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A kémiai ingerületátvitel alapvető lépései

• Szintézis

• Tárolás

• Felszabadítás

• Jelátvivő felismerése

• Hatás megszüntetése



• Jelen van a preszinaptikus terminálisban

• Felszabadítható

• Szinaptikus mimikri:

- az anyag exogén hozzáadása

az ideg ingerlésével megegyező hatást vált ki

- antagonista blokkolja a hatást 

Neurotranszmitter kritériumai



Serkentő és gátló neurotranszmisszió

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.



Neurotranszmitterek & neuromodulátorok

Rang & Dales’s, 8th Ed.

Mediátor típusa Példák Targetek Fő funkciók

Konvencionális 

kismolekulájú 

mediátorok

Neuropeptidek

Lipid 

mediátorok

„Gáz” 

mediátorok

Neurotrofinok, 

citokinek

Szteroidok Androgének, 

ösztrogének

Sejtmag és 

membrán 

receptorok

Funkcionális 

plaszticitás

NGF, agyi 

neurotrofikus 

faktor (BDNF), 

IL-1

Kináz-

kapcsolt 

receptorok

Neuronális 

növekedés, túlélés 

és funkcionális 

plaszticitás 

Neuromoduláció

Neuromoduláció

Lassú illetve gyors 

szinaptikus 

neurotranszmisszió, 

neuromoduláció

Ligand vezérelt 

ioncsatornák, G-

protein kapcsolt 

receptorok 

G-protein 

kapcsolt 

receptorok

G-protein 

kapcsolt 

receptorok

Prosztaglandinok, 

endokannabinoidok

P-anyag, 

neuropeptid Y, 

endorfinok, 

kortikotropin 

releasing faktor, stb.

Glutamát, GABA, 

acetilkolin, 

dopamin, 5-

hidroxitriptamin, 

stb.

NO,

CO

Guanil cikláz Neuromoduláció



• Szimpatikus 

• Paraszimpatikus

• Enterikus

A vegetatív idegrendszer 3 része



C, cervical; GI, gastrointestinal; L, lumbar; M, medullary; S, sacral; T, thoracic.

A vegetatív idegrendszer



ACh & NA transzmitterek a perifériás 

idegrendszerben



Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

A vegetatív idegrendszer részletesebben
(otthoni használatra, ínyenceknek)



Kémiai ingerületátvitel a vegetatív ganglionban
EPSP-k és IPSP-k a postganglionáris vegetatív neuronban

M2→ G → IK 

M1 → Gq → PLC → [Ca2+]i  → IK,Ca ↓

BG Katzung, 12th Ed.



A bélfal és az enterális idegrendszer (ENS)

EPAN/IPAN – Extrinsic/Intrinsic Primér Afferens Neuron; EN/IN – Excitátoros/Inhibitoros Neuron; EC – Enterochromaffin Cell;

SC/AC – Szekretoros/Abszorptív Sect; NP - Neuropeptid BG Katzung, 12th Ed.



Vegetatív idegi aktivitás hatása néhány szerven

BG Katzung, 12th Ed.

Szimpatikus aktivitás                           Paraszimpatikus aktivitás

Szerv                                           Hatás                   Receptor                       Hatás                 Receptor

Szem

Szív

Véredények

Bronchiális simaizom

Írisz radiális izom                            kontrakció                           α1 …                                         …    

Írisz körkörös izom                                 …                                 …                                    kontrakció                                 M3

Ciliáris izom                                     [relaxáció]                           β kontrakció

Gasztrointesztinális traktus

Szinuszcsomó                                   tachycardia                         β1; β2 bradycardia                                M2

Ektopiás pacemaker                          tachycardia                         β1; β2 …                                       …

Kontraktilitás                                      fokozódik

M3

β1; β2 csökken  (pitvarok)                      M2

Bőr, splanchnikus edények kontrakció                         α …                               …   

Vázizom edények

[kontrakció]                         α …                               …   

relaxáció                            β2
…                               …   

relaxáció                            M3
…                               …   

Szív endotél véredények, 

zsigerek
…                             …   M3, M5

EDFR szintézis és 

felszabadulás 

relaxáció                            β2

Simaizmok

Bélfal

Sphincterek

Szekréció

relaxáció                         α2,  β2 kontrakció                             M3

kontrakció                            α1 relaxáció                              M3

…                               …   fokozódik                             M3

kontrakció                              M3



Pénisz, Ondóhólyag                               ejakuláció                          α erekció                                    M    

Hólyagfal                                               relaxáció                           β2 kontrakció

