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تحديد جرعة والجرعة الدوائية 
األطفال

Drug dosage and children 
dosage 

1  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

مصطفى عبد اإلله بيـش .د

يةالصيدالندكتوراه في التكنولوجيا 

2  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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3   1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

1صيدالنيات مفردات مقـرر 
Foundation in Pharmacyمدخل لعلم الصيدلة1

Quality of drugs and Pharmacopeiasتحديد نوعية األدوية و دساتير األدوية2

Drugاألدوية تصنيف3 Classification

Drugs Resourcesمصادر األدوية4

Drug dosageالجرعة الدوائية5

طرق إعطاء الدواء و األشكال الصيدالنية 6
Routes of Drug Administration-
pharmaceutical forms

Pharmaceutical Operationsاألعمال الصيدالنية و األشكال الصلبة الناتجة عنها7

Pharmaceutical Calculationsحسابات صيدلية8

يرالتأث الجيد إلىالتصنيع و حياة الدواء من التصميم 9
Drug Life from Designing and Good 
Manufacturing to Action

Extractionاالستخالص واألشكال الصيدالنية الناتجة عنه10

التعبئة والتغليف وطرق تخزين الدواء11
Packs –Packaging and Storage of 
Medicines

يةتشريعات وآداب مهنة الصيدلة واالختصارات الالتين12
Pharmacy Law and Ethics - Latin 
Abbreviations

Hardالكبسوالت أو المحافظ13 and soft Capsules

المضغوطات  و األشكال الصيدالنية الحديثة14
Compressed  tablets and new 
pharmaceutical dosage forms

:القسم األول
و أنواعها الجرعةتعريف  -1
على فعالية الجرعة الدوائيةالعوامل المؤثرة  -2

:القسم الثاني

جرعة األطفالتحديد  -1
كمية الدواء الالزمة ألجل وصفةحساب كيفية  -2

4  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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ما هي  الجرعة الدوائية؟

الكافية من الدواء المتناولة من قبل المريض الكمية 
أثر عالجي أفضلإلحداث 

ما هي  حدود الجرعة الدوائية؟

Minimal dose ≤ Drug Dosage ≤ Maximal dose

أقل كمية من الدواء ): Minimal dose(الحد األدنى للجرعة  -
تغيرات حيويةتحدث 

أكبر جرعة مؤثرة ): Maximal dose(الحد األعلى للجرعة  -
تفاعالت سامةال تسبب 

5  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

دنيا  • ؤثرة ال ة الم ): The Minimum Effective Dose MED(الجرع
الفارماكولوجيالتفاعل إثارة على والقادرة من العناصر الدوائية الكمية 

The Minimum Toxic(الجرعة السمية الدنيا  • Dose MTD :(
 تركيز سام أدنىمن الدواء التي تحدث لدى حيوانات التجربة المقادير 

 في : )oseDffectiveEedianM)50ED% 50 الفعالة لجرعةا •
 التأثير إلعطاء ستؤدي التي الدواء من الجرعة هي السريرية الدراسة

المتطوعين األشخاص من % 50 أو لنصف المطلوب

امة  • ة الس ي ) : ose DoxicTedianM)50TD- % 50الجرع ف
ً الدراسة السريرية  ميا محدوداً  هي الجرعة من الدواء التي ستحدث تأثيراً س

من األشخاص المتطوعين%  50لنصف أو 

6  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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النافذة العالجية

طور االمتصاص طور اإلطراح

مدة التأثير

7  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

النافذة العالجية

مدة التأثير

8  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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9  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

C

A

B

D

E

طور االمتصاص طور اإلطراح

10  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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11  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

12  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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13  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

  91Medical Product Regulatory 14  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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15  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

16  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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النسبة بين ): TI-ndexIherapeuticT(القرينة العالجية  •
  )50ED(% 50 الجرعة الفعالة على) 50TD(% 50الجرعة السامة 

