
ء مفردات مقرر الصيدلة الحيوية وحركية الدوا
المواضيع الرئيسية التي سنتناولها في هذا المقرر:

كل الصيدالني مفهوم الصيدلة الحيوية واالعتبارات الصيدالنية الحيوية في تصميم الش-1

مفهوم التوافر الحيوي والتكافؤ الحيوي -2

مفهوم الحركية الدوائية ومعامالت الحركية الدوائية -3

طريقة الحجرات –حساب معامالت الحركية في حال الحقن الوريدي المباشر -4

حساب معامالت الحركية الدوائية في حال التسريب الوريدي-5

حساب معامالت الحركية الدوائية في حال اإلعطاء الخارج وعائي -6

Absorptionاالمتصاص : أطوارالحركية الدوائية -7

 Distributionالتوزع: أطوارالحركية الدوائية-8

 Excretionاإلطراح الكلوي: أطوار الحركية الدوائية-9

Metabolismاالستقالب : أطوار الحركية الدوائية-10

النظام العالجي المتعدد الجرعات -11

تعديل الجرعات في حاالت القصور الكلوي والكبدي-12



واءمقرر الصيدلة الحيوية وحركية الدالشام الخاصة معة اج

السنة الرابعةكلية الصيدلة               

لمحاضرة األولى                                      ا

ة مفهوم الصيدلة الحيوي

العتبارات الصيدالنية الحيوية فيا

تصميم الشكل الصيدالني
Biopharmacy 

Biopharmaceutical considerations

in drug product design 

(1)

عفراء زريقي. د



مخطط المحاضرة
مقدمة

تعريف الصيدلة الحيوية

 لعلوم األخرىواالصيدلة الحيوية

العوامل المحددة لسرعة امتصاص الدواء

التفكك

االنحالل واالنحاللية

العوامل المؤثرة على تحرر وانحالل الدواء من الشكل الصيدالني الصلب

 (الخواص الفيزيائية الكيميائية للمادة الفعالة)بالدواء عوامل متعلقة

 (المستعملةالسواغاتطبيعة )الصيدالني عوامل متعلقة بالشكل

فحوص تحرر وانحالل الدواء

 شروط فحص االنحالل

 الصيدالنية الحيوية في تصميم الشكل الصيدالنياالعتبارات



المنتج الدوائي....الشكل الصيدالني 
Dosage form ----- drug product 

مادة دوائية فعالة
Active substance

الشرابات، المضغوطات، الكبسوالت، 

........المراهم، التحاميل، الحقن

مقدمة 

الممددات، المفككات، المزلقات، 

.......العوامل الرابطة 

ول للحصبهدف إيصال الدواء تصميم الشكل الصيدالني 

على تأثير موضعي أو جهازي 

دواءالمبادئ الصيدالنية الحيوية إليصال الضرورة فهم 

 Excepientsسواغات 
(مواد مختارة للمساعدة على صياغة الشكل الصيدالني)

+

مفهوم الصيدلة الحيوية

صاد حيوي، خافض مسكن ألم، خافض حرارة،

.....ضغط، مضاد اكتئاب



الصيدلة الحيوية

الدوائيةللمادةةوالكيميائيالفيزيائيةالخواصتأثيريدرسالذيالعلم:الحيويةالصيدلة
بدءحظةلحتى)الجسمالىالدواءإيصالعلىاالعطاءوطريقةالصيدالنيالشكلوتأثير

(االمتصاص

الحيويالتوافرهوالحيويةللصيدلةالرئيسياالهتمامBioavailability:إلىويشير
التأثيرموقعفيالفعالالعنصرتوافرومدىسرعة

الدواءيةوسمالدوائيالتأثيرفيتغيراتإلىتؤديللدواءالحيويالتوافرتغيرات

إلىأوالدورانإلىالصيدالنيالشكلمنالدواءإيصالضبط:الحيويةالصيدلةهدف
المريضةسالموعلىاألمثلالعالجيالتأثيرعلىالحصولتضمنبطريقةالتأثيرموقع



دواء العالقة بين علم الصيدلة الحيوية وحركية ال

وعلم تأثير األدوية

تحرر وانحالل الدواء 

Drug release and

dissolution

امتصاص  الجهازيدواء في الدوران 

Drug in systemic

circulationAbsorption

دواء في النسج

Drug in tissues

استقالبإفراز و

Excretion and

Metabolisme

إطراح 

Elimination

السريريالتأثير الدوائي أو 

Pharmacological or

Clinical effect

توزع

Distribution

Biopharmacy

Pharmacokinetic Pharmacodynamic



 تستعمل دراسات الصيدلة الحيوية طرقIn vitro وIn vivo:

ة إجراءات تستخدم أدوات وأجهز(: في المختبر، في الزجاج)In vitroالطرق •

(دون تضمين الحيوانات المخبرية أو اإلنسان)اختبار 

نات طرق أكثر تعقيدا تستخدم حيوا: (في العضوية الحية)In vivoالطرق •

واإلنسان التجربة

الصيدلة الحيوية



المراحل المحددة لسرعة امتصاص الدواء 
مضغوطة ملبسة

بيسانحالل طبقة التل

تفكك                  تفتت                

حثيرات متجمعة
أجزاء ناعمة 

معلق مائي

إنتشارإنحالل

دواء منحل

مضغوطة  ذات تلبيس نفوذ 

غير منحل 

إنحالل الدواء داخل 

الغالف 

(عبور االغشية الخلوية)امتصاص 

مضغوطة عادية

Disintegration Disagregation



المراحل المحددة لسرعة امتصاص الدواء 
 حررصلب سريع الت)بشكل عام تتضمن مراحل امتصاص الدواء من الشكل الصيدالني  :

(:مضغوطات، كبسوالت

تفكك وتفتت الشكل الصيدالني وتحرر الدواء -1

انحالل الدواء في الوسط المائي المحيط-2

عبر األغشية الخلوية إلى الدوران الدموي الجهازي( العبور)االمتصاص -3

ةفي سلسلة العمليات السابقاألبطأالمرحلة هي : المرحلة المحددة لسرعة االمتصاص

 (:باستثناء األشكال مضبوطة التحرر: )بشكل عام

تفكك الشكل الصيدالني أسرع من االنحالل واالمتصاص •

يكون االنحالل هو المرحلة المحددة لسرعة االمتصاص: األدوية قليلة االنحالل بالماء•

رعةيكون عبور األغشية الخلوية هو المرحلة المحددة لس: األدوية عالية االنحالل بالماء•

االمتصاص

دواء في

الشكل الصيدالني 
تفكك وتحرر أجزاء  دواء 

صلبة 

انحالل 

Disintegration 

Release
Dissolution 

دواء في المحلول 
امتصاص 

Apsorption
دواء في الجسم 



Disintegrationالتفكك 

أجزاء،)غيرةصأقسامإلىالفوريللتحررالمعدالصلبالصيدالنيالشكليتفككأنيجب
(فمويةالالصيدالنيةلألشكالبالنسبةخاصة)الدواءبتحررليسمح(تجمعاتحثيرات،

الختبار(عادةالمضغوطات)الصيدالنياالشكليخضعأنيجب:المتجانسالتفككلضمان
United:مثال):االدويةدساتيرحسبتفكك States Pharmacopiea USP)

البرشام:التفككفحصمنمستثناةالصيدالنيةاألشكالبعضTroches،المضغوطات
chewablللمضغالمعدة tabletsالتحررمعدلةالصيدالنيةواألشكال

لوحدهدميستخقدلكن)الفعالالدواءانحاللسرعةعنمعلوماتيعطيالالتفككاختبار
للـتبعا  االولىالمجموعة)العاليةوالنفوذيةالكبيرةاالنحالليةذاتاألدويةحالفي

Biopharmaceutcal Classification System BCS)



 BCSتصنيف الـ 
مالحظات النفوذية  االنحاللية الصنف 

الدواء بسرعة ويمتص بشكل جيدينحل

عدم توقع حدوث مشاكل بالتوافر الحيوي مع المنتجات 

الدوائية سريعة التحرر

مرتفع

High

مرتفع

High

Class 1

انحاللية محدودة ويمتص بشكل جيدالدواء ذو

التوافر الحيوي محدد بالشكل الصيدالني وسرعة تحرر 

وانحالل المادة الدوائية 

مرتفع

High

منخفض

Low

Class 2

الدواء ذو نفوذية محدودة

التوافر الحيوي يمكن أن يكون محدودا إذا لم يتحرر الدواء 

وينحل في نافذة االمتصاص 

منخفض

Low

مرتفع

High

Class 3

صياغة منتج دوائي قادر على إعطاء توافر حيوي صعوبة

ثابت 

الحاجة إلى طرق إعطاء أخرى 

منخفض

Low

منخفض

Low

Class 4

مل أو أقل من وسط مائي 250تعتبر المادة الدوائية عالية االنحاللية عندما تكون الجرعة العليا منحلة في : االنحاللية

-8يتراوح بين PHوفي مجال  1

عند اإلنسان%90لتصنيف الدواء كدواء عالي النفوذية يجب أن يملك مدى امتصاص أعلى من : النفوذية



االنحالل واالنحاللية

Dissolution and solubility
االنحاللDissolution:ماحلمفيمنحلةالصلبةالدوائيةالمادةبهاتصبحالتيالعملية

