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در طیورفاکتورهاي فیزیولوژیکی موثر بر جذب خوراکی داروها

فاکتورهاي فیزیولوژیکی متعددي بر سرعت و میزان جذب داروها تاثیر می گذارند که در وهله اول به راه 
در مورد راه خوراکی فاکتورهاي فیزیولوژیکی و محیطی دستگاه گوارش، غشاء . مصرف دارو وابسته است

)bioavailability[(همگی می توانند فراهمی زیستی ،متابولیسم پیش سیستمیکدستگاه گوارش و 
باشد که بصورت فعال به گردش خون سیستمیک دارو میعددي متعارف برابر با درصد یا بخشی از یک دوز

.دارو را تغییر دهند]رسدمی

شماي کلی دستگاه گوارش و ،1در شکل . دستگاه گوارش طیور از یک مجموعه تشکیل شده است
سرعت و میزان ورود یک داروي . ساختارهاي اساسی موثر بر جذب دارو از راه خوراکی نشان داده شده است

.تابعی از فرآیندهاي پی در پی کینتیکی است،دست نخورده به جریان خون
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بخش هاي مختلف دستگاه گوارش طیور: 1شکل

شود، نامیده می"مرحله تعیین کننده سرعت"فرآیندها، که تحت عنوان کند ترین مرحله در این سري 
"مرحله تعیین کننده سرعت". نمایدسرعت و میزان ورود داروي دست نخورده به گردش خون را کنترل می

.از یک دارو به داروي دیگر متفاوت است

روده باریک، محل اصلی جذب داروها: 2شکل
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اغلب اوقات حاللیت کمی در آب دارد، سرعت انحالل آن در مایعات دستگاه گوارش در براي دارویی که 
محدود به ( و فراهم زیستی چنین دارویی وابسته به سرعت انحالل آن خواهد بود کندترین مرحله بوده 

).لسرعت انحال

در آب برخوردار است به سرعت به فرم محلول در می آید و مرحله باالیی عکس دارویی که از حاللیت رب
محدود به سرعت (محدود کننده سرعت جذب آن، سرعت عبور آن دارو از غشاء دستگاه گوارش خواهد بود 

).نفوذ

این عامل را (سرعت آزادسازي دارو از شکل دارویی : سایر عوامل محدود کننده سرعت جذب دارو عبارتند از
سرعت تخلیه دارو از معده به روده، سرعت ، )می توان با طراحی اشکال دارویی کنترل رهش تغییر داد

الیهاینین عبور دارو ازحدررودههاي الیه مخاطیمتابولیزه شدن دارو توسط آنزیم هاي موجود در سلول
به عروق خونی مزانتزیک و باالخره سرعت متابولیزه شدن دارو درحین اولین عبور آن از کبد که اغلب اوقات 

.می نامند"اثر عبور اول"آن را 

در طیورفیزیولوژي دستگاه گوارش

متر بوده و قطر آن در قسمت هاي 5/1اي است که طول آن در طیور گاه گوارش یک لوله ماهیچهدست
ناحیه آناتومیکی اصلی به این قرار 7این لوله از منقار تا کلوآك کشیده شده و شامل . مختلف تغییر می کند

سطح داخلی این . یا کولونمري، چینه دان، پیش معده، سنگدان، روده باریک، سکوم و روده بزرگ: است
اف نبوده بلکه بسیار ناهموار و چین خورده است و همین امر موجب ازدیاد سطح موجود براي جذب لوله ص

.شودمی

،تجویز از راه دهان یا تجویز خوراکیداروهایی برايست که تحت عنواناییمنقار محل ورود بیشتر داروها
.ستادت و گذراتماس دارو با مخاط گوارشی در این محل معموال کوتاه م. دنخوانده می شو

طور و بهباال استعبور اشکال دارویی از مري سرعت .مري عضوي است که دهان را به معده مرتبط می کند
.کشدمینطول بیشترمعمول چند ثانیه

دان حدود چینهpH. دنشوکراتینه دارد، داروها در این قسمت جذب نمییاز آنجایی که چینه دان اپیتلیوم
توانند در این قسمت ته نشین شوند می) از جمله تتراسیکلین ها(است و بعضی از داروهاي محلول در آب 5
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همچنین حضور فلور الکتوباسیلوس  در . منجر به تاخیر در عبور دارو و کاهش جذب آن خواهد شدکه 
. شودهاي ماکرولیدي میدان موجب غیر فعال شدن ضدمیکروبچینه

