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 اٌحشوُح اٌذوائُح وطشق إعطاء اٌذواء

 امرظاص اٌذواء واٌرىافش اٌحُىٌ



 

 

PHARMACOKINETICS 
   اٌحشوُح اٌذوائُح

 عثش اٌىلد مع اٌعماس ذحشَه عه ذرحشي اٌذوائُح اٌحشوُح

   .اٌجسم

 أن تحُس اٌمسرهذفح األوسجح إًٌ ذظً أن َجة اٌذواء مه وافُح جشعاخ

   .عٍُها اٌحظىي َرم اٌعالجُح اٌمسرىَاخ

 اٌذوائُح أفعاٌه ذعىس ٌٍذواء اٌثالسمُح اٌرشاوُض

 .واٌسمُح



Drug at site of administration 

 اٌعماس فٍ مىلع اٌرمذَم

 Absorptionاالمرظاص
1 

اٌرىصع   Distribution 2 

االسرمالب   Metabolism 3 

االطشاح   Elimination 4 

Drug in plasma 

اٌثالسماظهىس اٌعماس فٍ   

Drug in tissues 

 ظهىس اٌعماس فٍ األوسجح

Metabolites in tissues 

فٍ األوسجح االسرمالتُحظهىس اٌىىاذج   

Drug or Metabolites in urine, bile, or 

feces 

فٍ اٌثىي، اٌظفشاء اٌثشاص مسرمٍثاذه اوظهىس اٌعماس     

 هىان أستع مساساخ أساسُح ٌحشوح اٌعماس فٍ اٌجسم 



  ٚاٌطش٠ك ،enteral اٌحشٛٞ اٌطش٠ك :اٌذٚاء ٌزمذ٠ُ سئ١سبْ غش٠مبْ ٕ٘بن

  .parenteral اٌالحشٛٞ

Enteral   اٌحشىٌاٌطشَك 

 
 ٚأوضش٘ب اٌطشق أسًٙ ٘ٛ اٌفُ، عجش اٌذٚاء رمذ٠ُ أٚ ،اٌحشٛٞ اٌزمذ٠ُ إْ

 ٠سّح ِّب ثٍعٗ، ٠زُ أْ اٌّّىٓ ِٓ فئٔٗ اٌفُ، عجش اٌعمبس ٠عطٝ عٕذِب .ش١ٛعب  

 اِزصبصٗ ٠سًٙ ٚاٌزٞ اٌٍسبْ، رحذ ٠ٛظع أْ اٌّّىٓ ِٓ أٚ ،ثب٠صبٌٗ

 .اٌذِٛٞ اٌّغشٜ إٌٝ ِجبششح



 FIRST-PASS EFFECT  األوي اٌمشوس ذأشُش 

ًاٌىثذٌ ٌالسرمالب األوي اٌمشوس ذعثُش َسرعم 

 حُس اٌجىف مه امرظاطها عىذ اٌذوائُح ٌٍمىاد

 .اٌثاتٍ اٌذوسان عثش اٌىثذ إًٌ ذظً

 وطً وٍما أوثش، األوي اٌمشوس ذأشُش وان وٍما 

 ورٌه اٌجهاصٌ اٌذوسان إًٌ اٌعماس مه ألً ممذاس

 .فمىَا   اٌعماس َعطً عىذما

 



 

 



