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 زمن -أطوار الحركية الدوائية واملنحني تركيز 

: أطوار الحركية الدوائية:
ً
 أوال

 :Absorptionاالمتصاص 

دوران الدموي )التطبيق الجهازي( أو من موضع انتقال املادة الدوائية من موضع التطبيق إلى الوهو عملية 

 التطبيق إلى موضع التأثير )التطبيق املوضعي(. يمكن تمييز عدة مفاهيم:

  سرعة االمتصاص: الكمية املمتصة من الدواء خالل واحدة الزمن، ولها ثابت سرعةaK (.1-)واحدته زمن 

  1/2العمر النصفيt :نصف، الدوائية في موقع االمتصاص إلى ال هو الزمن الالزم النخفاض تركيز املادة

𝑡1بالقانون:  ىواحدته هي واحدة الزمن ويعط

2

=
0.693

𝐾𝑎
 . 

   شدة )مدى( االمتصاص: يعبر عنها بالـAUC: Area Under the Curve وهي املساحة تحت املنحني املمثل :

 ئية الواصلة إلى الدوران الدموي.ادة الدوالتغير التراكيز البالزمية بداللة الزمن، ويعكس الكمية من امل

 تم حسابي UCA املنحرفات:ة أشباه بطريق nS…. ……+  3S+ 2S+  1S=  AUC  
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 في حالة الحقن الوريدي

 :Distributionالتوزع 

انتقال املادة الدوائية من الدوران الدموي إلى مختلف أنسجة الجسم وعودتها من األنسجة إلى الدم وبالتالي 

 ص.أنسجة( على عكس االمتصا            فالتوزع عملية عكوسة )دم 

 لحظة تجانس التوزع: هي اللحظة التي تتساوى فيها التراكيز الحرة البالزمية مع التراكيز الحرة النسيجية.

 بـ )حجم التوزع( حيث:
ً
 يعبر عن التوزع كميا

مية الدواء الداخلة إلى الجسم بحيث ك: هو الحجم الالزم الحتواء كامل Volume of Distributionحجم التوزع 

 للتركيز البالزمي.  يكون تركيزها
ً
 مماثال

𝑉𝐷 =
𝐴

𝐶
=

𝐷𝑜𝑠𝑒

𝐶0
 

 حيث أن:

Aكمية الدواء في الجسم في لحظة ما : 

Cتركيز الدواء في الجسم في اللحظة نفسها : 

وذلك كونه ال يعكس قيمة فيزيولوجية حقيقية وإنما هو حجم  DApparent Vيسمى بحجم التوزع الظاهري 

كبيرة فالدواء متمركز في  DVإذا كانت قيمة مدى تمركز الدواء في الدم أو في األنسجة.  تخيلي يعطي مدلول عن

 األنسجة أما إذا كانت قيمته صغيرة فالدواء متمركز في الدم. 

 :Eliminationاإلطراح 

 وهو عملية التخلص من الدواء ويتم بطريقين رئيسين: 

 في الكبد. ي: ويتم بشكل رئيس Metabolismاالستقالب  .1

 في الكلية. ي: اإلطراح بدون استقالب ويتم بشكل رئيس Excretionاإلفراز  .2

هي حجم البالزما الذي يتم تصفيته بشكل كامل من الدواء خالل واحدة الزمن وبالتالي  :Clearanceالتصفية 

 
ً
 .mL/minواحدتها )حجم/زمن( مثال

مل من حجم الدم الوارد إلى عضو  250مل/د فهذا يعني أن هناك  250مثال: إذا كانت تصفية مادة دوائية 

اإلطراح يتم تصفيته بشكل كامل من املادة الدوائية بغض النظر عن تركيز املادة الدوائية في هذا الحجم أي أن 

 التصفية ال تهتم بالتراكيز.

