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تفاوتهای وابسته به جنس در پاسخ فارماکولوژیک داروها
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چکيده
يساازد .ایان
وجود تفاوتهای فيزیولوژیک بين زن و مرد ،احتمال بروز اختالفات وابسته به جنس را در پاسخدهي به داروهاا مرارم ما 
یيهاای بااليني
نکه بسياری از کارآزما 
تغييرات هم در آثار فارماکودیناميک و هم در فارماکوکينتيک داروها قابل بررسي است .عليرغم آ 
يباشد ،گزارشات متعددی مبني بر تأثير فاکتور
در مردان صورت پذیرفته و به همين دليل مرالعه فارماکولوژی داروها در زنان مشکل م 
جنس بر مراحل مختلف فارماکوکينتيک داروها شامل جذب ،فاز یک و دو متابوليسم ،توزیع و دفع دارو وجود دارد .در تعدادی از ماوارد
ثبت داروهای جدید ،آناليز تأثير فاکتور جنسيت ،حداقل  %40تفاوت فارماکوکينتيک داروها را بين جنس زن و مارد نشاان داده اسات.
تفاوت در پاسخهای فارماکودیناميک وابسته به جنس نيز در سار مولکاولي در حاال شناساایي هساتند .باه عاالوه ،اثار جانس روی
فارماکوژنتيک و فارماکوژنوميک هم در تحقيقات جدید در دست بررسي است .تفاوتهاای آشاکار وابساته باه جانس حاصال از نتاایج
مرالعاتي که تاکنون انجام شده است ،ضرورت در نظر داشتن فاکتور جنس را در طراحي مرالعات در سر پيش از بالين و بالين نشان
داده است ،تا بر آن اساس توصي ههای دارویي متناسب ارایه گردیده و بيماران از درمان مؤثرتر با عارضه دارویي کمتار برخاوردار شاوند.
همچنين الزم است تا پزشکان با توجه کافي به تغييرات فارماکوکينتياک داروهاا در دوره باارداری و یاا در خاانمهاای مصار کنناده
داروهای ضد بارداری ،دوز سایر داروهای مصرفي را به نحو مناسبي تنظيم نموده تا درمان مؤثری برای بيمار فراهم شود.
واژگان کليدی :اختال های وابسته به جنس ،فارماکوکينتيک ،فارماکودیناميک
لرفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Mahboobifard F, Jorjani J. Gender- related differences in drug response. Pejouhandeh 2017;21(6):336-345.

مقدمه

1

یهای مختلف،
درمانهای دارویي بيمار 

یکي از اهدا اصلي
دستيابي به اثرات درماني مرلوب با حداقل عارضه جانبي است
که برای حصول آن ،نياز به تجویز داروی مناساب باا مقادار و
يباشاد .اثارات درمااني داروهاا کاامالً
وهی صحي تجویز م 
شي 
پاساخدهاي

متأثر از اثرات فارماکولوژیک دارو ،ميزان و نحوهی
يباشااد .شااناخت اثاارات فارماکودیناميااک و
فاارد بااه دارو ماا 
يکند تا مناسبترین
فارماکوکينتيک داروها به پزشک کمک م 
دارو را برای بيمار خود انتخااب و آن را تجاویز نمایاد .عوامال
متعددی در بروز اثرات فارماکولوژیک داروها دخالت دارند .این
عوامل به دو دسته عوامل بيولوژیک (مانند متابوليسم ،ژنتياک،
مبنادی
اپيژنتياک ،سان و جانس) و عوامال محيراي تقساي 
همانگونه که موجب بروز تفاوت در

ميشوند .فاکتور جنسيت،
یهاا و نتاایج درماااني آنهاا باين زناان و مااردان
شايوع بيماار 
*نویسناده مسؤول مکاتبات :دکتر معصومه جرجاني؛ گروه فارماکولوژی دانشاکده
پزشکي و مرکز تحقيقات نوروبيولوژی ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهاران،
ایران؛ تلفان ،)021( 22429768 :نماابر)021( 22431624 :؛ پسات الکترونياک:
msjorjani@sbmu.ac.ir

يتواند در اثربخشي داروها و پاسخدهي به دارو نياز
يگردد ،م 
م
تفاوتهایي در بين دو جنس ایجاد نماید ( .)1مرالعات چندی

نشان دادهاند که پاسخدهي به درمانهای دارویاي در زناان باا
يتواناد ناشاي از
پاسخدهي در مردان تفاوت دارد .این تفاوت م 

تفاوتهای فيزیولوژیک بين دو جنس مانناد وزن ،قاد ،ميازان

آب تام بدن ،ميزان آب داخل سلولي و خارج سالولي ،سارعت
رودهای ،سارعت
مهاای 
حرکات دستگاه گوارش ،فعاليات آنازی 
يتواناد
فيلتراسيون گلومرولي و  ...باشد که تمامي این عوامل م 
کينتيک دارو را تحت تأثير قرار دهاد ( .)1عاالوه بار اخاتال
فارماکوکينتيک ،تفاوتهای فارماکودیناميکي و نيز تفااوت در
فارماکوژنتيک افراد نيز ممکن است در تفاوت پاسخدهاي باين
زن و مرد نقش داشته باشد .اولين بار در سال  1392محققاين
متوجه شدند که اثر خوابآوری هگزوباربيتال درماوش سافيد
يتار اسات (.)2
آزمایشگاهي ماده نسبت به حياوان نار طاوالن 
بعدها مشخص شد که دليال ایان اخاتال  ،تفااوت رونادهای
متابوليک در دو جنس است (.)3
در نهایت ،بعضي از ماوارد تفااوت در پاساخ فارماکولوژیاک
وابسته به جانس باه دليال فاکتورهاای اجتمااعي ،تحصايلي،
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متر است (.)6
يشوند ،از مردان ک 
که وارد مرالعه م 
امروزه مشاخص شاده اسات کاه در نظار گارفتن فااکتور
راههاای
يها و مرالعات عرصه سالمت و حي 
جنسيت در ارزیاب 
تشخيصي -درماني بسيار مهام باوده و لاذا ضاروری اسات در
يهای باليني هر دو جنس مرد و زن وارد مرالعاه شاوند.
ارزیاب 
از سوی دیگر ،بار اسااس گازارشهاای  FDAمحادودیت باه
کارگيری حيوانات ماده در مرالعات پيش از بالين و استفاده از
مدلهای حيواني که در آنها جانس آزماودني در نظار گرفتاه

