره ورته ده. ډوکسوروبيسي په زياته اندازه د نرمو انساجو په سختو تومور 

د هډوکو  سارکوما  چې  په سپيانو کې د هډوکې د ماتيدن څخه وروسته منځته راځي د تداوي  

په منظور یې استعامليږي. د  هډوکې د مغز ضعف ، د هضمي سیستم اختالالت ددغۍ دوا د  

تامل شته جانبي عوارضو څخه دي چې د دوا د قطعه کولو څخه وروسته له مڼځه ځي. داسې اح

چې ازاد راديګلونه د ډوکسوروبيسي  په وسیله د قلبي مسموميتونه عامل وي چې دغه ټکې ددغه 

دوا  استعامل را محدودوی. په پیشوګانو کې د وي تانو تویېدنه او د پ تورګي زهريت راپور ورکړل  

 . (۵۵۸:۸) ړاو ولري شوي چې ممکن د وي تانو تویېدنه د دوا د لوړ مقدار د تطبيق رسه ت

ګرامه  په هر مرت مربع د بدن د سطجي هر دری اونۍ کې يو ځل  مييل  ۳۰ډوکسوروبيسي : دوز

 (.۵۵۷:۸ګرامه  په هر مرت مربع د بدن د سطجي څخه زيات نه ش )مييل    ۲۴۰ټول مقدار بايد د  

  نور انتي بيوتيکونه   

 بلنومایسین      

د مرنالونو رسوب ورکونکې  ګلوکوز پپتايد ماده ده چې د سرتيپتومايسس د نوعې     بلنومایسین 

څخه په الس راغلی او قوي د رسطان ضد اغېزې لري. اوسپني يا هم ميسو ته رسوب ورکوي او د  

د رښتو تر   DNAاکسیجن رسه د يوځایوايل له الرې د سوپر اکسايد راديکل جوړوي کوم چې د  

  د رښتو د جالوايل څخه مخه نييس او هم یې د ترميم قابليت کموي.  DNAمڼخه اغيزه کوي د 

کېږي)    استفاده  ترينه  کې  تداوي  په  کارسینوما  د  او سکواموس حجراتو  ليمفوما  .  ۲۲۳:6د   )

غز د ضعيفوايل بلنومایسین د رسطان ضد شیموتراپي په برخه کې يوازن دوا ده چې د هډوکې د م

 . (۵۵۹:۸) المل نه کېږي
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ګرامه  په هر مرت مربع د بدن د سطحي د رګ، عضلې يا هم تر پوستکې الندې د  مييل  : لسدوز

   ۲۰۰ورځې يو ځل د دري نه تر څلورو ورځو  لپاره وروسته بيا  په اونۍ کې يو ځل تر څو ټول مقدار  

 . ( ۲۲۳:6ګرامه  په هر مرت مربع د بدن د سطحي ته ورک)مييل 

 انزاميونه   

 یز ال اسپاراجين  

کوالی څخه په الس راغيل. دغه انزايم د اسپاراجن  -ال اسپاراجينیز یو ډول انزايم دي چې د اي

په اسپارتيک اسید او امونيا بدلوي . ددغې مادې څخه په انسان او وترنري انکولوژي برخه کې  

  استفاده کېږي او ليوفيالیز پوډرو په شکل تهيه شوي دي. ددغې مادې څخه  په سپيانو کې د 

ليمفوما دتضغيف او تداوي ا په موخه استفاده کېږي. په خاصه توګه چې نوردرمل موثريت له السه  

 . (۱۳۷۹:۷ورکړي. له دغې مادې څخه د سختو تومورونو په تداوي کې استفاده نه کېږي)

يونهه په مرت مربع ساحه د بدن د رګ او يا    ۳۰۰۰۰-۱۰۰۰۰سپيانو او پیشوګانو ته   ال اسپاراجينیز  :  دوز 

 . ( ۲۳۲:6) ن شدید الرزيک حالت منځته راوړي( هم پريتونيم د الرې په اونی کې يو ځل ) ممګ 

 دونه ي وينکا الکالوی 

په دغه ګروپ کې هغه درمل شـامل دي چې  نبايت الکالویېدونه دي او ددغې ګروپ ټول اعضـا د 

تيوبولي پيسـ نـ ليدونکو موادو په نامه يادوي . تيوبولي يو داخل تاثري د ميکانيزم په اـساس  په  

الحجروي فالمي دي. وين کرستي، وين بالستي، وين ډيزين او وينوريلبین خپل د نيوپالزم ضد 

ه الرې تر رسه کوي) ل کولو ـل دن د مخـت ای کـې ايل يو ـځ ه ۳۳۵:۴اثرات د تيوبولي د نورـم (. دـغ

دل ډلونو د جوړـي ه د مواد د ســـپيـن ل څـخ ه يو د ـب ه کروموزوموـن دې توـګ و څـخه مخنيوي کوي  نو ـپ

ـمايتوزز ـپه مرحـله کې ـنه ش بيلـيدالی او ـپه دي توـګه د ميـتاـفاز مرحـله ودريږي. دـغه ډـله مواد کم 

ـځای د  زهرـيت لري نو ـپه هـمدي توـګه ـپه وترنري طـباـبت کې ـپه پراـخه اـندازه  د نورو موادو رسه يو  

، ـکاســـینوـما، ســــارکوـما، ليږدـيدونکو ويرنال تومورونو او مرکزي عصـــبي مملفوريتيکوالر نيو پالز 

 .(۲۳۲:6)یستم تومورونو په ضد  استعامليږيس
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 ګرامه په مرت مربع د رګ د الرې په اونۍ يا دوه اونۍ کې يو ځل مييل  ۰،۵وين کرستي   :دوز

 .(۲۳:6ګرامه په مرت مربع د رګ د الرې په اونۍ يا دوه اونۍ کې يو ځل ) مييل ۲وين بالستي  

 متفرقه مواد  

پالتينيوم کامپليکس) سیسپالتي( د يوريا مشتقات ) هايدروکيس یوريا( ادرينال کورتيکس برخې      

 پروکاربازين(ضغيفونکې ) ميهوټان( ټاکزانونه) پالسيتاکسیل، ډوک ټاکسیل( هایدرازين ) 

 سیسپالتني   

پليکس مد پلتينيوم د مرکباتو څخه يو مرکب دي چې د حجرو په دننه کې په ډاي امي پالتينيوم کا

    DNAونو او هستوي اسیدونو رسه تعامل کوي او پدې توګه د  پروتيينباندې یدليږي کوم چې د  

ونو تر منځه تړاک اغيزمن کوي . د خصيو او تخمدان د تومورونو په پروتييناو     DNAد رښتو او  

 په  پ تورګي قوي زهري اغېزې لري.تداوي کې اغيزمن دي. دغه مرکب 

  ميټوټان   

ته ورته ساختامن لري.  د ادرينال     DDT  يفونکې دوا ده  عميهوټان  ادرينال کورتيکس برخې  ض 

برخو حجرا ريتیکوالر  او  فاسیکولر  په  غدې د  تومورونو  ادرينال غدي د  . دغه دوا د  تخريبوي  ت 

ورځې وروسته    ۷-۴ګرامه په کېلو وزن د بدن  مييل    ۵۰تداوي کې استعامليږي. د تطبيق اندازه یې  

 اونۍ کې يو ځل  تطبيق کړای کېږي.بيا په 

  هايدروکيس یوريا  

رايبونیکلوتايد     او په دي توکه  د  انزايم منعه کوي  رايبونیکلوتايد ريدکتاز  يوریا  ته ورته مرکب دي د 

د جوړيدو مخه نييس.     DNAبدليدل په دي اوکسی رايبوز نيکلويیک اسید مخه نیيس او په ټوله کې د  

 د خولې له الرې ده.    ګرامه په کېلو وزن مييل    ۵۰په سپيانو کې د ګرانولوسايتيک  ليوکوميا په ضد  

 پاکليتاکسیل   

د ترکېب په لحاط داي تورپي دي چې د غربی  ياو نومي ون څخه په الس راځي. خپل سايتو  

توکسیک اثرات له تيوبولي رسه د تړاک د الرې تر رسه کوي. پدې توکه د تيوبولي  پويل مرايزشن 
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په تومورونو کې کار  تيونو او تخمدان د وينکا د الکالویېد خالي سبب ګرځي. ددغه مادې څخه د 

 اخيستل کېږي.

 پروکاربازين  

ته    DNAالکالی کونکې منځګړي یا ازاد راديکلونه د تشکېل سبب ګرځي، چې       پروکاربازين

ونو د جوړولو مخه نييس. د ملفو رتيکوالر پروتييناو    DNA ،RNAصدمه رسوي او په دي توګه د 

 ترينه کار اخيستل کېږي. تومورونو په تداوي کې 

اونۍو    6-۴ګرامه په کېلو وزن د خولې له الرې يو ځل په ور  کې  د  مييل    ۱۰۰سپيانو ته  :  دوز 

 .( ۲۳۳۳:6لپاره)

 راډیواکتیف ايزوتوپونه  

هم  (  ۳۲د تايرویېد ميتاستازز کونکو تومورونو او  سودېم فاسفيت )پي   ( ۱۳۱سودېم ايودايد ) پي 

دي ته ورته تومورونو دتداوي په منظور استعامليږي.  ددغو موادو سايتو توکسیک اثرات د ايونايزه  

تخريبوي او په دي توګه د حجري ميتابوليزم     DNAکېدونکو تشعشعاتو په وجه ده کوم چې د  

 طان حجراتو د مرګ سبب ګرځي.مختل او بالخره  د رس 

 هغه درمل چې د انساجو هورمونونو ته تغري ورکوي  

يو شمېر اسرتویېدي هورمونونه  که ګلوکوکورتيکویېدونه او جنيس هورمونونه په انسان او وترنري  

طبابت دواړو کې د يو شمېر تومورونو په تداوي کې  استعامليږي. هغه رسطانونه چې د د تيونو  

او پروستات منشا لري ممکن  د ځیني حجراتو خواص په ځان کې وسايت او د هورمونونو د    غدواتو 

اثرات یې ممکن  د    او  او تداوي کې موثر وي  په کنرتول  تعادل په تغري رسه د يوشمېر تومورونو 

پورې تړلی وي نو په دي توګه کله چې د    اخذو    رسطان حجراتو په سايتو پالزم کې په ځانګړريو  

هورمون يو   د  نو  وي  تړيل  پورې  موادو  اګونيست  انتي  په  د هورمون  يا  هورمون  يو  په  وده  تومور 

په ښه ډول   دا هم  انحالل سبب ګرځیدالی ش.  د  نه موجودېت د رسطانونو  يا هم  موجودېت 

څرکنده شوي چې د تخمدان ايستل  په سپيانو کې د تيونو په رسطان باندې تاثري لري او په دغو 

ه سايتوپالزم  کې د اسرتوجنونو، پروجسرتونونو او اندروژنونو رسپرونه مشخص شوي دي.  تومورونو پ
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د انسان طبابت په برخه کې دا ثابته شوي چې هغه  د تيونو تومورونه چې د اسرتوژنونو د ترشا 

ست کونکو غدواتوسپرتونه لري د اړونده هورمونونو د غدواتو په ايستلو او يا هم د هغوی د انتي اګوني

  .(۵۵۸: ۷موادو په استعامل رسه له منځه تليل دي )

 کوسرتيکوسرتويدونه  

 پريدنيزولون  د ملفو ريتيکوالر نيوپالزم او ماست حجراتو  او مغز تومورونو په ضد استعامليږي. 

