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 الخالصة:

تؤدي المعادالت التفاضلية دورا مهما في حياتنا اليومية وفي تفسير بعض قوانين الظواهر الطبيعية والعمل على 

حل مشكالتها، فهي تسهم بشكل أساسي في إيجاد حلول لبعض المسائل في مجالت العلوم المختلفة، ومن هذه 

نة بالمعادالت التفاضلية العادية لنمذجة انتشار الدواء بالجسم وفهم طريقة المجاالت مجال األدوية. يمكن االستعا

توزيعه عند طريق أخذه عن طريق الفم أو الحقن، وبحل هذه المعادالت سيكون من الممكن  تحديد تركيز الدواء 

بالجسم  عند أي لحظة من الزمن باإلضافة إلى دراسة تأثير بعض العوامل عليه مثل  معدل امتصاص الدواء

ومعدل إخراجه.  في هذه الورقة تم حل معادلة تفاضلية عادية مقترحة بالدراسات السابقة  بطريقتين باستخدام 

ماتالب )الحل الرمزي و العددي باستخدام طريقة رانج كوتا من الرتبة الرابعة( ورسم حلولها لتمثيل سلوك 

مية لهذا البرنامج  يتم من خاللها  إدخال بارامترات انتشار الدواء بالجسم   باإلضافة إلى تصميم واجهة رسو

 المعادلة التفاضلية الخاصة بتركيز الدواء والحصول على حل المعادالت التفاضلية بيانياً.  

 

مةةةةاتالب، الحةةةةل الرمةةةةزي،  ، المعةةةةادالت التفاضةةةةلية العاديةةةةة،النمذجةةةةة، تركيةةةةز الةةةةدواء: الكلمااااات المفتاحيااااة

 .الحل العددي
 

   Introductionالمقدمة 
النتشار األدوية بالجسم أداة تنبؤية مهمة للتمكن   Mathematical modelingتعتبر عملية النمذجة الرياضية  

من الفهم األساسي لعمليات االنتشار الحيوية بالجسم. وبالرغم من أن النمذجة الرياضية مفهوماً نظرياً في حد 

تؤدي  إلى قيم واقعية عند تدقيقها ومقارنتها بالنتائج المتحصل ذاته إال ان النتائج المتحصل عليها من خاللها 

عليها عملياً. وفي حالة تعذر القيام بالتجارب العملية تم تنفيذ العديد من النماذج الرياضية والمحاكاة العددية ذات 

 [.0]الفعالية إلى حد كبير

 :تركيز الدواء

على الحجم الذي يتوزع فيه الدواء، وهذا التعريف مهم جدا ُيعرف تركيز الدواء على أنه كمية الدواء مقسوماً 

عند تحديد كيفية توزيع الدواء خالل الدم لشخص معين. ويبين الحجم الكبير للتوزيع جرعة الدواء التي تم 

معرفة  تركيز الدواء يمكن  تحديد الجرعة و تكرار أخذها من توزيعها بالكامل خالل سوائل الجسم. من خالل 

ريض. وبعد التحقق من الزمن المطلوب لخروج الدواء من الجسم، سيكون الصيادلة قادرين على اتخاذ قبل الم

قرار حول موعد الجرعة التالية للمريض. وبالغوص في هذا المجال: سيكون بإمكاننا اإلجابة على السؤال 

 4أن يؤخذ دواء معين  كل  التالي: ما كمية الدواء عبر الحقنة التي يجب إعطائها لكل مريض؟ أو لماذا يجب

باستخدام  Pharmacokineticsساعات مثالً؟ سيتم اإلجابة على هذه األسئلة من خالل علم الحرائك األدوية 

يؤثر الدواء حسب نوعه على الجسم بطريقة ما. . [2]نماذج رياضية متمثلة في المعادالت التفاضلية العادية

ة وتخرج من الجسم بسرعة. بينما أدوية أخرى نحتاج لتبطئة حيث أن بعض األدوية تحتاج أن ُتمتص بسرع