نشده است ،سبب کاهش آگاهي محققاين در زميناه اخاتال
يگردد (.)7
پاسخ فارماکولوژیک دارو در دو جنس م 

تفاوت در پاسخ فارماکولوژیک دارو به علت تفاوت
در فاکتورهای فارماکوکينتيک
ب هطور کلي فارماکوکينتيک ،سرعت و ميزان حضاور دارو را
در بخشهای مختلف بادن و در حقيقات سرنوشات دارو را در
بدن تعياين نماوده و شاامل مراحال مختلاف جاذب ،توزیاع،
يباشد .اختالفات وابسته باه جانس در
متابوليسم و دفع دارو م 
اثر داروها ممکن است در هر کدام از این مراحل مشاهده شود.
الف) جذب داروها.
عوامل متعددی مانند  PHمعده ،حرکات گوارشي و فعاليت
يتوانناد بار جاذب گوارشاي یاا
آنزیماتيک دستگاه گوارش ما 
رودهایPH ،
خوراکي داروها تأثير بگذارند .در بخاش معادی -
يکه زمان عبور مواد از معده و
معده در زنان باالتر است ،درحال 
يتر است ( .)8بنابراین برای داروهاایي کاه جاذب
روده ،طوالن 
آنها نياز به معاده خاالي دارد ،شااید در زناان ،فاصاله زمااني
خوردن غاذا تاا مصار دارو بایاد بيشاتر نظار گرفتاه شاود.

مثااالهااایي از ایان داروهااا شااامل آم ايسايلين ،کایتوپریال،
لووتيروکسااين ،لوراتااادین ،تتراسااایکلينهااا و سيلوسااتازول
يباشد .همچنين به دليل اینکه اسايد معاده در زناان کمتار
م
يشود ،داروهاایي مانناد کتوکوناازول کاه احتيااج باه
ترش م 
یتری برای جاذب دارناد ،ممکان اسات در زناان
محيط اسيد 
شدهی دیگر
نتری باشند .مثال شناخته 
فراهمزیستي پایي 

دارای
در این زمينه ،فعاليت کمتر الکل دهيادروژناز ،آنازیم مساؤول
جهی آن ،پياک
يباشد که در نتي 
اکسيداسيون الکل ،در زنان م 
غلظت خاوني و سارعت جاذب الکال در زناان بااالتر باوده و
درنتيجه اثرات حاد و مزمن الکل در زنان برجستهتر است (.)9
ب) متابوليسم دارو.
اختال جنس در متابوليسم داروها یکي از مهمتارین علال
تفاااوت پاسااخدهااي داروهااا در دو جاانس زن و ماارد اساات.
واکانشهاای

متابوليسم دارو شامل واکنشهای فاز یاک ( )Iو
مهای ميکروزومال
فاز دو ( )IIاست .در فاز اول با واسرهی آنزی 
واکنشهای هيدروليز،

توکرومها (،)CYP450

کبدی از نوع سي
يپذیرد .در فااز دو
اکسيداسيون و احيا بر روی داروها صورت م 
با افزوده شدن یک بخش قرباي (مانناد اسايد گلوکورونياک،
بنيان سولفات و  )...به مولکول دارو یا متابوليت دارویي حاصال
از فاز یک ،دارو به شکل مناسب قابل دفاع از طریاق کليا ههاا

مها و حتاي
يتواند بر بيان آنزی 
يشود .فاکتور جنس م 
تبدیل م 
ترانس ورترهایي که در متابوليسم داروها شرکت دارند ،دخالات
داشته باشد.
شهای فااز  1و 2
چنانکه گفته شد تفاوت جنسي در واکن 

