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رمزه :F

 أو موقع )الجزء من الجرعة المعطاة الذي يصل إلى الدوران العام

والسرعة التي تتم بها هذه العملية( التأثير

 يعكس سرعة ومدى وصول العنصر الفعال أو الجزء الفعال من

المنتج الدوائي ليصبح متوافراً في موقع التأثير

التوافر الحيوي للدواء 

Drug Bioavailability 



المعامالت الممثلة للتوافر الحيوي

Temps

concentrations

EVCmax

Tmax

AUC

(Area Under the Curve) Time

Concentrations

EV: Extra Vascular route

AUC :زمن -المساحة تحت المنحني تركيز

Cmax :التركيز األعظمي

AUC :الكمية الواصلة

tmax :سرعة الوصول

Cmax :الكمية والسرعة

Tmax : الزمن الالزم للوصول إلى التركيز األعظمي



زمن-حساب المساحة تحت سطح المنحني تركيز

طريقة أشباه المنحرفات



طريقة أشباه المنحرفات

AUC

زمن-حساب المساحة تحت سطح المنحني تركيز

K



 طريقة أشباه المنحرفات

 االستقراءExtrapolation

AUC 0 -  = AUC 0-t + Ct/k

زمن-حساب المساحة تحت سطح المنحني تركيز
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Ct  :التركيز األخير المقاس

K :ثابت سرعة اإلطراح



التوافر الحيوي 
(  ويةوضع العنصر الفعال تحت تصرف العض)يعكس مفهوم 

 IVالطريق  الوعائي 

تكون جاهزة للتوزع )من الجرعة توضع تحت تصرف العضوية % 100

وبالتالي إلعطاء التأثير الدوائي المرغوب( واإلطراح 

هو الطريق المرجعي 

F = ً100= 1= جزء الجرعة المتوافر حيويا%

EV الطريق الخارج وعائي

..(تحرر وانحالل، تأثير المرور الكبدي األول)+امتصاص مسبق للعنصر الفعال 

X %من الجرعة توضع تحت تصرف العضوية إلعطاء التأثير المرغوب

0  F  1 %0  F  100% أو



العوامل المؤثرة على التوافر الحيوي

ضعيفة، انحاللية : العنصر الفعال....

التحرر واالنحالل/ صعوبة التفكك: الصيغة الصيدالنية

 الـعدم الثبات فيpH المعدي المعوي

حمضية، إنزيميةحلمهة

 تشكيل معقدات

 اختالفات االمتصاص الهضمي

:مرضية-فيزيولوجيةعوامل •

(كبار السن-حديثي الوالدة )العمر -
سوء امتصاص -

 الكبديوالمعوي االستقالباختالف

تثبيط -تحفيز -
تشمع كبد-تليف -

أغذية أو أدوية مشاركة



F يعتمد على :

التخرب في لمعة األمعاء

 الكمية الممتصة من قبل الظهارة المعوية

 االستقالب في الخاليا المعويةEnterocytes 

الصبيب الدموي لألمعاء

 (تأثير المرور الكبدي األول)االستخالص الكبدي

الطريق الفموي : مثال

العوامل المؤثرة على التوافر الحيوي



التوافر الحيوي

الجزء الممتص

f

الجزء المطروح بتأثير المرور 

E: الكبدي األول

f’ : الجزء من الجرعة المتبقي بعد

المرور الكبدي األول 

F = f x f’

F = 0,36 = 36 % : مثال

(متبقي %40)، تأثير مرور كبدي أول شديد (%90)امتصاص جيد

(متبقي %90)، تأثير مرور كبدي أول ضعيف  (%40)امتصاص قليل
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التوافر الحيوي 
 Absolutالمطلق

يويا  حالمتوافرالجزءبتحديديسمح

خارجبطريقمعطىفعاللعنصر

الطريقمعبالمقارنةوعائي

IVالوريديالمرجعي

وريدي/فموي:مثال
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 Relativeالنسبي