 

 دوز

ګرامه په مرت مربع ساحه د بدن  د خولې له الرې په ور  کې يو يا دوه ځيل په  مييل    ۱۰-۴۰

ګرامه په مرت مربع ساحه د بدن  د خولې له الرې په په  مييل    ۲۰-۱۰تدري  رسه دغه مقدار  

 راتلونکې  ور  کې تطبيق کېږي.

 اسرتوجنونه  

د پروستات هغه تومورونه چې د اندروجن تر اثر الندې وده کوي د اندروجن د اثراتو د مهار  

کولو په خاطر د اسرتوجنونو څخه کار اخيستل کېږي. ددغې دوا څخه  د نورو موادو رسه يو  

 ځای د تيونو غدواتو د رسطان په تداوي کې کار اخلی.  

 پروجسرتونونه  

کارسین اومرتيال  د  وړي.  اسرتوجنونه  منځه  له  اثرات  دغه  پروجسرتونونه  او  زياتوي  خطر  وما 

ګرامه په  مييل  ګرامه   مييل    ۰،۵مجسرتول اسیتیت  ددغه ګروپ د مستحتاتو څخه ده چې  

مرت مربع ساحه د بدن د خولې له الرې هره ور  د يوي اونۍ او وروسته بيا په اونۍ کې دوه  

 ځله تطبيق کېږي. 

 اندروجنونه  

اسرتوجن اثرات بالګ کوي او پدې توګه د غوالنڅي غدواتو په  کارسینوما  او اندروجنونه د  

نفروما واقعاتو کې د تاموکسیفي د تطبيق څخه وروسته استعامليږي او هم د ايريرتوسايتونو د  
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د   اګونيست مواد   انتي  اندروژنونو  او  سپروتريون د  فلوتاميد  توليد د تحرک سبب ګرځي.   

 . ما کې استعامليږيپروستات په کارسینو 

 د اسرتوجن ضد مواد  

تيموکيس في د تيونو هغه تومورونو کې موثريت لري چې  په هورمون پورې تړيل وي . دغه مواد     

رسه په رقابتي ډول  تړاک مومي او   اخذو   د تيونو د رسطان په واقعاتو کې د داخيل اسرتوجنونو د  

وي او د اسرتوجن پورې تړيل جي د ترانسکرپشن  پدې توګه یې د انتي اګونيست په توګه عمل ک

 اثراتو څخه مخه نييس. 

ګرامه په مرت مربع ساحه د بدن  هر دوولس ساعته د خولې له الرې د مييل     ۴۰تيموکيس في   

ګرامه  په مرت مربع ساحه د بدن  د خولې له الرې  هر  مييل    ۱۰يوي اونۍ له پاره وروسته بيا   

 .(233:6دوولس ساعته يو ځل)

 د هومونونه د تريویي   

په ملفویېدي  .(233:6) ريت لري د تايرویېد هورمونونه د د پپیلري کارسينوما په ميتاستازز کې موث 

انساجو کې  کورتيکوسرتویېدونه لکه پريدنيزولون ، ديکسامتازون او بيتاميتازون ملفويتيک   او د  

ګرامه څخه په لوړ ډوز د رګ د الرې  مييل  ۲۰۰ميتوزز ضد اثرات لري . هايدروکورتيزون معموال د 

د ملفاوي غدواتو هغه رسطانونو به تداوي کې موثريت لري چې د تنفيس الرې د بندش سبب  

ګرځي او په دي توګه د خبيثه نس  په حجم کې کموايل راځي او وروسته بيا عادي تداوي تر رسه  

 کېږي.  

مييل    ۰ساعته د خولې له الرې تر    ۴۸ر  ګرامه  په مرت مربع ساحه د بدن  همييل    ۱۰پريدنيزولون  

ساعته د خولې له الرې سپيانو او پیشوګانو ته تطبيق    ۴۸ګرامه  په مرت مربع ساحه د بدن  هر  

 . (560:6کېږي)
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 د فصل لنډیز

( يا  رسطان  نورمايل     (Neoplasmتومور  رويه   له  نورمالو حجراتو کتله ده چې د شکل  د  غیر 

معلوميږي خو هغه دندی چې نورمايل حجرات یې تر رسه کوي نه تر رسه کوي او د بدن په مصارفو  

توګه   په خاصه  کورنيو څارويو  وړوکو  د  ناروغي  برخه کې رسطان  په  وترنري طبابت  د  منو کوي. 

خته کېدن د مهمو الملونو څخه ده او څومره چې ددغې ناروغي پیشوګانو او سپيانو د مړيني او ا

او د هغي د تشخیص په اړه عامه پوهاوي زياتيږي په همغه اندازه د تداوي په برخه کې هم اړتيا 

په وسیله شیموتراپي تر رسه ش نو پدې توګه   زياتوايل مونديل. که غواړو د رسطان ضد موادو 

تداوي په لومړی رس کې تر رسه ش. د رسطان ضد درمل زياتره   رضوري خربه ده  که ممکنه وي   

دځانګړو ميکانيزمونو په وسیله په ميابوليکې ، او هورمون پروسو کې مداخله کوي او په دي توګه  

د رسطان حجراتو د منو ودريدن او يا هم د له مڼخه وړن سبب ګرځي.  د رسطان ضد درملو په  

 و رسه مل ده چې بايد د تداوي په مهال ورته وجه وش.وسیله تداوي د ځانګړو عوارض
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 پوښتنې 

 طان ضد شيموتراپۍ اهميت بيان کړئ.د رس  .۱

 ان ضد دووا طبقه بندي تر رسه کړئ. د رسط .۲

 حه کړئ. د الکيل کونکو د رسطان ضد درملو د تاثري څرنګوايل رش  .۳

تاثري څرنګوايل یې څنګه د کومو راديواکېف موادو په وسیله تداوي تر رسه کېږي او د   .۴

 دی؟ 

 کې استعامليږي او کومه ښيګڼه لري.بلينومايسي  په کومو رسطان مواردو  .۵

ډکهينومايسي يا اکتينومايسي په کومو رسطان حاالتو کې په څومره اندازه د څومره  .6

 مودې لپاره استعامليږي؟ 

پیشو  .۷ په  او  استعامليږي  وړاندې  په  تومورونو  کومو  د  نه  فلورويوراسیل  ولې  کې  ګانو 

 استعامليږي؟ 

 د رسطان په تداوي کې کارول کېږي.  کوم هورمونونه او د هورمونونو ضد مواد .۸
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 نـهم فصل  .۱۵

مواد  پاکونکي او  عفوينضد   

هغه درمل ته ويل کېږي چې د بکرتياوو د مړه کولو او يا هم د ودې درولو په خاطر    ضــد عفون     

  په چې  مواد ديهم بکرتيا وژنکې    . ديزنفکتانت یا ضــد عفون موادپه ژونديو انســاجو وهل کېږي

داخيل    يو کم شـــمېر ددغو موادو د  خو   .(۲۲۷:  3) هـغه موادو  اســـتعامليږي چې ژوـندي ـنه وي

پـه خـاطر   disinfectionکوملو کې د    او  ېد زخمونو د ســـوريو، ګيـډ  irrigation  خـاليګـاوو د

عواملو په ضـد په زیاتره  په موضـوعي ـشکل د   انتانی. دغه مواد غري انتخايب ـشکل د  اـستعامليږي

تعامل د باکرتیاوو د وږن او مخنيوي په  خاطر اســتعامليږي. معموالَ ددغو موادو اســتعامل د اســ 

ی ترکېب او د تاثیر د میکانيزم په اســاس تر رسه کېږي. ددغو موادو موخي به اســاس نه د کېمياي

ت کې په زیاته پیامنه رسه  د ميکروبونو د مخنيوي څـخه په طـبابت کې په تريه بـيا په حیوان طـبابـ 

د تداوه  په خاطراســـتعامل لري او نســـبتا اقتصـــادی دی. په جراحي کې د  انتاناتو    او د اړونده

سـامانونو د تعقيم، د جراحي سـالونونو د ضـد عفون، زخمونو د پاکولو، د ميزونو او نورو وسـايلو د 

 تعقيم په موخه کاروول کېږي.

يو د غوجلو، د چرګانو پنجرو، ان تر دي چې د نقليه وســايلو او فارمونو د وســایلو په خاطر د  څارو

هم ترينه کار اخيـستل کېږي. ددې څخه عالوه د اوبو د پاکولو، عامه ـساحو د ـضد عفون کولو ان 

تر دې چې د حفظ الـصحې  د ـساتنی په موخه د ـصابونونو ـشامپوګانو په ترکېب کې هم ترينه ګهه  

ار د کمولو اخي ايلو ميزونو انفکـشني عواملو د انتـش ـستل کېږي. په البراتوارونو کې هم د اړونده وـس

په موخه ان تر دې چې د پتالوږي په برخه کې د ځینې ضـد عفون موادو څخه د منونو د سـاتني  

او مړو جسـدونو او د جسـدونو اړونده سـاحود ضـد عفون په خاطر هم  ترينه ګهه اخيسـتل کېږي. 