وبعدها يصل  ، امتصاص الدواء للحصول على أقصى فائدة منه وال نخسر الكثير  عند خروجه من الجسم

تركيز الدواء  لنقطة معينة ثم يبدأ في االنخفاض. وهذه هي النقطة التي يتوزع فيها الدواء بالكامل في الجسم و 

صه. ومع مرور الزمن يتناقص تركيز الدواء تدريجياً و يصل إلى قيمة أقل من  القيمة الفعالة يتم امتصا

)المحددة(. ولذا يكون الوقت قد حان آلخذ  جرعة أخرى. عند فحص دم المريض مباشرة بعد أخذ جرعة 

الدواء في الزيادة. . عند تحرك الدواء في الجسم وامتصاصه يبدأ تركيز 0الدواء يكون التركيز المبدئي له = 

لذا تعتمد عدد مرات تناول المريض للدواء على مستويات المطلوبة لتركيز الدواء و مستويات توزيعه واأليض 

 [. 3،2]وخروج الدواء من الجسم
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ويختلف حجم توزيع الدواء بشكل كبير بين المرضى نظراً لالختالفات الجينية بينهم باإلضافة إلى المرض 

كيز البالزما في الجسم. لذا فإن المريض الذي لديه تركيز بالزما منخفض سيحتاج إلى الذي يؤثرعلى تر

جرعة أقل من الدواء لتحقيق توزيع كامل خالل الجسم، وهذا يجب مالحظته عند معالجة مريض ينزف  أثناء 

لذا فإن تركيز تلقي العالج. إن التركيز المستخدم لحساب التوزيع الحجمي يتغير بشكل ثابت بسبب اإلخراج. 

الدواء في الدم يتناسب بشكل مباشر مع تركيزه في األنسجة: جرعات عالية من الدواء يعني جرعات عالية في 

 .[2]الدم وبالتالي جرعات عالية في األنسجة

 أساسيات حرائك االدوية:

ه بالجسم أثناء عملية يعتبر هذا المفهوم فرعاً من علم األدوية، وهو ُيعنى بدراسة تحركات الدواء أثناء مرور

االمتصاص واالنتشار وااليض وأخيرا خروجه من الجسم. وتلعب هذه المراحل األربعة دورا مهماً في 

تحركات األدوية بنظام جسم اإلنسان. تعني عملية االمتصاص أنه بإمكان الدواء المرور بين أغشية الخاليا. 

بر عملية توزع الدواء إلى مناطق أخرى بالجسم أو يمكن أخذ الدواء إما فموياً أو عن طريق الحقن. وتع

األجزاء المراد عالجها عن طريق سوائل الجسم مثل البالزما. عملية تحول الدواء إلى جزئيات ومركبات مفيدة 

تعرف بعملية األيض وتتم غالبا في الكبد. وأخيراً عملية اإلخراج وهي تخلص  الجسم من الدواء والتي تتم 

بعد التعرف على مفهوم علم حركة األدوية بالجسم، يمكن اآلن التعرض لمفهوم  .[2]ق الكليةبالغالب عن طري

النمذجة الرياضية و بفضل هذه سيكون من الممكن التنبؤ بكمية الدواء في دفق الدم واألنسجة في أي لحظة من 

 الزمن و تحديد معدل خروجه منها.

  مفهوم النمذجة الرياضية:

ياضي صياغة مسألة ما كتعبير رياضي بداللة متغيرات، دوال ومعادالت. وُتعرف هذه ُيقصد بالنموذج الر

للمسألة المعطاة. بينما ُتعرف النمذجة  mathematical modelالتعبيرات بالنموذج الرياضي 

بأنها عملية إعداد نموذٍج ما وحله رياضياً وتفسير النتائج المتحصل   mathematical  modelingالرياضية

يها بداللة سياق التطبيق قيد الدراسة. يمكن تمثيل العديد من التطبيقات من بينها  تركيز الدواء في الجسم  عل

بداللة المشتقات، لذا فإن النموذج الرياضي لها  يكون عبارة عن معادالت تحتوي على مشتقات لدالة غير 