ند، اما غذاي جامد و یا ناروي محلول در آن به صورت مستقیم از چینه دان عبور می کآب آشامیدنی و د
براي مدت زمان طوالنی تري در چینه دان باقی می ماند؛ زمان تخلیه در طیور گوشتی ،خمیري حاوي دارو

.می شودبه منظور پرواربندي اردك و یا غاز، غذا مستقیما به چینه دان تجویز . ساعت است20تا 3بین 

) proventriculus(پیش معده : معده داراي دو قسمت است. شودغذا از چینه دان وارد معده میسپس 
اي معده است و اسید ترشح می کند و قسمت ضخیم عضالنی که حاوي شن می باشدکه قسمت غده

آنتی (د نشواغلب داروهایی که در طیور استفاده می.نمایدغذا را خٌرد میو در همکاري با عضالت )سنگدان(
.دنشوبازهاي آلی ضعیف هستند که توسط پیش معده جذب نمی) هاها و کوکسیدیو استاتبیوتیک

ست؛ اشکال دارویی در پرندگان اهاساییدن و جایگزینی براي دندانبرايسنگدان یک دستگاه پرقدرت
. آزاد خواهد شدهاآنو ماده موثرهجامد در این قسمت به سرعت تخریب شده

اغلب داروهاي بلع شده محلول به سرعت از چینه دان و دو قسمت معده عبور کرده و در عرض چند دقیقه 
از سنگدان خروجیعصاره قلیایی پانکراس موجب خنثی شدن محتواي اسیدي . رسندبه روده باریک می

انتقال . گیردر دئودنوم و قسمت ابتدایی ژئوژنوم صورت میجذب در پرندگان همانند پستانداران د. شودمی
موجب ) به خاطر سازگاري براي پرواز(سریع در روده باریک و توسعه محدود قسمت دیستال لوله گوارش 

.خواهد شد) هاي گوشتیساعت در جوجه6تا 5حدود (عبور سریع داروها 

موانع موجود بر سر راه جذب خوراکی

. دارو بایستی به صورت محلول باقی بماند و به غذاها و یا سایر مواد موجود در مایعات گوارشی متصل نشود
دارو . دستگاه گوارش و تجزیه آنزیمی مقاوم باشدpHهمچنین باید از نظر شیمیایی پایدار بوده و در برابر 

کن آّب و در نهایت از خالل غشاء باید از خالل الیه موکوسی بدون متصل شدن به آن، از خالل الیه سا
دارو پس از عبور از این سد سلولی و قبل . نفوذ نماید) که سد اصلی سلولی در برابر آن است(دستگاه گوارش 

. شوداز رسیدن به گردش عمومی خون با کبد مواجه می

خون بازداشته و لذا هر کدام از موارد فوق می توانند تمام یا قسمتی از دارو را از رسیدن به گردش عمومی
.تاثیر تعیین کننده اي بر فراهمی زیستی آن بگذارند

4صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

همچنین حضور فلور الکتوباسیلوس  در . منجر به تاخیر در عبور دارو و کاهش جذب آن خواهد شدکه 
. شودهاي ماکرولیدي میدان موجب غیر فعال شدن ضدمیکروبچینه

ند، اما غذاي جامد و یا ناروي محلول در آن به صورت مستقیم از چینه دان عبور می کآب آشامیدنی و د
براي مدت زمان طوالنی تري در چینه دان باقی می ماند؛ زمان تخلیه در طیور گوشتی ،خمیري حاوي دارو

.می شودبه منظور پرواربندي اردك و یا غاز، غذا مستقیما به چینه دان تجویز . ساعت است20تا 3بین 

) proventriculus(پیش معده : معده داراي دو قسمت است. شودغذا از چینه دان وارد معده میسپس 
اي معده است و اسید ترشح می کند و قسمت ضخیم عضالنی که حاوي شن می باشدکه قسمت غده

آنتی (د نشواغلب داروهایی که در طیور استفاده می.نمایدغذا را خٌرد میو در همکاري با عضالت )سنگدان(
.دنشوبازهاي آلی ضعیف هستند که توسط پیش معده جذب نمی) هاها و کوکسیدیو استاتبیوتیک

ست؛ اشکال دارویی در پرندگان اهاساییدن و جایگزینی براي دندانبرايسنگدان یک دستگاه پرقدرت
. آزاد خواهد شدهاآنو ماده موثرهجامد در این قسمت به سرعت تخریب شده