ددې څـخه عالوه دـغه مواد چرک زوی ـپه موحودـېت کې موثرـيت ـله الســــه ورکوی، د زخم ـپه    خو 

التـیام ـيا رغـيدن ـپه پروســـه کې ـمداخـله کوی، ـپه ـنادر ډول داخيل اســـتعامل لری ممکن زهری  

. یو  (224:9)او  (1337:11) اثرات ولری چې دا هـغه ټکي دي چې ـباـید اســـتعامل یې مـحدودوي

ــمیر  ــد عفون     ش ــلګونو ګلونو را په دغه لور د هغوی د پراخ میکروب    ض او ديزنفکتانت مواد د س
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ي د میکروبی دضــــد اغیزو ـپه وـجه پراخ اســـتعامل لري چې دـغه ـکار ـنه یوازې د هغوی ـپه وړانـ 

 .(147:6)مقاومت سبب ګرځیدلی بلکې د انتي بيوتيکونو په وړاندې یې هم مقاومت رامنځته کړي

Asepsis اطر ه ـخ احي د ضــــد عفون کولو ـپ ات د ـن انونو د عملـي ــاـم ه اصـــطالح چې د ســ : هـغ

 . استعامليږي

Sterile  يـيا هم د فزيک   کيمـيايي: معقم ـحاـلت هـغه ـحاـلت دي چې هر ډول ـمايکرواورـګانيزموـنه د  

 طريقو په وسيله له منځه وړل شوي وي .

ه مواد ه وړي د    هـغ ه ـن ه منـځ ه ـل اوي وژن خو ســـپوروـن اـمه رسه   germicideچې بکرتـي ه ـن درـمل ـپ

 .ياديږي

Sanitizers.هغه مواد چې د بکرتياوو پوسيله د ککړيدن اندازه محفوره ګرځوي : 

Deodorants    هغه مواددې چې بدبوي له منځه وړن په خاطر استعامليږي :. 

 .هغه صفات چې يوه ضدعفوين ماده یې بايد ولري 

  .تاثري ولري ژر – 1

 زيات وي. د نفوذ قابليت یې – 2

 پراخ طيف ولري  – 3

  .ويني او نور په مقابل اثر وسايت زوي، د  – 4

  .د نوروموادورسه جوړونه – 5

  .خواص یې پايداروي کيمياييفزيکې او  – 6

  .رامنځته نکړيميکرويب مقاومت  – 7

 کړي.ه انساج تخريب ن – 8

 کړي.ه سامانونه تخريب ن -9

  .بوي او د بوي ضد خاصيت ولري دد ب – 10

  .قيمت یې ارزانه وي – 11

 پريوللو  څخه وروسته هم اثر ولري. له – 12
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(7:1337)  (5:224). 

 

 ضدعفوين موادود تاثري په شدت کې الندې عوامل ونډه لري 

 غلظت. -1

 .د متاس موده  -2

  .د حرارت درجه -3

  .دبکرتياوو حساسيت -4

 .(۵66: ۱ (د نورو موادو موجودېت -۵

 تانت مواد طبقه بندياو ډیزنفک ضد عفوين   

 .شو  ید استعامل له نظره ضد عفون موادو په دوو ګروپونو ويشل

 .  Nalidixic acidداخيل ضد عفون مواد لکه د ادرارد نليو ضدعفون کولو په خاطر    - 1

   .مواد لکه په پوست مخاطي غشاوو اونورو باندې استعامليږي  ضد عفون   خارجي  -2

 .په دريو ګروپونو کې شوي ده  د تاثري د ساحې په اساس یې طبقه 

 د ټيټي کچې ضد عفوين مواد  -:۱

دغه ډله مواد زياتر د باکرتياوو په نبايت ـشکلونو اغيزه لري او په ويروـسونو او ـشحم لرونکو بکرتياوو  

باندې اثر نه لري. دغه مواد ياتره په هغو وســايلو اســتعامليږي چې د مخاطی غشــا رسه متاس نه  

ممکن د پوسـتکې رسه متاس وکړي.لکه د چرکانو د پنجرو ضـد عفون، غوليو، او د پيدا کوي خو  

 خوراکې د لوښو د ضد عفون کول په موخه کارول کېږي.

 د متوسطي کچې ضد عفوين مواد -:۲

وړلو په خاطر ترينه کار اخيســتل کېږي.  د ميکوباتريوم ، ويروســونو، باســيلس او فنګســونو باندې د منځه  

دغه مواد په داـسې وـسايلو اـستعامليږي چې ممکن د مخاطي غـشا رسه متاس وکړی لکه لکه د انـستيزي 

 وسایل او اندوسکوپي وسايل کوم چې په متوسطه توګل د انفکشن د انتقال قابليت لري. 
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 د لوړي کچې ضد عفوين مواد -:۳

ايلو  چې د هغه ديزنفکتانت مواد دي چې ټ  و وـس ول ميکرو اورګانيزمونه له منځه وړي او په حسـاـس

پوســتکې الندې برخو ته داخليږي لکه د پيچکاري ســتني  ســکالپلونه قيچې او داســې نورو کې  

 ترينه کار اخيستل کېږي.

ــاس پ ــيت او تاثري په اسـ ه الندې ډول رسه طبقه په عمومي ډول په الندې ډول د کېمياوي خاصـ

 .(1338:11) بندي شوي 

مواد په ټوله کې په دوه لويو ګروپونو کې طبقه بندي کوي چې    ضـد عفون    ضـد غفون کونکې  

(   Chemical agents( او بـله ډله یې کېمـياوي مواد ) Physical agentsیوه ډله یې فزيکې مواد )

 .دي

   فزيکې مواد

 : حرارت ۱

له حرارت څخه هم د ضـــد عفون   (697:7).حرارت ورکول د تعقیم مناســـبه او اســـانه  طریقه ده 

کونکې په توګه ګهه اخيســتل کېږي او وچ او لوند حرارت په شــکل د د جراحيوســايلو، تيکو، ټوټو   

او ـشيـشه یې البراتواري وـسايلو  د ـسرتيالیزـشن او ـضد عفون په خاطر ترينه ګهه اخيـستل کېږي . 

کرتيایې ســپورونو په شــمول له  د حرارت ښــه خصــوصــيت داده چې ټول مايکرو اورګانيزمونه د با

. په دغه برخه کې د حرارت اندازه او ډول  د ضـــد عفون کېدونکو موادو په   (1126:12منځه وړي)

شــــکل پورې اړه لري د  مـثال ـپه ډول ـکه وغواړو د يو حيوان مړ جســـد کې ميکرو اوـګانيزموـنه ـله  

يني یوه خلطه ضــد عفون کړو  منځه يوســو نو د لوړ حرارت په وســيله یې ســوځوو او که وغواړو د و

 .(1339:11)داسې بله مناسبه طريقه انتخابوو چې خلطي ته صدمه و نه رک
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 الف. وچ حرارت 

حرارت د وـسايلو يا موادو رسه متاس کوي او د حرارت اندازه د     د وچ حرارت په وـسیله په مـستقيمه توګه 

ــاـيل تعقيم کېږي کوم چې د لوـند حرارت ـپه   ــايلو او موادو پورې اړه لري او ـپدې طريـقه هـغه وسـ ـپه وسـ

درجي د ـسانتيګراد د نيم ـساعت    ۱6۰وـسيله نه تعقيم کېږي. د مثال په ډول هغه ـشي ـ لوش چې  

ــاـعت لـپاره تحـمل کوي. ددې ـپه ـخا  طر چې ټول ـمايکرو اورـګانيزموـنه ـله منـځه والړ ش  نو د يو نيم سـ

درجي د    ۱۴۰لپاره ـسل درجي حرارت ته رضورت ده او که وغواړو چې ـسپورونه هم له منځه الړ ش نو  

د وچ حرارت په وسـیله  میکروبونه د     .  (1339:11)سـانتي ګراد حرارت د دريو سـاعتونو لپاره رضورت ده 

دغه طریقه د هغه موادو د تعقیم (. ۱۲۹: ۱۱ملیی په وســیله  تخریب او ايره کېږي ) اکســیدیشــن د ع 

لپاره مناســبه ده چې د لوند حرارت په وســیله تخریب کېږي) غوړ مواد او وچ پودر( د فلزی ســامانونو 

ــیـله یې هـغه جراحی کې   ـــبه خو د اوږدی مودې لوړ حرارت ـته رضورت لری او هم ـپه وسـ لـپاره مـناسـ

ــتعامل   ــیله د تخريب رسه مخ کېږي اسـ په     (1339:11). لرونکي توګي چې فايرب لري د حرارت په وسـ

درجي د ســانتي ګراد حرارت ورکړل  ش     6۵تجربوي شــکل چېرې د چرګانو د فارم د فرش موادو ته  

Salmonella thempson   تخريبوي  او ددغې طريقي په وســـیله د ســـلمونيال وايروســـونه فنجي او په

 . (897:7)ود مابکرو اورګانيزمونه غري فعال ګرځي  فرش کې موج 

 ب. لوند حرارت 

لوند حرارت زياتره د باکرتياوو د جتاتيف اشکالو لپاره په کار وړل کېږي او په دغه عمليه   جوشول:

کې د ـسرتيالزيـشن لپاره لس دقيقي وخت ته رضورت ده. ددغې عملیې په وـسيله ـسرتيالیزيـشن 

نه بلکې ضـــد عفون تر رسه کـېدای ش ځـکه چې په دغه عملـيه کې ســـپورونه ډېر کم له منـځه 

  تالی ش.