50/ ED50TD= (TI)Therapeutic Index 

 هامش ان أي ،مأمونية أكثر الدواء كان كلما النسبة هذه ازدادت كلما•
Margin( المأمونية of Safety( الهامش هذا عندما و كبيراً، يكون 
 ً  يبالتال و بها، المسموح الحدود عن الجرعات زيادة خطورة تزداد منخفضا

 .األودية هذه تناول عند الشديد الحذر من البد

ة • ب القرين ة بحس واد الفعال نف الم ن تص ة يمك الث ) TI(العالجي ى ث إل
:أصناف
)Lidocaine( ليدوكائينمثل  5أقل من 1-
)Diazepam( ديازيباممثل  10و  5بين 2-
)Acetaminophen(باراسيتامول  10اكبر من 3-

17  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

18  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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هي الجرعة من : ) Lethal Dose)LD50%  50الجرعة المميتة 
.من حيوانات التجربة%  50الدواء التي تقتل 

عبارة عن : ) Lethal Dose)LD100%  100الجرعة المميتة 
.الجرعة من الدواء التي تقتل كل الحيوانات

19  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:أنواع للجرعات 
طور الفتستخدم لعالج ) مهبلية بيوض( كلوتريمازول: مثال :الجرعة الوحيدة•

.، و تأخذ مرة واحدة ليالً المهبلية
ملغ مرة واحدة يومياً  10هي  األوتورفاستاتينان جرعة : مثال :الجرعة اليومية•

.الكوليستيرول فرطلعالج 
 4-1 القلقلعالج  للورازيبام الجرعة اليومية: مثال: الجرعة المجزأة اليومية•

ملغ  2-1هي  األرقملغ عدة دفعات في اليوم في حين أن الجرعة اليومية لمعالجة 
.  قبل النوم

دم المستخ للميتوتركساتإن الجرعة  األسبوعية : مثال: الجرعة األسبوعية•
.ملغ فموياً مرة واحدة في األسبوع 25-10هي  الصدفلعالج 

ة الكلية وهي بأن يعطى الدواء بشكل مستمر أو متقطع حتى الكمي: الجرعة الكلية
 ةالالنظمييمكن إعطائها وريدياً لعالج  األتينولولملغ من  2.5: العظمى، مثال

 10دقائق حتى مقدار  5دقيقة مكرر بفاصل /ملغ 1و ذلك بسرعة لضربات القلب 
.  كمقدار أعظمي أتينولولملغ 

20  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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Factorsالعوامل المؤثرة على الجرعة الدوائية  • affecting
drug dosage :

كبار السن او  –الرضع  –الوالدة حديثي  – الخدج: Ageالعمر 1.
 .الكهول

أكثر دقة من -.كغ 70الوزن القياسي :  Body weightوزن الجسم 2.
.طريقة العمر لتحديد جرعة االطفال

؟....النساء أكثر حساسية  و خصوصاً أثناء الحمل:  Sexالجنس 4.

اسية الحس –ضرر / المعادلة فائدة  –الحالة السريرية : الحالة المرضية 5.
.   دموية أثناء استخدام موانع الحمل الهرمونية خثرات –

:)BSA(Body surface area)(مساحة سطح الجسم 3.

21  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

22  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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23  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

24  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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ة القدرة على تحمل تأثير الدواء وبخاصة في حال: Tolerance التحمل6.
الجرعة  أنه ينبغي زيادةتأثير التحمل الدوائي ويعني . استمرار استعماله

المطلوبةالدوائية للحفاظ على االستجابة العالجية 

لم مضادات الهيستامين ومسكنات األيحدث التحمل عند استعمال أدوية مثل 
والباربيتورياتالمخدرة 

التحمل؟؟اإلقالل من تطور  يتم كيف 
الفعالة الدنيا بإعطاء عالج وفق الجرعة  -                
طويلةإعطاء الدواء لمدة  بتفادي -                

25  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:  ناتجة عنالتداخالت الدوائية   :المرافقة الدوائية 
 بين األدوية  الكيماويالتفاعل
 بين األدوية الفيزيائيالتفاعل  
 في أطوار االمتصاص أو التوزيع أو المنافسة الدوائية

