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 مطالبی که در این جلسه با آن آشنا می شوید: 

 مکانیسم های پیام رسانی  •

 بخش تنظیمی •

 بخش آنزیمی  •

 اصول فیدبک  •

 

 فارماکولوژی دوم جلسه 

 دوماصول پایه قسمت 

 

 1401-1400ویژه آزمون دکتری تخصصی سال 

 به روزرسانی شده منطبق بر  

 1399آزمون دکتری تخصصی سال 

 

 گروه آموزشی دکتر جاویدی 

 برداشت، و استفاده گروهی یا بدون پرداخت هزینه شرعا حرام است. هرگونه کپی، 

 لطفا تاریخ های هر دور مطالعه خود را در جدول زیر وارد کنید 
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 بخش اول: اصول پایه 

 ( عمل می کند؟ Second messengerکدامیک از موارد زیر به عنوان پیامبر ثانویه )  .1

 ( ATPب( آدنوزین تری فسفات )       الف( کالمودولین 

 ( DAGد( دی اسیل گلیسرول )     PKA))  A ج( پروتئین کنیاز

 کدام یک از مفاهیم زیر بیانگر پاسخ غیرمعمول داروها است؟.2

    maximal efficacyب(       potencyالف( 

  bioavailabilityد(       idiosyncraticج(

 صحیح است؟ ( antagonist Competitive) دامیک از موارد زیر در مورد آنتاگونیست رقابتیک.  3

      با افزایش غلظت آگونیست می توان بر اثر آنتاگونیستی آن غلبه کرد.  الف( 

 . شود با افزایش غلظت آگونیست در اثر آنتاگونیستی آن تغییری مشاهده نمی ( ب

     .شود افزایش غلظت آگونیست، اثر آنتاگونیستی آن تشدید می با ج( 

 .یابد با افزایش غلظت آگونیست، اثر آنتاگونیستی به مقدار کمی کاهش می د( 

 

 پاسخ: 

 صحیح است. د. گزینه 1

 . گزینه ج صحیح است.2

 صحیح است. الف . گزینه 3
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 های پيام رسانی   كانيسمم

 ت.شده اس ساییناافکتور ش -های گیرنده   برای سیستم اءغشپیام رسانی گذرنده از   های  کانیسممنوع اصلی از  نجپ 

 

، اکسید نیتریک و تعدادی از عوامل به شدت نفوذ پذیر غشایی از   Dویتامین ها، دیاستروئ

گیرنده های داخل سلولی را فعال می سازند. مولکول افکتور می تواند بخشی از    غشاء عبور و

 گیرنده یا مجزا باشد.   

داخل سلولی، اغلب شبه  

 یدیاستروئگیرنده 

ارج سلولی مولکول هایی که واجد  انسولین، فاکتور رشد اپیدرمی و عوامل مشابه به دمین خ

فعالیت آنزیم تیروزین کینازی در دمین داخل سلولی شان هستند، متصل می گردند. اکثر این  

 شوند.  گیرنده ها به دنبال فعال سازی دایمریزه می

افکتور -آنزیم های گیرنده 

 گذرنده از غشاء 

یروزین کیناز داخل سلولی  سیتوکین های بسیاری مولکول های گیرنده ای که به آنزیم های ت

سازند و موجب فعالسازی تنظیم   ها( متصل می شوند را فعال می JAK )جانوس،کینازها، 

 STAT )تقویت کننده های پیام و فعال کننده های نسخه  برداری،کننده های نسخه برداری 

 ها( میشوند که به هسته برای ایجاد اثر نهایی مهاجرت می کنند. 