متابوليسم بيشترین علت اخاتال فارماکوکينتياک داروهاا در
بين زن و مرد است .نتایج بعضي از مرالعاات مرباوب باه ایان
موضوع در جدول شماره  1آورده شده است.
مهمتاارین ایزوفاارم آناازیم ساايتوکروم در متابوليساام دارو
يباشد .سر بيان این نوع ایزوفرم در کبد زناان
 CYP3A4م 
نسبت به مردان باالتر اسات ( .)10وارفاارین یاک داروی ضاد
انعقاد شناخته شده است که توساط ایان ناوع ایزوفارم آنازیم
يگردد .مرالعات نشان داده است کاه دوز دریاافتي
متابوليزه م 
این دارو در زنان باید به ميزان  2/5تا  4/5برابر در هفته کمتار
نصااورت شااخص بااه صااورت
از مااردان باشااد ( .)11در غيارای 
يشاود .از ساوی
یدهنده م 
ناخواسته دچار واکنشهای خونریز 
دیگر به صورت کلاي رونادهای متابولياک مرباوب باه فااز 2
(شاااااامل  gluconidation ،acetylation ،methylationو
يافتاد و سابب دفاع
عتر اتفااق ما 
 )sulfationدر مردان سری 
عتر بعضي از داروها مثل استامينوفن ( ،)12کااف ين (،)12
سری 
يگردد.
دیگوکسين ( ،)13لودوپا و پروپرانولول ( )14م 
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فرهنگاي ،روش زناادگي (مصاار الکاال و سايگار) ،اسااترس و
يشود .بار ایان
دسترسي به پزشک و خدمات پزشکي حاصل م 
اساس ،در مرالعات کارآزمایي باليني بایستي به این مهم توجه
گونهای طراحي شود که تفاوتهای وابساته
نموده و مرالعه به 
به جنس در اثرات فارماکولوژیک دارو را بتوان ارزیابي نمود.
یيهاای بااليني
واقعيت این است که در بسياری از کارآزماا 
انجام شده ،زنان کمتار باه عناوان نموناه یاا جمعيات آزماون
انتخاااب شاادهانااد ،چاارا کااه هاام فارماکوکينتيااک و هاام
فارماکودیناميک دارو تحت تاأثير شارایط خاا فيزیولوژیاک
زنان مانند سيکل قاعدگي ،مصر داروهای ضاد باارداری و یاا
يگيرد ( .)4نگاهي باه مرالعاات بااليني نشاان
حاملگي قرار م 
یهای قلب و عروق و واکسنهای
يدهد که به استثنای بيمار 
م
غيروابسته به جنس ،زنان به صورت روتين در فااز  3مرالعاات
يشوند ( )5ولي در فاز  1و  2هناوز تعاداد زنااني
باليني وارد م 
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نتری از این داروها را
به طور کلي ،بيماران زن باید مقادیر پایي 
دریافت کنند.
خوابآور زول يدم است که به علت

مثال جالب دیگر ،داروی
کليارانس کلياوی آهسااتهتاار در زناان ،ساابب بااروز عارضااهی
کنندهی راننادگي در روز پاس از مصار


مختل
خوابآلودگي

يشود .به همين دليل FDA ،توصيه به کااهش دوز 50
دارو م 
درصدی در زنان کرده است (.)18
د .داروهای گابااپنتين و پارهگاباالين ( ،)19آمينوگليکوزیادها
نولاونهاا و ونکومایساين

نها ( ،)14فلوروکي
( ،)14سفالوس وری 
( ،)19مثالهای دارویي دیگری هستند که باه دليال کليارانس
نتری مصر شوند.
آهستهی کليوی در زنان ،باید با دوز پایي 


يواالنس داروها
اثرجنس بر فراهمزیستي و بيواک 
اشکاال ژناریک داروهاا بيشتریان شکل تجویز شده داروها

ونهاای ژنریاک بایاد از نظار اثربخشاي و
هستند و فرموالساي 
يواالناس تنهاا
سميت ،مورد ارزیابي قرار گيرند .مرالعات بيواک 
يهای  in vivoهستند که فارم ژنریاک دارو بایاد بارای
ارزیاب 
رسيدن به مرحلهی بازاریابي و فروش ،از آنها عبور کناد .بارای
این منظور ،توليدکننده باید نشان دهد کاه فارم ژنریاک دارو،
فراهمزیستي مشابه باا داروی تجااری دارد و باه ایان منظاور،

ميگيارد.
مرالعات با طراحي کارآزمایي باليني -متقاطع انجام 
در این نوع مرالعات ،افراد ساالم ،هار دو ناوع دارو را دریافات
يکنند و سر سيستميک دارو در دو حالت باا هام مقایساه
م
يواالنات تلقاي
يگردد .زمااني داروی ماورد آزماایش ،بياواک 
م
يشود که متوسط هار دو پاارامتر فارماکوکينتياک  Cmaxو
م
 AUCدر محدودهی  ±%20فرم تجاری دارو با اطميناان %90
قرار بگيرد ( .)20یک داروی تهيه شاده از مناابع مختلاف کاه
ماوثرهی آن ،در دوزاژ و روش

قدرت اثر جاز فعاال و ماادهی
تجویز یکسان ،مشابه فرم تجاری آن است ،به علت اثار اجازای
فاراهمزیساتي متفااوتي

يتواناد
غيرفعال و تکنولوژی ساخت م 
لنگليکول در فرموالسايون
ياتي 
داشته باشد .مثالً استفاده از پل 
يبارد،
دارو ،فراهمزیستي دارو را تا  63درصد در مردان بااال ما 
يیاباد
در حالي که در زنان تا  %24فراهمي زیستي کااهش ما 
يواالناس ()BE
( .)21بنابراین الزم اسات در مرالعاات بياواک 
نسبت مساوی از زن و مرد ( )50-50به عنوان نمونهی انسااني
وردهی دارویاي فقاط
آزمون در نظر گرفته شود ،مگر اینکه فرآ 
مورد استفاده در یک جنس باشد (مانند ترکيبات ضد باارداری
خوراکي) .در نظر گرفتن جنس در مرالعات  ،BEطراحي دارو
و در نتيجه ،اثربخشي و ایمني دارو را بهبود خواهد داد (.)20

اختال های وابسته به جنس در فارماکودیناميک
و فارماکوژنوميک
فارماکودینامي اک ،مرالعااهی مکانيساام دارو شااامل اثاارات
فيزیولوژی اک و بيوش ايميایي آن و ارتباااب ب اين غلظاات دارو و
ميزان پاساخ فارماکولوژیاک اسات .ارزیاابي تفااوت در پاساخ
مشاکلتار

فارماکولوژیک وابسته باه فارماکودینامياک ،بسايار
يباشد زیرا عموماً در مرالعاات تجرباي ،تعاداد حيواناات نار
م
بيشتر از حيوانات ماده اساتفاده شاده اسات ( .)22اگرچاه در
سااالهااای اخياار تعااداد مرالعاااتي کااه تفاااوت در پاسااخ

