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بلوککنندههای
گیرنده کولینرژیک
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کولیناستراز

فصل اول:

بلوککنندههای گیرنده کولینرژیک و رژنرهکنندههای کولیناستراز

داروهای اتونومیک
بلوککنندههای گیرنده کولینرژیک و بازیابهای کولیناستراز
بلوکرهای آدرنورسپتور
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻮﻟﯿﺰژﯾﮏ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ(

ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﻨﯽ

ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﺗﺼﺎل

ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻋﻘﺪهای

Neuromuscular blockers

Ganglion Blockers

دﭘﻼرﯾﺰان

ﻏﯿﺮدﭘﻼرﯾﺰان

ﺳﻮﮐﺴﯿﻨﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ

آﺗﺮاﮐﻮرﯾﻮم

ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﯿﻮم

ﻣﯿﻮاﮐﻮرﯾﻮم

ﺗﺮیﻣﺘﺎﻓﺎن

)ﭘﺮاﻟﯿﺪوﮐﺴﯿﻢ(

) (M1 - M5

ﮔﯿﺮﻧﺪه  M1در ﻧﻮرونﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی
ﮔﯿﺮﻧﺪه  M2در ﻣﯿﻮﮐﺎرد ﻋﻀﻼت ﺻﺎف

ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ
ﮔﺎﻧﮕﻠﯿﮏ

اﮐﺴﯿﻢﻫﺎ

 ۵ﻧﻮع ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

)ﮔﺎﻧﮕﻠﯿﻮن ﺑﻼﮐﺮﻫﺎ(

)ﻋﺼﺒﯽ  -ﻋﻀﻼﻧﯽ(

ﺑﺎزﯾﺎبﻫﺎی

ﮐﻮﻟﯿﻦاﺳﺘﺮاز

ﮔﯿﺮﻧﺪه  M3در ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﺪهای و ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف

Selective

Non-Selective

اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

آﺗﺮوﭘﯿﻦ )ﻫﯿﻮﺳﯿﺎﻣﯿﻦ(

M1

وﮐﺮوﻧﯿﻮم

اﺳﮑﻮﭘﻮﻻﻣﯿﻦ )ﻫﯿﻮﺳﯿﻦ(

ﭘﯿﺮﻧﺰﯾﭙﯿﻦ

دارﯾﻔﻨﺎﺳﯿﻦ

ﺗﻮﺑﻮﮐﻮرارﯾﻦ

ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﯿﺮوﻻت

دی ﺳﯿﮑﻠﻮﻣﯿﻦ

ﺳﻮﻟﯿﻔﻨﺎﺳﯿﻦ

ﺗﯿﻮﺗﺮوﭘﯿﻮم

ﺗﺮیﻫﮕﺰﯾﻔﯿﻨﺪﯾﻞ

اﮐﺴﯽ ﺑﻮﺗﯿﻨﯿﻦ

ﭘﺎﻧﮑﺮوﻧﯿﻮم

ﻣﮑﺎﻣﯿﻼﻣﯿﻦ

ﺑﻨﺰﻧﺮوﭘﯿﻦ

M2

M3

ﺗﻮﻟﺘﺮودﯾﻦ

جدول  .1-1اثرات داروهای بلوککننده گانگلیون

اثرات

ارگان بدن
CNS

اثرات ضدنیکوتینی میتوانند سبب کاهش تمایل به نیکوتین و بهبود سندرم تورت شود (فقط مکامیالمین).

چشم

سیکلوپلژی و میدریاز متوسط

برونشها

اثر اندک با بیماران مبتال به آسم ممکن است متوجه اتساع مختصر برونش شوند.