: په دغه عمليه کې د حرارت درجه د جوشـولو په پرتله څو چنده فشـار الندې سـرتياليزيشـن تر

لوړه وي او ښه وايل یې په دي کې ده چې ژر سرتيالیزيشن تررسه کېپي، د حرارت د نفوذ قابليت  

ایې حجرو کې د   ه بکرتـي ار ـپ ه ـک ه    پروتييلوړ وي او هم د رطوـبت درـجه لوړه وي، چې دـغ د لخـت
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په روغتونونو   Autoclaveب ګرځي. په دغه عمليه کې لوړ فشـار د حرارت درجه لوړوي. کېدو سـب

 ۱۵او البراتروارونو کې معموـله وســـيـله ده چې تعقيم پري تر رسه کېږي ـپه کوم کې چې د فشـــار

 .شـــوي   درجي د ســــانتي ګراد وي.چې ورکړل  ۱۲۱پوـنډه ـپه اينچ ســــاـحه او د حرارت درـجه  

 .اسب ډول تغري مونديل ش. د مثال په ډولارقام په متن  (1340:11)

 .فشار الندې  psi ۱۲۱دقيقي لپاره تر  ۱۵درجي د سانتي ګريد د  ۱۲۱په 

 .فشار الندې  psi ۲۰دقيقي لپاره تر  ۱۰درجي د سانتي ګريد د   ۱۲6په 

 .(۱۸: 2فشارالندې)  psi ۲۹،۵درجي د سانتي ګريد حرارت الندې د دری دقيقي   ۱۳۴په 

ــد عفون      کيميايي:  متناوب تعقيم ــايلو لپاره مواد :     ضـ دغه ډول د حرارت د هغو موادو او وسـ

ــل ــل څخه لوړ حرارت نه ش تحمل کوالی  ځانګړی ده چې د سـ ــه کې سـ . معموال په دغه پروسـ

درجي د حرارت  د دريو ورځو لپاره تطبق او وروسته بيا مواد په ټيټ حرارت تطبق کېږي تر څو که  

 کوم سپور پاتې وي او منو وکړی له منځه به الړ ش. 

اســـرت ذایې موادو د يزشـــنوال ـپ دو او نورو د څ ـــلو وړ ـغ اره معموال د شــــي : ددغې عملیې لـپ

ره ـپه ـکار وړل کېږي. ـپه دـغه عملـيه کې د حرارت درـجه د ټربکلوز د ـعاـمل د ســـرتيالیزشـــن لـپا

درجي د شــلو دقيقو لپاره ټاکل شــوي وه خو وروســته بيا د کېو تبي د  6۱،۵مقاومت په اســاس د 

 (.۱۹: 1کل شوي ده )ادقيقو لپاره ټ  ۳۰درجي د حرارت د  6۸عامل د مقاومت په اساس 

 وړانګه -:۲

په مايکرو اورګانيزمونو باندې وژونکي اغېزې لري لکه : ماوراي بنفش  وړانګه، يو شمېر شعاوي هم  

 اکس  وړانګه او ګاما  وړانګه.

وړانګــه  بنف    مــاورای  د  انګســـرتوم طول   ۲۸۰۰-۲۵۴۰: د مـاورا بنفش  وړانګـه   الف. 

خو لرونکي موج رسه د ـباکرتـيا وژونکي ـخاصــــيت  ـپه ـځانګړي توـګه ـپه ګرام منفي ـباکرتـياوو لری  
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دغه  وړانګه په ګرام مثبتو باکرتياوو باندې لکه ـستافلوکوکـسو ـسرتيپتو کوکس او وايروـسونو باندې  

اغيزه ـنه لري. ددغې  وړانـګه څـخه د دوا د تولـيد ـکارـخانو او  ـڅارويو د مـعایېني او عملـيات اـطاقونو  

نيزمونه له منځه تر اوســه هغه ميکانيزم چې په وســیله یې مايکرو اورګا(.  ۱۲۹: 3کې کار اخيل ) 

وړل کېږي معلوم نه دي خو داسـی ویل کېږي د میکرويب ژوندي حجرې حيايت سـاختامنونه لکه 

وـنه تخرـیب کېږي. دـغه  وړانـګه یوازی ـپه ســـطحي برـخه اثر لری. دـغه  وړانـګه  پروتيينلـکه نيکلو  

ــیله   ــطحي  برخه اثر کوي نو په دي توګه زياتره د هوا په وس ــامو په س د ککړیدنی د زیاتره  د اجس

ــتکې او ســرتګو باندې بدي اغېزې لري نو  ــتل کېږي. په پوس عفونت را کمولو په موخه ګهه اخيس

 .(1340:11)باید ترينه وساتل ش 

: د ګاما  وړانګه اســـتعامل  امکان د ضـــد غفون کولو په منظور تر مطالعی  ب. دګاما  وړانګه 

راډه  وړانـګه په پاســـرتوال باندې باکرتيو ســــیدال اغېزې   ۳۰۰۰۰۰الندې نيول شـــوي دي چې  

راډه  وړانګه د انرتکس د سپور د وژن لپاره رضوری     ۱۵۰۰۰۰۰درلودلی په داسې حال کې چې  

ه ويروس اخته جـسدونو لپاره کارول کېږي خو لوړ مقدار رسه کارول یې ده. د ګاما  وړانګه په اړوند

 .(698:7)د غوښې کبفيت خرابوي 

  مواد  يي مياکي 

   اسيدونه -1

په حيث کاراخيل چې  Food Preservativeد اسيدونوڅخه د زياتره د غذایې موادو د ساتونکو يا   

  bactericidalـپه دـغه پروســــه کې د ـغذاي موادو د خوســــاکـېدو مـخه نييســـ ددغو ډـله موادو  

د ـهاـیدروجن يون ـباکرتيو  .(۱۲۹:  3) ايون دموجودـېت ـله امـله دي Hـخاصــــيت ـپه هغوی کې د  

 .(9:126)خاصيت لري  دباکرتيا وده ودرونکی  سیدال يا هم 
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ــیت لري د هايدروجن يون په آزادولو رسه مايکرو  ــیدال خاصـ ــیدونه قوي باکرتيو سـ ــوي اسـ عضـ

پي ايچ کې ـباکرتيوســــتاتـیک او د دري څـخه الـندې پي ايچ  رسه   6-۳اورـګانيزموـنه تخريبوي. ـپه  

 سوځونکې اثر لري، نو د همدي خاصيت په وجه استعامل یې محدود ده. 

مادې په    disinfectantڅخه زياتره په البرتوارونو او هســپتالونو کې د    HCLد ســلفوريک اســيد او 

موادو په حيث ترينه اـستفاده    ـضد عفون     حيث کار اخيل څرنګه چې مخرش خاـصيت لري نو د 

 .(1346:11)نه کېږي 

 (. ۱۳۰: 3د نايرتيک اسید څخه د خطرناکو زخمونو د ضد عفون کولو په موخه ګهه اخيستل کېږي ) 

خاصـــيت   fungicidalاو   salicylic acid  ،germicidalاو   benzoic acidعضـــوي اســـيدونه لکه  

ــتکې   fungicidalخواص لري نو همدا ده چې   keratolyticترڅنګ  مادې په حيث ترينه د پوسـ

ګرامه په کې   3په شـــکل تهيه شـــوي وي چې    م هدغه مواد دمل.  (698:7)په ناروغيوکې  کاراخيل  

ګرامه يو   100او نورو رسه تر    Lamodinګرامه په کې   5ګرامه بينزويک اـسيد   6ليک اـسيد  يـسلسـ 

فیـصده غلطت رسه باکرتيو ـسید خاـصيت لري او زياتره وختونه په   ۵اـستيک اـسید  په  واـسلي وي  

ــامن کې ترينه ګهه ــتکې په پانس ــده غلظت رسه د پوس ــتل کېږي او د   يو فيص ــد  ۰،۱اخيس فیص

 (.۱۳۱ :3) اده ترينه کېږيغلظت رسه د غذایې موادو د ساتونکې په توګه استف

خاصـيت لري څرنګه چې  و ضـد ضـعیف د سـپي پوډر شـکل لري دبکرتياو   يب بويهيوريک اسـيد  

څخه  قرنيه کې د دوه فیصـده    ځکه په نرمو انسـاجو لکه سـرتګه  نو    تحريک کونکې اثرات نه لري

د ـضد عفون په منظور د څلور فيـصده غلظت څخه کار اخيل  تري اـستفاده کوي . په تيت غلطت

فیـصده خمريې په ـشکل د د    ۳۰، اوبلن ، ملهم يا لوـشن  ـشکل کار اخیـستل کېږي. بوروګلرـسین 

اتو کې اســـتعامل لری. د خالصـــو زخمونو او ـچاودونو ـله الرې  خولې او زوبۍ د التـهاب ـپه واقـع

څـخه ـپه زـياـته اـندازه کـېدای ش د    %2د  . (1340:11)ـجذب او یو لړ عوارض را منځـته کړيممکن  

phagocytosis.عمليه منع کړي 

 . (7;698)څخه یې سايت    irritationيوريک اسيد پوډر په خالصو زخمونو په سطحه شيندل کېږي د  
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 قلوي مواد -2

د هایدروکســیل ايون د ميکروب ضــد تاثیرات لري، له نهه څخه په لوړ پي ايچ رسه  زياتره باکرتیاوې او  

اید د کلـسیم او ـسودېم ـشکلونه د ـضد عفون کونکو په   ونو او باکرتياوو وده ودروي. د هایدروکـس ويروـس

اجو ب  وځونکې  او تخريش کونکې خاصـيت  په انـس اندې د هغوی د  توګه اـستعامليږي.  د دغو موادو ـس

 د  فيصـــده کوالی ش زياتره پاتوجنيک عوامل    NaOH   94  . د   (2344:8)اســـتعامل مخه نييســـ  

FMD  ــمول له مينځه يوک ــدت د    . د ويرس په شـ .  يه يون پورې اړه لري    OHددغو موادو د تاثري شـ

دـغه مواد زـياتره ـباکرتـيایې عواـمل لـکه هـغه چې د چرـګانو د فلوروم او کولرا عواـمل دي ـله منـځه وړي. د  

ليم ســوډا غليظ شــکل د انرتکس ســپور له منځه وړي خو  مايکو باکرتيوم ټربکلوزز له منځه نه وړي. د  

ل ليرته   ۴۴۰ديزنفکشـن په موخه دوه فيصـده محلول يا هم   تعامل لري.   ګرمو  اوب  ګرامه په ـش و کې اـس

څـخه لوړ وي اود زـياتره ـمايکرو اورـګانيزمو حـيايت فـعالـيت    9یې د  Phهـغه القيل مواد چې  .  (698:7)

ــاس او په   ودروي .ددغو موادو په مـقابل کې ګرام منفي باکرتياوي د ګرام مثـبت باکرتياوو په پرتله حسـ

