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Monoaminok szintézise

Tirozin

DOPA

dopamin

noradrenalin

adrenalin

Oxidáció, tirozin-hidroxiláz

Dekarboxiláció, DOPA-

dekarboxiláz

Oxidáció, 
dopamin-β-hidroxiláz

Metilálás, feniletanolamin-

N-metil-transzferáz

Monoaminok : dopamin, noradrenalin, adrenalin

(szerotonin) dopamin

noradrenalin

adrenalin



Monoaminok metabolizmusa
Preszinaptikus visszavétel az uptake1 és uptake2 transzporteren keresztül a szinaptikus résből

Intracelluláris metabolizmus: monoamino-oxidázok (MAO)

MAO-A: gasztrointesztinális rendszer, neuronok

MAO-B: máj, neuronok



Adrenerg receptorok

Dopamin: dózisfüggő szelektivitás az adrenerg receptorokra. 

D1 receptor: Gs kapcsolt

D2 receptor: Gi kapcsolt

ic. Ca++

cAMP

cAMP





Az adrenerg transzmisszió befolyásolási 

lehetőségei

Adrenerg transzmisszió fokozása:

 Preszinaptikus serkentés

 Posztszinaptikus serkentés

Adrenerg transzmisszió gátlása:

 Preszinaptikus gátlás

 Posztszinaptikus gátlás



Preszinaptikus serkentés

Indirekt szimpatomimetikumok

 Noradrenalin (NA) raktárak teltségének fokozásával: monoamino-

oxidáz- (MAO-) bénítók (selegilin, moclobemid)

 Uptake-mechanizmusok bénítása: triciklikus antidepressszánsok

(amitryptilin), kokain

 NA kiáramlásának fokozása depolarizációtól függetlenül – tiramin, 

ephedrin, amphetamin

 Preszinaptikus receptorok befolyásolása:

 Az α2 autoreceptorok gátlása 

 NA-felszabadulást egyéb módon fokozó szerek:

 Depolarizáció és/vagy Ca++-szint emelése



Posztszinaptikus serkentés

Direkt szimpatomimetikumok

 Az α- és/vagy β-receptor agonisták:

katecholaminok és fenilalkilamin-származékok



Direkt szimpatomimetikumok

Katecholaminok

A katecholaminok a legerősebb szimpatomimetikumok, de rövid a 

hatástartamuk, orálisan hatástalanok, és nem jutnak át a vér-agy gáton.

• Adrenalin

• Noradrenalin

• Isoproterenol (Isoprenalin)

• Dopamin



Szimpatomimetikumok

Katecholaminok

Adrenalin/Epinephrine

 Mellékvesevelő állományának fő hormonja

 Noradrenalinból metilációval jön létre

Fiziológiás hatásai:

 A véreloszlást erélyesen megváltoztatja. 

 Nagyobb dózisban fokozza a szív munkáját (pozitív, chrono-, dromo- és 

inotróp hatás β1 receptorokon keresztül)

 Tágítja a vázizomzat, szív ereit (főleg β2 receptorokon keresztül)

 Szűkíti a bél, lép, vese és bőr ereit (α1-receptorokon keresztül)

 Fokozódik a glikogén és lipidek lebomlása (se glükóz   , se zsírsav    )



Katecholaminok

Adrenalin

Klinikai alkalmazás:

 Anaphylaxiás reakciókban im. adva !!!

 Status asthmaticusban im. 

 Szívmegállás esetén iv. adva bolusban

 Helyi érzéstelenítőkkel együtt adva (1:200 000) csökkenti azok lokális 

felszívódását, így csökkenti a szisztémás dózisukat és lokálisan 

elnyújtja hatásukat

 Diffúz vérzések arcon, orrgarat területén és szájsebészeti 

beavatkozások esetén



Katecholaminok

Noradrenalin/Norepinephrin

Farmakológiai hatásai:

 Az α1, α2 > β1 receptorokon hat, β2-receptor hatása gyenge

 Vérnyomás: vazokonstriktor hatása révén fokozza (α1)

 Szív: perifériás ellenállást fokozza,  jelentősen növeli a vérnyomást 

reflexesen csökken a szívfrekvencia. Gyenge szív teljesítményét valamelyest 

fokozza.

 Anyagcsere: Hasonló hatások, mint az adrenalin esetében, de jóval gyengébb.

