
إطالة تأثير األدوية 

السنة الثالثة 



مفهوم الجرعة مطولة التأثير 

والديجتالينمثلطويالتأثيرهازمنيكونالموادبعض•
.التيروكسين

.طفقساعاتعدةيدومقصيرتأثيرزمنلهااألدويةمعظم•

biologicalالحيويالعمرنصف• half – life or temps
de demi – vie biologiqueالضروريالزمنهو

التأثيرقةمنطفيأوالدمفيالفعالةالمادةتركيزينقصلكي
.النصفإلى



The duration of action of a drug is known as its half life. This is the period of time 

required for the concentration or amount of drug in the body to be reduced by 

one-half. We usually consider the half life of a drug in relation to the amount of 

the drug in plasma. A drug’s plasma half-life depends on how quickly the drug is 

eliminated from the plasma. A drug molecule that leaves plasma may have any of 

several fates. It can be eliminated from the body, or it can be translocated to 

another body fluid compartment such as the intracellular fluid or it can be 

destroyed in the blood. The removal of a drug from the plasma is known as 

clearance and the distribution of the drug in the various body tissues is known as 

the volume of distribution. Both of these pharmacokinetic parameters are 

important in determining the half life of a drug. 

Here is the symbol to represent the half-life: t½



The time taken for the plasma concentration to halve is the half 

life of that drug. Some drugs like ibuprofen have very short half 

lives, others like warfarin and digoxin, take much longer to 

eliminate from the plasma resulting in a long half life. So drugs like 

ibuprofen that are cleared from the blood more rapidly than 

others need to be given in regular doses to build up and maintain 

a high enough concentration in the blood to be therapeutically 

effective.
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اءالعوامل التي تتحكم في نصف العمر الحيوي للدو

سرعة االمتصاص •

االطراحسرعة •

.سرعة التحوالت الحيوية ضمن العضوية •

فيالتحكميجبمطولدوائيتأثيرعلىالحصولاجلمن
.الثالثةالعواملهذهمنأكثرأوواحدة



ادةالمتركيزعلىالمحافظةيجبفعاالالدواءيكونلكي•

يةزمنلمدةالمؤثرالمجالضمنالمريضجسمفيالفعالة

بانتظامالدواءجرعاتتناولتكراريفرضممامقبولة

فيتؤديمحيطهوالمريضعلىدقيقةالتزاماتيفرضمما•

النتيجةإلىالوصولعدمإلىالنسياناواإلهمالحال

.المرجوةالعالجية



فعالالالدوائيالتركيزعلىالمحافظةعدم:المتباعدةالجرعات•
.العالجمدةطوالالجسمضمن

ولجسماضمنالفعالةللمادةمرتفعتركيز:المتقاربةالجرعات•
.مرغوبةغيرجانبيةتأثيراتتسبببالتالي

لىعالمحافظة:التأثيرمطولةالدوائيةللمواداألساسيالمبدأ•
.طويلوثابتبشكلالعضويةضمنالدوائيةللمادةفعالتركيز

كيزالترمناخفضوالتأثيرعتبةمنأعلىالفعالالتركيز•
.السمي



طرق إطالة تأثير الدواء

بحسب طريق التناول•

فارماكوديناميكيةطرق •

طرق فيزيائية•

طرق كيماوية•

جالينوسيةطرق •



حسب طريق التناول 

والدواءلسرعةهامطريقاألدويةإدخالطريقاختيار•

.زمنه

امتصاصسرعةلهماالمستقيمطريقوالفمويالطريق•

بيرينيانتوالبوتاسيوميود:الدوائيةالمادةبحسبمختلفة

بالمقابلالشرجطريقعنتعطىعندماأسرعتأثيرها

صفصافاتمثلاألدويةلبعضأسرعالفمويالطريق

.الصوديوم



يليهالطرقكلمنأسرعتأثيرايعطيالوريديالزرق•

.الجلدتحتالحقنثمالعضليالحقن

رقطمنطريقةالبطيءالتلقينيةالمحاليلزرقعديمكن•

.تشفياتالمسفيبكثرةتستخدم.الدوائيةالمادةتأثيرإطالة



الفارماكوديناميكيةالطرق 

ة تؤخر األوعية الموضعيمقبضات: التأثير في االمتصاص -1

.امتصاص األدوية

البروكائين+ االدرينالين



التأثير في تعديل األدوية -2

ثبيط ت) إطالة تأثير الدواء يكون بمنع مراحل تحطيم الدواء •

(.الخمائر

(.بنسيلينازالتثبيط خميرة ) الصوديوم سلفامات+ البنسيلين •

لذااسترازالكولينخمائربفعلبسرعةيتميهكوليناالستيل•

استرازينالكولخمائربتثبيطكوليناالستيلتحطيميوقف

.بروستغمين,ايزرينمثلموادباستعمال



التأثير في الطرح الكلوي -3

الدوائيةالموادمنأسرعكلويطرحالموادبعضتمتلك•

مما(نافست)البوليةالمجاريإفرازاستطاعةفتستعملالفعالة

.األدويةطرحيؤخر

.البروبنسيدمعالبنسيلين•

غيرائيةاستثنوسيلةهيكلويبتثبيطالدواءتأثيرإطالة•

.األطباءقبلمنمفضلة



طرق فيزيائية 

مدةيفهامادوراتلعبالدوائيةللمادةالفيزيائيةالصفات•

زمندتحديفيأهميةاألكثرالعواملمنفالذوبان,التأثير

.الدواءتأثير

.تاثيرهكلما كان الدواء قليل الذوبان تزداد مدة •



أبعاد الجزيئات -1

إطالة مدة : على حامل ما اوعلى المذيالت مدمصةجزيئات •

.تأثير الدواء

, غالصمو, البولي فيدون : للتاثيرمن الحوامل المطيلة •

الدكستران



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2-NG_kqjJAhWIBBoKHZ_HAvgQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Micelle&psig=AFQjCNHZCLMdbWT2paxMUn0VK8q0uWwz8g&ust=1448423048813126


