د .زيــنــة حمـامــة

المحاضرة السادسة
األدوية األدرينرجية

https://manara.edu.sy/

أو ًلا :الناهضات األدرينرجية Adrenergic Agonists
مباشرة Direct
ترتبطًمباشرةًمعًالمستقبالتًوتسببًتفعيلًهذهًالمستقبالت

ناهضاتًألفا

ناهضاتًبيتا

الناهضات الدوبامينية (المحيطية)
https://manara.edu.sy/

غيرًمباشرة Indirect

مثبطاتًإعادةًالتقاط
النواقلًالعصبية

محرراتً
النواقلًالعصبية

الكاتيكولمينات الداخلية
 -1اإلبينفرين (األدرينالين):
✓ يعد االبينفرين هرمون (يتحرر من لب الكظر إلى الدم)
✓ له الفة لمستقبالت ألفا  1وألفا  2وبيتا  1وبيتا ( 2غير انتقائي ولكن الفته أللفا > بيتا)
✓ بالجرعات المنخفضة تكون تأثيراته على مستقبالت بيتا هي المسيطرة
✓ بالجرعات العالية فتكون تأثيراته على ألفا هي المسيطرة

https://manara.edu.sy/

الكاتيكولمينات الداخلية
 -1اإلبينفرين (األدرينالين):
➢ تأثيراته:
 -1على الجملة القلبية الوعائية:
يزيد قلوصية العضلة القلبية وعدد ضربات القلب  ↑نتاج القلب

المحصلة النهائية

زيادةًالضغطًالنقباضيً

 -2على األوعية الدموية:

مع نقصانًبسيطًفيًالضغطًالنبساطيً

األوعية الدموية في الجلد واألحشاء تتقبض

األوعية الدموية في العضالت الهيكلية تتوسع
 -3على الجهاز التنفسي :يسبب توسع القصبات
 -4علىًالعمليات الستقالبيةً:زيادة مستويات الغلوكوز في الدم  +زيادة انحالل الدسم في النسيج الشحمي
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➢ الستعمالت العالجية:
 -1موسع قصبي  لمعالجة الحاالت اإلسعافية للتشنج القصبي (ربو حاد أوصدمة تأقية)
 -2مقبض لألوعية  يشرك مع المخدرات الموضعية ليطيل فترة تأثيرها

 -3يزيد قلوصية العضلة القلبية وعدد ضربات القلب  في معالجة توقف القلب
 -4منبه الفا 2في العين ينقص انتاج الخلط المائي ويسهل تصريفه  كان يستعمل في معالجة الزرق مفتوح الزاوية
ولكن تنبيه الفا 1يوسع الحدقة  يسيء للزرق مغلق الزاوية (اغالق قناة شليم بزيادة)

تستعمل لمعالجة الزرق مفتوح الزاوية طليعة لالبنفرين ديبيفيفرين Dipivefrin
✓ يعطى حقنا (  ) IV , SC ,IMوانشاقا

➢ تاثيراته الجانبية:
يمكن أن يصل للـ  CNSبتراكيز منخفضة  قلق وتوتر وشعور بالخوف ورجفان
 نزف دماغي ووذمة رئوية
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الكاتيكولمينات الداخلية
 -2النورإبينفرين (النورأدرينالين):

✓ له نفس تأثيرات االيبينفرين

✓ لكنه يملك إلفة أقل تجاه مستقبالت بيتا  2من البينفرين
 ↑ نتاج القلب

 ↑ المقاومة الوعائية المحيطية

 ↑ الضغطينًالنقباضيًوالنبساطي
 يحرض منعکس مبهمي
 نقصان معدل ضربات القلب

✓ وألن تأثيراته ضعيفة على بيتا   2ل يحرض توسع القصبات
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ايبينفرين

نورايبينفرين
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الكاتيكولمينات الداخلية
 -2النورإبينفرين (النورأدرينالين):
➢ الستعمالت العالجية:

✓ يستعمل لمعالجة الصدمة
✓ ال يوجد له استعماالت سريرية مهمة
✓ أسماؤه األخرى :ليفارتيرينول ( )Levarterenolليفوفيد ()Levophed
✓ يعطى حقن وريدي
➢ التأثيرات الجانبية:

مشابهة لالبينفرين
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الكاتيكولمينات الداخلية
 -3الدوبامين :Dopamine
✓ طليعة للنورابينفرين  ،له مستقبالت في  CNSوفي بعض األعصاب المحيطية
✓ يفعل الدوبامين مستقبالت  D1في األوعية الدموية
 توسع األوعية الدموية
✓ يزيد تدفق الدم في الكلية واألحشاء األخرى
✓ يفعل الدوبامين بالجرعات المنخفضة مستقبالت  1في القلب
 يزيد قلوصية وعدد ضربات القلب
✓ بالجرعة العالية (↑ معدل تسريبه) فهو يفعل مستقبالت 1
 تقبض وعائي
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الكاتيكولمينات الداخلية
 -3الدوبامين :Dopamine
✓ يستعمل الدوبامين في معالجة الصدمة

✓ ينبه القلب ويزيد تدفق الدم للكلى وبالتالي يحسن اإلدرار
✓ يستعمل في قصور القلب الحتقاني
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الكاتيكولمينات الصنعية
 -1ايزوبروتيرينول (ايزوبرينالين) :Isoproterenol
✓ منبه قوي جدًا ا لمستقبالت بيتا (بيتا  1وبيتا  )2وتأثيراته ضعيفة جدًا ا على مستقبالت ألفا
➢ تأثيراته القلبية الوعائية:

✓ يزيد قلوصية ومعدل ضربات القلب  زيادة في الضغط االنقباضي بدرجة خفيفة
✓ يسبب توسع الشرايين في العضالت الهيكلية  ينقص المقاومة الوعائية المحيطية  هبوط في الضغط االنبساطي
➢ على الجهاز التنفسي:

✓ يوسع القصبات (تأثير سريع ولمدة ساعة)
➢ استعمالته السريرية:
✓ معالجة الربو (نادرا)
✓ منبه للقلب في الحاالت الطارئة
https://manara.edu.sy/
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الكاتيكولمينات الصنعية
 -2دوبوتامين :Dobutamine
✓ ناهض انتقائي لبيتا 1
✓ يزيد نتاج القلب

✓ يستعمل في قصور القلب الحتقاني
❖ اختراقية الكاتيكولمينات لـ  CNSضعيفة بسبب قطبيتها

❖ تتخرب في القناة الهضمية
❖ بدء تأثيراتها سريعة
❖ فترة تأثيرها قصيرة
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ناهضاتًمستقبالتًألفاً1
ناهضاتًألفا

• فينيل ايفرين :Phenylephrine
 -صنعي

انتقائيةًالفاً1
فينيلًافرينً
Phenylephrine
ميتوكسامين
methoxamine
ميدودرين
midodrine
ميترامينول
metraminol

 عمره النصفي أطول من الكاتيكوالمينات يسبب تقبض األوعية الدموية (يزيد الضغط االنقباضی واالنبساطي)  تباطؤ قلب انعكاسياستعماالته السريرية:

 -1مضاد احتقان (موضعي على مخاطية األنف كل  4ساعات)
 -2توسيع الحدقة (موضعيا على العين)

 -3رفع ضغط الدم عند من لديهم انخفاض في ضغط الدم
 -5ايقاف بعض أنماط تسرع القلب (من خالل المنعكس)
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نازوفرين بخاخ أنفي
(دياموند)
فينيل افرين
 %0.25و %0.5

ناهضاتًمستقبالتًألفاً1
ناهضاتًألفا

 -6يستعمل فينيل افرين وناهضات ألفا 1مثل  :زايلوميتازولين ،أوكسي ميتازولين ،نافازولين
كمضادات احتقان موضعية على شكل قطرات أنفية

انتقائيةًالفاً1
زايلوميتازولين
Xylometazoline
أوكسيًميتازولين
oxymetazoline
نافازولين
naphazoline

