
 علم األدوٌة التجرٌبًالمحاضرة الخامسة   

 : علم األدوٌة التجرٌبً  -أوالً 

  ( تعرٌفه :  مجموعة من التجارب التً تجرى فً األنابٌب الزجاجٌةin vitro أو فً الحٌاة , )

(in vivo. عند الحٌوان ) 

  : أهدافه : ٌهدف علم األدوٌة التجرٌبً إلى 

 دراسة أي دواء قبل نزوله لألسواق )دراسة الحرائك الدوائٌة والتأثٌرات الفارماكودٌنمائٌة(. -1 

 دراسة التأثٌرات السمٌة للدواء. -2

 مراقبة األدوٌة المتناولة . -3

 مقارنة بٌن المستحضرات الدوائٌة لألدوٌة المتشابهة. -4

 مل الدواء , فعالٌة الدواء وسالمته عند اإلنسان .إلى دراسة تحعلم األدوٌة السرٌري : وٌهدف –ثانٌاً 

 مراحل تطوٌر دواء جدٌد •

إن دراسة أي مادة كٌمٌائٌة وتطوٌرها لكً تصبح دواًء تخضع لدراسات متتابعة وٌمكن تصنٌفها  •

 فً مجموعتٌن: 

 الدراسات ما قبل السرٌرٌة . –أوالً  •

 الدراسات السرٌرٌة . –ثانٌاً  •

 ٌة .الدراسات ما قبل السرٌر 

 وتشمل هذا الدراسات التً تجرى فً سٌاق تطوٌر الدواء خمسة ملفات وهً :

 الملف التحلٌلً. (1

 الملف الغالٌنً )الصٌدالنً (. (2

 ملف دراسة  الحرائك الفارماكولوجٌة  للمادة المدروسة  عند الحٌوان. (3

 ملف دراسة التأثٌرات الفارماكودٌنمائٌة للمادة المدروسة عند الحٌوان.  (4

 الدراسة السمٌة للمادة عند الحٌوان.ملف  (5

 الملف التحلٌلً -أوالً 

 وٌتم فٌه :       

 دراسة دقٌقة لبنٌة الجزٌئة الخاضعة للدراسة, •

وصفاً كامالً لخصائصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة ) نقاوتها , ثباتها , حلولٌتها , حجم الجزٌئة , قٌمة  •

 ..(مقاومتها للحرارة والضوء وغٌرها .  Ph\Pkالـ



 الملف الغالٌنً أو الصٌدالنً –ثانٌاً 

وٌشمل وصفاً دقٌقاً لألشكال الصٌدالنٌة المهٌأة لالستعمال فً الدراسة السرٌرٌة )مضغوطة ,  •

 محفظة , تحمٌلة , محلول .... الخ(, 

 ومحتوى الشكل الصٌدالنً من المادة الفعالة والسواغ, •

 ومدى تالؤم المادة الفعالة مع هذا السواغ ,  •

 كذلك ثباتٌة المادة الفعالة فً الشكل الصٌدالنً المقترح ..و •

 ملف الحرائك الفارماكولوجٌة  –ثالثاً 

وتجرى هذه الدراسة على عدة أنواع من الحٌوانات مثل : القوارض )الفأر والجرذ (, أو الثدٌٌات  •

 )األرنب و الكلب ( وممكن عند الرئٌسٌات )مثل القرد(.

حتمال تراكم المادة الفعالة األم أو مستقلباتها فً العضوٌة  مما ٌتطلب تسمح هذه الدراسة بكشف ا •

 اتخاذ احتٌاطات ضرورٌة أثناء الدراسات الالحقة التجرٌبٌة والسرٌرٌة

 تهدف هذه الدراسة إلى وصف المراحل المختلفة من حركٌة المادة المدروسة : 

 االمتصاص والتوافر الحٌوي, -1

 ات البالسما ,االرتباط ببروتٌن -2     

 التوزع فً العضوٌة ,  -3     

 االستقالب , -4     

 اإلطراح . -5     

 ملف التأثٌرات الفارماكودٌنمائٌة –رابعاً 

 ألنه ٌضم وصفاً كامالً لجمٌع الخصائص الفارماكودٌنمائٌةاألهم بالنسبة لألطباء الباحثٌن هذا الملف هو 