ل حل هذه المعادلة وتفسير النتائج المتحصل معروفة ويعرف هذا النموذج بالمعادلة التفاضلية العادية. ومن خال

( مفهوم النمذجة الرياضية 1عليها يمكن التعرف على سلوك النظام الفعلي المتعلق بالمسألة. ويبين شكل )

 .[4]لتركيز الدواء

 [4]. مفهوم النمذجة الرياضية (1شكل )

  المعادالت التفاضلية العادية كنموذج رياضي:

هي عالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل تدخل فيها المشتقات وتسمى المعادلة  ليةتعبر المعادلة التفاض

على  إال ( إذا كان المتغير التابع دالة في متغير مستقل واحد وبالتالي ال تحتويOrdinaryالتفاضلية العادية )

ومتغيرتابع   د فقط وليكن هي عالقة بين متغير مستقل  واح المعادلة التفاضلية العاديةمشتقات عادية ،

. تكون المعادلة التفاضلية العادية من الرتبة األولى إذا          أو أكثر من المشتقات التفاضلية  ( ) وليكن

 [.ٍٍ x, y,.]5  كانت فقط عالقة في 

 النظام الفعلي 

الدواء وانتشاره )
(بالجسم  

النموذج الرياضي 
معادلة تفاضلية )

(عادية  

حل النموذج 
 الرياضي

تفسير النتائج في 
 سياق التطبيق
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إحدى الطرق المستخدمة لتوظيف المعادالت التفاضلية في النمذجة هو مفهوم نماذج الحجيرات 

compartment models   وهي تمثل األعضاء التي ينتقل الدواء عبرها داخل الجسم كالدم و أنسجة األعضاء

أو البول. حيث تلعب نماذج الحجيرات دوراً مهما في علم حرائك األدوية نظرا للعمليات الداخلية بكل عضو. 

ستخدامه لغرض دراسة يمكن تعريف نموذج الحجيرات بأنه تمثيل رياضي للجسم أو لجزء منه ويتم ا

الخصائص الفسيولوجية أو التحركات الدوائية. يمكن أن يكون نموذج الحجيرات مكون من حجيرة واحدة أو 

أكثر. يمكن يتم تمثيل الجسم  بمجموعة من الحجيرات المتصلة على التسلسل أو التفرع وفقاً للعملية أو انتقال 

ال بين األجزاء المتصلة بالجسم مثل تدفق الدواء داخل الجسم. وبناء المادة قيد الدراسة وذلك لفهم عمليات االنتق

على سلوك الدواء يمكن تمثيل الجسم من حجيرة واحدة أو أكثر. ففي نظام الحجيرة الواحدة يتم اعتبار الجسم بأنه 

ام نموذج وفيه ينتشر الدواء بطريقة فورية عبر الدم. اما في حالة استخد homogeneous unitوحدة متجانسة 

 [. 0حجيرتين تكون احداها أساسية واالخرى  ثانوية]

معادلة تفاضلية  one-compartment modelمن الناحية الرياضية يناظر النموذج المكون من حجيرة واحدة  

واحدة  من الرتبة األولى. وفيه يدخل الدواء للجسم و يصل للبالزما ويتم إخراجه من الجسم.  أما في حالة 

المكون من حجيرتين أن أكثر فإننا سنتحصل على منظومة معادالت تفاضلية عادية من الرتبة األولى  النموذج

 [. وفي هذه الورقة سيتم التركيز على النوع األول من هذه النماذج.   2،3يكون عددها مساوياً لعدد الحجيرات]

 الدراسات السابقة:

دواء في الجسم والتي تم تصنيفها أساساً بالنسبة لعدد فيما يلي عرض للدراسات السابقة لنمذجة انتشار ال

البرامترات الداخلة باإلضافة إلى عدد المعادالت التفاضلية الممثلة للنموذج، حيث تم نمذجة تركيز الدواء 

في دم  c باإلمكان نمذجة معدل تناقص مستوى الدواء وبارامتر واحد حيث يكون انه باستخدام حجيرة  واحدة

 :0معادلة التفاضلية التالية الممثلة بالمعادلة المريض بال

(0)                     
  

