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 امتصاص الدواء بالطريق الفموي
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مساحة سطح األمعاء الدقيقة
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 للدواء على( سرعة ومدى امتصاص)الجهازي يعتمد االمتصاص  :

......البللوريةاالنحاللية، حجم الجزيئات، الحالة)للدواء الصفات الفيزيائية الكيميائية -1

........محلول، معلق، مضغوطة)خصائص الشكل الصيدالني المستعمل -2

للطريق  بالنسبة: مثال)االمتصاص لموقع والفيزيولوجيةالخصائص التشريحية -3

ركة مساحة االنبوب الهضمي، سرعة التفريغ المعدي، ح: تتضمن هذه العوامل: الفموي

(، والتدفق الدموي إلى موقع االمتصاصGI mobilityاالنبوب الهضمي

االمتصاص 
تعريف

دموي عملية انتقال العنصر الفعال من موقع اإلعطاء إلى الدوران ال

(موقع سحب العينات)الجهازي 
The transport of active substance from the site of administration 

to the blood circulation



االمتصاص  

الخصائص الفيزيائية الكيميائية للعنصر الفعال  •

الغشاء الخلوي  ( طبيعة)الفيزيائية الكيميائية الخصائص•

 مرور الدواء عبر األغشية انتقال الدواء من موقع التطبيق إلى الدوران يتطلب

: والذي يعتمد علىالخلوية والحواجز الفيزيولوجية 

الغشاء الخلوي 

بروتين ناقل

بروتين سكري 

Glycoprotein

فوسفوليبيدات

ثنائية الطبقة

الجزء المحب للماء

الجزء الكاره للماء



المرور عبر األغشية 

االنتشار 

Diffusion

النقل الفعال

Active

Transport

النقل بالحويصالت

Vesicular 

Transport 

المنفعل

Passive

الميسر

Facilated
االحتساء

Pinocytosis

البلعمة

Phagocytosis



Passive Diffusion  االنتشار المنفعل

  (منفعلة أو سلبية)عملية غير معتمدة على الطاقة

  عملية االمتصاص الرئيسية لمعظم األدوية

 قانونFick لالنتشار

 (يزيسمح بالحفاظ على فرق الترك)التدفق الدموي

Transcellular عبر الخاليا

Paracellular  بين الخاليا

500)الجزيئات القطبية ذات الوزن الجزيئي األصغر من بعض )

 لتدرج مرور جزيئات الدواء بشكل عفوي عبر الخلية أو حولها  تبعا

من المنطقة المرتفعة التركيز إلى المنطقة ) Concentration gradientالتركيز

(المنخفضة التركيز

dQ/dt :سرعة االنتشار

D : معامل انتشار الدواء

A : (مثال االثني عشر)مساحة سطح الغشاء

K : معامل التوزع الزيتي المائي للدواء

h : ان ردالدواء ينتشر بسرعة عبر ج) سماكة الغشاء

حاجز بينما ببطء عبر ال( الشعيرات)االوعية الدقيقة 

الدماغي 

CGI- Cp :فرق تركيز الدواء بين موقع االمتصاص

وفي البالسما ( مثال االنبوب الهضمي)

dQ 

dt 
= 

DAK

h
(CGI- Cp)



( اكبر    أسهل انتشارا  Kاألدوية االكثر انحاللية بالزيت تملك قيمة ) Solubilityاالنحاللية •

( الجزيئات االصغر أسهل انتشارا  )حجم جزيئة الدواء •

(متشردة أسهل انتشارا  الالجزيئات غير )درجة التشرد •

(عبر الغشاءصعوبة االنتشار)االرتباط بالبروتين •

الماء والجزيئات الصغيرة والمنحلة بالدسم تستطيع عبور الغشاء

بينما الجزيئات الضخمة والقطبية

ال تستطيع عبور الغشاء الخلوي مثل البروتينات واألدوية المرتبطة بالبروتين

Passive Diffusionاالنتشار المنفعل 
الخصائص الفيزيائية الكيميائية للدواء



Facilated Diffussion  ( الميّسر)االنتشار المسّهل

 ع إلى منطقة انتقال جزيئات الدواء من منطقة التركيز المرتف)تدرج التراكيز يتبع

ال تحتاج إلى طاقة(        التركيز المنخفض

 ناقللكن النقل يتم بواسطة(Carrier-mediated transport  )