 خطورة عند استعمالها المتكرر وتطبيقها بجرعات عالية على األنف  إقفارات في مخاطيةاألنف بسبب فعلها المقبض الوعائي
 يسبب استعمالها المديد حدوث اعتماد عليها ويمكن أن تسبب عند ايقافها حدوث توسع وعائيسينوفين (الفا) قطرة انفية
نازولين (دلتا) بخاخ أنفي
أوكسي ميتازولين

سلفدرين (ميديكو)
قطرة انفية
نافازولين
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اوتريفين (المتوسط)
قطرة انفية وبخاخ أنفي
زايلو ميتازولين

ناهضاتًمستقبالتًألفاً2
ناهضاتًألفا

➢ كلونيدينً،ميتيل دوباً،غوانابنزً،غوانفاسينً:صنعية  -مركزية وتصل CNS
 تملك تأثيرات ترتبط بمستقبالت ألفا  2في المركز المحرك الوعائي Vasomotor centerفي   CNSإقالل تحرر النورابينفرين

انتقائيةًألفاً2
مركزيةًCNS
كلونيدين Clonidine
ميتيل دوبا Methyldopa
غونابنز Guanabenz
غوانفاسين Guanfacine

تستعمل في معالجة ارتفاع ضغط الدم.
 -الكلونيدين :تخفيف أعراض سحب األفيونات والدخان والبنزوديازيبينات

➢ بريمونيدين  ، Brimonidineابراكلونيدين :Apraclonidine
 -ناهضات أللفا 2موضعية على العين إقالل إنتاج الخلط المائي  لمعالجة الزرق

موضعية (عينية)
بريمونيدين Brimonidine
ابراكلونيدين Apraclonidine

الدوميتيل (آسيا)
ميتيل دوبا
خافض ضغط
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بريموغان (دياموند)
بريمونيدين
قطرة عينية للزرق

ناهضات مستقبالت بيتا
ناهضاتًبيتا

➢ البوتيرول ،سالميتيرول ،فورميتيرول ،تيربوتالين ،ميتابروترينول:
انتقائيةًبيتاً2

بيتاً 2قصباتً(ربو)
البوتيرول=سالبوتامول
Salbutamol =Albuterol
سالميتيرول Salmeterol
فورميتيرول Formeterol
تيربوتالين Terbutaline
ميتابروترينول Metaproterenol
بيربوتيرول Pirbuterol
بيتا  2رحم (منع مخاض مبكر)
ريتودرين Ritodrine

 صنعية ناهضة لبيتا 2 تستعمل لمعالجة الربو -تستمر فترة تأثير األلبوتيرول  3ساعات

 طورت لتكون فترة التأثير أطول (جرعة واحدة تستمر  12ساعة تأثير)➢ ريتودرين :ناهض نوعي على مستقبالت بيتا  2في الرحم

يستعمل للتقليل من خطر المخاض المبكر
 تأثيراتها الجانبية :تسرع قلب ورجفانأوتوبرين (السعد)
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تيربوتالين

ايرونال (ماجيكو)  /آزميكس (ألفا)

سالبوتامول

فنتولين (ابن زهر)  /سالبوفينت (دياموند)
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سالميتيرول

المتحدة

فورميتيرول

المتحدة

ناهضاتًالمستقبالتًالدوبامينية
ناهضاتًالدوبامين

فينولدوبام
Fenoldopam

➢ فينولدوبام:
 -ناهض لمستقبالت D1المحيطية

 يسبب توسع وعائي محيطي في األوعية
 معالجة ارتفاع ضغط الدم الشديد حقنا وريديا

▪ ناهضات الدوبامين أيضا:
✓ معالجة داء باركنسون
✓ معالجة فرط بروالكتين الدم
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أو ًلا :الناهضات األدرينرجية Adrenergic Agonists
مباشرة Direct
ترتبطًمباشرةًمعًالمستقبالتًوتسببًتفعيلًهذهًالمستقبالت
ناهضاتًبيتا

