
  

1 

 

ائية ائك الدو  القسم العملي – الصيدلة الحيوية والحر
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 يوي على مفهوم التوافر الحقات يبطت

 :1تطبيق 

 48سحب عينات دموية بفواصل زمنية معينة حتى تم  .عمتطو  12اسة التوافر الحيوي لدواء جديد عند در مت ت

 :تيةفي كل حالة وحصلنا على القيم اآل AUCوحساب  تمت معايرة الدواء في هذه العينات .عطاءساعة بعد ال 

 AUC (µg.h/mL) Dose (mg) الصيدالنيالشكل 

 200 89.5 فمويةمضغوطة 

 200 86.1 شراب

 50 37.8 وريدي مباشرحقن 

 املطلوب:

 التوافر الحيوي النسبي للدواء من املضغوطة مقارنة مع املحلول الفموي حسب ا .1

 ق للدواء من املضغوطةالتوافر الحيوي املطلاحسب  .2
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 :2تطبيق 

 :(كغ 70الوزن الوسطي )شخاص أ 10لعينات بالزمية لصاد حيوي من تي القيم الوسطية لجدول اآلامثل ي

Time (h) 
IV Solution 

(2 mg/kg) 

Oral Solution 

(10 mg/kg) 

Oral Tablet 

(10 mg/kg) 

Oral Capsule 

(10 mg/kg) 

0.5 5.94 23.4 13.2 18.7 

1 5.3 26.6 18 21.3 

1.5 4.72 25.2 19 20.1 

2 4.21 22.8 18.3 18.2 

3 3.34 18.2 15.4 14.6 

4 2.66 14.5 12.5 11.6 

6 1.68 9.14 7.92 7.31 

8 1.06 5.77 5 4.61 

10 0.67 3.64 3.16 2.91 

12 0.42 2.3 1.99 1.83 

AUC 

(µg.h/mL) 
29 145 116 116 

 املطلوب:

 ؟الحيوي النسبي ربعة السابقة يفضل استخدامه كشكل مرجعي لحساب التوافرشكال ال من ال ي أ .1

 ؟وملاذا

 ؟سرع ما يمكنأي شكل فموي يتم امتصاص الدواء أن م .2

 ؟التوافر الحيوي املطلق للدواء من املحلول الفموي سب حا .3

 ؟التوافر الحيوي النسبي للدواء من املضغوطة باملقارنة مع الشكل املرجعي املعياري احسب  .4

 :تيآات الجدول احسب ما يمعطيمن  .5

a.  التوزع الظاهري للدواء حجمD V 

b.  طراح النصفي لل العمر½ t  

c.  طراح سرعة ال ثابتK 

d.  الكلية للدواء التصفيةCl 
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 :3تطبيق 

الوزن ، 28-19 )العمرمتطوع بالغ  12لى إشكال صيدالنية حاوية على الصاد الحيوي نفسه أعدة  تيطعأ

كبر كمية متراكمة في أعطاء الدواء للحصول على إبعد ساعة  72نات بول خالل يجمع عم ت .(كغ 73الوسطي 

 :تي املعطيات الناتجةالجدول اآل يبين. ]D [∞البول 

 (mg/kg)الجرعة  الصيدالنيالشكل 
املتراكمة املطروحة في البول الكمية 

(mg) (0-72 ساعة) 

 IV 0.2 20محلول 

 380 4 فموي محلول 

 340 4 فمويةمضغوطة 

 360 4 فمويةكبسولة 

 املطلوب:

 ؟لدواء من املضغوطةلالتوافر الحيوي  هوا م .1

 ؟لكبسولة مقارنة مع املحلول الفموي اللدواء من  لنسبياالتوافر الحيوي  هوا م .2

 

 

 :4تطبيق 

 ت
 
 بعد ال  :cimetidineللمعلومات املعروفة عن  بعا

 
 و عضلأ عطاء الحقني وريديا

 
حه في اطر إمن الدواء يتم  %75 يا

في حه اطر إمن الدواء يتم  %48بجرعة وحيدة  عطاء الفموي وبعد ال  ،ساعة بشكل غير مستقلب 24البول بعد 

 .ساعة بشكل غير مستقلب 24البول بعد 

  :املطلوب
 
  تبعا

 
  .ساعة 24من الجرعة الفموية بعد  للمعلومات السابقة احسب الجزء من الدواء املمتص جهازيا
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