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 Adrenergic Agonists األدرٌنٌرجٌةالمنبهات 

 التً المستقبالت على تإثر األدرٌنٌرجٌة األدوٌة إن

 .اإلٌبٌنفرٌن أو للنوراٌبٌنفرٌن بالتنبٌه تستجٌب

 على مباشر بشكل تعمل األدرٌنٌرجٌة األدوٌة بعض
 عبر (adrenoceptor) األدرٌنٌرجٌة المستقبالت

 .(الودي مقلدات) تسمٌتها ٌمكن ولذا مباشرة تنبٌهها

 .مباشر غٌر بشكل تنبهها األدوٌة وبعض

  



The Adrenergic Neuron   األدرٌنٌرجٌةاألعصاب 

 النوراٌبٌنفرٌن تفرز التً هً األدرٌنٌرجٌة األعصاب
norepinephrine  عصبً كناقل. 

 بعد ما األلٌاف وهً الودي، العصبً الجهاز فً تتواجد األعصاب هذه
 بٌن وما ganglia العصبٌة العقد بٌن ما كصلة تعمل والتً العقدة

  .المستهدفة األعضاء

 إما تتموضع والتً ،األدرٌنٌرجٌة والمستقبالت األدرٌنٌرجٌة واألعصاب

 األعضاء على المشبك بعد ما أو األعصاب على المشبك قبل ما

   .األدرٌنٌرجٌة األدوٌة لعمل مقرا   تكون المستهدفة،



Adrenergic receptors (adrenoceptors)   األدرٌنٌرجٌةالمستقبالت 

  المستقبالت من أنماط عدة الودي العصبً الجهاز نظام فً

 بطرٌقة تمٌٌزها ٌمكن والتً  adrenoceptors األدرٌنٌرجٌة

 .دوائٌة

 ، α ألفا :ترمٌزها وٌتم المستقبالت، هذه من رئٌسٌتان عائلتان هناك

  للمنبهات ألفتها قاعدة على بداٌة تممٌزها وتم . β وبٌتا

  ،epinephrine اإلٌبٌنفرٌن :الرئٌسٌة األدرٌنٌرجٌة

  واإلزوبروتٌرٌنول ،norepinephrine والنوراٌبٌنفرٌن

isoproterenol. 

 النسخ وتقنٌات المستقبالت لهذه الحاجبة األدوٌة بعض استعمال إن

   .الفرعٌة األنماط من لعدد الجزٌئٌة البنٌة عن كشفت قد الجٌنً



α1 receptors   1مستقبالت ألفا 

  المستهدفة األعضاء أي المشبك بعد ما الغشاء على المستقبالت هذه تتواجد
  .الملساء العضالت تقلص ومنها الكالسٌكٌة، التؤثٌرات من العدٌد وتتواسط



α2 receptors   2مستقبالت ألفا 

 قبل ما العصبٌة النهاٌة على تتموضع المستقبالت هذه
 فً β بٌتا خالٌا مثل ،(أعضاء) أخرى خالٌا وعلى المشبكٌة

 بحٌث الوعائٌة، الملساء العضالت أنماط وبعض البنكرٌاس

   .التوالً على األنسولٌن وافراز العصبً الناقل بإطالق تتحكم

 المفرز النورإٌبٌنفرٌن فإن الودٌة، األعصاب تتنبه عندما
 .α1 1 ألفا مستقبل مع وٌتداخل المشبكً الفالق ٌعبر

 مستقبل مع وٌتداخل ثانٌة ٌعود المتحرر النورإٌبٌنفرٌن من وجزء

   .العصبً الغشاء على الموجود α2 2 ألفا





β receptors مستقبالت بٌتا 

 عن مختلفة االستجابات من مجموعة تبدي  β Receptors بٌتا مستقبالت

 .α ألفا لمستقبالت العائدة تلك

 أقل وبدرجة ،isoproterenol مركب تجاه كبٌرة ألفة لها المستقبالت هذه

 .norepinephrine و  epinephrine تجاه

 . β1, β2 فرعٌتٌن مجموعتٌن إلى المستقبالت هذه تصنف

   β1 مستقبالت بٌنما ،واالٌبٌنفرٌن النوراٌبٌنفرٌن تجاه األلفة نفس لها β2  

 .( النوراٌبٌنفرٌن تجاه األلفة ضعٌفة) فقط واالٌبٌنفرٌن تجاه ألفة لها

 فً) الكبٌرة الدموٌة األوعٌة مثل β2 مستقبالت تحوي التً النسج فإن وهكذا

 لالٌبٌنفرٌن الهرمونً للتؤثٌر مستجٌبة خاص بشكل هً (الهٌكلٌة العضالت
  .الكظر لب قبل من والمفرز الدوران فً الجائل