 المعروفة للمادة المدروسة وٌشمل قسمٌن رئٌسٌٌن :

وحذرص حأثُزاث انمبدة انمذروست وانخٍ حخىافق مع االسخعمبل انعالجٍ انمسخقبهٍ انمفخزض نهمبدة   -1

, وحجزي هذه انذراست عهً انحُىان انكبمم ) انمخذر أوانىاعٍ ( , أو أعضبء معشونت )قهب 

 ضزاث وسُجُت )جشَئُت أو خهىَت أو ححج خهىَت(.معشول أو عزوة معىَت معشونت(  , أو مح

 تتم فً هذا الملف دراسة العالقة:

 بٌن المقادٌر المستعملة من المادة والتراكٌز البالسمٌة, •

 وبٌن المقدار والتأثٌرات الدوائٌة للمادة المدروسة. •

 ٌة نفسها ..كما تتم مقارنة هذه المادة الدوائٌة بأدوٌة مرجعٌة معروفة تعود للمجموعة الدوائ •

 دراسة التأثٌرات الفارماكودٌنمائٌة العامة للمادة الدوائٌة: -2



وهنا ٌتم دراسة تأثٌر المادة المدروسة على الوظائف الرئٌسة للعضوٌة )القلبٌة الوعائٌة , الكلوٌة , 

 العصبٌة والحسٌة , الهضمٌة , الغدٌة واالستقالبٌة ... (

 ملف الدراسة السمٌة  –خا مساً 

 من هذا الملف خمسة نماذج من الدراسات وهً : وٌتض

 التسمم الحاد أو التسمم باستعمال جرعة وحٌدة من المادة المدروسة .1

 التسمم المزمن باستعمال متكرر للمادة المدروسة ضمن فترة محدودة من الزمن  - .2

 دراسة القدرة الطافرة للمادة المدروسة  - .3

 اإلخصابٌة ) اإلنتاجٌة التناسلٌة ( دراسة التأثٌرات على الوظائف  - .4

 دراسة القدرة المسرطنة للمادة المدروسة - .5

--------------------------------------------------- 

 مه انمبدة انمذروست .التسمم الحاد أو التسمم باستعمال جرعة وحيدة  -1

وتسمح هذه الدراسة بتحدٌد المقدار وطرٌق اإلدخال الذي ٌسبب موت الحٌوان وذلك عن طرٌق حساب   

 (.LD50من الحٌوانات ) % 50المقدار القاتل لـ( ومن ثم حساب DMMمن المادة )المقدار األدنى القاتل 

 وٌجب أن ٌجرى على نوعٌن من الحٌوانات وبطرٌقٌن لإلدخال على األقل .

  ( المقدار األدنى القاتلDMM ) 

    ٌتم بحقن المادة ببطء فً الورٌد 

 من الحٌوانات 55ٌسمح باختٌار المقدار الذي سٌستفاد منه فٌما بعد لتحدٌد المقدار القاتل لـ %

(LD50  ) 

  05المقدار القاتل لـ ( من الحٌوانات %LD50 )  

 نصــف الحٌوانــات الخاضعة للتجربة المقدار من المادة القادر أن ٌقتل بطرٌق إدخال معٌن 

  مٌزات طرٌقة تعٌٌن الـLD50  

 . طرٌقة سرٌعة 

 . حساسة نوعاً ما 

 . سهلة التطبٌق 

  ٌمكن تطبٌقها حتى عند المجموعات الحٌوانٌة الصغٌرة 

 . ٌمكن استعمال المواد الدوائٌة القابلة لالنحالل أو غٌر المنحلة 

  طرق تحدٌد الـLD50 



 المٌلٌمتري  طرٌقة الورق  .1

 ( . Karber-Behrensطرٌقة )   .2

 ( . Lich Field- Wilcoxonطرٌقة )  .3

 طرٌقة الورق المٌلٌمتري  

 

  ( طرٌقةKarber-Behrens )  

