Biopharmaceutics
&
Pharmacokinetics
Continuous intravenous infusion
(one-compartment model)
الحقن الورٌدي المستمر/التسرٌب الورٌدي
)(التصور احادي الحجرة

Introduction
• فً حال تم اعطاء جرعة دوائٌة على شكل حقنة ورٌدٌة  ستنتج
هذه الحقنة التركٌز العالجً المطلوب والتأثٌر الدوائً المطلوب على
الفور.
• ومع ذلك  ،فإن هذا النمط من االعطاء الدوائً ؼٌر مناسب عندما
ٌكون من الضروري الحفاظ على تركٌز معٌن ثابت فً البالزما أو
األنسجة و الذي من شأنه إطالة مدة تأثٌر الدواء.

رسم ٌمثل تركٌز البالزما ) )Cpمقابل للوقت بعد إعطاء جرعة ورٌدٌة واحدة
الجرعة الورٌدٌة
الحد األدنى للتركٌز السام MTC:
الحد األدنى للتركٌز الفعالMEC: .
MTC: minimum toxic concentration
MEC: minimum effective concentration.

• لذلك  ،فً المستشفٌات  ،للوصول إلى النطاق العالجً ومن ثم الحفاظ على
تركٌز الدواء ضمن هذا النطاق العالجً لمدة أطول ٌ تم تسرٌب الدواء
ورٌدٌا بمعدل ثابت (مدخالت بمعدل ثابت أو مدخالت ذات رتبة صفرٌة).
– هذا ٌسمح باعطاء دقٌق للدواء ومسٌطر علٌه بسهولة.

• ٌتم التحكم فً معدل تسرٌب الدواء عن طرٌق:
– معدل التدفق/الجرٌان (مثل مل  /ساعة)
– تركٌز (ملػ  /مل أو  ،% w/vوما إلى ذلك) الدواء فً المحلول .

• إن التسرٌب الورٌدي المستمر  ،بسبب تطبٌقه العملً  ،له أهمٌة
وأهمٌة كبٌرة بالنسبة لمهنة الصٌدلً السرٌري (فً المستشفٌات).
وتنعكس أهمٌة الموضوع بشكل عام فً امتحانات مزاولة المهنة
للصٌادلة

Theory of intravenous infusion
نظرٌة التسرٌب الورٌد ي
• ٌتم اعطاء الدواء بمعدل ثابت محدد أو محسوب (( )Qأي . )dX/dt
– ستكون وحدات معدل المدخالت هً وحدات الكتلة لكل وحدة
زمنٌة (على سبٌل المثال )mg/h
• كٌؾ ٌتم حسابها؟
ٌمكن حساب معدل االدخال (االعطاء) الثابت من تركٌز محلول
الدواء ومعدل تدفق هذا المحلول

مثال 1-

• Example -1:

– تركٌز محلول الدواء هو (w/v) : 1
– ٌتم تسرٌب هذا المحلول بمعدل ثابت قدره  10مل  /ساعة
هذا ٌعنً ان  10مل من محلول سوؾ تحتوي على  0.1ؼرام ( 100ملػ) من
الدواء.
معدل التسرٌب الثابت = معدل تدفق المحلول  xتركٌز المحلول
=  10مل  /ساعة ×  100ملػ  10 /مل
معدل التسرٌب الثابت =  100ملػ  /ساعة

• Example-2:

2- مثال

– An antibiotic is to be given by IV infusion. How
many milliliters per minute should a sterile
drug solution containing 25 mg/mL be given to
a 75-kg adult male patient to achieve an
infusion rate of 1 mg/kg per hour?
.– ٌتم إعطاء احد المضادات الحٌوٌة عن طرٌق التسرٌب الورٌدي
كم مٌلٌلتر فً الدقٌقة ٌجب إعطاء محلول دوائً معقم ٌحتوي على
 كجم لتحقٌق معدل تسرٌب75  مل للمرٌض الذكر البالػ/  ملػ25
 كجم فً الساعة؟/  ملػ1 ثابت قدره

• تذكر أن عملٌة التخلص من الدواء من الجسم هً عملٌة ذات رتبة
احادٌة (تعتمد على التركٌز/الكمٌة المتبقٌة من المادة):

dX

K X
dt
• فً البداٌة  ،معدل دخول الدواء للجسم )( (Qمعدل ثابت)> المعدل
الذي ٌتم به التخلص من الدواء.

dX
Q 
dt
– هذا ٌسمح للدواء بالوصول إلى كمٌة معٌنة وتركٌز معٌن فً
الجسم (الكمٌة فً الجسم فً البداٌة تزٌد نتٌجة التراكم)

