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:1مستقبالت ألفا 

تعمل عن طريق تنشيط •
Phospholipase C -

(IP3) ت وإنتاج إينوسيتول ثالثي الفوسفا

•IP3 ن يعزز تحرر الكالسيوم من المخاز
يوم في داخل الخاليا وبالتالي زيادة الكالس

السيتوبالزما



،الملساءتالعضالاألدرينالية في-تتواجد مستقبالت ألفا•

.  الجهاز العصبي المركزي وأنسجة أخرى•

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


مستقبالت1تأثير تنبيه مستقبالت ألفا 

توسع الحدقة-االنقباض -األلياف الشعاعية -العين •

–يطية يمكن أن تزيد من المقاومة الوعائية المح-االنقباض-الشرايين واألوردة •
ارتفاع التوتر الشرياني

احتباس البول-انقباض -المثانة و العضلة المعصرة•

ارتفاع السكر–تحلل الغليكوجين -الكبد •

.تأجيل  القذف•

تزيد من انقباض المعصرة البولية الداخلية: البروستات•



ALPHA 2مستقبالت 

يعمل عن طريق تثبيط األدينيل سيكالز •

:توجد في•

مسؤولة عن تجمع الصفيحات خالل عملية االرقاء والتخثر–الصفيحات الدموية •

(  (NE)انخفاض إطالق المرسل -مستقبالت ما قبل الوصل •

تقليل إفراز األنسولين-البنكرياس •



1-صرات ألفاحا

(  العوامل الحاصرة لمستقبالت ألفا األدرينالية)وتسمى كذلك 

1-مستقبالت ألفاهي مجموعة من العقاقير التي تخفض من تأثير

 .األدرينالينية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


الية تأثير حاصرات الفا

الدقيقة ترخي حاصرات مستقبالت ألفا بعض العضالت وتساعد األوعية الدموية•
من ( ناليننورادري)تعمل عن طريق منع هرمون النورابينفرين . على البقاء مفتوحة

األوعية شد العضالت في جدران الشرايين واألوردة الدقيقة، مما يحافظ على بقاء
.الدموذلك يحسن من تدفق الدم ويؤدي إلى انخفاض ضغط. مفتوحة ومسترخية

جسم، وألن حاصرات مستقبالت ألفا تريح العضالت األخرى في جميع أجزاء ال•
ذين يعانون فيمكن أن تساعد هذه األدوية على تحسين تدفق البول عند كبار السن ال

.من مشاكل في البروستات



تصنيف حاصرات ألفا

:تصنف حاصرات مستقبالت األلفا إلى التصنيفات التالية

:  مستقبالت األلفا غير االنتقائيةحاصرات •

1المستقبل األدرينالي ألفا ، تؤثر على1محصرات مستقبالت األلفا •

2المستقبل األدرينالي ألفا ، تؤثر على2محصرات مستقبالت األلفا •

ألفا وبيتاحاصرات •

أمثلة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7_1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7_1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7_2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7_2&action=edit&redlink=1


ألفا وبيتاحاصرات  2مستقبالت األلفاحاصرات 

االنتقائية

1مستقبالت األلفا حاصرات 

االنتقائية

:  حاصرات مستقبالت األلفا غير االنتقائية

حاصرات هذه األدوية هي من

ات لكنها أيضا من حاصربيتا

:ألفا في الوقت ذاته

(تابليت) كارفيديلول

خافض-وريدي) البيتالول

رضغط اسعافي لفرط التوت

(الشرياني الخبيث

أتيباميزول

إيدازوكسان

ميرتازابين

يوهيمبين

تستخدم في 

ةاالمراض العصبي

ألفوزوسين

برازوسين

دوكسازوسين

تامسولوسين

تيرازوسين

سيلودوسين

اع تستخدم في ارتف

التوتر الشرياني

وضخامة البروستات

الحميدة

ت تحصر كال نوعي المستقبال
a1, a2

فينوكسيبنزامين

بنتوالمين

توالزولين

ترازودون

:مضادات الذهان

مضادات غير نمطية للذهان

مضادات نمطية للذهان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86




أمثلة على حاصرات ألفا

.  المفعولقصيرة المفعول و مديد: تتوفر العديد من حاصرات ألفا في الشكلين•

.  ساعات فقطتعمل األدوية قصيرة المفعول بشكل سريع، ولكن تأثيرها يمتد لعدة•

رها يستمر وتستغرق األدوية مديدة المفعول وقتًا أطول لتبدأ العمل، ولكن تأثي•
.  لفترةٍ أطول



االستخدامات

ظاهرة رينو•

او في الخطوط العالجية المتأخرة( مدرات البولعادة مع)فرط ضغط الدم•

تصلب الجلد•

:واضطرابات الهلع مثلالقلقأمراض•

اضطراب القلق المتعمم•

اضطراب الهلع•

اضطراب الكرب التالي للصدمة•

ضخامة البروستات•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA


:تشمل أمثلة حاصرات ألفا التي تستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم ما يلي•

(كاردورا)ودوكسازوسين •

(مينيبريس)برازوسين •

تيرازوسين•

ضغطعارتفالعالجألفامستقبالتحاصراتاستخدامشيوعمنبالرغم•
يتمك،ذلمنفبدالً .للعالجاألولالخيارالمعتادفيتمثلالفهيالدم،

ةالسيطرتعذرحالةفيالبول،مدراتمثلأخرى،أدويةمعاستخدامها
.الدمضغطارتفاععلى







التحذيرات واآلثار الجانبية

تبدأدماعن."األولىالجرعةأثر"يُسمىماعلىاأللفاحاصراتبعضتحتويقد•
ضوحبومنخفضدمضغطلديكيظهرفقداأللفا،حاصراتمنعقارتناولفي

وأجلوسوضعمنتقفعندمابالدوارتُصابيجعلكأنيمكنماوهووإعياء
.النوموقتفياألولىالجرعةتناوليتمماغالبًالذلك،نتيجة.التمدد

هبوط الضغط االنتصابي



:تتضمن األعراض الجانبية األخرى التالي

الصداع•
زيادة ضربات القلب•

الضعف•

(الدوخة)الدوار •

زيادة الوزن•

منخفض على الجانب اإليجابي، قد تقلل حاصرات األلفا من كولسترول البروتين الدهني•
"(.السيئ"الكولسترول ) (LDL)الكثافة 

قبل . ولهايمكن أن تؤدي حاصرات األلفا إلى زيادة أو تقليل آثار األدوية األخرى التي تتنا•
تناول عقار من حاصرات األلفا، احرص على أن يعرف طبيبك األدوية األخرى التي

حاصرات بيتا أو حاصرات قناة الكالسيومتتناولها، مثل 



حاصرات الفا والحمل 

(Dتصنيف ) تحذيرات ممنوع اعطاءه للحوامل •