:  وبالتالي فهو 

وجود عدد محدد من النواقل وكل مواقع )saturableقابل لإلشباع نقل •

(االرتباط على الناقل يمكن أن تكون مشغولة إذا كان تركيز الدواء عاليا

لألدوية حسب بنيتها Selectiveانتقائي نقل •

(بين االدوية ذات البنية المشتركة) Competitionتنافسيبدي •

 يلعب دورا  صغيرا  جدا  في امتصاص األدوية

االنتشار المسهل للغلوكوز بواسطة النواقل : مثالGLUT 5  ،GLUT2



Active Transport النقل الفعال
 ة المرتفعة من المنطقة المنخفضة التركيز إلى المنطق)عكس تدرج التركيز انتقال الدواء

يحتاج الى طاقة(          التركيز

 عملية معتمدة على الطاقة(energy-dependent transport )

 وبالتالي فهوناقل متخصص يتطلب وجود  :

قابل لإلشباع نقل •

ابهة لألدوية ذات البنية المش)انتقائية عالية ذو •

(فسهلمواد طبيعية منقولة بشكل فعال بالناقل ن

هة سوف االدوية ذات البنية المتشاب)تنافسيبدي •
(تتنافس على مواقع االرتباط على الناقل

Transporter   examples 

Amino acid transporter           Gapapentine 

L-dopa 

Oligopeptide Transportrer       Cefadroxil 

Lisinopril 

Monocarpoxylic acide Salicylic acid 

transporter                           Pravastatin

النقل الفعال للغلوكوز بالناقل : مثالSGLT 

، حموض أمينية+Ca+2   ،Na+ ،Kالنقل الفعال للـ 



Membrane Transporters الغشائية النواقل

 لها دور هام في الحركية الدوائية(ADME ) نظرا  لوجودها في العديد من األنسجة

..…على مستوى األمعاء، الكلية، القلب، الكبد، الحاجز الدموي الدماغي )

توجد عدة عائالت من هذه النواقل أهمها  :

- ABC Transporters  (ATP-binding cassette)

- Organic AnionsTransporters (OAT)

- Organic polypeptidic anions Transporters (OPAT)

- Organic Cations Transporters (OCT)

SLC: 

Solutes 

Carriers 



ABC TRANSPORTERS 

 عائلة كبيرة تضم سبع تحت عائالت  منA الىG

ABCA# ATP-binding cassette, sub-family A (ABCA1 … A13)

ABCB# ATP-binding cassette, sub-family B  (ABCB1 = MDR = P-gp)

ABCC# ATP-binding cassette, sub-family C  (ABCC1-9:MRP 1-9)

ABCD# ATP-binding cassette, sub-family D (ALD)

ABCE# ATP-binding cassette, sub-family E (OABP)

ABCF# ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20)

ABCG ATP-binding cassette, sub-family G (ABCG2 =BCRP)



ABC TRANSPORTERS
Permeability-glycoproteine(P-gp, ABCB1, MDR)

 170الوزن الجزيئي kDa

 1: عند االنسان : المورثة  المعطية للبروتينMDR

mdr1a, mdr1b: المورثتين: عند القوارض 

بروتين ضخ : دورهEfflux Protein( يضخ ركائزه من الوسط الداخل خلوي إلى خارج الخلية

)مسبباً نقص التراكيز الخلوية

 Hamsterفي خاليا من مبيض الـ(1976في عام  Juliano et Lingاكتشف من قبل •

(المقاومة على المعالجة بالكولشيسين

Multi Drug Resistance: MDRدور في ظاهرة المقاومة المتعددة األدوية  

(تتطور مقاومة تجاه األدوية)وبالتالي دور كبير في مجال معالجة السرطان 

....ة، الدماغ االمعاء، الكبد، الكلي)فيما بعد تبين أنة يوجد بالحالة الطبيعية في مختلف األعضاء •

للعديد من األدوية  ADMEدور في الحركية الدوائية 

لمعة األمعاء، الدم

الوسط الداخل 

خلوي 



(P-gp, ABCB1)

(BCRP, ABCG2)

•BCRP: Breast Cancer Resistance 

Protein    

•P-gp: Permeability-glycoprotein

ABC (ATP binding، من عائلة النواقل ( Pompe d’efflux)ناقل ضخ • Cassette)

multidrug»زيادة وجوده في الخاليا السرطانية             ظاهرة المقاومة المتعددة األدوية • resistance »