االستقالب أو اإلطراح

فإن  إذا أخذت في وقت واحد والبنيسيلين البروبنسيد: ايجابي
.المصل في البنيسيلينيسبب ارتفاع مستوى  البروبنسيد

Amoxicillin-clavulinic acid
الكالسيوم، : ية التال بالشواردتستطيع اإلتحاد  التتراسيكلين:  سلبي

كيل المغنيزيوم، األلمنيوم والحديد في الطريق الهضمي لتش
معقدات ال تمتص بسهولة

26  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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27  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

فاالمتصاص يكون : Time of administrationزمن إعطاء الدواء 8.
.العليا من األمعاء خالية من الطعامأسرع إذا كانت المعدة واألجزاء 

الجدول الزمني المناسب للجرعات الدوائية  -     
ساعات  8مرات يومياً أو كل  4: مثالً 

وبمستوى  بالمرضهو عامل خاص 
  طبيعتة والدواء المطلوب 

ودرجة ونسبة  الفيزيوكيميائية
واستقالبهامتصاصه ومعدل توزيعه 

.وطرحه خارج الجسم 

28  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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29  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

30  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:Route of administrationطريق إعطاء الدواء 9.
  .األدويةطرق إدخال اختالف معدل امتصاص الدواء بحسب -
رج أو امتصاصاً ممتازاً لبعض األدوية يمكن أن يحصل عن طريق الش-

.   ومن مواقع أخرىتحت اللسان الطريق الهضمي وطريق 
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ألجل وصفةالالزمة حساب كمية الدواء 
:األشكال الصيدالنية الصلبة1.

.يتم تصنيع المضغوطات والمحافظ وفق عيارات ثابتة-
يحدد الطبيب عدد المحافظ أو المضغوطات الواجب تناولها من قبل -

.و مدة العالج المريض

بالشكل  )باركنسنمرض  -Levodopa( الليفودوبايصف الطبيب : 1مثال 
ر يتوف الليفودوبايوماً علما بأن  28ساعات لمدة  8ملغ كل  500: التالي

ملغ، ما هو عدد المضغوطات الواجب  500بشكل مضغوطات عيار 
صرفها للمريض؟

ملغ مرتين يرمياً  500: بالشكل التالي الليفودوبايصف الطبيب   :2مثال 
 250ر يتوفر بشكل مضغوطات عيا الليفودوبايوماً علما بأن  14لمدة 

و ما هو العدد  للمريض؟ملغ، ما هو عدد المضغوطات الواجب صرفها 
مرات  4 توخذمضغوطتان  مايليالواجب صرفها إذا حددت الوصفة 

31  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى أسابيع؟ 3يومياً لمدة 

ال  ن  50: 3مث غ م ديبيرامولمل دة  4 ال اً لم رات يومي هر، م دش  مولاالديبيري
)Dipyridamole-  اد فيحاتمض ة ص ار  )دموي وفر بعي غ و  25مت  100مل

ملغ، ما هو عدد المضغوطات الواجب صرفها؟

ال  غوطات : 4مث اول مض ريض تن ى م ب عل ونيتوج  بردنيزل
)Prednisolone- ة ة االلتهابي راض المعوي ام  5 )األم ب النظ غ بحس مل

دار  3 يوم لمدة /ملغ 25: التالي ة بمق ل  5أيام ثم تخفض الجرع غ ك ام  3مل أي
ملغ الواجب صرفها؟ 5مدة العالج، ما هو عدد المضغوطات  أنتهاءحتى 

32  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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:السائلةاألشكال الصيدالنية  -2

 75فموي يحوي  )القرحة المعدية -Ranitidine( رانيتيدينمحلول  :1مثال 
مل و  15مل،  10الموجودة في  الرانيتيدين ميللغراماتمل، ما هو عدد  5/ملغ
مل  5: مل؟ و ما هو الحجم الكلي الواجب صرفة عندما تنص الوصفة 25