 Simaizom: Főleg vazokonstriktor hatású

 GI rendszer: α2 receptorokon hatva csökkenti az ACh felszabadulását, így 

csökkenti a motilitást, szekréciót  székrekedés



Katecholaminok

Noradrenalin/Norepinephrin

Klinikai alkalmazás:

 Szeptikus shock

Mellékhatások:

 Aritmia

 Kis vénán keresztül bejuttatva az erős érösszehúzó hatás miatt gangréna, 

fekély jelenhet meg



Katecholaminok

Dopamin és származékai

Extrapyramidális rendszer, limbikus rendszer, jutalmazó rendszer fő 

neurotranszmittere, prolaktinszekréciót tónusosan gátolja.

Hatásai:

 Kis dózisnál (0,5-2 μg/ttkg/min) D1-receptor,-agonista (erek tágítása a 

vesében)

 Közepes dózisnál (2-5 μg/ttkg/min) szelektív β1 receptor-agonista

Klinikai alkalmazás:

 Kardiogén sokkban β1 receptoron történő hatását használjuk ki iv. adva 

alacsony-közepes dózisban. 

 Alkalmazásával kapcsolatos problémák

• Tachycardia,, oxigénigény fokozódása a szívben

• Tachyphylaxia kialakulása 



Katecholaminok

Dopamin és származékai

Dobutamine

 Szelektívebben hat β1-receptorokon, így szívhatásai érvényesülnek.

 Erősebb pozitív inotróp hatás, mint kronotróp.

 Kevésbé tachycardizál, mint a dopamin.

 Szívsebészeti beavatkozások után, akut szívelégtelenségben, krónikus 

szívelégtelenség akut dekompenzációjában, kardiogén sokkban, akut 

miokardiális infarktus során kialakuló szívelégtelenségben alkalmazzák rövid 

távú kezelésként iv. infúzióban adva. 

 Tachyphylaxia



Katecholaminok

Isoprenalin

 Erős β1 és β2 receptorok szelektív izgatója

 Simaizmokat elernyeszti, érfal tónusát csökkenti  vérnyomáscsökkentő 

hatás

 Szíven: pozitív krono-, dromo- és inotróp hatású

 Bronchodilatatio

Alkalmazás:

 Bradycardia, AV-blokkok



oxymetazolin, phenylephrin

 Általában lokális érszűkítőként alkalmazzák orrcsepp vagy szemcsepp 

formájában

 Orrcseppként csökkenti a nyálkahártya-duzzanatot (érösszehúzás!)

 Csemcseppként pupilla tágítására alkalmazzák diagnosztikus célból. Terápiás 

célból glaucoma kezelése, vöröses belövelltség csökkentése (érösszehúzás!)

 Mellékhatások: nyálkahártya károsodása a csökkent vérellátás miatt (tartós 

használat esetén), tartós alkalmazás után elhagyása fokozott ödémához vezet 

az orrnyálkahártyában (orrfolyás)

Direkt szimpatomimetikumok

α1-receptor agonisták



Szimpatomimetikumok

Szelektív β2-receptor agonisták

 Az isoprenalinhoz hasonló szerkezetűek

Ide tartozó vegyületek:

 SABA (short acting beta agonist): salbutamol, terbutalin, fenoterol

 LABA (long acting beta agonist): salmeterol, formoterol

Alkalmazásuk: Asthma bronchiale-ban és COPD-ben

bronchodilatatorként alkalmazzák inhalációs úton

 Terbutalin: méhrelaxáció  koraszülés megelőzésére

 Mellékhatások: tremor, tachycardia, hyperglycaemia, hypokalemia



α2-receptor agonisták

(Indirekt szimpatolitikumok)

Valamennyi α2-receptor agonista indirekt szimpatolitikum, mivel a 

preszinaptikusan elhelyezkedő α2-receptor aktivációja csökkenti a noradrenalin

felszabadulását.

Clonidine

Alkalmazás:

 Szemészetben glaucoma kezelésére

 Opioid- és alkoholfüggőség elvonásakor jelentkező tünetek enyhítésére

 Vérnyomáscsökkentőként (elavult szer)

Mellékhatásai: szedáció, székrekedés, szájszárazság



α2-receptor agonisták

α-metildopa

 Hamis neurotranszmitter képződik belőle: metilnoradrenalin  nem aktiválja 

a α1-receptort, leszorítja onnan a noradrenalint, valamint α2-agonista

 Terhességi hipertónia kezelése

Rilmenidine

 Nem szelektív imidazolin (I-)1-receptor agonista, kötődik az α2 receptorokhoz 

is

 Antihipertenzívumként alkalmazzák



Indirekt szimpatomimetikumok

Amphetamin

 Indirekt szimpatomimetikum: fokozza a végkészülékekből a NA és dopamin 

depolarizációtól független felszabadulását.