 . (2344:8) ويرسونو زيات موثريت لري 

ترينـه ګهـه اخيســـتـل کېږي    antisepticهغـه قلوي انتي ســـيپتيکونـه چې د   موادو پـه حيـث 

.NaCo3،sodium phospht،Borax،CaO3،CaOH2 . دي 

ـمادې ـپه حـيث د ـفارمونو شــــاوخوا او   disinfectantيو تر ټولو ارزاـنه قلوي ـماده ده چې د    اـهک  

حيواناتو په شاوخوا کار تري او يا اوبو رسه يو ځای استعامليږي .دا خربه په ياد ولري چې د چون 

ـپه ـخاطر یې د   disinfectionد مـقدار زـياتوايل د پوســـت د ـچاودن او وچـېدو ســــبب ګرځي .د  

  محلول څخه په ګرمو اوبو کې  استفاده  کېږي.2%

 . مواد چې د ميکرويب حجري په سطحي کش  باندې موثريت لري ۳

ــطحی کشـــش ـباـندی موثر مواد   ــار د کمولو ـپه وـجه د  سـ ــطحي برخې د فشـ هـغه ډـله مواد دي چې د سـ

ـپه دي توـګه د ـباکرتـياداـخل ـته  ډيري اوـبه ـجذب او ـباالخره چوي    . ـيایې ديوال د نفوذ ـقابلـيت زـياتوي ـباکرت 

ــوب ورکوي.ددغې ډيل    پروتيي ددغو موادو څـخه ځینې یې ـپه ميکرويب حجره کې   ــیګ ـته رسـ ـڼه ـپه دي  ښـ



305 

ــت نــه تحريــک کوي تــاثري   ــيــت لري  detergent  ژرده یې  کې ده چې پوســ         ،  keratolytic،  خــاصـ

emulsification      او په ګرام مثبتو او ګرام منفي دواړو  خاصيتونو درلودونکې دي زهري خاصيت یې کم دي

ــان ـتاثري لري.   ــوري درلودونکو  ډلو ـباکرتـياوو ـباـندې يو شـ نقص ـپه دي کې دي چې د پنبي او نورخال او سـ

 (. ۱۳۲:  3) موادو په وسيله جذب او بکرتيوسيدخاصيت له السه ورکوي 

پــه دوه ګروپــه وي ـــ   Cationic Surfactantsاو بــل یې     Anionic Surfactants  دغــه مواد 

(2347:8). 

 الف. انيونيک  مواد  

دغه مواد زياتره په ګرام مثبت اواسيدوفاست ميکروبونو موثريت لري اوکا تيونيک مواد ددغې ډيل 

صــابونونه په پوســتکې کې  ښــه مثال صــابونونه دي   ددغه موادو  .کېږيي موادو په وســيله خنث

حاتو د بب ګرځي په کومو کې چې بکرتياوي وي     emolacifecutionموجود لپيد لرونکي ترـش .  ـس

دغه بکرتياوي دـصابون د ځګ رسه تعليق په حالت کې پاتې وي چې وروـسته د ابو په وـسيله لري  

ــمېر موادو په يو ځای کولو رسهد  .کېږي   ــد خواص د يو شـ ــابونونو دميکرويب ضـ زياتوي لکه   صـ

د او   اشـــيم ايوداـي ک موادو    hexaclorophenپوـت ه مخلوط ده  دانيوتـي ای کوي چې دـغ رسه يوـځ

pHisohex   اـمه ـيادوي. دـغه ـماده د عملـيات څـخه مخکې د عملـيات دـځای پريوللوـپه ـخاطر ـپه ـن

 .(700:7)استعاملوي
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 ب. کتيونيک مواد  

ـيود ــات  ـترـکـېب اـموـنـيم  ــاـتره    دـڅـلورـررـفـيـتي  زي ـچې  ـڅخــه دي  ـيرتـجـيـنـتوـنو  د  ــاـتـيوـنيــک  ک ـعمــده 

دانيونيک رسپکتانت موادو   .کېږيی  صـابون په وسـيله خنث د دغه موادو تاثريات د  . اسـتعامليږي

اثريلري   اوو ـت ه ګرام منفي او  ګرا م مثـبت دواړو ډلوبکرتـي ات دي ـپ ه یې موثرـيت زـي ه پرتـل ه   خو ـپ ـپ

ه لري .دويني ، اثريـن ه اســـتعامليږي ځکـه چې ،  پروتييويروســـونو ـت ت کې ـن ه موجودـې چرک ـپ

رسه يوځای کېږي دغه مواد باکرتيا ته چرک او د باکرتيا د غشا موازنه خرابوي.دغه مواد  پروتييد

وي نو رضوري ده چې  ن وينځل شـويابو و که چېرې پوسـت په صـ ا  په سـامل پوسـت اسـتعامليږي

پرميينځووروســــته بـيا ددغو موادو څـخه  الکولو  فيصـــده   ۷۰لومړي یې ـپه اوبو پرمينځوبـيا یې ـپه  

 .(700:7)استفاده وکړو

Bezalkokonum chloride   (Zephiran)  ــدي  چې ــدال  ددغې کورنۍ مهم عنتـ د باکرتيوسـ

اغېزې لري او د اوږدې مودې لپاره استعامل یې د پوست د وازدو د کموايل او پوست د حساسیت  

ه   ه وړاـندې ګرځي.  ـپ اوو ـپ اکرتـي   غلـظات رسه د جراحي لوازمو ضــــد غفون   ۱و1۰00ســــبب د ـب

ــاوو د1و2000-1و10۰00 ــتکې او غش په    disinfectionغلظت رسه دعملياتو څخه مخکې د پوس

د لس فیصـــده   په خاطرترينه ګهه اخيســـتل کېږي .irrigation ر او د وجينا او نورو برخو د خاط

محلول څخه یې چې د روکال په نامه یاديږي . د ميوو او سبو په ضد عفون کې  هم کار اخيستل   

د بنز الکونيم  شـــل فيصـــده محلول د چرکانو د هچری، د هګيو ضـــد     (.۱۳۳: 3تريـنه کېږي)

ــکېو د زيږون   ــد عفون، د فارم ته د ننوتلو خفارتی ډنډونو ، د خوسـ ــايلو ضـ عفون، د فارم د وسـ

ځایونو، د نقليه وســـايلو ضـــد عفون کونکې د ضـــد عفون په منظور اســـتعامليږي. دغه محلول  

 .(۸۵: 4سايلو، لپاره استعامليږي )د و  ۱و۲۰۰غلظت رسه د هګيو،   ۱و۱۰۰۰

 ( Dettol ديتول )

کلور اکيسـ   ۴،۸خاصـيت لري او په خپل ترکېب کې    پاکونکیاو هم    ضـد عفون     دغه ماده هم 

ده    ۸لينول  او   ه جراحي او ګينيکولوژي پورې اړوـن ه ـپ ادې څـخ فيصــــده  ترفينول لري، ددغې ـم
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ــ لينول   د زينيلول ګروپ پور ي اړه لري، کم مخرش   ــتفاده کېږي. کلور اکيسـ ــتونزو کې اسـ سـ

تکې د ـسرتياليزيشـن  لپاره ي او د زخمونو د  ۱:۴خاصـيت لري او کم زهري خاصـيت لري. د پوـس

 (.173:5حلول څخه یې کار اخيستل کېږي )فيصده م ۲-۱پاکولو لپاره 

 . الکولونه  ۴

د شــکل د تغري او رســوب له امله اوهمدارنګه د غشــاوو د ســطحي   پروتيي   الکولونه هم  په بکهريایې 

ــش ـپه وـجه د ضـــد عفون او   ــتعامليږي  ـپاکونکي کشـ اويل الکول  د  (.  ۱۳۳:  3) ـمادې ـپه حـيث اسـ

جراســیمو ضــد خاصــیت لری او څومره چې د الکولونو په ســاختامن کې د کاربونو شــمېر زياتيږي د  

هغوی دغه خاصــيت لوړ خو په اوبو کې د انحالل قابليت یې کميږي. تر څو چې شــپږ کاربونه يا اميل 

ــو   الکولو ته ورک. ايتانول او ایزو پروپانول دوه زيات متـــي لرونکي الکهولونه  دي، دغه مواد د دیرشـ

فيصـده شـکل او    ۷۰څخه تر نوي فيصـدو پورې په اوبلن شـکل رسه تهيه کېږي خو  معموال ايتانول په  

. د  (2347:8)فیصــده شــکل رسه ښــه موثريت لري او لوړ غلظت یې اغيزه کموي   ۵۰ايزو پروپانول په   

دقیقو په موده کې په ديرش درجي د حرارت   ۲-۱فیصده غلطت ولري په    ۷۰مثال په ډول ايتانول چې  

په   .کې باکرتيا وژونکي خاـصيت لری خو د فيـصدي په کموايل يا زياتوايل رسه یې دا خاـصيت کميږي 

مقايسـوي شـکل د ايزوپروپانول موثريت د ايتانول په پرتله زیات دي. ددغو موادو څخه زياتره د وسـونو  

 . (2347:8)د ناروغيو د مخنيوي په منظور هم کار اخيل   په ضد غفون کې 

ايتـانول  اـبل کې بکهريوســــيډال  ـخاصــــيت لري د   -:الف.  او ـپه مـق اـيل الکول د ټولو بکهرـي ايـت

فيصـده محلول څحه یې د تزريق په ځای کې د بکرتياو دکمولو په خاطر اسـتفاده کوي ددغه 70

د رسن  او نورو  موادو په توګه     ضـــد عفون     او  محلول څـخه په هـمدغه فيصـــدي د ديزنفکـهانټ 

ــامان االتو لپاره کار اخيل . ــد  سـ ــيت د ضـ په پورته فیصـــدي رسه د يادو موادو ديزنفکتانت خاصـ

 .(1343:11)عفون خاصيت په پرتله زيات دي 

 ددغه الکولو څخه په صنعت کې کار اخيل.  -:  ب. ميتانول 
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الکول ج.  اـيل  ه یې بکهريو ســــيډال ـخاصــــيت دايـتانول څـخه  ـظت ـپه پرتلـ لدهـغه د غ  -:ايزوپرـپ

 زيات دي خو څرنګه چه رګونه پراخوي نو دتزريق په ناحيه کې کارتري نه اخيل .

