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УПОЗОРЕЊЕ! 

Све дозе лекова које су наведене у тексту односе се на одраслу особу 

тежине око 70 килограма, уколико није другачије наглашено. Аутори су 

учинили максималан напор да све изнете чињенице у овој књизи буду 

тачне, али они не сносе одговорност за све последице настале због употребе 

тих чињеница у било које сврхе. 
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Нервни систем се може поделити на централни (мозак и кичмена 
мождина) и периферни, који има два дела: соматски и аутономни. Со-
матски нервни систем омогућава контролу вољних покрета, док ауто-
номни нервни систем одржава сталност унутрашње средине, тј. хомео-
стазу. Аутономни нервни систем има два дела: симпатикус и парасим-
патикус. Оба дела контролишу функције унутрашњих органа без 
учешћа свести, тј. регулишу рад кардиоваскуларног система, гастроинте-
стиналног тракта, метаболизма, температуру тела и секрецију егзокри-
них жљезда. 

Центри симпатикуса се налазе у бочним роговима кичмене мож-
дине (од 8. вратног до 2. лумбалног сегмента). Њих сачињавају такозвани 
преганглијски неурони чији аксони излазе из кичмене мождине и долазе 
до ганглија. Симпатичке ганглије чине два ланца са по 22 ганглије, сме-
штене са бочне стране кичменог стуба. На завршецима ових аксона из-
лучује се неуротрансмитер ацетилхолин. Он се везује за никотинске ре-
цепторе на неуронима ганглија и активира их. Неурони ганглија затим 
шаљу своје аксоне до периферних органа (срца, гастроинтестиналног 
тракта, итд). На завршецима ових аксона излучује се неуротрансмитер 
норадреналин који се везује за алфа или бета рецепторе на мембрани ће-
лија периферних органа (глатке мишићне ћелије, ћелије егзокриних 
жлезда и др). Везивање за алфа или бета рецепторе резултује активаци-
јом или инхибицијом ових ћелија (на пример, глатке мишићне ћелије се 
контрахују или релаксирају, ћелије егзокриних жлезда повећавају или 
смањују своју секрецију, итд).  

Активација једног преганглијског неурона симпатичког нервног 
система као последицу има активацију већег броја ганглијских ћелија, 
што у крајњем доводи до активације још већег броја ефекторних ћелија 
периферних органа. Симпатички систем је тако устројен, да његова акти-
вација изазива широку физиолошку активност. 

Норадреналин се синтетише у завршецима постганглијских нерв-
них влакана симпатичког нервног система, из аминокиселине тирозина. 
Тирозин улази у завршетак активним транспортом, а затим се у цитосолу 
под дејством тирозин хидроксилазе претвара у дихидроксифенилаланин 
(ДОПА). ДОПА се даље под дејством ДОПА-декарбоксилазе претвара у 
допамин. Допамин затим активним транспортом бива унет у синаптичке 
везикуле, где се под дејством допамин-бета-хидроксилазе претвара у но-
радреналин.  

Када се активира ганглијска ћелија симпатичког нервног система, 
она шаље акциони потенцијал дуж свог аксона до његовог завршетка. 
Када се завршетак аксона деполарише, калцијум из екстраћелијског простора 
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улази у завршетак, и доводи до егзоцитозе везикула са норадреналином. 
Норадреналин се ослобађа у синаптичку пукотину, и делује на своје 
рецепторе на постсинаптичкој и пресинаптичкој мембрани. 

Дејство норадреналина престаје услед његовог преласка (преузи-

мања) у пресинаптички завршетак (тај процес се назива ″преузимање 1″) 

или у околне ћелије (″преузимање 2″). Норадреналин преузет у преси-
наптички завршетак инактивира ензим моноамино-оксидаза (МАО), а 
норадреналин преузет у околне ћелије ензим катехол-О-метил трансфе-
раза (ЦОМТ). МАО отклања амино групу из амина, и уводи кисеоник 
уместо ње. ЦОМТ додаје метил групу на хидроксилну групу катехолског 
нуклеуса. 

Део симпатичког система представља и медула надбубрежне жле-
зде, коју условно можемо схватити као измењену симпатичку ганглију. 
Преганглијска влакна симпатикуса која долазе у медулу надбубрега осло-
бађају ацетилхолин на својим завршецима; ацетилхолин се затим везује 
за никотинске рецепторе на ћелијама медуле и активира их. Ћелије ме-
дуле одговарају секрецијом свог хормона у крв: адреналина. 

Адреналин се од норадреналина хемијски разликује само по једној 
метилној групи више. Оба једињења, као и њихов прекурсор допамин, у 
свом молекулу имају катехол (бензолов прстен са две ОХ-групе), па се на-
зивају једним именом катехоламини. 