ORAL ROUTE ٌاٌطشَك اٌفمى 

اٌزمذ٠ُ رار١خ اٌف٠ّٛخ األد٠ٚخ 

اٌزش٠بق رمذ٠ُ ثٛاسطخ ع١ٍٙب اٌزغٍت ٠ّىٓ اٌغشعخ فشغ أٚ اٌس١ّخ 

 .اٌفعبي وبٌفحُ

ْح١ش رعم١ذا ، األوضش ٟ٘ اٌفّٛٞ ثبٌزمذ٠ُ اٌّشٌّٛخ اٌّسبساد إ 

 أْ اٌّّىٓ ِٓ ٚاٌزٟ اٌحبسلخ اٌّعذح حّٛظخ إٌٝ اٌعمبس ٠زعشض

 .اِزصبصٗ عٍٝ رؤصش

 اٌذل١مخ األِعبء ٌٚىٓ اٌّعذح، ِٓ اِزصبصٙب ٠زُ األد٠ٚخ ثعط 

 ثسجت اٌغٙبصٞ اٌذٚساْ إٌٝ ٌٍذخٛي اٌشئ١سٟ اٌّٛلع ٟ٘

 .اٌىج١ش االِزصبصٟ سطحٙب



 

ْرذخً اٌٙع١ّخ اٌمٕبح ِٓ اِزصبصٙب ٠زُ اٌزٟ األد٠ٚخ ِعظُ إ 

 ٠زُ أْ لجً اٌىجذ سزٛاعٗ ح١ش اٌىجذٞ اٌجبثٟ اٌذٚساْ إٌٝ

 .اٌعبَ اٌذٚساْ إٌٝ رٛص٠عٙب

 ٖح١ش اٌىجذ، فٟ األٌٟٚ االسزمالثٟ ٌٍّشٚس سزخعع األد٠ٚخ ٘ز 

  .اٌعبَ اٌذٚساْ إٌٝ دخٌٛٙب لجً ثشذح رسزمٍت أْ ٌٙب اٌّّىٓ ِٓ

 أْ ٠غت األٚي اٌّشٚس فٟ عب١ٌب   اسزمالثب   رظٙش اٌزٟ األد٠ٚخ 

 اٌعمبس رشاو١ض ِٓ وبف١خ و١ّبد أْ ِٓ ٌٍزأوذ وبف١خ ثى١ّبد رعطٝ

   .اٌّسزٙذفخ األععبء إٌٝ ٚصٍذ لذ اٌفعبي

عٍٝ ٠ؤصش أْ ٠ّىٓ أخشٜ أد٠ٚخ ِع أٚ اٌطعبَ، ِع اٌعمبس رٕبٚي 

 اٌّعذٞ، االفشاغ ٠ؤخش اٌّعذح فٟ اٌطعبَ ٚعٛد إْ .اِزصبصٗ

   .ثبٌحّٛظخ رزخشة أْ األد٠ٚخ ٌٙزٖ اٌّّىٓ ِٓ ٌزا



SUBLINGUAL ذحد اٌٍسان 

ْاٌشجىخ إٌٝ ثبٌٕفبر ٌٍعمبس ٠سّح اٌٍسبْ رحذ اٌزطج١ك إ 

   .ِجبششح اٌعبَ اٌذٚساْ إٌٝ ٌٍذخٛي ِٕٚٗ اٌشعش٠خ،

ُاٌفٛائذ ِٓ اٌعذ٠ذ ٌٗ اٌٍسبْ رحذ ثطش٠ك ِبدح أٞ ٚرمذ٠ 

 اٌزطج١ك، ِٛائّخ اٌسش٠ع، االِزصبص رزعّٓ ٚاٌزٟ

 اٌعصبسح رغٕت االٌزٙبة، ٌحذٚس إٌّخفعخ إٌسجخ

    .األٚي اٌىجذٞ اٌّشٚس ٚرغٕت اٌّعذ٠خ اٌٙبظّخ



PARENTERAL   اٌالحش٠ٛخاٌطشق 

إٌٝ اٌغسُ حٛاعض عجش ِجبششح اٌذٚاء رمذَ اٌالحش٠ٛخ اٌطشق 

  اٌعبَ اٌذٚساْ

 ُاالِزصبص ظع١فخ ٌألد٠ٚخ اٌالحش٠ٛخ ٌٍطشق اٌٍغٛء ٠ز ِٓ 

