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چكيده
مقدمه
وجود تفاوتهاي بين فردي در فارماكوكينتيک داروها ،امروزه یک پدیده كامالً شناخته شده است.پاسخهاي
درمانی متفاوت حاصل از تجویز دوزهایيکسان داروهاي مختلف ،به یک گروه بيمار تحت درماان ،مؤیاد ایان
ادعا است .از مهمترین عوامل مؤثر در تفاوتهاي بين فردي در فارماكوكينتياک ،اخاتال در تواناایی افاراد
جهت متابوليزه كردن داروهاست.هرچند عوامل تغذیهاي ،محيطی ،سن ،جنس ،استفاده همزمان از داروهااي
دیگر و وجود بيماريهاي زمينهاي نيز در این امر دخالت دارند ،عمدهترین اخاتال را رونادهاي متاابوليکی
ایجاد مینمایند و اصول ژنتيک در تعيين چگونگی متابوليسم داروها كاامالًمؤثر اسات .عمادهتارین راههااي
متابوليسم اكسيداسيون و استيالسيون است كه آنزیمهایانجامدهنده ایان واكان هاعمادتاً در كباد مسات ر
هستند .طی سه دهه اخير مسيرهاي اكسيداتيو مختلفی در متابوليسم داروها شناسایی گردیده كه بر همين
اساس در قدرت متابوليزهكنندگی برخی داروها در بين یک جمعيت توزیع چندگانه (پلایمورفيسام) وجاود
دارد و با بررسیهایانجامیافته كل جمعيت بر اساس ميزان توانائی متابوليسم داروهاا باه گاروههااي مختلاف
ت سيمبندیمیشوند .فنوتيپ تعيين نسبت متابوليکی افراد است و روندیاست كه در تعيين چگونگی وضاعيت
یک سيستم آنزیميبهكارمیرود و اساس این مطالعه را تشکيل مایدهاد.پيامادهاي باالينی مرباو باه ناو
فنوتيپ هم در ارتبا با عوارض جانبی داروها و هم در زمينه بيماريهاي مختلف موردپژوه قرار گرفته و
ارتباطات مشخص و قطعی در این زمينه دیده شده اسات .باا توجاه باه ماوارد ذكرشاده ،اهميات شاناخت
پلیمورفيسم و تبعات آن در مسائل فارماكوكينتيکی و بالينی روشن میگردد كه ما را بر آن داشات كاه باه
بررسی این پدیده در جمعيت ایرانی كه تاكنون این پژوه رویآنها صورت نگرفته بود ،بپردازیم.
روششناسي
بااا بررسای داروهاااي مختلااف و بااا توجااه بااه ایان مطلااک كااه اكااار داروهایپرمصاارفعمدتاً از مساير آناازیم
دبریزوكينهيدروكسيالز ) (CYP450 II D6متابوليزه میشوند و نظر به اهميت این داروها این مساير جهات
مطالعه انتخاب گردید .در این مطالعه براي تعيين فنوتياپ از دكساترومتورفان كاه یاک داروي ضاد سارفه
معمولی و بی خطر است ،استفاده گردید .اساس عمل ،تجویز یک تکدوز دكسترومتورفان به داوطلبان سالم،
جمعآوري ادرار برایيک دوره هشتساعته ،تعيين م دار دارویی كه بهصورت دستنخورده در ادرار دفع شاده
و نيز متابوليکتوليدشده (آزاد و تام) در ادرار با استفاده از دستگاه  HPLCاست.
يافتهها
بررسی دادههاي حاصل نشان میدهد كه بر اساس آنتی مد انتخابشده در جمعيت ایرانی سه فنوتيپ كام ً
ال
متمایز و قابالتشاخيص دیاده مایشاود 1/49.درصاد افاراد متاابوليزهكنناده ضاعيف  76/16درصاد افاراد

متابوليزهكنندههاي متوسط و  16/73درصد متابوليزهكننده قوي هستند كه مطابق دادههاي ماورد انتظاار از
نژاد سفيد است .با توجه به این مطلک كه فاصله بين نسبت متابوليکی( )PMsبا ب يه افراد بسيار زیاد بود و با
اطمينان باالیی میتوان آنها را تشخيص داد( )P<0.0001و كموزیاد كردن عدد آنتیمد در نتایج تغييري به
وجود نمیآورد.
بحث و نتيجهگيري
نتایج حاصله همخوانی كاملی با گزارشهاي قبلی مورد انتظار دارد ،نياز به انجام آزمون در تعداد نمونه زیااد
دیده نمیشود و میتوان همين نتایج را بر كل كشور تعميم داد.
کليدواژه:پلیمورفيسم متابوليکی ،جمعيت ایرانی ،فارماكوكينتيک داروها ،متابوليسم ،عوارض جانبی.