االنحالليةSolubility:معينحجمأوكتلةفيتنحلالتيالمنحلةالمادةمنالكتلة

فيالماءمنمل2.786فيتنحلNaClمنغ1:مثال)معينةحرارةدرجةعندالمحلمن

(C°25الدرجة

ءالدواامتصاصأجلمنهامشرطهوالمائيالوسطفيالدواءانحالل:الحيويالنظامفي

 ة التي تؤثر وتحديد عوامل الصياغفحوص االنحاللية للتنبؤ بالتوافر الحيوي يمكن استخدام

على التوافر الحيوي للدواء 

ا من منظمة فحص االنحالل مطلوب لجميع األشكال الصيدالنية الصلبة الفموية المصادق عليه

FDA: Food and Drug Administrationالغذاء والدواء العالمية 

دساتير األدويةحسب الشروط المحددة في فحص االنحالل ضرورة إجراء 



 Rate of dissolutionسرعة االنحالل 

عالقةNoyes Whitneyاالنحالللسرعة:

dC/dt:اللحظةفيالدواءانحاللسرعةt

D:للدواءاالنتشارسرعةثابت

A:الصلبالجزءسطحمساحة

h:الراكدةالطبقةسماكة

Cs:(الدواءانحاللية)=الراكدةالطبقةفيالدواءتركيز

C:المحلفيالدواءتركيز

dC

dt =
DA

h
(Cs-C)

الزمنواحدةفيالمنحلةالمادةكمية:االنحاللسرعة

Drug 

particle

Stagnant 

layer

Cs

C
Solvent 

حسب):االنحاللمراحلNoyes and whitney)

Solidالصلبةاألجزاءسطحعلىالدواءانحالل-1 particlesهذهحولمشبعامحلوالمشكال
Stagnantالراكدةالطبقةيسمىاألجزاء Layer

المرتفعالتركيزذاتالمنطقةمنSolventالمحلباتجاهالراكدةالطبقةفيالمنحلالدواءانتشار-2
المنخفضالتركيزذاتالمنطقةإلى



 من عالقةNoyes whitney نجد أن سرعة االنحالل(in vitro  ) في الزجاج

:  تتأثر بـ( في البيشر)

الخواص الفيزيائية الكيميائية للدواء •

(السواغات المستعملة)الصيغة الصيدالنية •

ب في العضوية الحية وخاصة في األنبوب الهضمي يج:in vivo)المحل المستعمل •

(  أن ينحل الدواء في وسط مائي

اختراق الدواء لجدار األمعاء : في العضوية الحية:in vivo: )قدرة انتشار الدواء•

في الغشاء الدسم والتوزع( D)يتأثر بقدرته على االنتشار ( ذو الطبيعة الدسمة)

(يسهل امتصاص الدواءK oil/waterماء عالي /معامل توزع زيت)

النتشار ازدياد الحرارة يزيد الطاقة الحركية للجزيئات ويزيد ثابت ا: درجة الحرارة•

(D( ) 37حرارة الجسم°C)

مؤديا إلى زيادة ( h)زيادة التحريك ستخفض سماكة الطبقة المشبعة : التحريك •

(حركة المعدة واألمعاء وهي ثابتة إلى حد ما: في الجسم)سرعة االنحالل 

العوامل المؤثرة على سرعة االنحالل 

dC

dt =
DA

h
(Cs-C)



ارقانون فيك لإلنتش–سرعة االنتشار 

فيكانونقFick’s Lowلالنتشار:
dQ/dt:الدواءانتشارسرعة

D:للدواءاالنتشارمعامل

K:ماء/زيتالتوزعمعاملK oil/waterالدواءنفوذيةيحكموالذيالحيويالغشاءفي

A:الغشاءسطحمساحة

h:الغشاءسماكة

CGI:الهضمياألنبوبفيالدواءتركيزGI: Gastrointestinal tube

C:البالسمافيالدواءتركيزP: Plasma

جدار األمعاء

 Pالبالسما  GIاألنبوب الهضمي 

hdt = (CGI - CP)
dQ D  A  K

سرعة االنتشار 

h

D  A  K P = , CGI >> CP Pdt = (CGI )
dQ معامل التفوذيةسرعة االنتشار

Permiability 

Coefficient 



(ادة الفعالةالخواص الفيزيائية الكيميائية للم)عوامل متعلقة بالدواء -1
(Factors related to physical and chemical properties of active 

substance)

(عملةطبيعة السواغات المست)عوامل متعلقة بالشكل الصيدالني -2
(Factors related to excipients used in formulation)

طريقة التحضير-3
(Method of preparation)