أسابيع؟ 3مرتان يومياً لمدة 

ة احسب حجم كل جرعة و الكمية الكلية الواجب صرفها من أجل وصف :2مثال 
التعليمات بحسب )خافض حرارة -Paracetamol( لمعلق الباراسيتامول

يوماً، علماً أن المستحضر التجاري  14مرات يوميا لمدة  4ملغ  500: التالية
.مل 5/ملغ 250يحوي لمعلق الباراسيتامول 

33  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:الخارجيةالمستحضرات  -3

 مرتينء الكميات المطلوب تطبيقها خارجياً من اجل شخص بالغ يطبق الدوا
أسبوعيومياً لمدة 

كريم أو مرهم )مل(الغسول )غ(المرهم الكريم أو مكان التطبيق

)غ( الستيروئيد

-30100-15الوجه

30-15--العنق و الوجه

30-5020015-25اليدان

30-10020015-50الرأس فروة

60-20020030-100الذراعان

200200100-100الساقان

400500100الجذع
34  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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-Hydrocortisone( %1 هيدروكورتيزونوصف لمريض مرهم : 1 مثال
ات يطيق على الذراع االيمن ثالث مر )الجلدية ولدغ الحشرات األلتهابات
الكمية علماً أن (ما هي كمية المرهم الواجب صرفها؟ .سبوعينايومياً لمدة 

).غرام  60-30مرتان يومياً لمدة أسبوع هي  للذراعانالالزمة 

35  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:للبالغينطرق حساب الجرعات الدوائية 

.A المريض وزنحساب الجرعة على أساس:
 ً عالجياً  إن الجرعة المذكورة فيما سبق تتعلق باألدوية التي تملك هامشا

ً  انعريضاً حيث  .الضبط الدقيق للجرعة ال يكون ضروريا
 

  )مخدر موضعي-Prilocaine(اميد   ئيناوكيلما هي جرعة البر: 1 مثال
وريدي  يبرتسمن أجل جرعة  كلغ 71الواجب إعطاؤها لمريض يزن 

دقيقة؟/  كلغ/ ميكروغرام 700

36  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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37

:القياسات التقريبية لألدوية 
ملغ Grain((gr)                                  65(قمحة 

غرام  454.5)           باوند 2.2= كلغIb()1( الباوند
غرام 30 –) مل 30(مل  29.5             ) Oz(السائلة  االونصة

مل  2 شاينصف ملعقة 
tsp) Teaspoonfulملعقة الشاي   مل  5      )

مل 10 – 8  ملعقة طهي               
Tablespoon ملعقة حساء  ( Tbsp) 15  مل

مل  120         فنجان شاي         
مل  240      كأس ماء               

  قطرة 20يعادل                                            ماءغ 1
قطرة 60يعادل                                   °95 كحولغ 1

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

38  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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.B السطحيةالجرعة على أساس المساحة :
 أدق لحساب الجرعة و تستخدم عندما تكون دقة عالية مطلوبة لتحديد -

بالزما الجرعة و هذا يكون ضرورياً عندما هناك مجال ضيق جداً لتركيز ال
رطانيةحالة األدوية السمثل بين التأثير العالجي الفعال و السمية الحادة 

متر  1.8هي حوالي  كلغ 70إن المساحة السطحية المتوسطة لبالغ يزن  -
و االرتفاع )kg( مربع و يمكن حساب المساحة السطحية من وزن الجسم

)Cm( باستخدام المعادلة التالية:

  0.5]3.600)/ االرتفاع xالوزن ( [) =2م(للجسم المساحة السطحية         

  2م/ملغ 1.8يجب أن يتناول  كلغ 78سم ووزنه  170مريض طوله  :1 مثال

، ما هي كمية  )السلطان عالج  -Ffilgrastine( فيلغراستينمن ال
الواجب توفرها في الحقنة؟ فيلغراستينال

39  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

 قابلية األطفال على امتصاص و توزيع و استقالب و طرحاختالف -
مقارنة بالبالغين) ADME(األدوية 

