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تعريف عام 
 Drug Eliminationإطراح الدواء 

اإلزالة غير العكوسة للدوء من الجسم بواسطة طرق االطراح المختلفة

آليات االطراح 

آليات مباشرة  آليات غير مباشرة 

االطراح الكلوي 

..االطراح الصفراوي، 
في اللعاب، العرق، الحليب، هواء الزفير    

معوي، استقالب كبدي، 

.......رئوي 

(M-OH)مستقلبات  

(Drug)دواء 

مستقلبات في البول + دواء 

والبراز 

(Biotransformation) Metabolism

التي يتحول بها الدواء ( األنزيمية غالبا)العملية 

كيميائياً إلى مستقلب

Excrestion 

إطراح الدواء بشكله غير المتبدل 

غالبا عملية أنزيمية ولكن هناك تحول 



سرعة التصفية الكلية = ClT . Cp

التصفية الكلية  ClT =
سرعة التصفية الكلية 

التراكيز البالسمية

للتصفية  biochimicالتعريف الكيميائي الحيوي

ناتج قسمة سرعة التصفية على التراكيز البالسمية للدواء :  Clearanceالتصفية

تتناقص سرعة التصفية بشكل متناسب مع تناقص التراكيز البالسمية بينما تبقي التصفية ثابتة 



تعريف التصفية في الحركية الدوائية

المصفى بشكل كامل من المادة الدوائية خالل واحدة الزمن ( البالسما)حجم السائل 

…l/h, ml/minوحدة الزمن    / حجم :   الواحدة

l/h.Kg, ml/min.Kg: قد تنسب الى وزن الجسم

التصفية الكلية :Clearance Totale 

تصفية عضو :Clearance of an organe 

ل واحدة المصفى بشكل كامل من المادة الدوائية من قبل هذا العضو خال( البالسما)حجم السائل 

الزمن

المعيار المستخدم للتعبير عن عملية اطراح الدواء من الجسم أو من عضو

معين بدون تحديد األلية التي تتم بها هذه العملية  



يزيولوجي الموديل الف-التعبير الفيزيولوجي عن تصفية العضو

Ca
عضو التصفية  Cv

تصفية العضو Cl = Q . E

Extraction Ratio = E =
Ca - Cv

Ca

Q الصبيب الدموي) ) Q

:ال يمكن أن تتجاوز التصفية القيمة العظمى للصبيب الدموي للعضو ألنه عندما

Cl = Q (القيمة العظمى)E = 1 

، الذي تتم (Q)من حجم الدم، الحاوي على الدواء والمتدفق خالل العضو التصفية هي الجزء

تصفيته من الدواء خالل واحدة الزمن 

نسبة أو

معامل االستخالص

0 ≤ E ≤ 1



مجموع التصفيات= التصفية الكلية 

ClT = ClR + ClER

ClR = التصفية الكلويةRenal Clearance 

ClER= التصفية الخارج كلويةClearance Extra-Renale:

Hepatic Clearance التصفية الكبدية  :  ClH         

Cl H = ClB + ClM

Cl H                                 = تصفية صفراوية(Biliary + )  تصفية استقالبية(Metabolic     )

ClL : التصفية الرئويةLung Clearance

ClI : التصفية المعويةIntestinal  Clearance

…………….



 Renal Clearanceالتصفية الكلوية 

غير )رئيسي للعديد من األدوية (excratory organe)دون تبدل عضو إطراح•

(طيارة، منحلة بالماء، ذات وزن جزيئى منخفض، تستقلب ببطء في الكبد

( l/min 1,2)ذو توعية وتروية دموية جيدة •

(كلية/مليون نفرون1.5–1)النفرون : الوحدة الوظيفية•

:االطراح الكلوي يتضمن•

الرشح الكبيبي

االفراز االنبوبي

عودة االمتصاص االنبوبي 

ClRالكلوية سهولة حساب التصفية:           إمكانية معايرة الدواء ومستقلباته في البول•

The Kidney : الكلية



Cl renale = Cl filtration + Cl secretion – Cl reabsorption

التصفية الكلوية 

ي رشح كبيب

النفرون

إفراز أنبوبي عودة امتصاص 

االكلية

محفظة بومان

المرشحة الكبيبية

األنبوب الكلوي القريب

األنبوب الكلوي البعيد

 Henleعروة 

األنبوب الجامع



التصفية الكلوية 

Glomerular Filtration  الرشح الكبيبي

ظاهرة انتشار منفعل

 % 120≈من الصبيب الكلوي% 10≈ المرتشحة عبر الكبيبة الكلوية – 130 ml/min 
Volume of glomerular Filtration  =VGFحجم الرشح الكبيبي =  

