
 (ADME)تمرين االمتصاص والتوزيع واأليض واإلخراج 
 

كثيًرا في علم األدوية وتصميم الدواء، ولكن لديه  ADMEيُستخَدم مصطلح  ،واإلخراج ،واأليض ،والتوزيع ،االمتصاص : ADMEيعني 

فعالية الدواء من خالل توصيف الحركيات  ADME" يصف"و ،تطبيقات هامة كذلك في كل من علم السموم وتصميم الكيمياء الخضراء

ية له  قبل تطوير أي مادة  ن التفكير في العديد من المقاييسلذلك يجب على الكيميائيي ،(امتصاص مادة كيميائية ومصيرها في الجسم)الُسم ِّ

 :كيميائية أو دواء

 معدل امتصاص الجزيء. 

 مدى سرعة توزيعه وأماكنه. 

 مدى سرعة أيضه. 

 جه من الجسممدى سرعة إخرا. 

على تصميم أدوية ليست األكثر فاعلية فقط، ولكن األهم من ذلك، أنها  ميائيين الطبيين في علم األدويةتساعد معرفة هذه المعدالت الكي

 ،(ADME)واإلخراج  ،واأليض ،والتوزيع ،عقاقير الحساسية هي أحد األمثلة الكالسيكية لكيفية فهم االمتصاص .تستهدف أنسجة معينة

توصف أدوية الحساسية، والمعروفة أيًضا باسم مضادات الهيستامين، على نطاق واسع لعالج . لذي أدى إلى تحسين التصميم الكيميائيا

ومع  ،حيث يمنع الهيستامين من االرتباط بالخاليا ويمنع حدوث آلية تفاعل الحساسية ؛يدخل الدواء إلى الدماغ ،الحساسية الموسمية والدائمة

ح أن تتراكم مضادات الهيستامين في الدماغ بسبب  ؛أن أدوية الجيل األول من مضادات الهيستامين لها آثار جانبيةذلك، وجد  حيث يُرجَّ

( ADME)واأليض واإلخراج  ،والتوزيع ،وقد سمح فهم االمتصاص ،بنيتها، وتؤثر على المستقبالت األخرى، مما يؤدي بدوره إلى النعاس

على مستقبالت  دواء، الذي يدخل الدماغ اآلن، ويتفاعل مع المستقبالت المناسبة في الخاليا، ويُخَرج قبل أن يؤثرللعلماء بإعادة تصميم ال

 .أخرى

لوضع مبادئ توجيهية لتصميم مواد ( ADME)واإلخراج  ،واأليض ،والتوزيع ،استخدم الكيميائيون ومصممو الجزيئات االمتصاصكذلك 

م و ،كيميائية صناعية أكثر أمانًا ولتكون األمور مثالية،  ،بحيث يكون لها تأثير ضئيل على البشر والبيئة المواد الكيميائية في هذه الحالةتُصمَّ

ولكن إذا حدث ذلك، فيهدف مصممو الجزيئات إلى  ،في المقام األول( تدخل الجسم)متص المواد الكيميائية إلى األنسجة الحيوية يجب أال تُ 

وتُعد  العديد من المبادئ التوجيهية للكيميائيين مستمدة من  ،الكيميائية وتنشيطها الحيوي، وتسريع معدل إخراجهاالحد من توزيع المادة 

 .الخصائص الفيزيائية والكيميائية الموجودة وبيانات السمية

 .الفيزيائية الكيميائيةسيتنبأ المشاركون بطرق تعرض األكثر احتمالية لمادة كيميائية، بالنظر إلى خصائصها  ؛في هذا التمرين

رقم فريد مخصص لكل مادة ( )CAS)في دائرة المستخلصات الكيميائية  التالي وأدخل رقم التسجيل chemspider.comانتقل إلى 

 (:كيميائية

 [Benzene]البنزين العطري  71-43-2

وغير المفضلة، للتنبؤ بامتصاص المركبات عن طريق  ،ونطاقاتها المفضلة ،والكيميائية ،اص الفيزيائيةامأل الجداول التالية، باستخدام الخو

  .والجهاز الهضمي ،والجلد ،الجهاز التنفسي

ن األرقام من  .1 ِّ  .في المربع المناسب chemspiderدو 

 (.األحمر)أو غير المفضل ( األخضر)استخدم الرسم البياني أدناه لتحديد ما إذا كانت الخاصية تقع في النطاق المفضل  .2

 .ناقش الطريقة المحتملة للتعرض للبنزين العطري .3

 

 

 

 

 

http://www.chemspider.com/


 

 االمتصاص الجلدي

 العامل  ُمفضَّل غير ُمفضَّل

 الفيزيائية الحالة صلبة سائلة

 التوزيع معامل  5أو أكبر من  0من  أقل 5و 0 بين

 الجزيئي الوزن دالتون 400من  أكثر دالتون 400من  أقل

 

 االمتصاص التنفسي

 العامل  ُمفضَّل غير ُمفضَّل

 الجسيم ]بالنانومتر[ حجم 5من  أكثر 5من  أقل

 التوزيع معامل 5أو أكبر من  0من  أقل 5و 0 بين

 الجزيئي ]بالدالتون[ الوزن  400من  أكثر  400من  أقل

 البخار ]ملم زئبق[ ضغط  0.001من  أقل  0.001من  أكثر

 

 الهضمياالمتصاص 

ل  العامل  ُمفضَّل غير ُمفضَّ

 الجسيم ]بالنانومتر[ حجم 100من  أكثر 100من  أقل

 التوزيع معامل 5أو أكبر من  0من  أقل 5و 0 بين

 الحالة صلبة سائلة

 الجزيئي ]بالدالتون[ الوزن  500من  أكثر  400من  أقل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفسي

71-43-2  

 التوزيع معامل 

 مول[ الجزيئي ]جرام/ الوزن 

 زئبق[ البخار ]ملم ضغط 

 

 

 هضمي

71-43-2  

 التوزيع معامل 

 مول[ جرام/] الجزيئي الوزن 

 الحالة 

 

 

 جلدي

71-43-2  

 التوزيع معامل 

 مول[ الجزيئي ]جرام/ الوزن 

 الحالة 



 

 جلدي

 التوزيع معامل [Benzene]البنزين العطري  -71-43-2

 مول[ ]جرام/الجزيئي  الوزن 2.22

 الحالة 78.112

 التوزيع معامل سائلة

 

 تنفسي

  [Benzene]البنزين العطري  -71-43-2

 التوزيع معامل 2.22

 مول[ الجزيئي ]جرام/ الوزن 78.112

 زئبق[ البخار ]ملم ضغط 100.9

 

 

 هضمي

  [Benzene]البنزين العطري  -71-43-2

 التوزيع معامل 2.22

 مول[ جرام/] الجزيئي الوزن 78.112

 الحالة سائلة

 



 

 :االستنتاجات

 .البنزين العطري متطاير، وبالتالي يُمتَص من خالل الجهاز التنفسي •

يتسم البنزين العطري بقابلية ذوبان متوسطة في الدهون والماء، ولذلك يُمتَص بعضه في الجهاز الهضمي، بمجرد  •

 .دخوله إلى الجسم

 .فسوف يُمتَص بسهولة أكثر من المواد الصلبة ؛نظًرا ألنه سائل •

 .قد يُمتَص كذلك عن طريق الجلد •


