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Farmakokinetyka jako dyscyplina wiedzy 

 

Farmakokinetyka zajmuje się przebiegiem w czasie procesów decydujących o losach 

leków i ich metabolitów w organizmie żywym. Do tych procesów należą wchłanianie 

(absorpcja) i dyspozycja. Przez dyspozycję rozumie się rozmieszczenie (dystrybucję) i 

eliminację, czyli wydalanie w stanie niezmienionym lub w postaci metabolitów. W 

odniesieniu do leków podanych dożylnie (i.v.) zachodzi tylko dyspozycja, gdyż lek 

bezpośrednio dociera do krwiobiegu. W przypadku podania pozanaczyniowego (doustnego, 

domięśniowego, doodbytniczego, przez skórę, drogą wziewną, pod język itp.) warunkiem 

działania ogólnoustrojowego leku jest zawsze jego wchłonięcie do krwi. Warunkiem z kolei 

wchłonięcia leku jest jego rozpuszczenie w miejscu  wchłaniania, np. w soku żołądkowy, 

jelitowym, w ślinie i innym płynie  ustrojowym. Stałe postacie leków (tabletki, czopki i inne) 

muszą ulec najpierw dezintegracji (rozpadowi na fragmenty) lub deformacji (upłynnieniu – 

czopki, globulki itp.), aby zawarte w nich leki mogły ulec rozpuszczeniu. Lek dopiero po 

chłonięciu do krwi może dotrzeć do receptorów i w ten sposób wykazać swoje 

ogólnoustrojowe działanie lecznicze. 

 W badaniach farmakokinetycznych ustala się nie tylko wpływ czasu na ww. losy leku 

w żywym organizmie, lecz także wpływ na nie drogi podania leku i dawki. Dzięki temu ustala 

się, czy mamy  do czynienia z procesami farmakokinetycznymi liniowymi, czy też 

nieliniowymi. Do liniowych zalicza się najczęściej procesy pierwszego rzędu, a więc takie, 

których szybkość jest wprost proporcjonalna do badanej dawki leku. 

 Przeprowadzone badania pozwalają obliczyć parametry farmakokinetyczne (stałe 

szybkości poszczególnych procesów, np. absorpcji, eliminacji, objętość dystrybucji, klirens, 

biologiczny okres półtrwania (t0,5), średnie czasy wchłaniania (MAT) i przebywania leku w 

organizmie (MRT), pole pod krzywą stężenie-czas (AUC), stałą Michaelisa (Km) i inne). 

Obliczone parametry charakteryzują losy leku w organizmie w sposób ilościowy. Ich 

znajomość jest niezbędna do rejestracji nowych leków (niegenerycznych) i leków 

odtwórczych (generycznych). Dla leków generycznych są niezbędne tylko badania 

dostępności biologicznej, którą charakteryzują niektóre parametry  farmakokinetyczne (AUC, 

Cmaks, tmaks, ułamek dawki wchłoniętej – F). 

 Parametry farmakokinetyczne są również wykorzystywane w lecznictwie w tzw. 

terapeutycznym monitorowaniu leków (TDM), które pozwala optymalizować dawkowanie na 

podst. Znajomości t0,5 oraz wymaganego stężenia terapeutycznego leku w stanie stacjonarnym 

w osoczu lub surowicy krwi. Badania farmakokinetyczne pozwalają także modyfikować 

strukturę substancji o spodziewanym działaniu leczniczym, aby osiągnąć  wymagane wartości 

parametrów farmakokinetycznych.  

 Farmakokinetykę można uznać za samodzielną dyscyplinę naukową lub za część 

farmakologii i (lub) kinetyki chemicznej. 
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Pojęcie kompartmentu 

 

Matematyczna interpretacja wyniku badań farmakokinetycznych wymaga przyjęcia 

odpowiedniego modelu, zakładającego, że organizm stanowi jeden lub kilka tzw. 

kompartmentów. Przyjęte w modelu matematycznym kompartmenty nie zawsze pokrywają 

się  ze strukturami anatomicznymi organizmu. Wobec złożonej struktury każdego żywego 

organizmu należy przyjąć, że stanowi on układ wielokompartmenowy. Ponieważ wiele tkanek 

wykazuje podobne wartości w odniesieniu do badanego leku, można tego rodzaju tkanki 

łączyć w jeden kompartment i w ten sposób zredukować ich teoretycznie nieskończenie dużą 

liczbę do najwyżej kilku. Śledząc np. transport jonów potasu do wnętrza erytrocytów 

przyjmuje się model dwukompartmentowy, mimo że badany proces zachodzi w milionach 

erytrocytów. Jeden kompartment stanowią w tym przypadku erytrocyty, jako całość, a drugi – 

otaczające je osocze lub inny badany płyn, w którym zawieszono erytrocyty . Pojęcie 

kompartmentu nie zawsze dotyczy stanu fizycznego substancji leczniczej, tzn. miejsca jej 

występowania w organizmie, lecz jej różnych form w organizmie. Stwierdzenie to można 

wyjaśnić na przykładzie  przemiany jodu w organizmie, w którym występuje on w dwóch 

formach: jako nieorganiczne jodki oraz organicznie związany w hormonach tarczycy 

(głównie w tyroksynie). W matematycznym opisie metabolizmu jodu wygodnie jest traktować 

te dwie formy jako oddzielne kompartmenty, chociaż fizycznie występują razem w surowicy i 

innych płynach ustrojowych. Powyższe dwa przykłady pozwalają podać definicję 

kompartmentu.  Jeżeli lek występuje w układzie biologicznym w kilku rozróżnialnych 

formach lub miejscach organizmu jeżeli przechodzi z innej formy lub miejsca w inną formę 

lub do innego miejsca z mierzalną szybkością, to wtedy każda forma i (lub) każde miejsce są 

traktowane jako oddzielne kompartmenty.  

