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Oral 
IV 

 مفهوم الصيدلة الحيوية وحركية الدواء

 :Biopharmacyالصيدلة الحيوية 

 نيالالصيد والشكل الدوائية للمادة والكيميائية الفيزيائية الخصائصهي العلم الذي يدرس عالقة وتأثير 

 ة )أي املراحل املختلفة حتى لحظة بدء االمتصاص(.الدوائي املادة امتصاص ومدى سرعة على عطاءل ا وطريقة

 تشمل الصيدلة الحيوية العوامل التي تؤثر على:
ً
 إذا

 الدوائي املنتج ضمن الدواء ثباتية .1

 الدوائي املنتج من الدواء تحرر  .2

 االمتصاص موقع في الدواء اللانح معدل .3

 االمتصاص الجهازي للدواء )عبور األغشية الخلوية( .4

 من لحظة بدء االمتصاص.  الحرائك الدوائيةتبدأ دراسة 

 :Pharmacokineticsالحركية الدوائية 

 .زع، الطراح )الفراز واالستقالب(التو  ص،متصا: اال الدوائية املادة حركية مراحل يدرس الذي العلم هي

 :حيث ADME بـ تختصر الحرائك من مجموعة إلى إعطائه بعد الدواء يتعرض حيث

A: Absorption, D: Distribution, M: Metabolism, E: Excretion 

 فيما يأتي مخطط يوضح مراحل الصيدلة الحيوية وحركية الدواء:

 

   امتصاص  تفكك وتفتت وتحرر وانحالل الدواء الدواءإعطاء 

       

  إطراح   توزع  األنسجة

   
 

 
 

 

  التأثير دوائي
موضع 

 التأثير

 
 استقالب

 
 إفراز

 

 تذكرة ببعض مفاهيم الحساب والرياضيات الضرورية لفهم الحركية الدوائية:

 y = 0.5x + 2: التالية املعادلة لدينا كان إذا

 ما هو املخطط البياني املمثل لهذه املعادلة؟ .1
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املوافقة )تكفي نقطتين(، ثم نصل بين  yونحسب قيم  xاملعادلة هي معادلة خط مستقيم، ولرسمه نعطي قيم لـ 

 النقطتين للحصول على املستقيم املطلوب.

 ما هو مدلول كل جزء من املعادلة؟ .2

 y تمثل املتغير على محور العينات 

 0.5 تمثل ميل املستقيم 

 x تمثل املتغير على محور السينات 

 2  تمثل نقطة تقاطع املستقيم الناتج مع محور العينات عندما تكونx = 0. 

 في املعادالت التالية: xما هي قيمة 

 Log x = 0.95  x = 100.95 = 8.912  

 ex = 0.44  ln ex = ln 0.44  x = - 0.82 

 ln x = 1.22  x = e1.22   x = 3.32 

 تلخيص ملفهوم األسس واللوغاريتم:

 x N = Bيكتب كما يلي:  xإلى القوة  Bالذي نحصل عليه إذا رفعنا  Nفي التعبير التالي: العدد 

 . xهو األس  Bبالنسبة لألساس  Nأي أن لوغاريتم العدد   N = x BLogوبأخذ اللوغاريتم: 

 لدينا نوعين من اللوغاريتمات: 

  10العشري )الشائع( وهو الذي يستعمل األساس اللوغاريتم: 

 log  10log                210=  100 = 100 21010 2 =مثال: 

  اللوغاريتم الطبيعي )النّبري(: وهو اللوغاريتم الذي يستعمل األساسe  حيثe = 2.712 

 مالحظات:

  :يرتبط اللوغاريتم الطبيعي بالعشري وفق العالقة التاليةln N = 2.303 Log N 

 x-=  x– x, log 10-=   x–ln e  

 اللوغاريتم ليس له واحدة 

 لوغاريتم األعداد األصغر من الواحد يكون ذو قيمة سالبة 

 لوغاريتم األعداد األكبر من الواحد يكون ذو قيمة موجبة 

 األعداد السالبة ليس لها لوغاريتم 

 رسم الخطوط البيانية:

 غير  tفي الحركية الدوائية يعتبر الزمن 
ً
 ويمثل على محور السينات، بينما يعتبر التركيز متغيرا

ً
 مستقال

ً
متغيرا

 مستقل ويتغير بمرور الزمن ويمثل على محور العينات.

 هناك نوعين من األوراق املستعلة لرسم الخطوط البيانية في الحركية الدوائية:
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أوراق اإلحداثيات املتعامدة النظامية )امليليمترية( 

Rectangular coordinate graph paper: 

 

 

 

 

 

 :Semi log graph paperاألوراق نصف اللوغاريتمية 

تسمح هذه األوراق بتمثيل معطيات التراكيز على املحور 

y  ق لوغاريتمية، ولذلك ليس هناك حاجة ر امع فو

لتحويل هذه املعطيات إلى اللوغاريتم املوافق قبل 

تمثيلها على املحور. يتم تمثيل معطيات الزمن على 

توجد هذه األوراق عادة بفواصل زمنية معينة.  xاملحور 

 10مع أكثر من حلقة، وكل حلقة تمثل زيادة بمقدار 

 ورقة تحوي حلقتين فإنها أضعاف من األعداد، 
ً
فمثال

 .100إلى  10ومن  10إلى  1تعطي مجالين لوغاريتمين من 

عندما نقوم برسم الخط البياني الذي يصل بين النقاط املوجودة على الشكل فإن ذلك يعني وجود عالقة بين 

 خطية والتي تأخذ شكل معادلة. بالنسبة للمتغيرات الفيزيولوجية فإن هذه ال yو xاملتغيرين 
ً
عالقة ليست دائما

 بإعادة ترتيبها أو تحويلها للحصول على عالقة خطية يعبر عنها بمستقيم وذلك لكون الخط 
ً
ولكنه قد نقوم أحيانا

 املستقيم يسمح لنا بالتنبؤ وبشكل دقيق بالقيم التي ال يوجد لها أساس تجريبي.

 :Slopeمفهوم امليل 

 أن معادلة خط مستقيم من
ً
هي نقطة تقاطع املستقيم  bتمثل امليل و aحيث أن  y = ax + bالشكل  الحظنا سابقا

حيث يمكن لهذه املعادلة أن تعطي أحد األشكال التالية وذلك حسب قيمة امليل  x = 0عندما تكون  yمع املحور 

a: 
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 يمكن حساب امليل وفق ما يأتي:

 يمكن حساب امليل من أي نقطتين على الخط البياني بالعالقة: على األوراق النظامية: .1

 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 مثال: =
2−4

3−1
=

−2

2
= −1 

 

 

إلى لوغاريتمات حيث تصبح  yفي هذه الحالة يجب تحويل قيم  على األوراق نصف اللوغاريتمية: .2

 املعادلة:

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑙𝑛𝑦2 − 𝑙𝑛𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

𝑙𝑜𝑔𝑦2 − 𝑙𝑜𝑔𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
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