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Cholinergic Agonists 
 المنبهات الكولٌنٌرجٌة

The Cholinergic Neuron األعصاب الكولٌنٌرجٌة 

 العقد ،الكظر لب فً المنتهٌة العصبٌة العقدة قبل ما األلٌاف

 بعد ما واأللٌاف ،(الودٌة ونظٌرة الودٌة) التلقائٌة العصبٌة

 تستخدم الودي نظٌر العصبً الجهاز فً العصبٌة العقدة

 .عصبً كناقل كولٌن األسٌتٌل

 تعصب الكولٌنٌرجٌة األعصاب فإن سبق، ما إلى باإلضافة
 وتلعب  somatic system الجسمً الجهاز فً العضالت

 .المركزي العصبً الجهاز فً مهما   دورا  

 



Cholinergic Receptors (Cholinoceptors): 

 المستقبالت الكولٌنٌرجٌة

 الكولٌنٌرجٌة المستقبالت من عائلتان هناك

(cholinoceptors)، بالمستقبالت إلٌهما الرمز ٌتم  

  المستقبالتو  muscarinic  receptors المسكارٌنٌة

 .nicotinic receptors النٌكوتٌنٌة

 التً المواد من نوعٌن تجاه الفتهما على بناء بٌنهما التفرٌق ٌتم
 أو محاكٌات)  acetylcholine كولٌن األسٌتٌل فعل تحاكً

 .(الودي نظٌر مقلدات



Muscarinic receptors 

 المسكارٌنٌةالمستقبالت 

 أٌضا   فإنها ،كولٌن األسٌتٌل مع ترتبط أنها إلى باإلضافة المستقبالت، هذه
 النباتً القلوٌد ،muscarine المسكارٌن قلوٌد مع وترتبط تمٌز

 .السامة النباتات من عدد فً الموجود

   .nicotine النٌكوتٌن تجاه منخفضة ألفة تبدي المسكارٌنٌة المستقبالت

 :ٌلً كما ترمز المستقبالت هذه من فرعٌة انماط خمسة هناك

M1, M2, M3, M4, and M5 

 

 .وظٌفٌا   تحدٌدها تم M3 و M2و M1 األنماط فقط



 المسكارٌنٌةالمستقبالت  تموضع

 بالتعصٌب المستهدفة األعضاء عند وجدت المستقبالت هذه

 والغدد الدماغ، الملساء، العضالت القلب، مثل التلقائً

 .اإلفرازٌة

 المعدة، فً الجدارٌة الخالٌا على توجد  M1 مستقبالت

 والعضالت القلبٌة العضلة خالٌا على  M2 ومستقبالت

   .الملساء

 وبعض اإلفرازٌة والغدد المثانة، فً توجد  M3 مستقبالت

 .الملساء العضالت أنماط



Direct-Acting Cholinergic Agonists 

 المنبهات الكولٌنٌرجٌة المباشرة

 (الودي نظٌر محاكٌات باسم أٌضا   تعرف) الكولٌنٌرجٌة المقلدات

 أحد إلى المباشر باالرتباط وذلك كولٌن األسٌتٌل فعل تقلد

   .الكولٌنٌرجٌة المستقبالت أنماط

  من أطول تأثٌر فترة لها الكولٌنٌرجٌة المقلدات هذه جمٌع

 إلى مفضل بشكل ٌرتبط منها البعض .كولٌن األسٌتٌل
  و pilocarpine) المسكارٌنٌة المستقبالت

bethanechol)، أدوٌة أو مواد بأنها إلٌها اإلشارة ٌتم لذا  

 الكولٌنٌرجٌة المنبهات فإن حال أٌة على .مسكارٌنٌة

 األمر الدوائٌة، أفعالها فً منخفضة انتقائٌة تظهر المباشرة

 .السرٌرٌة فوائدها من ٌحد الذي



A. Acetylcholine   كولٌن األستٌل

  األغشٌة اختراق ٌستطٌع ال رباعً، أمونٌوم مركب هو كولٌن األسٌتٌل إن

 لألعصاب وكذلك الودي نظٌر العصبً للجهاز عصبً ناقل وهو .الخلٌوٌة

 بسبب كدواء عالجٌة قٌمة أي له ولٌس التلقائٌة، والعقد الجسمٌة اإلرادٌة
 .cholinesterases استراز الكولٌن بخمٌرة السرٌع وتخربه تأثٌراته تعدد