 Distribution of receptorsتوزع المستقبالت  

 واحدا   نمطا   تحوي أن تمٌل األدرٌنٌرجً بالتعصٌب المعصبة األعضاء إن

 .(المسٌطر) المستقبالت من

 الكبٌرة الهٌكلٌة الدموٌة األوعٌة مثل أنسجة فإن المثال، سبٌل وعلى
 هً β2 مستقبالت ولكن β2 و α1 من كال   تحوي (الهٌكلٌة العضالت)

 .المسٌطرة

 المستقبالت، من واحدا   رئٌسٌا   نمطا   تحوي أن لها ٌمكن األخرى األنسجة

 .ملحوظ أو مهم غٌر بشكل ولكن آخر نمط وجود مع

   .β1 مستقبل رئٌسً بشكل ٌحوي القلب مثال



Characteristic responses mediated by adrenoceptors 
األدرٌنٌرجٌةخصائص االستجابات المرتبطة  بالمستقبالت   

 الفٌزٌولوجٌة االستجابات تنظٌم المفٌد لمن إنه

 وذلك المستقبل، لنمط وفقا   األدرٌنٌرجً للتنبٌه

 وبشكل تحجب أو تنبه األدوٌة من العدٌد ألن
 .المستقبالت من واحدا نمطا   مفضل



α1 α2 β1 β2 

 تضٌق وعائً-

 زٌادة المقاومة المحٌطٌة-

 زٌادة الضغط الدموي -

 توسع الحدقة -

زٌادة تقلص وانغالق  -

 المصرة الداخلٌة فً المثانة

 

  إفراز تثبٌط-

 النواٌبٌنفرٌن

 األنسولٌن إفراز تثبٌط -

 

 قلب تسرع -

 الشحوم تحلل زٌادة -

 التقلصٌة القوة زٌادة -

 القلبٌة للعضلة

 الرٌنٌن تحرر زٌادة -

 

 وعائً توسع -

 المقاومة فً طفٌف نقص -

 المحٌطٌة

 قصبً توسع -

 تصنٌع عملٌة زٌادة -

 السكر
glyconeogenesis 

 الكبد فً أخرى مصادر من

 والعضالت

 الغلوكاكون إفراز زٌادة -



 التقبض أفعال ٌؤدي α1 مستقبالت تنبٌه عامة، وكقاعدة

 وفً الجلد فً خاصة)  vasoconstriction الوعائً

 المحٌطٌة المقاومة فً وزٌادة (البطنٌة األحشاء

 .الدموي والضغط

 زٌادة إلى ٌؤدي β1 مستقبالت تنبٌه فإن معاكس، وبشكل

 عملٌة إلى ٌؤدي β2 مستقبالت تنبٌه بٌنما القلبً، التنبٌه

 (الهٌكلً الوعائً السرٌر فً خاصة) الوعائً التوسع

 .القصبات ارتخاء وإلى



A- Epinephrine   اإلٌبٌنفرٌن

  :أمٌنات للكاتٌكول تنتمً مركبات ثالث من واحد هو اإلٌبٌنفرٌن
epinephrine، norepinephrine، dopamine وتستعمل 

 .المعالجة فً شائع بشكل

  من صغٌرة كمٌة مع وٌتحرر الكظر لب فً اإلٌبٌنفرٌن تصنٌع ٌتم

 .الدموي المجرى إلى النوراٌبٌنفرٌن

 .β وبٌتا α ألفا مستقبالت من كل مع اإلٌبٌنفرٌن ٌتداخل

 الوعائً السرٌر فً β مستقبالت على التأثٌر فإن منخفضة بجرعات

 األكبر بالجرعات بٌنما .(وعائً توسع) والمسٌطر الواضح هو

   .األقوى هو (α مستقبالت بواسطة) الوعائً المقبض التأثٌر فإن



Actions األفعال الدوائٌة 

   :الوعائً القلبً الجهاز

 القلبٌة الجملة على هو لإلٌبٌنفرٌن األساسً الدوائً الفعل أو التؤثٌر إن
 .الوعائٌة

 positive) القلبٌة العضلٌة للخلٌة التقلصٌة القوة ٌقوي اإلٌبٌنفرٌن
inotropic) مستقبل تنبٌه عبر β1 ، الضربات عدد من ٌزٌد أنه كما 

(positive chronotropic) مستقبل تنبٌه عبر β1. السابقٌن التؤثٌرٌن كال إن 
 .لألكسجٌن القلبٌة العضلة حاجة من ٌزٌدان