• مع ذلك  ،فإن معدل التخلص ٌعتمد على كمٌة الدواء فً الجسم.
بمرور الوقت  زادت كمٌة الدواء الجسم  سٌزداد معدل
التخلص ) (dX/dtأٌ ً
ضا إلى أن نصل إلى نقطة حٌث ٌساوي
معدل التخلص المعدل الذي ٌتم فٌه إعطاء الدواء
∞ = – At t

على زمن = ماالنهاٌة

dX
Q 
dt
– وبالتالً  ،ال ٌوجد أي تؽٌٌر فً كمٌة الدواء فً الجسم او تركٌزه فً
البالزما مع مرور الوقت طالما تم الحفاظ على المدخالت بمعدل ثابت
(ٌتبع الرتبة الصفرٌة)
Steady State
 الوضع الثابت (وضع الثبات)

التسرٌب الورٌدي مقارنة بالحقن الورٌدي السرٌع:

•

– تسمح الزٌادة التدرٌجٌة فً تركٌز البالزما من الصفر إلى الحد األقصى بالتحكم

الدقٌق فً مستوٌات الدواء  هذا مهم بشكل خاص لالدوٌة ذات النوافذ العالجٌة
الضٌقة.
– ٌحافظ التسرٌب الورٌدي على تركٌز فعال ثابت للدواء فً البالزما من خالل
استبعاد التقلبات الواسعة بٌن تركٌز الذروة (االعلى) فً البالزما و التركٌزاألدنى.
 I.V. infusion maintains an effective constant plasma drug
concentration by eliminating wide fluctuations between the
peak (maximum) and trough (minimum) plasma drug

concentration
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• التسرٌب الورٌدي مقارنة بالحقن الورٌدي السرٌع:
– ٌمكن إعطاء األدوٌة بالتسرٌب الورٌدي مع سوائل ورٌدٌة تحتوي
على الجلوكوز و الكهارل او مواد الؽذائٌة
– ٌمكن الحفاظ على مدة العالج باالدوٌة أو إنهائها حسب الحاجة
باستخدام التسرٌب الورٌدي
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مراقبة االدوٌة فً الجسم أو الدم (البالزما /
المصل)
• ٌتم مراقبة االدوٌة فً الدم ضمن حالتٌن:
– أثناء التسرٌب الورٌدي
– فً فترة ما بعد التسرٌب (بعد وقؾ التسرٌب).

معدل اعطاء ثابت ملػ/ساعة

عملٌة التخلص من الدواء
(تتبع رتبة احادٌة)

مخطط ٌبٌن التصور الذي ٌمثل التؽٌٌرات الحاصلة على الدواء فً الجسم أو
الدم حال اعطائه بالتسرٌب الورٌدي المستمر.

ً
نظرا ألنه ٌتم مراقبة الدواء فً الدم  ،فإن التؽٌر فً كمٌة الدواء
•
فً الجسم ) (dX/dtحسب المخطط الموضح فً الشرٌحة السابقة
سٌكون:

dX
 Q  KX
dt
where:
معدل التؽٌر فً كتلة (كمٌة) الدواء فً الجسم – dX/dt:
معدل اعطاء الدواء الثابت (الذي ٌتبع رتبة صفرٌة) – Q:
معدل التخلص من الدواء ( الذي ٌتبع رتبة احادٌة) – KX:

• كما ناقشنا ساب ًقا فً نظرٌة التسرٌب الورٌدي:
– ٌكون معدل دخول الدواء إلى الجسم أكبر فً البداٌة من معدل التخلص
من الدواء.
– ولكن كون معدل التخلص من الدواء ) (KXمن الجسم هو عملٌة تتبع
رتبة احادٌة (تعتمد على الكمٌة او التركٌز المتبقً فً الجسم) 
سٌزداد هذا المعدل مع مرور الوقت ألن هناك كمٌة أكبر من الدواء فً
الجسم ) (Xمع مرورالوقت.
– وبالتالً ٌصبح الفرق بٌن معدل التسرٌب ومعدل التخلص ()Q - KX
أصؽر مع زٌادة الوقت (معدل تراكم الدواء فً الجسم ٌنخفض)  ،حٌث
ٌصل فً النهاٌة إلى الصفر.

– عندما ٌصبح معدل التخلص مساوٌا ً لمعدل التسرٌب (ولٌس
ً
صفرا  لن ٌكون هناك اي
العكس) والفرق بٌن المعدلٌن ٌساوي
تؽٌٌر إضافً فً كمٌة الدواء فً الجسم مع مرور الوقت  هذه
الحالة سوؾ تتحقق  ،من الناحٌة النظرٌة  ،فقط فً وقت ٌساوي
الماالنهاٌة.
– عالوة على ذلك ً ،
نظرا ألن حجم التوزع الظاهري للدواء ثابت
 فإن نسبة الكمٌة مقسومة على الحجم (= التركٌز) ستكون
أٌ ً
ضا ثابتة.
• وهذا ما ٌسمى مستوى الحالة المستقرة أو الحالة الثابتة حٌث
معدل التؽٌر فً مستوى الدواء فً الجسم = صفر

dX
 Q  KX
dt
فً حال عمل تكامل لهذه المعادلة التفاضلٌة:

Q
K t
) X  (1  e
K
هذه المعادلة تشٌر إلى أن كمٌة الدواء فً الدم تتأثربما ٌلً:
 معدل التسرٌب المختار ثابت معدل التخلص من الدواء -مدة التسرٌب

• لكن كون ثابت معدل التخلص من الدواء هو ثابت اصال و ؼٌر
متؽٌر فإن كمٌة الدواء فً الجسم ستتأثر ب:
– معدل التسرٌب المختار
– مدة التسرٌب
• ستكون كمٌة الدواء فً الجسم فً وقت معٌن متناسبة بشكل
مباشر مع معدل التسرٌب المختار.

كمٌة الدواء فً الدم ( او فً الجسم) مقابل الزمن أثناء إعطاء الدواء عن طرٌق
السرٌب الورٌدي.

• و حٌث ان ما ٌتم قٌاسه فعلٌا هو تركٌز الدواء فً الدم ولٌس كمٌة الدواء
فً الدم ( او فً الجسم) 

X
Cp 
V
Accordingly,

Q
Cp 
) (1  e  K t
VK
where
تركٌز الدواء فً الدم على زمن معٌن = - Cp: t
حجم التوزع الظاهري - V:
معدل اعطاء (تسرٌب) الدواء الثابت - Q:
ثابت معدل التخلص من الدواء - K:
التصفٌة الجهازٌة - VK:

تركٌز الدواء فً الدم (  ) Cpمقابل الزمن أثناء إعطاء الدواء عن طرٌق السرٌب
الورٌدي.

• و بما ان ما ٌلً هً عوامل حرائك ثابتة (ال تتؽٌر) لمرٌض
معٌن ٌتلقى دواء معٌن:
– ثابت معدل التخلص من الدواء
– حجم التوزع الظاهري
– التصفٌة الجهازٌة
• لذلك  سٌتأثر تركٌز البالزما للدواء بمعدل التسرٌب المختار
ومدة التسرٌب

• إذا كان المرٌض ٌعانً من قصور كلوي (ٌشار إلٌه بتصفٌة
الكرٌاتٌنٌن المنخفضة)  ،فسوؾ ٌنعكس ذلك فً تصفٌة جهازٌة أقل
لدواء ٌخضع للتخلص عن طرٌق الكلى.
– وبالتالً فإن معدل التسرٌب نفسه سوؾ ٌنتج عنه تركٌز بالزما
أعلى  ،وربما سام للدواء.
– فً هذه الحالة ٌكون من األهمٌة و الضرورة بمكان خفض
معدل تسرٌب الدواء فً مرٌض ٌعانً من فشل/قصور كلوي
إذا كان الدواء ٌتم التخلص منه طرٌق الكلى.
– مقدار الضبط او التعدٌل فً معدل التسرٌب المطلوب لدى
مرٌض ٌعانً من قصور كلوي بدوره ٌعتمد على درجة
القصور الكلوي.

الحالة الثابتة/المستقرة الحقٌقٌة و تركٌز الدواء فً
البالزما على هذه الحالة
• تشٌر الحالة المستقرة الحقٌقٌة إلى الحالة التً ٌكون فٌها معدل
التخلص = معدل التسرٌب
– ٌحدث هذا من الناحٌة النظرٌة فقط عندما ٌكون الوقت مساوًٌا
إلى ما ال نهاٌة.

• قبل بلوغ حالة الحالة المستقرة الحقٌقٌة ٌكون معدل التسرٌب
دائمًا أكبر من معدل اإلزالة ) (Q > KXوفقط فً الحالة
المستقرة الحقٌقٌة ٌكون Q = KX

•  :(Cp)ssتركٌز الدواء فً البالزما فً الحالة المستقرة الحقٌقٌة
و هً عندما ٌكون الوقت مساوًٌا إلى ما ال نهاٌة.
 Cp = (Cp)ss

∞ = • when t

Q
(C p ) ss 
) (1  e  K 
VK
Q
(C p ) ss 
)(1  0
VK

Q  (C p ) ss V K

and

Q
(C p ) ss 
VK

Q  (C p ) ss V K
• تشٌر هذه المعادلة بوضوح إلى أن معدل التسرٌب ) (Qالمطلوب
لتحقٌق ثم الحفاظ على تركٌز بالزما فً الحالة المستقرة المرؼوب فٌه
ٌتم تحدٌده بواسطة تركٌز البالزما المطلوب والتصفٌة الجهازٌة للدواء
). (K.V
– Unit for concentration (Cp)ss is mass per volume (e.g.
)mg/mL
– Unit for clearance will be volume per unit time (e.g.
)mL/h
– So Q will be mg/mL X mL/h = mg/h