  
       

هي كمية الدواء عند أي لحظة   cحيث أن  .أي أن معدل التغير في تركيز الدواء يتناسب مع التركيز الحالي له

 لتجارب العملية.عن طريق ا  kويمكن تحديد قيمة الثابت هو معدل التغير.  dc/dtزمنية. و

وبالتالي فإن مستوى تركيز الدواء في الدم هو   c0إعطاء المريض جرعة مبدئية من الدواء  t = 0يتم في الزمن 

 ( أي:0حل المعادلة التفاضلية )معادلة 

(3)             ( )         

 [.6،2[رياضياً بطريقة  فصل المتغيرات 1ويمكن حل المعادلة 

النموذج أن الدواء يتم امتصاصه بشكل فوري وهذا االفتراض ليس عملياً. ولكن زمن االمتصاص يفترض هذا 

 [.3في الغالب صغير مقارنةً مع الزمن بين الجرعات]

الحجيرة والتي تمثل تركيز الدواء في الجسم  وفق هذا النموذج:  يوجد كمية ابتدائية من الجرعة الدوائية، 

وج الدواء من الجسم. و بما أن هذا المعدل يقل بشكل أسي فبإمكاننا  استخدام وحركة الخروج  وهي معدل خر

   دالة  االضمحالل األسي لتحديد كمية الدواء عند أي لحظة من الزمن.
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[  عرض 2تم في الدراسة الواردة في  ]ولغرض زيادة دقة النموذج الرياضي الذي يمثل تركيز الدواء تم في 

دلة تفاضلية واحدة و عدة بارامترات لتعكس  المراحل  التي يمر بها الدواء بالجسم نموذج رياضي مكون من معا

 مراحل كما يلي: 2وهي هنا 

 تحرر الدواء من التركيبة الدوائية. -0

 امتصاص الدواء داخل الجسم. -3

 توزيع الدواء خالل الجسم. -2

 تحلل الدواء تفكك بواسطة الجسم.  -4

 .الجسمخروج الدواء )خروج( من  -2

 [:2عملية انتشار الدواء وفق المراحل الخمس] 2وتمثل المعادلة  

(2  )             
  

  
    

   

 
     

 (.0في جدول ) موضحة   2حيث أن البارامترات الواردة في معادلة 

 

 [.2لتركيز الدواء في الجسم]بارامترات المعادلة التفاضلية  العادية الممثلة للنموذج الرياضي  (1جدول )

 الوصف الرمز الوصف الرمز

D الجرعة المعطاة f جزء من الجرعة الذي تم امتصاصه 

C  تركيز الدواء في الزمنt. a .)معدل االمتصاص)الهضم 

V .الحجم الموزع داخل الجسم e معدل خروج الدواء من الجسم 
 

ة واحدة وتفترض انه يستجيب للدواء بنفس الطريقة وهذه وبما أن النموذجين السابقين يمثالن الجسم بحجير

هذا النوع من أو أكثر ووفق [ نمذجة الجسم بحجيرتين 1الفرضية غير دقيقة لذا اقترحت بعض الدرسات منها]

النماذج يعبر الدواء خالل حجيرتين منفصلتين أو اكثر ضمن جسم االنسان بما فيها الدم، األعضاء واألنسجة أو 

هذا يؤثر على كمية الدواء في الجسم ألنه اآلن يتم امتصاصه وأيضه في مكانين بمعدالت مختلفة. البول. و

وفي هذا السياق قام   .[2]ويمكن تمثيل نموذج الحجيرتين مثالً بنظام يتألف من معادلتين تفاضليتين عاديتين آنيتين

Khanday [بتطوير 1في  ]الجسم بمنظومة معادالت تفاضلية  نماذج رياضية  لدراسة انتشار الدواء في 2

باستخدام  بارامتر واحد  لكل منها،  ففي النموذج األول تم تخصيص الحجيرتين للمعدة  عادية من الرتبة األولى 