Центри парасимпатикуса се налазе у једрима неких кранијалних 
нерава (3., 7., 9. и 10.) и у бочним роговима сакралног дела кичмене мож-
дине (сегменти С2-С4). Неурони из центара шаљу своје аксоне до самих 
периферних органа (слика 8). У зидовима периферних органа (желудац, 
црева, бронхије, мокраћна бешика и др) се налазе ганглијске ћелије, са 
којима ступају у синаптички контакт аксони неурона из центара пара-
симпатикуса. На завршецима ових аксона излучује се ацетилхолин, који 
затим активира никотинске рецепторе на ганглијским ћелијама. Ганглиј-
ске ћелије пружају кратке аксоне који се завршавају на ефекторним ће-
лијама: ћелијама миокарда, глатким мишићним ћелијама и ћелијама егзо-
криних жљезда. На завршецима аксона ганглијских ћелија ослобађа се 
неуротрансмитер ацетилхолин, који се затим везује за мускаринске ре-
цепторе на ефекторним ћелијама. Дејство ацетилхолина на рецепторе 
престаје релативно брзо, јер га разграђује ензим ацетилхолинестераза 
који се налази тик уз рецепторе.  

Ацетилхолин се синтетише у цитоплазми нервног завршетка, из 
холина и ацетил-коензима А, под каталитичким деловањем холин-аце-
тилтрансферазе. Синтетисани ацетилхолин затим активним транспортом 
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улази у пресинаптичке везикуле, одакле се ослобађа после деполари-
зације нервног завршетка и уласка калцијума. 
 

CH3 - COO - CH2 - CH2 - N+ - (CH3)3 
Ацетилхолин 

 
Парасимпатички нервни систем 

 
 

Никотински рецептори 
 

Никотински рецептори се налазе на ганглијским ћелијама и сим-
патичког и парасимпатичког нервног система. Спадају у групу рецепто-
ра-јонских канала. Име су добили по никотину, алкалоиду из дувана, 
који их може активирати. У физиолошким условима њих активира аце-
тилхолин који се ослобађа са завршетака преганглијских нервних влака-
на. Дејство ацетилхолина резултира активацијом ганглијске ћелије и 
трансмисијом импулса до ефекторних ћелија у периферним органима. 
Никотински рецептори се налазе и на ћелијама медуле надбубрега где 
њихова стимулација доводи до ослобађања адреналина. 
 

Локализација, функција и врсте алфа и бета рецептора 
 

И алфа и бета рецептори спадају у групу рецептора везаних за Г-
протеине. Постоје две основне врсте алфа рецептора: алфа1 и алфа2. 
Алфа1 рецептори се налазе на мембрани глатких мишића артерија и 
вена које опскрбљују унутрашње органе. Њихова активација норадрена-
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лином доводи до пораста концентрације инозитол трифосфата и јона 
калцијума унутар глатке мишићне ћелије, вазоконстрикције и пораста 
крвног притиска. Осим тога, алфа1 рецептори се налазе у сфинктеру мо-
краћне бешике где њихова активација резултира отежаним мокрењем. 
Алфа2 рецептори се налазе на пресинаптичким завршецима влакана ау-
тономног нервног система и њихова активација доводи до инхибиције 
ензима аденилил-циклазе и смањења ослобађања неуротрансмитера. 

У неким крвним судовима (нпр. коронарним артеријама) се осим алфа1 рецеп-
тора налазе и алфа2 рецептори; локализовани су на мембрани ендотелних ћелија, и њи-
хова активација доводи до ослобађања азот-моноксида, који затим релаксира глатке ми-
шићне ћелије у зиду артерије, тј. изазива вазодилатацију. 

У гастроинтестиналном тракту алфа1 рецептори се налазе на глатким мишић-
ним ћелијама сфинктера; њихова активација доводи до контракције сфинктера. Алфа2 
рецептори су присутни на ганглијским ћелијама, где смањују ослобађање ацетилхолина, 
а тиме инхибирају перисталтику.  

Мање значајне улоге алфа1 рецептора су везане за контракцију m. dilatator pupillae (и по-

следично ширење зенице), појачање снаге контракције срчаног мишића, контракцију унутрашњег 

сфинктера мокраћне бешике и контракцију m.erector pili (последица је кострешење длака). Позната 

су чак 4 подтипа алфа1 рецептора: алфа1А, алфа1Б, алфа1Д и алфа1Л, али њихова улога у поједи-

ним органима још није дефинитивно утврђена. 

Постоји такође више подтипова алфа2 рецептора: алфа2А, алфа2Б и алфа2Ц. Подтип 

алфа2А је откривен на тромбоцитима, а његова активација доводи до агрегације крвних плочица. 

Сви подтипови се могу наћи на ћелијама масног ткива, где њихова активација инхибира липолизу. 

Бета рецептори постоје у три облика: бета1, бета2 и бета3. Сви ови 
облици рецептора су повезани са стимулацијом интраћелијског ензима 
аденилил-циклазе који ствара цАМП из АТП-а. Бета1 рецептори се налазе 
у срцу и на ћелијама јукстагломеруларног апарата бубрега; њихова акти-
вација доводи до убрзања рада срца, повећања снаге контракције, пове-
ћања брзине спровођења и повећања раздражљивости срчаних ћелија. 
Активација бета1 рецептора у бубрегу доводи до повећања секреције ре-
нина, што има за последицу пораст крвног притиска. Бета2 рецептори се 
налазе на глатким мишићним ћелијама бронхија где доводе до релакса-
ције и бронходилатације. Осим тога, има их на мишићу утеруса, мокраћ-
не бешике (релаксирају их) и у крвним судовима који исхрањују екстре-
митете (доводе до вазодилатације). Бета3 рецептори се налазе на ћелијама 
масног ткива; њихова активација је праћена повећањем интензитета ли-
полизе. 