.في األنسجة السليمة                   تدخل في الحركية الدوائية فيزيولوجيوجود •

(لمعة االمعاء، الدوران الدموي)الوسط الخارج خلوي 

الوسط الداخل خلوي

ADP +PiATP

ADP +PiATP

ABC(P-gp, BCRP…)النواقل 



•P-gp: Permeability-glycoprotein

ABC (ATP binding، من عائلة النواقل ( Pompe d’efflux)ناقل ضخ • Cassette)

multidrug»زيادة وجوده في الخاليا السرطانية             ظاهرة المقاومة المتعددة األدوية • resistance »

.في األنسجة السليمة                   تدخل في الحركية الدوائية فيزيولوجيوجود •

(P-gp, ABCB1)

(BCRP, ABCG2)

•BCRP: Breast Cancer Resistance 

Protein    

(لمعة االمعاء، الدوران الدموي)الوسط الخارج خلوي 

xx

ABC(P-gp, BCRP…)النواقل 

الوسط الداخل خلوي



P-glycoprotein (ABCB1)

:  من ركائزه

…colchicine, vinblastine, taxoide: أدوية مضادة للسرطان -

السيكلوسبورين : مثبطات المناعة-

ديجوكسين -

(  Anti HIV)أدوية مضادة لاليدز -

Ivermectine: مضادات الطفيليات -

.............



Vesicular Transport  النقل بالحويصالت
عملية ابتالع الجزيئات الضخمة والمواد المنحلة من قبل الخلية ونميز بين :

•Pinocytosis ( :االحتساء )يناتابتالع السوائل الحاوية على جزيئات ضخمة منحلة مثل البروت

امتصاص الغلوبولينات المناعية عند حديثي الوالدة  : مثال

•Phagocytosis  (البلعمة ) ابتالع االجزاء الكبيرة(عادة للبكتريا من قبل الـMacrophages )

 يمكن أن تكون العملية :

-Endocytosisنقل الى داخل الخلية

-Exocytosis نقل الى خارج الخلية

نقل االنسولين من خاليا البنكرياس الى الدوران الدموي :  مثال

االحتساء

االحتساء المتواسط بالناقل 

(مثال نقل الترانسفيرين) 

البلعمة 



 Port Transportالنقل عبر الثقوب 

(تنتشر)خاللهاتمرالبروتيناتبعضتشكلهاالغشاءعبرقنواتأوثقوبوجود

منراكببسرعة(االدويةوبعضالسكاكر،اليوريا،الماء،)الصغيرةالجزيئات

االخرىالغشاءأجزاء

الكبدإلىوالتقاطهالألدويةالكلوياالطراحلتفسيرخاصةالعمليةهذهاقترحت

Ion-pair Formationالشارديتشكيل الزوج 

التشردالعاليةاألدوية(قيمذاتPkaطرفية)الـقيمكلفيبشحنتهاتحتفظpH
-Ionارديالشالزوجيتشكلمعاكسةشاردةمعالدواءشاردةترتبطفعندما،الفيزيولوجية

Paireعبربراكبسهولةينتشرأنيمكنوبالتاليمعتدلةالكليةشحنتهتكونوالذي

امتصاصهيسهلمماالغشاء

Oleicولييكاألحمضمعمعقديشكلقلويدواء:البروبرانولولمثال acid
(C18H34O2)(الزيتحمض)



امتصاص الدواء بالطريق الفموي 

Oral Drug Absorption

 القناة الهضمية تبدأ من الفم

المريوحتى الشرج 

المعدة

االثني عشر= العفج  الصائم 

الدقاق 

الكولون

المستقيم 

الفم 

أيام 5–0.4:زمن المرور الكلي

متضمنا التفريغ المعدي، المرور)

(في األمعاء الدقيقة  وفي الكولون

هي الموقع االهم لالمتصاص: األمعاء الدقيقة

األوردة المساريقية

وريد الباب 

الوريد األجوف السفلي

عجميمناألدويةتمتصأنيمكن

فالتجويمنالهضميةالقناةأجزاء

شروطلكنالمستقيموحتىالفموي

بحستختلفاالمتصاصوسهولة

مساحة:الهضمياألنبوبأجزاء

درجةالدموي،الصبيبالسطح،

الحموضة



7pH= التجويف الفموي

: pH=5-6المري

: pH= 1,5-2  (في حال الصيام6-2ومن ( ) في حال الطعام) المعدة

: pH = 6-6,5 ( العفج)االثني عشرduodenum

pH = 6,5-7: الصائمJejunum

: pH = 7 الدقاقIleum

: pH =5,5-7 الكولونColon

: pH =7 المستقيمRectum

االنبوب الهضمي  pH–االمتصاص المعوي 



مساحة سطح األمعاء الدقيقة -االمتصاص المعوي

X 3

X 30

X 600

االعور

عروة معوية 

(االمعاء الدقيقة)