گیرنده های غشایی که به  

آنزیم های تیروزین کیناز  

 شوند.  درون سلولی متصل می 

 JAK-STAT)) گیرنده های

 های گردند: استیل کولین کانال   خاصی به وسیله داروها فعال می Na/Kکانالهای  

Na/Kهای  سروتونین کانال می سازد. نیکوتینیک را فعال -HT3 Na/K 5 کند.   را فعال می

متعدد دیگری به صورت آلوستریک  خواب آورهای  -بنزودیازپین ها، باریتورات ها، آرام بخش

 .  کنند را تنظیم می GABA فعال شونده توسط Cl کانالهای

کانال های یونی غشای فعال  

 شونده توسط لیگاند 

GPCR  تشکیل شده اند و به هنگام فعال سازی توسط لیگاند خارج  دمین گذرنده از غشاء  7از

تریمری در سطح داخلی غشاء متصل و موجب آزادسازی واحدهای  G پروتیین هایسلولی به 

شوند. این واحدهای فعال، در مقابل افکتورهای سیتوپالسمی را تنظیم  می  Gα و Gβγ فعال 

را سنتز و آزاد  IP3 و DAG و cAMP معموال پیامبرهای ثانویه مانند افکتورها  و  کنند. می

 کنند.   می

GPCR   .ها متداول ترین انواع گیرنده ها در بدن هستند 

گیرنده های جفت شونده با  

 (  (G GPCRپروتیین
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 گیرنده نیکوتینی استیل کولین

 

G-  پروتئین 
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:Signaling   آبشار مثال اول از این 

شود. این آنزیم سبب   ( فعال می  a-GTP  (وجود دارد که توسط Adenylate cyclase  در سلول های قلب ما آنزیمی به نام 

ATP  خواهد شد. از   CAMP  افزایش مقادیر 

  است. Secondary Messengerدر واقع نوعی  cAMPاین 

در درون سلول   Aپروتئین کیناز از طرفی آنزیمی به نام  

ه  بوجود دارد که متشکل از چهار زیر واحد دو به دو مشا

  است

)Regulatory . بخش تنظیمی )1  

)  Catalytic . بخش آنزیمی ) 2  

واکنش داده و  با بخش تنظیمی  cAMP  حالت عادی بخش تنظیمی در اینجا بخش آنزیمی را غیر فعال نموده است حاال ایندر 

 شود.  سبب تغییر شکل فضایی این بخش و در نهایت جداسازی آن از بخش آنزیمی و فعال شدن بخش آنزیمی می 

• Kinase آنزیمی است که سبب فسفریله شدن پروتیین ها خواهد شد، از طرفی در درون سلول پروتیین های بسیاری داریم 

یک تغییر پسفسفریله شوند و س   Kinase می تواند توسط آمینو اسید   3   باشند که تره اونین و سرین( می-که حاوی )تیروزین 

کنند. شکل بسیار فاحشی پیدا می  

 این نکته کلید  Signalingدر بسیاری از واکنش های درون سلولی است. 
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را خواهیم داشت که حاال    CREB (c AMP response element binding pro)در درون هسته ی سلول پروتیینی بنام   •

 CBP (CREB binding pro)توسط بخش کاتالیتیک فعال شده فسفریله می شود و حاال دیگر مولکول های تنظیمی مثل  

و حاال   گیرد قرار می  DNAبرروی  (CREB binging elemet)برروی بخشی بنام   complexهم به آن متصل و این 

Transcription و Translation  .ژنی خاص را تغییر و افزایش خواهند داد 

 به عنوان مثالی دیگر: 

در داخل غشای سلول یکسری    کنند.  را فعال می  Cβ] (β)[plcآنزیم دیگری بنام فسفولیپاز  G.protein couple receptorsاین یک 

  ) 2PIP() Bis phostphate 4,5(Pl( داریم. نام یکی از این ها فسفو اینوزیتول بیس فسفا فسفولیپیدهای حاوی زنجیره های اسید چرب خطی  

 باشد.  می

 تجزیه خواهد کرد.  3IPو   DAGمولکول بنام های  2این مولکول را به  Cحاال فسفولیپاز

1. DAG← پروتیین کینازC  کند.  را فعال می 

2. 3IP:  2+این ماده حاوی رسپتور مخصوص بخود در رتیکولوم اندوپالسمیک حاوی  ←تری فسفات (5و4و1)اینوزیتولCa  

