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 مکاویسم عمل 

کىىذ َ ٌمچىیه آگُویست ٌای آدرورژیک یا سمپاتُمیمتیک وامیذي  آدرورژیک ٌا سیستم اعصاب سمپاتیک را تحریک می

شُوذ را  ٌا وامیذي می چرا کً اثرات وُر َ تراوسمیترٌای وُراپی وفریه َ اپی وفریه کً تً عىُان کاتکل آمیىی. شُوذ  می

  .کىىذ تقلیذ می

وُرَتراوسمیترٌای وُراپی وفریه ، اپی وفریه َ دَ پامیه را داروذ ، تً عىُان کاتکل  دارٌَای آدرورژیکی کً اثرات

مثل اپی وفریه ، )کىىذ َ ٌم مُاد اوذَژوُش  ٌا پاسخ سمپاتُمیمتیک ایجاد می کاتکل آمیه. ٌا وامیذي می شُوذ  آمیه

  .( (6)َ فىیل افریه ( 5)دَتُتامیه ، ( 4)مثل ایسَپرتروُل )ٌستىذ َ ٌم مُاد صىاعی  (وُراپی وفریه َ دَپامیه

  اثرات دارَیی

کنند ، مٌجب انقباض عرًقی  در عضالت صاف رگيای خٌنی را تحریک می آلفاًقتی کو دارًىای آدرنرژیک گیرنده 

می شٌند ، در محل ىای دیگر مٌجب شلی عضالت صاف معدی رًده ای ، انقباض رحم ً مثانو ، انسال مردان ، 

  .انسٌلین ، انقباض ماىیچو ىای مژگانی چشم ًگشاد شدن چشم میشٌدکاىش آزاد شدن 

آدرنرژیک بو ًسیلو دارًىای آدرنرژیک ، مٌجب گشاد شدن برًنش ًانبساط معدی  بتا دًتحریک رسپتٌرىای 

  .ای میشٌد رًده

 

  . می شٌدآدرنرژیک در کبد مٌجب گلیکٌژنٌلیس ً در کلیو مٌجب افسایش ترشح رنین  بتا دًتحریک رسپتٌر 

 

رسپتٌرىای بتا یک آدرنرژیک در میٌکارد ً .  آدرنرژیک تحریک قلب را مٌجب می شٌد بتا یک تحریک گیرنده

ًقتی این گیرنده ىا بو ًسیلو دارًىای . سیستم ىدایت قلب ، گره سینٌسی دىلیسی ً دىلیسی بطنی ًجٌد دارند

اثر ) ، افسایش ضربان قلب ( ر اینٌترًپیک مثبتاث)آدرنرژیک تحریک می شٌند ، مٌجب افسایش قدرت انقباض 

  .شٌند می( اثر درمٌترًپیک مثبت )ً افسایش ىدایت از گرة دىلیسی بطنی ( کرًنٌترًپیک مثبت

  اثرات درماوی

  :ٌا یا سمپاتُ میمتیک ٌا در درمان تیماری ٌا َ مشکالت مختلف تً کار می رَوذ کً عثارتىذ از آدرورژیک

، دکسترَآمفتامیه   تىسفتامیه : دارٌَایی کً ترای درمان کُتاي مذت چاقی استفادي می شُوذ شامل: ٌا  تی اشتٍا کىىذي -1

 ، دایتیل پرَپیُن  ، فىترمیه ، فىیل پرَپاوُالمیه  ، دکسذریه 

  (تتا آدرورژیک ٌا)ترَوکُدایالتُرٌا  -2

، متاپرَتروُل  ، افذریه  ، ایسَاتاریه  ،  ، اتیل وُراپی وفریه ، ایسَپرتروُل ، تتـــُلترال آلثُترَل ، اپی وفریه

  ترتُتالیه

  اپی وفریه ، دی پی َرفیه: کاٌش دٌىذي فشار داخل چشم َ گشاد کىىذي مردمک ٌا -3  
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اپی وفریه ، افذریه ، وافازَلیه  ، اکسی متازَلیه ، فىیل افریه ، فىیل پرَپاوُالمیه ، : دکُوژستان ٌای تیىی  -4

 سُدَافذریه ، تتراٌیذرَزَلیه 

  . اپی وفریه ، وافازَلیه ، تتراٌیذرَزَلیه( : تسکیه دٌىذي احتقان ملتحمً )آدرورژیک ٌای چشمی  -5

کارترد در وارسایی ) ــُ پرسُرٌا ، ایىُترَپ ٌا یا سمپاتُمیتمیک ٌای اوتخاتی قلة سمپــامیتمیک ٌای َازَاکتیـ -6

وفریه ، افذریه ، ایسَپرتروُل ، متارامیىُل  ، متُکسامیه  ، وُراپی  دَتُتامیه  ، دَپامیه  ، اپی( : قلثی یا شُک 

  . وفریه، فىیل افریه

 

 

 


