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 الجرعات الدوائية نظام                                             

 نظام الجرعات الدوائية: 

 يعرف نظام الجرعات الدوائية بأنه الخطة املستخدمة العطاء الدواء بجرعة معينة وخالل فواصل زمنية معينة. 

( تكون كافية  بجرعة وحيدةيمكن أن تعطى بعض األدوية  
ً
العالجي ولكن في الحداث األثر    )مسكنات األلم مثال

معظم الحاالت تكون فترة املرض أطول من التأثير العالجي الناتج عن جرعة وحيدة ولذلك البد من اعطاء عدة  

 جرعات بفواصل زمنية محددة حسب طبيعة املرض املعالج. 

رارية كافية لالبقاء على  تكوبهو النظام الذي يؤمن اعطاء الدواء بجرعات مناسبة  املثالي    نظام الجرعات املتعدد

 تراكيز بالسمية للدواء ضمن النافذة العالجية خالل فترة العالج.

Dosage Regimen  

Dosage regimen is defined as the manner in which the drug is taken in a defined dose and time 

intervals. 

For some drugs like analgesics single dose is efficient for optimal therapeutic effect, however the 

duration of most illnesses are longer than the therapeutic effect produced by a single dose. In such 

cases drugs are required to be taken on a repetitive bases over a period of time depending upon 

the nature of illness.  

An optimal multiple dosage regimen is the one in which the drug is administered in suitable 

doses with sufficient frequency that ensures maintenance of plasma conc. within the therapeutic 

window for entire duration of therapy . 

 تصميم األنظمة العالجية: طرق 

 هناك العديد من الطرق املستخدمة لتصميم األنظمة العالجية وهي: 

 على تجاربهم الشخصية ومالحظاتهم السريرية  1
ً
. نظام الجرعات التجريبي: وهو يصمم من قبل األطباء اعتمادا

 وهو نظام غير دقيق.

لكل2  
ً
 ويصمم خصوصا

ً
الفردي: دقيق جدا الجرعات  نظام  هذا  مري  .  الدواء ضمن جسم  ض بحسب حركية 

 املريض وهو مناسب للمرض ى املقيمين في املشافي ولكن هذا النظام عالي التكلفة. 

    . نظام الجرعات املعتمد على3
ً
متوسط معامالت الحركية الدوائية بين السكان وهو النظام األكثر استخداما

 ويمكن أن يصنف إلى نموذجين: 

ت • الثابت: حيث  الجرعات بناًء على معلومات متوسط معامالت الحركية الدوائية بين  حسب  النموذج 

 .
ً
 السكان مباشرة
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النموذج املعدل: حيث تحسب الجرعات بناًء على كل من معلومات متوسط معامالت الحركية الدوائية   •

  بين السكان وعلى متغيرات املريض مثل الوزن، العمر، الجنس، مساحة سطح الجسم والحالة املرضية 

. لريض مثل وجود حاللم
ً
 ة فشل كلوي مثال

العوامل التي يتم تحديدها في  بغض النظر عن طريقة االعطاء وتعقيد معادالت معامالت الحركية الدوائية فإن  

 نظام الجرعات العالجية هي: 

 .حجم الجرعة: كمية الدواء املعطاة خالل مرة واحدة •

 الجرعات. تكرارية الجرعة: الفواصل الزمنية بين   •

بأقل تموجات  ب أن يكون هناك توازن بين حجم الجرعة وتكرارية الجرعة للحفاظ على تركيز حالة الثبات  جي

 ممكنة لضمان الفعالية العالجية واألمان. 

في حال األدوية ذات الهامش العالجي الواسع يمكن أن تعطى جرعات كبيرة بفواصل زمنية كبيرة )أكبر   •

 ة. النصفي( دون تأثيرات سميمن العمر 

العمر   • من  )أقل  أكبر  بتكرارية  صغيرة  جرعات  تعطى  الضيق  العالجي  الهامش  ذات  األدوية  حال  في 

 النصفي( لتقليل التموجات قدر االمكان. 

: هي الحالة التي ال تتغير فيها كمية الدواء في الجسم لدى اعطاء عدة جرعات  Steady stateتعريف حالة الثبات  

 ه. مساوية لسرعة التخلص من تكون سرعة اعطاء الدواء منه أي

Approaches to Design of Dosage regimen 

Various approaches employed in designing of dosage regimen are 

1. Empirical Dosage regimen: is designed by physicians based on empirical data, personal 

experience and clinical observations. This method is however not very accurate. 

2. Individualization of Dosage regimen: is the most accurate approach and is based on the 

pharmacokinetics of drug in the individual patient. The approach is suitable for hospitalized 

patients but is quite expensive. 