 

Otwarty model jednokompartmentowy w stacjonarnych procesach liniowych 

 

 Najprostszym modelem farmakokinetycznym jest otwarty model 

jednokompartmentowy, który zakłada natychmiastowe i homogeniczne mieszanie leku 

krążących płynach i tkankach organizmu. Analizowana objętość płynu ustrojowego zawiera 

określoną masę leku, która jest w każdej chwili procesu farmakokinetycznego proporcjonalna 

do stężenia leku w każdym dostępnym płynie ustrojowym lub w każdej liczącej się tkance. 

Model nazywa się otwartym, ponieważ do organizmu ( kompartmentu) wprowadza się lek 

różnymi drogami (dożylnie lub pozanaczyniowo), a ponadto jest on z niego eliminowany 

natychmiast po wprowadzeniu również innym drogami ( przez: nerki z moczem, płuca z 

powietrzem wydechowym, wątrobę z żółcią, skórę z potem, przewód pokarmowy z kałem, z 

mlekiem matki, do włosów, do paznokci, do kości, do tkanki tłuszczowej, np. pod skórą itp.). 

Oczywiście procesy wchłaniania i eliminacji leku zachodzą z różnymi szybkościami. Na ogół 

wchłanianie jest dużo szybsze od eliminacji. Jest to korzystna sytuacja, ponieważ w 
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przeciwnym wypadku należałoby znacznie szybciej wprowadzać do kompartmentu kolejne 

dawki lub zwiększyć ich wielkość. Model odwrotny, w którym szybkość wchłaniania leku 

jest mniejsza od jego eliminacji, nazywa się zjawiskiem  flip-flop, a więc jakby; „skoczenia 

do tyłu” czyli odwrócenia sytuacji zakłada się, że objętość kompartmentu jest stała. W tym 

wypadku właśnie masa leku w kompartmencie jest proporcjonalna do jego stężenia. Ilościowy 

opis transportu leku w organizmie następuje przez opis zmian jego masy ( stężenia) w czasie 

za pomocą liniowych równań różniczkowych. Powodem ich zmian w organizmie są różnice 

stężeń w czasie. Zakłada się ponadto  najczęściej, że stosowane modele liniowe są 

stacjonarne, tzn. występujące w równaniach różniczkowych stałe szybkości ( wchłaniania, 

eliminacji i inne) są niezależne od czasu, a więc nie ulegają okresowym, powtarzalnym 

zmianom. Jeżeli stałe szybkości ulegają okresowym, powtarzalnym zmianom w czasie, to 

wtedy stosuje się liniowe modele niestacjonarne. Inną odmianą modeli liniowych  są modele z 

czasem opóźnienia ( tzw. log time ). Chodzi tu o takie procesy, jak opóźnione wchłanianie 

leku spowodowane np. czasem potrzebnym do rozpadu tabletki, który może być 

kontrolowany ( tabletki o przedłużonym uwalnianiu). Ponadto rozpatruje się jednorazowe 

podanie określonych dawek oraz dawkowanie wielokrotne,  na ogół tej samej dawki, w 

których na ogół stałych czasowych przedziałach dawkowania ( - tau). Należy wspomnieć, że 

rzadko dochodzi do wyleczenia chorego za pomocą jednej dawki określonego leku. 

Sporadycznie ma to miejsce w odniesieniu do niektórych leków, np. przeciw tasiemcowych 

(anthelmintica). 

 

Jednorazowa dawka dożylna 

 

Masa (stężenie ) leku we krwi jako funkcja czasu 

Model ten można przedstawić schematycznie następująco 

 

 

   i.v.  ke Xu 

  X0                X 

     knr Xnr 

 

gdzie : 

X0 – masa leku podana dożylnie (dawka) w postaci jednorazowego wstrzyknięcia, 

X – masa leku we krwi (reprezentującej cały kompartment) w czasie t, 

Xu – masa leku wydalona do moczu w czasie t, 

Xnr – masa leku wydalona drogami pozanerkowymi w czasie t, 

ke – stała szybkości wydalania leku przez nrki zgodnie z procesem pierwszego rzędu, 

knr – stała szybkości pierwszego rzędu wydalania leku drogami pozanerkowymi, np. z żółcią 

po metabolizmie w wątrobie. 
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Stała szybkości eliminacji leku organizmu (K) jest sumą wszystkich stałych szybkości 

wydalania leku z organizmu: 

 K = ke + kne 

 

 W związku z tym powyższy model można napisać w jeszcze bardziej uproszczonej 

postaci, zakładając, ze dawka dożylna, jak wiadomo, ulega natychmiastowej dystrybucji w 

całym organizmie (kompatmencie): 

       k 

      X  

 

Chcąc wprowadzić równanie na ilość leku we krwi jako funkcję czasu, należy napisać 

następujące równanie różniczkowe pierwszego rzędu:  

 


x

dt
KX

dt

dX
/                   ( 1 ) 

 

 Po wykonaniu powyższych działań matematycznych następuje rozdzielenie 

zmiennych, co umożliwia obliczenie następujących całek oznaczonych: 

 


t

0
dt  K  -    

x

oX X

dX
  

W następstwie całkowania uzyskuje się równanie: 

 

lnX – lnX0 = -K  t 

które przekształca się w następującą liniową postać równania pierwszego rzędu: 

 

lnX = lnX0 – K  t                        ( 2 ) 

  

Z równania tego wynika, że masa leku we krwi w postaci logarytmicznej jest malejącą 

liniową funkcją czasu w modelu jednokompartmentowym po dożylnym podaniu leku. 