 Gátolja az axonterminálisban a NA és dopamin vesiculáris visszavételét

Hatások:

 Pszichostimuláns

 Növeli a központi idegrendszerben a noradrenalin és dopamin szinjét. Fokozza az 

önbizalmat és a koncentrációs képességet. Csökkenti az étvágyat. Erős fizikai és 

pszichés dependencia alakul ki. Elvonásakor ingerlékenység, depresszió és 

étvágyfokozódás jelentkezik.

Methylphenidate (Ritalin)

 Narcolepsiában és gyermekkori figyelemhiányos-hiperaktivitási szindrómában (ADHD) 

alkalmazzák



(Kokain)

 A kokain nem fokozza a neuronokból felszabaduló dopamin-mennyiséget, 

viszont csökkenti a dopamin visszavételét az uptake-transzporterek gátlása 

révén  szinaptikus dopamin szint megnő!!

 Amfetaminhoz igen hasonló fizikai és pszichés tünetek

 Erős testi és pszichés dependencia



Ephedrin

 Elsősorban noradrenalint szabadít fel, emellett gyenge direkt α1 receptor 

agonista hatása is van

 Amphetaminhoz képest gyengébb pszichostimuláns. 

 Vazokonstriktor hatású

Alkalmazása: vasokonstriktorként vagy bronchodilatátorként használható, ha 

gyenge, de tartós hatás elérése a cél (elavult szer)

Mellékhatása: Tartós alkalmazása mellett tolerancia jelentkezhet  rebound

nyálkahártyaödéma; Szisztémás hatása: tachycardia, álmatlanság, 

ingerlékenység

Indirekt szimpatomimetikumok



 Tiramin

 Bizonyos élelmiszerek nagy mennyiségben tartalmazzák (sajt, csirkemáj, 
pácolt hal, füstölt ételek, vörösbor).

 Ha az élelmiszerekből a béltraktusba kerül, az ott található MAO-A lebontja, 
ezért nem jut be a szisztémás keringésbe.

 Sajt-reakció

 MAO-A bénítóval kezelt betegeknek szigorú diétát kell tartani: nem 
fogyaszthatnak tiramin tartalmú élelmiszert. Ha a diétát nem tartják be, a 
tiramin a szisztémás keringésükbe jut, noradrenalint szabadít fel, ami a 
szimpatikus tónus fokozódásához vezet.  jelentős fokú 
vérnyomásemelkedés!

Indirekt szimpatomimetikumok



Szimpatolitikumok

A szimpatikus bénítás kétféle úton érhető el:

1. Noradrenalin/adrenalin hatásának gátlása receptorokon (direkt 
szimpatolitikumok):

 α -antagonisták: gátolják a NA, adrenalin bekötését az α-receptorokhoz

 β -antagonisták: NA, adrenalin és isoprenalin kötődését gátolják a β-
receptorokhoz

2. Ingerület során felszabaduló NA mennyiségének csökkentése (indirekt 
szimpatolitikumok):

 NA szintézisének gátlása a tirozin-hidroxiláz gátlása vagy a szintézis hamis 
útra terelése révén

 Na raktárak kiürítése 

 Felszabadulás gátlása a végkészülékből (adrenerg neuron bénítók)



Szimpatolitikumok

α1-receptor antagonisták

 Gátolják az endogén katecholaminok által kiváltott vazokonstrikciót, 

csökkentik a teljes perifériás ellenállást  vérnyomáscsökkenés

 Hatásuk mértéke egyenesen arányos a szimpatikus tónus mértékével.

 Az adrenalin és NA hatásait nem szüntetik meg, hanem átterelik a β

receptor mediált hatások irányába.



α2-receptor antagonisták

(Indirekt szimpatomimetikumok)

 Fokozzák a NA felszabadulását.

 Vazokonstriktor és vérnyomás emelő hatásúak.

 A pancreas α receptorain hatva inzulin-szekréciót 

fokozzák.

 Ilyen vegyület nincs a klinikumban.