 فٟ صبثزخ اٌغ١ش ٌٍّشوجبد ٚا٠عب ،(ا١ٌٙجبس٠ٓ ِضال) اٌٙع١ّخ اٌمٕبح

   .(األٔس١ٌٛٓ ِضال) اٌٙع١ّخ اٌمٕبح

 ُأٚ اٌٛعٟ فبلذٞ اٌّشظٝ ٌّعبٌغخ ٠سزعًّ اٌالحشٛٞ اٌزمذ٠ 

   .اٌزأص١ش ثذء فٟ سشعخ رزطٍت ظشٚف فٟ اٌٍز٠ٓ



The three major parenteral routes 



ِٖعشظخ غ١ش ٟٚ٘ األوجش اٌح١ٛٞ اٌزٛافش رٍّه اٌطشق ٘ز 

 .اٌحبسلخ اٌٙع١ّخ اٌج١ئخ أٚ األٚي اٌىجذٞ ٌٍّشٚس

 ُاٌعمبس ِٓ اٌفع١ٍخ ثبٌغشعخ اٌزحىُ ٠عطٟ اٌالحشٛٞ اٌزمذ٠ 

 .ٌٍغسُ اٌّمذِخ

 ٖاٌخٛف األٌُ، رسجت أْ ٠ّٚىٓ عىٛسخ غ١ش اٌطشق ٘ز 

   .ٚاالٌزٙبة



INTRAVENOUS (IV)  اٌطشَك عثش اٌىسَذ 

اٌىجذٞ اٌّشٚس رغٕت ٠زُ ٌٚزا اٌٙع١ّخ اٌمٕبح ٠زغٕت اٌطش٠ك ٘زا 

 .األٚي

 ُاٌزحىُ ِٓ أوجش ٚدسعخ سش٠ع ثزأص١ش ٠سّح اٌٛس٠ذٞ اٌزمذ٠ ِٓ 

 .اٌجالس١ّخ اٌذٚاء ِسز٠ٛبد خالي

 ال اٌّحمٛٔخ األد٠ٚخ ٘زٖ فئْ اٌٙع١ّخ، اٌمٕبح فٟ األد٠ٚخ ثخالف 

 االسرجبغ أٚ اإلل١بء وئحذاس ثبسزشار١غ١بد اسزشعبعٙب ٠ّىٓ

   .اٌفعبي ثبٌفحُ

 ٓ٠سجت أْ أٚ اٌذَ أحالي ٠حذس أْ ٠ّىٓ اٌٛس٠ذٞ اٌحم 

 ِٓ عب١ٌخ ٌزشاو١ض سش٠ع رمذ٠ُ ِضال رُ ِب إرا عبٔج١خ رفبعالد

   .األٔسغخ أٚ اٌجالسّب إٌٝ اٌعمبس



INTRAMUSCULAR (IM) عثش اٌعضً اٌطشَك   

اٌععً عجش اٌّمذِخ األد٠ٚخ IM ٓأٚ ِبئ١خ ِحب١ًٌ رىْٛ أْ ٠ّى 

 ِعٍمبد رىْٛ ِب غبٌجب   – (depot) خبصخ ص٠ز١خ ِسزحعشاد

 .غ١ٍىٛي ا٠ز١ٍ١ٓ اٌجٌٟٛ ِضً ِبئٟ غ١ش حبًِ فٟ ٌٍذٚاء

 رٌه ٠حذس ث١ّٕب سش٠ع، اٌّبئ١خ اٌّحب١ًٌ فٟ األد٠ٚخ اِزصبص 

 .اٌض٠ز١خ اٌّسزحعشاد فٟ ثجػء

 عٕذ ٠زشست اٌعمبس فئْ اٌععالد، خبسط إٌٝ اٌحبًِ ٠ٕفز حبٌّب 

 ِطٌٛخ عشعخ ٠عطٟ ِّب ثجػء، اٌعمبس ٠ٕحً ثعذ٘ب .اٌحمٓ ِٛلع

  .ِّزذح ص١ِٕخ فزشح عجش



SUBCUTANEOUS (SC) ذحد اٌجٍذ 

