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 اإلعطاء متعدد الجرعات 

التراكيز الدموية للمادة الدوائيةالهدف من نظام الجرعات املتكرر  العالجية بشكل    ة هو ضبط  ضمن النافذة 

 ثابت لفترة زمنية طويلة و ذلك من خالل تحديد الجرعة املعطاة و الفواصل الزمنية بين الجرعات.

الدم ستمر بمرحلتين هما:   في  الدوائية املتبقية  املادة  إن  الوريدي  التسريب  في  املتكررة كما  الجرعات  في نظام 

اإلعطاء املستهدف هنا هو الخارج وريدي فسنالحظ بيانيا" ظهور طور    مرحلة التراكم و مرحلة الثبات. باعتبار

ينتج   و بالتالي سيلعب التوافر الحيوي دورا" في تحديد املعامالت الحركية الدوائية.    خالل املرحلتين   االمتصاص 

نتيجة إعطاء الجرعات بشكل متكرر بحيث يتم أخذ الجرعة الالحقة دون أن تكون كامل   تراكم املادة الدوائية

الثانية فيكون في   السابقة قد طرحت أي نعطي الجرعة األولى و بعد فاصل زمني نعطي الجرعة  كمية الجرعة 

الفاصل الزمني ذ املتبقية من الجرعة األولى باإلضافة للجرعة الثانية و بعد  الجرعة  الجسم الكمية  اته تعطى 

و هكذا حتى نصل للحالة التي تتساوى فيها  الثالثة ويكون في الجسم كميات متراكمة من الجرعتين السابقتين.  

 .  لحالة الثباتالكمية الداخلة مع الكمية الخارجة من الجسم خالل الفاصل الزمني عندها نكون وصلنا 

 

 

من الرسم أعاله نعرف  . و  هي مرحلة الثبات  Steady Stateهو طور التراكم وال    Accumulation Phaseحيث ال    

 املصطلحات و رموزها وفق الجدول التالي:  بقية 
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C Lower  .التركيز الدموي األدنى املسموح به للمادة الدوائية ضمن النافدة العالجية بحيث تعطي تأثير عالجي 

C Upper   .التركيز الدموي األعلى املسموح به للمادة الدوائية ضمن النافدة العالجية بحيث ال تعطي التأثير السمي 

C Peak  طور الثبات أعلى تركيز دموي مسجل للمادة الدوائية في  . 

C Trough  طور الثباتفي  أدنى تركيز دموي مسجل للمادة الدوائية قبل لحظات من إعطاء الجرعة الالحقة . 

min, C maxC  في مرحلة التراكمالتراكيز العظمى و الدنيا . 

ss min, A ss maxA  في طور الثباتالكميات العظمى و الدنيا. 

ss averageA  في مرحلة الثباتالكمية املتوسطة. 

averagess C  في مرحلة الثباتالتركيز املتوسط 

maxN  , AminN  A  حيث   مرحلة التراكم في الكميات العظمى و الدنياN يعبر عن رقم الجرعة  . 

 

 مرحلة التراكم: حساب معامالت الحركية الدوائية في 

 :   N minAو الكمية الدنيا   N maxAحساب الكمية العظمى 

 هي: Tخالل فاصل زمني   في مرحلة التراكمللمادة الدوائية حيث العالقة املعبرة عن الكمية العظمى 

𝑨𝑵,𝒎𝒂𝒙 = 𝑭. 𝑫𝒐𝒔𝒆.
𝟏 − 𝒆−𝑵𝑲𝑻

𝟏 − 𝒆−𝑲𝑻
 

معين من   بعد عدد  و ذلك  التراكم  طور  في  العظمى وهي  الدوائية  املادة  كمية  و حساب  معرفة  يمكن  بذلك  و 

بينما في حال اإلعطاء الوريدي املتكرر فإن  ،    F1العالقة السابقة تصلح إلعطاء خارج وريدي حيث    الجرعات.  