يا  حيوالمتوافرالجزءبتحديديسمح

خارجبطريقمعطىفعاللعنصر

مرجعيشكلمعبالمقارنةوعائي

نفسهبالطريقمعطى

ابهينمتشصيدليينشكلينبينمقارنة

الخارجبالطريقيعطيانمختلفينأو

مختلفينبطريقينأونفسهوعائي

محلول/مضغوطة:مثال

تحميلة/مضغوطة



حساب التوافر الحيوي المطلق

F =

o



AUC EV

o



AUC IV

F =

o



AUC x DIVEV

o



AUC IV x DEV

في حال اختالف الجرعتين  
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حساب التوافر الحيوي المطلق

(IV/EV) : في حال اختالف العمر النصفي بين طريقي اإلعطاء

F =

o



AUC x DIVEV

o



AUC IV x DEV

t1/2 IV

x
t1/2 EV



التوافر الحيوي المطلق

0 % Aminosides

10 % Saquinavir

Felodipine

Acyclovir

Morphine

25 % Propranolol

Cefuroxime

Omeprazole

Losartan

50 % Furosemide

50 % Nifedipine

Atenolol

Indinavir

Haloperidol

Ciprofloxacine

75 % Nelfinavir

Pindolol

Lamivudine

Nevirapine

Pefloxacine 

Amoxicilline

100 %

أمثلة



حساب التوافر الحيوي النسبي 

NF =  الشكل الصيدالني الجديد

Ref = الشكل المرجعي

F =

o



AUC x DrefNF

o



AUC ref x DNF



times

(h)

Cp 

(mg/L)

solution

Cp 

(mg/L)

Tablet

0 0 0

0.2 5.35 0.55

0.4 7.49 1.03

0.6 8.21 1.44

0.8 8.29 1.78

1 8.11 2.06

1.5 7.30 2.60

2 6.46 2.86

3 5.03 2.99

4 3.92 2.79

6 2.38 2.08

8 1.44 1.40

10 0.87 0.90

12 0.53 0.56

ملغ عنصر فعال 500:  محلول •

ملغ عنصر فعال 500: مضغوطة•

لى بإجراء دراسة حركية  دوائية تم الحصول ع

:النتائج المعروضة في الجدول المقابل

ن احسب التوافر الحيوي للعنصر الفعال م

المضغوطة بالمقارنة مع المحلول 

تطبيق 

= Cn



زمن-المخططات تركيز

Cp (mg/L)

time (h)

Cp (Log)

time (h)

y = ax + b

a = pente = ke

y = ln conc

x = temps (h)

b = concentration extrapolée 

au temps 0



  tt AUCAUCAUC 00

محلول

AUC0-t = 38.02 mg.h/L

مضغوطة

AUC0- t= 21.57 mg.h/L

AUCt- = 2.12 mg.h/L AUCt- = 2.43 mg.h/L

AUC0- = 40.14 mg.h/L AUC0- = 24.00 mg.h/L
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حساب التوافر الحيوي من المعطيات البولية
∞

[Du]
∞

ير بشكل غ)الكمية الكلية من العنصر الفعال المطروحة في البول :
(متغير

[Du]
∞

EV Dose IV

التوافر الحيوي المطلق          = x

[Du]
∞

iv Dose EV

[Du]
∞

NF

التوافر الحيوي النسبي         =

[Du]
∞

ref

(في حال تساوي الجرعتين)



بعض االعتبارات بخصوص التوافر الحيوي 

 باالستقالبمدى أهمية الضياع

F ضعيفة، لكن فعالية جيدة

البروبرانولول: مثال: فعالومستقلبهدواء •

ديزيبراميناميبرامين: مثال: فعالومستقلبهالدواء غير فعال •

الحلقة الكبدية المعوية :Enterohepatic cycle

االثني عشر الحاجز المعوي الكبد الدوران العام 

الصفراء F > 1

مرضى/متطوعين أصحاء



طرق أخرى لدراسة التوافر الحيوي 
التأثير الدوائي الحاد :Acute pharmacodynamic effect