العوامل المؤثرة على تحرر وانحالل الدواء من الشكل 

الصيدالني الصلب



لدواءالخواص الفيزيائية الكيميائية ل-أوالً 

 االنحاللية  والـpH

 الثباتية والـpH

أبعاد أجزاء الدواء

 ظاهرة تعدد الشكل



pHاالنحاللية و الـ 
انحالليةالمخطط-pH(Solubility-pH profile):عندالدواءانحالليةتحديدهو

متنوعةفيزيولوجيةpHقيم

أناالعتباربعيناألخذيجبالفمويلإلعطاءالصيدالنيالشكلتصميمعندpHاألنبوب
األمعاءفيخفيفةقلويةأومعتدلةإلىالمعدةفيحمضيةمنتختلفالهضمي

ضعيفةأسسأوحموضهياألدويةأغلب

الـتغيرمعاالنحالليةدرجةتتغيرpHعامبشكلوالتشرددرجةتغيرنتيجة:

منحلملحتشكيل:(المعدة)الحمضيالوسطفيانحالليةأكثرالقلويالدواء•

منحلملحتشكيل:(االمعاء)القلويالوسطفيانحالليةأكثرالحمضيالدواء•

قلويأوحمضيسواغبإضافةاالنحالليةتحسينيمكن

لصوديومابيكربوناتبإضافةانحالليتهتحسنيمكن:ضعيفحمض:األسبرين:مثال



 Ionisationالتشرد 

Weak Basesاألسس الضعيفة   Weak acidsالضعيفةالحموض 

pH= pka + log ([متشرد] [غيرمتشرد] / ) pH= pka + log ([غيرمتشرد] [متشرد] / )

– Hendersson: عالقة Hasselbalch 

(  pKa < 9 > 4)واألسس الضعيفة( pKa <7.5 > 2.5)الحموض الضعيفة درجة تشرد •

pHامتصاص معتمد على الـ الحمض أو األساسpKaاالنبوب الهضمي وعلى  pHتعتمد على 

pHفي درجات متشردة دائما ( pKa≥ 9)واالسس القوية ( pKa≤2.5) الحموض القوية •

امتصاص ضعيفاالنبوب الهضمي والبالسما

غير متشردة دائما  ( pKa≤4)واالسس الضعيفة جدا ( pKa≥7.5) الحموض الضعيفة جدا •

pHاألنبوب الهضمي والبالسما         امتصاص غير معتمد على الـ pHمهما كانت درجات 

pH–االنحاللية 

 الدواء الممتص هو الدواء المنحل وغير المتشرد..........



أساس 
pHامتصاص معتمد على الـ 

pKa141       2       3       4       5      6       7       8       9      10     11      12        13

حمض

pHغير متشرد حسب الـ + متشرد

-

الدواء على درجة تشرده pKو pHتأثير درجة الـ 

وبالتالي امتصاصه 

غير متشرد

غير متشرد

+

متشردpHحسب الـ غير متشرد+

pHامتصاص غير معتمد على الـ 

pHامتصاص معتمد على الـ  pHامتصاص غير معتمد على الـ 



pH pKa log غير متشرد/متشرد التشرد% 

1 3 -2 1 / 100 1

2 3 -1 10 / 100 10

3 3 0 50 / 50 50

4 3 1 100 / 10 90

5 3 2 100 / 1 99

6 3 3 100 / 0,1 99,9

7 3 4 100 / 0,01 99,99

مختلفة  pHالنسبة المتشردة لحمض ضعيف في درجات : مثال



pHالثباتية و الـ 

ثباتيةالمخطط–(Stability-pH profile) pH:تخربسرعةثابتقيمتحديدهو
مختلفةpHقيممقابلالدواء

وتجنبتنبؤالوبالتاليقلويأوحمضيوسطفييتفككالدواءكانإذافيمابمعرفةيسمح
الهضمياألنبوبفيمرورهخاللأوالتخزينخاللتفككه

:pHالـعلىمعتمدثباتمخططلديه:(حيويصاد)االريترومايسين:مثال

المعتدلطالوسفينسبياثابتايكونبينماالحمضيالوسطفيبسرعةالدواءيتخرب
:يمكنوبالتاليوالقلوي

بحموضةالتخربمنلحمايتهامعوياملبسةمضغوطاتبشكلاالريترومايسينتحضير-
المعدة



أبعاد األجزاء 

Particles size
الدواءسطحبمساحةكبيرةزيادةإلىيؤدياألجزاءأبعادتصغير

سرعةكانتالسطحزادكلماالمنحةاألجزاءسطحعلىيحدثاالنحاللأنبما

أكبراالنحالل

ليةاالنحالذاتلألدويةبالنسبةخاصةهامةوتوزعهاالجزيئاتأبعاددراساتتعتبر

،(فطريمضاد)Griseofulvinكريزوفولفين:مثال)الماءفيالضعيفة

nitrofurantoin(حيويصاد)