اغلب داروهاي بلع شده محلول به سرعت از چینه دان و دو قسمت معده عبور کرده و در عرض چند دقیقه 
از سنگدان خروجیعصاره قلیایی پانکراس موجب خنثی شدن محتواي اسیدي . رسندبه روده باریک می
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محیط داخلی لوله گوارشی

.محیط داخلی دستگاه گوارش تاثیر قابل توجهی بر سرعت و میزان جذب دارو بر جاي می گذارد

pHدستگاه گوارش

pHه و معدپیش مایع . گوارشی در طول دستگاه گوارش  از تغییرات کلی برخوردار می شودمایعات
آن pHوشیره معدي بافره شده،صرف غذامبه دنبال ). 5/2(از اسیدیته باالیی برخوردار است سنگدان

ه و یا بالفاصله بنابراین چنانچه  دارو همرا.میزان این افزایش به ترکیب غذا بستگی داردکهافزایش می یابد 
می تواند تاثیر قابل مالحظه این امر .هاي باالتر معده مواجه خواهد شدpHبعد از غذا مصرف شده باشد با 

در روده کوچک باالتر pHمقادیر . اي بر پایداري شیمیایی دارو و همچنین انحالل  و جذب آن داشته باشد
شح شده از ه توسط یون هاي بی کربنات تراسید معدکه علت آن خنثی شدن ) 6/ 8- 5/ 8(از معده است 

. لوزالمعده به درون روده می باشد

تحت تاثیر آنزیم هاي باکتریایی که کربوهیدرات ها  را شکسته و آنها را به اسیدهاي آلی با pHدر روده کور، 
.می رسد5/5نمایند، دوباره افت نموده و به حدود زنجیره کوتاه تبدیل می

pHممکن است پایداري شیمیایی در . ه گوارش به طرق مختلف می تواند بر جذب داروها تاثیر بگذارددستگا
.دهدقرار pHتحت تاثیر رامحیط لوله گوارشی، انحالل و یا جذب داروهایی که الکترولیت ضعیف هستند

. گوارش اتفاق بیافتددر دستگاه ممکن است نیز pHتجزیه شیمیایی دارو در نتیجه هیدرولیز وابسته به 
فراهمی زیستی ناقص دارو خواهد بود زیرا فقط آن بخش از دارو که دست نخورده باقی ،نتیجه این ناپایداري

.مانده به جریان عمومی خون می رسد

آنزیم هاي لوله گوارش

معده ترشح لیپاز، آمیالز و پروتئاز توسط لوزالآنزیم هاي . آنزیم اصلی موجود در پیش معده پپسین است
این آنزیم ها مسئول هضم اغلب مواد غذایی .شودریخته میشده و براي هضم غذاها به درون روده کوچک 

.پپسین و سایر پروتئازها موجب تجزیه داروهاي پروتئینی و پپتیدي در لوله گوارش می شوند. می باشند

ا و اسیدهاي چرب نیز ممکن است توسط سایر داروهایی که شباهت به مواد غذایی دارند مانند نوکلئوپپتیده
.آنزیم هاي دستگاه گوارش تجزیه شوند
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داروهایی که به . لیپازها می توانند بر آزاد شدن داروها از اشکال دارویی محتوي چربی یا روغن تاثیر بگذارند
عمدتا در باکتري هایی که . باشندفرم استري هستند نیز در معرض هیدرولیز شدن در دستگاه گوارش می

روده بزرگ مستقر هستند نیز قادرند آنزیم هایی را ترشح نمایند که به منظور طراحی اشکال دارویی 
.ندوکار گرفته شهدفمند جهت روده بزرگ به

تاثیر حضور غذا در دستگاه گوارش

ف بر هاي مختلتواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و با مکانیسموجود غذا در دستگاه گوارش می
.ت جذب و مقدار داروي جذب شده تاثیر بگذاردعسر

کمپلکس دارو با اجزاء غذاییتشکیل 

به طور کلی این امر زمانی از نظر . داروها قادرند با برخی از اجزاي تشکیل دهنده غذا اتصال برقرار نمایند
. برگشت ناپذیر و یا غیر محلول باشد،فراهمی زیستی دارو اهمیت خواهد داشت که کمپلکس تشکیل شده

.قسمت از دارو که به شکل کمپلکس در آمده قابلیت جذب نخواهد داشتدر این گونه موارد آن