Záróizom                                               kontrakció

M3

β2 …                                       …

α …                                 …   

Urogenitális simaizom

α1 relaxáció                                     M3

Méh (terhesség)                                     relaxáció

kontrakció                         α kontrakció M3

Bőr

Pilomotor simaizom                               kontrakció

Verejtékmirigyek                                                                                                             …                                       …

Ekkrin                                              fokozódik M                                      …                                 …   

Apokrin  (stressz)                            fokozódik α …                                 …   

Metabolikus funkció

Máj                                                     glukoneogenezis β2, α …                                       …

Máj                                                       glukogenolízis β2, α …                                       …

Zsírsejtek                                                  lipolízis β3 …                                       …

β1 …                                       …Vese                                                  renin felszabadulás



→ Csarnokvíz termelés (Glaukóma)

β-blokkolók

BG Katzung, 12th Ed.

-agonisták

M-antagonisták
mydriasis

(szem-

vizsgálat)

M-antagonisták → cycloplegia (Uveitis; szemvizsgálat)

A terápia logikája a vegetatív idegrendszeri 

farmakológiában

(példák)



• Asthma bronchiale, COPD

• Vizelet inkontinencia

M-antagonisták alkalmazása:

A terápia logikája a vegetatív idegrendszeri 

farmakológiában (példák)



BGKatzung, 9E

nAChR gátlás a ggl-okban

Histamin felszabadulás

Vérnyomás

Bronchospasmus

Kardiális mAChR gátlás

(NA felszabadulás is

fokozódik)

Tachycardia

A mellékhatások logikája a vegetatív idegrendszeri 

farmakológiában (neuromuszkuláris blokkolók)



Kolinerg 

junkció

BG Katzung, 12th Ed.
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A BoTx és a TeTx hatásmechanizmusa



BoTx

motoneuron

ACh 

felszabadulás 

TeTx

Renshaw sejt

Gly 

felszabadulás 

Spasztikus paralízisflaccid paralízis



DA, NA és A szintézis

Perifériás DOPA 

dekarbixiláz gátlók

Metyrosine

α-methyl-DOPA

α-methyl-NA

-

-

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.
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MAO

Perifériás DOPA 

dekarboxiláz gátlók
[anti-Parkinson]

-MAO-A/BIs

-

COMTIs

COMT

Indirekt szimpato-

mimetikumok

α-methyl-DOPA

l-DOPA = levodopa
[anti-Parkinson]

NA-erg junkció

[anti-pheochromocytoma]

[antihypertenzívum]

[anti-Parkinson]

[antidepresszáns/anti-

Parkinson]

[antihypertenzív]

[nazális 

dekongesztánsok,

psychostimulánsok]

[antihypertenzívum]

[antihypertensív 2 agonisták]

BG Katzung, 12th Ed.



Katekolaminok metabolizmusa

katekol-O-methyltranszferázzal (COMT)

& monoamin oxidázzal (MAO)

BG Katzung, 12th Ed.



Ioncsatorna és neurotranszmitter receptor típusok 

az idegrendszerben

BG Katzung, 13th Ed.



nAChR-ok - ionotrópok

mAChR-ok – metabotrópok (mAChR1,3,5 serkentő, 

mAChR2,4 gátló)



 és β adrenerg receptorok struktúrája 

metabotropok

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.



Neuromoduláció & co-transzmisszió



NA-erg és kolinerg transzmisszió preszinaptikus 

regulációja & interakciója 



Preszinaptikus gátlás
(A) Az A gátolja az ACh felszabadulást a posztganglionáris 

paraszimpatikus neuronokból tengerimalac ileumban

(B) elektromos stimulusokkal kiváltott NA felszabadulás egér 

hippocampus szeletből

(α2 KO)



A kolinerg és a NA-erg ingerületátvitel

a neurofarmakonok hatáshelyei

• Szintézis

• Tárolás

• Felszabadítás

• Jelátvivő felismerése

• Hatás megszüntetése



Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

A kolinerg és az NA-erg neurotranszmisszió befolyásolása 

Adrenerg

7-8 Táblázat

HatásHatásmechanizmus VegyületRendszer

A perifáriás kolinerg és adrenerg neuroeffektor junkciót befolyásoló szerek

1. A transzmitter szintézisének 
befolyásolása

Kolinerg

Adrenerg

2. Metabolikus transzformáció a 
transzmitter prekurzorának 
útvonalát használva

3. Az idegvégződések 
membránján található 
transzportrendszerek gátlása Adrenerg

Kolinerg

Minimális ACh depléció

Noradrenalin depléció

kolin acetiltranszferáz gátlók

α-metil-tirozin (tirozin-
hidroxiláz gátlása) 