يمكنبالماءاالنحاللالضعيفةلألدويةبالنسبة:

األجزاءتحرروللمضغوطةالسريعالتفككلضمانمفككعاملإضافة•

األدويةهذهانحالليةوبالتاليالترطيبيزيدأنيمكنسطحيافعالعاملإضافة•



Polymorphismتعدد الشكل 

Polymorphism:عةمتنوبلوريةألشكالوفقاالدوائيةالمادةجزيئاتانتظامأوترتيب

crystal formsتسمىPolymorphs

 ً :أشكالعدةلوصفPolymorphالمصطلحيستخدمحديثا

•Polymorphs:البلوريةاالشكال:مثال)بلوريةأشكالعدةαوβللكلورامفنكول(

•Amorphous forms:البلوريةغيراألشكال

•Solvates:تسمىالماءهوالمحليكونوعندمامامحلعلىالحاويةاألشكالHydrate

)والالمائيالماءأحاديالماء،ثنائياالريترومايسين:مثال)

(erythromycine dihydrate, monohydrate, anhydrate)

•Desolvated Solvates:الـمنالمحلبنزعالمحضرةاألشكالSolvates



الـPolymorphs:مثلةالفيزيائيبخواصهاتختلفولكنهانفسهاالكيميائيةالبنيةتملك:

االنضغاطخصائصالقساوة،الكثافة،االنحاللية،

  ذات:(قاسيةنيةبوذاتثباتاأكثروبالتاليأقلطاقةذات)البلوريةاألشكالتكون(دائما  وليس)غالبا

دواءللكاملغيرامتصاصإلىوتؤديالبلوريةغيراالشكالمنبكثيرأقلالماءفيانحاللية

تركيزأنجدومعلق،بشكلفمويا  يعطىوعندمابلورية،أشكالعدةيمتلك:الكلورامفنكول:1مثال

وأفضلانحالالأكثرβالشكل)المعلقفيβالبلوريالشكلنسبةعلىيعتمدالجسمفيالدواء

(امتصاصا  

(Hydrates)الدواءمعالماءيشكلهاالتيالبلوراتانحاللاختالف:2مثال

•erythromycine dihydrates >monohydrate  >(Anhydrous erythromycin)

•>Ampicillin trihydratesAmpicillinAnhydrous

Polymorphismتعدد الشكل 

: سرعة االنحالل



 يسبب مشاكل خالل تحضير الشكل الصيدليالبللوريتغير الشكل  :

الحثيراتغطضيمنعحتىأوالمضغوطةفيكسريسببقدالبللوريالشكلتغير:مثال

فيالصيدالنيالشكلصياغةإعادةالضروريمنيكونوقدمضغوطةلتشكيل

للدواءمختلفبلوريشكلاستعمالحال

الـبعضPolymorphsثابتةنصفتكونmetastableإلىتتحولأنويمكن

الوقتمعثباتاأكثرأشكال

amorphmetastabcrystale:الكلورامفنكول:مثال

Polymorphismتعدد الشكل 



ءعوامل الصياغة المؤثرة على انحالل الدوا-ثانياً 

للدواءيةالوظيفالخصائصبعضلتؤمنالصيدالنيةالصيغةإلىتضافمواد:السواغات
الصيدالنيوللشكل

سرعةضبطي،المعوالتخريشتخفيفالثباتية،تحسيناالنضغاط،قابليةتحسين:مثال
..........للدواءالحيويالتوافرتحسيناالمتصاص،موقعمنواالمتصاصالتحرر

خاملةالسواغاتتكونأنيجبinertتغيرأنيمكنولكنهاالدوائيالتأثيرحيثمن

(الصيدالنيالشكلمنللدواءالحيويالتوافر)الدواءامتصاصمدىسرعةمن



نحليالذيالوسطبتغييرالدواءانحاللسرعةمنتغيرأنللسواغاتيمكن
الدواءفيه

أمثلة:
علقالممنالدواءانحاللسرعةتخفضوبالتاليالمحللزوجيةترفع:المعلقةالعوامل•

خرتؤوالماءنفورتسبب(المغنزيومشمعات:مثال)للماءكارهةموادمعظمها:المزلقات•
كبيرةبكمياتاستعمالهاعنداالنحاللسرعةتبطئواالنحالل

(بتأثيرهاالتنبؤالصعبمن):سطحياالفعالةالعوامل•
االنحاللسرعةوتزيدالسطحيالتوترتنقص:قليلتركيز
االنحاللسرعةوتنقصالدواءمعMicellesميزالتلتشكيلتميل:كبيرتركز