Action of Acetylcholine األفعال الدوائٌة  

 على كولٌن األسٌتٌل تأثٌر ٌحاكً :القلبً والنتاج النظم فً نقص -1

 حقنه لدى ٌؤدي فهو .(الودي نظٌر) المبهم العصب تنبٌه تأثٌر القلب

  .القلب من الخارج الدم حجم ونقص القلبً النظم نقص إلى ورٌدٌا  



 وإلى وعائً توسع إلى ٌؤدي كولٌن األسٌتٌل حقن إن :الدموي الضغط نقص -2

 .الدموي الضغط انخفض

 فً الموجودة البطانٌة الخالٌا على الموجودة M3 مستقبالت بتنبٌه كولٌن األسٌتٌل ٌقوم

 ٌتسرب والذي ،NO النترٌت أوكسٌد تحرر عنه ٌنتج ما وهذا الدموٌة األوعٌة

 التوسع وإحداث ارتخاءها ٌسبب ما الوعائٌة الملساء العضالت إلى بسرعة

   .الوعائً

  األسٌتٌل الن لها، عمل ال المسكارٌنٌة المستقبالت فإن ،الكولٌنٌرجٌة المنبهات بغٌاب

  المستقبالت ٌحجب األتروبٌن .الدوران إلى مؤثرة بكمٌات طبٌعٌا   ٌتسرب ال كولٌن

 .الوعائً للتوسع المحدث كولٌن األسٌتٌل تأثٌر وٌمنع المسكارٌنٌة

 اللعابً اإلفراز ٌزٌد كولٌن األسٌتٌل فإن الهضمٌة، القناة فً :أخرى تأثٌرات -3

 .األمعاء حركة وزٌادة إفراز على وٌحرض

 ٌزٌد  detrusor muscle للبول الدافعة العضلة وتقلص توتر فإن البولً، الجهاز فً

 .البول إفراغ إلى ٌؤدي مما

 لمطابقة الهدبً الجسم عضالت تقلص إلى ٌؤدي كولٌن األسٌتٌل فإن العٌن، فً

 pupillae sphincter للقزحٌة الدائرٌة العضالت تقلص وإلى القرٌبة، األجسام
muscle، الحدقة تضٌق عملٌة حدوث إلى ٌؤدي مما miosis .   



Bethanechol    البٌثانٌكول 

 ٌتعرض ال لكنه ،كولٌن لألسٌتٌل بنٌوٌا   مشابه البٌثانٌكول

 استراز كولٌن األسٌتٌل بخمٌرة للحلمهة

acetylcholinesterase . 

 مسكارٌنً فعل لدٌه ولكن ،النٌكوتٌنً الفعل البٌثانٌكول ٌفتقد

   .قوي

 للمثانة الملساء العضلٌة البنٌة على تكون تأثٌراته معظم إن

   .الهضمٌة والقناة

 .ساعة حوالً تأثٌر فترة له

 



 المستقبالت مباشر وبشكل البٌثانٌكول ٌنبه :الدوائٌة األفعال -1

 تنبٌه إلى ٌؤدي أنه كما .األمعاء حركة زٌادة إلى مؤدٌا   ،المسكارٌنٌة
 بتأثٌره، ترتخً المصرة بٌنما  detrusor muscles المثانة عضلة

   .البول اندفاع بذلك مسببا  

 ٌستعمل البٌثانٌكول فإن البولٌة، المعالجة فً :العالجٌة االستعماالت -2

 ما حاالت فً خاصة ، atonic bladder المرتخٌة المثانة لتنبٌه

 غٌر البولً االحتباس حاالت وفً الجراحٌة، العملٌات بعد

 .االنسدادي

 العامة الجانبٌة التأثٌرات ٌسبب البٌثانٌكول :الجانبٌة التأثٌرات -3

 :ٌتضمن وهذا ،الكولٌنٌرجً للتنبٌه

 الضغط نقص الوجه، فً خاصة الدم اندفاع اللعاب، زٌادة ،التعرق  

 .قصبً وتشنج اسهال بطنً، ألم غثٌان، الدموي،



Cholinergic Antagonists 

 الكولٌنٌرجٌةالمعاكسات 
 :عامة لمحة

 الودي، نظٌر حاالت ،الكولٌنٌرجٌة الحاجبات أٌضا   تدعى) الكولٌنٌرجٌة المعاكسات إن

 تحث ال لكنها ،الكولٌنٌرجٌة بالمستقبالت ترتبط (كولٌن لألسٌتٌل المضادة واألدوٌة

 .المستقبل بواسطة المتواسطة المألوفة الخلوٌة التأثٌرات

 قطع ٌتم وهكذا .المسكارٌنٌة المستقبالت حجب خالل من ٌأتً األدوٌة لهذه الفائدة ومعظم

 .للتعاكس معرضة غٌر الودي التعصٌب أفعال حٌنها وتبقى ودي، النظٌر التعصٌب

 ،النٌكوتٌنٌة المستقبالت أي العصبٌة، العقد تحجب التً هً األدوٌة من الثانٌة المجموعة

