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تعريف -Distribution: التوزع 

االنتقال العكوس للدواء بين البالسما والنسج المختلفة: التوزع
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التوزع في الدم 

التوزع الدموي 
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جزء يتوزع داخل كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفيحات

جزء حر



التوزع في الدم 

البالسميةالبروتينات 

- Fibrinogen 5 g/l

- Serum Proteins 70 g/l

• Albumine 57-65 %

• α-1 glycoprotein 1-4 %

• α-2 glycoprotein 6-10 %

• β-globulins 8-12 %

• γ-globulins 12-19 %

• Lipoproteins (HDL, LDL, VLDL, …)



التوزع في الدم 

النسبة المئوية لالرتباط بالبروتين % -

-Cp : التركيز البالسمي الكلي

-Cp unbound =Cpu  : التركيز البالسمي الحر

-Cp bound =Cpb : التركيز البالسمي المرتبط بالبروتين

االرتباط بالبروتينات البالسمية 

ارتباط نوعي 

(صةترتيب حسب طاقة االرتباط المتناق: )أنواع مختلفة من الروابط

covalentes:تكافؤية-
ionics: شاردية-
hydrogene: هيدروجينية-
hydrophobesكارهة للماء -
Van der Waalsفاندرفالس  -



 العوامل المحددة لالرتباط ببروتين ما  :

-n  :عدد مواقع االرتباط على البروتين

-[P] : تركيز البروتين

-Ka : ( االرتباط)ثابت االلفةconstant of affinity (association)

االرتباط بالبروتينات البالسمية 

D :Drug  :دواء

P :Protein : بروتين

 ويخضع لقانون فعل الكتلةعكوساالرتباط

[DP]

[D] [P]
k2

k1
[P] + [D] [DP] Ka = (mole -1)

أهمية االرتباط العكوس في الحركية الدوائية  :

فقط الدواء الحر قادر على اجتياز الغشاء الخلوي وإعطاء التأثير الدوائي -



D =  حمض ضعيف

(AVK, NSAIDs, 

phenobarbital, 

corticoides, penicilline)

D = أساس ضعيف

(Lidocaine, 

antidepressers(imipramin

e), β-

blockants(propranolol)

معاالعظمياالرتباط  ALBUMINE α-1 glycoprotein, 

globulines, lipoprotéines, 

Albumine

Affinity : األلفة  قوية

تختلف حسب الدواء

ضعيفة 

nعدد مواقع االرتباط  n < 4 n >30

اإلشباع نعم  قليل االحتمال

التداخالت الدوائية نعم  قليل االحتمال

االرتباط بالبروتينات البالسمية 



طرق قياس االرتباط بالبروتينات البالسمية

In vitro

Ultrafiltration  الترشيح الفائق

Ultra centrifugation  التثفيل الفائق

equilibrium dialysis  التحال عند التوازن

Electrophoresisالرحالن الكهربائي 

Spectrophotometryمقياس الطيف الضوئي 

إنساني/ نستخدم بالسما أو سيروم من أصل حيواني

.

.

.



[D0] - [D] 
االرتباط بالبروتين  %  =                        x 100

[D0]

التحال عند التوازن 

D0 P

D

P

DP

D

الحالة البدئية  التوازن 

D0 = [D] + [DP]

P : protein

D :  Free Drug     

DP : bound Drug



التوزع النسيجي 

إلى بقية النسج 

انتقال الدواء من الدم إلى النسج األخرى



التوزع النسيجي 
 العمليات الرئيسية التي تسمح بمرور جزيئات الدواء عبر جدران االوعية الشعرية:

(  قانون فيك لالنتشار( )اختالف التراكيز) Passive Diffusionاالنتشار المنفعل -1

:   Hydrostatic pressure: الضغط المائي الساكن -2

ن هذا النسيج تدرج الضغط بين نهاية الشعيرات الشريانية الداخلة إلى النسيج والشعيرات الوريدية الخارجة م



التوزع النسيجي 

Plasma

DP

D

السائل الخارج خلوي

Tissues

D

DP

D

D

EffectElimination

السائل الداخل خلوي

(: كغ70شخص بالغ )حجم الماء في الجسم 

((حول الخاليا)لتر سائل خاللي 12+ لتر بالسما 3)لتر 15= خارج خلوي 

لتر 27= داخل خلوي 



Ln C

time

الحرة التراكيز ( تساوي)توازن 

البالسمية والنسيجية

=

تجانس التوزع  

Cpu التركيز البالسمي الحر

Ctu التركيز النسيجي الحر

تجانس التوزع –التوزع النسيجي 

اويا للتركيز ولكن التركيز الكلي للدواء في النسيج عند التوازن ليس بالضرورة أن يكون مس