بالدواءالمحيطالوسطpHيغيرأنيمكن:الصوديومبيكربونات•
لحميشكلالصويومبيكربوناتمعصياغتهعندضعيف،حمض:االسبرينمثال
القلويالوسطفيبالماءمنحل

ءعوامل الصياغة المؤثرة على انحالل الدوا-ثانياً 



 فسهبالتفاعل مع الدواء نالدواء تغير من سرعة انحالل أن للسواغاتيمكن:

أمثلة  :

كربونات الكالسيوم        معقد غير منحل من   + تتراسيكلين•

(سرعة انحالل أقل وامتصاص ضعيف)تتراسيكلينكالسيوم 

•KI + I2KI3 معقد منحل بالماء

ءعوامل الصياغة المؤثرة على انحالل الدوا-ثانياً 



واءمقرر الصيدلة الحيوية وحركية الدالشام الخاصة معة اج

السنة الرابعة كلية الصيدلة               

ثانية المحاضرة ال

مفهوم الصيدلة الحيوية 

االعتبارات الصيدالنية الحيوية في

تصميم الشكل الصيدالني

(2)

عفراء زريقي. د



فحوص تحرر وانحالل الدواء

 في الزجاج فحوص تحرر وانحالل الدواءIn vitro  :

 في سرعة ومدى تحرر وانحالل المادة الدوائية من الشكل الصيدالنيتقاس

وسط مائي بشكل عام وفي شروط خاصة 

فحص االنحالل هو أداة قيمة في:

تطوير الصيغة الصيدالنية•

مراقبة جودة الشكل الصيدالني•

يفالتغيراتكشفعلىقادرا  يكونأنيجبالمناسباالنحاللفحص

حجممثللدواءلوالكيميائيةالفيزيائيةوالتغيراتالتحضير،طريقةالصيغة،

...الشكلتعددالسطح،ومساحةاألجزاء

 لمعظم األدويةمعايير االنحاللاألدوية األمريكي دستوريضع

 وصيغته نوعية للمنتج الدوائيكل طريقة انحالل هي



الفحص المثالي فإن : بشكل عامIn Vitro

(The perfect in vitro dissolution test)

In Vivoللدواء في العضوية الحية يعكس التوافر الحيويهو الذي 

-In vitroالتوافق  In vivo

(CorrelationIVIVC: In vitro- In vivo  )

التراكيزأوالدوائيالتأثيرمثل)للدواءبيولوجيةخاصيةبينعالقةتأسيس

ادةالمعلىالحاويالدوائيللمنتجفيزيوكيميائيةوخاصية(البالسمية

(االنحاللسرعةمثل)الدوائية

فحوص تحرر وانحالل الدواء



 ،يمكن استعمال فحص التحرر واالنحالل من أجلكفحص مراقبة جودة:

تجانس تحرر الدواء من طبخة إلى أخرىمراقبة •

Batch-to-batch drug release uniformity

 Stability(                                              ثبات الدواء)الثباتية •

د والتغيرات ما بعمستوى مخبري إلى مستوى صناعي نقل اإلنتاج من •

الموافقة 

Scale-up,and postapproval changes (SUPAC)

التنبؤ بجودة أداء المنتج في العضوية الحية •

Predicting in vivo performance  

فحوص تحرر وانحالل الدواء



شروط فحص االنحالل 

تطوير فحص انحالل مناسب يتطلب تجريب:

أنواع مختلفة من أجهزة االنحالل-1

(الوسطpHبما فيه حجم الوسط ودرجة )أوساط مختلفة -2

سرعات تحريك مختلفة-3

خدامهايتضمن دستور األدوية األمريكي قائمة لمختلف أجهزة االنحالل الممكن است

معايير انحالل مقبولة حالما يتم الحصول على فحص انحالل مناسب، يتم تحديد

ة الدواء نسب: مثال)للمنتج الدوائي ولصيغته تستعمل لتحري مشاكل الصياغة 

(دقيقة30المنحلة خالل 



USPأجهزة االنحالل في الـ 



 تفكك وتحرر المنتج الدوائي( نمط)لسلوك المالحظات البصرية

رأنماط التفكك والتحرر يمكن أن تشير إلى اختالفات في التحضي•

هامة خاصة خالل تطوير طريقة  فحص االنحالل واختيار الصيغةتعتبر•

األمثل

حجم وشكل وعاء االنحالل

الشكل يمكن أن يكون ذو قعر دائري أو مسطح•

مل1000–500يتراوح حجم الوسط عادة بين •

سعة األدوية ذات االنحاللية الضعيفة يمكن أن تتطلب استعمال أوعية ذات•

لمالحظة االنحالل( مل2000حتى )كبيرة 

شروط فحص االنحالل 



Sink conditions : مصطلح يشير إلى الحجم الزائد للوسط الذي يسمح

للدواء باالنحالل بشكل مستمر

ثالث أضعاففإن كمية الوسط المستعملة يجب أن  ال تقل عن : USPحسب الـ •

الكمية المطلوبة لتشكيل محلول مشبع من المادة الدوائية

 سرعة التحريك وطبيعة الـstirrer(المازج:)