 حاجبات من أهمٌة أقل فإنها ،وسرٌرٌا   .الودي ونظٌر الودي العصبً الجهاز من لكل

 .المسكارٌنٌة المستقبالت

 مع العصبً التشابك) العضلٌة العصبٌة اللوحة حاجبات فهً الثالثة، المجموعة أما

 .الهٌكلٌة المخططة للعضالت العصبٌة االشارات نقل مع تتداخل والتً ،(الهٌكلٌة العضالت

 .الجراحً التخدٌر فً مساعد كعالج تستخدم األدوٌة هذه



Antimuscarinic Agents 

 المسكارٌنٌةالحاجبات 

 تحجب (والسكوبوالمٌن كاألتروبٌن) المسكارٌنٌة بالمضادات عموما   والمعروفة األدوٌة هذه
 .وظٌفتها تثبٌط مسببة المسكارٌنٌة المستقبالت

 فإن محدودة، عالجٌة استعماالت لها والتً ،الكولٌنٌرجٌة المنبهات من النقٌض وعلى
 .السرٌرٌة الحاالت من كثٌر فً عدٌدة فوائد لها الكولٌنٌرجٌة الحاجبات

 A. Atropineاألتروبٌن 

 المستقبالت تجاه عالٌة ألفة له ، belladonna نبات من مستخرج قلوٌد األتروبٌن،

 كولٌن األسٌتٌل ارتباط ٌمنع وبشكل تنافسً بشكل معها ٌرتبط حٌث المسكارٌنٌة،

 .بالمستقبل

 ٌدوم حٌث العٌن، فً موضعٌا   تطبٌقه ٌتم عندما باستثناء ساعات 4 تدوم تأثٌره فترة

 .أٌام لعدة تأثٌره



 مما العٌن، على كولٌن األسٌتٌل فعل ٌحجب األتروبٌن :لعٌنا

 القدرة وعدم للضوء، استجابة وعدم مطول، حدقة توسع ٌسبب

 .القرٌبة األجسام مطابقة على

 ارتفاع) glaucoma الغلوكوما داء  لدٌهم الذٌن المرضى عند

 أن له ممكن العٌن داخل الضغط فإن ،(العٌن داخل الضغط

   .خطٌرة بصورة ٌرتفع

 A. Atropine األتروبٌن 

 األفعال الدوائٌة



  استخدام ٌمكن :Gastrointestinal tract GI الهضمٌة القناة

 القناة فعالٌة إلنقاص antispasmodic تشنج كمضاد األتروبٌن

 األكثر األدوٌة من األغلب على والسكوبوالمٌن األتروبٌن .الهضمٌة

 المعدة نشاط أن من الرغم وعلى .التأثٌر هذا تسبب والتً فاعلٌة

 ٌنقص ال) واضح بشكل ٌتأثر ال الماء كلور حمض إفراز فإن ٌتراجع،

  .الهضمٌة القرحة معالجة فً فعالة غٌر األدوٌة هذه فإن لذا .(كثٌرا  

 فرط إلنقاص األتروبٌن ٌستخدم :Urinary system  البولً الجهاز

 البولً السلس لمعالجة ٌستخدم انه كما .البولٌة المثانة حركة

enuresis (للبول إرادي ال إفراغ) الطفال عند.  

  :الوعائً القلبً الجهاز

 معدل ٌزداد بالتالً حجبها سٌتم القلب على الموجودة  M2 مستقبالت إن

   .القلب ضربات





 Therapeutic usesاالستعماالت العالجٌة 

 العٌن على األتروبٌن تطبٌق عند :Ophthalmic العٌنً المجال

 تم فقد حال أٌة على .للمطابقة وشلل الحدقً التوسع من كل ٌحدث

 مثل أقصر تأثٌر فترة ذات مسكارٌنٌة مضادة أخرى بأدوٌة استبداله

 األتروبٌن تأثٌر فترة طول بسبب وذلك tropicamide دواء

 الضغط ٌرفع أٌضا   األتروبٌن .(ٌوم 14-7) العٌن على الموضعً

 .الغلوكوما داء لدٌهم الذٌن األشخاص عند خاصة العٌن داخل

 كمضاد األتروبٌن ٌستعمل :Antispasmodic تشنج مضاد

 .والمثانة الهضمٌة القناة إلرخاء antispasmodic agent تشنج

 افراز كمضاد ٌستخدم الدواء هذا :Antisecretory إفراز مضاد

  .جراحٌة عملٌة إجراء قبل العلٌا التنفسٌة المجاري فً اإلفراز لحجب


