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تترافق مع تغيرات في القطبية 

اتج  تسمح باإلطراح الكلوي أو الصفراوي للمستقلب الن

I- مقدمة عامة

تعريف وأهداف االستقالب  -1

وية مجموع التحوالت الحيوية للجزيئة بهدف تسهيل اطراحها من العض

فعالة  تشكل مستقلبات غير فعالة أو

METABOLISMاالستقالب



االنحاللية بالماء

الجزيئة 

األم 
االنزيمات الجهازية  مستقلب 

Excretion

I–مقدمة عامة:

 لتسريع إطراحه( أكثر انحالال بالماء)أكثر قطبية مستقلبتحويل الدواء إلى:

النتيجة األغشية بسهولة ويعاد امتصاصه بسهولة من قبل خاليا األنبوب الكلوي وبالدواء المنحل بالدسم يعبر-

يبقى في الجسم 

ة ويطرح ال يعاد امتصاصه بسهولالنفرونيعبر األغشية بسهولة، فعندما يرشح عبر الدواء المنحل بالماء ال-

بسهولة في البول 

METABOLISMاالستقالب



الشكل المعطى  األشكال في الحجرة المركزية  الشكل 

المطروح

أمثلة

S S S penicilline G, lithium

S S  M M barbiturates

S S  M M benzodiazepines

S S    M M aspirine (« pro-drug »)

S S  / IM tox/  M2 M2 paracetamol

S: initiale substance    M: Metabolite     forme active /toxic forme /

استقالب األدوية 

سامفعال،فعال،غير:للمستقلبالفارماكولوجيللتأثيرتبعااالستقالبتصنيف



ABSORPTION

Route  EV
Route IV

LIBERATION

METABOLISME DISTRIBUTION

ELIMINATION

DISTRIBUTION

ELIMINATION

EFFECT

EFFECT

METABOLISME
(Hepatic and intestinal)

METABOLISME



I–مقدمة عامة:

األعضاء الرئيسية لالستقالب-2

الكبد

األمعاء

الرئة

الكلية

الحاجز الدموي الدماغي 

METABOLISMاالستقالب



الدوران المعوي الكبدي 

METABOLISMاالستقالب

االستقالب الكبديالكبد و

الوريد األجوف السفي 

الخاليا الكبدية

ةالصفراويالقنيات 
ة القناة الصفراوي

التوزع الداخل كبدي لألوردة البابية والكبدية

وريد الباب 

يالشريان الكبد



(hepatocyte)

Ex: PGP

X X XOR

ROH

Phase II

XOR

Phase III

Elimination

:  unchanged or conjucated  product 

Phase I: Oxydations, reductions, hydrolysis

Phase II: conjugation

Phase 0, III: expulsion of  conjugated  metabolite or  initial  product  (ex: MDR, MRP)

XOH

Phase I

O 2

Monooxygenases

P450

Transferases Ex: MRP

Phase 0

METABOLISMاالستقالب
I-مقدمة عامة:

التفاعالت االستقالبية -3



II -االستقالب الكبدي
I(Hepaticتفاعالت الطور -1 microsomes)

Monooxygenases  microsomiales: CYTOCHROMES P450 (CYP450)

أكسدة، إرجاع، حلمهة 

Esterases, alcohol deshydrogenases, O-de-ethylases

N- and O-demethylases, epoxide hydrolase, xanthine 

oxydase, decarboxylases, monoamine oxydase (MAO)

وأيضا 

METABOLISMاالستقالب

X-OH  Xأكثر حباَ للماء

O2

monooxygenases
زيادة كافية أو ال لتسهيل االطراح

ضروري أحيانا) phase II)