يجب ضبط سرعات التحريك وتختلف الشروط تبعا  للمنتج الدوائي•

تسمح بشكل أفضل بتمييز( دقيقة/دورة75–50)سرعات التحريك المنخفضة •

عوامل الصياغة التي تؤثر على االنحالل

كرارية يمكن أن نحتاج للسرعات العالية لبعض الصيغ الخاصة للحصول على ت•

لسرعات التحرر

معين المعلقات الحاوية على عوامل رافعة للزوجة يمكن أن تتوضع في مكان: مثال

يع عندما تكون سرعة التحريك منخفضة جدا  ويتم تبديدها بالتحريك السر

شروط فحص االنحالل 



درجة حرارة وسط االنحالل

يجب ضبط وتجنب تغيرات درجة الحرارة•

°37Cيتم إجراء معظم فحوص االنحالل بدرجة حرارة •

°32Cلكن بالنسبة للمنتجات الدوائية الجلدية يوصى بدرجة حرارة •

شروط فحص االنحالل 



 طبيعة وسط االنحالل

الشكل يجب األخذ بعين االعتبار انحاللية الدواء والكمية الكلية للدواء في•

(  sinkيجب المحافظة على شروط )الصيدلي 

ما هو وسط االنحالل األفضل؟  •

deaeratedالماء المنزوع الهواء - waterأو

أو( pH=4-8)محلول مائي موقى -

-0,1N HCl

وقاء فوسفات-

عصارة معدية مقلدة، عصارة معوية مقلدة-

لمتوقع أن يختلف تبعاً لطبيعة المنتج الدوائي، وموقع األنبوب الهضمي ا

ينحل فيه الدواء

شروط فحص االنحالل 



 أجهزة االنحالل

ال يمكن استعمال جهاز واحد أو فحص واحد لجميع المنتجات الدوائية•

الل األكثر يجب أن يفحص كل منتج دوائي بشكل منفرد باستخدام فحص االنح•

In vivoتوافقا  مع التوافر الحيوي 

لموجودة نسبة معينة من الكمية ابشكل عام يبين أن : تقرير فحص االنحالل

. في المنتج الدوائي يجب أن تنحل خالل مدة معينة من الزمن

مضغوطة عمليا  يمكن أن تختلف الكمية الكلية للدواء في المنتج الدوائي من•

إلى أخرى

للحصول على اختبار عدد من المضغوطات من كل طبخةيجب 

سرعة انحالل ممثلة للمنتج 

شروط فحص االنحالل 



ملخص 

الشروط المؤثرة على تحرر وانحالل الدواء 

المادة الدوائية:
حجم األجزاء•

تعدد الشكل •

مساحة السطح•

اللالكيميائية في وسط االنحالثباتية•

صيغة المنتج الدوائي•

، العوامل المعلقة،الخالمزلقات)السواغات

)...........

الجهاز المستعمل

الوسط
الحجم•

pHالـ•

المحالت المساعدة المضافة، اإلنزيمات،•

العوامل الفعالة سطحيا 

حرارة الوسط•

الحركية المائية
سرعة التحريك•

شكل وعاء االنحالل•

موضع المضغوطة في الوعاء•

•Sinkers(بالنسبة للمنتجات()ثقالة

(الطافية أو التي تلتصق على جدار الوعاء



االعتبارات الصيدالنية الحيوية

 الفعاليةوالسالمةاالعتبارات الرئيسية في تصميم المنتج الدوائي هي
(Safety and efficacy)

تضمنعبارة عن توافق بين عوامل مختلفة ت:المنتج الدوائي النهائي  :

الفيزيائية الكيميائيةصواالخ•

الدوائيةالحرائك•

األهداف العالجية•

التصنيع•

التكلفة •

تقبل المريض•
.

.

.

.