 هلوجنونه او هلوجن لرونکي مرکبات  . ۵

ه د موضـــوعي مي ل کېږي    وروب ضــــد موادکددغو موادو څـخ ه اخیســــت ه ګـه ه توـک ا    .  ـپ د بکهرـي

ــیدایز کوي او په دي توګهپروتيين،  دپروتوپالزم رسه متايل لري کې اختالل ی  په هغ  ونه پکې اکسـ

د هلوجنونو له جملی څخه   .  (225:9)یېبکهر يا ـضد خواص ښـ  په دي توګه خپل  منځ ته راوړي او

 ايودېن او کلورین د موضوعي انتی سپتیک موادو په توګه کارول کېږي.

او  بکرتـیا ، فنګس ،   دـغه ـماده قوي بکرتيو ســــيد ـخاصــــيت لري    Chlorine:الف. کلورين  

هايپوکلوريک اســيد HOCl چه د ګاز او يا هم  یېدغه خاصــيت هله ښــ  پروتوزوا او ويروس وژن.   

ــکل واوړي ــن کونکې خاصــيت درلودونکې دي چه دانزاميونو د   . په ش ــيدش د کلورين ګاز د اکس

د اوســيدن د ځای د لوښــو او څړ ځایونو د ضـد    څارويو ددغه موادو څخه د . يځتوقف ســبب ګر 

ه اوبو رسه يو ـځای ش نو    .  عفون ـپه حـيث ـکار اخيل ه ـچه کلورين ـل ه راځي ـچه Hoclکـل منځ ـت

پي پي ام غلظت  ۰،۱په    ددغه خاصيت څحه یې  د څکلو داوبو د ضد عفون په خاطر کار اخيل .

ـمايکرو اور ـګانيزمونو ـباـندې  ـپه طبعی پي ايچ کې اغیزه لری خو ـکه ـپه اوبو  رسه ـپه اوبو کې زـياترو

ا ده. قلوی پي ايچ یې موثرـيت او د نفوظ   ه اړتـي ا لوړ غلـظت ـت کې عضـــوي مواد موجود وي نو بـي

قابلیت کموي. کلورین قوي اـسیدي بوي او د پوـست او غـشاوو تخریـشونکې خاـصيت لري. ـسودېم 

بليچ کله چې د ملر د شعاع په وړاندې واقع ش موثريت له السه ورکوي.   هايپو کلوریت محلول  يا

اـنت او    فيصــــده    ۵-۲ددـغه محلول   فیصــــده محلول یې  د چرک  لرونکو   ۰،۵محلول د ديزنفکـت

 .(2346:8)زخمونو د منځلو په موخه کارول کېږي خو د ويني د لختي په عمليه کې مداخله کوي

دـغه ـماده ددرـيايب هرزه بوټو څـحه ـپه الس راځي ـخالص شــــکل کم رنـګه :  Iodine  ایودېن   ب. 

خاکســرتي کرســتالونه لري چه په اوبوکې په کمه اندازه منحل خو په عضــوي محلولونولکه الکول 

ايوډين چه کله د بکهريا  .   فورم او ايرت او غوړوکې په ښه ډول حليږيو عضوي اسيد ګلرسين او کلور 
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ابوليکې پروک خرابوي او د پروتوپالزم  پروتوپالزم تـ  ه  پروتيينه داـخل ش نو ميـت ه    ونوـت رســـوب ـپ

دغه ماده د بکهرياوو او ويرـسونوپه پرتله په فنګوـسونو زيا ت   . ورکولو رسه مکروب ـضد اغېزې ـښیې

اتو   دغو    ددې رسه رسه ـچه نن ور  زـيات ضــــد عفون مواد منځ ـته راغيل خو .  مؤثرـيت لري مرکـب

محلول رسه مخامخ ش   1و20000التراوســه خپل ځای په ځای ســاتيل که بکهرياوي د ايوډين د

نو په يو دقيقه کې به یې له منځه يوک همدارنګه د ټينچر ايودېن يو فيصــد محلول په پوســتکې 

ودېن مرکبات په الندې  ی کې نوي فيصـــده موجودې بکهرياوي په نوي ثان کې له منځه يوک د ا

 (.۱۳۹: 3)   ول ديډ

ايودېن  او ډيزنفکهانټ    ضـد عفون   د ايودېن دوه فيصـده ټينچر د - : Tinchur Iodin   ټنچر 

 ۷۰. په غهو حيواناتو کې یې د ګرځي مادې په حيث اـستعامليږي خو د انـساجو د تخريش ـسبب 

 فيصده محلول څخه د عمليات څخه مخکې د ساحې ضد غفون په منظور کار اخيل. 

د پايودېن په نامه مســتحرضــ همدغه خاصــيت نه لري نو همداده چه په وترنري اوانســان طبابت 

ـله جملې  څـحه او ـپه     iodophorsدواړو کې اســـتعامل لري ـپه حقيـقت کې دـغه مســـتحرضـــ د

چې    فيصـده  ۱۰پاوویدین   سـتعامليږي ځکه جوړيدل یې ځنډوي .زخمونو باندې په تازه ټپ نه ا

هر ليرت یې ســـل ګراـمه ـپاووـيدين لري يو قوي پراخ ـتاثري لرونکي ضـــد عفون ـماده ده چې  د يو 

شــمېر مایکرو اوګانيزمونو لکه ګرام منفي ګرام مثبت باکرتياوو ويروســونو، فنګســونو باندې اغيزه  

ــتقيم ډول په زخمونو، پري کېدنو ، ګريدنو  لري. ددغه محلول څخه پرته د رق يق کولو څخه په مس

ــاحو ضــد عفون مخکې د عمليات څخه ګهه اخيســتل کېږي. د  ، ســوځيدلو برخو، د عمليات س

رقيق شـویو شـکلونو څخه یې د فارم د وسـایلو او تجهزاتو لياره کار اخيسـتل کېږي. ددغه محلول  

 (.۸۷: 4) یستل شزخمونو کې کار وا نه اخ څخه باید په ژورو

   ارجاع کونکې مواد. ۵

ګـاز  الـديهـايـد   غوړ   فورم  الـديهـايـد  ګلوتر  ــ   : او  ه    دد ضــ ه توـګ غفون کونکو موادو ـپ

اســتعامليږي. د ټولو مايکرو اورګانيزمونو په ضــد د ســپورونو په ګډون  قوي اغېزې لري او تاثريات 
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وځونکې اثرات سـ چاپرييال کې هم ـسايت چې عضـوي مواد موجود وي. په فلزاتو باندې   داـسېپه  

ونکې اثرات لري. فومالي ) لد او پوـستکې په  انـساجو باندې ـسوځونکې او تخريشـ جنه لري خو د 

فارم الديهاید په اوبلن محلول او ميتانول کې( د فوميګیـشن عمليه کې د ـضد غفون   فيـصده  ۳۷

 فيـصده   ۱۰په توګه، او د تعمرياتو ـسپري کول د ـضد عفون په منظور کارول کېږي. فارم الدیهاید 

 يل .څخه د بوټانو د ضد عفون په منظور کار اخ فيصده  ۵او فينول 

اـید)   اـلديـه ار  ه    فيصــــده    ۲- ۱ګلوـت انول    ۷0القلی محلول  ـپ ايزو پروـپ فیصــــده 

د جراحي او ايندوســکوپي وســايلو د ضــد عفون او رابري وســايلو د ضــد عفون په خاطر   : کې( 

 .(227:9)کارول کېږي

کېږي  ـسلفر داي اکـساید ګازي فوميګانت ماده چې په بنده ـساحه ګي د ـسوځولو په وـسیله توليد  

هغه وخت اعظمي اغېزې ـښیې چې  ګاز یې په اوبو کې حل او او سلفورس اسید توليد ، کوم چې 

 (.(2347:8باکرتيا وژونکي اغېزې ښیې

 اکسیدایز کونکې مواد. ۷

دا هغه ډله کېمياوي مواد دي چې اکـسيجن ازادوي او باکرتيو ـسیدال مفيد خاـصيت لري. آزاد ـشوي  

ــجن ډېر په چهکې رسه د   ــوي موادو او انزاميونو رسه تعامل کوي چې لومړي یې د  اکسـ محيط د  عضـ

اکسيديشن سبب ګرځي او ورپيس د غیر فعال کېدو سبب ګرځي. دغه مواد په يو شمېر ګرام مثبتو او  

 (. ۱۴۹: 3ګرام منفي هوازي باکرتياوو باندې اغيزه لري خو د اغېزې د دوام موده یې کمه ده) 

 فيصـده   ۳د هایدرجن پروکسـايد  (Hydrogen peroxide ):  پروکسـاید الف. هایدروجن  

محلول څـخه  د ســـطحي زخمونو کې د انتي ســـپتـیک ـپه توـګه او د اوبو د ـپاکولو عملـيه کې د 

کونکې ـپه توګه    ضـــد عفون ديزنفکـتاـنت ـپه توـګه او د ـغاښـــونو ـطب ـپه برـخه کې د ســـاـمانونو د 

. دـغه مواد ((225:9ی او هم د بی یوـیه کونکې ـپه توـکه تریـنه ګـهه اخيســــتل کېږياســـتعامل لر 

اجو ټوټي او چرک د زخم څخه باک او د  یله  د انـس اکـسیجن د ځانه ازادوي او ددغه عمل په وـس

په وروســـتيو کې د تيز ګړاي شـــوي هایدروجن پروکســـاید   .  ســــبب ګرځي زخمونو د پاکوايل
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(Accelerated hydrogen peroxide AHP)   څخه د انيونيک او غري انيونيک  ســطحي کشــش

زياتونکو موادو رسه په ســيرنجيســتیک شــکل رسه يو ځای او دغه کار د هغو د پراخ تاثیر د منځته 

و ـسبب ـشوي دي. دغه ترکېب په باکرتياوو ، د باکرتياوو ـسپورونو ، مايکرو باکرتيوم ، ويروـسونو راتل

ــايد تيز کراي شــوي  او فنګســونو باندې په کمه موده کې وژونکي اثرات لري. دهایدروجن پروکس

