گیرندههای پورینرژیک:
اهداف دارویی آینده
دكتر عباس شيخاالسالمزاده
گروه فارماكولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

اثــرات ترکیبــات آدنیــن بــرای اولیــن بــار
توســط  Draryو  Szent-Gyorgyiدر ســال 1929
توصیــف شــدند .ســا 
لها بعــد( ATP ،آدنوزیــن
تــری فســفات) بهعنــوان فرســتنده مســؤول
انتقــال غیرآدرنرژیــک و غیرکولینرژنیــک در روده
و مثانــه پیشــنهاد گردیــد و اصطــاح پورینرژیــک
توســط  Burnstockدر ســال  1972مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت ،در حالــی کــه  ATPقب ـ ً
ا بــه دلیــل
نســلولی آن در بســیاری از فرآیندهــای
نقــش درو 
بیوشــیمیایی شــناخته شــده بــود .در اواســط دهــه

 1990میــادی ،آنزی مهــای دخیــل در تجزیــه
 ATPخــار ج ســلولی شــناخته شــدند و بــه ایــن
ترتیــب نقــش تــازهای بــرای  ATPمشــخص شــد.
بهطــور کلــی ،گیرند ههــای پورینرژیــک بــه
دو زیــر گــروه  P1و  P2تقســیم میشــوند .لیگانــد
گیرنــده  ،P1آدنوزیــن و لیگانــد گیرنــده ATP ،P2
تهــا
اســت (شــکل  .)1ایــن گیرند ههــا در همــه باف 
یتــوان پیــدا کــرد کــه
وجــود دارنــد و بافتــی را نم 
حداقــل یــک گیرنــده از زیــر گــروه گیرندههــای
خانــواده پورینرژیــک در آن یافــت نشــود.
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
348۵۶
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شکل -1انواع گیرندههای پورینرژیک
گیرندههای پورینرژیک P1

لیگانــد ایــن گیرنــده ،آدنوزیــن اســت ،بــه همین
دلیــل بــه ایــن گیرند ههــا ،گیرند ههــای آدنوزیــن نیــز
یشــود .ایــن گیرنــده از نــوع گیرند ههــای
گفتــه م 
وابســته بــه  Gپروتئیــن بــوده و بــه چهــار زیــر گروه
تقســیم میشــوند کــه عبارتنــد از :گیرند ههــای
 A2B ،A2A ،A1و  .A3تحریــک گیرند ههــای A1
و  A3ســبب افزایــش غلظــت کلســیم درون ســلولی
یشــود و تحریــک گیرند ههــای  A2Aو A2B
م
یگــردد.
ســبب افزایــش  cAMPم 
آدنوزیــن در شــرایط متابولیــک نامطلــوب ماننــد
هیپوکســی بافتــی ،ایســکمی ،التهــاب و غیــره
ییابــد .آدنوزیــن خــارج
بــه شــدت افزایــش م 
ســلولی عملکردهــای محافــظ ســلولی را بــا چهــار
یدهــد کــه عبارتنــد از :افزایــش
مکانیســم نشــان م 
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نســبت عرضــه بــه تقاضــای اکســیژن ،تهویــه
ســلولی بــرای محافظــت از آســیب ایســکمی،
گزایــی.
تحریــک پاســخ ضدالتهابــی و افزایــش ر 
از ســوی دیگرگیرند ههــای ( P1کــه همــان
گیرندههــای آدنوزیــن هســتند) در عملکردهــای
ایمنــی ،پاسـ خهای التهابــی ،ضربــان قلــب ،جریــان
خــون کلیــوی ،لیپولیــز ،تنظیــم خــواب ،پاس ـ خهای
ضــددرد ،ر 
گزایــی ،بیمــاری ســلو لهای داســی
شــکل و همچنیــن اختــاالت نورودژنراتیــو نقــش
یدارویی
دارنــد .تحقیقــات فارماکولــوژی و شــیم 
گیرند ههــای آدنوزیــن را اهــداف بالقــو های بــرای
مداخــات دارویــی پیشــنهاد کرد هانــد .چالــش
اصلــی در مــورد ایــن گیرند ههــا ،طیــف وســیع
مســیرهای ســیگنالینگ ســلولی اســت کــه احتمــال
یدهــد .بــا
بــروز عــوارض جانبــی را افزایــش م 
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تها
ایــن حــال ،تحقیقــات بــرای یافتــن آگونیســ 
تهای گیرند ههــای آدنوزیــن بــه
و آنتاگونیســ 
شــکل گســترد های در حــال انجــام اســت و داروهای
جدیــدی از دهــه گذشــته تحــت آزمایشــات بالینــی
قــرار گرفتــه اســت.
آدنوزیــن در درمــان تاکیــکاردی فــوق بطنــی
حملــ های و ســندروم ولــف -پارکینســون -وایــت
یشــود .ایــن ترکیــب کــه حــاال
اســتفاده م 
یتوانیــم آن را یــک دارو بنامیــم ،بهعنــوان یــک
م
عامــل تشــخیصی بــرای ارزیابــی عملکــرد عــروق
یگیــرد .آدنوزیــن
کرونــر مــورد اســتفاده قــرار م 
آگونیســت فیزیولوژیــک گیرند ههــای  P1اســت.
بســیاری از مولکو لهــای جدیــد کــه گیرند ههــای
یدهنــد ،ثبــت اختــراع
 P1را مــورد هــدف قــرار م 
شــد هاند و حــدود  20مولکــول وارد آزمایشــات بالینــی
گردیــده اســت .از ایــن میــان ،ســازمان غــذا و داروی
آمریــکا ( ،)FDAآدنوزیــن و رگادنــوزون را جهــت
مصــرف بالینــی تأییــد کــرده اســت .آگونیســت و
آنتاگونیســتهای گیرندههــای ( P1گیرندههــای
آدنوزیــن) در جــدول ( )1بیــان شــده اســت.
تهای گیرنــده
آدنوزیــن ســر دســته آگونیســ 
 P1محســوب میشــود و بــرای درمــان PSVT
(تاکیــکاردی حملـ های بــاز چرخشــی فــوق بطنــی)
و تشــخیص ســندروم ولــف -پارکینســون -وایــت
تأییــد  FDAدارد.
گیرندههای پورینرژیک P2