Natomiast masa leku we krwi jest malejącą funkcją wykładniczą czasu zgodnie z 

następującym równaniem wykładniczym: 

X = X0  e
-K  t        

     ( 3 ) 

 

 Powyższe równania nie są praktycznie możliwe do sprawdzenia, ponieważ na drodze 

doświadczalnej wyznacza się stężenie leku we krwi (C), a nie jego masę. Aby otrzymać 

zależność zmian stężenia leku we krwi od czasu, należy wprowadzić pojęcie objętości 

dystrybucji (Vd). Objętość dystrybucji jest to hipotetyczna objętość płynów ustrojowych, w 

których po homogenicznym rozmieszczeniu wprowadzonej dawki dożylnej lek miałby takie 
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stężenie, jak we krwi (osoczu krwi). Objętość dystrybucji jest  współczynnikiem 

pozwalającym przeliczyć stężenie leku we krwi (osoczu, surowicy) na nie nadającą się 

wyznaczyć doświadczalnie ilość (masę) leku w organizmie:  

 

X = Vd  C                  ( 4 ) 

 

Zależy ona masy ciała. Wielkością niezależną od masy ciała jest względna objętość 

dystrybucji (’): 

BW

d
V

  Δ'     

 

gdzie BW – masa ciała (ang. body weight) [kg]. 

 

Po wstawieniu wzoru (3) do (4) uzyskuje się następującą postać: 

 

Vd  C = Vd  C0  e
-K  t

 

która jest równoznaczna z następującym równaniem wykładniczym pierwszego rzędu: 

C = C0  e
-K  t

               ( 5 ) 

 

Równanie to po zlogarytmowaniu przyjmuje następującą postać liniowego równania 

pierwszego rzędu: 

lnC = lnC0 – K  t              ( 6 ) 

 

Podstawowe parametry farmakokinetyczmne 

Stała szybkość eliminacji i biologiczny okres półtrwania. 

 

 Ogólną stałą szybkości eliminacji leku pierwszego rzędu wyznacza się na ogół z 

równania (6). jak wynika z powyższego równania ln C jest liniową funkcją czasu (t). 

Współczynnik kierunkowy otrzymanej prostej (ryc. 1.) równa się – K. Po zmianie znaku 

ujemnego współczynnika kierunkowego prostej na dodatni otrzymuje się wartość stałej 

szybkości eliminacji leku z krwi różnymi drogami, której wymiar stanowi odwrotność 

jednostki czasu ( np. h
-1

). Wartość tej stałej niezależny więc od sposobu wyrażania stężeń 

leku we krwi (np. mol/l , czy nawet wartości absorbancji itp. ). Jest to charakterystyczna 

cecha tylko stałej szybkości pierwszego rzędu. Biologiczny okres półtrwania (t0,5) jest to czas 

wymagany do eliminacji połowy prowadzonej, ale jednocześnie zaabsorbowanej dawki leku. 

Wzór na t0,5 wprowadza się z równania (6). W tym celu przekształca się to równanie do 

następujących postaci: 

k  t = lnC0 – lnC 
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K

C

C
ln

  0t  

Ostatnie równanie staje się równaniem na t0,5, gdy C=C0/2, tzn. gdy stężenie początkowe we 

krwi zmaleje do połowy: 

    
K

ln2
  

K

C

2C
ln

  0

0

5,0
t  

 

Wiedząc, że ln 2=0,693... otrzymuje się ostateczną postać równania na biologiczny okres 

półtrwania: 

K

0,693
  

5,0
t  

 Wartość t0,5 jest charakterystyczną cechą danego leku. Zależy jednak od różnych 

czynników, takich jak płeć rasa, wiek, stan zdrowotny, interakcja z innymi lekami, aktywność 

fizyczna, aktywność procesów enzymatycnych itp.  Biologiczny okres półtrwania może być 

bardzo krótki (< 1h), np. kwas acetylosalicylowy (10-30min), dikloksacylina (0,7h), 

kloksacylina, nitrogliceryna, benzylopenicylina, cefaleksyna, cefradyna |(0,77 h), furosemid 

(0,85 h). Małe wartości dotyczą leków, których t0,5 mieści się w zakresie 1-3h, np. ampicylina 

(1,3), chlorofenikol (2,7), gentamicyna (2-3), ibuprofen (1-3), paracetamol (1-3), izoniazyd 

(3), chlorotiazyd (1,5), chydrochlorotazyd (2,5), idokaina (1,4 – 2,2), prokainamid (3), 

acebutolol (2,7), terbutalina (2,5), hydrokortyzon (1,7). Do leków średnim t0,5 (4-10h) zalicza 

się min.: primidon (8), dizopyramid (5-7), chinidynę (4,4-9) maksyletynę (7,1-11,3), N-

acetyloprokainamid (5,5-6,2) tramadol (6,3)diflunisal (5-12), atenalol (6,3), propronol (3,9), 

efedrynę, klindemycynę, linkomycynę, sufadymidynę, tolbutamid, difenhydraminę (3,4-9,3), 

albuterol (3,9), fenoterol (3,3), prednizolon (3,5), bentamedazon (5,6). W śród leków o 

długim okresie półtrwania (10-24h) można wymienić: doksycyklinę (20), trimetoprim (11), 

naproksen (9-22), karbamazepinę (10-32), kwas walproinowy (16), chlordiazepoksyd, 

oksytetracyklinę, amfetaminę, hydroksyzynę (14-20), prometazynę (12,2-12,7). Do leków o 

bardzo długim okresie półtrwania (< 24h) należą: chlortalidon (44), etosuksimid (33), 

fenobarbital (86), klonozepam (39), digoksyna (26-52), amiodaron (13-17 dni), 

difenylochydatoina, dikumarol, nitrozepam, fenylbutazon, sulfamerazyna, warfaryna (17-60) 