Example:
The desired steady state for ciprofloxacin is 5 mg/L, clearance of
the drug is 44 L/hr, elimination rate constant = 0.21 hr-1.
Determine the required infusion rate and amount of drug at steady
state?
 لتر44 =  والتصفٌة الجهازٌة،  لتر/  ملؽم5 تركٌز الحالة المستقرة المرؼوبة للسٌبروفلوكساسٌن هو
 المطلوب هو ان تحدد معدل التسرٌب. 0.21 hr-1 =(K)  ثابت معدل التخلص،  ساعة/
المطلوب وكمٌة الدواء فٌالجسم اثناء الحالة المستقرة؟

Q
(C p ) ss 
VK
1)

and

Q  (C p ) ss V K

Q = 5 mg/L * 44 L/hr
Q = 220 mg/hr
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Q  ( X ) ss K



Q
( X ) ss 
K

( X ) ss  (C p ) ss V
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• سؤال  :ماذا سٌحدث إذا ضاعفت معدل التسرٌب؟
– سوؾ ٌتضاعؾ تركٌز البالزما اثناء الحالة المستقرة أٌضًا
(حرائك دوائٌة خطٌة).
– ومع ذلك  ،من المهم أن ندرك أن الوقت الذي ٌتم فٌه تحقٌق
هذه الحالة المستقرة مستقل وال ٌعتمد عن معدل التسرٌب.
• بمعنى آخر  ،فإن مضاعفة معدل التسرٌب لن ٌسمح
بتحقٌق حالة االستقرار بشكل أسرع

الزمن المطلوب للوصول ال الحالة
المستقرة

تركٌز الدواء فً الدم (  ) Cpمقابل الزمن أثناء إعطاء الدواء عن طرٌق السرٌب
الورٌدي على معدالت اعطاء/تسرٌب مختلفة.

‘‘Practical’’ steady-state concentration
التركٌز "العملً" للحالة المستقرة
• ٌتم الوصول إلى التركٌز "العملً" للحالة المستقرة عندما ٌكون تركٌز
الدواء فً بالزما الدم ضمن  :5من تركٌز البالزما فً الحالة الثابتة
(المستقرة) الحقٌقٌة.
– بدالً من ذلك  ،قد نقول أنه تم الوصول إلى تركٌز "عملً" للحالة
المستقرة عندما ٌمثل تركٌز بالزما الدواء فً الدم  :95أو أكثر
من تركٌز بالزما الحالة المستقرة الحقٌقً.

• الوقت الالزم للوصول إلى الوضع العملً للحالة المستقرة ٌكون دائمًا
= 4.32 x t1/2
• مثال
إذا كنا نرؼب فً تحقٌق تركٌز البالزما من  10ملػ  /مل فً حالة مستقرة حقٌقٌة
لذلك  10ملػ  /مل × 0.95
=  9.5ملػ  /مل
لذلك فإن  9.5ملػ  /مل هو تركٌز الحالة "العملً" وسٌحدث بعد مرور زمن
ٌساوي  4.32من عمر نصؾ الدواء.
• إذا كان عمر النصؾ للتخلص من الدواء هو ساعتان  ،فسوؾ ٌستؽرق األمر 2
×  8.64 = 4.32ساعة للوصول إلى حالة الحالة "العملٌة".
إذا كان عمر النصؾ للتخلص من الدواء  10ساعات  ،فسٌكون  43.2ساعة قبل
تحقٌق الحالة "العملٌة" للحالة المستقرة.

• لذلك  ،إذا كان الدواء لدٌه نصؾ عمر طوٌل مثل:
– الدٌجوكسٌن حوالً  50-40ساعة
– الفٌنوباربٌتال حوالً  110-90ساعة
وٌتم إعطاء مثل هذا الدواء للمرٌض باستخدام طرٌقة التسرٌب
الورٌدي  قد ٌستؽرق وق ًتا طوٌالً قبل أن ٌكون تركٌز الدواء
فً المستوى الذي ٌنتج التأثٌر المطلوب:
 7أٌام للدٌجوكسٌن
ٌ 15وما لفٌنوباربٌتال.

– بناء على ذلك ،قد ال ٌكون التسرٌب الورٌدي طرٌقة مناسبة إذا
كانت الهدؾ هو الوصول إلى تركٌز البالزما المطلوب بسرعة ثم
الحفاظ علٌه.