 : خالل واحدة الزمن وبالتالي فهي تهتم بالتراكيز وتعطى بالعالقةوهي الكمية املطروحة سرعة التصفية: 

 .Cl×p Cسرعة التصفية = 
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 الزمن الالزم لتناقص كمية أو تركيز الدواء بمقدار النصف. :t ½العمر النصفي لإلطراح 

𝑡1
2

=
0.693

𝐾
 

 ثابتة سرعة اإلطراح. e K = Kحيث أن 

: املنحني تركيز 
ً
 زمن: –ثانيا

 لى الدوران الدموي بطريقين رئيسين:يتم إعطاء الدواء وبالتالي دخول الدواء إ

  الطريق الوعائيIntravascular route.
ً
 والشرياني نادرا

ً
 : ويقصد به الحقن الوريدي غالبا

  الطريق خارج الوعائيExtravascular route ،ويقصد به كل طريق آخر غير الحقن الوريدي )فموي :

 شرجي، تحت الجلد، أنفي، حقن عضلي(

ن: هو املنحني الذي نحصل عليه بتمثيل تراكيز الدواء التي نحصل عليها من عينات البالزما زم –ملنحني تركيز ا

( بداللة األزمنة املختلفة التي سحبت فيها هذه العينات بعد إعطاء 
ً
أو  يالدواء. يتم التمثيل على ورق عاد)غالبا

.
ً
 نصف لوغاريتمي كما مر معنا سابقا

ة الدوائية )امتصاص، توزع، إطراح( التي يخضع لها الدواء ليصل إلى مكان املنحني الناتج يمثل أطوار الحركي

 تأثيره ويأخذ املنحني بشكل عام أحد الشكلين اآلتيين حسب طريقة اإلعطاء:

 :IVاإلعطاء الوعائي 

يتم دخول الدواء مباشرة إلى الدوران الدموي وبالتالي 

 نقول 
ً
ال  يمكن القول إن االمتصاص لحظي أو آني وتجاوزا

يوجد طور امتصاص واملنحني يمثل طوري التوزع 

 واإلطراح.

، ويبدأ 0في اللحظة  0Cيكون الدواء بأعلى تركيز له 

 بالتناقص نتيجة التوزع واإلطراح. 

 : EVاإلعطاء خارج الوعائي 

طوري  حتى يتم دخول الدواء إلى الدوران الدموي يجب أن يمتص وبالتالي فإن هناك طور امتصاص باإلضافة إلى

 التوزع واإلطراح. نجد على املنحني: 

 طور صاعد: .1

يكون تركيز الدواء في  0. مثال: عند أخذ مضغوطة عن طريق الفم: في اللحظة يهو طور االمتصاص بشكل رئيس 

، ومع الزمن تمر املضغوطة إلى املعدة فتتفكك وتتفتت ثم ينحل الدواء في السائل املعدي، يلي 
ً
الجسم معدوما
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حيث يتابع التفريغ املعدي املعوي ذلك عملية 

الدواء انحالله هناك، بعدها تبدأ عملية 

البالزمية فيها التراكيز االمتصاص والتي تبدأ 

خالل طور االمتصاص فإن الدواء باالرتفاع. 

املمتص يتوزع إلى مختلف األنسجة ويتم 

 في الوقت ذاته ولكن في هذا 
ً
إطراحه أيضا

بر من سرعة الطور تكون سرعة االمتصاص أك

اإلطراح لذلك يتراكم الدواء في الجسم ليصل 

وعندها  max p Cإلى التركيز البالزمي األعظمي 

 تكون سرعة االمتصاص = سرعة اإلطراح.

 طور هابط: .2

. في هذا الطور يكون االمتصاص قد توقف أو يستمر لبعض الوقت ولكن تكون يهو طور اإلطراح بشكل رئيس 

 )اإلطراح( أكبر من سرعة امتصاصه، مما يجعل مستوى التراكيز البالزمية يتناقص. سرعة التخلص من الدواء 

النتيجة النهائية للتوزع واإلطراح )استقالب كبدي  يالجزء األول من الطور الهابط من املنحني يعكس بشكل رئيس 

 + إطراح كلوي(. 

 عندما يتوقف االمتصاص ويتجانس 
ً
 ط بمعدل إطراحه.فق التوزع يكون تركيز الدواء محكوما

مالحظة: إن إطراح الدواء يبدأ من لحظة ظهوره في الدوران الدموي ويستمر حتى يختفي الدواء من الجسم أما 

 االمتصاص فيبدأ في أول املنحني ويتوقف في الجزء الهابط من املنحني. 
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 :PK –PD Relationshipتعاريف تبين العالقة بين حركية الدواء والتأثير الدوائي 

 :بتعريف بعض املعامالت املتعلقة بالدواءزمن  –لنا املنحني تركيز يسمح 

■ : MEC (Minimum Effective Concentration) للدواء الذي يبدأ  األدنى التركيز :الفعال األدنى التركيز