اعتبارات متعلقة بالدواء

الخواص الفيزيائية والكيميائية للدواء

واغاتالثباتية الكيميائية أو التفاعالت الكيمائية مع بعض الس

وطريقة تحضيره الشكل الصيدالني وعلى نعتؤثر

بشكل هدواء يمتلك انحاللية ضعيفة في الماء ويراد تحضير: مثال•

من هذا الدواءل تحضير ملح منحمحلول حقني 



الحرائك الدوائية للدواء

:مهم لتقديرنمط الحركية الدوائية للدواء •

من الدواء في المنتج الدوائي ( لجرعةا)الكمية المناسبة-

التي ستحافظ على مستوى الدواء المرغوب في الجسمسرعة التحرر -

كرار تطوير شكل صيدالني مناسب بما في ذلك حجم الجرعة وت

اإلعطاء للحصول والمحافظة على التركيز الدوائي الهدف

مكن من يمع أقل ماالفعالتحدد التركيز البالسمي التي النافذة العالجيةالبقاء ضمن )

(التأثيرات الجانبية



قد يكون ضعيفا بسبب:التوافر الحيوي للدواء:

:ثبات الدواء في المجرى المعدي المعويعدم •

إضافة وقاء للصيغة 

pHات الـ استعمال تلبيس معوي للشكل الصيدالني سيحمي الدواء من التخرب في درج

المنخفضة

عضلي بدال  من الفموي Gسلينبنالمثال : طريقة إعطاء بديلة للدواء 

:االستقالب بأنزيمات األنبوب الهضمي أو الكبد•

البروبرانولول:مثال: إلى جرعة أعلىالحاجة 

أدوية تمتص جزئياً فقط بعد اإلعطاء الفموي•

فلورا موضعي لألمعاء أو يغير التخريشبقايا دواء في األنبوب الهضميترك ت

شكل صيدالني جديد مع إعطاء الدواء بطريق بديل 

بدل فمويمنتج دوائي حقني: لامث

الحرائك الدوائية للدواء



االعتبارات المتعلقة بالجرعة:

اختالفات كبيرة مابين األفراد في حركية الدواء وتوافره الحيوي•

توفر المنتج الدوائي بجرعات متعددة 

للسماح بإعطاء جرعات مجزأةعلى بعض المضغوطاتكسرخط 

سواغات تبعا  لمقدار الجرعة وال: حجم وشكل المنتج الدوائي الفموي الصلب•

المضافة المطلوبة 

ضمان سهولة البلع

(مضغوطة لها شكل كبسولة: caplet: )مثال

الحرائك الدوائية للدواء



تكرار الجرعة:

سريعة عمر نصفي لإلطراح قصير أو تصفية)دواء يملك مدة تأثر قصيرة •

(   من الجسم

إعطاء الدواء بتكرار أكبر

راكيز الدواء لتقليل التردد في ت)المنتجات الدوائية مطولة التحرر تفضيل 

(البالسمية وتحسين التزام المريض

الحرائك الدوائية للدواء



االعتبارات الفارماكوديناميكية 
(:اعتبارات التأثير الدوائي)العالجية عتباراتالتتضمن ا
االستجابة العالجية المرغوبة •

التأثيرات الجانبية وتواترنوع•

لسمية للدواءاالتأثيرات •

 هالمنتج الدوائي الذي يجب تصنيعنوع على لهدف العالجيايؤثر

دواء للسريع حرر يسمح بتيجب أن يصاغ بحيث : أمراض حادة دواء لمعالجة •

بدء تأثير سريعسريع          امتصاص 

بشكل أقراص تحت اللسان لمعالجة الذبحة الصدريةالنتروغليسرين: مثال

ة يدليالصتفضل األشكال : في معالجة بعض األمراض المزمنةلالستعمال الوقائي دواء •

.المديدة أو مضبوطة التحرر

الربو بعض أدوية : مثال

ل في بعض الحاالت يمكن تضمين مكون ذو تحرر فوري ضمن شكل صيدالني مطو•

.دواءالتحرر للسماح بالحصول على بدء تأثير سريع متبوع بتحرر بطيء مطول لل



اعتبارات متعلقة بالمريض

 يجب أن يكون المنتج الدوائي مقبوال  من قبل المريض

االلتزام الضعيف للمريض يمكن أن ينتج عن  :

:مواصفات سيئة للمنتج•

صعوبة البلع-

رائحة غير مريحة-

طعم مر للدواء-

(  نماذج تغليف جديدة)أو تكراره /متطلبات غير عادية ألخد الدواء و-

:فارماكوديناميكيةعوامل •

تأثيرات جانبية-

تحسسيةردة فعل -



طريق إعطاء الدواء
ني بعين عند تصميم الشكل الصيدالني للدواء يجب أن يأخذ المصنع الصيدال

:  االعتبار

طريقة اإلعطاء المقصودة1-

مقدار الجرعة-2

والصبيبة الغشائيالنفوذيةوالتشريحية لموقع اإلعطاء مثل الفيزيولوجيةالمواصفات -3

.الدموي

الفيزيولوجية، وجود السوائل pHالخواص الفيزيائية الكيماوية للموقع مثل الـ -4

.أو الشكل الصيدالني/ وفي موقع اإلعطاء بسبب الدواء التبدالت-5