 تنبٌه عبر) واألحشاء المخاطٌة واألغشٌة الجلد فً الصغٌرة الشرٌنات ٌقلص اإلٌبٌنفرٌن

α1). الهٌكلٌة العضالت وإلى الكبد إلى الذاهبة الدموٌة األوعٌة ٌوسع أنه كما  
 .(β2 تنبٌه عبر)

 .تتناقص الكلوٌة الدموٌة التروٌة

 طفٌف نقصان مع مترافقا   االنقباضً الضغط فً زٌادة هو سبق ما محصلة إن
 .االنبساطً الضغط فً



 بتأثٌره وذلك قوي قصبً توسع اإلٌبٌنفرٌن ٌسبب :التنفسً الجهاز
 الفعل هذا .(β2 تنبٌه عبر) القصبٌة الملساء العضالت على المباشر

 المحدثة أو الربو فً القصبٌة التضٌقات لكل تفرٌجا   ٌسبب

   .بالهٌستامٌن

 Therapeutic usesاالستعماالت العالجٌة 

 التشنج القصبً

 للمعالجة والمستعمل المختار األولً الدواء هو اإلٌبٌنفرٌن

 عملٌة فً تناقص عنها ٌنتج قصبً تشنج حالة ألٌة االسعافٌة
   .التنفسً التبادل



 Anaphylactic shockالصدمة التآقٌة  

 نتٌجة تحدث والتً الحساسٌة فرط تفاعالت لمعالجة الرئٌسً الدواء هو اإلٌبٌنفرٌن
 .معٌنة لمحسسات استجابة

Cardiac arrest الحصار القلبً     

 الحصار ذوي المرضى عند القلبً النظم الستعادة اإلٌبٌنفرٌن ٌستخدم
 .سببه عن النظر بغض القلبً

Anesthetics  مع المخدرات 

 100000 مقابل اإلٌبٌنفرٌن من جزءا عادة الموضعٌة المخدرات تحوي

 المخدر تؤثٌر فترة فً كبٌرة إطالة هو (اإلٌبٌنفرٌن) الدواء تؤثٌر إن .جزء

 موقع عند الحاصل الوعائً التقبض بسبب بذلك ٌقوم وهو .الموضعً

 أطول فترة الحقن موقع فً الموضعً المخدر ببقاء ٌسمح مما التقدٌم،
 .وإطراحه استقالبه وٌتم العام الدوران إلى ٌمتص أن قبل



 Pharmacokineticsالحركٌة الدوائٌة 

 وجٌزة تؤثٌر فترة ولكن التؤثٌر فً سرعة اإلٌبٌنفرٌن ٌملك

 .(السرٌع تخربه بسبب) وقصٌرة

 للحصول عضلٌا   حقنا   اإلٌبٌنفرٌن ٌعطى االسعافٌة، الحاالت فً

 الجلد، تحت تقدٌمه الممكن ومن .سرٌع فعل بداٌة على

 .وباالستنشاق

 مركبات من كغٌره االٌبٌنفرٌن ألن فعال، غٌر الفموي التقدٌم

 .المعوٌة األنزٌمات بواسطة تخرٌبه ٌتم أمٌن الكاتٌكول

  



 التأثٌرات الجانبٌة

 ٌسبب أن ٌمكن :CNS disturbances عصبٌة اضطرابات-

 المركزي العصبً بالجهاز تتعلق جانبٌة تؤثٌرات االٌبٌنفرٌن

   .واالرتعاش الصداع التوتر، الخوف، القلق، وتتضمن

 نزوفا   ٌحدث أن ٌمكن الدواء :Hemorrhage  نزوف -

   .الدموي الضغط فً الواضح لالرتفاع كنتٌجة دماغٌة

 أن ٌمكن :Cardiac arrhythmias  قلبٌة النظمٌة -

 .قلبٌة النظمٌة اإلٌبٌنفرٌن ٌحرض

 .Pulmonary edema رئوٌة وذمة -



B- Norepinephrine النور اٌبٌنفرٌن 

 

 من وهو األدرٌنٌرجٌة، لألعصاب العصبً الناقل هو النوراٌبٌنفرٌن

 .األدرٌنٌرجٌة المستقبالت أنواع جمٌع ٌنبه أن نظرٌا   المفروض

 فإن عالجٌا ، البشري للجسم تقدٌمه وعند العملٌة، الناحٌة من

 .تأثرا   األكثر هً األدرٌنٌرجٌة α مستقبالت



Cardiovascular actions ًالفعل القلبً الوعائ 

 المقاومة فً ارتفاعا   النوراٌبٌنفرٌن ٌسبب :Vasoconstriction  الوعائً التقبض

 الكلٌة أوعٌة فٌها بما الوعائً السرٌر لمعظم الشدٌد الوعائً التضٌق بسبب المحٌطٌة
 النوراٌبٌنفرٌن أن الحظ) .ٌرتفعان واالنبساطً االنقباضً الضغط من كال إن .(α1 تنبٌه)

 مستقبالت تنبٌه عبر وعائٌا توسعا   ٌسبب ال إلنه االٌبٌنفرٌن، من أكبر وعائٌا تضٌقا ٌسبب
β2 ًالكبٌرة الدموٌة األوعٌة ف). 