فارماکولوژیک وابسته به جنس را در سار مولکاولي بررساي
يکنند افزایش یافته است و اهدا فارمااکولوژیکي متعاددی
م
شناسایي شده است ( .)23همچناين اثار فااکتور جنسايت در
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در جادول شمااره یک بعضاي از ماوارد اختال وابسته باه
جنس در بيان ترانس ورترها آورده شده است .به عناوان مثاال،
 p-glycoproteinکااه بااه عنااوان multidrug resistant
يشاود ،یاک ترانسا ورتر پروت يناي
 proteinهام شاناخته ما 
غشایي و وابسته به  ATPاست که در روده ،کبد و کلياه بياان
يگاردد.
شده و سبب کاهش جذب دارو از دستگاه گاوارش ما 
بي اان کباادی  p-glycoproteinدر زنااان  2-4براباار کمتاار از
مردان است ( .)15،14در نتيجه ،داروهاایي مانناد کينيادین و
دیگوکسين که سوبسترای این آنزیم هستند ،غلظت پالسمایي
باالتر و نيمه عمر حذ باالتری در زنان خواهند داشت که این
يتواند یکي از دالیل باالتر بودن ميزان مرگ و ميار در زناان
م
تحت درماان باا دیگوکساين باشاد .باه هماين دليال توصايه
نتاری از دیگوکساين
يشاود کاه در بيمااران زن ،دوز پاایي 
ما 
تجویز شود تا غلظت پالسمایي آن از  0/8 ng/mlبااالتر نارود
( .)16همچنين نشاان داده شاده اسات کاه باا افازایش سان،
فعاليت  p-glycoproteinدر سد خوني -مغزی مردان و نه در
يتواناد در ميازان
زنان ،کاهش ميیابد ( ،)17که ایان خاود ما 
ورود دارو به مغز بين مردان و زنان تفاوت ایجاد نماید.
ج) دفع دارو.
سااه عاماال اثرگااذار روی کلياارانس کليااوی عبارتنااد از
فيلتراساايون گلااومرولي ،ترشاا توبااولي و بازجااذب توبااولي.
فيلتراسيون گلومرولي ( )GFRبر اساس فاکتورهایي چون وزن
يشود که حتي
بدن ،جنس و سر سرمي کراتينين محاسبه م 
بعد از تصحي وزن بدن GFR ،در مردان باالتر است ( .)14باه
عبارت دیگر ،بعد از تصحي سایز بدن GFR ،باين  10تاا 25
درصد در زنان آهستهتر از مردان است .داروهایي که دفع آنهاا
يپذیرد ،مانند
عمدتاً و ب هصورت فعال از طریق کلي هها صورت م 
دیگوکسين ( )13و متوتروکساات ( )14باه ترتياب  13تاا 17
نتری در زنان نسبت به مردان دارند و لذا
درصد ،کليرانس پایي 

تفاوتهای وابسته به جنس در پاسخ فارماکولوژیک داروها


شماره  ،6پيدرپي  ،114بهمن و اسفند 1395

ستهای
مهارکنندههای آنزیم مبدل آنژیوتانسين :آنتاگوني 

-1
رس تور آنژیوتانسين ( Angiotensin Receptor Blockers,
یهاای
 )ARBsو  ACEIsداروهای مهماي در درماان بيماار 
قلبي -عروقي هساتند .سيساتم رناين آنژیوتانساين دوگاانگي
يدهاد .سار پالسامایي
( )Dimorphismژنتيکي نشاان ما 
يکناد ولاي
آنژیوتانسين  IIتحت تأثير استروژن افزایش پيدا م 
فعاليت رناين و آنازیم مبادل رناين باه آنزیوتانساين ()ACE
يیابد .پاسخ باليني ناشاي از ایان تغييارات باه دليال
کاهش م 
نکه سيساتم رناين -آنژیوتانساين تحات تاأثير فاکتورهاای
آ
يشاود ،هناوز کاامالً مشاخص نيسات ولاي
متعددی تنظيم م 
تفاوتهای سيستم قلبي -عروقي بين زن و مرد

يتواند برخي
م
تفاوتها نه تنها در اثربخشي دارو که

را توضي دهد ( .)25این
يشاود .در طاول
در بروز عوارض جانبي دارو نياز مشااهده ما 
درمان با  ،ACEIدو عارضهی سرفه و آنژیوادم در زناان بسايار
يرسد عارضهی سرفه به
عتر از مردان است ( .)26به نظر م 
شای 
يمورفيسام رسا تور
دنبال مصر داروهای  ACEIبه علت پلا 
يمورفيسم وابسته به جانس
یکينين بوده و اثر این پل 
 B2براد 
است ( .)27علت قرع داروهای  ACEIدر زنان بيشاتر عارضاه
يباشاد ( .)28مرالعاات
سرفه و در ماردان افات فشاارخون ما 
بيشتری در خصو نقاش جنسايت در کاارایي درمااني ایان
داروها مورد نياز است؛ چرا که ب هطور کلي درصد زنان شارکت
یيهااای باااليني مربااوب بااه  ACEIsو
داده شااده در کارآزمااا 
 ARBsنساابت بااه مااردان کمتاار بااوده و در بسااياری از ای ان
مرالعات ،تفاوت فارماکولوژیک وابسته به جنس بررسي نشاده
است (. )23
مسدودکنندههای کاناال کلسايم ( Calcium channel