Szimpatolitikumok

Nem szelektív α-antagonista

Phentolamine

 Erős szimpatolitikum

 Szívben stimuláns hatású

 Számos más receptorhoz is kötődik (hisztamin- és 

muszkarinreceptorok)

 Phaeochromocytoma (rosszindulatú mellékvesevelő eredetű tumor 

nagy mennyiségű adrenalint termel) diagnosztikájában és kezelésében 

alkalmazzák

Mellékhatásaik: hypotonia, tachycardia, fejfájás, hányás, hasmenés, 

libabőr



Szimpatolitikumok

Szelektív α1-antagonisták

Prazosin, doxazosin; tamsulosin

Klinikai alkalmazás: 

 Hypertoniában, perifériás érszűkülettel járó betegségekben gyakran más 

antihipertenzívumokkal kombinálva

 Csökkentik az LDL-koleszterin szérum szintjét

 Tamsulosin szelektív α1A receptor antagonista, benignus prostatahyperplasia

kezelésére használják

 Mellékhatások: hirtelen jelentkező hypotonia, ájulás; tartós alkalmazás 

mellett: ortostaticus hypotensio



Ergotalkaloidok

α-adrenerg, dopaminerg és szerotoninerg hatások

ergometrin, ergotamin stb

Hatásaik:

 Erős méhkontrakciókat váltanak ki

 Ergotamint a szülést követően alkalmazták injekcióban vérzés csökkentésére

 Direkt szűkítik az ereket, vérnyomás emelő hatásúak 

 GI-traktus: paraszimpatikus hatást váltanak ki, fokozzák a motilitást

 Izgatják a kemoszenzitív triggerzónát: hányást okoznak

 Nagy dózisban szedatív hatásúak

Fő mellékhatásaik: magas vérnyomás, hányinger, hányás, fejfájás, erős méhkontrakciók



Ergotalkaloidok

Methysegride

 Alig van érszűkítő hatása, viszont erős szerotonin-receptor antagonista, ezért 

régebben migrénben alkalmazták per os vagy im

Bromocriptine

 D2-R agonista

 Prolaktin-szekréció gátlására alkalmazzák hyperprolaktinaemiában

 Tejelválasztás megszüntetésére

 Antiparkinson szer (dopamin hiány!)



Szimpatolitikumok

Egyéb vegyületek

Urapidil

 α1 antagonista, α2 és 5-HT1-receptor agonista, gyenge β1 receptor 

antagonista

 Erélyes értágító

 Hipertenzív krízisben alkalmazzák iv.

Hipertenzív krízis: jelentős mértékű akut vérnyomás-emelkedést 

hevenyen kialakult életveszélyes célszervkárosodás kíséri: 

cerebrovascularis károsodás, akut coronaria szindróma, tüdőödéma stb.



Szimpatolitikumok

β receptor antagonisták

β1 receptorok főleg szívben, míg a β2 receptorok főleg bronchus, ér és 

uterus simaizmok felszínén helyezkednek el

β blokkolók hatásai:

 Endogén ligandok kötődését gátolják

 Bizonyos vegyületek parciális agonisták (intrinsic szimpatomimetikus

aktivitás)

Csoportosítás:

 Nem altípus szelektív β-receptor antagonisták

 Szelektív β1 -receptor antagonisták (kardioszelektív vegyületek)

 Szelektív β2 -receptor antagonisták



Szimpatolitikumok

Nem altípus szelektív β receptor antagonisták:

Propanolol, pindolol, timolol, carvedilol

 Parciális agonista/intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkező 

vegyület: pindolol

Szelektív β1-antagonisták (kardioszelektív vegyületek).

Metoprolol, bisoprolol, nebivolol, esmolol

Rövid felezési idejű (9 min) , iv. adják kamrai aritmiák kezelésére 



Szimpatolitikumok

β receptor gátló vegyületek hatásai
Indikációk:

 Hypertonia: a perctérfogatot csökkentik; gátolják a renin felszabadulását

 Aritmiák: supraventriculáris és ventricularis aritmiák kezelése

 Angina pectoris: coronaria erek tágítása

 Krónikus szívelégtelenség: csökkentik a myocardium oxigénigényét, 
szívfrekvenciát  és aritmiakészséget; csökkentik a szívelégtelenségben 
szenvedők mortalitását

 Glaucoma: gátolják a csarnokvíz termelődését (szemcsepp: timolol)