افر الحيوي معلوم يساوي    . 1التو

يساوي الكمية الدنيا )ينطبق عالتركيز(    KT-eخالل كل فاصل زمني في مرحلة التراكم فإن جداء الكمية العظمى بال  

 أي:  

                                                           KT-. e max= A minA 

KT                                                                                          -. e max= C minC 

 و عند التعويض بالعالقة املعبرة عن الكمية العظمى فإن : 

𝑨𝑵,𝒎𝒊𝒏 = 𝑭. 𝑫𝒐𝒔𝒆.
𝟏 − 𝒆−𝑵𝑲𝑻

𝟏 − 𝒆−𝑲𝑻
 . 𝒆−𝑲𝑻 
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 : ثباتمرحلة الحساب معامالت الحركية الدوائية في 

 :   min SSAو الكمية الدنيا    max SSAحساب الكمية العظمى 

 هي: Tحيث العالقة املعبرة عن الكمية العظمى للمادة الدوائية في مرحلة الثبات خالل فاصل زمني 

 

𝑨𝑺𝑺,𝒎𝒂𝒙 = 𝑭. 𝑫𝒐𝒔𝒆.
𝟏

𝟏 − 𝒆−𝑲𝑻
 

 

 KT-. e maxSS,  = A minSS,  A                                                           طاملا أن: 

 فالكمية الدنيا للمادة الدوائية: 

𝑨𝑺𝑺,𝒎𝒊𝒏 = 𝑭. 𝑫𝒐𝒔𝒆.
𝟏

𝟏 − 𝒆−𝑲𝑻
 . 𝒆−𝑲𝑻 

 

 : Trough C التركيز الدنىو  Peak C عظميال   التركيز حساب  

 

𝑪𝑷𝒆𝒂𝒌 =
𝑭. 𝑫𝒐𝒔𝒆

𝑽 (𝟏 − 𝒆−𝑲𝑻)
 

 

𝑪𝑻𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉 =
𝑭. 𝑫𝒐𝒔𝒆

𝑽 (𝟏 − 𝒆−𝑲𝑻)
 . 𝒆−𝑲𝑻 

 

 : SS average A الكمية الوسطية و averageSS  C الوسطي  التركيز حساب  

ادة  الدخول الوسطي يعبر عنه بكمية املفي مرحلة الثبات يكون معدل الدخول يساوي معدل الخروج حيث معدل  

 أي:   T يالداخلة خالل الفاصل الزمن 

The average rate in = 
𝑭.𝑫𝒐𝒔𝒆

𝑻
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 و يعبر عن معدل الخروج الوسطي )معدل اإلطراح( بالعالقة:  

SS average= CL. C SS AverageThe average rate out = K. A 

     =    SS AverageK. Aأي أنه:                                                         
𝑭.𝑫𝒐𝒔𝒆

𝑻
 

𝐹.𝐷𝑜𝑠𝑒

0.693 𝑇
 . 𝑡1/2=  AverageSS A  

𝑡1/2

 𝑇
   . . Dose . F 44,1 = AverageSS A 

و بالتوافر الحيوي و العمر    Rate Inيتعلق بثالثة أمور هي معدل الدخول      SS AverageAنالحظ أن متوسط الكميات  

 النصفي لإلطراح أو ثابت سرعة اإلطراح.  

     =    SS AverageC. CLأو :                                                               
𝑭.𝑫𝒐𝒔𝒆

𝑻
 

𝑫𝒐𝒔𝒆

𝑻
.  

𝑭

𝑪𝑳
=       SS AverageC 

 بينما متوسط التراكيز يتعلق بثالث هي باإلضافة ملعدل الدخول و التوافر الحيوي هناك التصفية الكلية.  

تتأثر ألن   AverageA ولكن AverageC التركيز  سيتغير CL التصفية  تغير ت عندما    بالجسم  الدوائية املادة كمية  لن 

 
ا
 .  Kو أ النصفي بالعمر ترتبط الكميات أما بالتصفيات ترتبط التراكيز  .الدم فقط وليس كامال

 

  أو  AverageSS C حيث  ملريض، عالجي نظام وضع السابقة في تحديد الجرعة الالزمة للمريض عند  القوانين  تفيدنا

 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑠𝐴الهدف معروفة  
ا
 .معلومة املعطيات وباقي مسبقا