ایــن گیرند ههــا بــه دو زیــر گــروه اصلــی
تقســیم میشــوند کــه عبارتنــد از :گیرندههــای
 P2Xو گیرندههــای .P2Y

 P2Xگیرندههــای کانــال یونی هســتند و شــامل
 7زیرگــروه اســت کــه عبارتنــد از P2X1 :تــا P2X7
 P2Yگیرند ههــای وابســته بــه  Gپروتئیــن
هســتند و عبارتنــد از .P2Y1,2,4,6,11-14 :بقیــه
گیرندههــای  P2Yفاقــد پاســخ عملکــردی هســتند
و یــا ماننــد گیرنــده  P2Y4و  P2Y6بــه اوراســیل
حســاس هســتند.
لیگانــد اصلــی ایــن گیرند ههــا  ATPاســت.
آزادســازی  ATPو فعــال شــدن گیرند ههــای
پورینرژیــک متعاقــب آن نقــش حیاتــی در
پســتانداران دارد ATP/ADP .بهعنــوان پیا مرســان
دارای نقــش کلیــدی در عملکــرد بافتــی اســت ،از
آن جملــه :انتقــال عصبــی ســریع ،عملکــرد ریــوی،
درد ،عملکــرد بینایــی و شــنوایی ،آپوپتــوز ،عملکــرد
لهای آســتروگلیال ،اســتخوان و غضــروف،
ســلو 
تشــکیل متاســتاز ،تجمــع پالکتــی و بهطــور کلــی،
هموســتاز .خصوصیــات فارماکولــوژی گیرند ههــای
 P2عموم ـ ًا براســاس میــزان پاســخ بــه آگونیســت
یگــردد ،زیــرا
آنهــا (همــان  )ATPتعییــن م 
آنتاگونیسـتهای گیرنــده  P2در دســترس ،ضعیــف
یکننــد.
هســتند و ک متــر انتخابــی عمــل م 
گیرندههای P2X

لهــای
گیرند ههــای  P2Xپســتانداران کانا 
یمِــر یــا هتــرو تــری مِــر هســتند کــه
هموتر 
ســه محــل اتصــال بــرای  ATPدارنــد .مطالعــات
نشــان م 
یدهــد کــه گیرند ههــای  P2Xدر
تهــای مهــر هداران بــه وفــور بیــان میشــوند.
باف 
در ایــن میــان ،گیرند ههــای  P2X4 ،P2X2و P2X6
در سیســتم عصبــی مرکــزی و گیرند ههــای P2X4
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
348۵۸
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جدول  -1آگونیست و آنتاگونیستهای گیرندههای پورینرژیک ( P1گیرندههای آدنوزین)
نام مولکول

گیرنده هدف

اثرگیرنده

 A2B ،A2A ،A1و A3

آدنوزین

آگونیست

تگذاری عروق کرونر
جلوگیری از میونکروز پس از استن 

 A2B ،A2A ،A1و A3

کافئین

آگونیست

جهــت کاهــش تظاهــرات حرکتــی و خــواب آلودگــی طــی روز در
پارکینســون ،تأثیــر بــر عملکــرد اندوتلیــال برونــش در افــراد ســالم
یهــای قلبــی ایســکمیک
و بیمــاران مبتــا بــه بیمار 