الزغابات 

المعوية 

Villosity

الزغابات 

المعوية 

الخلية  المعوية

Enterocyte 

ة الزغيبات المعوي

Microvillosity 

الحافة

المخططة 

لمعة االمعاء

 Kerckringطيات 

3300 Cm2

100000 Cm2

100000 Cm2

2000000 Cm2

جدار االمعاء



ABCB1PepT1

H+

Di- tri-

peptides

Amino 

acides Glucides

ATP         

ADP+Pi

ABCG2

ATP         

ADP+Pi

Lipides

 Enterocytesالخاليا المعوية–االمتصاص المعوي 
الـEnterocytes:باالمتصاصالمتخصصةالمعويةالخالياabsorprtive cell

علويقطب:األقطابمختلفغشاءذات:مستقطبةخالياapical pole(الزغيباتيحوي

BrushالـتشكلوالتيMicrovillocityالمعوية Borderالنواقلمنالعديديحويوالذي)

Basalسفليوقطب Poleجانبيوقطبمختلفةنواقلأيضا  يحويLateral Pole

المحكمبالرباطبينهافيماترتبطTight junction(الجانبيالقطبأعلى)العلويالقطبمستوىفي

Na+
ATP

ADP + Pi

K+

2K+

3Na+

الرباط

المحكم



Enetric nervous system

Matures enterocytes

Endocrine cells

Mucous cells

D
if
fe

re
n

ti
a

ti
o

n
 a

x
is

Exfoliation

Villi

Mucosa

Sub-mucosa

Crypts
Undifferentiated cells

 Intestinal epithelium is a sheet of different functionally cells الظهارة المعويةEpitheliumهي طبقة من الخاليا ذات الوظائف المختلفة



ً  epitheliumاختالف بنية الطبقة الظهارية  لموقع األنبوب الهضمي تبعا



االمتصاص المعوي 

وزمن التفريغ المعديحركة المعدة
 اختالفات حسب:

األشخاص

(األطعمة الدسمة والمشروبات الباردة تؤخر التفريغ: مثال)األغذية 

(يغيسرع التفر: تؤخر التفريغ، الميتوكلوبراميد:مضادات الكولين، االيتانول)األدوية 

(يبطئ التفريغ)أو يساري ( يسرع التفريغ)استلقاء يميني : وضعية الجسم

(التوتر يسرع، االكتئاب يبطئ)الحالة العاطفية 

    األمعاء هي المكان األفضل لالمتصاص          تأخر التفريغ المعدي يبطئ سرعة

(  ينثابتة بالوسط الحمضي مثل البنسلالتخرب االدوية غير )وربما شدة االمتصاص 

تأخير زمن بدء التاثير الدوائي 

 مليمتر عادة ال تحتبس في المعدة1السوائل والجزيئات أقل من

 6-3ى مثال المضغوطات والكبسوالت يمكن أن يتأخر تفريغها حت: الجزيئات الكبيرة

ساعات بوجود الطعام في المعدة  



  حركة األمعاءPeristalsis  : تؤمن مزج، وحمل الجزيئات بتماس مع الخاليا المعوية

وبالتالي تحسين االمتصاص

.......اختالفات حسب االشخاص، االمراض، األدوية -

 لالمتصاص أو ما يسمىالمكان المفضل زمن التماس يجب أن يكون أطول ما يمكن في

 Absorption windowنافذة االمتصاص 

ة والدوائية زمن عبور الدواء في األمعاء الدقيقة  يختلف حسب الخصائص الفيزيوكيميائي

(  صيام أو طعام )للدواء، نوع الشكل الصيدلي، العوامل الفيزيولوجية 

 زمن عبور االمعاء الدقيقة: بشكل عام :Small Intestin Transit Time ( SITT)      :

حالة الصيام  : ساعات3-4

حالة الطعام : ساعة 8-12

 صة زمن بقاء أقل للدواء في االمعاء وبالتالي فر(          االسهال: مثال)الحركة العالية