 :فينتج املتوسط لهما أخذ يمكننا  𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑠𝐴 و 𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑠𝐴 قيمتي  لدينا كان  إذا شديدة ببساطة 

 

)/2𝒎𝒊𝒏,𝒔𝒔𝑨+ 𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔𝑨( = 𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒔𝒔𝑨 
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 :  Frequency of administrationتكرارية اإلعطاء 

 = frequency of administration      و يعبر عن تكرارية اإلعطاء بالعالقة التالية :
𝑡1/2

𝑇
 

اإلعطاء فإن  𝜏 الزمنية الفواصل زدنا حال في الثبات   نخفضتس  تكرارية  حالة  في  املتوسطة  الكمية  بالتالي  و 

 . ستنخفض

تكرارية   أن  نجد  املجاور  الشكل  من 

نصفي  عمر  ذات  للمادة  اإلعطاء 

 .  Aأشد منه بالحالة  Bمعلوم بالحالة 

 

أقل من    Bالفواصل الزمنية باإلعطاء  

 .  Aالفواصل الزمنية باإلعطاء 

 

املادة في الجسم باإلعطاء  لكن كمية 

B    زادت باملقارنة مع الحالةA   و لكن

 بقيت ضمن النافذة العالجية. 

 

و بنفس الوقت كلما باعدنا بالفواصل الزمنية )فاصل زمني أكبر( كان الفرق بين الكمية العظمى و الكمية الدنيا  

بالتالي   التراكم أقل  عند الثبات أكبر و  التردد  و  ظاهرة  على عكس لو    أكبر    Fluctuationالتكرارية أقل بينما 

وهذا    قلأ   Fluctuationبينما التردد    التكرارية أكبر  و  التراكم أكبر  ية فالفرق سيقل و  الفواصل الزمنقاربنا بين  

 يساعدنا في ضبط الكميات العظمى و الدنيا للمادة الدوائية ذات النافدة العالجية الضيقة.  

 

جسم و هو النسبة بين الكمية  هي ظاهرة تعبر عن تزايد و تناقص كمية املادة في ال   Fluctuationالتردد أو ال  

 العليا و الدنيا. يعطى بالعالقة :

Fluctuation = 
𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑖𝑛
 = 

𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑎𝑥 .𝑒−𝑘𝑇
 = 

1

 𝑒−𝑘𝑇
 

 

  Loading Doseالجرعة الهجومية 

التراكم سنقوم بإعطاء جرعة هجومية تعتمد على  للوصول إلى حالة الثبات منذ اللحظة األولى متجاوزين مرحلة  

 :  التركيز الوسطي الذي نريد الوصول إليه في مرحلة الثبات حيث

. V ss,averageLoading Dose = C 
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صيانه   جرعات  تسمى  و  الهجومية  الجرعة  من  ماسيفقد  تعوض  أخرى  بجرعات  الهجومية  الجرعة  تتبع  و 

Maintainance dose 

   :تصميم التظمة الجرعية

عند تصميم نظام إعطاء متعدد الجرعات ملادة دوائية ما فنحن بحاجة لتحديد التركيز الوسطي املراد الوصول  

 إليه عند الثبات اعتمادا" على التراكيز العظمى و الدنيا للنافدة العالجية للمادة الدوائية حيث:  

𝐶𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟− 𝐶𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟

𝐿𝑛
𝐶𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟

𝐶𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟

= ss, AverageC 

هي قيمة ثابتة ال تختلف و إنما املتبدل هي الجرعة و     ss, AverageCفي تصميم النظام الجرعي اعتمادنا على أن ال  

 الفواصل الزمنية. 

 الحصول   ونريد ،  𝑉 و 𝐹 قيم   تتوفر لم  ولكن معين زمني فاصل خالل متكرر  بشكل ما جرعة إعطاء أردنا حال وفي

 :العالقة الى نلجأ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒,𝑠𝑠𝐶 على
𝐴𝑈𝐶𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐷𝑜𝑠𝑒

𝑇
= ss, AverageC 

 AUCSingle Doseهي املساحة تحت السطح في حال أعطينا املادة الدوائية بجرعة وحيدة. 
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