ـشکل د پوـستکې ـسرتګو او انـساجو د تخريش ـسبب نه ګرځي او هم یې  په اوبو کې د اکـسيجن د 

 . (2245:8)لو څخه وروسته  موثري کېمياوي پاته شون نه پاته کېږي ازادو 

پر منګنات  ــيم  Potassium permanganate))    ب. پوتاشــ ــد    :   پراخي د ميکروب ضـ

ګ  ه اوبو کې واچول  ش نو ګالبی رـن ه چې ـپ ګ لري او کـل ايل رـن اغېزې لري. ارغوان کرســــت

ــبت د  ــوي موادو رسه د متاس په    ۱۵اختیاروي. په اوبو کې يو په نس د انحالل قابليت لري د عض

د انـساجو محلول یې په زخمونو کې د بد بویې لري کونکې ،  ۱و۱۰۰۰مهال اکـسيجن ازادوي. د 

محلول یې د ادراري مجراوو د د ضد   ۱و۵۰۰د ټوتو او افرازاتو لري کونکې په توګه کارول کېږي او  

  (.۱۵۰: 3عفون کونکې په توګه استعامل لري )

ــید  اس ــيتیک  او تعقيم   ضــد عفون    : په وروســتيو کې د   ( Para acitic acid  (ج. پارا اس

دې اغېزې  ه وړاـن ا ، فنګس او ویروســـونو ـپ اکرتـي ه معريف شـــوي دي، د ـب ه توـګ ادې ـپ کونکې ـم

ــده      ۰،۰۰۳-۰،۰۰۱لري، ــاتونکې په توګه د  فيص ــې او نورو د س غلظت رسه د غذایې موادو غوښ

 .(225:9)چرګانو د پروسیس او شیدو د پروسیس په کارخانو کې ترينه کار اخيستل کېږي 

    ونهبګوانيد. ۸

( ددغه ګروپ يو مهم غړي دي، قوي يب تخريشه انتي سپتیک ماده ده   Savlonکلوروهيګزیدین )

ه کوي اـندې اغيزه کوي اختالل پکې را منځـت اوو  حجروي غشــــا ـب اکرتـي ه ګرام مثبتو \چې د ـب . ـپ

باکرتياوو باندې زياته اغيزه لري او معموال د عامو جراحيو او غاښــونو په برخه کې د انتي ســپتیک 

 اخيستل کېږي. موادو په توګه ترينه ګهه
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ه د روغتونونو د  ه پراـخه پيامـن ه څلور فيصــــده اميلشـــن شــــکل  ـپ کلوروهيګزـيدين ګلوکونـيت  ـپ

کاروکونکو او جراحانو په وســیله  د جراحي نه مخکې  او زخمونو کې اســتعامليږي . د يو فيصــده 

لرنکې  ايزو پروپانول رسه د عام اسـتعامل  فيصـده    ۷۰شـکل  د  فيصـده    ۰،۵اوبلن شـکل پاهم  

انتي ســـپتیک او هم د ملهم په شـــکل د زخمونو د پاکونکې په توګه، د تيونو د غوته کونکې او د 

شــامپو په شــکل اســتعامل لري. د کلوروهيګزیدین اســپتیک يو فيصــده شــکل یې د موضــوعي  

 .(226:9)ملهم  په شکل  په سپيانو او پشو ګانو کې استعامليږي  ضد عفون  پاکونکې 

 رنګونه . ۹

ــه  ــتعامل لري چې ښـ ــپتیک او ديزنفکتانت مادې په توګه اسـ ــمېر رنګه مواد هم د انتی سـ یو شـ

او د ازو    Rosaniline dyes، د روســانيلي رنګونه   Acridine dyesمثالونه یې  د اکریدین رنګونه  

 .(1339:11)دی.  Azo dyes رنګونه 

یفالوين ـهاـیدرو کلوراـيد، پروفالوين او اميـنا کرين شـــاـمل دي. د اکرـيدين ډيل ـپه رنګونو کې  اکر

دـغه ډـله مواد ـپه زـياـته اـندازه رسه ـپه ګرام مثبتو ـباکرتـياوو ـباـندې اغېزې لري ـپه ـځانګړي توـګه کـله 

چې محيط قلوي وي. تخريش کونکې ـنه دي او د زحم د التـيام ـپه پروســـه کې ـمداخـله ـنه کوي. 

اکريفالوين ـپه جـيل شــــکل ککړ او ـپه مزمينو زخمونو ، ســـوځـیدنو او   معموال بـنداژوـنه او ـګازوـنه د

 الرسونو باندې ایشودل کېږي.

ــامـل دي. چنشـــن وايليـت پـه   دروســـیلي رنګونو کې جنشـــن وایليـت او برايلينـت ګرين شــ

ســتافيلوکوکونو او نورو ګرام مثبتو باکرتياوو باندې اغېزې لري خو په ګرام منفي بکرتياوو او مایکو 

ــده الکولو کې د  ــده محلول په لس فيص ــن وایليت يو فيص باکرتیوم باندې اغېزې نه لري. د جنش

 مزمينو زخمونو، د مکوزی غشا په الرسونو او ملده اګزیام کې کار اخيل.

د ازو رنګونو ـپه ډـله کې ســـور ســــکارلـيت  فيـنا زو فريـيدين شـــاـمل دي. دـغه مواد ـپه ګرام منفي  

کارلیت پنځه فيصـده ملهم   باکرتياوو په خاصـه توګه په ور ـس اـسیدي محیط کې اغېزې لري ،  د ـس
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ملهم څخه په الرسـونو او مزمينو زخمونو کې ګهه اخيسـتل کېږي. فينا زو فرييدين څخه د ادراري 

کې د سلفاناميدونو   انتاناتو    الرې د انتي سپتیک په توګه کار اخيستل کېږي او د ادراری الرې په  

 . (5:127)کېږيرسه يوځای کار اخيستل 

 . درانده فلزات ۱0

 سیلور نايرتات 

سيلور نايرتات د سیلور غري عضوي مالګه ده. سوځونکې، پوښونکې او بکرتيا ضد اغېزې لري.  په   

فيصـده محلول یې  ۰،۱محلول کې په فوري شـکل ايونايزه کېږي او د ميکروب ضـد اثرات ښـیې.  

فيصــده محلول یې    ۰،۰۱باکريوســيدال او يوه اندازه د پوســت تخري ــونکې خاصــيت لري خو 

فيصـده محلول   ۰،۵باکرتيو سـتاتيک اغېزې لري. سـيلور په سـودومناس باندې اغېزې لري او  د 

رتات  څخه یې د سوځيدنو د پوښولو لپاره کار اخيستل کېږي تر ځو انفکشن را کم کړي. سيلور ناي

د اوژدي مودې لپاره د ميکروب ضـــد خاصـــيت لري ځکه چې په اهســـته ډول ســـيلور د ســـيلور  

يت له شـکله چې د انسـاجو په وسـیله جوړ شـوي په سـیلور اوړي. د سـيلور نايرتات څخه د پروتيين

شـکرونو د غوټو  څخه په خوسـکېانو کې کار اخيل. ددې څخه عالوه د سـختو ګرانويل انسـاجو د 

 لو لپاره هم کارول کېږي.له منځه وړ 

 د سيامبو مرکبات   

او ديزنفکتانت په توګه    ضـد عفون   د سـيامبو د عضـوي او غري عضـوي دواړو شـکلونو څخه  یې د 

او ديزنفکتانت موادو په وسـیله عوض   ضـد عفون  اسـتفاده کېدله خو اوس مهال په ارزانه او قوي  

 ه مل دي.شوي دي. د سيامبو ټول مرکبات د زهريت د خطر رس 

د زينګ مالګي لکه زينک اکـسايد، زينک ـسلفات    (: Zinc compounds)  د  زينک مرکبات 

اثرات د  ـضد عفون   اغېزې لري. ددغې مادې   ـضد عفون  او زينک کلورايد پوـښونکې او ـضعيف 

و د رســـوب ـپه وـجه دي. د زيـنک ـمالګي د يو شـــمېر ملهمونو، پروتيينزيـنک د ايون ـپه وســـیـله د 
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فيصـده  ۱۵فيصـده ملهم د    ۱۵لوشـنونو او غوږ سـرتګي قطرو په ترکېب کې شـتون لري. د زينګ 

فيصـده محلول په    ۱- ۰،۱زينک په شـکل د سـطحي زخمونو او اګزميا کې کارول کېږي. د زينک 

 .(1133:10په طبابت کې کار اخيل) سرتګي غوږ او د زينک کلورايد شکل څخه د غاښونو 
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 د فصل لنډیز 

ــد عفون    هغه درمل ته ويل کېږي چې د بکرتياوو د مړه کولو او يا هم د ودې ودرولو په خاطر  ضـ

چې هغه  مواد ديهم بکرتيا وژنکې   ديزنفکتانت یا ضـد عفون موادپه ژونديو انسـاجو وهل کېږي  

 .موادو کې استعامليږي کوم چې ژوندي نه وي

کې په زیاته پیامنه رسه  د ميکروبونو   ددغو موادو څخه په طبابت کې په تريه بيا په حیوانی طبابت

د تداوی  په خاطراستعامل لري او نسبتا اقتصادی دی. په جراحي  انتاناتو    د مخنيوي او د اړونده

ــد عفون، زخمونو د پاکولو، د ميزونو او نورو   ــالونونو د ضـ ــامانونو د تعقيم، د جراحي سـ کې د سـ

ه موـخه ـکاروول کېپي.د  ـڅارويو  انو پنجرو، ان تر دي چې د   وســــايلو د تعقيم ـپ د غوجلو، د چرـګ

او ديزنفکانت   ضد عفون    نقليه وسايلو او فارمونو د وسایلو په خاطر هم ترينه کار اخيستل کېږي.  

مواد د کېمياوي ترکېب، د تاثري ساحې، د استعامل د ساحې او دتاثري د ميکانيزم په اساس طبقه 

 بندي شوي دي.
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 د فصل پوښتنې 

ــد عفون    .۱ ــت چې يو د بل رسه څه فرق لري او  ضـ او ديزنفکتانت مواد تعريف او وواياسـ

 کوم ورته وايل لري.