ناهضاتًألفا

انتقائيةًالفاً1

انتقائيةًألفاً2

فينيلًافرين
ميتوكسامين
ميدودرين
ميترامينول
زايلوميتازولين
أوكسيًميتازولين
نافازولين

مركزيةًCNS
كلونيدين
ميتيل دوبا
غونابنز
غوانفاسين
موضعية (عينية)
بريمونيدين
ابراكلونيدين

ناهضاتً
دوبامين

غيرًانتقائية
ألفاً1و2

انتقائيةًبيتاً1

انتقائيةًبيتاً2

نورابينفرين

دوبوتامين

بيتاً 2قصباتً(ربو)
البوتيرول
سالميتيرول
فورميتيرول
تيربوتالين
ميتابروترينول
بيتا  2رحم
ريتودرين
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غيرًانتقائيةً
بيتاً 1وً2

ايزوبروترينول

فينولدوبام

أو ًلا :الناهضات األدرينرجية Adrenergic Agonists
غيرًمباشرة Indirect
أدويةًلًترتبطًبالمستقبالتًبعدًالمشبكيةًولكنهاًتعززًتأثيراتًالنواقلًالعصبيةًالوديةً

مثبطاتًإعادةًالتقاطًالنواقلًالعصبية

معززاتًتحررًالنواقلًالعصبية

كوكائين

أمفيتامين

ميتأمفيتامين
ميتيلًفينيدات
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تيرامين

الناهضاتًغيرًالمباشرة:
➢ أمفيتامينً،ميتأمفيتامينً،ميتيلًفينيدات:
معززاتًتحررًالنواقل  -تزيد تحرر النورابينفرين والدوبامين من النهايات العصبية
العصبية
 تسبب زيادة في ضغط الدم وعدد الضربات القلبية
 تأثيرات منبهة قوية لـ  CNSمثل تعزيز التيقظ وتعديل المزاج
أمفيتامين
Amphetamine

ميتأمفيتامين

 من األدوية التي يساء استعمالها
 -تستعمل في:

 -1معالجة متالزمة فرط النشاط ونقص االنتباه عند األطفال

 -2 Methamphetamineالسبخ  ( narcolepsyالنوم المفاجئ)
 -3قطع الشهية
ميتيلًفينيدات
Methylphenidate

تيرامين
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الناهضاتًغيرًالمباشرة:
معززاتًتحررًالنواقل ➢ تيرامين :Tyramine
العصبية

 ال يعد دواء بل مادة توجد في بعض المواد الغذائية (جبنة ،نبيذ ،كبد الدجاج ).... -بفضل إنزيمات  A- MAOفي القناة الهضمية والكبد تخربه بشدة قبل أن يصل للدوران

أمفيتامين

 -حقنه وريديا  زيادة تحرر النورابينفرين من النهايات العصبية  ارتفاع شديد في ضغط الدم

Amphetamine
ميتأمفيتامين

Methamphetamine
ميتيلًفينيدات
Methylphenidate
تيرامين
Tyramine
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الناهضاتًغيرًالمباشرة:
➢ الكوكائينً:Cocaine
مثبطاتًإعادةًالتقاط  -يقلل عودة قبط النواقل الودية من النهايات قبل المشبكية (وخاصة الدوبامين)
النواقلًالعصبية
 له تأثيرات منبهة قوية مباشرة على( CNSكاالمفيتامين ولكن لفترة أقصر)كوكائين
Cocaine

 يستعمل كمخدر موضعي يمتاز بفعل مقبض وعائي -من األدوية التي يساء استعمالها
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الناهضاتًالمباشرةًوغيرًالمباشرة
افدرين
Ephedrine
بسودوافدرين
Pseudoephedrine
ميفينترمين
Mephentermine