شکل کانال تغییر یافته و سبب رهایش کلسیم به درون سلول می شود و   siteحاال با قرارگیری بر روی این می باشد و 

 خواهد شد.  Cموجب فعال سازی پروتیین کیناز    DAGبه همراه  2Ca+حاال این  

 هم تولید شود.   )Enzyme receptor(می تواند از طریق مکانیزم های دیگری  3IPالبته 

 )qG( شود: مسیر سومی که از طریق این رسپتورها فعال می
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فعال به   βγ این شود. می  βγو αنشیند و باعث فعال شدن   خود می G.protein couple receptorدر قلب روی  A.chزمانیکه 

سلول های قلبی و کاهش    Hyper polazitaionخارج و سبب  K+ سپسسبب باز شدن آن شده و  کانال های پتاسیمی متصل،

Rate شود.  ضربان قلب می 

 کند.   در دسته اول رسپتور های سطح سلولی کانال یونی مستقیما اثر داشت اما در اینجا بطور غیرمستقیم فعال شده و اثر می

   گیرنده تنظیم

  کوتاه های زمان طول در تواند  تغییرات می .شوند می  تنظیم پویا صورت حساسیت به و جایگاه  تعداد، در  ها  گیرنده

  پاسخ مدت  کوتاه کاهش   به منجر اغلب  ها گونیستآ با مداوم  و مکرر مواجهه .دهد  (روی تر)روزها طوالنی های  دوره و  ( )دقایق 

 .هستند  پدیده این مسئول  متعددی های  مکانیسم .شود می  نامیده  فالکسی تاکی گاها  که  گردد،می   گیرنده

برای   پروتیین به مولکول گیرنده فعال شده را مسدود سازند.  Gاول مولکول های درون سلولی ممکن است دسترسی یک 

فعال   امتداوم  که گیرنده گرددمی  تصلم  انیمدر ز Bژیک ارستین به لوپ داخل سلولی گیرنده آدرنر مثال،مشخص شده مولکول

 .ندهست

در ظرف  تاگونیس-سازی بیشتر .فعال به ترا نسب تباف ابراینن و ب سدود ما ر G –ه شوند ته پروتئین جفباراستین دسترسی  -بتا

 د. ساز می حساس  غیر دقیقهچند 

.ودشمی  عتسا ند دقیقه یا چچند پس از  لمبازیابی پاسخ کا و  ارستین -تبه برداش جرمن تاگونیس   B  حذف 

ت با آگونیس داوم مو  کررم واجهم  .واسطه اندوسیتوز درونی سازی شونده ب تاس مکنم تگونیسآشونده به   تصلمهای    دوم، گیرنده

 می گویند.  کسیالتاکسی فشود که به آن  می پاسخ گیرنده   مدتکوتاه    هشبه کا  جرمن لبغ ا
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پاسخ گیرنده باشد    مدتکوتاه   شناشی از کاه  لبغ که ا تداروی آگونیس صرفمسریع پاسخ دهی دارو پس از  هشبه عبارت دیگر کا 

 می گویند.   کسیالرا تاکسی ف 

.شود می باعث بروز تحمل  دتمپاسخ دهی دارو در دراز  هشکا  

می گویند.  Hyper sensitivity های آلرژیک به دارو را کنشوا     

می گویند.   Idio syncretic  پاسخ غیر عادی افراد به دارو 

 اصل فیدبک: 

 :Positive feedback 

خود واکنش تبدیل سوبسترا  گاه لیگاند به رسپتور متصل و موجب یک واکنش و تشکیل یک محصول می شود و حاال  این محصول 

 به محصول را افزایش می دهد. 

 :Negative feedback 

را به واکنش تبدیل سوبست برخی مواقع لیگاند به رسپتور متصل و موجب یک واکنش و تشکیل محصولی می شود که این محصول

 خود را مهار می کند. 
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در ادامه خالصه ای از جالسات اول و دوم به صورت جدول آورده شده است. پس از یادگيری این جلسات برای مرور  

 از این جداول استفاده کنيد.

