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 التداخالت الدوائية مع املستقبالت و الفارماكوديناميك
 حملة عامة:

ا:ثد الساتجابة اليحوية ان اللا التباب الدثدال ان اناب اثايهر ايو اةتبا الدثدال احت
 بتبا ان الملسجقالات 
 ابتبا الألداة ان الإلنزميبتا
 ابتبا ان الألمحبضالدنياة ا

ا(اةؤدياإىلالتجابة ايوية ا.انسجقالا–بشالانتكبا)ادال اإ ا
متجلكالخللاايالدعشتلتاإىلالآلسافان الملسجقالاتاحنيالألداة ا.ااامتجلكالخللااياأةضباأمنبطباخمجلف ان ا

الملسجقالاتاكلان اهذ الملسجقالاتاهلبادال انيعيالبصا.ا
ايفالدقلبانثلاا:اهنبكانسجقالاتاةوجبادلنيتإةيبانوفتة ا،اانسجقالاتانسابتةنو ادألتجولاكيدنيا.

ا:ا(نسجقالاتا–دال ا)ن اعثددانتكابتاابة اليحوية ابتبا انساوب اإ ادتج الساتجا
اأتيهراةويديجيا=ا(نسجقالا–دال ا)نتكباادال ا+انسجقالااا

اتبدالت بنيوية أو أتثريات كيميائية حيوية .لساتجابة ان اللا ااحتثد 
 كيميائية املستقبالت و األدوية :

اتالة اكوموبئو ا،أكثتهباشويعباهيا:للالملسجقالاتان الألداة اإىلابشالالةؤديابثد
 اتالة اكهتةو اتبكن ا
 اتالة الهلوثدتاجنيا
 .ابثدلللاتاضعوف ابشملاقيىافبنثدتافبدسا

بعثداهذ الدتالة انهم ايفاحتثدةثدالنجقبئو الملسجقالاتا،ادذدكاةجطلبالساتباب الدنبجحابلاؤماثاماةنياذتلتا
الدثدال ان اذتلتالملسجقال الملجمم ا.

ادفهمابثدلللالملسجقالاتان الألداة ا.انفوثدل اانفهينب ااو املفتاح القفلةعثدانصطلحا
فهيمانإ التباب الدثدال ان الملسجقال اةجطلبابلاؤنبادقوقبااادا ادوسان الدضتاتةاأ اةفعلالملسجقال ا)ا

ا.لدثدال الملقلثداأاالدشبدا(ا
ا
ا
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 الرئيسة تعائالت املستقبال
 اقوبتهباأبهنباجزةئ ايوية ابتبا اابدثدال اااحتثد التجابة اميان الدنبيو الدفبتنبكيديجو ااملستقبلة بعتفا

ادذدكاميا العجابتاأ الإلنزميبتااالدربابونبتالدانوية انسجقالاتافبتنبكيديجو ا.
اهياةتابونبتابعثدانسؤاد اع احتيةلالإلشبتلتالبتجالخللو اإىلالتجابابتادلللالملسجقالاتالملفوثدةاعلاجوب ا

اللية ا.
اإىلاأتة اعبئلاتاتئوس ا:ابقسمالملسجقالات

 املستقبالت املرتبطة ابلقنوات الشاردية  (1
  Gاملستقبالت املرتبطة ابلربوتني  (2
 املستقبالت املرتبطة ابإلنزميات  (3
 املستقبالت داخل اخللوية  (4

إ ابثدلللالملسجقال ان الدثدال اةعجمثداعلىاطاوع الدثدال ا،افبألداة الدابته ادلمب ابجثدلللان الملسجقالاتا
(اةونمبالألداة الديتابثدللادلخلو اعربالدطاق الدثنبئو الدثدمس ا3,2,1لملجيلجثدةاعلىاتطحالخللو ا)الدعبئل ا

ااسجقالاتالملجيلجثدةادلللالخللو دغشب الخللو ابجثدلللان المل

ا
ا
ا



 احملاضرة الثانية 

Pharmacology Ⅲ                               - 3 -                                        ص. عصام كف الغزال                

 : Ligand- gated Ion Channelsاملستقبالت املرتبطة ابلقنوات الشاردية 
بجأدفاهذ الدعبئل ان اقنيلتاشبتدة اذلتاةيلابتانسؤاد اع ابنظومايتك الدشيلتداعربالدغشب الخللييا.اةجما