 االستعمال العالجً

 ٌزٌد ألنه الدورانٌة، الصدمة لمعالجة النوراٌبٌنفرٌن ٌستعمل

 .الدموي الضغط ٌرفع ولذا الوعائٌة المقاومة



G. Phenylephrine الفٌنٌل اٌفرٌن 

 بشكل ٌرتبط مباشرا ، أدرٌنٌرجٌا   منبها   التصنٌعً، المركب اٌفرٌن، الفٌنٌل ٌعتبر

   .α2 مستقبالت على  α1 مستقبالت مفضال ،α مستقبالت مع أساسً

   .COMT لخمائر ركازة لٌس فإنه ولذا أمٌنً، كاتٌكول مشتقا   لٌسا وهو

 لٌس .واالنبساطً االنقباضً الضغط من كال وٌرفع وعائً مقبض اٌفرٌن الفٌنٌل

 عندما انعكاسً قلبً تباطؤ ٌحدث ولكنه ذاته بحد القلب على مباشر تأثٌر له

 وفً األنفٌة المخاطٌة لألغشٌة موضعٌا   ٌعطى ما غالبا   وهو .الحشوٌا   ٌعطى
   . mydriasis حدقة توسع إلحداث العٌنٌة المعالجة

 الدواء وهذا .مدٌدا   وعائٌا   تضٌقا   وٌنتج أنفً احتقان كمضاد اٌفرٌن الفٌنٌل ٌعمل

 .الدموي الضغط ٌرفع

 .قلبٌة نظمٌة وال الضغط ارتفاع بسبب صداعا تسبب أن ٌمكن الكبٌرة الجرعات



K. Albuterol, pirbuterol, and terbutaline 

  β2 لمستقبالت الفعل قصٌرة منبهات هً األدوٌة هذه

 فً تقدٌمها ٌتم قصبٌة كموسعات أولً بشكل وتستخدم

 .الجرعة مقاسة استنشاقٌة حجرات

 األدوٌة هذه ،β مستقبالت منبهات من بغٌرها مقارنة

 .ملحوظا   قلبٌا   تنبٌها   تحدث أن دون قصبٌا   توسعا   تسبب



β Adrenergic Blocking Agents 

 β  حاصرات مستقبالت 

 غٌر الحاصرات .تنافسٌة حاجبات هً β مستقبالت حاصرات جمٌع

 حاصرات هناك بٌنما .β2 و β1 مستقبالت على تعمل االنتقائٌة

   .انتقائٌا   قلبٌا   عملها ٌكون β1 لمستقبالت انتقائٌة

 هبوط تسبب وال الدموي، الضغط تنقص β مستقبالت حاصرات جمٌع

 فإن ولذا وظٌفٌا ، فعالة تبقى α مستقبالت ألن انتصابً، ضغط

   .وظٌفٌا   موجودا   ٌبقى الوعائٌة بالبٌنة الودي العصبً التحكم

 الالنظية القلبية، الذبحة معالجة في فعالة أيضا   β مستقبالت حاصرات

 الدرق فزط االحتقاني، القلب قصىر القلبي، االحتشاء القلبية،

 .الشقيقة من للىقاية تستخدم أنها كما .والغلىكىما



Acebutolol, atenolol, metoprolol: 

 Selective β1 antagonists 

  β1الحاصرات االنتقائٌة لــ 

 تم β1 مستقبالت مفضل وبشكل تحصر التً األدوٌة
  المرغوب غٌر القصبً التقبض من للتخلص تطوٌرها

   .القصبً الربو لمرضى خاصة ،(β2 حصر عبر)

 مثل لمزكبات β1 لحاصرات االنتقائً القلبً التأثٌر
acebutolol، atenolol، و metoprolol الحصول ٌتم 

 .العالٌة بالجرعات فقدانه وٌتم منخفضة بجرعات علٌه
 

 تخفض األدوٌة هذه :العالجٌة واالستعماالت الدوائٌة األفعال
 الجهد تحمل وتزٌد ارتفاعه حاالت فً الشرٌانً الضغط

 على تأثٌر لها ٌكون أن وبدون القلبٌة، الذبحة حاالت فً
 .التنفسٌة الوظٌفة