[2,9,12]. W tabeli 1 podano wartości t0,5 niektórych leków obliczone na podstawie pomiarów 

ich stężeń u zdrowych ochotników i u osób chorych w różnych matrycach (krew, osocze, 

surowica, mocz, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy), u dorosłych i u dzieci wykonanych w 

Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej w Akademii medycznej im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu ciągu minionych 20 lat. 
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 Tabela 1. Wartości biologicznego okresu półtrwania (t0,5) [h] niektórych leków wyznaczone na 

podstawie pomiarów ich stężeń w surowicy krwi lub ich masy wydalonej z moczem (M) u ludzi 

zdrowych (Z) lub chorych (Ch ) 

Nazwa leku 

(niezastrzeżona) 

Liczba 

zdrowych lub 

chorych 

Nazwa podanego preparatu Czas t0,5 

[h] ( SD) 

Amlodipina 

Gliklazyd 

Hydrokortyzonu 

Bursztynian sodowy 

Indapamid 

Indobufen 

 

 

 

 

 

Izoniazyd 

Loratadyna 

Losartan 

6-Merkaptopuryna 

Metotreksat 

 

 

Moklobemid 

Piroksykam 

Propylotiouracyl 

Z (16) 

Z (10) 

Z (10) 

 

Z(10) 

Z (20) 

 

 

 

 

 

Z (10) 

Z (15) 

Z (24) 

Ch (8), M 

Ch (16), 4-9 Lat 

Ch (12) 10-17 lat 

 

Z (10) 

Z (10) 

Z (15) 

Norvasc 10 mg tabl. 

Diabrezide 80 mg tabl. 

Hydrocortison-Rotexmedica 250 

mg i.m. 

Tertensif 2,5 mg tabl. 

Ibustrin 200 mg tabl. 

 

 

Ibustrin 200 mg i.m. 

 

 

Rimifon 150 mg tabl. 

Claritine 10 mg tabl. 

Cozaar 50 mg tabl. 

Purinethol 50 mg tabl. 

Methotrexate iniekcje 

dokanałowe 

 

Aurorix 150 mg tabl. 

Feldene 10 mg i.m. 

Propycil 50 mg tabl. 

25,2  7,7 

6,5  1,1 

0.8  0,3 

 

9,5  3,8 

4,5 0,5, R(-) 

3,1  0,3, S(+) 

 

4,6  0,4, R(-) 

3,5  0,3, S(+) 

 

2,7 

4,8  1,3 

1,8  0,5 

1,2  0,2-4,3  1,3 

42,3  6,8 

42,4  9,3 

 

1,2  0,3 

33,5  6,2 

1,4  0,4 

 Białaczka limfoblastyczna 

 

Objętość dystrybucji 

 

Nie ma zależności między pozorną objętością (Vd) i rzeczywistą objętością dystrybucji (V). 

Rzeczywista objętość dystrybucji jest uzależniona od objętości wody znajdującej się  w 

organizmie, która jak wiadomo, stanowi około 50% masy ciała zdrowego człowieka. Woda 

znajduje się w co najmniej w trzech kompartmentach: płynie naczyniowym (krew), płynie 

pozakomórkowym, płynie wewnątrzkomórkowym. Płyn pozakomórkowy stanowi 1/3 części 

całej wody organizmu (liczonej łącznie z osoczem). Osocze stanowi około 4% masy ciała 

zdrowego człowieka. Objętość krwi, do której wlicza się także płyn wewnątrzkomórkowy 

erytrocytów i pozostałych elementów morfotycznych krwi, stanowi 2-krotną wielkość 
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objętości osocza. Niektóre substancje wielkocząsteczkowe, np. błękit Evansa lub zieleń 

indocyjaninowa pozostają w krążącym osoczu po wprowadzeniu dożylnym; służą dlatego do 

pomiaru objętości osocza lub objętości krwi ( przy znajomości hematokrytu ). Z kolei 

niektóre jony nieorganiczne ( chlorki, bromki ), ulegają szybszej dystrybucji w płynie 

pozakomórkowym,   lecz nie są transportowane przez błony komórkowe, a więc mogą być 

wykorzystane do wyznaczenia objętości płynów pozakomórkowych których objętość 

zwiększa się np. w obrzękach.  

 Całkowitą objętość wody organizmu można zmierzyć za pomocą ciężkiej wody lub 

substancji rozpuszczalnych w wodzie i lipidach, nie wiążących się z białkami osocza i tkanek 

(fenazon). Pozorna objętość dystrybucji tych ostatnich substancji znakujących jest zbliżona do 

rzeczywistej objętości dystrybucji. Większość leków wiąże się w pewnym stopniu z białkami 

w przestrzeniach wewnątrznaczyniowych. Pozorna objętość dystrybucji leków związanych 

głównie z  białkami osocza jest mniejsza od  rzeczywistej objętości dystrybucji. Natomiast w 

odniesieniu do leków związanych w tkankach pozanaczyniowych jest ona większa od 

rzeczywistej objętości dystrybucji. 