➢ اإلفدرين والبسودوافدرين :
 قلويدات نباتية (باألصل من مصدر طبيعي) حاليا (صنعية) تعزز تحرر النورابنفرين من النهايات العصبية  +ناهضة لمستقبالت ألفا وبيتا االفدرين يخترق  > CNSالبسودوافدرين  لالفدرين تأثيرات منبهة خفيفة تأثيرات االفدرين (والبسودوافدرين): -1مضاد احتقان (استخدام رئيسي)
 -2يرفع الضغط االنقباضي واالنبساطي ومنبه للقلب
 -3منبه  ↑  CNSالتيقظ و ↓ الشعور بالتعب والنعاس
 -4له تأثير موسع للقصبات
 -5في معالجة الربو
االثار الجانبية :اضطرابات في نظم القلب،
ورجفان
ارتفاع في ضغط الدم ،أرق وفرط نشاط،
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افدرينول (بسودوافدرين+سيتامول) التراميديكا

 -1حاصراتًالمستقبالتًاألدرينرجية ألفا
 ألفا يعني أوعية دموية حصر األلفا  تقلل الفعل المقبض لألوعية تقلل المقاومة الوعائية المحيطية  يسبب تسرع قلب انعكاسيا بسبب فعلها الخافض لضغط الدم
فينوكسي بنزامين
Phenoxybenzamine

حاصرات لمستقبالت ألفا (  1و )2

فينتولمين Phentolamine
دوكسازوسين Doxazosin
برازوسين Prazosin
تيرازوسين Terazosin

حاصرات ألفا ()1

تامسولوسين Tamsulosin
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حاصرات مستقبالتًألفاً(  1وً)2
➢ فينوكسي بنزامين :
 حاصر لمستقبالت ألفا (  1و  )2بارتباط غير عكوس بهذه المستقبالت تستمر تأثيراته  48-24ساعة بعد جرعة واحدةالتأثيرات القلبية الوعائية :
 حصر ألفا   1نقص المقاومة الوعائية (↓انبساطي)  تسرع قلب انعكاسي حصر الفا   2تزيد كمية النورابنفرين المتحررة  يزداد تسرع القلب ونتاجه -تأثيراته الجانبية :هبوط ضغط انتصابي ،تسرع قلب انعكاسي
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غير فعال في ضبط
ارتفاع ضغط الدم

حاصرات مستقبالتًألفاً(  1وً)2
❖ ورم القواتم  ( pheochromocytomaورم في لب الكظر) فرط تحرر االبينفرين نوبات ارتفاع ضغط دم

❖ فينوكسي بنزامين حاصر الفا  1و  2يعاكس تأثير االبينفرين المقبض لألوعية (جلد وأحشاء)
ال يؤثر على مستقبالت بيتا  ال يؤثر على تأثير االبينفرين الموسع لألوعية الناجم عن تفعيل مستقبالت بيتا 2
 لذلك فهو يستعمل في المعالجة (قبل إزالة الورم جراحيا لتفادي حدوث نوبة ارتفاع ضغط شديد خالل الجراحة).

➢ فينتولمين:
 حاصر تنافسي وعكوس لمستقبالت ألفا 1و2 يستمر تأثيره حوالي  4ساعات يستعمل أيضا في معالجة ورم القواتم (ألن تأثيراته عكوسة يفضل استعمال الفينوكسي بنزامين تستمر تأثيراتهفترة أطول)
https://manara.edu.sy/

حاصرات مستقبالتًألفا  1النتقائية
 -1لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط
دوكسازوسين
Doxazosin
برازوسين
Prazosin
تيرازوسين
Terazosin
الفوزوسين
Alfuzosin
تامسولوسين
Tamsulosin

 -2ضخامة البروستات الحميدة (حصر ألفا  1في مصرات المثانة والبروستات)
 فترة تأثير دوکسازوسين األطول (مرة في اليوم) أما بقية األفراد  2أو  3مرات في اليوم تسبب تسرع قلب انعكاسي  تشرك مع حاصرات مستقبالت بيتا +وتخفض جرعتها تسبب انخفاض الضغط الدموي الكلوي  تحفيز انتاج الرينين االحتباس الصودي المائي  تشرك مع المدرات

-

تسبب هبوط ضغط انتصابي  تعطى في البداية ربع الجرعة أو ثلثها  +يفضل اعطاؤها قبل النوم