-2
یهاای قلباي-
 :)blockersاین داروها عموماً در درمان بيماار 
عروقي به خصو پرفشاری خون و پروفيالکسي بارای آناژین
يشوند .دوگانگي جنسي در فارماکوکينتيک بعضي از
استفاده م 
آنها مثل وراپاميل و آملودی ين ،گزارش شاده اسات .کليارانس
عتر است که این حالت
وراپاميل خوراکي در مردان از زنان سری 
در روش تزریق داخل وریادی دارو وجاود نادارد ( )29و علات
نتار
این دوگانگي به فعاليت باالتر  CYP3A4یا فعاليات پاایي 

 P-glygproteinدر زنان ،یا هر دو فااکتور نسابت داده شاده
است (.)30
از دیدگاه فارماکودیناميک هم چناد تفااوت شاناخته شاده
يشاوند ،باه خصاو
است .مثالً زناني که با وراپاميل درمان م 
زنان مسنتر ،کاهش فشارخون بيشاتری را نسابت باه ماردان
يکنند ( .)31در مورد آملودی ين هم ،بعاد از تصاحي
تجربه م 
دوز از نظر وزن ،کاهش فشارخون باالتری در زناان نسابت باه
يشود (.)32
مردان مشاهده م 
ستهای گيرنده  βآدرنرژیک :به طور کلي فعاليت
 -3آنتاگوني 
سيستم سم اتيک در مردان نسبت به زنان همسن خود بااالتر
است ( .)33زنان پاسخ کمتری باه فعاليات تنا کننادههاای
يدهنااد ( .)34تفاااوت در پاسااخ
عروق اي ساام اتيک نشااان م ا 
ستهاای گيرناده
فارماکولوژیک وابسته به جنس برای آنتاگوني 
بتا آدرنرژیک به خصو داروهاایي کاه باا آنازیم CYP2D6
يشاوند وجاود دارد ( .)35داروهاای ضاد باارداری
متابوليزه م 
يبرند ( .)36در مجموع باید
خوراکي غلظت متوپرولول را باال م 
ساتهاای
اذعان داشت در بيشتر مرالعات مرباوب باه آنتاگوني 
يدار در
رس تور بتا تعداد زنان بارای رسايدن باه نتيجاه معنا 
حيره اختال جنس کافي نبوده است.
نها :این داروها به صورت گسترده بارای پيشاگيری
 -4استاتي 
يشاود.
یهاای قلباي -عروقاي اساتفاده ما 
اوليه و ثانویه بيمار 
نها برای پيشگيری اولياه از بيمااری قلباي-
استفاده از استاتي 
عروقي در بين زنان هناوز جاای بحا دارد ( )37زیارا تعاداد
کمااي از زنااان در مرالعااات کارآزمااایي باااليني مربااوب بااه
پيشگيری شرکت کردهاند .در یک مرالعه متاا آنااليز ،مصار
یهاای
نهاا جهات پيشاگيری اولياه از بيماار 
درازمدت استاتي 
قلبي -عروقي ،خرر ابتال به دیابت ملتيوس به صاورت وابساته
مرالعهی دیگر

يکه در یک
به دوز مشاهده گشت ( .)38در حال 
یهای
از نوع متاآناليز که استاتين برای پيشگيری اوليه از بيمار 
قلبي -عروقاي اساتفاده شاده باود ،زناان (باه خصاو زناان
جوانتر) کمتر از مردان از استاتين درماني سود بردند و خرار

ایجاااد دیاباات در زنااان کمتاار از مااردان گاازارش شااد (.)39
نها است،
همچنين درد عضالني که از عوارض قابل ذکر استاتي 
عتر از مردان گزارش شده است (.)40
در زنان شای 

آس يرین و درمان ضد پالکت
تها و پالکاتهاای در گاردش خاون ،گيرناده
مگاکاریوسي 
يکنند ولي نقش آنهاا
هورمونهای استروئيدی جنسي را بيان م 
در بيولوژی پالکت مشخص نيست .مرالعات تجرباي در ماوش
سااوری نشااان داده اساات کااه اسااتروژنهااا از طریاق گيرنااده
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سمهای ژنتيکي بسياری نشان داده شده اسات (.)24
يمورفي 
پل 
تفااوتهاای ژنتيکاي وابساته باه

واقعيت این است که بررسي
جنس در مورد تمامي داروها امکان پذیر نيست اما از آنجا کاه
یهای قلبي -عروقي ( ،)CVبيشترین علت مرگ و مير را
بيمار 
يشود ،لذا تحقيقاات چنادی در ایان
در زنان و مردان شامل م 
حوزه صورت گرفته است که در زیار باه برخاي از ایان ماوارد
يشود:
اشاره م 

دکتر فاطمه محبوبي فرد و دکتر معصومه جرجاني 339 /

 / 340دوماهنامه پژوهنده
اساتروژني  ،ER-αتجماع پالکتاي را در  ex vivoو in vivo

تاثير فاکتور جنس بار اثار فارماکولوژیاک ساایر
گروههای دارویي

اپيوئيدها .هورمون استروژن بر مسير پردازش پيام درد و درک
درد مؤثر است و از آنجا که استروژن در زنان در سر باالتری
از مردان قرار دارد ،در زنان آستانهی درد و ميازان تحمال باه
نتاار از مااردان گاازارش شااده اساات ( .)44مرالعااات
درد پااایي 
حيواني حاکي از نقش واسرهای گلوتامات در بروز این تفااوت
جنسي است که در نواحي مارتبط باا پاردازش و درک درد در
مغز بررسي شده است ( .)45ارزیاابي اثار  -17بتاا اساترادیول
بااه عنااوان یاک ترکياب دارای خاصايت اسااتروژنيک باااال ،در
مدلهای مختلف درد اعم از حرارتي و نوروپاتياک نشاان داده