3. Dosage regimen on population Averages: Most often used approach. The method is based on 

one of the two models  

• Fixed model: Here, Population average pharmacokinetic parameters are used directly to 

calculate the dosage regimen. 

• Adaptive model: It is based on both population average pharmacokinetic parameters of 

the drug as well as patient variables such as weight, age, sex, body surface area and known 

patient pathophysiology such as renal diseases. 

Irrespective of the route of administration and complexity of pharmacokinetic equations, the two 

major parameters that can be adjusted in developing a dosage regimen are:  
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• The Dose Size- Quantity of drug administered at one time  

• The Dose Frequency- The time interval between doses. 

A proper balance should be obtained between dose frequency and size to attain steady state 

concentration and with minimum fluctuations to ensure therapeutic efficacy and safety. 

▪ For drugs with wide therapeutic index such as penicillin's, larger doses may be 

administered at longer intervals (more than half life of drug) without any toxicity effects.  

▪ For drugs with narrow therapeutic index such as digoxin, small doses with frequent 

intervals (less than half life of drug) is better to obtain a profile with least fluctuations 

which is similar to that observed with controlled drug release systems. 

 وهي: على مجموعة من العوامل كما ذكرنا سابقجرعة الدواء   تعتمد
ً
 ا

 :  ageالعمر   ➢

األطفال وكبار السن وذلك  ي الدوائية وبخاصة لدى  الجرعة  االعتبار عند تحديد  بعين  املريض  جب أخذ عمر 

ة والكلوية عند األطفال عن البالغين ونقص أو تراجع هذه الوظائف لدى كبار  بسبب اختالف الوظائف الكبدي 

 السن. 

 أنزيمات السيتوكروم بين األطفال والبالغين: يبين الجدول التالي اختالف فعالية 

ازدياد الفعالية في مقابل   نقص الفعالية في مقابل البالغين نزيمات السيتوكروم أ

 البالغين 

ية لدى  عمر الوصول إلى الفعال

 البالغين 

CYP1A2  في نهاية مرحلة البلوغ  من العمر  2-1السنة  من العمر  4حتى الشهر 

CYP2C19 

CYP2C9 

 في نهاية مرحلة البلوغ  من العمر  4-3السنة  االسبوع األول من الحياة 

CYP2D6  من العمر  5-3السنة   من العمر  5-3حتى السنة 

CYP3A4  في نهاية مرحلة البلوغ  مر من الع 4-1السنة  الشهر األول من الحياة 

CYP2E1  غير معروف  غير معروف  غير معروف 

 :  body weightوزن الجسم  ➢

 بشكل مناسب لشخص بوزن  ت
ً
كغ. لذلك يجب تعديل الجرعة عند املرض ى الذين    70حسب جرعات األدوية عادة

الوزن عند األطفال أكثر دقة من  يتجاوز وزنهم الوزن القياس ي أو تقل أوزانهم عنه. يعتبر حساب الجرعة حسب 

 حسابها نسبة للعمر. 
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 :  body surface area  ( BSA)  مساحة سطح الجسم  ➢

   الجسم   سطح   مساحة  تعتبر .  اإلنسان  لجسم   واملحسوبة  املقاسة   السطح  مساحة   يه
ً
  مؤشر   من   أفضل  مؤشرا

العالج    الجسم  وزن مثل  الضيق  العالجي  الهامش  ذات  األدوية  حال  في  وخاصة  الدوائية  الجرعات  لحساب 

 الكيميائي للسرطان.  

ا اطراح  في  تؤثر  التي  العوامل  من  بكثير  وثيق  بشكل  الجسم  مساحة سطح  القلبي،    مثلدوية  أل ترتبط  النتاج 

التر  الخلوي، معدل  التنفس ي، حجم الدم، حجم املاء خارج    الكبيبي والجريان الدموي الكلوي   شيحاالستقالب 

 لذلك من األفضل حساب الجرعة على أساس مساحة سطح الجسم.  

 وفق معادلة رياضية تتضمن استخدام كل من وزن وطول املريض.الجسم تحسب مساحة سطح 

 على الوزن والطول  
ً
عين في املتوقحسبت مساحات سطوح تقديرية لحديثي الوالدة واألطفال والبالغين اعتمادا

 هذه األعمار. 

 

 مساحة سطح الجسم  الشخص 

Neonate (newborn) 0.25 m² 

Child of 2 years  0.5 m² 

9 years  1.07 m² 

10 years  1.14 m² 

12–13 years  1.33 m² 

Women 1.4 m² 

Men 1.9 m² 

 

 : Genderالجنس  ➢

بين  ق األدوية  لبعض  االستجابة  تختلف  الهد  )مثال  والنساء  الجرعات  الرجال  اختيار  يستوجب  مما  رمونات( 

 حسب الجنس. كذلك يجب األخذ بعين االعتبار الحمل واالرضاع وامكانية تناول األدوية في هذه الفترة.