 Względna objętość dystrybucji leków u człowieka przyjmuje wartości od 0,04 do 

ponad 20 l/kg. W tym ostatnim przypadku przekracza ona około 20- krotnie  objętość masy 

ciała, co potwierdza jej hipotetyczny charakter. 

 Rzeczywistą (fizjologiczną) objętość dystrybucji można wyrazić następującym 

wzorem: 

T
V 

T

B  
B

V  V 



                                           ( 8 ) 

 gdzie VB – objętość krwi 

VT – objętość płynów pozanaczyniowych (tkankowych) 

B i T – ułamki stężenia wolnego leku odpowiednio we krwi i w płynach pozanaczyniowych. 

  

Z powyższego wzoru wynika, że zwykle najmniejsza pozorna objętość dystrybucji leku jest 

równa objętości krwi. Wartość tę osiąga się wówczas gdy lek w znacznym stopniu wiąże się z 

białkami we krwi (B  0), a słabo w przestrzeniach pozanaczyniowych (T  1). Bardzo 

polarny lek, znajdujący się tylko w układzie krwionośnym ze względu na dużą wartość masy 

molowej, może wykazywać pozorną objętość dystrybucji równą objętości osocza krwi. Leki 

rozpuszczalne w lipidach (np. dikumarol), które silnie wiążą się  z bałkami osocza, a mniej z 

białkami tkanek pozanaczyniowych (B I T < 1), wykazują pozorną objętość dystrybucji w 

zakresie między objętością krwi a objętością całej wody organizmu. Wiele leków zasadowych 

(np. amfetamina) wiąże się głównie w tkankach pazanaczyniowych (B I T > 1), a ich 

objętość dystrybucji przewyższa objętość całej wody organizmu. Leki, które w ogóle wiążą 

się w małym stopniu (B = T =1), mają objętość dystrybucji zbliżoną do objętości całej wody 

organizmu w odniesieniu do substancji rozpuszczalnych w lipidach (fenazon) lub do objętości 
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przestrzeni pozanaczyniowych w przypadku związków słabo rozpuszczalnych w tłuszczach.  

Z równania (8) wynika liniowa zależność między objętością dystrybucji (V) i ułamkiem 

wolnego leku krwi (B), jeśli ułamek wolnego leku w przestrzeniach pozanaczyniwoych (T), 

jest stały (T = const). Jeżeli niektóre choroby, interakcje z innym lekami lub czynniki 

genetyczne mają wpływ na  wiązanie leku przez białka osocza, a nie wpływają na jego 

wiązanie w tkankach, to wtedy omawiane równanie jest równaniem linii prostej o wartości 

przecięcia równej objętości krwi (VB = 0,075 l/kg). Czynniki zmniejszające wiązanie leku z 

białkami osocza powodują zwiększenie objętości dystrybucji tego leku. Objętość dystrybucji 

można w najprostszy sposób wyznaczyć z przekształconego równani (4): 

0
C

i.v.
D

  
d

V          (  9 ) 

gdzie Di.v. – jednorazowa dawka dożylna 

C0 – stężenie leku we krwi w czasie t0, które oblicza się przez ekstrapolację z równania (6). W 

celu podkreślenia sposobu obliczenia często wstawia się w tym przypadku indeks 

„extrapolated” (Vd = Vextrapolated), 

 

 Wzoru tego nie można stosować, jeżeli lek podaje się pozanaczyniowo (doustnie, 

domięśniowo itp.). Nie ma również zastosowania do modeli innych niż 

jednokompartmentowy, gdyż otrzymuje się niższą wartość C0 przez ekstrapolację liniowego 

odcinka krzywej ln C = (t) w modelach dwu- i wielokompartmentowym. 

 Większe znaczenie ma obliczanie objętości dystrybucji z pola  pod krzywą (Area 

Under the Curve): 

 













0
I

tK
e

K

oC
dt

tK
e

0 0
C

0
dtC  AUC  

 

K

C
  AUC 0                 ( 10 ) 

 

 W powyższych wzorach wartość C zaczerpnięto z równania wykładniczego 

pierwszego rzędu (5). Obecnie do równania (10) należy wstawić wyrażenie C0 otrzymane z 

przekształcenia algebraicznego równania ( 9): 

KV

i.v
D

AUC
d


  

Z ostatniego równania wylicza się Vd: 
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AUCK

i.v.
D

d
V


             ( 11 ) 

 

 Przy tak obliczonej objętości często wstawia się indeks area (Vd = Varea) dla 

podkreślenia sposobu jej obliczenia. 

 

Klirens ogólnoustrojowy i  klirensy narządowe 

 

Wyraz angielski clearance oznacza w języku polskim oczyszczanie. Można by go określić 

jako współczynnik oczyszczania. Jednakże to ostatnie określenie nie przyjęło się w 

farmakokinetyce, ponieważ przyjęto wyraz angielski w formie zbliżonej do polskiej wymowy 

jako klirens. Klirens jest parametrem farmakokinetycznym njbardziej powiązanym z anatomią 

i fizjologią organizmu żywego. Pozwala on przeanalizować eliminację leku z organizmu z 

punktu widzenia jej mechanizmu. 