ابنظومانشب اهذ الملسجقالاتان اللا التباب الدثدال ان الدقنبةا
  ابعملان اللا افجحاأاايصبتالدقنيلتالدشبتدة
 وليااثنو ابعثدالتجابة الملسجقال اهنباتتةع اجثدلااانثدةافعلهبابقثدتاابمل 

االدجيوكسني(:ابعللاأدو اNa+\K+ ATPaseةيثاتويماأبوابز)ا-بثاو انضخ اصيدةيم:نثب اا•
ن اللا ابثا اهذ الملضخ الألنتالدذياةؤدياإىلازايدةابتلكوزالدصيدةيمادلللالدلوفالدعضليا

ضخ اصيدةيماكبدسويمالألنتالدذياةؤدياإىلايثدا الدجابد اةنيالدقليبااهذلاةؤدياإىلابفعولان
الدصيدةيماالدابدسويمافوزدلدابتكوزالدابدسويمادلللالدلوفالدعضليافجزدلدالدقليصو الدقلاو 

 .ابسجخثدماكخبفضبتاضغ اكبألنليدةنيااااميلتالدابدسويايبصتلتاقن•
 (:(G  G Protein- coupled receptor املستقبالت املرتبطة ابلربوتني

ا.لمليجيدايفالدغشب الخللييااGبقرت اهذ الملسجقالاتان الدربابنيا
علىاGDPلعجابتلان ااGTP،افوشالاGإ التباب الدثدال المللائمان الملسجقال اةسابابفعولالدربابنياا

ع الملسجقال اااةجثدلللان الملقتلتالملسجهثدف الخللية ا)اقثداباي اإنزميبتااGTPلدييوثدةاأدفبا.اةنفكاأدفبا
متتب الدـاكةجيت انتلتولااثنية ابعثدانسؤاد اع انشي الألفعب الخللية ا.ااالملقتلتأااقنبةاشبتدة ا(،افوفعلا

(ATPا)اةسابابناوهاهذ الملسجقالاتالتجابابتابثداماعثدةاييل اإىلادقبئقا.ا
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ا
ا
ا
ا

C املستقبالت املرتبطة ابإلنزميات .Enzyme – linked receptors: 
ابجأدفاهذ الملسجقالاتان اإنزميبتاللية انشوط ابجثدللايفالدجشالالدانويياأاالديظوفيالخللييا.ا

،ااشب الألنزميبتنإ التباب الدثدال ان الجلزي ان الملسجقال المليجيداعلىاتطحالخللو اةسابابناوهاأاابثاو ا
اذ الساتجابابتانثدةافعلابرتلاحان ادقبئقاإىلاتبعبتا.متجلكاه

D املستقبالت داخل اخللوية .Intracellular receptors: 
 بيجثداهذ الملسجقالاتاكبنل ادلللالخللو ا،ادذدكاجيباعلىالدثدال اأ اةنجشتاعربالدغشب الخللو ا

لو الملسجهثدف اغشب الخلادوجثدلللان الملسجقال ا،احبو اجيباأ اةاي الدثدال اذالباابدثدتمايىتاةعرب
 ااةتبا اابملقتلتالملسجهثدف ا.

 لدزن الدلازمادجفعولاهذ الملسجقالاتاااليحصي اعلىالساتجابة اأطي اةاثهران اابقيالآلدوبتا
المليصيف اأعلا اتبةقبا.ا

 اخللولديتابؤيتان اللا التبابطهبامبسجقالاتادلللالاوهرموانت الدرق اهلرموانت الستريوئيديةنثب اذدكاا
ا.ا
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ا

ا
 

 املظاهر الكمية لألدوية :
االدافب ةالساتجابة ااهيالدفبعلو ا–متجلكالألداة البصجنيانهمجنياميا احتثدةثدمهبان اننحنوبتالجلتع ااا

   Potencyالفاعلية 
 الالزمة إلنتاج التأثري الدوائي . )وزن الدواء ( وهي تقيس كمية الدواء 

ااEC50ن الساتجابة الدعظمىاةسجعملادقوبسالدفبعلو الدعلاجو ااا%05إ الدرتكوزالدثدالئيالدذياةعطيا
،ايو اةعثداBاااAدالان الدثدال ااEC50ن الساتجابة اا%05اـةيضحالدشالا:الدرتكوزالملساباد