  LD50لتعٌٌن 

  حمخبس هذه انطزَقت بكىوهب الححخبج إنً عذد كبُز مه انحُىاوبث 

 وهٍ كثُزة االسخعمبل فٍ انىقج انحبضز 

   كٌف ٌتم حسابLD50 

 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40  ملغ/كغ المقدار المطبق

عدد حٌوانات كل 

 مجموعة

10 10 10 10 10 

 10 9 8 4 0  عدد الحٌوانات المٌتة

a  الفرق بٌن =

  مقدارٌن متتالٌٌن

0.1 0.1 0.1 0.1 

b متوسط عدد = 

المٌتة  الحٌوانات

  لمقدارٌن متتالٌٌن

2 6 8.5 9.5 

aXb  0.2 0.6 0.85 0.95 



 

 كٌف ٌتم حسابLD50 

 aXb ) )Σ   =0.20  +0.60   +0.85   +0.95  =2.60  

 LD50 = D- Σ ( aXb )/m 

  حُثD . مقذار انمبدة انذوائُت انذٌ أدي إنً مىث جمُع انحُىاوبث انخبضعت نهخجزبت = 

 m . مخىسط عذد انحُىاوبث انمسخخذمت نكم مقذار مطبق = 

LD50= 0.80 – 2.60/10= 0.540 mg/kg         

 

 التسمم المزمن باستعمال متكرر للمادة المدروسة ضمن فترة محدودة من الزمن. -2

 وتهدف هذه الدراسة إلى اختصار الزمن الضروري إلنهاء الدراسة السمٌة للمادة لفترة طوٌلة : •

 وٌعد هذ النوع من الدراسات مهم جداٌ على أن ٌحقق الشروط اآلتٌة : •

 األقرب لإلنسان من حٌث حركٌة المادة واستقالبها  اختٌار األنواع الحٌوانٌة -أ 

اختٌار المقدار وطرٌق اإلدخال الذي ٌسمح بإحداث تأثٌرات غٌر مرغوبة وسمٌة وقاتلة لبعض  -ب 

 الحٌوانات.

ٌجب أن ٌكون طرٌق اإلدخال فً الدراسة التجرٌبٌة نفسه الذي سوف ٌستعمل فً الدراسات  -ج 

 السرٌرٌة عند اإلنسان.

 ٌكون العضو الهدف هو نفسه الخاضع للدراسة السرٌرٌة  من الضروري أن -د 

ٌجب جمع أكبر كم ممكن من المتغٌرات عند حٌوانات التجربة )الوفٌات , اإلمراضٌة , التحمل ,  -ه 

 التبدالت الفٌزٌولوجٌة والحٌوٌة ...(.

 دراسة القدرة المطفرة للمادة المدروسة : -3

 DNA وهنا ٌمكن تحدٌد إمكانٌة المادة المدروسة على إحداث تبدالت فً المادة الوراثٌة بتأثٌرها على الـ 

 وٌستعمل عادة ً اختبار الطفرة الوراثٌة على الجراثٌم .

 دراسة التأثٌرات على الوظٌفة اإلخصابٌة أو اإلنجابٌة : -4

 وتشمل هذه الدراسة عدة مراحل :

 على اإلخصاب .دراسة تأثٌر المادة  - أ

 دراسة التأثٌر السمً للمادة على المضغة والجنٌن وقدرتها المشوهة  - ب

 دراسة تأثٌر المادة فً مرحلة ما قبل الوالدة وما بعدها . - ت

 

 



 دراسة القدرة المسرطنة للمادة المدروسة : -0

شهر عند الجرذ( وهً ضرورٌة  فٌما إذا  24شهر عند الفأر و 11إن فترة هذه الدراسة طوٌلة ) •

 كانت المادة الدوائٌة سوف تستعمل : 

 لفترة تزٌد عن ستة أشهر عند اإلنسان ,  -    

 أو على نحٍو متواتر ومتقطع لفترة طوٌلة . -    

ولى والثانٌة ( قبل إنهاء هذه الدراسة شرٌطة ٌمكن هنا أن نبدأ الدراسات السرٌرٌة )المرحلة األ •

 اآلتً : 

 لم تحدث المادة أي تأثٌرات مطفرة.  -أ 

 لم تتراكم المادة المدروسة ومستقلباتها فً العضوٌة .  -ب 

 ال تنتمً المادة المدروسة كٌمٌائٌاً إلى مجموعة التسرطن المعروفة عند الحٌوان أو اإلنسان ..  -ج 

 --------------------------------------انتهت المحاضرة -----------------------------------