 .عنده التأثير الدوائي بالظهور 

■  : MSC (Maximum Safe Concentration) للدواء الذي يبقى ضمنه  األعلىالتركيز  ن:مآل ا األعلى زالتركي

 دون ظهور التأثيرات السمية
ً
 .الدواء آمنا

■  : MTC (Minimum Toxic Concentration) الذي تبدأ  للدواء األدنىالتركيز  األدنى:السمي  زالتركي

 .عنده التأثيرات السمية للدواء بالظهور 

■ Onset time  الفعال والذي تبدأ عنده  األدنىحتى يبلغ الدواء التركيز  الالزم الزمن :ثيرأالتزمن بدء

 .هور التأثيرات الدوائية بالظ

■  : Offset timeالفعال والذي  األدنىالزمن الذي ينخفض عنده تركيز الدواء إلى التركيز  :زمن انتهاء التأثير

 .تختفى عنده التأثيرات الدوائية

■ : Duration of effect األدنىتركيز الدواء أعلى من التركيز  خاللهااملدة الزمنية التي يبقى  :مدة التأثير 

 .الفعال، أي الزمن الذي يبقى فيه الدواء فعال

املجال من التراكيز الدوائية التي  Therapeutic Window (Therapeutic Index) :العالجيةالنافذة  ■

  وكلما MSC والـ MEC الـيكون فيها الدواء بين 
ً
 .كان أكبر كان الدواء أكثر أمانا

يشير إلى تزايد شدة تأثير الدواء مع ارتفاع  مصطلح Therapeutic effect intensity :الدوائيشدة التأثير  ■

 ) الدواء مستقبالتنتيجة انشغال عدد أكبر من  :العامة الحالة) البالزميةتراكيزه 

■ Max p C:   الذي يصل إليه الدواء في الدم األعظمي البالزميكيز التر  ي(:لقماألعظمي )االتركيز. 

■ T max  البالزمي األعظميحتى يصل الدواء إلى التركيز  الالزمالزمن  :األعظميالتركيز زمن. 
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 :عمليةتطبيقات 

 :1تطبيق 

أخذت عينات دم بفواصل زمنية مختلفة وبمعايرة  .كغ/ملغ 6كغ، أعطيت صاد حيوي بجرعة  50مريضة وزنها 

 :تم الحصول على املعطيات التالية البالزماالدواء في 

Time (h) 0.25 0.50 1.00 3.00 6.00 12.00 18.00 

C p (µg/mL) 8.21 7.87 7.23 5.15 3.09 1.11 0.40 

 املطلوب:

 املنحني على ورق نصف لوغاريتميارسم  .1

 عطاء الدواءإطريقة حدد  .2

 باه املنحرفاتأشبطريقة  AUC ـلااحسب  .3

ير أثفما هي مدة ت، مكغ/مل 2قل من أكانت التراكيز البالزمية ذا إهذا الصاد الحيوي غير فعال يعتبر  .4

 ؟الدواء

 طراح الدواءإثابت سرعة  طراح الدواء،العمر النصفي إل  ،حجم التوزعاحسب  .5

 :2تطبيق 

 اتم إعطاء  .باصطناع دواء جديد venusقامت شركة فينوس 
ً
إلى مجموعة من  ملغ 250 بجرعة لدواء فمويا

تم سحب عينات دموية بأوقات مختلفة بعد   .كغ 60، والوزن الوسطي لهم كان حوالي سنة 29-21عمر ب الطالب

 :يات التاليةفحصلنا على املعط البالزماالدواء في  ومعايرةإعطاء الدواء 

Time (h) 0 1 2 3 5 7 9 12 18 24 36 48 60 72 

C p (µg/mL) 0 1.88 3.05 3.74 4.21 4.08 3.70 3.02 1.86 1.12 0.40 0.14 0.05 0.02 

 املطلوب:

 :فما هو، µg/mL 2.3دنى الفعال لهذا الدواء في البالزما هو ثير األ أن التأعلمت ذا إ .1

a. Onset time  ؟ءالهذا الدو 

b.  ؟ثير لهذا الدواءأالتمدة 

 ؟طراح هذا الدواءهو العمر النصفي إل ا م .2

 ؟لهذا الدواء maxp  Cmax,  Tهو ما  .3
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