فقد خصصا لنمذجة انتشار  نموذجين الثاني والثالثاما ال و للدم  لدراسة انتشار وامتصاص الدواء في الجسم،

تم حل منظومة المعادالت التفاضلية ، و1]]الدم والثانية لألنسجة ىخدام حجيرتين: األولالدواء بين األوردة باست

العادية المتحصل عليها باستخدام تحويالت البالس إليجاد تركيز الدواء بكل حجيرة )أي الدم و األنسجة( ويليه 

الب تم رسم المنحنيات حساب هذا التركيز عن طريق اعطاء قيم عددية للبارامترات الواردة وعن طريق مات

الممثلة للتغيرات في تركيز الدواء بالنسبة للزمن. ومن النتائج تم التوصل إلى أن تركيز الدواء يقل في الحجيرة 

 األولى ويزداد بشكل تدريجي في الحجيرة األخرى.
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يات المخصصة لهذا في حالة كون النماذج الممثلة لتركيز الدواء بالجسم أكثر تعقيداً يمكن االستعانة بالبرمج

[. وغالباً تكون األنظمة الممثلة بالمعادالت التفاضلية أنظمة معقدة 7]MATLABالغرض ومن أشهرها ماتالب 

أو أن كبيرة جداً )ضخمة( وبهذا يكون من الصعب الحصول على حل رياضي لها. وفي هذه الحاالت يمكن 

   GUIكن كذلك تصميم واجهة  مستخدم رسومية[. ويم8االستفادة من الحلول العددية باستخدام الحاسوب]

تحتوي الواجهة الرسومية على العديد من المكونات التي تدخل لتسهيل التعامل مع هذه البرامج لغير المختصين، 

 ، والنص الثابتEdit Text، ونص اإلدخال Push Buttonفي تصميم الواجهة الرسومية أهمها: زر الضغط 

Static Textى مساحة الرسم ، باإلضافة إلAxes[9.] 

 حل المعادالت التفاضلية العادية باستخدام ماتالب:

سيتم وفق هذه الدراسة االستعانة بماتالب لحل المعادالت التفاضلية الممثلة لسولك الدواء بالجسم حيث أن 

ع هذه اللغة ماتالب هو لغة ذات مستوى عالي للحسابات والبرمجة وتمتاز بوجود برنامج يسهل عملية التعامل م

ويشمل البرنامج الحاسبات الرياضية عمل اللوغاريتمات، معالجة البيانات النمذجة والمحاكاة تحليل البيانات 

 [.9(]GUIوعرضها، عمل الرسومات الهندسية وعمل التطبيقات ذات الواجهات الرسومية للمستخدم )

 [:2،9ما]يوفر ماتالب نوعان من الطرق إليجاد حل المعادلة التفاضلية وه

والذي يتضمن دالة  symbolic math toolboxباستخدام صندوق األدوات الرمزي الحل الرمزي:  -1

dsolve  

في  'yيتم اإلشارة للمشتقة   تقبل المعادالت الرمزية التي تمثل المعادالت التفاضلية العادية والشروط األولية. 

 كما يلي:          dsolve وتكون الصيغة العامة للدالة  Dyصندوق األدوات ب

 dsolve('المتغير المستقل','المعادلة التفاضلية')

 

 ومن خالل هذا األمر نحصل على الحل العام.

 أما إذا كان هناك شرطا ابتدائيا سنحصل على الحل الخاص ويتم كتابة الدالة كما يلي:

 dsolve('المتغير المستقل' ,'الشرط االبتدائي','المعادلة التفاضلية')

 باستخدام طريقة رانج كوتا من الرتبة الرابعة إليجاد حل المعادلة التفاضلية. الحل العددي: -1

تعتبر من أهم الطرق المستخدمة في إيجاد الحل للمعادالت التفاضلية فهي تمكننا من الحصول على دقة عالية مع 

وتعرف معادالت طريقة  مختارة. في نقاط f(x,y)وتعتمد على تعويض الدالة  y(x)تجنب الحاجة إلى اشتقاق 

 : [8]بالصورة التالية (R.K.4)رانج كوتا من الرتبة الرابعة 

        
 