في حالويستخدماستجابة -يتطلب رسم المنحني جرعة 

عدم وجود طرق لقياس تراكيز الدواء في البالسما أو البول 

المستحضرات الموضعية 

للموسعات القصبية( القسريحجم الزفير)FEV1الـ : مثال

skin-blanching Test  للكورتيزونات الموضعية

المالحظات السريرية :Clinical Observations

الطريقة األقل دقة وتكرارية وحساسية    

فقط في حال عدم إمكانية استعمال أحد الطرق السابقة 

الدراسات المخبرية :In vitro studies

مع التوافر  Invitroتوافق سرعة انحالل الدواء : دراسات انحالل الدواء 

Invivoالحيوي للدواء في العضوية الحية 



متى يطلب إجراء دراسة التوافر الحيوي
  الـالحصول على موافقةFDA دواء جديد قبل التسويق على صيغة

تحديد فعالية وأمان المنتج الدوائي

تأثير الشكل الصيدالني على حركية الدواء

 جية للمكونات الدوائية الفعالة أو األجزاء العالالصيغ الجديدة على

الحاصلة على موافقة ومسموح لها بالتسويق

تحديد التوافر الحيوي ومعايير الحركية الدوائية للصيغة الجديدة    

بالمقارنة مع الصيغة المرجعية

 الـموافقة الحصول علىFDA ق على صيغة الدواء المقترحة للتسوي

Genericكمنتج دوائي 

إظهار التكافؤ الحيوي بالمقارنة مع الدواء المرجعي



Bioequivalenceالتكافؤ الحيوي 

وافرالمتالفعالالعنصروكميةسرعةفيإحصائيا  هاماختالفوجودعدم

أودةوحيوبجرعةنفسهاوبالشروطنفسهابالجرعةإعطائهعندالتأثيرموقعفي

متعددةجرعات

 نفسهأنهما متكافئين حيويا إذا كان لهما التوافر الحيويدوائينيقال عن

 يمكن القول عن منتج دوائي أنهgenericلدواء أخر إذا:

كان له التركيب النوعي والكمي نفسه من العنصر الفعال •

كان له الشكل الصيدالني نفسه•

بة للتوافر تم إظهار التكافؤ الحيوي بين المنتجين الدوائيين بدراسات مناس•
الحيوي



حيوياينمتكافئالدوائيانالمنتجانيعتبر

ندعنفسهالحيويالتوافرلهماكانإذا

يضمنبمانفسهابالجرعةإعطائهما

ستوىمعلىنفسهالتأثيرعلىالحصول

والسالمةالفعالية

تكافؤ حيوي = توافر حيوي متكافئ 

متقاربة للمنتجين الدوائيينTmaxوالـ Cmaxوالـ  AUCالـ 

Bioequivalenceالتكافؤ الحيوي 



العالقة بين حركية وديناميكية الدواء

RELATIONSHIP PK-PD
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التكافؤ الحيوي/ التوافرالحيوي

Tmaxوالـ Cmaxوالـ  AUCضرورة تساوي الـ 

AUC متساوية

Cmax  وTmax  مختلفة

اختالف زمن بدء التأثير وشدة و مدة التأثير 
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اختالف زمن بدء التأثير وشدة و مدة التأثير 



دراسة التكافؤ الحيوي 

  األشخاص المشاركون بالدراسة

 متطوعون أصحاء

إناث/ذكور

 55-18عمر

BMI

على األقل12: العدد

(inter/intra-individualsحسب االختالفات )