 د لوند حرارت څخه په کومو حاالتو او د وچ حرارت څخه په کومو حاالتو کې کار اخلو. .۲

 مواد په کومو ګروپونو وېشل شوي . ضد عفون  د تاثري د ساحې په اساس  .۳

) طريقي ( چې د ديزنفکشـــن ـپه موـخه ـکارول کېږي کومي او د ـتاثري  د فزيکې موادو ـيا   .۴

 ميکانيزمونه یې رشحه کړئ.

او ديزنفکتانت مواد شامل دي د تاثري   ضد عفون    موادو په ډله کې کوم     surfactantد   .۵

 ميکانيزم یې رشحه کړي.

نت په  او  یا هم  ديزنفکتا  ضـد عفون  په دغه فصـل کې هغه مواد په ن ـه کړي چې هم  .6

 توګه کارول کېږي.

 دي.مييل په فزيکې طريقو کې کومو طريقي شا .۷

 مواد ښه موثريت لري. ضد عفون  د ويروسونو په وړاندې د کوم  .۸

 مواد ښه اغېزې لري. ضد عفون  د سپور د له منځه وړلو په موخه کوم  .۹
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 22 ننګرهار محمد طاهر کاڼی       دویم ټوک کيميايي عنرصونه 21
 د اقتصاد او تجارت اصطالحات 

 پښتو ترشیحی قاموس( -)انګلیسی   

 پوهنیار عبدالله عادل 

 او امان الله ورین 
 ننګرهار

 24 ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  لجرب خطي ا 23
روانشناسی و رضورت آن در  

 جامعۀ افغانستان
 داکرت اعظم دادفر 

کابل 

 پوهنتون 

 26 بلخ پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  25
اساسات هندسه ترسیمی 

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ

27 
تأسیسات و تجهیزات تخنیکی  

 ساختامن 
 نجنیر محمد عمر تیموریداکرت ا

پولی تخنیک  

 کابل 
 د رادیویي خپرونو تولید  28

پوهنوال دوکتور ماسټر 

 واحدي
 خوست 

29 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا 
 تیوری و سیاست بودجه عامه  30 خوست  پوهنیار محمد حنیف هاشمي

پوهنوال داکرت سید محمد  

 ټینګار
 کابل 

 حیوانات مفصلیه  31
داکرت دیپلوم علی آقا  پروفیسور 

 نحیف 
 32 هرات

عضوي کیمیا، د اروماتیک او  

 هیرتوسیکلیک برخه 

پوهنوال دوکتور ګل حسن  

 ولیزی
 کابل 

 د انجنیری میخانیک  34 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   ژې تحلیل او مدیریت د پرو 33
پوهنوال محمد اسحق  

 رازقی 
 ننګرهار

35 
ړی  کلکولس او تحلیيل هندسه، لوم 

 برخه 
 36 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

کلکولس او تحلیيل هندسه،  

 دوهمه برخه 
 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

 کارتو گرافی با اساسات توپوگرافی  38 ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  37
پوهنوال دوکتور محمد طاهر  

 عنایت 
 ننګرهار

 خوست  پوهنمل بهرام امیری   د موادو مقاومت 40 ننګرهار انجنیر اسد الله ملکزی ژي سمپا کوونکي ودانۍانر  39

41 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک 
 42 ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننګرهار دانش کړوخیل  

 ننګرهار پړهاند انجنیر زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري  44 ننګرهار الله صافی  پوهاند لطف   حیايت جغرافیه  43

 46 ننګرهار سلطان احمد نیازمن  د ریاض په هکله خربې اترې  45
-اقتصادي جیولوجي )کانپوهنه 

 فلزي کانونه( 

پوهاند دوکتور رشیف الله   

 سهاک
 ننګرهار

47 
 ګروه های اجتامعی بسته  

 اختی سکتها( )مطالعه جامعه شن
 بلخ محمد نعیم نسین  ګرم شدن کره زمین  48 کابل پوهنتون  داکرت احمد سیر مهجور 

49 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 50 ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی  انجنیر امان الله  

 فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک 
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51 
نجنیري کې د اټوکډ  په سیول ا 

 استعامل 
 ننګرهار پوهندوی محمد طاهر کاکړ  وتریرنی عمومي پتالوژي  52 ننګرهار پوهنوال میا پاچا میاخیل 

 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي  54 ننګرهار پوهندی ګل حکیم شاه سیدی  انجنیري جیودوزی )رسو(  53

 56 خوست  ماسرت واحدی پوهنوال داکرت  د تلویزیوين خپرونو تولید  55
اوسپنیز کانکرېټي عنارص ، 

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  58 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   57

 بلخ داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص  60 ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی  د تهداب انجنیري  59

61 
رهنمود موثریت حفظ انرژی در  

 تعمیرات
 خوست  داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  62 کابل  داکرت انجنري محمد عمر تيموری

 64 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملاين د افغانانو لپاره   63
د افغانستان د پوهنتونونو د درسی  

 کتابونو چاپول  
 ټولو ته   یحیی وردک داکرت

 د پروژې مدیریت په عمل کې  66 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  65
محمد داود علم او يو اف .  

 ګهل
 ننګرهار

 نبايت فزیولوژي لومړی جلد 68 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  صنعتي اقتصاد  67
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست 

 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی  د ساختامنونو تحلیل )لومړی برخه(  70 خوست  پوهنمل محمد طاهر میاخیل  فزیولوژي دوهم جلد نبايت  69

71 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه( 
 72 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی 

د مهنډسانو د پاره ساختامين  

 ستاتیک زده کړه 

دیپلوم انجنیر اسدالله  

 ملکزی
 رهارننګ

73 
د ساختامن د جوړلو طریقې )لومړی  

 برخه( 
 74 ننګرهار پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها 

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه( 

پوهاند انجنیر محمد عیسی  

 تنها
 ننګرهار

75 
سیټونه او هرڅه د هغوی په  

 هکله

لیف بوکوفسکی/ سلطان احمد 

 نیاز من 
 76 ننګرهار

 عنارصو  د لویو الرو د هنديس 

 ډیزاین 

 پوهنیار انجنیر م. شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 78 ننګرهار پوهنوال میاپاچا میاخیل  د رسخالصو کانالونو هایدرولیک  77
د جوړښتونو تحلیل )لومړی  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

79 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه  

 برخه( 

الله وردک او  پروفیسور حفیظ 

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریاض منطق  80 خوست 

 د اوبو رسولو انجنیري  82 ننګرهار ټول پوهنتونونه  انجنیري دريس کتابونه  ۴۵ 81
پروفیسور انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

83 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین 

 )دویمه برخه، لومړی ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 84 ننګرهار

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، دوهم ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

85 
د انجنیری اساسی ریاضی  

 )دوهمه برخه( 
 86 ننګرهار    پوهندوی عبدالغفور نیازی  

د انجنیری اساسی ریاضی  

 برخه( )لومړی 

 پوهندوی عبدالغفور نیازی  

   
 ننګرهار

 ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  88 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   د اقتصادي پرمختیا تیوري  87

 کيد او ګرافیک  90 ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب    عمومي تخنیکي رسم  89
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 جاليل  بهاوالدین
 ننګرهار

 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې  92 ننګرهار شیرخان حساس د اقتصاد د علم اساسات 91

 94 ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  اقلیم پوهنه   93
پښتو  -د طبیعي علومو انګلیس 

 قاموس

پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 96 ننګرهار ار راز محمد فیض پوهنی جنایي ارواپوهنه  95
د جوړښتونو تحلیل )درېیم  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

 د اوبو لگولو انجنیری 97
پوهندوی دېپلوم انجنیر اصغر  

 غفورزی 
 ننګرهار عبدامللک پرهېز  د انسان فزیولوژي او اناټومي  98 ننګرهار

 100 ننګرهار وال حسین آرمانپوهن نیامتولوژدي  99
د کورنیو الوتونکو د روزنې  

 اساسات 
 ننګرهار پوهاند میر حامل نیازی 

 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د کرنې ترشیحي قاموس 102 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د سازماين اړیکو مدیریت  101

 ننګرهار پوهندوی روزي خان صارق  دوهمه برخه   حیواين تغذیه 104 ننګرهار ق پوهندوی روزي خان صار  لومړی برخه   حیواين تغذیه 103

 ننګرهار پوهنوال محمد بایر درمل  وترنري فارمکولوژي  ۱۰۶ ننګرهار پوهندوی پیر محمد ستانکزی  وترېرني داخله  105

 ۱۰۸ ننګرهار پوهنیار اکرام الله وقار  کوانتم میخانیک  107
  لهد جرمني ژبې اسانه زده کړه، 

 اساساتو نه تر ادبیاتو پورې 
 ننګرهار داکرت اکرم ملکزی 
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113 
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a 

serious issue, which is repeatedly challenging students and 

teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of 

providing textbooks to the students of medicine  . 

For this reason, we have published 365 different textbooks of 

Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism, and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-

Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. 

The book you are holding in your hands is a sample of a printed 

textbook. It should be mentioned that all these books have been 

distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org & 

www.kitabona.com . 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) 

states: “Funds will be made available to encourage the writing and 

publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority 

areas, to improve the quality of teaching and learning and give 

students access to state–of–the–art information. In the meantime, 

translation of English language textbooks and journals into Dari and 

Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this 

facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a 

huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of 

Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of 

manual notes and papers. Based on the request of higher 

education institutions, there is the need to publish about 100 

different textbooks each year.  



 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, 

translate or revise their lecture notes or written books and 

share them with us to be published. We will ensure quality 

composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and 

assist their lecturers in this regard. We welcome any 

recommendations and suggestions for improvement. 

 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to 

prepare the books according to the international standards, but if 

there is any problem in the book, we kindly request the readers to 

send their comments to us or the authors in order to be corrected 

for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund 

for this book. We would also like to mention that he has provided 

funds for 230 medical and non-medical textbooks so far . 

I would like to cordially thank Chancellor of Universities, Deans of 

faculties, and lecturers for their continuous cooperation and 

support for this project  . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and 

gave us all these books to be published and distributed all over 

Afghanistan. Finally, I would like to express my appreciation for the 

efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the 

office for publishing and distributing the textbooks . 

 

Dr. Yahya Wardak 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, April, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 
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