 
(             )          ( ) 

 حيث:
    (     )

     (   
 

 
    

 

 
  ) 

    (    
 

 
    

 

 
  )

    (           )

 

[ حيث اعتبر  3سيتم في هذه الدراسة التركيز على استخدام معادلة تفاضلية واحدة والتي وردت في الدراسة]

 [: 2لقد تم  نمذجة تركيز الدواء بالجسم على جزأين وهما]الجسم  بأنه مكون من حجيرة واحدة . 
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 : Absorption partامتصاص الدوا جز   -1

وهو يعتمد على كمية الدواء المعطاة وجزء الدواء الذي تم امتصاصه ومعدل االمتصاص. تقل هذه القيمة مع 

 مرور الزمن. ويعطى التعبير الرياضي لهذه الجزئية باالتي:

                              ( ) 

 : Elimination partجز  خروج الدوا  -1

 ويتأثر هذا الجزء بثابت الخروج، الحجم الموزع بالجسم والتركيز الباقي من الدواء. التمثيل لهذا الجزء هو:

                                        ( ) 

 (:  9يتم طرح جزء الخروج من جزء االمتصاص، وتصبح المعادلة التفاضلية العادية  كما في معادلة )

  

  
 

 

 
(           )     ( ) 

[ 6،2وهي معادلة تفاضلية عادية من الرتبة األولى ويمكن حلها باستخدام طريقة حل المعادلة التفاضلية الخطية]

 بالشكل التالي: 9بعد وضع معادلة 

  

  
    

   

 
                   ( ) 

 :7سم  وفق هذه الطريقة كما في معادلة يكون تركيز الدواء في الج

 ( )    ∫ ( )  [ ( )∫ ( )      ]              ( ) 

 حيث:

 ( )       ( )  
   

 
     

 ( )    ∫   (∫
   

 
      ∫       ) 

     (∫
   

 
 (   )   ) 

 ، والذي سيمكننا من التنبؤ بتركيز الدواء عند أي لحظة زمنية:01حل المعادلة المطلوبة  كما في معادلة  

 ( )      (
   

 (   )
 (   )   )                (  )   

باإلضافة إلى كتابة   dsolveالرمزية باستخدام الدالة بطريقتين )الطريقة  9تم كتابة كود ماتالب لحل  المعادلة  

القيم المبينة   9دالة لطريقة رانج كوتا العددية من الرتبة الرابعة، حيث أعطيت البارامترات الخمس  بالمعادلة 

 (.  3في جدول )

 
 .[3]مدخالت البرنامج كما ورد في( 1جدول )

 a d e f v البارامتر

 15 2 0.4 800 0.5 القيمة
 

 

 Results and Discussion  النتائج والمناقشة

( مقارنة الحلول 2يبين شكل )في هذا الجزء سيتم عرض النتائج المتحصل عليها بعد تنفيذ برنامج ماتالب.  

الثالث للمعادلة التفاضلية الممثلة لتركيز الدواء. ومن الواضح  أن الجزئية التي زاد فيها تركيز الدواء كانت عند 

 ساعة. 34وبعدها بدأ في التناقص إلى أن وصل للصفر بعد مرور t = hour 2 الزمن
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 مقارنة الحل  الرياضي  لمعادلة تركيز الدواء بالجسم بالحلين الرمزي والعددي في ماتالب. (3شكل )

 

 

ذه نالحظ أن الزمن الذي يأخ 0إلى   1.2من   a( أنه عند مضاعفة قيمة معدل االمتصاص 4يتبين من شكل )

الدواء ليصل ألعلى تركيز بالحالتين ال يتغير ونفس األمر ينطبق على الزمن الالزم لخروج الدواء من الجسم، 

( عند مضاعفة قيمة معدل خروج 2تقريباً، أما في شكل ) 61إلى  42وما يتغير فقط زيادة تركيز الدواء من 

ذه الدواء ليصل ألعلى تركيز بالجسم في كال نالحظ أن الوقت الذي يأخ 1.2إلى  1.4من  eالدواء من الجسم  