امتصاص أقل 

حركة األمعاء -االمتصاص المعوي



تروية األنبوب الهضمي  :

L/min  0,15: المعدة : الصبيب الدموي

      L/min 1: األمعاء

ضروري لنقل الدواء الممتص الى الدوران العام

 ب قصور القل: كما في حالة االمراض القلبية مثال )نقص الصبيب الدموي لألمعاء

وافر يؤدي إلى نقص سرعة إزالة الدواء من االمعاء وبالتالي نقص سرعة الت(  االحتقاني

الحيوي للدواء    

ل وصولهامرور الجزيئات عبر األوردة المساريقية، ووريد الباب الكبدي ثم الى الكبد قب

إلى الدوران العام            تأثير المرور الكبدي األول

الصبيب الدموي -االمتصاص المعوي



االمتصاص المعوي

غذاء -تداخالت دواء 
:  تأثير الطعام على االمتصاص وبالتالي التوافر الحيوي لألدوية يضم•

:  تأخير التفريغ المعدي-

بشكل عام التوافر الحيوي أفضل في حال معدة فارغة ومع كأس من الماء

: تحريض اإلفراز الصفراوي-

(griseofulvinمثال )تحوي أمالح صفراوية تساهم بزيادة انحاللية االدوية المنحلة بالدسم الصفراء

المجرى الهضمي  pHتغيير -

:زيادة التدفق الدموي الحشوي-

من الصبيب القلبي بعد الوجبات % 28يزداد التدفق الحشوي والذي يمثل 



: تغيير استقالب المواد الدوائية في لمعة األمعاء-

CYP450نزيمات االستقالبإعصير العنب يزيد التوافر الحيوي غالبا بتثبيط : مثال

:  تبدالت الحركة الحوية لالمعاء-

بعض األغذية تسبب اضطراب بالجهاز الهضمي قد تزيد احتمال حدوث االسهال

دة الدوائية    تفاعالت فيزيائية أو كيميائية بين مكونات الوجبة والشكل الصيدالني أو الما-

لتتراسيكلينتتراسيكلين مع الحليب والمواد الحاوية على الكالسيوم نتيجة استخالب ا: مثال

بطاء التفريغ المعدي وتأخر الوصل الى العفجإ: المضغوطات الملبسة معويا 

(ثابتلى العفج وتعطي امتصاص منتظم وإالتأخير   تتفتت بالمعدة وتصل : لكن)

:  تداخالت على مستوى النواقل-

مع الحموض االمينية  L-dopaتناقس: مثال-

االمتصاص المعوي

غذاء -تداخالت دواء 



يمكن أن يحدث التداخل على مستوى :

: التفريغ المعدي•

ي تبطئ التفريغ المعد: مضادات االكتئاب ثالثية الحلقة،مضادات الكولين: مثال

:  االنحاللية•

المعدة ويقلل من انحالل pHاعطاء بيكربونات الصوديوم مع  التتراسيكلين يرفع : مثال

(  التتراسيكلين

اص نقص امتص: مع مضادات الحموضة( مضاد لتجمع الصفيحات)التيكلوبيدين 

%(20التيكلوبيدين حوالي 

:  الحركة المعوية•

دياده معواز( يسرع حركة االمعاء)نقص امتصاص الديجوكسن مع الميتوكلوبراميد : مثال

مضادات الكولين

......تداخالت على مستوى النواقل •

االمتصاص المعوي
دواء-تداخالت دواء 



تأثير الحالة المرضية على امتصاص الدواء 

 يمكن أن يتأثر امتصاص الدواء بالحالة المرضية التي قد تسبب تغيرات في:

الصبيب الدموي لألمعاء-1

الحركية المعدية المعوية  -2

زمن التفريغ المعدي-3

4-pH المعدة مما يغير من انحاللية الدواء

5-pH األمعاء مما يغير من درجة التشرد

نفوذية جدار األمعاء -6

إفراز الصفراء -7

إفراز اإلنزيمات الهاضمة -8

تبدالت في مكونات الفلورا المعوية -9



تأثير الحالة المرضية على امتصاص الدواء 
أمثلة 

ويةصعوبة البلع وانخفاض شديد في الحركية المعدية المع( : مراحل متقدمة: )داء باركنسون