به همین دلیل . دهدهاي غیر قابل جذب تشکیل میبه عنوان نمونه تتراسیکلین با کلسیم و آهن کمپلکس
اي آهن و داروهاي ضد اسید با تتراسیکین اجتناب هشود که از مصرف همزمان کلسیم، فرآودهتوصیه می

و به راحتی تجزیه گردد و دارو را آزاد باشد با این حال چنانچه کمپلکس تشکیل شده محلول در آب . شود
.اثر آن بر جذب دارو ناچیز خواهد بود،نماید

pHتغییر 

را سرعت انحالل و جذب داروهاي بازياین امر. بردمعده را باال میpHبه طور کلی غذا با عمل بافري خود، 
.دهداسیدي را افزایش میداروهايوکاهش

تحریک ترشحات دستگاه گوارش

شوند ممکن که در پاسخ به حضور غذا تولید می) از جمله پپسین(آن دسته از ترشحات دستگاه گوارش 
فراهمی زیستی آن داروها  شده و در نتیجه،است باعث تجزیه داروهایی که مستعد تخریب آنزیمی هستند

) مهار کننده تریپسین(است، سویا تداولاز بین مواد غذایی که مصرف انها در جیره طیور م.را کاهش دهند
.دنباشمی) حاوي مقادیر باالیی تیامیناز(و پودر ماهی 
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سطحی امالح صفراوي داراي فعالیت . کندمصرف غذا و به خصوص غذاهاي چرب ترشح صفرا را تحریک می
با این . کم محلول را تقویت نموده و لذا جذب آنها را افزایش دهندتوانند قابلیت انحالل داروهايبوده و می

هاي نامحلول حال برخی از داروها از جمله نئومایسین، کانامایسن و نیستاتین با امالح صفراوي کمپلکس
.باشنددهند که غیر قابل جذب میتشکیل می

خون تحت تاثیر غذاتغییرات جریان 

یابد که نتیجه آن افزایش سرعت حضور دارو جریان خون دستگاه گوارش و کبد پس از صرف غذا افزایش می
. باشددر کبد می

مواد غذایی از . وجود دارد،تاثیر غذا بر جذب گوارشی بسیاري از داروهاطرق مختلف مستندي دال بر شواهد
کاهش مقدار، : شوند که عبارتند ازطبقه بندي میدر پنج گروه باًنقطه نظر تداخل در جذب داروها غال

افزایش سرعت جذب دارو و باالخره دسته پنجم شامل موادي است که ،کاهش سرعت، افزایش مقدار
.هیچگونه تاثیري بر جذب داروها ندارند

حالت هاي بیماري و اختالالت فیزیولوژیکی

تواند بر روي جذب و فراهمی زیستی داروهاي مصرفیدستگاه گوارش میها و اختالالت فیزیولوژیکی بیماري
دستگاه گوارش بر پایداري، قابلیت pHبعضی از بیماري ها می توانند با تغییر. تاثیر بگذارد،راه خوراکیاز

.انحالل و جذب دارو تاثیر بگذارند

متابولیسم پیش سیستمیک

هاي جذبی که قبال توضیح داده شد از غشاء دستگاه گوارش بتوانند از یکی از راهدداروها عالوه بر آنکه بای
. ابولیسم مقاومت کنندعبور در برابر تجزیه شدن یا متهنگام قادر باشند در دبایدر عین حالعبور نمایند،

خون کبدي شوند وارد جریانکلیه داروهایی که از معده، روده کوچک و بخش ابتدایی روده بزرگ جذب می
بنابراین براي اینکه دارو . نمایندورید باب شده و قبل از رسیدن به گردش عمومی خون از کبد عبور می

.بتواند به گردش عمومی خون برسد الزم است در برابر متابولیسم کبدي مقاوم باشد

دکتر سعیده نعیمی: گردآوري و تدوین
متخصص فارماکولوژي و استاد دانشگاه

پاره وقت بخش علمی گروه دارویی کیمیافامهمکار 
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بنابراین براي اینکه دارو . نمایندورید باب شده و قبل از رسیدن به گردش عمومی خون از کبد عبور می

.بتواند به گردش عمومی خون برسد الزم است در برابر متابولیسم کبدي مقاوم باشد

دکتر سعیده نعیمی: گردآوري و تدوین
متخصص فارماکولوژي و استاد دانشگاه

پاره وقت بخش علمی گروه دارویی کیمیافامهمکار 
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