...............الكلي في البالسما ويعتمد على عوامل أخرى 



العوامل المؤثرة على التوزع النسيجي
يج الصبيب الدموي للعضو أو للنس-1

القلب

العضالت

الدرق

الرئتين

الكلى

الكبد

البول

km

KR

QCard

QM

Qthyr

Qlung

QR

QH

الدماغ
Qbrain

الجلد

200 ml/min

750 ml/min

1100 ml/min

1350 ml/min

50 ml/min

5000 ml/min

700 ml/min

Blood flow

300 ml/min
Qskin

إلى تجانس التوزعسرعة الوصول زيادة الصبيب الدموي              زيادة 

يؤمن وصول الدواء إلى األنسجة 



:    بـ تتعلق: القدرة على اجتياز األغشية والحواجز الفيزيولوجية-2

ماء /معامل التوزع زيت: حب الدسم •

أكبر يسمح بانتشار أسهل 

(تراكم بالنسيج الدهني)! 

....(متشرد ينتشرالغير )درجة التشرد•

سمية نسبة االرتباط بالبروتينات البال•

(الجزء الحر فقط يعبر الغشاء)

الدواء الحاجز/الغشاء

تختلف حسب:  نفوذية األوعية الشعرية•

(كبد، كلية أكبر من الدماغ)النسيج 

 BBB: Blood:  مثال:  الحواجز النسيجية•
brain Barrier والحاجز المشيمي ،

األغشية الخلوية•

(    ABC transporters)النواقل الغشائية •

العوامل المؤثرة على التوزع النسيجي

: األلفة للبروتينات النسيجية وللمستقبالت والجزيئات األخرى للنسيج-3

ألفة عالية لبروتينات العضلة القلبية: تراكم الديجوكسين في القلب: مثال

تشكيل معقد غير منحل مع الكالسيوم: تراكم التتتراسيكلين في األسنان والعظام 

تشكيل معقد مع الميالنين : تراكم الفينوتيازين في الجلد والعين 



(الوصول للتجانس)المراحل المحددة لسرعة التوزع 

يتم التوزع بشكل رئيسي باالنتشار             يمكن أن يكون التوزع :

:  Perfusion or flow limitedمحدد بالصبيب  -1

عبر األغشية في النسج( نفوذية عالية)لألدوية ذات االنتشار السريع 

ص سرعة نقص الحصيل القلبي      نقص الصبيب الدموي للعضو      نق: قصور القلب االحتقاني: مثال

الوصول للتجانس 

:Diffusion or permiability Limited: محدد باالنتشار أو النفوذية-2

عبر األغشية في النسج( نفوذية محدودة)لألدوية ذات االنتشار البطئ 

: تزداد  سرعة وحجم التوزع في : األدوية محدودة النفوذية : مثال

(االلتهاب مثالا )الحاالت المرضية المسببة الزدياد نفوذية األوعية الشعرية  -

ير مستوى تغيرات الضغط الحلولي نتيجة فقد االلبومين أو الدم أو تغ: في االمراض الكبدية والكلوية -

(وذمة)الشوارد مما يؤدي إلى تدفق السائل من البالسما الى الوسط الخارج خلوي 

 للتوزعبالعمر النصفي للتوزعيقاس الزمن الالزمt1/2α : الزمن الالزم للوصول إلى

(  التوزعتجانس )التوزعمن 50%



القياس الكمي للتوزع في الحركية الدوائية 

حساب الحجم الظاهري لتوزع الدواء 

Apparent Volume of distribution (Vd)

يزه الذي يجب أن يتوزع فيه الدواء ليكون ترك( التخيلي)الظاهريالحجم  

مماثالً للتركيز الموجود في البالسما

سيجية يستعمل في الحركية الدوائية نظراً لصعوبة الحصول على عينات ن

وبالتالي فإن الحجم الحقيقي الذي يتوزع فيه الدواء غير معروف 

= Vdعامل تناسب بين تركيز الدواء في الجسم في لحظة ماt (Ct) وكمية الدواء في

A)الجسم  t)في اللحظة نفسها

Vd (ml) =
At (mg)

Ct (mg/ml)