٠زطٍت اٌععٍٟ اٌحمٓ ِضً ِضٍٗ اٌطش٠ك ٘زا 

 اٌحمٓ ِٓ أثطأ ِب ٔٛعب ٚ٘ٛ اِزصبصب  

 .اٌٛس٠ذٞ

 ٓاٌّخبغش ِٓ ٠مًٍ اٌغٍذ رحذ اٌحم 

   .اٌٛس٠ذٞ اٌحمٓ ِع اٌّزشافمخ



OTHER ROUTES طشق اخشي 

a- االسرىشاق Inhalation: ْاِزصبص سطح عجش ٌٍعمبس سش٠عب   ا٠صبال   ٠عطٟ االسزٕشبق إ 

 .اٌٛس٠ذٞ اإلعطبء ِضً ِضٍٗ سش٠عب   رأص١شا   ٠ٕزظ ٚثّب اٌزٕفس١خ ٌٍمٕبح اٌّخبغ١خ األغش١خ عجش ٚاسع

 اٌّخذساد ِضً اٌغبص٠خ ٌألد٠ٚخ ٠سزعًّ االعطبء ِٓ اٌطش٠ك ٘زا  anesthetics ٚرٍه أ 

 .وحالٌخ رمذ٠ّٙب ٠ّىٓ اٌزٟ

األٔف عجش Intranasal: األوف إًٌ مثاششج اٌذواء ذمذَم َرضمه اٌطشَك هزا. 

 ٌزأص١شٖ اٌذٚاء ثزمذ٠ُ اٌشغجخ رزُ عٕذِب ٠سزخذَ اٌّٛظعٟ اٌطش٠ك :مىضعُا   •

   .اٌغٍذ٠خ ٚاٌّشاُ٘ ٚاألر١ٔخ اٌع١ٕ١خ اٌمطشاد ِضً .اٌّٛظعٟ



 :اٌمسرمُمٍ اٌطشَك

 .اٌىثذٌ اٌثاتٍ اٌذوسان إًٌ سرظً اٌمسرمُم عثش ذمرض اٌرٍ األدوَح مه %50 إن

 ذخشب مىع وهٍ اضافُح مُضج ٌه اٌمسرمُمٍ اٌرمذَم فإن اٌجٍذ، ذحد اٌرمذَم ومصً

 أَضا   اٌمسرمُمٍ اٌطشَك إن .األمعاء   اوضَماخ أو اٌمعذج حمىضح عثش اٌذواء

 وان إرا أو فمىَا ، ذمذَمه ٌذي إلُاء   َحذز اٌذواء ذمذَم وان إرا خاطح مفُذ

 .ٌٍىعٍ فالذا   وان أو مسثما   َرمٍء اٌمشَض

 .وامً وغُش مخششا   أحُاوا   َىىن اٌجٍذ عثش االمرظاص فإن اخشي، جهح ومه

 



 Absorption of Drugsامتصاص الدواء 

 تقدٌمه موقع من الدواء بها ٌنتقل التً العملٌة هو االمتصاص•

 .الدموي المجرى إلى

 .الدواء تقدٌم طرٌق على تعتمد االمتصاص وكفاءة معدل إن •

 الجرعة كامل أنه أي كامل، االمتصاص فإن الورٌدي، للتقدٌم •

 طرق عبر الدواء اٌصال أما .العام الدوران إلى تصل المقدمة

  حٌوي توافر ٌعنً وهذا جزئً، امتصاص فقط عنه ٌنتج اخرى

bioavailability  قلٌل. 