• بالمقارنة  ،إذا كان للدواء نصؾ عمر للتخلص قصٌر (من  30دقٌقة
إلى ساعتٌن)  فمن الممكن تحقٌق تركٌز البالزما المرؼوب فٌه ثم
الحفاظ علٌه فً حوالً  8-2ساعات باستخدام هذا النهج.
• قد ٌختلؾ الوقت الالزم للوصول إلى الوضع "العملً" للحالة المستقرة
لألدوٌة المختلفة (ألن نصؾ عمر التخلص منها مختلؾ).
• ومع ذلك  ،فإن عدد اعمار النصؾ المطلوبة للوصول إلى وضع
الحالة "العملٌة" المستقرة سٌكون دائ ًما كما هو (= )4.32ولن ٌتأثر
ب:
– معدل التسرٌب
– الدواء المطلوب اعطاؤه
– المرٌض (طبٌعً ام ٌعانً من قصور كلوي)

الوصول الى حالة مستقرة لحظٌا وثم االستمرار
علٌها
• بالنسبة لدواء طوٌل نصؾ العمر  سٌستؽرق األمر وق ًتا طوٌالً
قبل الوصول إلى الوضع"العملً" للحالة المستقرة.
• تتطلب المواقؾ التً تهدد حٌاة المرٌض فً المستشفى ؼالبًا أن
ٌتم الوصول إلى تركٌز البالزما المرؼوب فٌه من الدواء (بالطبع
دائمًا ضمن مداه العالجً) فً الحال و ثم ٌتم الحفاظ علٌه لفترة
طوٌلة.
– ٌمكن تحقٌق ذلك عن طرٌق إعطاء جرعة تحمٌل عن طرٌق
الحقن الورٌدي السرٌع مصاحبة لبدء التسرٌب الورٌدي.

• جرعة التحمٌل (  )loading doseهً حقنة سرٌعة واحدة
ٌتم اعطاؤها فً الورٌد.
• هذه الجرعة الورٌدٌة الواحدة (جرعة التحمٌل) ٌتبعها مباشرة
بدء التسرٌب فً الورٌد بمعدل ثابت.
– تسمح لنا جرعة التحمٌل بالوصول إلى تركٌز البالزما
المطلوب فً الوقت = 0
– التسرٌب المستمر المصاحب ٌسمح لنا بالحفاظ على هذا
التركٌز.

• بخصوص جرعة التحمٌل  فهناك اربع سٌنارٌوهات محتملة
– الحالة (أ)ٌ :تم اعطاء الدواء عن طرٌق التسرٌب الورٌدي بدون
جرعة تحمٌل  ترتفع الكمٌة فً الجسم تدرٌجٌا حتى تصل إلى
الحالة المستقرة (بعد مرور  7-5نصؾ عمر)

– الحالة (ب) :عندما تكون جرعة التحمٌل ومعدل التسرٌب
متطابقٌن تما ًما  فإن جرعة التحمٌل ( 200ملػ فً المثال)
تصل بكمٌة الدواء فً الجسم على الفور إلى الحالة المستقرة
المطلوبة ومن ثم ٌحافظ معدل التسرب علٌها بعد ذلك.

– الحالة ج :اذا تم اعطاء جرعة تحمٌل زائدة ( 400ملػ مثال)
• هذا زٌادة و فائض عن ما هو مطلوب
• ألن معدل التخلص أكبر مبدئ ًٌا من معدل التسرٌب  تبدأ
كمٌة الدواء فً الجسم بالتناقص.
• الكمٌة الفائضة (الزائدة) تستمر فً االنخفاض حتى ٌتم
الوصول إلى نفس المستوى كما فً الحالة ب.
• تجدر اإلشارة إلى أن الوقت الالزم للوصول إلى الحالة
المستقرة ٌعتمد فقط على عمر النصؾ للدواء  ،وٌساوي
حوالً  7-5من عمر النصؾ .بعد مرور هذا الوقت ٌتبقى
القلٌل من جرعة التحمٌل وٌتم الوصول إلى الحالة المستقرة

– الحالة د :اذا تم اعطاء جرعة تحمٌل اقل مما هو مفروض (100
ملػ مثال):
• نظرً ا ألن معدل التسرٌب ٌتجاوز اآلن معدل التخلص من الدواء  ،فإن
الكمٌة فً الجسم ترتفع باستمرار حتى ٌتم الوصول إلى نفس الحالة
المستقرة.

كم هً جرعة ?)• How much is the loading dose (DL
التحمٌل
هً الجرعة الالزمة – It is the dose to achieve Css.
للحصول على التركٌز فً الحالة المستقرة مباشرة

and  DL  V (C p ) ss

DL
(C p ) ss 
V
where
- (Cp)ss:

تركٌز البالزما المطلوب من الدواء فً الحالة المستقرة
)(e.g mg/mL
- DL:
) (e.g. mg or mg/kgجرعة التحمٌل الورٌدٌة
) (e.g. mL or mL/kgحجم التوزع الظاهري للدواء - V:

• We said that

DL
(C p ) ss 
V

and  DL  V (C p ) ss

But, we also said previously that

Q
(C p ) ss 
VK



Q
and  V (C p ) ss 
K

Q
DL 
K

• تشٌر المعادلة السابقة لـجرعة التحمٌل ( )DLبوضوح إلى أن حساب
جرعة التحمٌل الالزمة للوصول إلى تركٌز البالزما المطلوب للدواء
على الفور ٌتطلب معرفة اثنٌن من عوامل حرائك االدوٌة األساسٌة
للدواء:
– حجم التوزع الظاهري
– ثابت معدل التخلص من الدواء (أو نصؾ عمر التخلص)
ٌعتمد اختٌار المعادلة لتحدٌد جرعة تحمٌل الدواء على المعلومات
المتاحة )(V and/or K

• ماذا عن مرضى القصور الكلوي لدواء ٌتم التخلص منه عن طرٌق
الكلى؟ ما االمور التً ٌنبؽً تعدٌلها؟
– فً مثل هؤالء المرضى  ،فإن معدل التسرٌب الالزم للحفاظ على
تركٌز البالزما فً الحالة المستقرة المرؼوبة سٌكون أصؽر
(ٌتطلب ضبط  خفض).
– ومع ذلك فإن ثابت معدل التخلص سٌكون أصؽر أٌ ً
ضا بمقدار
مماثل:
• لذلك فإن نسبة معدل التسرٌب على معدل ثابت معدل التخلص
الثابت ) (Q/Kسوؾ لن تتأثر.
• وهذا ٌشٌر ببساطة إلى أن اي تعدٌل فً جرعة التحمٌل لٌس
ضرور ًٌا وال حتى مطلو ًبا.

أخذ عٌنات الدم بعد توقؾ التسرٌب

• بمجرد توقؾ التسرٌب  فانه لم ٌعد هناك دواء ٌدخل الدم و هنا فان الدواء
الموجود فً الدم سٌنخفض حسب معادلة أحادٌة األس و مماثلة لتلك التً درسناها
للحقن الورٌدي السرٌع .

t\ = t - T

And

\ K t

( X )t \  ( X )T e

where,
الوقت بعد توقؾ التسرٌب الورٌدي (تلفظ تً براٌم) – t\:
\
كمٌة الدواء فً الجسم على وقت ٌساوي – (X)t\ : t
الوقت الذي تم علٌه وقؾ التسرٌب الورٌدي – T:
كمٌة الدواء فً الجسم على الوقت الذي تم علٌه وقؾ التسرٌب الورٌدي – (X)T:
(تلفظ اكس تاو)

\ K t

( X )t \  ( X )T e

• هذه المعادلة مطابقة تقرٌبًا لمعادلة الحقن الورٌدي السرٌع مع التصور
احادي الحجرة .وبالتالً سٌبدو الشكل مشابهًا لذلك التصور و تلك
الطرٌقة من االعطاء.
– هذا ٌعنً أن كمٌة الدواء فً الدم و الجسم ستتنخفض حسب
معادلة احادٌة االس مع مرور الوقت بعد توقؾ التسرٌب.
• ٌرجى مالحظة أن كمٌة الدواء فً الجسم  (X)Tوتركٌز البالزما
للدواء فً وقت وقؾ التسرٌب سٌعتمد على معدل التسرٌب وكذلك
وقت وقؾ التسرٌب.

ورقة رسم بٌانً عادٌة

رسم اعتٌادي ٌبٌن تركٌز البالزما  Cpمقابل الوقت بعد إعطاء الدواء عن طرٌق
التسرٌب الورٌدي عندما ٌتم إٌقاؾ التسرٌب فً وقتٌن مختلفٌن.

ورقة رسم بٌانً نصؾ لوؼارٌتمٌة

رسم اعتٌادي ٌبٌن تركٌز البالزما  Cpمقابل الوقت بعد إعطاء الدواء عن طرٌق التسرٌب الورٌدي
عندما ٌتم إٌقاؾ التسرٌب فً وقتٌن مختلفٌن.

• كلما زاد معدل التسرٌب وطول مدة التسرٌب  كلما زادت
كمٌة الدواء فً الجسم وتركٌز الدواء فً الدم.
• بالطبع  ،بعد تحقٌق وضع الحالة المستقرة الحقٌقٌة بالنسبة
لمعدل التسرٌب المختار  لن ٌكون هناك أي تؽٌٌر آخر
فً أي من هذه القٌم.

استخدام بٌانات تركٌز البالزما بعد توقؾ التسرٌب
للحصول على عوامل حرائك االدوٌة االساسٌة
للدواء
\ K t

( X ) t \  ( X )T e

بما أن ٌ  X / V = Cpمكن تعدٌل المعادلة أعاله للحصول على معادلة
التركٌز
\ K t

(C p )t \  (C p )T e

تركٌز البالزما على وقت ٌساوي
 Tو هو وقت توقؾ التسرٌب

رسم على ورقة نصؾ لوؼارٌتمٌة ٌبٌن تركٌز البالزما  Cpمقابل الوقت بعد
إٌقاؾ التسرٌب الورٌدي لدواء .