نقص االمتصاص

ذات التاثيرات .( .اميبرامين، اميتريبتلين،)المرضى على مضادات االكتئاب ثالثية الحلقة : االكتئاب
(:   anticholinergic)الجانبية المضادة للكولين  

اص نقص الحركة المعدية المعوية وحتى االنسدادات المعوية          تأخر ونقص في االمتص

المرضى المصابين باضطرابات في االفراز الحمضي والمعالجين بمضادات الحموضة

( :    اوميبرازول:مثبطات مضخة البروتون)

إنتاج غير كاف من حمض كلور الماء في المعدة        نقص انحالل األسس الضعيفة غير
قادرة على تشكيل امالح منحلة            نقص أو عدم  امتصاصال

 مرضى االيدزAIDS : ازدياد زمن : عرضة للعديد من االضطرابات المعدية المعوية مثل

حمض كلور الماءالعبور المعدي، االسهال،  نقص افراز

احتمال نقص االمتصاص حسب الحاجة للحموضة من أجل االمتصاص

ة جدا يتطلب وسط حمضي طبيعي لالمتصاص و نافذة امتصاصه ضيق: االندينافير: مثال

ة الفعالة حرجة جدا  يوتراكيزه البالسم



االحتقانيالقلبقصورمرضىconjestive heart desease:الحشويالصبيبلديهم
االمعاءحركيةونقصاألمعاءجدارفيوذماتلديهمويحدثمنخفض
اثيرالتبدءزمنوتأخرومنخفضمنتظمغيرامتصاص:العروةمدراتمن:الفورسيميد:مثال

كرونداءCrohn’s disease:يفثخانةمعيترافقوالكولونالدقيقةلالمعاءالتهابيمرض
لالمعاءتدميروأحياناالالهوائيةالبكتريانموزيادةاالمعاء،جدارفيالمناطقبعض

مساحةنقصةنتيجاالمتصاصنقصاحتماليةمنبالرغمبهالتنبؤيمكنالاالمتصاصعلىالتاثير-
الدواءعبرهسينتشرالذيالمعيجدار
رونكداءمرضىعندللبروبرانولولالفموياالعطاءبعدأعلىبالسميةمستوياتلوحظت:مثال

Celiac disease:التحسسعنناتجاالمعاء،منالقريبالجزءمعظميصيبالتهابيمرض
فيازديادلديهمالداءبهذاالمصابونالمرضى.الحبوبفييوجدبروتينوهوglutenالغلوتينعلى

الدقيقةاالمعاءةينفوذفيوزيادةالمعديالتفريغسرعة
تنبؤوضعالممكنمنليسعامبشكللكنالمرضى،هواءعندامتصاصهيزداد:السيفاليكسين:مثال
عام

المعدية،القرحاتمثلالمصححةالجراحة:االمتصاصعلىالمؤثرةاألخرىالحاالتمن
عشريةاالثنيالمعديةالمفاغرات

تأثير الحالة المرضية على امتصاص الدواء 
أمثلة 



ظاهرة القمة المضاعفة

Double peak phenomenon
ذلك عنزمن لبعض األدوية قمتين أو أكثر وقد ينتج-يبدي منحني التركيز:

اختالفات في التفريغ المعدي المعوي والحركة المعوية أو وجود الطعام•

مثال الرانيتيدين: الحلقة المعوية الكبدية •

يبدي قمتين سواء بعد االعطاء الوريدي)

(  أوالفموي

: فشل الصيغة الصيدالنية للمضغوطة•

تفكك غير متجانس أو غير كامل للمضغوطة 

http://aac.asm.org/content/vol51/issue5/images/large/zac0050765010002.jpeg


Summaryملخص 
قةللطاالحاجةأوللنواقلتدخلوبدونمعمختلفةبآلياتأدويةامتصاصيتم

العائلةاألدويةامتصاصفيتدخلالتيالنواقلأهممنABC Transporter
االدويةامتصاصإعاقةفيدورا  يلعبالذيP-gpالـأفرادهاأهمومن

الـ)الهضمياألنبوبمنالدواءامتصاصعلىالعواملمنالعديدتؤثرpH،

والغذائيةالدوائيةالتداخالتالدموي،الصبيباألمعاءحركةالمعوي،المعديالتفريغ

المرضيةالمريضوحالة

حركيةةدراسأثناءإليهااالنتباهيجبمختلفةأسبابالمضاعفةالقمةظاهرةتعكس

الدواء