Adrenerg metildopa A NA átalakítása α-metil-NA-á, ami a 
clonidinhez hasonlóan α2 agonista és 
csökkenti a központi idegrendszerből 
kiáramló szimpatikus idegi aktivitást

hemicholinium

kokain, imipramin

A kolin visszavétel gátlás → ACh depléció

NA akkumuláció a receptorok körül

4. A raktárvezikulák 
transzportrendszerének gátlása

Kolinerg

Adrenerg

Adrenerg

Kolinerg5. Az exocitózis fokozása vagy a 
transzmitter vezikulákból történő 
felszabadítása

Vesamicol Az ACh vezikulákba való felvételének 
gátlása 

NA lebontása a mitokondriális MAO által és 
az adrenerg terminálisokban történő 
depléciója

Reserpin

Latrotoxin

Amfetamin, tiramin Szimpatomimetikus hatás

Kolinomimetikus majd antikolinerg hatás

6. Transzmitter 
felszabadulásának megelőzése

Kolinerg

Adrenerg

Botulinum toxin

Bretylium, guanadrel

Antikolinerg hatás

Antiadrenerg hatás



Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

Nikotinos 
(Nn)

b

(Folytatás)

7. A transzmitterhez hasonló 
hatás a posztjunkcionális oldalon

Kolinerg

Adrenerg

Muszkarinosa

Nikotinosb

Metakolin, betanekol Kolinomimetikus hatás

Kolinomimetikus hatásNikotin, epibatidin, citizin

α1

α2

α1, α2

β1

β2

β1, β2

Fenilefrin

Clonidin

Szelektív α1 agonista

Szimpatomimetkus hatás (periféria); 
csökkent szimpatikus kiáramlás (CNS)

Oximetazolin Nem szelektív α adrenomimetikum

Dobutamin Szelektív kardiális stimuláció (α1 

receptorokat is aktiválja)
Terbutalin, albuterol, 
metaproterenol

Szelektív β2 receptor agonista (a simaizom 
kontrakció szelektív gátlása)

Izoproterenol Nem szelektív β agonista

8. A posztszinaptikus receptorok 
blokkolása

Kolinerg

Adrenerg

α1

α1, α2

α1, α2

Muszkarinosa

Nikotinos 
(Nm)b

Atropin

d-tubokurarin, 
atracurium 

Trimetafán

Fenoxibenzamin

Fentolamin

Prazosin, terazosin, 
doxazosin

mAChR blokád

Neuromuszkuláris blokád

Ganglionáris blokád

Nem szelektív α receptor blokád 
(irreverzibilis)

Nem szelektív α receptor blokád 
(reverzibilis)

Szelektív α1 receptor 
blokád (reverzibilis)

(Nn)
b



Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

7-8 Táblázat

HatásHatásmechanizmus VegyületRendszer

A perifáriás kolinerg és adrenerg neuroeffektor junkciót befolyásoló szerek

α2

β1; β2

β1

β2

Yohimbin

Propanolol

Metoprolol, atenolol 

Szelektív α2 receptor blokkoló

Nem szelektív β receptor blokkoló

Szelektív β1 receptor blokkolók

(kardiomiocyták; vese j-g sejtek)

Szelektív β1 receptor blokkolók
(vázizmok)

9. A transzmitter enzimatikus 

lebontásának gátlása

Kolinerg

Adrenerg

AChE gátlók

Edrofónium, 
neostigmin, 
pyridostigmin 

Nem szelektív MAO gátlók
Pargylin, nialamid

Szelektív MAO-B gátló
Selegilin

Perifériás COMT gátló
Entacapon

COMT gátló
Tolcapon

Kolinomimetikum (mAChR-okon)

Depolarizációs blokk (nAChR-okon)

Kismértékű direkt hatás a NA vagy a 

szimpatikus válaszra; tiramin hatásának 

potencírozása

A Parkinson-kór kiegészítő kezelésére

A Parkinson-kór kiegészítő kezelésére

a Legalább ötféle típusú mAChR létezik. Az aginisták kevés szelektivitást mutatnak az egyes altípusok iránt, ezzel szemben számos antagonista mutat 

részleges szubtípus szelektivitást ( 8-3 táblázat). 
bAz izomban található nAChR-ok kétféle altípusát, valamint a neuronális nAChR-rok számos altípusát azonosították eddig (8-2 táblázat). 

ACh, acetilkolin; AChE, acetilkolin-észteráz; COMT, Katekol-O-metiltranszferáz; MAO, monoamin-oxidáz; NA, noradrenalin; j-g sejtek, renin-szekréciós 

sejtek a vese juxtaglomeruláris apparátusában.



Köszönöm a 

figyelmet


