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دارو چیست؟



منشاء داروها

فراوردهاي بیوتکنولوژیک•

نوترکیبDNAتکنولوژي –

فراورده هاي نانوتکنولوژیک•

طبیعت•

گیاهان –

میکروارگانیسم ها–

سنتز آلی•

نیمه سنتتیک–

تمام سنتتیک–

فراورده هاي بیولوژیک•

اجزاي خون و پالسما–



منابع داروهاي طبیعی

میکروارگانیسم ها 
آنتی بیوتیک ها–

پنی سیلین ها•

سفالوسپورین ها•

استرپتومایسین•

ایمونوساپرسیوها–

سیکلوسپورین–

مایکوفنوالت–

)سیرولیموس(راپامایسین–

گیاهان
قهوه•

خشخاش•

گنه گنه•

گل انگشتانه•

شابیزك•

پوست درخت بید•

کورار•

حشیش•



سنتتیکبا منشاي داروهاي 

• Antiepileptic drugs

• Antihypertensive drugs

• Antimetabolites

• Barbiturates

• Bronchodilators

• Diuretics

• Sulfonamides



داروهاي تولید شده با استفاده از فناوري 
DNAنوترکیب

• Human Insulin
• Human GH
• α-interferon, β-interferon, γ-interferon
• Hepatitis B vaccine
• Tissue plasminogen activator (t-PA)
• Hirudin
• Blood clotting factors
• Erythropoietin
• G-CSF



7/21 of FDA-approved Drugs in 2016

• Atezolizumab

• Bezlotoxumab

• Daclizumab

• Ixekizumab

• Obiltoxaximab

• Olaratumab

• Reslizumab



10/46 of FDA-approved Drugs in 2017

• Brodalumab
• Avelumab
• Dupilumab
• Ocrelizumab
• Durvalumab
• Sarilumab
• Guselkumab
• Inotuzumab /ozogamicin
• Benralizumab
• Emicizumab



کدامیک؟

)  Discovery(کشف

یا  

)Invention(ابداع



هاي کشف دارو راه

غربالگري•

•Arsphenamine

تصادف•
پنی سیلین•

طراحی منطقی•

سایمتیدین -کشف پروپرانولول •



Paul Ehrlich and Sahachiro Hata



Fleming- Chain- Florey



Sir James Black 
(1924-2010)



میالدي19قرن 

)بویژه فارماکولوژي(پزشکی ظهور علوم زیست•

ظهور شیمی آلی سنتتیک•

ظهور صنایع شیمیایی•



Physiology

François Magendie
(1783- 1855)

the Claude Bernard
(1813 - 1878)



Pharmacology

Rudolf Buchheim
(1820 –1879)

Oswald Schmiedeberg
(1838–1921)



Microbiology Pathology
Louis Pasteur, 1878 

(1822-1895)

Rudolf Virchow

(1821 –1902)



Organic Chemistry
Friedrrich Wohler

(1800-1882)
August Kekulé , 1865

(1829 – 1896) 



مواد خالص شیمیایی پا به عرصه می گذارند 

• 1817: Morphine

• 1819: Caffeine

• 1820: Strychnine

• 1832: Chloroform



هاي داروسازي شکل می گیرند کمپانی  اولین

• Merck (1827)-1668

• Squibb (1858)

• Hoechst (1862)

• Bayer (1863)

• Park Davis (1866)

• Lilly (1876)

• Wellcome (1880)



داروسازي نوین آغاز می شود





داروسازي نوین آغاز می شود

• 1898: Heroin (Bayer)
• 1901: Procaine
• 1903: Aspirin (Bayer)
• 1903: Barbital ( Bayer)
• 1910: Salvarsan
• 1925: Insulin (Lilly)
• 1929: Penicillin
• 1935: sulfonamides
• 1936: Steroid Hormones (Upjohn)
• 1937: Antihistamines
• 1939: DDT



داروسازي نوین آغاز می شود

• 1946: Nitrogen mustards
• 1947: Coumarines
• 1951: Mercaptopurine
• 1952: Isoniazide
• 1952: Chloropromazine
• 1957: Imipramine
• 1961: Azathioprine
• 1962: Pronethalol
• 1972: burimamide
• 1976: Genentech founded



مراحل تکوین دارو

مطالعات پیش بالینی•

1مطالعات فاز •

2مطالعات فاز •

3مطالعات فاز •

4یا فاز  (PMS)مطالعات پس از ورود به بازار•



چند اصطالح مهم در روند کشف

• Target – A protein, enzyme, receptor, signaling or other molecule that 

may play a role in particular disease process

• Hit – A test protein, peptide or compound that appears to act on targets.

