


 















 تاريخ الصيدلة

 بدأ بالمداواة باألعشاب •

 تعلم اإلنسان من الحيوان •

 تراكمت الخبرات وانتقلت للبيوت •

 (معدنية/ حيوانية / نباتية )غدا لكل شعب مصادره من األدوية المفردة  •

 األدوية وصناعتها تواليفتطورت المهنة إلى ممارسة  •

 Materia Medicaظهرت الصيدلية وتوفرت فيها المادة الطبية   •

 Pharmacopeiaظهرت دساتير األدوية   •

 









 Pharmacopeiasدساتير األدوية  إصدار  •

استخدام الجذور واللحاء واألعشاب المزهرة وإخضاعها للرقابة  •

 الحكومية 

 االلتفات لسمية العقاقير عند اإلنسان •

 االهتمام باختبار العقاقير ومعرفة آثارها على جسم اإلنسان •

 م1751تأسيس أول مستشفى بصيدلية في بنسلفانيا  •

 م 1821تأسيس أول كلية صيدلة في جامعة فيالديلفيا  •































 مل    4=ملعقة الشاي   •

 مل  8=  ملعقة الحلو     •

 مل  15=  ملعقة الشوربة  •

 مل 30=  فمجان القهوة    •

 مل 120=  فنجان الشاي     •

 مل 250=    كوب ماء كبير   •

 مل  1000=  ربع جالون       •

 مل  4000=  جالون             •





 تقيس كمية من مادة على أساس نشاطها البيولوجي أو تأثيرها

 (نواتج الدم/ أمصال / عقاقير / لقاحات / هرمونات / فيتامينات )تقيس العديد من المواد والمركبات في جسم اإلنسان 

 ليةتهدف لمقارنة العوامل البيولوجية الموجودة في العديد من األشكال الصيدالنية أو المستحضرات المحتوية على ذات العدد من الوحدات الدو

 يحدد إجراء بيولوجي لمقارنة المستحضرات األخرى لذات العامل

 ( Eأو   Aفيتامين .. مثال )ال يوجد تكافؤ بين مادتين مختلفتين 

 يختلف التعريف الدقيق للوحدة الدولية للمادة تبعا لنوع المادة 

 مايكروجرام        0.3 ريتينول                         

     مايكروجرام    0.6 بيتاكاروتين                         

     مايكروجرام 50 آسكوربيكحمض                         

               

 مايكروجرام   0.025  كوليكالسيفيرول                         

   مايكروجرام  0.025 إرجوكالسيفيرول                         

 ملجرام  0.67 ألفاتوكوفيرولدي                         

    ملجرام  0.90  ألفاتوكوفيرولإل                          







     Pharmacokineticsحركية الدواء   

  

                            Doseالجرعة   

 Absorptionاالمتصاص            

  Concentrationالتركيز            

    Bioavailabilityاإلتاحة الحيوية 

                Metabolismاأليض   

                    Eliminationالطرح 

  Excretion                 اإلخراج  



 Dose Determinationتحديد الجرعات 

 جرعة-  

 مفردةجرعة  -

 يوميةجرعة  -

 كاملةجرعة  -

 الجرعاتتقسيم  -

 العالجيالنظام  -



 جرعة الدواء
 تعتمد على       

 والفارماكولوجية البيوكيميائيةالفعالية  -

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية -

 الشكل الصيدالني -

 طريقة التناول -

 عوامل خاصة بالمريض -



 العوامل الخاصة بالمريض

 العمر

 الوزن

 مساحة الجسم

 صحة الجسم

 وظائف الكبد والكلى

 شدة المرض



 

 شعبية أو وصفات متوارثةطبابة  -  

 وأبحاث وتجارباكتشافات  -  



 عشر سنوات من المختبر إلى المريضيستغرق  -

 ميزانية ال تقل عن مليار دوالريتكلف  -

 اختياره من مئات المركبات المرشحةيتم  -

بمراحل دقيقة من الدراسة وإجراءات ويمر  -
 للترخيص طويلة 