است که این هورمون باا داشاتن اثارات ژنومياک مساتقيم باا
يتواناد
رندههای استروژن و یا آثار غيار ژنومياک ما 
واسره گي 
مسيرهای سيگنالين انتقاال پياام درد را در ناواحي مختلاف
سيستم عصبي مرکزی تحت تأثير قرار دهد ( .)46-48تفااوت
جنسي در تنظيم هورموني بار بياان ژن فاکتورهاای ماؤثر در
سيگنالين داروهای اوپيویيدی مانناد مارفين ،از دیگار علال
بروز این نوع تفاوتهاا اسات ( .)49همچناين اثار ضاد دردی
اپيوئيدها در زنان بيشتر از مردان است و برای رسيدن به یاک
ميزان تسکين درد ،مردان  30تا  40درصد به مقاادیر بااالتری
از مااورفين احتي ااج دارنااد ( .)50همچن اين اثاارات سااداتيو و
عارضه دپرسيون تنفسي ناشاي از مصار اپيوئيادها در زناان
بيشتر از مردان است.
داروهای ضد افسردگي و ضد جنون .پاسخ زناان و ماردان باه
نکاه
داروهای ضد افسردگي و ضد جنون متفاوت است .باا ایا 
يرسد تفاوتي بين شدت عالیم افسردگي در زن و مرد
بهنظر م 

نباشد ،به صورت کلي زنان پاسخ بهتاری باه مهارکننادههاای

انتخااابي برداشاات مجاادد سااروتونين ( )SSRIبااه خصااو
يهااای
ساارترالين ( )sertralineدر مقایسااه بااا ضااد افسااردگ 
يدهناد ( )51کاه
حلقهای مانند ایم يرامين از خود نشان م 
سه 

يتوانااد تولياد بيشااتر تری توفااان و تولياد کمتاار
دليال آن ما 
کورتيزول در زمان درمان با  SSRIباشد .در مقابل ،ماردان باه
حلقهای نسبت به گاروه SSRI
سه 
يهای 
داروهای ضد افسردگ 
يدهند (.)52
پاسخ بهتری م 
يساایکوتيک
جنس بر روی فارماکودینامياک داروهاای آنتا 
يگذارد .شروع و شدت عالیم سایکوز بين زن و مرد
نيز تأثير م 
متفاوت است ،به طوری که در ماردان عالیام بيمااری حاادتر،
يتار
ميزان نياز به بستری بيشتر و مدت زماان بساتری طاوالن 
يسایکوتيک تي يک مثل هالوپریدول
است .زنان به داروهای آنت 
يکه در مردان باه طاور
يدهند در حال 
و پرفنازین بهتر پاسخ م 
خاانمهاا

متوسط دوزی از دارو معادل دو برابر آنچه که بارای
يشود ،برای کنترل عالیم بيماری الزم است .علت این
تجویز م 
موضوع ،تفاوت در متابوليسم و کليرانس داروهاا در دو جانس
ذکر شده است (.)53
گزارشهای متعددی از مرالعات انسااني و

داروهای ضد صرع.
هورماونهاای جنساي زناناه شاامل

حيواني در خصو تأثير
استرادیول و پروژسترون بر آستانه تشنج وجاود دارد .بار ایان
اساس ،نسابت اساتروژن باه پروژساترون در فازهاای مختلاف
سيکل قاعدگي موجب تغيير شدت و فرکانس حمالت صارعي
گردیده به نحوی که این حمالت در فاز فوليکولر افزایش یافته
يدهاد .ایان اثارات اساترادیول
و در فاز لوت ال کاهش نشان م 
وابسته به جنس نبوده و تجویز استرادیول حتي به ماوشهاای
جنس نر توانسته است موجب تغيير تعاداد و آساتانه حرکاات
تشنجي در حيوان گردد (.)54

تفاوت جنسي در بروز عوارض جانبي داروها
به طور کلي عوارض جانبي داروها در زنان به ميزان بااالتر و
يکند ( Torsade de pointes .)55یک
شدت بيشتری بروز م 
عارضهی قلبي جدی و همره با اختالل ریتم قلب است که پس

يشود و بروز آن در زنان بيشتر
از مصر برخي داروها ایجاد م 
از مااردان اساات ( .)56برخااي از داروهااا از قبياال داروهااای
کهااا (ماننااد
يبيوتياا 
ضاادآریتمااي (ماننااد آميااودارون) ،آنت ا 
يهاا (مانناد
يفلوکساسين) ،ضد افسردگ 
اریترومایسين و موکس 
کهااا (ماننااد
يسااایکوتي 
يتااری تلين) آنتاا 
ایمي اارامين ،آماا 
نهاا و ضاد دردهاای اپيوئيادی،
يهيستامي 
کلرپروزمازین) ،آنت 
يدهند و زميناه را بارای باروز ساندرم
فاصله  QTرا افزایش م 
يکننااد ( .)57همچنااين،
 torsade de pointesفااراهم ماا 
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نهاای
اساتروژنهاا بياان پاروت ي 

يدهناد .همچناين
کاهش م 
پالکتي شامل  B1توبولين را که در توليد و فعال شدن پالکت
مرالعاهی متاا-

يکنند ( .)41در یک
نقش دارد ،واسرهگری م 
جهگيری شده است که آس يرین اثر مهاار پالکتاي و
آناليز ،نتي 
پيشگيری از حملهی قلباي را در زناان کمتار از ماردان و اثار
پيشگيری از بروز استروک را در ماردان کمتار از زناان اعماال
يکند و لذا برای پيشگيری ثانویه از حوادث قلبي -عروقي در
م
زنان ،به استفاده از دوزهای باالتر آس رین ،توصيه شاده اسات
نهاای پالکتاي
يمورفيسم ژنتيکي برای گليکاوپروت ي 
( .)42پل 
همراه با خرر وقایع آتروترومبوتياکنياز گازارش شاده اسات
( ،)43ولي اثر فاکتور جنس بر آن مشخص نيست.