O2ربط (           IXبروتوبورفيرين + +Fe 3) hemeيحتوي على جزيئة •

NADPHالحاجة ألنزيم مرجع معتمد على الـ •

Cytochromes P450

microsomes of  Endoplasmic  Reticulum  (ER): موجود في •

mitochondries ،cytosol

نوعية الركيزة :         بروتين•

تفاعالت أكسدة إرجاع•
RH + O2 + H+ + NADPH             ROH + H2O + NADP-

reductase

O2X

membrane

X-OH

H2O



CYP3A4

genes 1200~: عند االنسان

:  نسبة التشابه في تسلسل الحموض األمينيةحسب

~60 isoformes

(أو أكثرمن التشابه% 60)عائلة 14

(  أو أكثر من التشابه% 70)تحت عائلة 26

عائلة تحت عائلة Isoforme

CYP450عائلة الـ 



Cytochromes P450 تصنيف الـ

CYPs الرئيسية الداخلة في اسقالب الـXenobiotics 

العائالت 

1                2                 3

تحت العائالت 

A       B        A       B              C           D       E       J       A 

1A1 1B1 2A6 2B6    2C8 2C9 2D6 2E1 2J2 3A4

1A2 2A7    2B7   2C18 2C19 2J4     3A5

2A13 3A7

CYPs  التي تحتها خط تبدي تعدد أشكال جينية

الكبدية الرئيسية عند االنسانCYPsالـ : باللون االحمر



C Y P 2E 1C Y P 2D6

C Y P 2C 18

C Y P 2C 19

CYP3A

CYP1A2

األخرى CYPs

CYP2C9

CYP2C8

CYP2B6

عند اإلنسان  CYP 450توزع الـ



CYP Substrates 

CYP1A2 Phenacetine, caféine, tacrine, theophylline, 

amines aromatiques… 
CYP2C9 Losartan, phenytoine, warfarine, diclofenac, 

tolbutamide,  
CYP2C19 Diazepam, méphénytoine, proguanil,  

CYP2D6 Dextromethorphan, codéine, bufuralol, propranolol, 
metoprolol, carvedilol, encainide, flecainide, 
propafenone, imipramine, desmipramine, 
clomipramine, paroxetine, haloperidol, 

CYP2E1 Chlorzoxazone, halothane, 

hydrocarbures halogenes, ethanol… 
 

CYP3A4 

Erythromycine, TAO, lidocaine, lovastatine, 

simvastatine, midazolam, triazolam, nifédipine, 

nitrendipine, nimodipine, amlodipine, felodipine, 

vérapamil, diltiazem, ciclosporine, FK506, 

rapamycine, quinidine, amiodarone, terfénadine, 

ethynil-estradiol, etoposide, ifosfamide, 

tamoxifen, Steroides… 
 

 



R Enzyme المعطي 

Glucuronic acid Glucosyl T (UGT) UDPGA 

Glutathion Glutathion-S-T (GST) GSH

Acetyl N-acetyl T (NAT) Acetyl CoA

Methyl Methyl T (MT) SAM

Sulfate Sulfo T (ST) PAPS

II - االستقالب الكبدي

IIالطور تفاعالت-2

METABOLISMاالستقالب

Uridine diphosphoglucoronic acid

Gluthation 

Acetyl CoA

S

3

صفراوي / إطراح كلوي

Transferases

X-OH + R-OH XOR لماءمستقلبات محبة ل



II -االستقالب الكبدي

الغشائيةالنواقل-3

METABOLISMاالستقالب



mKS

Sv
v




][

][max

Km  :الركيزة تركيزSubstrate (مثالالدواء ) الذي
يحدث عنده التفاعل االنزيمي  بسرعة تساوي نصف

vmaxالسرعة العظمى  

رأكبر يكون التركيز الالزم لإلشباع أكبkmكلما كان -

كل )الدواء يوجد بتركيز زائد واالنزيم مشبع : Vmaxعند 
(  جزيئات االنزيم مرتبطة بالدواء

E   +  S ES
k1

k-1

Michaëlis-Menten  معادلة:

إشباع 

تنافس

II -االستقالب الكبدي

ةاالنزيميالتفاعالت -4

[S]

v

vmax

0,5 v

Km

سرعة تشكل )سرعة التفاعل االنزيمي 

(   لدواءا)عند تركيز معين للركيزة ( المستقلب

ثابتة سرعة

Michaelis-Menten

Enzyme Substrate 

METABOLISMEاالستقالب



االستقالبعوامل االختالف في -5

A-ة تغيرات في التفاعالت اإلنزيمي

تغيرات بنشاط اإلنزيم:

تحفيز أو تثبيط :  كمية االنزيم ثابتة، لكن نشاط االنزيم مختلف

زيادة أو  نقصان : تغيرات بكمية اإلنزيم

II -االستقالب الكبدي

ة  تحفيز مختلف، النتائج حسب األدوي: Cpاالستقالب،       :    التحفيز 

 CYP2D6–كينيدين : مثال: تثبيط نوعي•

 cimetidine, ketoconazole:مثالhemeتثبيط بالتداخل مع الـ •

تثبيط بالتنافس بين ركيزتين•

: بالنتيجة

Cpاالستقالب،       :     التثبيط 



Cyp450محفزات الـ 

......UGT, GST:  بعض األدوية تحفز أنزيمات أخرى مثل 

1A 2B6 2C19 2C9 2D6 2E1 3A4,5,7

Viande grillée

(barbecue)

insuline

modafinil

nafcillin?

omeprazole

tabac

Dioxine

barbiturates carbamazepine?

norethindrone

pentobarbital

prednisone

rifampicine

BArbiturates -

Rifampicin 

? Ethanol

isoniazide

HIV Antiviraux:

efavirenz

nevirapine

barbiturates

carbamazepine

glucocorticoides

modafinil

phenobarbital

phenytoin

pioglitazone

rifampicine

Millepertuis

troglitazone



1A2 Amiodarone

Cimétidine

Fluoroquinolones

2C9 Amiodarone

Isoniazide

Paroxétine

Phénylbutazone

Probénécide

Sertraline

2C19 Cimétidine

Fluvoxétine / Fluvoxamine

Kétoconazole

Oméprazole

2D6 Amiodarone

Cimétidine

Quinidine

Ritonavir

3A4 Amiodarone

Anti-protéases

Cimétidine

Clarithromycine / erythromycine

Itraconazole / Kétoconazole

Cyp450مثبطات الـ 



ظاهرة معتمدة على الوقت

ضرورة ضبط الجرعة خالل المعالجة(: محفز ذاتي)كاربامازيبين  : مثال

 التحفيز والتثبيط الذاتيAuto-induction/auto-inhibition

     التداخالت الدوائية

:بين األدوية المستقلبة باإلنزيمات نفسها•

خطورة عدم الفعالية الدوائية:  إعطاء مع محفز إنزيمي-

نقص فعالية مانع الحمل: مانعات الحمل الفموية( + محفز)فينيتوئين :  مثال

خطورة السمية نتيجة نقص االستقالب : إعطاء مع مثبط إنزيمي-

يرات الجانبية خطر زيادة التأث(: محفز)فينوباربيتال ( + مثبط)فالبروات الصوديوم :  مثال

ونقص فعالية فالبروات الصوديوم ( Sedation)للفينوباربيتال 



B-العوامل وراثية

 تعدد الشكل الجينيGenetic Polymorhisme

:  مثل Transferasesولكن أيضا مع بعض الـ CYP450يشاهد مع الـ 

UDP-glucuronyl transferases (UGT), Glutathione S 

transferases (GST)

: Genotype مورثة، دائم

Phenotype : التعبير عن الـGenotype ترجمة سريرية، قابل للقياس، غير دائم ،

مستقِلب سريع جدا، سريع، متوسط، بطئ : على األقلنمطان



C- العوامل الفيزيولوجية
العمر :

اختالف النشاط اإلنزيمي بين حديثي الوالدة واألطفال أو كبار السن

الحمل  :

بواسطة الهرمونات الستيروئيدية CYP450تحفيز نشاط الـ 

تحت تأثير البروجسترون( في نهاية الحمل)Conjugationنفص تفاعالت الـ 

ليس هناك دراسات عامة لكن:الجنس  :

اءمالحظة نقص تفاعالت أكسدة االستروجينات والبنزوديازيبينات عند النس

القدرة اإلنزيمية تنقص إلى النصف : بعد انقطاع الطمث

 الحالة الغذائية والوزن

بدية وبشكل خاص النظام الغذائي الفقير بالبروتين والغني بالسكر يخفض نشاط االنزيمات الك

CYP450الـ 

وزيادة تفاعالت الضم CYP450نقص نشاط الـ : السمنة



D- العوامل المرضية

التشمع، التهاب الكبد :  القصور الكبدي

: Eالتأثير حسب 

E > 0,7 : HF        QH ClH F            Css

تثبط نشاط الـ : االنتانات الفيروسيةCYP450



E- األغذية و المشروبات
تناول الطعام

خطورة السميةالكبديةخطورة إشباع اإلنزيمات: E> 0.7تأثير في حال 

يثبط نشاط الـ: عصير العنبCYP450 

الكحول :

(  األدوية النفسية)خطورة السمية لبعض األدوية إشباع اإلنزيمات: التناول الحاد-

CYP2Eتحفيز الـ : التناول المزمن-



II-االستقالب الكبدي  :

الكبدية –الحلقة المعوية -6

أمعاء-صفراء –كبد –أمعاء : حلقة

و التي تخص األدوية ذات االمتصاص الجيد-
تطرح في الصفراء

الصفراويالحموض-

الغلوكورونيكحمضمعالضمتفاعالتعنالناتجةالمستقلبات-

(glucuroconjugates)الـالنβ-glucuronidases(المعويةالجراثيممن)المعوي

األمعاءفيامتصاصهإعادةيمكنالذياالصليالدواءليحررالمستقلبيحلمه



Entero-hepaticالحلقة المعوية الكبدية cycle 

المورفين : مثال

X : morphine

M : metabolite 

glucuroconjugate
X M

Metabolisme
الكبد

الصفراء
M

MX االمعاء

X

عودة االمتصاص
Hydrolysis

البراز



وجود قمتي امتصاص -

-AUC

-F قليال

-t ½ 

T

Log 

Cp

الحلقة المعوية الكبدية 

نتائج عل الحركية الدوائية 

Pharmacodynamicنتائج على الـ 

إطالة التأثير الدوائي 



حويلهتطريقعنالدواءإطراحبتسهيليسمححيويتحولهواالستقالب

قطبيةأكثرمركبإلى

فيقالباالستيحدثأنيمكنلكنلالستقالبالرئيسيالعضوهوالكبد

الجسمفيأخرىأعضاء

السيتوكرومإنزيماتبواسطةالكبدياالستقالبتفاعالتتتمP450

وأدويةدبمواتثبيطهاأوتحفيزهاويمكنمختلفةوركائزأنواعلهاوالتي

مختلفة

يزيولوجية،فمتنوعةلعواملتبعا  بينلألدويةالكبدياالستقالبيختلف

ودوائيةغذائيةوتداخالتوراثية،مرضية،

 Summaryملخص 


