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- szem
- légutak
- gasztrointesztinális (GI) rendszer
- erek
- húgyhólyag
- méh
- prosztata

A simaizom működése a vegetatív idegrendszer, hormonok 
vagy egyéb molekulák által ellenőrzött/befolyásolt. 



ACh
Biogén aminok (A, NA, 5-HT, hisztamin)
Lipidek (prosztanoidok [PG, TXA2], leukotriének)
Polipeptidek (oxytocin, AngII, endotelinek)
Neuropeptidek (P-anyag, NK, NPY)
ATP és származékai

Ach (NO)
Biogén aminok (A, hisztamin)
NO
ATP és származékai
Neuropeptidek

VIP, PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating peptide) 
CGRP
Bradykinin

Simaizom összehúzódást okozó endogén ligandok

Simaizmokat relaxáló endogén vegyületek
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• miózist okozó hatóanyagok: paraszimpatomimetikumok – Pilocarpin- glaucomában
alkalmazott szemcseppként. Pupilla szűküléssel megnyílnak a fontana űrök és a Schlemm
csatorna, csarnokvíz elfolyása↑- szem belnyomása↓

• midriázist okozó vegyületek: - paraszimpatholitikumok – Cyclopentolat, Tropicamid – retina 
vizsgálathoz szemészetben. 

- szimpathomimetikumok (szimpatikus aktiváció, α-agonisták)

A szemben ható vegyületek



• β2 receptor agonisták- pl. Terbutalin- tokolitikum is
• phoszphodiészteráz gátlók (PDEI) – pl. Theophyllin
• paraszimpatholytikumok – pl. Ipratropium, Tiotropium
• leukotrién antagonisták – Montelukast
• (5- lipoxigenáz gátló – Zileuton)

Légutak simaizmaira ható vegyületek- bronchodilatátorok

Légutak simaizmaira ható vegyületek- bronchokonstriktorok

• paraszimpathomimetikumok, hisztamin



• β2 AR izgatás, α1 AR gátlás - vazodilatáció, α1 AR izgatás-kontrakció
• Ca++ csatorna gátlók, nitrátok, direkt vazodilatátorok (…)

Hatások a vaszkuláris simaizmon



A gasztrointesztinális (GI) és urogenitális simaizomra ható szerek

• simaizom konstriktorok: paraszimpathomimetikumok - Betanechol (di), Neostigmin (indi), 
posztoperativ ileus-ban (ha nincs mechanikai obstrukció) és vizelet retencióban

• simaizom relaxálók: 
• paraszimpatholytikumok

• Atropin, Scopolamin, Butylscopolamin, Homatropin methylbromid – GI 
spazmusban. Epe- vagy vesekő okozta spazmusok oldását is elősegítik

• Oxybutinin – urológiai műtéteket követő hólyag spazmus oldására. Orális és 
transzdermális készítmény is van. Oxybutininhoz hasonló a Trospium.

• Darifenacin, Solifenacin, Tolterodin, Fesoterodin- inkontinenciában.

Mellékhatások: száj szárazság, obstipáció, vizelet retenció, látás zavarok
Ellenjavallatok: glaucoma, paralyticus ileus



• görcsoldók (általános simaizom relaxánsok): 
• Papaverin, Drotaverin
• Mebeverin

• simaizom relaxálók: 
• Ca++ csatorna blokkolók 

• Pinaverin - GI dysmotilitásban, Dumping szindrómában. Gyenge felszívódás a GI 
rendszerből, főleg lokális hatás 

• Nifedipin- Oddi szfinkter spazmusban, uréter spazmusban

A gasztrointesztinális (GI) és urogenitális simaizomra ható szerek



Papaverin

• Hatásmechanizmus: Ca++ csatorna blokkoló és PDE gátló
• Farmakokinetika: orális, parenterális formája is van (im, iv) 
• Mellékhatások: negativ inotrop, vérnyomás esés, arrhytmia, máj károsodás, GI, elhúzódó 

erekció
• Indikációk: GI és UG spazmusok

• Rezerpin analóg. Közvetlenül gátolja a vastagbél izomzat aktivitását, főleg a hipermotilitást

Mebeverin

A gasztrointesztinális (GI) és urogenitális simaizomra ható szerek

• spazmolitikum, hasonló a Papaverinhez 
• orális, parenterális formája is van

Drotaverin



Méh relaxáló vegyületek- tocolyticumok (terhességben)

Alkalmazottak: 
• fenyegető vetélésben
• koraszülés késleltetésére 
• sürgősségi esetekben megindult szülés esetén 
• (…)

Vegyületek: 
• Atosiban, oxytocin receptor antagonista, terhesség 24. hetétől hatékony
• β2 receptor agonisták: - Terbutalin, Fenoterol, Salbutamol- terhesség 16. hetétől. Leginkább 

rövidebb kezelésekre alkalmasak, hosszú távon tolerancia alakul ki. Mellékhatások: tachycardia, 
tremor

• Magnézium szulfát, infúzióban
• Ca++ csatorna blokkolók, pl. Nifedipin, alkalmazásukat kardiovaszkuláris mellékhatásaik 

korlátozzák
• Progeszteron 
• Ethanol



Alkalmazottak: 
• dysmenorrhea

Vegyületek: 
• NSAID, pl. Naproxen, Ibuprofen

Megjegyzés: opioidok az uterust relaxálják, morfinista anya szülése elhúzódóvá válhat

Méh relaxáló vegyületek- (terhességben NEM javasoltak)



Vegyületek: 
• Oxytocin, ritmikus kontrakciók! -szülés megindítására; szoptatás elősegítésére (tejkilövellés), 

atóniás vérzés kezelése- nagy dózisban, tónusos kontrakció. Készítmények: iv, im, intranazális

• Ergot (anyarozs) alkaloidok, Ergometrin (ergonovin) – szülés placentáris fázisában (tónusos 
kontrakciók), involutio elősegítésére

Méh kontraháló vegyületek (terhességben)



Vegyületek: 

• Prosztaglandinok:
• Dinoproston, szintetikus PGE2- hüvely gél, tabletta. Szülés megindítása, előkészítése. 

Gyógyszeres abortusz. 

• Misoprostol, szintetikus PGE1 analóg Mifepristonnal kombinálva – terhesség megszakítás 
a 3. hónapig (abortusz tabletta)

• Carboprost, PGF2α analóg, terhesség megszakítás előkészítése a második trimeszterben, 
postpartum vérzés csökkentésére ha a hagyományos módszerek nem hatékonyak

Méh kontraháló vegyületek (terhességben)



Férfi nemi szervekre ható vegyületek

Vegyületek: 

• Alprostadil, PGE1 analóg, intracavernosalis vagy uretrális kúp – 2. vonalbeli erekció 
zavarok kezelésére

• Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil- PDE-5 gátló, 
1. vonalbeli erekció zavarok kezelésére

• Alfuzosin, Tamsulosin. α1A antagonisták, 
indikáltak benignus prosztata hipertrófiában