كيف تقدر جرعة األطفال ؟؟ -
النسبة المئوية أوالمساحة السطحية للجسم أو  الوزنأو  العمر-

:جرعة األطفال - 4

40  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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خـدج1)
ةحـديثي الـوالد2)
رضـع3)
أطفـال4)
مراهقيـن5)

:يمكن تصنيف األطفال بحسب أعمارهم وفق ما يلي
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A-  دلقاعدة فريفقأ و لرضع األصغر من سنة ايمكن حساب جرعات:

150/ البالغ جرعة * ) باألشهر(العمر= جرعة الرضيع    

B-  اً وفق) بالسنة(العمر يمكن حساب جرعة الطفل أما اعتماداً على
:لقاعدة يونغ

12+ العمر / جرعة البالغ ) * سنوات(العمر = جرعة الطفل     

C-  لقاعدة كالركوفقاً ) كلغ(الوزن اعتماداً على  :

75/ البالغ جرعة * ) كلغ(الوزن = الطفل جرعة                 
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D-  لجسم مساحة او أيضاً يمكن حساب جرعة الطفل أيضاً اعتماداً على
:وفق القانون التالي

1.73/ البالغ جرعة * )  2م(للطفل المساحة السطحية = جرعة الطفل 

  .البالغسنة يعامل معاملة  12كل طفل أكبر من 

E- يةالنسبة المئوحساب جرعة األطفال اعتماداً على العمر على اساس

:من جرعة البالغ

نة و يجب استخدامها فقط عندما يكون القريالطريقة غير دقيقة هذه 
.مرتفعة) TI(العالجية

؟؟؟؟؟؟ )الطرق(ما هو الرابط المشترك بين هذه القوانين 
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  !!!البالغجرعة 
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ما الجرعة التي يجب  ،كغ/ملغ 0.5جرعة لدواء تبلغ  -مثال 
كغ؟ 20و يزن ست سنوات إعطائها لطفل عمره 

.A0.003 غرام

.B0.01 غرام

.C0.05 غرام

.D0.1 غرام
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% البالغ جرعة من النسبةالعمر

12.5الوالدة حديث

14.5شهر

18  أشهر 3

22أشهر 6

25سنة

33سنوات 3

40سنوات 5

50سنوات 7

75سنة 12

:ينالجدول يبين نسب الجرعات لألطفال اعتماداً على جرعة البالغ •
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 و كلغ 18 ووزنه سنوات 5 عمره لطفل دواء وصف :1مثال
ً  . 2م 73.0 السطحية مساحته  الدواء هذا من البالغ جرعة أن علما

  :ةالتالي الطرق باستخدام الطفل هذا جرعة أحسب .ملغ 250 هي
.ويةالمئ النسبة قاعدة و السطحية المساحة وقاعدة يونغ قاعدة
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  وإعادة حل األشكال الصيدالنية الجافة لالستخدام الفموي  -5
:الحقني

 5 ملعقة في يتواجد الذي الحيوي المضاد جرعة هي ما :1مثال
  لتحضير البنسلين من غ 5 تحوي زجاجة تحضير يتم عندما مل،

    .الشراب من مل 200

 غ 5.2 يحوي هو و للتحضير معد أمبيسيللين مستحضر :2 مثال
 أن يجب حجم أي إلى شراب، مل 100 لتحضير األمبيسللين من

.مل 5/ملغ 100 جرعة ليعطي يمدد
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49  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

MED  هي...........

50DT  50وED تتم على
 Therapeutic Window

TI % تكون...........
من المواد الفعالة ليدوكايين

بتركيز الدواء في الدم يتناس

Lag period .........

BSA  تعني............

 ……أكبر من الواحد

 ………قليلة المأمونية

 األشخاص المتطوعين

 عكساً مع معدل االطراح

 الجرعة المؤثرة الدنيا..

 الزمن الالزم لبدأ التأثير ..

 المساحة السطحية للجسم

 ...……النافذة العالجية

Memory work
AB
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