180 litres/Day   تقريبا ترشح عبر الكبيبات الكلوية

تعتمد التصفية بالرشح الكبيبي على  :

 جزء التراكيز الحرةfup
 ((500>)معظم األدوية ذات الوزن الجزيئي المنخفض )حجم الجزيئة

 سالمة عمل النفرون وعدد النفرونات الوظيفية

  الصبيب الدموي الكلويQR (1,2 l/min)

Cl GF = fup x VGF



التصفية الكلوية

ين قياس تصفية الكرياتين-تقييم حجم الرشح الكبيبي 

Creatinine لكرياتينين ا

ال يستقلب وال يرتبط  بالبروتينات البالسمية

(ال يفرز وال يعاد امتصاصه)يطرح بالرشح الكبيبي فقط 

ER = 10 %

(الرشح الكبيبي) الكرياتينين مؤشر للوظيفة الكلوية 

Cl creat = Cl FG + Cl secretion – Cl reabsorption

0 0

Clcreat = ClGF = QR. ER = 125-130 ml/min



التصفية الكلوية 

عودة االمتصاص االنبوبي

عودة االمتصاص االنبوبي 
عودة امتصاص فعال  عودة امتصاص منفعل 

إشباع 

تناقس 

ظاهرة انتشار منفعل يعتمد على  :
 االنحاللية بالدسم

pKa
pH  4,5)البول – 8  )

حجم البول

 2-1(دقيقة/مل)التدفق البولي

من الرشاحة  يعاد امتصاص 99%

L/day 1,5-1 =حجم البول 

فة اختالف درجة التشرد للحموض واالسس الضعي

(هاسلباخ-عالقة هاندرسون)

ير من ايتانول، كافئين، مدرات، شرب الكث) زيادة سرعة التدفق البولي 

غير تنقص زمن عودة االمتصاص وتزيد االطراح خاصة لالدوية( السوائل

قطبية التي يعاد امتصاصها بشكل جيد عادة المتشردة وغير ال

(إزالة الزيادة من الدواء في حال التسمم)



التصفية الكلوية 

( Active Tubular Secretion)اإلفراز االنبوبي الفعال 

 ظاهرة نقل فعال، عكس تدرج التركيز

 تدخل النواقل

  (تنافس بين البروبنسيد والبنسيلين: مثال)إشباع وتنافس

fup x Cl int secretion

ClTS = QR x 

QR + (fup x Cl int secretion)

: يعتمد االفراز االنبوبي على

 مادة دوائية–األلفة ناقل

 استطاعة الناقل

 ألفة المادة الدوائية  للبروتينات البالسمية وبالتاليfup
 (الصبيب الكلوي)المادة الى موقع النقل ( احضار)سرعة حمل



يمكن استنتاج االلية التي يتم بها االطراح الكلوي للدواء من خالل مقارنة تصفية الدواء مع 

Inuline  تصفية مادة مرجعية مثل الكرياتينين أو اإلنولين

التصفية الكلوية 

مناقشة التصفية الكلوية 

• عندما  ClR > Clcreat GF + Tubular secretion (TS)

• عندما ClR < Clcreat GF + Tubular reabsorption (TR)

عندما  • ClR = Clcreat GF or GF +TS+TR (TS=TR)

النسبة اآللية المحتملة 



التصفية الكبدية 

Ca بدالك Cv

ClH = QH . EH

Hepatic Extraction Ratio = ER = EH =
Ca - Cv

Ca

QH QH

QH = 1.5 ≈الصبيب الدموي الكبدي l/min

لالستخالص الكبديFتقييم أكثر دقة من الـ •

:     يحسب عند الحيوان وإال فمن العالقة•

: ويمكن أن يحسب أيضا من العالقة•

F=1-EH
مع إهمال جزء الدواء المتخرب في األمعاء



EHالعوامل المؤثرة على معامل االستخالص الكبدي 

ClHوالتصفية الكبدية 

 الصبيب الدموي الكبدي(ml/min 1500–1300)

 (الداخلية، الفطرية)القدرة الذاتيةintrinsic clearanc  لإلنزيمات

ب، تختلف بغض النظر عن تأثير الصبي)الكبدية على استقالب العنصر الفعال 

(حسب الدواء

 الجزء الحر في البالسما(fup)