 

 Rozpatrzmy dobrze perfundowany narząd, który eliminuje lek. Oznacza się szybkość 

transportu tego leku przez ten narząd jako Q [ml/min], CA – stężenie leku we krwi tętniczej 

wpływającej do narządu, CV – stężenie leku we krwi żylnej opuszczającej narząd. Iloczyn 

CAQ określa szybkość transportu leku do danego narządu, a iloczyn CVQ – szybkość, z jaką 

lek opuszcza ten narząd. Szybkość eliminacji określa różnica: 

 

CA Q – CV Q  =  Q (CA – CV) 

 

                             CAQ   Narząd oczyszczający CVQ 

                                                      

                                                       Eliminacja 

    

Bezwymiarową wielkość (ER – Extraction Ratio), zwaną po polsku wykładnikiem ekstrakcji 

lub chyba lepiej współczynnikiem ekstrakcji, wyraża się następująco: 

 

A

VA

A

VA

C

CC

CQ

)C(CQ
ER







                         ( 12 ) 

 Gdy narząd nie eliminuje leku (CA = CV), wówczas ER = 0. Przy niemal całkowitej 

eliminacji (metabolizowaniu) leku przez dany narząd (CV  0) ER = 1. Współczynnik 

ekstrakcji można również traktować jako wskaźnik skuteczności oczyszczania krwi przez 

dany narząd z danego leku. Wartość np. ER = 0,8 wskazuje, że krew ulega oczyszczeniu z 

tego leku po przepłynięciu przez dany narząd w 80%. Podążając tą drogą rozumowania 
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można powiedzieć, że klirens (Cl) dla danego narządu można wyrazić iloczynem prędkości 

przepływu krwi Q i współczynnika ekstrakcji ER: 

 

ER Q  
C

)C - (C Q
  Cl

A

VA 


                          ( 13 ) 

 

 Klirens stanowi także stosunek szybkości eliminacji leku, Q (CA –CV), do jego 

stężenia we krwi wpływającej do danego narządu, CA. Ze wzoru powyższego wynika 

również, że współczynnik ekstrakcji wyraża się również stosunkiem klirensu do prędkości 

przepływu krwi przez dany narząd: 

Q

Cl
  ER   

Zależność tę można wykorzystać do obliczenia różnych klirensów narządowych, np. 

nerkowego (zwanego moczowym) lub wątrobowego (zwanego żółciowym). Klirens moczowy 

można wyznaczyć na podstawie pomiaru stężenia niezmetabolizowanego leku w moczu (Cu, 

mg/ml)  zmierzonej objętości moczu (Vu) w określonym przedziale czasu (t) oraz stężenia 

leku (Cp, mg/ml) w punkcie środkowym przedziału czasu, którego dotyczy zbiórka moczu. 

Korzysta się w tym przypadku z następującego wzoru: 

 

p

uu

u

C

V C
  Cl


               ( 14 ) 

gdzie Vu – szybkość tworzenia moczu, czyli iloraz objętości zebranego moczu [ml] i 

przedziału czasowego zbierania moczu (t, min). 

Klirens ten określa się też jako nerkowy i wtedy ma w symbolu indeks r (renal – nerkowy), 

Clr 

 

Klirens ogólnoustrojowy (Cls – total lub systemic clerance)  jest sumą poszczególnych 

klirensów narządowych, które wpływają na eliminacje leków. Wyraża się go stosunkiem 

eliminacji wprowadzonej masy  (X) leku  do jego stężenia  ( C ) we krwi lub w osoczu: 

 

C

dX/dt
  Cl

S
  

Całkując powyższe równanie w przedziale czasu od t = 0 do t = , uzyskuje się wyrażenie: 
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0

dtC

0

dt(dX/dt)

S
Cl  

 Wyrażenie w liczniku odpowiada całkowitej masie wyeliminowanego leku, czyli 

podanej dożylnej dawce D. Natomiast mianownik równa się polu pod krzywą stężenia leku 

we krwi lub osoczu jako funkcji czasu (AUC): 

AUC

D
  

S
Cl             ( 15 ) 

 Różnicę klirensu ogólnoustrojowego i nerkowego nazywa się często klirensem 

pozanerkowym. Można założyć, że klirens pozanerkowy jet równy dla niektórych leków 

klirensowi wątrobowemu (ClH). Dotyczy to leków, które są całkowicie metabolizowane w 

wątrobie, ponieważ ich klirens nerkowy jest na ogół niewielki. 

 Klirens wątrobowy wyraża się iloczynem prędkości przepływu krwi przez wątrobę 

(QH) i współczynnika ekstrakcji wątrobowej (ER): 

ClH = QH ER 

 Prędkość przepływu krwi przez wątrobę wynosi u ludzi ok. 1,5 l/min. Maksymalna 

wartość ClH jest równa QH(ER=1). Gdy klirens pazanerkowy przewyższa QH, to istnieją 

wyłącznie lub dodatkowo pozawątrobowe procesy eliminacji (metabolizmu) z wyłączeniem 

oczywiście nerek. ER maleje ze wzrostem Q. Fenazon jest lekiem, który w płynach 

ustrojowych występuje w stanie wolnym i ulega całkowitemu metabolizmowi w wątrobie. Z 

tego powodu klirens ogólnoustrojowy fenazonu u ludzi jest miarą zdolności wątroby do 

metabolizowania leków. Jest on wskaźnikiem czynności wątroby. Zmienia się pod wpływem 

niektórych chorób, leków hamujących lub indukujących enzymy w wątrobie oraz pod 

wpływem czynników, które wpływają na enzymy w mikrosomach wątrobowych. 