تفاوتهای وابسته به جنس در پاسخ فارماکولوژیک داروها
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همانطور که قبالً اشااره شاد ،ریساک مورتااليتي در زناان باا

يشاود
مصر دیگوکسين باالتر از مردان بوده و لذا توصايه ما 
نتری از دیگوکسين مصر شود و غلظات
که در زنان دوز پایي 
پالسمایي آن از  0/8 ng/mlباالتر نرود.
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بااه عااالوه ،های وکااالمي و های وناااترمي ناشااي از مصاار
داروهای ضد فشارخون ،خونریزی ناشي از داروهای ضد انعقااد
التهاا ،افازایش وزن و سنادرم متاابولياک ناشاي از
و ساليسي 

نکات باليني

القا کننده /مهار کننده فعاليت

آهستهتر

به دليل متابوليسم
داروهای آنتي سایکوتيک در زنان،
بهبودی عالیم در زنان بيشتر است
البته عوارض جانبي مانند افزایش
وزن و سندرم متابوليک هم در زنان
بيشتر است.

بيان و فعاليت آنزیم در بين
گروههای نژادی مختلف فرق

ميکند.


مثال دارویي

جنس غالب

القا کننده :کاف ين ،سيگار ،ام رازول،
کاربامازپين ،ریفام ين
مهارکننده :فلوواکسامين ،سایتميدین،
سي روفلوکساسين ،دی سولفيرام ،داروهای
ضد بارداری خوراکي حاملگي

کلوزاپين ،االنزاپين ،استروئيدها،
فلوتاماید ،ليدوکائين ،مگزیلتين

+M

CYP1A2

داروهای ضد بارداری خوراکي سبب افزایش
فعاليت آن ميشوند.

نيکوتين ،کومارین

+F

CYP2A6

القا کنندهSt. John’s Wort :
ریفام يسين ،فتيتوئين ،فتوباربيتال

بوپروپيون ،تاموکسيفن،
سيکلوفسفاماید ،تيوت ا،
پروکاربازین
ایم يراسين ،فنيتوئين ،لوزارتان،
کاندزارتان ،والزارتان

+M

CYP 2B6

M=F

CYP2C9

داروهای ضد بارداری خوراکي یا وجود
حاملگي سبب کاهش فعاليت آن ميشوند.

ایمي رامين ،توپيرامات

M=F

CYP2C19

متابوليزه کردن بيشتر از 20درصد
پليمورفيسم
داروهای تجویزی ،
ژنتيکي شدید

مهارکننده :فلوکستين ،پاروکستين،
کينيدین ،افزایش فعاليت در حاملگي

کدئين ،فلوکستين ،هالوپریدول،
داکاربازین ،سيس پلتين،
پروپرانولول ،متوپرولول،
تاموکسيفن ،اندانسترون،
نورتری تيلين

+M

فراوانترین  CYPدر کبد و آنزیم

غالب در فاز یک متابوليسم

مهارکننده :کتوکونازول اتينيل استرادیول،
اریترومایسين
القا کننده :ریفام يسين ،جينکوبيلوبا،
استاتينها ،باربيتوراتها ،سندرم St.

 ،John’s Wortفعاليت در طول حاملگي
افزایش ميیابد.

سيکلوس ورین ،اریترومایسين،
نيمودی ين ،وراپاميل ،ميدازوالم،
تریازوالم ،آل رازوالم ،زول يدم،
ایماتينيب ،بودسوناید ،کورتيزول

+F

CYP3A4

تحت تأثير رژیم غذایي قرار
ميگيرد.


القا کننده :الکل و سيگار

+M

UDP-glucur onosyl
)trans ferases (UGTS

+M

Aryl sulfotrans ferase

+M

Catechol-O-methyl
transferase

کاهش فعاليت در حاملگي

القا کننده :تاموکسيفن

هورمونهای استروئيدی،

استامينوفن ،اگزازپام
استروژن ،هورمون های تيروئيد،
استامينوفن
دوپامين ،نورآدرنالين ،آدرنالين،
لوودوپا ،آزاتيوپورین
ایزونيازید ،هيدراالزین

رژیم پرچربي بيان  MrP2کبدی را فقط در
زنان کاهش ميدهد.

+M

+F
+F

=rat
=rat
+F
گروههای مختلف دارویي


M: Male; F: Female

مرالعات حيواني و
انساني در حال
انجام است.

CYP2D6

N-acetyltransferases
Multi-drug resistance
Protein
Mrp2
Mrp3
ترانس ورترهای کبدی و
رودهای

Oatp1
Oatp2
Oatp4
ترانس ورتر های کليدی
شامل Organic Anion
Transporter l, 2,3,5
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تفاوتهای وابسته به جنس در بيان و یا فعاليت آنزی 

جدول  .1بعضي
آنزیم /ترانس ورتر
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تفاوتهای وابسته به جنس در پاسخ فارماکولوژیک داروها


يرساد عاوارض داروهاا
نکه به نظر ما 
در مجموع با توجه به ای 
فاوقالاذکر و ساایر داروهاایي کاه

حداقل در ماورد داروهاای
گزارشهای آن وجود دارد ،در زنان بيش از ماردان اسات ،لاذا

پيگيری نتایج مصر داروها در این گاروه از اهميات بيشاتری
يشاود پزشاکان ،داروساازان و ساایر
برخوردار بوده و تأکيد ما 

يشوند (.)71،70
م

کطر با انتخاب داروی جایگزین مناساب و
حر مرتبط ،از ی 
یا تنظيم مقدار تجویز دارو به ميزان مناساب در ایان گاروه از
بيماران و از سوی دیگر با ارایه هشدارها و توصي ههاای الزم باه
بيماران و آگااه سااختن آنهاا از باروز احتماالي ایان عاوارض،
مقابلهی درماني مناساب باا

نهی مراجعه بيمار و در نتيجه
زمي 
این اثرات ناخواسته را فراهم آورند.