• من الرسم فً الشرٌحة السابقة:
– ٌمكن تحدٌد نصؾ عمر التخلص وثابت معدل التخلص من الدواء من
خالل استخدام الطرق التً تم مناقشتها فً الفصل السابق (لمعادلة الحقن
الورٌدي السرٌع مع التصور احادي الحجرة).
– نقطة التقاطع مع محور الصادات هً (Cp)T = (X)T/V
و لكن ال ٌمكن حساب حجم التوزع الظاهري من معرفة نقطة التقاطع مع
محور الصادات نظرً ا ألننا ال نعرؾ قٌمة (X)T
– تعتمد قٌم  (Cp)T and (X)Tعلى الوقت  تعتمد على الوقت الذي
توقؾ فٌه التسرٌب
– عندما تقترب قٌمة  Tمن الالنهاٌة (قٌمة كبٌرة ) 

Q
(C p )T  (C p ) ss 
VK

• كٌؾ ٌمكن الحصول على حجم التوزع الظاهري ؟
– ٌمكن حسابه على اي وقت اثناء التسرٌب الورٌدي باستخدام المعادلة
التالٌة:

Q
 V
) (1  e  K t
Cp K

Q
Cp 
) (1  e K t
VK

– و فً حال تم اٌقاؾ التسرٌب على زمن ٌقترب من الالنهاٌة
T approaches infinity )∞(:

Q
V
(C p ) ss K



Q
(C p ) ss 
VK

Example of use of post-infusion plasma concentration
data:
A drug was infused at a constant infusion rate (40 mg/h)
for 12 h. the table in the next slide summarize the plasma
concentration versus time data obtained for this drug
 ٌلخص. ساعة12  ساعة) لمدة/  ملػ40( تم حقن دواء بمعدل تسرٌب ثابت
الجدول فً الشرٌحة التالٌة بٌانات تركٌز البالزما مقابل الوقت التً تم الحصول
علٌها لهذا الدواء

Time (hr)
)الوقت (بالساعة

Concentration (mg/L)
)لتر/التركٌز (ملػ

- During infusion اثناء التسرٌب
1.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0 (= T)

3.30
5.40
7.60
8.70
9.30
9.60
9.50

- Post infusion ( بعد التسرٌبt\ = t - T )
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0

4.10
1.80
0.76
0.33
0.14

رسم على ورقة بٌانٌة عادٌة ٌبٌن تركٌز البالزما  Cpمقابل الوقت اثناء و بعد إٌقاؾ التسرٌب
الورٌدي للدواء .

;الوقت بعد ان تم وقؾ التسرٌب ; t\:وقت توقؾ التسرٌب T:
الحالة المستقرة ss:

رسم على ورقة نصؾ لوؼارٌتمٌة
ٌبٌن تركٌز البالزما  Cpمقابل
الوقت اثناء و بعد إٌقاؾ
التسرٌب الورٌدي للدواء .
.ثابت معدل التخلص K:
ss: steady state.

• للحصول على ثابت معدل التخلص )  (Kمن مٌل الخط المستقٌم:
log( C p ) 2  log( C p )1
t2  t1

slope 

log 0.33  log 1.8
slope 
84
 0.4815  0.2553
slope 
 - 0.1842 hr -1
4 hr

لقد استخدمنا بٌانات من الجدول ألن النقاط كانت على الخط .إذا لم تكن النقاط على الخط ،
فال ٌمكنك استخدام البٌانات من الجدول بل ٌجب اختٌار اي نقطتٌن على الخط و استخدامهما

And since
- K = (slope) x 2.303
- K = -0.1842 x 2.303
- K = - 0.424 hr-1
and

K = 0.424 hr-1

And for the elimination half life

t1 2

0.693
0.693


 1.63 hr
K
0.424

• بخصوص حجم التوزع الظاهري :
– ٌمكن ان نفترض لهذا الدواء و معدل التسرٌب المعطى ان تركٌز
البالزما الثابت فً الحالة المستقرة الحقٌقٌة هو  9.6ملجم  /لتر.
• ٌمكن تبرٌر هذا االفتراض بحقٌقة أن وقت وقؾ التسرٌب (12
ساعة فً هذا المثال) ٌزٌد إلى حد كبٌر عن  7.34ساعة (أي
 4.32xt1/2من الدواء).
• لذلك فإن الفرق بٌن تركٌز البالزما النظري فً الحالة
المستقرة الحقٌقٌة  (Cp)ssوتركٌز البالزما المرصود (9.6
ملػ  /لتر) فً وقت وقؾ التسرٌب ( 12ساعة) ٌعتبر ضئٌال
فً هذا المثال ولن ٌؤدي إلى حدوث خطأ كبٌرفً تقدٌر هذا
العامل.