الحالتين يتغير بفارق ساعة تقريبا في حين أن الزمن الذي يقل فيه تركيز الدواء إلى نصف تركيزه األصلي  

ساعات والتغير المناظر في تركيز الدواء هو  4ساعات أما في الحالة الثانية بعد  6يكون في الحالة األولى 

 تقريباً.   21إلى  42نقصان القيمة من 

 

 
 معدل خروج   تأثير تغيير قيمة (5شكل )                         تأثير تغيير قيمة معدل ( 4شكل )                   

 على تركيز الدواء بالجسم  e الدواء من الجسم                  على تركيز الدواء بالجسم  aاالمتصاص              
 

التي وردت في  ( الواجهة الرسومية التي تم تصميمها في ماتالب لبرنامج حل معادلة تركيز الدواء6يبين شكل ) 

، حيث يمكن عرض النتائج بصورة بيانية. حيث يتم اوالً إدخال القيم العددية  للبارامترات في األماكن [2دراسة]

ثل لتركيز الدواء وفق القيم ( ومنها يظهر المنحنى الممPlotالمخصصة ومن ثم الضغط على زر الرسم )

 المعطاة. 

 
 الواجهة  الرسومية  لبرنامج حل معادلة تركيز الدواء.( 2شكل )

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

t
c

 

 
rk4

Sym

Math Sol

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

10

20

30

40

50

60

t

c
(t

)

 

 

a=0.5

a=1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

t

c
(t

)

 

 
e=0.4

e=0.8



 

 استخدام المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى  لنمذجة تركيز األدوية بالجسم

23 

خالل النتائج المتحصل عليها يتبين فعالية النمذجة الرياضية واستخدام ماتالب للتنبؤ بسلوك الدواء في الجسم 

 وفق عدة سيناريوهات.

 Conclusionsاالستنتاجات 
راسة   بيان مفهوم النمذجة الرياضية بشكل عام و  تسليط الضوء على المعادالت التفاضلية العادية   تم في هذه لد

لكونها أحد النماذج  الرياضية  الفعالة التي تستخدم بشكل واسع للتنبؤ بتركيز الدواء في الجسم. و لغرض 

تالب   بطريقة الحل الرمزي بارمترات  وحله باستخدام ما 2التوضيح تم عرض نموذج حجيرة واحدة ذات 

والعددي حيث تم تقدير  أقصى تركيز للدواء  بالجسم والزمن الالزم للوصول إليه باإلضافة للوقت الذي 

يستغرقه الجسم للتخلص من الدواء بشكل نهائي والذي يحدد موعد اعطاء المريض الجرعة التالية. وتتبين 

التي تم تناولها باإلضافة إلى بساطة النتائج وسهولة تفسيرها.  مرونة النموذج وفعاليته من خالل السينايوهات

ويوصى بدراسة نماذج انتشار الدواء في الجسم من خالل منظومة المعادالت التفاضلية العادية لدراسة أكثر 

 عمقاً  وتخصيصا ألعضاء الجسم المراد  عالجها لدراسة سلوك الدواء بالجسم  بشكل أكثر دقة.
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Abstract: 

Differential equations play an important role in our everyday life as they act 

as a crucial tool in interpreting variour laws of natural phenomena and solv-

ing their problems. They also contribute mainly to finding solutions to certain 

issues in different scientific areas, including the field of medicine. Ordinary 

differential equations (ODEs) enable the determination of the concentration 

of the drug at any point in time as well as to study the effect of some factors, 

such as the rate of absorption of the drug in the body and the rate of output. 

In this paper, an Ordinary differential equation proposed in a previous study 

was sloved using MATLAB (the symbolic and numerical solution using the 

Rang Kuta method of the fourth level) and the plotting its solutions to repre-

sent the behavior of the drug spread in the body. The paper also presented a 

designed of a graphical user interface (GUI) for the developed program that 

plots the solution of the drug concentration equation.  
 

Keywords: Modelling, Drug concentration, Normal differential equations, 

MATLAB, Symbolic solution, Numerical solution 

 