دستگاه گوارش کاهش شدید حرکات ،ممکن است یبوست شدید ایجاد شود.
دستگاه ادراری کاهش قدرت انقباضی مثانه ،اختالل در نعوظ (بلوک پاراسمپاتیک) و انزال (بلوک سمپاتیک)
تناسلی
قلب

تاکیکاردی متوسط ،کاهش قدرت انقباض و برونده قلبی

عروق

کاهش تون آرتریولی و وریدی ،کاهش فشارخون وابسته به دوز ،افت فشارخون وضعیتی
()Orthostatic Hypotention

غدد

کاهش ترشح (بزاق ،اشک ،عرق) و کاهش ترشحات گوارشی

عضله اسکلتی

اثر قابل توجهی ندارد

وارنیکلین ( )Vareniclineیک پارشیال آگونیست گیرنده نیکوتینی است (تجویز خوراکی دارد) و مکامیالمین (مسدودکننده
گانگلیون نیکوتینی ،همچنین در ترک سیگار فوایدی دارند.
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درسنامه  -فارماکولوژی

بررسی اثرات بالینی مسدودکنندههای گیرنده موسکارینی براعضا
اﺛﺮات آرامﺑﺨﺸﯽ
ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی )(CNS

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس
ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش در ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺎﻓﺮت )(Motion Sickness
رﻓﻊ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺧﺘﻼﻻت و ﺳﺘﯿﺒﻮﻻر
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،ﺗﻬﻮع ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

ﻣﯿﺮرﯾﺎز )ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻣﺮدﻣﮏ(
ﭼﺸﻢ

ﺳﯿﮑﻠﻮﭘﻠﮋی )ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻓﻠﺞ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﮋﮔﺎﻧﯽ(
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺷﮏ )ﺧﺸﮑﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺷﻦ در ﭼﺸﻢ(

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮادیﮐﺎردی  /ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﮐﯽﮐﺎردی
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒﯽ  -ﻋﺮوﻗﯽ

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺮوق ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﻨﯽ اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺎدی ﻋﺮوق ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ داروﻫﺎی ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﻨﯽ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﻣﻬﺎر وازودﯾﻼﺳﯿﻮن(

ﮔﺸﺎدی ﺑﺮوﻧﺶ )ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوﻧﮑﻮاﺳﭙﺎﺳﻢ(
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺣﻨﺠﺮه

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق و ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش

ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﺪار )اﺳﯿﺪ ،ﭘﭙﺴﯿﻦ و ﻣﻮﺳﯿﻦ(
ﺷﻞ ﺷﺪن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻧﯿﺴﯿﺘﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮﯾﺴﺘﺎﯾﻠﺰم )ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪه(

دﺳﺘﮕﺎه ادراری  -ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ

ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﺣﺎﻟﺐﻫﺎ )ﺷﻞ ﺷﺪن ﺟﺪار ﻣﺜﺎﻧﻪ :اﺣﺘﺒﺎس ادراری(

ﻋﺮق
ﻏﺪد

اﺷﮏ

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت

ﺑﺰاق
ﻣﻌﺪه
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فصل اول:

بلوککنندههای گیرنده کولینرژیک و رژنرهکنندههای کولیناستراز

کاربردهای بالینی داروهای مسدودکننده گیرندههای موسکارینی
اختالالت سیستم عصبی مرکزی ()CNS
 1بیماری پارکینسون :بنزستروپین ،تریهگزیفنیدیل ،بیپریدین؛ باعث کاهش لرزش و تظاهرات بیماران پارکینسون میشوند.
 2بیماری حرکت :اسکوپوالمین (هیوسین) موجب پیشگیری از بیماری حرکت ،تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی میشود.

اختالالت چشمی
آتروپین ،هماتروپین ،سیکلوپنتوالت و تروپیکاماید موجب ایجاد میدریاز به همراه سیکلوپلزی (فلج عضالت مژگانی)
جهت معاینه شبکیه و جلوگیری از ایجاد چسبندگی بین عنبیه و سایر قسمتهای چشم پس از جراحی میشوند.
ترتیب طول اثر:

آتروپین (> 72ساعت) > هماتروپین ( 12-24ساعت) > سیکلوپنتوالت ( 2-12ساعت) >

تروپیکاماید ( 0.5-4ساعت)

اختالالت تنفسی
ایپراتروپیوم ،تیوتروپیوم ،آکلیدینیوم و اومکلیدینیوم از گشادکنندههای برونش در  COPDو مهار گیرنده  M3هستند .نحوه
مصرف به صورت استنشاقی میباشد .از حیث طول تأثیر «تیوتروپیوم > ایپراتروپیوم» است.

