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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Πρόοδοι στα μαθηματικά και τη φυσική που εξετάζουν τη fractal γεωμετρία, τη fractal
κινητική και τη χαοτική δυναμική έχουν προσφέρει νέες ιδέες για τα σύνθετα, κινητικά και
δυναμικά φαινόμενα. Οι έννοιες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και στην περιγραφή της
ετερογενούς φύσης των διαδικασιών που σχετίζονται με φάρμακα στο ανθρώπινο σώμα.
Χρησιμοποιώντας τις έννοιες αυτές, όλες οι διαδικασίες που αφορούν τη γαστρεντερική
απορρόφηση, (διάλυση, αποδέσμευση, μεταφορά και πρόσληψη) μπορούν να θεωρηθούν
ότι

πραγματοποιούνται

σε

ετερογενή,

διαταραγμένα

μέσα.

Στη

φαρμακοκινητική

μοντελοποίηση, fractal χώροι και διακλαδιζόμενα δίκτυα μεταφορών, ή στοχαστικά
μοντέλα, αντικαθιστούν τα κλασσικά διαμερισματικά μοντέλα. Επίσης, η κλασσική
φαρμακοδυναμική στηρίζεται στην καταστολή ή την ενίσχυση μιας σταθεροποιημένης
κατάστασης, εντούτοις, τα αντίστοιχα φυσιολογικά συστήματα είναι συνήθως πολύ πιο
σύνθετα, και καθιστούν πρόσφορη τη χρήση των εργαλείων της μη γραμμικής δυναμικής
για την ανάλυση της επίδρασης των φαρμάκων.
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