بنية المسحوق -2

.أبعادها في زمن تأثير الدواء ويؤثر شكل البلورات •

.المتبلور األنسولين المتبلور أبطا تأثيرا من األنسولين غير•



الوسائل الكيميائية

.ة يتم ذلك بإحداث تغيير في بنية المادة الفعال.1

تتدخل الباربيتوريكتثبيت جذور مختلفة على نواة حمض •
ذا لدعم الخواص المنومة األساسية و تغيير زمن التأثير ل

:  أربع زمرالىالباربيتورياتتصنف 

فينوباربيتالتأثير بطيء مثل •

بيتوباربيتالتأثير متوسط مثل •

سيكوباربيتالتأثير سريع مثل •

هيكزوباربيتالسريع جدا مثل تاثير•



phynobarbital
allobarbital

Secobarbital

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Phenobarbital2DACS.svg


البنسيلين 

مماةالعضويمنالطرحسريعالماءفيالذوابالبنسيلين•

4-3)للمريضمراتعدةزرقهضرورةالىيقود

.(ساعات

غيرمتبلورةموادالكينينبنسيليناتوالبروكائينبنسلينات•

هذهاماهةسرعةاذاالسواءعلىالزيتوالماءفيذوابة

.الدواءتأثيرإطالةيعنيممابطيئةالجسمقبلمنالمركبات



الستيروئيديةالهرمونات

.التاثيراطالةالىقاد االساسهرموناتاستراتتشكيل •

حمض,الخلحمض,البروبيونيحمض:مختلفةحموض•
كبيرةسالسلذاتحموض,الجاوي

يتمالذالعضويةضمنشديدببطئتنشطرالناتجةاالسترت•
.نسبياطويلةزمنيةمدةضمنالفعالةالمادةتحرر

ولتسترونلمختلفةالستراتزيتيةحقنيةمحاليلالتجارةفينجد•
نتلسيكلوب,فاليرياناتمثلالبروجسترونواالستراديول
تاثيرمدةلهاالموادهذه,هيدروبنزواتهكزا,بروبيونات

الهرمونواالسترحسباسابيععدةواسبوعبينتتراوح
.المستعمل



مدمصةمواد اوتشكيل معقدات 02

االنسولين•

ن دقيقة من حيث يبدأ بعد ثالثي. له فعل سريع لكنه يدوم قليال 

اعات ساربعالىو تصل قمة التأثير بعد ثالث ساعات زرقه

4-3ساعات لذا وجب استعمال 6-5اقصاهايستمر لمدة و

. ساعة 24خالل زرقات

من غدة مستخلص) البروتامينمع االنسوليناستعمل مزيج من 

.ينتج مادة تحرر الهرمون ببطء ( التذكير في السمك

و وتامينالبرالمبلور بوجود الزنك مع االنسولينيمكن استعمال 
insulineيدعى  – protamin – zenc ) I.P.Z. )



(الشواردمبادالت ) الراتنجات

لدواء الدواء باستعمال مركبات لتاثيرالطالةهي طريقة هامة •
.الراتنجاتمع 

.سهلة الطرح من الجسم , قليلة السمية الراتنجات•

ذات وظيفة ادويةعلى االالكريقةال يمكن تطبيق هذه •
.اساسيةاوحمضية 

اتنجاترتستعمل مع انيمكن القلويداتالقلوية مثل االدوية•
.سلفونيةاوكربوكسيليةشرجبية

نجاتراتتستعمل مع الباربيتورياتالحمضية مثل االدوية•
.امينيةذات مجموعات شرسبية



(راتنجاتعلىالمدمصةاالدوية)المركباتهذهتحضير•

ادةللممائيبمحلولالمنعمالراتنجمعالجةطريقعنسهل

الناتجةالموادتوضعثمالعاديالهواءفيتجفيفهاوالفعالة

.مضغوطاتشكلعلىتضغطاومحافظضمن



الراتنجسرعة تحرر الدواء من 

:الراتنجالعوامل المؤثرة بسرعة تحرر المادة الفعالة من •

سرعةقصتنالجزيئاتأحجامفزيادةالراتنججزيئاتبأبعادترتبط
.الفعالةالمادةتحرر

سرعةصتنقالراتنجتشعبفزيادةالراتنجتشعببدرجةترتبط
.الفعالةالمادةتحرر

:فدرينا+كاربوكسيليراتنجالمعقد:الراتنجبطبيعةترتبط
.المعديالحمضيالوسطضمنالجواءعنبسهولةيتخلى

الحموضةةبدرجالتحرريتعلقال:افدرين+سلفونيراتنجالمعقد
بوباالنفيمرورهاثناءالفعالةللمادةمنتظمتحريريعنيمما

.االمعاءوالمعدةسواءالهضمي




