
 دارو

 

 را گذارد اثز سًذُ ارگاًیسن کارکزد یا ساختار تز ٍ رٍد کار تِ آى اس پیطگیزی ٍ تیواری تطخیع ٍ درهاى تزای کِ ای هادُ ّز

 . گَیٌذ( medicine: اًگلیسی تِ) دارٍ

 عولکزد تذى تِ ٍرٍد اس پس ٍ رًٍذ هی تکار تیواری درهاى تزای کِ ضَد هی گفتِ هَادی تِ اغلة( Drug: اًگلیسی تِ) دارٍ

 .کٌٌذ هی تػحیح را تذى

 هعوَالً ضیویایی دارٍّای. ضَد تْیِ هػٌَعی طَر تِ ایٌکِ یا ٍ تاضذ داضتِ( حیَاًی یا گیاّی) طثیعی هٌطا است هوکي دارٍ

 ّای کارخاًِ در رسوی هزاجع تاییذ ٍ کافی تحمیمات اس پس ٍ ضذُ کطف ساساى دارٍ یا پشضکاى دست تِ ٍ آسهایطگاُ در

 .گزدًذ هی تَلیذ دارٍساسی

 تشریمی یا ٍ( تٌفس راُ اس) استٌطالی ،( لطزُ ٍ پواد) هالیذًی ،( ضزتت ٍ لزظ) خَراکی غَرت تِ است هوکي دارٍ هػزف

 ٍجَد ضیویایی یا ٍ هعذًی،حیَاًی،گیاّی غَرت چْار تِ دارٍّا.ضَد هی گفتِ دارٍخاًِ دارٍ فزٍش هحل تِ. تاضذ( آهپَل)

 . دارًذ

 . کزد تٌذی طثمِ( هخذرّا تزخی هاًٌذ)  هجاس غیز ٍ هجاس تخص دٍ تِ را دارٍّا تَاى هی ّوچٌیي

 در آى گذاری چٌذُ ٍ دارٍ هػزف ًحَُ.  دارًذ هطخػی هػزف تاریخ ٍ ضًَذ ًگْذاری ای ٍیژُ ضزایط در تایذ اغَال دارٍّا

 تا دارٍخاًِ در ضَد هی گفتِ ًیش جالیٌَسی دارٍّای آًْا تِ کِ ساختٌی دارٍّای تزخی.  ضَد هی هطخع هعالج پشضک ًسخِ

 . ضَد هی ساختِ دارٍیی هادُ چٌذ تزکیة اس ٍ پشضک ًسخِ

 داروها ماهیت

. کٌذ هی ایجاد سیستی کارکزد در تغییزاتی خَد، ضیویایی ّای ٍاکٌص  ٍسیلِ تِ کِ است ای هادُ دارٍ یک کلی، حالت در

 هَلکَل ایي تِ. دارد کٌص ّن تز کٌذ هی تاسی هطخػی ًمص کِ سیستی سیستن در خاظ هَلکَل یک تا دارٍ هَلکَل عوذتاً

 دارٍّا دیگز تا است هوکي کِ ّستٌذ هعزٍف ضیویایی دضوي عٌَاى تِ دارٍّا اًذکی هَارد در. گَیٌذ هی ریسپتَر یا گیزًذُ

 هوکي دارٍّا. دٌّذ هی ٍاکٌص آب هَلکَلْای تا اًحػاری طَر تِ دارٍّا اسوشی عَاهل هثل دیگزی هَارد در دٌّذ، ٍاکٌص

. ضًَذ هی هحسَب دارٍ ًیش سوَم. ًطًَذ تَلیذ تذى درٍى ٍ تَدُ ضیویایی یا ٍ َّرهًَْا ّواًٌذ ضًَذ تَلیذ تذى درٍى است

 دارای کادهیَم ٍ آرسٌیک ّواًٌذ یا ٍ ضًَذ ساختِ جاًَراى ٍ گیاّاى لثیل اس سًذُ هَجَدات ٍسیلِ تِ تَاًٌذ هی سوی هَاد

 ٍ اتوی تزکیة اًذاسُ، ضکل، تایذ دارٍ هَلکَل یک است، ضیویایی آى  گیزًذُ تا دارٍ ٍاکٌص کِ آًجا اس. تاضٌذ هعذًی  ریطِ

 تاضذ داضتِ هٌاسة الکتزیکی تار

 کار تِ سزدرد درهاى تزای کِ لزغْایی هثالً. است خَد عول جایگاُ تِ ًسثت دٍری دریافت ًمطِ دارای هعوَالً دارٍ یک

 ضذُ، عولی ٍ پذیزفتِ دارٍی یک تٌاتزایي. است هغش آًْا عول جایگاُ اها ضًَذ هی دریافت دّاى طزیك اس اگزچِ رًٍذ، هی

 اس هعمَل سهاى در ثاًیاً ٍ تاضذ داضتِ را هٌظَر عول جایگاُ تِ ٍرٍدی سایت اس اًتمال تزای السم خَاظ اٍالً کِ است دارٍیی

 آسپزیي هثل جاهذ ٍ ًیکَتیي هثل هایع ًیتزٍساکسیذ، هثل گاس حالت سِ در STP ضزایط در تَاًٌذ هی دارٍّا. ضَد دفع تذى



 تِ هایع دارٍّای تزخی هثال تزای. است اًساى تذى در آًْا دریافت ٍ ٍرٍد  ًحَُ  کٌٌذُ تعییي ضزایط ایي. تاضٌذ هَجَد

 آلی دارٍّای گًَاگَى طثمات(. ّالَتاى) ّواًٌذ ضًَذ تٌفس ضکل ّواى تِ تَاًٌذ هی ٍ ضًَذ هی تثخیز اتاق دهای در راحتی

  ٍسیلِ تِ دارٍّا ایي. ّستٌذ ضعیف اسیذّای ٍ تاسّا دارٍّا اس تسیاری. گیزًذ هی لزار تزرسی هَرد دارٍساسی ٍ دارٍضٌاسی در

 .دّذ تغییز را دارٍّا لثیل ایي یًَص درجِ است هوکي هختلف اجشای در pH تفاٍت سیزا. ضًَذ هی ّذایت تذى خَد