اختالالت قلبی  -عروقی
آتروپین تزریقی موجب حمله وازوواگال میشود که این حمله ممکن است عملکرد گره  SAیا  AVرا مهار کرده و برونده
قلبی را مختل کند.

اختالالت گوارشی
دیسیکلومین ،هیوسیامین با مدت اثر طوالنیتر و گلیکوپیروالت ،آنتاگونیست رقابتی گیرنده موسکارینی  M3هستند.
موجب کاهش حرکت عضالت صاف و ترشحات روده میشوند .کاربرد آنها همچنین در سندرم رودهی تحریکپذیر و
اسهال خفیف نیز میباشد.

اختالالت ادراری
اکسیبوتینین برای گیرنده  M3تا حدودی انتخابی است و کاربرد آن جهت تسکین اسپاسم مثانه به دنبال جراحی
اورولوژی و کاهش دفع غیرارادی در مبتالیان به اختالالت عصبی میباشد .داریفناسین ،سولیفناسین و تولترودین مهار
انتخابی گیرنده  M3را دارند؛ درنتیجه با این داروها شاهد کاهش بروز خشکی دهان در مقایسه با اکسیبوتینین هستیم.
بررسی سمیتها و تداخالت و عوارض جانبی رایج مسدودکنندههای گیرندههای موسکارینی:
یبوست

تاکیکاردی متوسط (تاکیکاردی شدید و آریتمی با مصرف بیش از حد شایع است)

تاری دید

خشکی دهان

تداخل با سایر داروهای آنتیموسکارینی
افزایش فشار داخل چشمی (نکته مهم در یبماران مبتال به گلوکوم زاویه بسته)
گیجی

گرما و برافروختگی پوست

دلیریوم ،هالوسینوژن و ( Agitationآشفتگی)
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احتباس ادراری (به خصوص در مردان با سابقه هایپرپالزی خوشخیم پروستات )BPH
مهار تعریق (اختالل در تنظیم دمای بدن به وسیله مهار تعریق و درنتیجه هایپرترمی یا تب آتروپینی میشود)

در نـوزدان و کـودکان حتـی تجویـز مقادیـر معمولـی آنتیموسـکارینها میتوانـد سـبب تـب آتروپیـن

( )Atropine feverگـردد.

به صورت سنتی عوارض آتروپین را اینگونه توصیف کردهاند :خشک مانند استخوان ،داغ مانند تپانچه ،قرمز مانند چغندر
و دیوانه مانند کالهدوز

مسمویت و تحریک شدید کولیزژیک
تحریک شدید سیستم کولیزژیک
به دالیل مواجهه با حشرهکشهای ارگانوفسفره ،قارچهای وحشی و گازهای اعصاب در جنگهای شیمیایی ارگانوفسفره،
مکانیسم ایجاد سمیت کولیزژیک (ارگانوفسفره) مهارکنندهی کولیناستراز را انجام میدهند؛ به صورتی که ارگانوفسفاتها
سبب اشغال جایگاه فعال آنزیم کولیناستراز میشوند چرا که گروه اکسیم آنزیم میل ترکیبی باالیی برای اتم فسفر
ارگانوفسفره دارد .چارهی مسمومیت با ارگانوفسفاتها استفاده از عواملی مانند پرالیدوکسیم ( ،)PAMدیاستیل
ً
مجددا
مونوکسیم ( )DAMو اوبیدوکسیم میباشد که میتوانند ارگانوفسفر را از کولیناستراز جدا کنند تا آنزیم فعال
بازسازی نماید( ..البته قبل از پدیده )Aging

آتروپین
پادزهر اجباری جهت مسمومیتهای شدید مهارکنندههای کولینستراز است .انفوزیون داخل وریدی تا زمانی که عالئم
آنتیموسکارینی آشکار شود ادامه یابد.
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