 تسبب حدوث احتقان أنفي تسبب اضطرابات في الوظائف الجنسية كلها باستثناء تامسولوسين تخفض التقبض الوعائي في الشرايين واألوردةhttps://manara.edu.sy/

حاصرات مستقبالتًألفا  1النتقائية
دوكسازوسين

➢ تامسولوسين:

Doxazosin

حاصر لمستقبالت ألفا  1الموجودة في البروستات بشكل انتقائي (نمط فرعي ألفا )1 A

برازوسين

تأثيره على مستقبالت ألفا  1الوعائية ضعيف جدا

Prazosin



تيرازوسين

Terazosin

يستعمل في معالجة ضخامة البروستات الحميدة (ال يسبب انخفاض ضغط)

الفوزوسين
Alfuzosin

تامسولوسين

مالحظة  :تستعمل مناهضات ألفا بنمطيها االنتقائية وغير االنتقائية
في معالجة داء رينو ( Raynaudوتفضل االنتقائية)

Tamsulosin
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 -2حاصراتًالمستقبالتًاألدرينرجية بيتا
اسيبوتولول Acebutolol
أتينولول Atenolol

 حاصرات تنافسية -تصنف إلى:

ايسمولول Esmolol

ميتوبرولول Metoprolol

 -1حاصرات بيتا غير االنتقائية (بيتا 1و)2
 -2حاصرات بيتا االنتقائية (تحصر بيتا  1فقط)

 -االختالفات:

 -1بعضها لها فعالية ناهضة جزئية للمستقبل

نادولول Nadolol

 -2بعضها تحصر مستقبالت ألفا أيضا

بيندولول Pindolol

 -3بعضها لها فعالية مخدرة موضعية (بحصر قنوات الصوديوم)

البيتالول Labetalol

 -4وفي حرائكها الدوائية وخواص أخرى

كارفيديلول Carvedilol

تحصر أيضا مستقبالت ألفا 1

بروبرانولول Propranolol
تيمولول Timolol
نيبيفولول Nebivolol

حاصر انتقائي لمستقبالت بيتا  + 1خواص موسعة وعائية متواسطة بـ NO
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 -2حاصراتًالمستقبالتًاألدرينرجية بيتا
التأثيراتًعلىًالجملةًالقلبيةًالوعائيةً:
 حصر مستقبالت بيتا  1في القلب  ↓ القلوصية القلبية وعدد ضربات القلب ↓ نتاج القلب  ↓ ضغط الدم
 -حصر مستقبالت بيتا  1في الجهاز المجاور للكبب  ↓ إنتاج الرينين  ↓ خفض ضغط الدم

 الحاصرات غير االنتقائية تحصر بيتا  2في األوعية الدموية يزيد المقاومة الوعائية ويقلل التدفق الدموي المحيطي
 في حالة األمراض الوعائية المحيطية يفضل إعطاء الحاصرات االنتقائية

https://manara.edu.sy/

 -2حاصراتًالمستقبالتًاألدرينرجية بيتا
التأثيراتًعلىًالقناةًالتنفسيةً:
 حصر مستقبالت بيتا 2في القناة التنفسيةخاصة الحاصرات غير االنتقائية

 تقلص العضالت الملساء في القصبات وتشنجها

 االنتقائية ال تسببه غالبا (لكن ذلك غير مطلق)  حاصرات بيتا يجب أن ال تعطى لمرضى الربووإذا كان ال بد من ذلك فتعطى االنتقائية

https://manara.edu.sy/

 -2حاصراتًالمستقبالتًاألدرينرجية بيتا
التأثيراتًعلىًالعينً:
تيمولول

 تقلل إنتاج الخلط المائي من الجسم الهدبي(يزداد انتاج الخلط المائي عند زيادة مستويات cAMPفي خاليا الجسم الهدبي)
 فعالة في معالجة الحاالت المزمنة من الزرق مفتوح الزاوية