Stwierdzono, że tzw. wewnętrzny klirens wątrobowy niektórych leków (przeciwbólowych, 

trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, -adrenolitycznych) ma wartość 

przewyższającą QH
. 
Zależy on bardzo od QH, dlatego mają na niego wpływ choroby serca lub 

wątroby oraz podanie leków wpływających na krążenie sercowo-naczyniowe. W przypadku  

leków, które charakteryzują się  wysokim współczynnikiem ekstrakcji (propranolol, 

lidokaina), ma miejsce tzw. efekt pierwszego przejścia. Ulegają one znacznemu 

metabolizmowi po wprowadzeniu doustnym przed osiągnięciem krążenia ogólnoustrojowego. 

Ułamek dawki doustnej, który osiąga krążenie ogólnoustrojowe F, można wyrazić 

następująco: 

F = 1 – ER 
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 AUC dla takiego leku podanego doustnie stanowi tylko część AUC tego leku 

podanego w tej samej dawce dożylnie, np. stanowi ono 1/3 części, a ER = 0,66. Efekt 

pierwszego przejścia może też mieć miejsce np. w komórkach nabłonków jelitowych, w 

płucach itp. Jeżeli metabolizm zachodzi w płucach, to AUC uzyskane po dotętniczym 

podaniu leku przewyższa AUC po wprowadzeniu dożylnym. Klirens nerkowy (Clr) jest  

pojęciem bardziej złożonym od klirensu wątrobowego ponieważ w nerkach lek może ulegać 

trzem procesom: filtracji (przesączaniu kłębuszkowemu), sekrecji (wydzielaniu) kanalikowej i 

resorpcji zwrotnej: 

Clr = (Clrf + Clrs) (1-FR) 

gdzie: Clrf – część klirensu przypadająca na filtrację kłębuszkową, 

Clrs – część klirensu przypadająca na wydzielanie kanalikowe, 

FR – ułamek leku przefiltrowany i wydzielony, lecz ulegający  wchłanianiu zwrotnemu 

(reabsorpcji). 

 Prędkość filtracji zależy od objętości krwi, która przesącza się w kłębuszku nerkowym 

i od stężenia wolnego leku we krwi, ponieważ białka osocza, a w konsekwencji lek związany 

z białkami, nie ulegają przesączeniu. Objętość krwi, która została przesączona, oblicza się na 

podstawie klirensu kreatyniny (Clkr), ponieważ kreatynina wydala się wyłącznie przez 

przesączanie kłębuszkowe. Prawidłowy klirens kreatyniny wynosi 100-130 ml/(min 70 kg) 

lub 100 –130 ml/(min 1,73
2
). Jego wartość stanowi więc miarę szybkości przesączania 

kłębuszkowgo (Glamerular Filtration Rate, GFR). Dlatego klirens przesączania 

kłębuszkowego oblicza się ze wzoru: 

Clrf = fB Clkr 

gdzie: fB – ułamek wolnego leku we krwi. 

 Wydzielanie kanalikowe zależy od powinowactwa leku do białek osocza, będących 

aktywnymi nośnikami, od prędkości transportu przez błonę kanalika i dyfuzji do miejsc 

wydzielania. 

 Większość równań zależności opiera się na złożeniu, że narząd eliminujący stanowi 

jeden dobrze mieszany kompartment, oraz że krew, a nie osocze stanowi medium perfuzyjne. 

Tymczasem w większości przypadków  oznacza się wiązanie i stężenie leku w osoczu, a nie 

we krwi. Można dokonać jednak odpowiednich przeliczeń: 

B

p

B

C

f
f

p

 

C  
 


        ( 16 ) 

gdzie: fB i fp – ułamki wolnego leku kolejno we krwi i w osoczu, 

CB i Cp – stężenia całkowite (ogólne) kolejno we krwi i w osoczu. 

CB można wyliczyć z następującego wzoru: 

CB = CRBC  HCT + Cp  (1 - HCT)   ( 17 ) 

gdzie: CRBC – stężenie leku w erytrocytach 

HCT – hematokryt. 
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 Wartości klirensu ogólnoustrojowego podane w piśmiennictwie stanowią przeważnie 

klirens osocza, a nie klirens krwi dla poszczególnych leków. Z równania można 

wywnioskować, że  jeżeli wiązanie leku w osoczu jest zbliżone do wiązania we krwi, to CB
  

Cp, a klirens osocza (Clp) też będzie zbliżony do klirensu krwi (ClB). W większości 

przypadków wiązanie leku w osoczu jest większe niż w erytrocytach (RBC), a więc Cp > CB
, 
a 

także AUCp > AUCB. Zgodnie ze wzorem w tym przypadku Clp < ClB.  Z dużo większymi 

błędami spotykamy się wówczas, gdy wiązanie leku przez erytrocyty przewyższa wiązanie w 

osoczu. W tych okolicznościach CB > Cp,  AUCB > AUCp, a Clp>ClB. Klirens osocza 

przewyższy w tym przypadku prędkość przepływu krwi w wątrobie. Z dyskusji powyższej 

wynika, że wszystkie badania farmakokinetyczne powinny uwzględniać parametry  

odnoszące się do pełnej krwi. 

 Ze wzorów wynika zależność między podstawowymi parametrami 

farmakokinetycznymi: 

K

Cl
  V S

d
        (18 ) 

 Ze wzoru tego wynika, że stałą szybkości leku można uważać za ułamek objętości 

dystrybucji, z której lek jest eliminowany w jednostce czasu . Ponadto biologiczny okres 

półtrwania jest powiązany z powyższymi  parametrami farmakokinetycznymi w następujący 

sposób, po wstawieniu do powyższego wzoru wyrażenia: 

S

d

0,5

Cl

V 0,693
  

K

0,693
  t


               (19 ) 

 Ze wzoru tego wynika długi biologiczny okres półtrwania leków (tygodnie lub 

miesiące), które mają mały klirens i dużą wartość objętości dystrybucji (kwas walproinowy, 

warfaryna, fenylbutazon, fenobarbital, digitoksyna i inne). Detoksykacja chorego, który 

uległby zatruciu takim lekiem byłaby bardzo wolna. 