 وائل األغوانً. د



 العوامل الفٌزٌائٌة المؤثرة على االمتصاص

 لذا المعدة، من أكثر هو األمعاء إلى الدموي التدفق إن
 .المعدة عن المفضل االمتصاص مكان هً األمعاء فإن

 1 التدفق الدموي إلى موقع التقدٌم

 وائل األغوانً. د

 2 مساحة السطح الكلٌة المتوافرة لالمتصاص
 لها فإن ،microvilli بالزغابات غنً سطح لها األمعاء ألن

 فإن لذا .المعدة مساحة ضعف 1000 تعادل سطحٌة مساحة

  .المعدة على المفضل هو األمعاء عبر الدواء امتصاص

 3 زمن التماس عند سطح االمتصاص
جٌدا   امتصاصه ٌتم لن فإنه بسرعة الهضمٌة القناة عبر الدواء تحرك إذا. 

،سٌؤخر فإنه األمعاء إلى المعدة من الدواء نقل ٌؤخر شًء أي فإن وبالعكس 

 الدواء امتصاص معدل



 Bioavailabilityالتوافر الحٌوي  

الوصول من تمكن والذي الدواء من الجزء هو الحٌوي التوافر 

 .العام الدوران إلى

 والذي الدواء من المقدم بالجزء عنه التعبٌر ٌتم الحٌوي التوافر 

 .كٌمٌائٌا   المتغٌر غٌر وبشكله الجهازي الدوران إلى وصل

 الدوران إلى منه ملغ 70 امتصاص وتم فموٌا   عقار من ملغ 100 تقدٌم تم إذا

 .%70 أو 0.7 هو الحٌوي التوافر فإن الثابت، الكٌمٌائً وبشكله

 وائل األغوانً. د



 العوامل المؤثرة فً التوافر الحٌوي

 :المرور الكبدي األول -1

 ٌدخل فإنه الهضمٌة، القناة عبر عقار امتصاص ٌتم عندما

 تم إذا .العام للدوران وصوله قبل الكبدي البابً الدوران

 لم الذي العقار مقدار فإن الكبد، فً بسرعة العقار استقالب

 من العدٌد إن .سٌنقص العام للدوران سٌصل والذي ٌتغٌر

 تحول لعملٌة ستتعرض lidocaine اللٌدوكائٌن مثل األدوٌة

 .الكبد فً مرة ألول مرورها خالل كبٌرة حٌوي

 وائل األغوانً. د



  :الدواء انحاللٌة -2

 عدم بسبب ضعٌف بشكل ستمتص الماء فً المنحلة األدوٌة

 .بالدسم الغنٌة الخلوٌة األغشٌة اجتٌاز على قدرتها

 االمتصاص ضعٌفة أٌضا   فإنها ٌشدة للماء الكارهة األدوٌة أما

 فإنه ولذا المائٌة الجسم سوائل فً لالنحالل قابلٌتها عدم بسبب

 .الخالٌا أغشٌة إلى الوصول لها ٌمكن ال

 كارها   ٌكون أن الثابت امتصاصه وألجل العقار على ٌجب لذا

 االنحالل على القدرة بعض الوقت بنفس وله كبٌرة بدرجة للماء

 .المائٌة بالسوائل

 

 وائل األغوانً. د



 غٌر ،G البنسلٌن مثل األدوٌة، بعض :الكٌمٌائٌة الثباتٌة -3

 فً تتخرب كاألنسولٌن، اخرى وأدوٌة .المعدة PH فً ثابت

 .الهضمٌة باألنزٌمات الهضمٌة القناة

 

   :Drug formulation الصٌدالنٌة الصٌغة طبٌعة -4

 مرتبطة غٌر عوامل بسبب الدواء امتصاص تأخٌر ٌتم أن ٌمكن

 الجزٌئات حجم المثال؛ سبٌل فعلى .للدواء الكٌمٌائٌة بالصٌغة

  السواغات ووجود المعدي، التلبٌس البلورة، الملحً، والشكل

 أن العوامل لهذه ٌمكن حٌث .(بعثرة وعوامل ممددة مواد)

 .االمتصاص على ولذا االنحالل سهولة على تؤثر

 وائل األغوانً. د