 الحالة املرضية:  ➢

( و امتصاصه أو استقالبه أو اطراحه )فشل كبدي أو أ جود أمراض معينة تؤثر على ارتباط الدواءو 
ً
 كلوي مثال

 : tolarenceالتحمل  ➢

املطلوبة  وهو  الدوائية  االستجابة  على  للحفاظ  الدوائية  الجرعة  زيادة  إلى  الجسم  عند    حاجة  الحال  هو  كما 

 استخدام املنومات ومسكنات األلم املركزية )املورفينات(. 
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 : route of drug administrationطريقة اعطاء الدواء  ➢

الجرعة الدوائيةت الالزمة من دواء    ختلف  الدوائية   تكون الجرعة 
ً
املستخدم فمثال الصيدالني  الشكل  بحسب 

التركيز للدواء في   الفم للحصول على نفس  معين املستخدمة بالحقن الوريدي أقل من تلك املعطاة عن طريق 

 الدم.

 : pharmaceutical formالشكل الصيدالني  ➢

واء املتحررة واملمتصة إلى الدوران وبالتالي يؤثر على الجرعة  لشكل الصيدالني وكيفية صياغته كمية الدحدد اي

 الدوائية. 

 

   بأشكال صيدالنيةتحضر معظم األدوية عادة  
ً
  75تحاميل باراسيتامول    بعيارات مختلفة )حسب املستخدم: مثال

 مغ للبالغين( 1000مغ أو  500بعيار مغ لألطفال أو مضغوطات  325مغ أو  250مغ أو  125مغ أو 

يز األشكال الصيدالنية السائلة مثل الحقن والشرابات باملرونة حيث من املمكن تعديل الجرعة بسهولة وذلك  تتم

 بتعديل الحجم املأخوذ من الدواء السائل.

مل ؟    20مل أو    15ي  مل ما هو عدد ميلليغرامات املادة املوجودة ف5مغ/  200مثال: شراب من مادة معينة بتركيز  

 ملدة  5الواجب صرفه عندما تنص الوصفة على تناول   وما هو الحجم الكلي
ً
 ؟أسابيع 3مل مرتان يوميا

 

 تحديد الجرعات عند األطفال:

البالغين.  تت مقابل  في  األطفال  املرض ى  عند  الدوائية  الحرائك  علىباين  الفروقات  و   تعتمد  أنسجة  حجم  تطور 

الوزن والطول،  باالضافة إلى    دويةوأعضاء الجسم التي تؤثر في امتصاص وتوزع واستقالب واطراح األ  تبدالت 

 في تبدالت الحرائك  لتبدالت املتعلقة بنضج الجملة األنوااملحتوى املائي، توزع الشحوم  
ً
زيمية كلها قد تلعب دورا

 الدوائية.  

  وبما أنه من غير املمكن اجراء الدراسات على األطفال تم اللجوء إلى معادالت مختلفة لحساب جرعة الطفل بناء 

 على جرعة البالغ:

  ـ 1
ّ
   :على الوزناعتمادا

 تحسب جرعة الطفل باستخدام املعادلتين التاليتين: 

 =% من جرعة البالغ   10* الوزن )كغ( +  1,5جرعة الطفل =   : Augsbergerعادلة م

 ( باوند 2.2=  كغ  1)   البالغ  جرعة*  150/  بالباوند الوزن جرعة الطفل =             : Clarkeمعادلة 

 علـ 2
ّ
  : ى مساحة الجسم اعتمادا

 وهي الطريقة األفضل

 البالغ  جرعة*  1.73 /2م  بالـ الجسم  سطح  مساحةجرعة الطفل =      :Clarke’s Body Area Ruleمعادلة  
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 على العمر: 3
ً
 ـ اعتمادا

 = % من جرعة البالغ20* العمر بالسنوات+Augsberger 4معادلة  

 30/( * جرعة البالغ 3)العمر بالسنوات + Bastedoمعادلة  

 24)العمر في يوم امليالد التالي بالسنوات( *جرعة البالغ / Cowlingمعادلة  

 20)العمر بالسنوات ( * جرعة البالغ/ Dillingمعادلة  

 = جرعة الرضيع  150) العمر باالشهر( * جرعة البالغ/ للرضع   Friedمعادلة  

 ( 12نوات +بالس)العمر بالسنوات( * جرعة البالغ /)العمر  Youngمعادلة  
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