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مخطط المحاضرة

 التسريب الوريدي بتدفق ثابت

 حالة موديل وحيد الحجرة

 معادالت تغير التركيز مع الزمن خالل التسريب وبعد إيقاف التسريب

 التركيز عند التوازنCss   

الزمن الالزم للوصول إلى التوازن

 حساب معامالت الحركية الدوائية

العمر النصفي  •

   ثابت سرعة االطراح

حساب العمر النصفي وثابت سرعة االطراح عمليا عند مريض ما

حساب التصفية وحجم التوزع عند مريض ما

جرعة التحميل وجرعة المحافظة

 تغيير سرعة التسريب



(سرعة ثابتة)بتدفق ثابتالتسريب الوريدي

Intravenous Infusion at a constant rate 

 (من الرتبة صفر)الدواء عبر الوريد إلى البالسما بسرعة ثابتة ( ادخال)تسريب

ml/h، أحيانا يعبر عنها بالـ (Ro=20 mg/h: مثال)

الضبط الدقيق للتراكيز البالسمية بما يلبي حاجة المريض: الميزة الرئيسية•

(خاصة في حال األدوية ذات النافذة العالجية الضيقة مثل الهيبارين)

 steady stateحالة التوازن  

سرعة اطراح الدواء=)سرعة التسريب(سرعة الدخول 

C

Time

Css
steady state level



موديل وحيد الحجرة
One compartment model

C

Time

Css

خالل التسريب  بعد إيقاف التسريب

dA

dt
= R0 - K A

A, V

R0حجرة مركزية k

order 0 order 1

(  بة اولىرت)سرعة االطراح –( رتبة صفر)سرعة التسريب = تغير الكمية بأي لحظة : الل التسريبخ

  سواء تم الوصول إلى حالة التوازن أو ال :بعد إيقاف التسريب

dA

dt
= - K A

إيقاف التسريب 

(كأنها حالة حقن وريدي)



dA

dt
= R0 - K A

 خالل التسريب: إيقاف التسريب بعد:

dA

dt
= - K A

dC

dt
= - K C

R0

Vd

dC

dt
= - K C

C T-t = C0 e-k (T-t)

Ct = 
R0

K Vd
(1- e-kt)

بالتكامل

C0 : التركيز لحظة إيقاف التسريب

CT = 
R0

K Vd
(1- e-kt) e-k(T-t)

t : مدة التسريب

T : (بعد ايقاف التسريب+تسريب)الزمن الكلي

T-t : الزمن بعد إيقاف التسريب

موديل وحيد الحجرة
One compartment model



Cssالتركيز عند التوازن  
Steady state concentration

سرعة االطراح= سرعة التسريب : في حالة التوازن

0dC= التغييرفي التركيز البالسمي للدواء

dt
= 0

dC

dt
= - K C

R0

Vd
= 0

=
R0

Vd
K Css C= Cssفي حالة التوازن  

=Css
R0

Vd K

R0

CL
=

أي تغير في سرعة التسريب، حجم التوزع،

Cssأو ثابتة اطراح الدواء يؤدي إلى تغيير 



Cssالزمن الالزم للوصول إلى التوازن 
 الزمن الالزم للوصول إلى التوازن:Time to reach steady state

Ctيعتمد فقط على العمر النصفي للدواء =          (1-e-kt)

• عندما t = t1/2  Ct = R0/CL (1-e-ln2) = 0,5

• عندما t = 3,3 t1/2  Ct = R0/CL (1-e-3,3ln2) = 0,9

• عندما t = 6 t1/2  Ct = 0,98

• عندما t ∞, e-kt 0 : 

R0

Cl

R0

Cl

R0

Cl
R0

Cl

R0

Cl

 تصفية الدواءوعلى سرعة التسريب يعتمد على التركيز البالسمي الناتج في حالة التوازن

الحصول على تركيز أعلى للدواء في حالة التوازن: زيادة سرعة التسريب 

أما الزمن الالزم للوصول الى التوازن فيبقى نفسه 

C = Css =



Cl = k Vd =  R0 /Css

t1/2

Css / 2

Css
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بيانيا  إيجاد العمر النصفي لالطراح 

حساب معامالت الحركية الدوائية

K=
0.693

t1/2



حساب ثابت سرعة االطراح 

Css – Ct = Css . e-kt

Log (Css – Ct) = Log Css -
K

2,3
t

Ct = - Css e-ktCss

Ct = (1- e-kt)Css

حساب معامالت الحركية الدوائية

=Css
R0

Vd K

R0

CL
=



R0

K Vd
Slop = - k/2,303

Log (Css – C)