  

Zadanie 

Królikowi rasy mieszanej o masie ciała 4,0 kg podano dożylnie roztwór izotoniczny, 

zawierający 250 mg soli lizynowej ibuprofenu, za pomocą cewnika umieszczonego w żyle 

brzegowej ucha królika. Następnie pobierano przez ten cewnik próbki krwi, w odpowiednich 

przedziałach czasowych w których oznaczono stężenie metodą chromatografii gazowej w 

przeliczeniu na wolny ibuprofen. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelce. Narysować 

odpowiednie wykresy i obliczyć parametry farmakokinetyczne (K, t0,5, Vd i ClS). 

 

Tabela 2 

Stężenia ibuprofenu w osoczu krwi królika (C) [mg/l] oznaczone w różnym czasie (t) [h] po 

podaniu jednorazowej dawki dożylnej soli lizynowej ibuprofenu (250 mg)  

t 0,083 0,167 0,250 0,367 0,533 0,667 0,833 1,000 1,330 1,420 1,500 

            

C 217,9 169,3 118,9 102,9 74,7 55,1 36,2 22,8 16,1 9,1 7,3 

 



 15 

Rozwiązanie. Dostępne są różne programy komputerowe do obliczeń parametrów 

farmakokinetycznych. Jednym z nich jest TopFit 2.0. 

Wybieramy w tym programie model jednokompartmentowy z jednorazową dawką  dożylną 

146,3 mg w przeliczeniu na wolny ibuprofen. Stężenie początkowe jest wyliczane przez 

komputer metodą iteracji. Uzyskuje się następujące wyniki, które podano w tabeli 3 wraz z 

różnicą wyników stężeń oznaczonych doświadczalnie i obliczonych przez program 

komputerowy. 

Tabela 3 

Czas  [h] Wartości mierzone Wartości obliczone Różnica [%] 

0,083 

0,167 

0,250 

0,367 

0,533 

0,667 

0,833 

1,000 

1,330 

1,420 

1,500 

217,9 

169,3 

118,9 

102,9 

74,7 

55,1 

36,2 

22,8 

16,1 

9,1 

7,3 

208 

169 

138 

104 

69,5 

50,1 

33,4 

22,3 

9,97 

8,0 

6,59 

4,56 

0,0 

-16,4 

-1,17 

6,99 

9,03 

7,06 

2,33 

38,1 

12,1 

9,78 

 Zastosowany program TopFit oblicza poznane dotychczas parametry  

farmakokinetyczne: K=2,44/h, t0,5 = 0,284h, Vd = 0,608 l i ClS = 24,7 ml/min oraz C0 = 240 

mg/l. W związku z powyższym równaniem (5) i (6) w  zastosowaniu do omawianego 

przykładu przedstawiają się następująco: 

 

C = 240  e
-2,44  t

 

                                         lnC = ln240  -2,44t 

 

 Oczywiście obliczenia powyższych parametrów są dokonywane z podanych wyżej 

wzorów: t0,5 = 0,693/2,44 = 0,284 h  (7);  Vd = 146,3/240 = 0,6101 (9); do obliczenia ClS ze 

wzoru (15) niezbędna jest znajomość AUC, którą wymieniony program także wylicza (AUC 

= 98,7 mg/l  h), ClS = 146,3/98,7 = 1,48 l/h = 24,67 ml/min. 

 Bez programu TopFit 2.0 do obliczenia stałej szybkości K i C0 można także posłużyć 

się metodą najmniejszych kwadratów, sprawdzając najpierw metodą Kołmogorowa-

Smirnowa rozkład normalny wyników zawartych w tab. 2. Następnie posługując się np. 

programem Excel wprowadza się do arkusza kalkulacyjnego wartości t (zmienna niezależna 

x) i C, podane w tab 2. Następnie oblicza się ln C, które stanowią w obliczeniach wartości 

zmiennej zależnej y. W narzędziach wybiera się analizę danych, a wśród nich regresję. 
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 Wśród otrzymanych obliczeń najbardziej interesują nas współczynnik kierunkowy 

prostej a = -2,252326 i wartość przecięcia b = 5,481601. Wartość a po zmianie znaku stanowi 

ogólną stałą szybkości eliminacji K=2,252  0,078/h, a b=ln C0=5,481601. Z wartości b 

oblicza się stężenie początkowe ibuprofenu w surowicy krwi królika C0=240,2 1,1 mg/l. 

Podane są też w obliczeniach m.in. odchylenia standardowe wartości a i b, które podano 

powyżej. Otrzymaną prostą ln C = f (t), wykreśloną za pomocą programu TopFit 2,0, 

przedstawiono na ryc. 1. 

  

 

 

 

Otrzymana linia prosta jest charakterystyczna dla modelu jednokompatmentowego w 

przypadku podania jednorazowej dawki dożylnej, wówczas gdy proces (procesy) eliminacji 

leku z krwi jest pierwszego rzędu. Zależność tę można przedstawić także jako funkcję 

wykładniczą. 
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Widzimy że wyniki otrzymane za pomocą programów TopFit i Excel są zgodne w granicach 

dopuszczalnego błędu, np. K i C0 wynoszą kolejno: 2,44: 2,25/h i 240; 240,2 mg/l. 