A1

کاپادنوزین Capadenason

آگونیست

فــاز  IIتحقیقــات جهــت بررســی کارآیــی و ایمنــی در بیمــاران
مبتــا بــه آنژیــن مزمــن پایــدار

A1

Neladenason bialanate

آگونیست

کارآزمایی بالینی در نارسایی قلبی و درد نوروپاتی محیطی

A1

Tecadenoson

آگونیست

در حال کارآزمایی بالینی برای درمان فیبریالسیون دهلیزی

A1

Trabodenoson

آگونیست

فاز  IIIکارآزمایی بالینی جهت گلوکوم با زاویه باز اولیه

A1

Rolafylline

آنتاگونیست

کارآزمایــی بالینــی در بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی و کلیــوی
(مصــرف وریدی)

A1

Tonapofyline

آنتاگونیست

کارآزمایــی بالینــی در بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی و کلیویی
(مصــرف خوراکی)

A1

Derenofylline

آنتاگونیست

کارآزمایی بالینی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی

A2A

Regadenoson

آگونیست

تأیید  FDAجهت درمان بیماران مبتال به سلول داسی شکل

A2A

Binodenoson

آگونیست

کارآزمایی بالینی جهت کارایی و ایمنی در ایسکمی قلبی

A2A

sonedenoson

آگونیست

کارآزمایی بالینی جهت درمان زخم پای دیابتی

A2A

preladenant

آنتاگونیست

کارآزمایی بالینی در پارکینسون

A2A

Istradefylline

آنتاگونیست

کارآزمایی بالینی در پارکینسون و سندرم پای بیقرار

A2A

Tozadenant

آنتاگونیست

کارآزمایی بالینی بهعنوان درمان کمکی در پارکینسون

A2B

-

آگونیست

-

A2B

PBF-1129

آنتاگونیست

فاز  Iکارآزمایی بالینی در سرطان ریه سلول غیر کوچک

A3

piclidenoson

آگونیست

کارآزمایــی بالینــی در بیمــاران مبتــا بــه پســوریازیس ،آرتریــت
روماتوییــد ،خشــکی چشــم ،فشــار داخــل چشــم بــاال

A3

Namodenosin

آگونیست

فاز  IIکارآزمایی بالینی در بیماران مبتال به سرطان کبد

A3

PBF-677

آنتاگونیست

مطالعات ابتدایی در انسان

لهای ایمنــی
و  P2X7در بافــت غــدد و ســلو 
نهــای حســی
و گیرند ههــای  P2X3در نورو 
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درگیــر در چشــایی ،بارورســپتورها و مســیرهای
درد بیشــتر بیــان میشــوند .نــاک اوت (knock
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 )outگیرند ههــای  P2ســبب کاهــش بــاروری در
مــردان ،کاهــش تجمــع پالکتــی ،کاهــش درد و
یشــود.
هیپورفلکســی مثانــه م 
گیرندههای P2Y

ایــن گیرند ههــا از نــوع گیرندههــای وابســته
بــه  Gپروتئیــن غشــایی هســتند کــه واکنــش
لهای ســالم بــه نوکلئوتیدهــای خــارج
ســلو 
یکننــد .بــا اتصــال
ســلولی را واســط هگری م 
نوکلئوتیدهــای خار جســلولی بــه ایــن گیرندههــا،
گیرنــده بــه  Gپروتئیــن متصــل شــده و در نهایــت،
یشــود.
یــک پیا مرســان ثانویــه فعــال م 
تها
گیرندههــای  P2Yبــه وفــور در آستروســی 
نهــا
و میکروگلیاهــا و بــه مقــدار ک متــر در نورو 
تها و عــروق مغــزی یافــت
و الیگودندروســی 
میشــوند .دخالــت ســیگنا لهای پورینرژیــک در
یهــای عصبــی -روانــی و اختــاالت
صــرع ،بیمار 
خلقــی گــزارش شــده اســت .وجــود گیرندههــای
تهــای انســان ســبب
 P2Yتقریبــ ًا در همــه باف 
گردیــده کــه ایــن گیرندههــا یــک هــدف