حجم التوزع 

( تخيلي)حجم ظاهري 

Bicher 1 Bicher 2

Volume 1 L 10 g

من الفحم الفعال 

+ 100 mg Drug  A + 100 mg Drug A

99%

مدمص 



• Bicher 1:

- Quantity : 100 mg

- Concentration: 100 mg / L

• Bicher 2:

- Quantity: 100 mg

- Concentration: 1 mg / L

Vd = Q/C = 1 L

Vd = Q/C = 100 L

حجم التوزع 

( تخيلي)حجم ظاهري 



............  الحجم الظاهري للتوزع هو حجم تخيلي

453حجم المغطس 

لتر



2850حجم المغطس 

لتر

............  الحجم الظاهري للتوزع هو حجم تخيلي
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Cp, Vp CT, VT

(تجانس التوزع)عند التوازن 

fup Cp = fuT CT

CT = Cp 
fup

fuT

Cut الحرة النسيجية لتراكيزا

 =

Cup الحرة البالسميةالتراكيز 
Receptor

fup  :الحر في البالسما عند التوازنالجزء

الحر في النسج عند التوازن الجزء:  fuT

التوزع النسيجي 

تأثير االرتباط بالبروتينات على حجم التوزع 



DB=Vd Cp = Vp Cp + VT CT

(DB)الكمية الكلية للدواء في الجسم  

= 

حجم التوزع » التركيز الموزع ضمن حجم هو «

=

كمية الدواء في النسج+ كمية الدواء في البالسما 

Vp :حجم البالسما

VT  :حجم النسج

Cp : التركيز البالسمي

CT  : التركيز النسيجي

التوزع النسيجي 

تأثير االرتباط بالبروتينات على حجم التوزع 



CT = Cp 
fup

fuT
Vd Cp = Vp Cp + VT CT

Vd = Vp + VT

fup

fuT

• fup                     Vd

• fup                     Vd

Vd Cp = Vp Cp + VT Cp
fup

fuT

ينتشر بشكل أقل الى النسج ( البالسمية)الدواء ذو االرتباط العالي بالبروتينات : بشكل عام 

أصغر وبالعكس  Vdيكون له 

التوزع النسيجي 

تأثير االرتباط بالبروتينات على حجم التوزع 



حجم التوزع

التوزع النسيجي 

تأثير االرتباط بالبروتينات على حجم التوزع

االرتباط بالبروتينات االبالسمية • 

انتشار نسيجي                      

االرتباط بالبروتينات النسيجية • 

 االجزء الحر النسيجيfut

Vd = Vp + VT

fup

fuT

Vd >> Vp

Vd  Vp



Saturation إشباع

Competition 
تنافس 

تداخالت دوائية 

Drug interactions

االختالفات بين االفراد

Interindividual variability

Δ fup  (الحر)مرتبط الاختالف الجزء غير

Δ PK Non linearity PK 

Dose Adaptation  ضبط الجرعة

Toxicity سمية

Inefficacity  عدم فعالية

حركية الدواء–االرتباط بالبروتينات البالسمية 



اإلزاحة من البروتين وحركية الدواء

ة للدواء انفصال الدواء من البروتينات البالسمية يمكن أن يؤثر على الحركية الدوائي

:  بطرق عديدة

ارتفاع مباشر للتراكيز الحرة البالسمية كنتيجة لنقص االرتباط-1

ئي أو السمي زيادة التراكيز الحرة الواصلة إلى المستقبالت وبالتالي زيادة التأثير الدوا-2

لتراكيز زيادة التراكيز الحرة تسبب زيادة  في حجم التوزع مما يسبب نقصا جزئيا ل-3

البالسمية

الكبد زيادة التراكيز الحرة مسببا زيادة في انتشار الدواء إلى أعضاء االطراح وخاصة-4

والكلية  مسببا زيادة في اطراح الدواء 

عوامل  تركيز الدواء الواصل إلى موقع التأثير يعتمد على واحد أو أكثر من هذه ال

األربعة والذي يكون مسيطراا في الحالة السريرية

غييرات في النظام يجب تقييم تأثير تغير ارتباط الدواء بالبروتين بحذر قبل إجراء ت

الجرعي     



األهمية السريرية الرتباط الدواء بالبروتين 
 بالبروتينذات نسبة االرتباط العاليةاالرتباط بالبروتين أكثر أهمية بالنسبة لألدوية

( >90% ) حيث أن: نافذة عالجية ضيقةوذات:

من مكان ارتباط           ارتفاع حاد ومفاجئ بالتراكيز الحرة            إزاحة الدواء •

سمية زيادة التأثير الدوائي

زف فنيل بوتازون        زيادة التراكيز الحرة للورافارين           ن+ وارفارين : مثال•

 اط العالي جداا األدوية ذات االرتب: مدة التأثر الدوائياالرتباط بالبروتين يمكن أن يؤثر على

ر المخزندواء يلعب دو-يمكن أن يكون لديها مدة تأثير طويلة ألن المعقد بروتينوالعكوس

للدواء

يادة الحرة ستسبب زالتراكيزهل الزيادة في : السؤال الذي يجب طرحه: في كل االحوال

؟احاالطرأو بالتوزعفي التأثير الدوائي قبل أن يتم تمديد هذا الجزء الحر من الدواء 

؟للتوزعفي موقع التأثير؟ زمن بدء التأثير ؟ العمر النص: قد يساعد في اتخاذ القرار معرفة



العالقة بين حجم التوزع والعمر النصفي 

جم التوزع في حال كانت التصفية ثابتة فان العمر النصفي للدواء يزداد مع ازدياد ح

:  تبعا للعالقة

T1/2= 
0,693 Vd

Cl



العوامل المؤثرة على نسبة ارتباط الدواء بالبروتين

:الدواء-1

الخصائص الفيزيائية الكيميائية للدواء-

(وبالتالي جرعة الدواء)التركيز الكلي للدواء في الجسم -

:  البروتين-2

كمية البروتين المتوفرة لالرتباط بالدواء-

اض الوراثية وبعض يمكن أن تتغير في بعض األمر)الطبيعة الفيزيائية الكيميائية للبروتين -

(األمراض المزمنة

:  األلفة بين الدواء والبروتين-3

(االرتباط)ويعبر عنها بقيمة ثابت األلفة -
[DP]

[D] [P]
Ka =



:  التداخالت الدوائية-4

التنافس بين األدوية على مواقع االرتباط بالبروتين -

يقوم بأستلة : ناالسبري: مثال: أي تغيير للبروتين بمادة ما قد تغير ألفة الدواء للبروتين-

يدية االخرى الليزين في االلبومين مما يغير قدرته على ربط مضادات االلتهاب الالستيروئ

مثل الفنيل بوتازون

:الحالة الفيزيولوجية المرضية للمريض-5

: دواء عند المرضى ذوي-يمكن أن ينخفض االرتباط بروتين : مثال-

(  نقص اصطناع البروتينات)االمراض الكبدية -

(  البولزيادة اطراح البروتين، تراكم المستقلبات واليوريا وحمض)األمراض الكلوية -

(توزع االلبومين الى الوسط الخارج خلوي)الحروق -

العوامل المؤثرة على نسبة ارتباط الدواء بالبروتين



العوامل الرئيسية المغيرة لحجم التوزع لألدوية

الفيزيولوجيالعامل  اآللية  اتجاه تغير 

Vd

العمر

age

حديثي الوالدة 

الماء الكلي والخارج خلوي

االرتباط بالبروتينات     

الدهنيةالكتلة 

مختلف 

كبار السن

الماء الكلي    

األلبومين 

الدهنيةالكتلة 

الدموي الصبيب

مختلف 

الحمل 

البالسماحجم 

والماء الخارج خلوي 

القلبي والكلوي والصبيب

مختلف

البدانة 

مساحة سطح الجسم 

الدهنيةوالوزن ونسبة الكتلة 

على الكتلة العضلية 

خاصة 

للجزيئات المحبة  للدسم

العوامل الفيزيولوجية -1



العامل المرضي  اآللية Vdاتجاه تغير 

القصور الكلوي المزمن  الماء الكلي والخارج خلوي 

albumine

االرتباط بالبروتينات 

واالمراضالقصور الكلوي 

االلتهابية 

albumine

االرتباط بالبروتينات 

القصور القلبي وارتفاع التوتر 

الشرياني 

الماء الكلي والخارج خلوي 

Δ الدمويالصبيب

أو     

العوامل المرضية -2

العوامل الرئيسية المغيرة لحجم التوزع لألدوية



Conclusion حجم التوزع :

يعتمد على مدى ألفة الدواء لكل من البروتينات البالسمية والنسيجية•

(Vd/Fو إال فيتم حساب )يتم حسابه بعد االعطاء الوريدي •

يمكن أن يتغير تبعا للشروط الفيزيولوجية والمرضية •