تن ان انقباEC50كبفو ادلحصي اعلىااAأل اكمو اأقلان الدثدال ااBأكثتافبعلو ان الدثدال اA لدثدال ا
لكوزاالئو ا)اأاالدرتادذدكاةسجعملاخمط انصفاديغبتةجمياةسابالجملب الديلت ادلاتعبتالدثدا.Bلدثدال ا

الدثدالئو ا(.
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ا
ا  
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  Efficacyالكفاءة العالجية ) النجاعة ( 
اعنثدنباةجثدلللان الملسجقال ا.اعظمىابعرباع اقثدتةالدثدال اعلىاإيثدل التجابة ايوية ا
انسجقال ا.اا–بعجمثدالدافب ةالدعلاجو اعلىاعثددانعقثدلتادال ا
ااابعثداأكثتاأمهو ان الدفبعلو الدثدالئو ا.اا( E maxإن الكفاءة العالجية تقيس االستجابة العظمى )

ن اا%20يو اةجماطتحاة فبملقبتن اةنيالملثدتلتاجنثداأ انثدتلتالدعتاةاأكثتاكفب ةان الملثدتلتالدجوبزةثد
ن اشيلتداا%35سابالدتلتالمليجيدةاابدتشبي الدااواو انقبتن ان الملثدتلتالدجوبزةثدة الديتابشيلتدالدصيدةيما

الدصيدةيم

ا
 : Agonistاملقلدات ) الشادات ( 

.ا. الطبيعي لداخليااستجابة حيوية تقلد االستجابة للوسيط  مع املستقبلة يسبب املركب الذي يرتبط
ألنهاةساباأتيهرلتاشاوه اةفعلااةنهرجو (الألد3لملقلثداملسجقالاتا)أدفبااphenylephrineنثب اذدكا

الدثدال الدثدللليالملنشأالدنيتأدتةنبدنيا.ا
 : Antagonistsاملعاكسات ) الضادات ، احلاصرات (

 . وتلغي مجيع أتثرياته الشاددواء المن أفعال  تلغي مركباتهي 
ا:قثداحيثد الدجعبكساةعثدةاطتقا

o : يو اةجنبفسالدثدال الدشبدااليحبصتاعلىانفسالملسجقالايو اةاي ادلشبدااالتضاد التنافسي
نياةال الدشبدادهاأدف اةثدا التجابة اكمبايفالدجضبدالدجنبفسيالتجابة ايوية اادلمسجقالاةونمبالدثد

 .وسجبننياايبصتلتانسجقالاتالهلوسجبننيهلل
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o : )لتاةؤيتالدثدال الملعبكساعلىانسجقالاآلتاخمجلفاااةاثدياأتيهرااالتضاد الفيزيولوجي )الوظيفي
 نثب اذدك:انعبكس ااظوفوباع الملقلثد

 لدذياةجحتتان اللاايةوجبايفالداناتايساالدذياخيفضاتاتالدثدمااألنسولني نعبكس ا
 لدذياةفتزان اللاايالدفباااةتف اتاتالدثدم.اابلغلوكاكون

o : اهرافعب غاةثدال اآلتاجبعلااننهادال ل اةعملالدثدال اكمعبكساكوموبئياابتبابطهااالتضاد الكيميائي
 انثب اعلوه
  انويماالملغنوزةيمتجخثدلماهوثدتاكسوثدالألمللملعثدةاابابعثدةلامحيض

 Drug toleranceاهرة التحمل الدوائي :ظ
بجصفاةعضالملتكابتالدثدالئو اةنقصادتج الدجحملااهذلاةعيناأ اباتلتااإعبدةالتجعمب الدثدال اةجزلن ا

باممباةضطتالدطاوباإىلازايدةالجلتع ادلحصي اعلىالدجأيهرالملطليبااذدكاةسااةنقصافعبدو الدثدال ابثدتجيوب ا
نقصاعثددالملسجقالاتاانقصايفايسبتوجهباالتجابةجهباةساباباتلتالساتجعمب اابظهتايبد ان الدعصوب ا

ايفاهذ الملسجقالاتالاالملقبان ا
 : جعمب اجتعبتالملسان ادألملاةسابالتةسابالساتجعمب الملجاتتادهابنبقصافعبدوجهاامركبات املورفني

ا.نزاسا اعبدو اننهااذدكانجوا ادجنبقصاعثددانسجقالاتالمليتفنيا