 Hyperthyreosis: Gátolják a T3->T4 átalakulást valamint a megnövekedett 
thyroxin-szint szívhatásait, hyperthyreoid krízis

 Propanolol: migrén, alkoholelvonási tünetek kezelése, cirrhotikus
betegekben a portális vénás nyomás csökkentésére (csökken a 
varixvérzések száma)



Szimpatolitikumok

β receptor gátló vegyületek mellékhatásai

 Bradycardia

 AV-blokk, annak súlyosbodása

 Hypotonia

 Hypoglikaemia

 Kedvezőtlen lipideltérések: LDL és triglicerid szint nő

 Bronchocontrikcio

 Hideg végtagok



Szimpatolitikumok

β receptor gátló vegyületek

Kontraindikációk:

 Súlyos szívelégtelenség

 Nagyfokú bradycardia

 Atrioventricularis blokk 

 Hypotonia

 Asthma bronchiale (nem szelektív β-blokkolók  bronchokonstrikció)

 Labilis vagy nem kezelt diabetes (nem szelektív β-blokkolók 
hypoglikaemia)

β receptor blokkoló vegyületek elhagyására fokozatosan kerüljön sor, mivel a 
receptorok up-regulációja révén hirtelen elhagyásuk vérellátási zavarokat 
okozhat.



Indirekt szimpatolitikumok

I. Noradrenalin szintézisének gátlása

II. Adrenerg neuron bénítók

III. Noradrenalin raktár kiürítése

IV. Preszinaptikis α2 receptor izgatók



Indirekt szimpatolitikumok

I. Noradrenalin szintézisének gátlása

1. Adrenerg neuronok kémiai denervációja

 6-OH-dopamin a raktárakba való felvétel után elpusztítja a neuront

 Csak icv (intracerebroventricularis) hatásos

 Klinikumban természetesen NEM alkalmazzák

2. Tirozin-hidroxiláz gátlása 

 A NA szintézisében ez az enzim sebességmeghatározó lépést tölt be

 Gátolja szelektíven és reverzibilisen: α-metil-paratirozin

 Csak inoperabilis phaeochromocytoma kezelésében alkalmazzák



Indirekt szimpatolitikumok

I. Noradrenalin szintézisének gátlása

3. A NA szintézis hamis útra terelése

 Metildopa a dopa-dekarboxiláz szubsztrátjaként hamis útra tereli a 

szintézist. A raktárakban α-metil-noradrenalin halmozódik fel, mely 

egy „hamis neurotranszmitter”.

 Az α-metil-noradrenalin a clonidinhez hasonlóan izgatja az α2

receptorokat és vérnyomássüllyedést okoz.

 A metildopát terhességi hipertóniában alkalmazzák.



Indirekt szimpatolitikumok

II. Adrenerg neuron bénítók

Guanethidine

 NA-hoz hasonlóan a szimpatikus végkészülék az uptake1 receptoron keresztül 

felveszi, a végkészülékből kiüríti a NA-t, majd kummulálódik a vesiculákban, 

ezáltal blokkolja azok működését.

 Átmeneti szimpatikus izgalom után jelentkezik a vérnyomáscsökkenés és a 

bradycardia.

 A szimpatikus bénulás 6-10 napig tart.

 Klinikumban NEM alkalmazzák



Indirekt szimpatolitikumok

III. Noradrenalin raktárak deplációja

Reserpine

 Gátolja a katecholaminok vesicularis felvételét a vesicularis membrán-

kapcsolt transzporter (VMAT) gátlásával.

 Átmeneti hangulatjavulás után depressziót okoz.

 Nem használatos a klinikumban.



Indirekt szimpatolitikumok

IV. NA felszabadulásának gátlása a preszinaptikus

receptorok izgatása révén (α2-agonisták)

 α2 receptor aktiváció révén valósul meg: clonidin, rilmenidin

 A NA saját preszinaptikus idegvégződésén található α2 receptorhoz is 

beköt és gátolja saját felszabadulását (negatív feedback)

 A NA felszabadulását gátolni lehet más preszinaptikusan elhelyezkedő 

receptorok aktivációja révén is endogén és exogén agonistákkal: 

 Opiát receptorok: enkefalin; morphin

 Muszkarin (M2) receptorok: acetilkolin

 Adenozin (A1): adenozin

 5-HT1: szerotonin    