• Lead – Among numerous hits or variants, the protein, peptide or 

compound showing highest degree of activity

• Candidate – A protein, peptide or compound that has most or all of 

properties of desired therapeutic (a development candidate)

• IND – Investigational New Drug application, filed for initial testing of each 

new drug in humans

• Product – A marketed therapeutic



مطالعات پیش بالینی

سنتز یا تخلیص•

:مطالعات حیوانی براي•

تایید اثر دارویی–

پاسخ -بررسی رابطه دوز–

تشخیص و تعیین فارماکوکینتیک–

جهش زایی، سرطان زایی، ناقص الخلقه زایی: بررسی اثرات سمی–

همزمان کار بر روي فرموالسیون و بررسی پایداري دارویی•

.  شوند ترکیبات براي آزمایشهاي بالینی مناسب تشخیص داده می% 1فقط •



Drug Discovery & Non-Clinical Development

• Discovery - Identification of disease targets and potential therapeutic compounds:

– The most variable and least successful aspect of drug development

• Non-Clinical Development - Translates discovery science into therapeutic 
candidates:

– Involves modifications, scale-up, purification, test methods and production

Discovery Non-Clinical Development



آغاز مطالعات انسانی

رعایت اصول انسانی
و 

اخالق پزشکی 



بیانیه هلسینکی

منفعت فرد مقدم بر منافع علم و    
.جامعه است



)اولین مرحله آزمایشهاي انسانی(  Iفاز 

اکتشافی

:اهداف•
پاسخ-ارزیابی دوز–
بررسی رفتار فارماکوکینتیک ترکیب–
جستجوي اولیه در باره متابولیسم و ، »ایمن«یافتن دوز بررسی ایمنی و تحمل پذیري؛–

متابولیتهاي ترکیب
)تخمین دوز از روي مطالعات حیوانی( از دوز کم شروع می شود–

:مشخصات افراد مورد مطالعه•
داوطلب و سالم –
داروهاي ضد سرطان: استثنا–

نفر100تا  10کم؛ : تعداد افراد مورد مطالعه•
باز نه کور: نوع مطالعه•
سال 1تا : مدت مطالعه•
درصد 50: میزان موفقیت•
توسط یک تیم مجرب و متبحر: اجرا و نظارت مطالعه•







)تحقیق بالینی(  IIفاز 
تاییدي -اکتشافی

:هدافا•
کارآزمایی بالینی تصادفی با  حرکت به سوي یک(و تعیین دوز اثربخشی بالینی بررسی –

)حداکثر جمعیت آماري
بررسی عوارض جانبی–
)مثالً دچار کژکاري کبد و کلیه( بررسی فارماکوکینتیک دارو در بیماران و بیماران خاص–

:افراد مورد مطالعهمشخصات •
داوطلب –
بیمار –

نفر 500تا  50کم؛ : افراد مورد مطالعهتعداد •
سال 2تا  1: مدت مطالعه•
کارآزمایی کنترل شده در برابر دارونما یا داروي مشابه؛ یک سو کور یا دوسو کور: مطالعهنوع •
درصد 30: میزان موفقیت•



)کارآزمایی درمانی( IIIفاز 
تاییدي

:اهداف•

.جمع بندي نهایی براي اینکه دارو اثر مطلوب را دارد و به اندازه کافی ایمن است–

100در  1جانبی با شیوع عوارض پایش –

:ویژگی مطالعات•

نفر 1000تا باالي  500مقیاس بزرگ؛ نفرات از –

)  توان آماري الزم( از لحاظ آماري خیلی خوب طراحی شده اند–

توسط محققان بالینی مجرب انجام می گیرد –

از چند صد نفر تا چند هزار نفر: مطالعهتعداد افراد مورد •

سال 5تا  3: مطالعهمدت •

کورکارآزمایی کنترل شده در برابر دارونما یا داروي مشابه؛ یک سو کور یا دوسو : نوع مطالعه•

درصد 50تا  25: میزان موفقیت•





)PMS(پایش هاي پس از ورود به بازار
اجباري -)IVفاز (

شناسایی عوارض سوء یا سمیت نادر و خطیر احتمالی•

شناسایی تداخالت دارو•

شناسایی میزان تبعیت بیماران از تجویز دارو•

شناسایی مزایاي غیرمنتظره دارو•

.در اکثر کشورها طرحهاي پایش دارو وجود دارد•



Drug Development





The Problem with Drug Development

Synthesis

Preclinical

Development

Clinical

Approval

Small Molecules

5,000

500

10

5

1

Biologics

-

50

10

5

1

Most Candidates Never Make it to Market



ترجمان محتواي این جلسه

:کشف و تکوین دارو روندي 

،پیچیده

،دشوار

هزینه بر 

و 

 زمانبر

.است
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:منبع براي مطالعه بیشتر•

، دکتر سید اصول بهینه انجام مطالعات بالینی در ایران•
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