التصفية الكبدية 

QH, Clint, fup : تابعة لـ 

=
fup . Clint

QH + (fup . Clint)
EH

= QH x 
fup . Clint

QH + (fup. Clint)
ClH



القيم الحدودية-التصفية الكبدية 

( استخالص كبدي كبير) EH > 0,7

=
fup . Clint

QH + (fup . Clint)
EH

= QH x 
fup . Clint

QH + (fup. Clint)
ClH

ClH QH
• fup. Clint >>> QH

أدوية ذات تأثير مرور كبدي •

أول كبير 

QH قيمة  التصفية الكبدية هو الذي يحكمClH

QH

ClH

نقص والتي تؤدي غالباً إلى( مثل التشمع)أدوية حساسة لألمراض القلبية والكبدية 

(بروبرانولول: مثال)QHالصبيب الكبدي



القيم الحدودية-التصفية الكبدية 

 EH < 0,3 ( استخالص كبدي صغير)

=
fup . Clint

QH + (fup . Clint)
EH

= QH x 
fup . Clint

QH + (fup. Clint)
ClH

ClH fup . Clint• fup. Clint <<< QH

QHكبدية ليس للصبيب تأثير على التصفية ال

تعدد)ولتغيرات الوظيفة االنزيمية fupأدوية حساسة لتغيرات التراكيز البالسمية الحرة 

، التحريض والتثبيط االنزيمي، العمر،genetic polymorphismeالشكل الجيني 

(تيوفيللين:مثال)، (العوامل الغذائية والمرضية

أدوية ذات تأثير مرور كبدي•

أول صغير 



E            1  
مرتفعأدوية ذات معامل استخالص

E> 0,7:    عمليا  

ClHQH        

» ClHمعتمدة على الصبيب«

E            0 
منخفضأدوية ذات معامل استخالص

E< 0,3:     عمليا  

fup.ClinQH                

ClH أقل تأثرا  بتغيرات الصبيب الدموي

ClH = QH . EH

التصفية الكبدية 

تأثير الصبيب الدموي 



التصفية الصفراوية

بالتنافس ضمن الصفراء و بالتالي قابل لالشباع وعرضة للتثبيطإفراز فعال 

Qbil. x C bil(t)

ClBil =

C (t)

Qbil  : (  دقيقة/مل 0,8- 0,5)التدفق الصفراوي

C bil(t): التركيز قي الصفراء في اللحظةt
C (t) : التركيز البالسمي في اللحظة نفسهاt

اوية  غير مستعمل عند اإلنسان نظرا  للحاجة لسحب عينات صفر

 glucuronide، وغالباً  (500< ) يخص األدوية القطبية، ذات الوزن الجزيئي المرتفع  
conjugates. 



التصفية الكلية 

مناقشة 

ClT = ClR + ClER

• عندما ClT = ClR ClER اطراح كلوي  ,0 =

تأثر باالمراض الكلوية 

عندما • ClT = ClER CLR اطراح استقالبي  ,0 =

تأثر باالمراض الكبدية 

عندما • ClT = ClR + CLER اطراح كلوي و استقالبي   

تأثر باألمراض الكبدية والكلوية 



التصفية الكلية 

عوامل االختالف 

عوامل فيزيولوجية  ) 1Physiologic Factors

تبدالت بالصبيب الكبدي والكلوي : العمر -

تبدالت بالصبيب الكبدي والكلوي: الحمل -

Factors Pathologiques:عوامل مرضية( 2

قصور كلوي حاد أو مزمن-

القصور الكبدي، التشمع-

القصور القلبي -

البول pHتبدالت في البروتينات البالسمية، وفي -



:  FactorsGenetic:عوامل وراثية( 3

( ، النواقل الغشائيةCYP450  ،UGTالسيتوكروم) تعدد الشكل الجيني -

:التداخالت الدوائية والغذائية ( 4

إزاحة من االرتباط بالبروتين -

تنافس على مستوى النواقل-

( البيكربونات: مثال)البول PHتبدالت في  -

االنزيميالتحفيز والتثبيط -

التصفية الكلية 

عوامل االختالف 



Summaryملخص 
بعدأوتبدلبدونهوكماالدواءبإطراحإمايتموالذيالدواءمنالجسمتخلصهيالتصفية

مستقلباتإلىتحويله

التراكيززديادإمعالتصفيةسرعىةتزدادبينالبالسميةالتراكيزعنمستقلةالتصفيةتكون

للدواءالبالسمية

ثالثلمحصلةهيالكلويةوالتصفيةتبدلدونالدواءإلطراحالرئيسيالعضوهيالكلية

الكلوياالمتصاصوعودةاألنبوبي،اإلفراز،الكبيبيالرشح:عمليات

الصبيبىعلالكبديةالتصفيةوتعتمداستقالبهبعدللدواءالرئيسياإلطراحعضوهوالكبد

أكبرللدواءالكبدياالستخالصمعاملكانكلماالكبديالدموي

وتداخالتة،وراثيمرضية،فيزيولوجية،:مختلفةعواملتبعاللدواءالكليةالتصفيةتختلف

دوائية