بیولوژیــک در توســعه دارویــی محســوبشــوند.
عوامــل پورینرژیــک جهــت درمــان اختــاالت
دســتگاه ادراری ،التهــاب ،ســرطان ،عضــات
اســکلتی ،روده ،اســتخوان ،سیســتم قلبــی -عروقی،
کلیــه و سیســتم تولیــد مثــل در حــال بررســی
تهای انتخابــی
تها و آنتاگونیس ـ 
هســتند .آگونیس ـ 
گیرندههــای پورینرژیــک ،پتانســیل درمانــی بــرای
ترومبــوز ،تصلــب شــرایین ،پوکــی اســتخوان،
یاختیــاری ادرار در حال توســعه هســتند.
کولیــت و ب 
آگونیســتها و آنتاگونیســت گیرندههــای  P2Yدر
جــدول ( )2آورده شــدهاند .بایــد بــه یــاد داشــت کــه
ت طبیعــی گیرند ههــای ATP/ADP ،P2Y
آگونیســ 
اســت و بهطــور کلــی ،کشــف کاربردهــای پزشــکی
تها یــا آنتاگونیس ـ 
آگونیس ـ 
تهای گیرنــده  P2Yبــه
دلیــل ناپایــداری منونوکلئوتیدهــا همــواره چالــش
برانگیــز اســت.
در پایــان ،الزم اســت از فــردی کــه ســبب
شناســایی گیرندههــای پورینرژیــک گردیــد و
حــدود  50ســال روی ایــن گیرندههــا کار کــرد
و پــر اســتنادترین فارماکولوژیســت در اوایــل

جدول -2آگونیستها و آنتاگونیستهای گیرندههای P2Y
گیرنده
P2Y1

توزیع بافتی
پالکــت ،قلــب ،عضــات اســکلتی ،مغز،
رود هها

آگونیست /آنتاگونیست
آگونیست

 - 2متیل تیو )2-Methyltio-ADP( ADP

آگونیست

MRS2365

آنتاگونیست

MRS2500

آنتاگونیست

MRS2950

آنتاگونیست

BPTU
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جدول -2آگونیستها و آنتاگونیستهای گیرندههای ( P2Yادامه)
گیرنده

توزیع بافتی

P2Y2

نریــز ،سیســتم ایمنــی،
غــدد درو 
عضــات اســکلتی ،قلــب ،ریــه ،روده و
دســتگاه تناســلی

P2Y4

مغــز ،روده ،ریــه ،قلــب ،پروســتات ،بافت
چربــی و جفــت

P2Y6

ریه ،قلب ،طحال ،جفت و کلیه

P2Y11

تها
طحال ،روده ،ایمونوسی 

P4Y12

تها
تها،مغز،ایمونوسی 
پالک 

P4Y13

لهای میلوییدی
طحال ،مغز ،سلو 

P4Y14

20

آگونیست /آنتاگونیست

نریــز ،سیســتم
مغــز ،غــدد درو 
ایمنــی ،ریــه ،روده ،پانکــراس ،کلیــه،
عضــات اســکلتی
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آگونیست

2.thio-ATP

آگونیست

PBS-1114

آنتاگونیست

AR-C118925

آگونیست

MRS4062

آنتاگونیست

PBS-16133

آنتاگونیست

PBS-1699

آگونیست

PBS-0474

آگونیست

MRS2693

آگونیست

INS48823

آنتاگونیست

MRS2578

آگونیست

ATPγ S

آگونیست

SP-α-Borano-ATP

آنتاگونیست

NF340

آنتاگونیست

تیکلوپیدین

آنتاگونیست

کلوپیدوگرول

آنتاگونیست

پراسوگرل ()prasugrel

آنتاگونیست

کانگرلور ()cangrelor

آنتاگونیست

تیکاگرلور ()Ticagrelor

آنتاگونیست

AZO1283

آنتاگونیست

MRS2211

آگونیست

MRS2690

آگونیست

MRS2802

آنتاگونیست

MRS4458

آنتاگونیست

PPTN

آنتاگونیست

MRS4478

دكتر عباس شيخاالسالمزاده

قــرن  21شــناخته شــد ،یــاد کنیــم .پروفســور
جفــری بــرن اســتوک ()Geoffrey Burnstock
نوروبیولوژیســت و اســتاد دانشــگاه  UCLکــه در
ســال  2017و در ســن  88ســالگی بازنشســت
گردیــد .پروفســور بــرن اســتوک پیشــگام در
کشــف گیرند ههــای پورینرژیــک حــدود نیــم
قــرن در مــورد ایــن گیرند ههــا تحقیــق نمــود.

یدهــد کــه گیرند ههــای
تحقیقــات نشــان م 
 P2Yدر اعصــاب محیطــی و مرکــزی ،غــدد
درونریــز و برونریــز ،قلــب و عــروق ،سیســتم
ایمنــی و عضــات اســکلتی بهطــور گســترده
بیــان شــد هاند .بــا همــه ایــن تحقیقــات هنــوز
آگونیســت و آنتاگونیســت انتخابــی بــرای
گیرند ههــای  P2Yشــناخته نشــده اســت.
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