 گیرنده  مولکولی که دارو به آن متصل می شود تا تغییری در عملکرد یک سیستم بیولوژیک ایجاد کند. 

مولکول یا جایگاه اتصال   مولکولی که دارو می تواند بدون تغییر در هر گونه فعالیت یا عملکرد به آن متصل شود. 

 بی اثر

 جایگاه گیرنده  ناحیه خاصی از مولکول گیرنده که دارو به آن متصل می شود. 

  است، اتصال نمی یابد.گیرنده ای که به دارو در زمانی که غلظت دارو برای ایجاد اثر حداکثر کافی 

 است حضور دارد. EcKd<50  هنگامی که

 گیرنده اضافی 

ی از یک سیستم که پس از فعال سازی گیرنده توسط یک اگونیست اثر بیولوژیک را ایجاد می  جزئ

 کند. 

 اغلب یک کانال، انتقال دهنده یا یک مولکول آنزیم می تواند بخشی از یک مولکول گیرنده باشد. 

 افکتور 

 اگونیست  دارویی که گیرنده اش را به دنبال اتصال فعال می سازد. 

دارویی که بدون فعال سازی گیرنده اش متصل می شود و بدین ترتیب مانع فعالسازی توسط یک  

 اگونیست می گردد. 

 انتاگونیست فارماکولوژیک

 

 

 

 انتاگونیست رقابتی  آمد.  فائقیک انتاگونیست فارماکولوژیک که به واسطه افزایش غلظت اگونیست می توان بر آن 

 انتاگونیست برگشت ناپذیر آمد.  فائق یک انتاگونیست فارماکولوژیک که به واسطه افزایش غلظت اگونیست نمی توان بر آن 

دارویی که با اثرات دارو دیگر به واسطه اتصال به یک گیرنده متفاوت مقابله و اثرات مخالفی ایجاد  

 می کند.  

 انتاگونیست فیزیولوژیک 

 انتاگونیست شیمیایی  دارویی که با اثرات داروی دیگر به واسطه اتصال دارو اگونیست )نه گیرنده( مخالفت می کند. 

نده بدون تداخل اتصال اگونیست طبیعی اتصال می یابد، اما پاسخ  دارویی که به یک مولکول گیر

 اگونیست طبیعی را تغییر میدهد. 

اگونیست، انتاگونیست 

 آلوستریک 
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دارویی که به گیرنده اش اتصال می یابد اما نسبت به یک اگونیست کامل اثر کمتری را در دوزاژ 

  کامل ایجاد می کند.

 اگونیست نسبی 

 فعالیت پیوسته افکتور در عدم حضور یک لیگاند اگونیست  –گیرنده فعالیت یک سیستم 

 

 اگونیست معکوس  دارویی که به حالت غیرفعال مولکول های گیرنده متصل و فعالیت پیوسته را کاهش میدهد. 

پاسخ درجه -منحنی دوز منحنی افزایش پاسخ به دنبال افزایش غلظت یا دوز دارو 

 بندی شده 

پاسخ کمیتی    -منحنی دوز کسری از یک جمعیت که یک پاسخ خاص را در دوزهای فزاینده نشان می دهند. منحنی افزایش 

 )کوانتال(

اثر یا سمیت  %50پاسخ درجه بندی شده، غلظت یا دوزی که موجب   -در منحنی های دوز

پاسخ کمیتی )کوانتال( غلظت یا دوزی که موجب یک  -حداکثر می شود. در منحنی های دوز

 از جمعیت تحت مطالعه شود.   %50پاسخ خاص در 

EC50،ED50،TD50 

 وغیره

 Kd م متصل می شود.از گیرنده ها در سیست %50غلظت دارو که به 

اثربخشی، اثربخشی  به دست آید.  Emax بزرگترین اثری که می تواند با یک داروی خاص صرف نظر از دوز،

 بیشینه 

 پوتنسی)قدرت( ED50یا  EC50 مقدار یا غلظت داروی مورد نیاز برای ایجاد یک اثر خاص، معموال 

 

 