Time

– Log (Cssحساب العمر النصفي C) = Log
R0

K Vd
-

K

2,303
t

t 1/2 = ln2/k =
0.693

K

حساب معامالت الحركية الدوائية



عند مريض ما عمليا  kو t1/2حساب 

– Log (Css:   من العالقة• Ct) = Log Css - K
2,3

t

(Css – Ct) - K
2,3

t

Css
Log =

(Css – Ct)-K
2,3

t Css
Log=

Ct :  تركيز الدواء في اللحظةt( يؤخذ تركيز في لحظة ما قبل الوصول إلى الـSS)

Css :  تركيز الدواء في حالة الـSS يؤخذ تركيز أقرب ما يمكن من حالة الـ  )التقريبية عند المريض(SS

 معرفة الـ ( طريقة النقطتين)تتطلب هذه الطريقةt1/2 للدواء في الـgeneral population 

يب تعتبر هذة الطريقة أقل دقة بالمقارنة مع الحقن الوريدي أو بعد إيقاف التسر

ولكنها كافية في الممارسة السريرية



حساب التصفية وحجم التوزع عند مريض ما 

Ct = 
R0

K Vd
(1- e-kt) Cl = KVd

C = 
R0

Cl

(1- e-(Cl/Vd)t)
يض تستخدم هذه العالقة لحساب التصفية عند المر

بعد أخذ عينة أو اكتر 

عمر نصفي على األقل بعد التسريب 4-3أخذ العينة بعديفضل)

وألنه قبل ذلك يكون التغير في SSبحيث نكون قد اقتربنا من الـ 

(  صفيةالتركيز صغيرا و قد ال يكون كافيا لتمييز االختالف بالت

يعتمد على التصفية steady stateزمن الوصول إلى 

وحجم التوزع 
t1/2 = 

0,693 Vd

Cl



Loading: جرعة التحميل Dose (DL)

Maintenance Dose (DM)(: الصيانة)وجرعة المحافظة 

C

Time

IV bolus: جرعة التحميل 

R0 : infusion

DL = Css Vd
DL = R0 / K

Css = R0 / K Vd

DM = R0 = Css Clt

بهدف الحصولBolusجرعة الدواء المبدئية التي تعطى حقنا وريديا مباشرا  : جرعة التحميل 

(Css)مباشرة على التركيز المطلوب للدواء 

Steady stateكمية الدواء في الجسم في حالة التوازن = جرعة التحميل

جرعة التحميل+ تسريب وريدي 

يتم الوصول في حال إعطاء جرعة التحميل متبوعة مباشرة بالتسريب الوريدي

(جرعة المحافظة)مباشرة لحالة التوازن ويحافظ عليها بالتسريب 

Steady state



DL = R0 / K

DL: عندما > R0 / K

DL < R0 / K : عندما

في البداية تكون التراكيز البالسمية أعلى من التركيز الـمطلوب بحالة التوازن

(bالمنحني )Cssوتأخذ وقتا لتنحدر إلى 

تكون التراكيز البالسمية أدنى من التركيز الـمطلوب بحالة التوازن 

ولكن تبقى أسرع من حالة التسريب ( cالمنحني )Cssوترتفع ببطء إلى 

(dالمنخني )بدون جرعة تحميل 

( aالمنحني )Cssالحصول مباشرة على 

C

Time

Css a
b

: عندما

c
d

Loading: جرعة التحميل Dose (DL)



تغيير سرعة التسريب 

تعديل االستجابة العالجية : الهدف-

نصفي الزمن الالزم لالنتقال من مستوى توازن إلى مستوى أخر ال يعتمد إال على العمر ال-

6t1/2للدواء ويحتاج دائما حوالي 

ة 
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الب
ز 
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را
الت

عدد األعمار النصفية 



 Summaryملخص

يالئمبماةالبالسميللتراكيزالدقيقبالضبطالوريديالتسريببالدواءإعطاءيسمح

المريضحالة

فيالدواءتركيزقيمةتحددانالمريضعندالدواءوتصفيةالتسريبسرعة

التوازنحالة

دائماونحتاجالتوازنتركيزإلىللوصولالالزمالزمنيحددللدواءالنصفيالعمر

األقلعلىنصفيةأعمار4حوالي

الوصوللقباألولىفقطعينتينبأخذالمريضعندللدواءالنصفيالعمرحسابيمكن

التوازنحالةفيوالثانيةللتوازن

لتواناتركيزإلىمباشرةبالوصولصحيحبشكلالمحسوبةالتحميلجرعةتسمح