كم عمر نصؾ لهذا الدواء قد مر عندما تم وقؾ تسرٌب هذا الدواء
= 12/1.7 = 7 half lives

لذلك تم تحقٌق أكثر من
 :99من تركٌز الحالة
المستقرة
Therefore, more
than 99% of steady
state concentration
has been achieved

Q
V
(C p ) ss K
40 mg hr -1
V
(9.6 mg L-1 ) x (0.424 hr -1 )

 9.83 L

Or, at time = 4 hrs  Cp = 7.6 mg/L

Q
V
(1  e K t )
Cp K

40
V
(1  e 0.424x 4 )
7.6 x 0.424

40
V
(1  e  0.424 x 4 )
7.6 x 0.424
V  12.413 x (1  0.183)
V  12.413 x 0.817
V  10.14 L
The small difference observed in the apparent volume of
distribution obtained with the two approaches is attributed to
the assumption made in the first approach.

• Calculating the steady state plasma
concentration:

Q
(C p ) ss 
VK
40 mg hr -1
(C p ) ss 
-1
(10.14 L) x (0.424 hr )

 9.3 mg/L

Practice probelms
• Following an intravenous injection of 10mg propranolol,
McAllister (1976) found the values of the elimination rate
constant (K) and the apparent volume of distribution (V)
to be 0.0050 min-1 and 295 L, respectively (mean for six
patients). These values were then used to calculate the
loading dose (DL) and infusion rate (Q) necessary to
instantly obtain and then continuously maintain
propranolol plasma concentrations of 12, 40 and 75
ng/mL.
– What were his calculated values of DL and Q?
– What is the relationship between the loading dose
(DL) and the infusion rate (Q)?

• A female patient (35 years old, 65 kg) with normal
renal function is to be given a drug by IV infusion.
According to the literature, the elimination half-life of
this drug is 7 hours and the apparent VD is 23.1% of
body weight. The desired steady-state plasma level for
this antibiotic is 10 g/mL.
– Assuming no loading dose, how long after the start
of the IV infusion would it take to reach 95% of the
CSS?
– What is the proper loading dose for this antibiotic?
– What is the proper infusion rate for this drug?
– If the total body clearance declined 50% due to
partial renal failure, what new infusion rate would
you recommend to maintain the desired steadystate plasma level of 10 g/mL?

• An antibiotic drug is to be given to an adult male
patient (75 kg, 58 years old) by IV infusion. The drug
is supplied in sterile vials containing 30 mL of the
antibiotic solution at a concentration of 125 mg/mL.
Assume the drug follows the pharmacokinetics of a
one-compartment open model. The apparent
volume of distribution of this drug is 0.5 L/kg, and
the elimination half-life is 3 hours.
– What rate in milliliters per hour would you infuse
this patient to obtain a steady-state concentration
of 20 g/mL?
– What loading dose would you suggest?

• According to the manufacturer, a steady-state serum
concentration of 17 g/mL was measured when the
antibiotic cephradine (Velosef, Bristol-Meyers, Squibb)
was given by IV infusion to 9 adult male volunteers
(average weight, 71.7 kg) at a rate of 5.3 mg/kg hr for
4 hours.
– Calculate the total body clearance for this drug.
– When the IV infusion was discontinued, the
cephradine serum concentration decreased
exponentially, declining to 1.5 g/mL at 6.5 hours
after the start of the infusion. Calculate the
elimination half-life.
– From the information above, calculate the apparent
volume of distribution.

• Calculate the excretion rate at steady state
for a drug given by IV infusion at a rate of
30 mg/hr. The CSS is 20 g/mL.
• If the rate of infusion were increased to 40
mg/hr, what would be the new steadystate drug concentration?

• An antibiotic is to be given to an adult male patient (58 years old, 75
kg) by IV infusion. The elimination half-life is 8 hours and the
apparent volume of distribution is 1.5 L/kg. The drug is supplied in
60-mL ampules at a drug concentration of 15 mg/mL. The desired
steady-state drug concentration is 20 g/mL.
– What flow rate, in milliliters per hour, and infusion rate (mg/hr)
would you recommend for this patient?
– What loading dose would you recommend for this patient? By
what route of administration would you give the loading dose?
When?
– Why should a loading dose be recommended?
– According to the manufacturer, the recommended starting flow
rate is 15 mL/hr. Do you agree with this recommended infusion
rate for your patient? Give a reason for your answer.
– If you were to monitor the patient's serum drug concentration,
when would you request a blood sample? Give a reason for your
answer.
– The observed serum drug concentration is higher than
anticipated. Give two possible reasons based on sound
pharmacokinetic principles that would account for this
observation.