بارداری و تغيير در فارماکوکينتيک داروها
دوران بارداری یکي از شرایط فيزیولوژیک خاا در زناان
اسات کااه همااراه بااا تغييارات هورمااوني قاباال توجااه و سااایر
يداری در
يتواند تغييرات معن 
پارامترهای فيزیولوژیک بوده و م 
مراحل مختلف کينتيک داروها ایجااد نمایاد .کااهش سارعت
تخلي اه معااده ،افاازایش  pHمعاادی و وجااود تهااوع در دوران
يشاود
بارداری موجب تغيير سرعت و ميزان جذب داروهایي م 
يشاوند .افازایش
که در بخشهای مختلف لوله گوارش جذب م 
حجم پالسما و آب بدن موجب تغيير در توزیع داروها به ویاژه
داروهای محلول در آب و افزایش چربي موجاب تغييار حجام
توزیع و یا تجمع بافتي داروهای لي وفيال گردیاده و تغييار در
مهااا و ترانساا ورترهایي ماننااد  UGTو CYP
فعالياات آناازی 

يدهد .غلظتهای باالی استروژن و
متابولسيم داروها را تغيير م 
مهای کبدی موجب تسریع
پروژسترون نيز با تغيير فعاليت آنزی 
يشوند .افزایش سارعت فيلتراسايون
متابوليسم برخي داروها م 
گلومرولي بر دفع داروها ب هخصو آنهایي که عمادتاً از طریاق

مهااای  CYPو افاازایش فعالي ات UGTs
مهااار فعالي ات آناازی 

جهگيری
نتي 
با توجه به اثرات قابل توجه و انکارناپذیر فاکتور جنسيت بار
نقش پروفيالکتيک و درماني داروهاا ضاروری اسات در انجاام
مرالعات و مراحل مختلف ارزیابي دارو موضوع جنسيت نموناه
آزمودني را در نظر گرفت .نوسانات غلظت هورمونهاای جنساي
در مراحل مختلف زندگي و شارایط خاا فيزیولوژیاک زناان
مانند فازهاای مختلاف سايکل جنساي ،باارداری و  ...بایاد در
طراحي مرالعات دارویي و بااليني ماد نظار قارار گيارد .ارایاه
آمااوزشهااای مسااتمر و افاازایش آگاااهي و دانااش پزشااکان و
يدار حاااملگي ،داروهااای
داروسااازان در زمينااه تااأثير معناا 
ضدبارداری خوراکي و هورمون درماني بر روی مراحل مختلاف
کينتيک داروها شامل جذب ،توزیع ،متابوليسم و کليرانس دارو
بسيار اهميت دارد.
با توجه به تغييارات وابساته باه جانس در فارماکودیناامي
داروها ،چنانچه یک خانم در یک پروسه درماني به طور مداوم،
فتاری را تجرباه
عوارض جانبي باالتر یاا نتيجاه درماان ضاعي 
يکند ،الزم است که پزشک ،دوز دارو را تغييردهد یاا دارو را
م
عوض کند.
بنابراین ،ضاروری اسات پزشاکان محتارم و کاادر درمااني،
تهای وابسته به جنس در
دانش و شناخت کافي نسبت به تفاو 
آثار فارماکولوژیک داروها داشاته تاا بتوانناد باا تجاویز داروی
مناسااب و تنظ ايم و تصااحي مناسااب دوز تجااویزی ،شااانس
موفقيت در درماان را بااال بارده و از باروز عاوارض ناخواساته
يتواناد در
دارویي بکاهند .بدیهي اسات رعایات ایان ماوارد ما 
نههای درماني و ارتقاای وضاعيت ساالمت جامعاه
کاهش هزی 
بسيار تأثيرگذار باشد.
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عتار باوده و باا شادت
يساایکوتيک در زناان شاای 
داروهای آنت 
عارضاهی شکساتگي

يشاود ( .)23همچناين
بيشتری ظاهر م 
استخوان و لوپوس اریتماتوس ناشاي از مصار گاروه دارویاي
اونها هام وابساته باه جانس
ی 
دوند 
ضد دیابت به نام تيازولي 
مررم شده است (.)58
از دیگرموارد ،بروز عارضهی راش پوساتي متعاقاب مصار
داروهای  Nevirapineو  Efavirenzاست که ميزان باروز آن
در زنان  6-8برابر مردان است .اختالل کبدی ناشي از مصار
يشاود
داروهای ضد صرع نيز در زنان بيشتر از مردان حادث م 
(.)19

يگاذارد .باه عناوان مثاال خاانم
يشوند ،تأثير م 
کلي هها دفع م 
بارداری که بارای درماان صارع خاود از الماوتریژین اساتفاده
يکرده است ،افزایش تشنج مشاهده شده است کاه دليال آن
م
افزایش متابوليسم دارو توسط  UGTو کليرانس بااالتر دارو در
نتار از
يشود غلظت دارو حد پایي 
يباشد که سبب م 
حاملگي م 
غلظت درماني برسد .همچنين کاهش غلظت سارمي آلباومين
همراه با باال رفتن چشمگير سروم هورماونهاای اساتروژن و
پروژسترون ،باه دليال رقابات در اتصاال باه آلباومين موجاب
کاهش آلبومين پالسما برای اتصال ساایر داروهاا ،افازایش یاا
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