اد، فحص طبي، عدم أخذ أي دواء أخر، معرفة النظام الغذائي المعت

الرياضة، التدخين

استبعاد بعض األشخاص من الدراسة



دراسة التكافؤ الحيوي 
 خطة الدراسة

 متصالبة( تصميم)خطة:Cross over :

Latin-Squareطريقة المربع الالتيني •

:  مثال

وائية  بطريقة عشللشخص نفسه يعطى الدواء المختبر والدواء المرجعي •

washالدواء من الجسم إلطراحوبفاصل زمني كافي  out 

الشخص المنتج الدوائي 

1فترة 2فترة 3فترة 

1 A B C

2 A C B

3 B A C

4 B C A

5 C A B

6 C B A



دراسة التكافؤ الحيوي 

 خطة الدراسة

double-blind :ثنائية العمى

ساعات 10: صيام

مل  250:أخذ الدواء مع حجم عياري من الماء

ساعات بعد اإلعطاء4صيام 

 (غذاء-تداخالت دواء )عياريةأو بعد وجبة

 وضعية ونشاط فيزيائي طبيعي

اإلبالغ عن التأثيرات الجانبية وغير المرغوبة



دراسة التكافؤ الحيوي

 خطة الدراسة

 من الـ ≥ %80مدة سحب العيناتAUC(3t1/2بشكل عام)

12–18 عينة

حركية السحب تبعا  للمركب•

نقاط ضرورية للطور النهائي اللوغاريتمي الخطي من 4•

(ثابت سرعة اإلطراح النهائي)المنحني 

 10= الفاصل الزمني بين إعطاء الدوائينXT1/2

(أحيانا البول)الدم : السوائل الحيوية

Period 1 Period 2 Period 3
10 t1/2

10 t1/2

Wash out Wash out



تقييم التكافؤ الحيوي

 سرعة ومدى االختالف فييعتبر المنتجان الدوائيان متكافئين حيويا  إذا كان

% 20امتصاص الدواء منهما ال يتجاوز 

 بتمثيل المعطيات على ورقsemilog  :

للدواء المختبر بالمقارنة مع الدواء Tmaxالـو Cmaxوالـ AUCالـنسبة 

%(125) 1,25وال تزيد عن%( 80) 0,8المرجعي ال تقل عن 

CmaxوالـAUCالـبالنسبة لمعظم األدوية فإن االختالفات في •

سريريةال تملك أهمية % 20حتى 

سه لالختالف بين الطبخات للمنتج نفالمسموحةنسبة مماثلة للنسبة •



التكافؤ الكيميائي

 المكافئات الكيميائيةChemical equivalents : هي منتجات

:دوائية لها

نفسه بالكمية نفسها المكون الفعال•

طريقة اإلعطاء نفسها •

ملغ500عيار الباراسيتامولمضغوطة وكبسولة من :مثال



التكافؤ الصيدالني
 المكافئات الصيدالنيةPharmaceutical equivalents : هي

:منتجات دوائية لها نفس

الشكل الصيدالني •

بالكمية نفسها ( نفس الملح أو اإلستر)نفسه المكون الفعال•

طريقة اإلعطاء نفسها •

ملغ لشركتين مختلفتين  500الباراسيتامولمضغوطتان من :مثال

يمكن أن تختلف ببعض الخصائص مثل:

الشكل•

التعبئة•

(بما فيها الملونات، المنكهات، المواد الحافظة)السواغات•

.....الصالحية زمن انتهاء •



التكافؤ العالجي 

 تعتبر المنتجات الدوائية مكافئات عالجيةTherapeutic 

equivalents :فقط إذا كانت:

متكافئة صيدالنياَ •

متوقع أن تعطي الفعالية نفسها والسالمة نفسها•

ستبدال للمنتجين الدوائيين الفعالية والسالمة نفسها بحيث يمكن ا

أحدهما باألخر

 هي البالسميةباالعتماد على المخططات دراسات التكافؤ الحيوي

إظهار غير مباشر للتكافؤ العالجي