https://manara.edu.sy/

بتاکسولول

الستعمالتًالسريريةًلحاصراتًبيتاً:
 -1معالجة ارتفاع ضغط الدم (البيتالول  :ارتفاع الضغط المحرض بالحمل وارتفاع الضغط االسعافي)
 -2الذبحة الصدرية واالحتشاء  :تقلل من تكرار أعراض الذبحة وتعزز تحمل التمارين الرياضية عند مرضى الذبحة
من خالل إقالل حاجة القلب لألكسجين ،وهناك دراسات تؤكد أن االستعمال المديد لها يزيد من احتمال النجاة في حال
حدوث احتشاء  ،كما وتعطى في الحاالت الحادة من االحتشاء
 -3اضطرابات النظم القلبية :وهذا أحد أسباب استعمالها في الحاالت الحادة من االحتشاء (كون أن االحتشاء يؤهب
لحدوث الالنظميات) ،وكونها تزيد فترة العصيان في العقدة األذينية البطينية  AVفهي تقلل من استجابة البطين في
الرفرفة والرجفان األذيني ،كما ويمكن أن تقلل النبضات المنتبذة البطينية.
 -4قصور القلب :بعض أفرادها مثل Metoprolol , Bisoprolol , Carvedilol
فعالة في معالجة قصور القلب المزمن ،ولكنها تسيء لألعراض في الحاالت الحادة ،ولكن استعمالها المزمن وبجرعات
خفيفة في البداية مع زيادتها تدريجيا يطيل حياة المرضى في هذه الحالة وهنا تسهم في ذلك من خالل انقاص إعادة
النمذجة القلبية وتقلل احتمال الموت المفاجئ
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 -5فرط نشاط الدرق:
يترافق فرط نشاط الدرق مع زيادة الفعالية الودية خاصة على القلب لذلك فهي تخفف من هذه التأثيرات القلبية،
وهي تقلل تحول T4إلى ( T3خاصة بروبرانولول).
 -6االستعماالت األخرى:
هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن بروبرانولول يقلل من تكرار وشدة نوبات الشقيقة،

مالحظة :يجب سحب هذه األدوية بشكل تدريجي وعدم وقفها بشكل مفاجئ (كون أن استعمالها لفترات مطولة
يترافق مع زيادة في عدد مستقبالت بيتا ،والوقف المفاجئ لها هنا سيحرض لظهور تأثيرات ودية شديدة مثل زيادة
قلوصية العضلة القلبية وعدد ضربات القلب والتأثيرات األخرى التي تسيئ للحالة المرضية المعطاة من أجلها.
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التأثيراتًالجانبيةً:
 -تسبب هبوط الضغط

 التعب تباطؤ عدد ضربات القلب -اضطرابات في الوظائف الجنسية

 تسبب بعضها مثل بروبرانولول تأثيرات عصبية مركزية مثل األرق واالكتئاب(هذه التأثيرات تختلف باختالف قدرة الدواء على الوصول لل )CNS
 -تسبب الحاصرات غير االنتقائية برودة أطراف

 تسبب الحاصرات التي تملك خواص حاصرة أللفا  1هبوط ضغط انتصابي ولكن تكون التأثيرات السلبية معهاعلى صيغة شحوم الدم أقل.
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 -2حاصراتًالمستقبالتًاألدرينرجية بيتا
التأثيراتًاالستقالبيةً:
 تثبط انحالل الدسم تثبط انحالل الغليكوجين في الكبد يجب استعمال الحاصرات غير االنتقائية بحذر (أو يفضل عدم استخدامها ) عند مرضى الداء السكري منالنمط 1المعتمد على األنسولين ،كون أن ذلك من جهة قد يسبب حدوث هبوط في سكر الدم (أما االنتقائية فال
تسبب ذلك أو تسببه بنسبة خفيفة) ،ومن جهة أخرى فهي تقنّع أعراض نقص السكر (كون أن العديد من هذه
األعراض تنجم عن التنبيه الودي)
 يترافق االستعمال المزمن لمعظمها مع حدوث تبدالت في شحوم الدم (ارتفاع مستويات VLDLو LDLوانخفاض  ،)HDLوهي تحدث مع الحاصرات االنتقائية وغير االنتقائية واآللية غير محددة
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