Бета2 рецептора има и на попречно-пругастим мишићним ћелијама, где повећа-
вају улазак јона калијума у саркоплазму. На ћелијама јетре бета2 рецептори активирају 
процес гликогенолизе, што има за последицу пораст гликемије. 

Секрецију инсулина из ендокриних ћелија панкреаса стимулишу бета рецепто-
ри, а инхибирају алфа2 рецептори 
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Рецептори парасимпатичког нервног система 
 

На ефекторним ћелијама периферних органа (срце, гастроинте-
стинални тракт, бронхије, мокраћна бешика и др.) налазе се мускарин-
ски рецептори које активира ацетилхолин. Мускарински рецептори спа-
дају у групу рецептора везаних за Г-протеине. Име су добили по алка-
лоиду печурке Amanita muscaria, мускарину, који их активира. Постоји 5 
типова мускаринских рецептора (М1, М2, М3, М4, М5). Стимулација М1, М3 

и М5 рецептора повећава концентрацију инозитол-трифосфата и диа-
цил-глицерола у цитоплазми (што доводи до пораста концентрације 
калцијума у цитоплазми), и активира аденилат циклазу, док стимулација 
М2 и М4 рецептора инхибира активност аденилат циклазе (стимулација 
М2 рецептора додатно отвара канале за јоне калијума). М1 рецептори се 
налазе у мозгу, на аутономним ганглијама, на паријеталним ћелијама у 
слузокожи желуца и на глатким мишићним ћелијама гастроинтестинал-
ног тракта. Њихова стимулација под дејством ацетилхолина доводи до 
повећања секреције хлороводоничне киселине и до контракције глатких 
мишића. М2 рецептори се налазе пре свега у срцу где њихова стимула-
ција доводи до успорења срчаног рада, смањења снаге срчане контрак-
ције, успорења спровођења и смањења раздражљивости срчаних ћелија. 
Осим у срцу, М2 рецептори се налазе у мозгу и аутономним ганглијама. 
М3 рецептори се налазе на глатким мишићним ћелијама респираторног, 
гастроинтестиналног и генитоуринарног тракта; њихова стимулација 
доводи до контракције. Осим на глатким мишићним ћелојама, М3 рецеп-
тори се налазе на егзокриним жљездама, у мозгу и на ендотелним ћели-
јама. М4 рецептори су присутни у мозгу и на аутономним ганглијама, а 
М5 рецептори само у мозгу. 
 

 

Клинички значајни лекови који делују  
преко симпатичког нервног система 

 

Лекови који имитирају ефекте активације симпатичког нервног 
система се називају симпатомиметици. Они могу деловати директно на 
алфа и бета рецепторе, када се називају директним симпатомиметицима, 
или пак могу изазивати ослобађање норадреналина из симпатичких 
нервних завршетака (индиректни симпатомиметици). Индиректни сим-
патомиметици или непосредно ослобађају норадреналин из синап-
тичких завршетака, или инхибирају његово отклањање из синаптичке 
пукотине. Амфетамин изазива ослобађање норадреналина из нервних 
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завршетака, и због таквог деловања изазива тахикардију и хипертензију. 
Пошто продире кроз хематоенцефалну баријеру у ЦНС, поседује и цен-
трална стимулаторна дејства: еуфорија, губитак апетита, повећана буд-
ност, а у токсичним дозама конвулзије. Слично амфетамину делује и 
ефедрин; само је његово дејство знатно дуже јер се спорије метаболише.  

Ефедрин је заправо алкалоид који се може наћи у многим биљкама у Азији, по-
себно у врсти Ephedra; у кинеској медицини се користи већ 2000 година. Осим што изази-
ва ослобађање норадреналина, делује и на алфа и на бета рецепторе, па се може корисно 
употребити за сузбијање хипотензије која настаје у току спиналне или епидуралне ане-
стезије. Ефедрин се понекад злоупотребљава у професионалном спорту, јер повећава из-

држљивост такмичара; зато спортисти код којих се у урину нађе више од 10 µг/мл ефе-
дрина бивају дисквалификовани.  

Ефедрин је познат по томе да после једнодневне примене губи на ефекту, тј. да 
се депои норадреналина испразне из нервних завршетака. Такав вид толеранције, који 
настаје брзо (за 1 дан), се назива тахифилаксија. 

Кокаин блокира процес преузимања норадреналина у пресинап-
тички завршетак ("преузимање 1") и тако доводи до нагомилавања нор-
адреналина у близини рецептора. Осим тога блокира На+ канале у мем-
брани неурона и тиме спречава преношење импулса дуж аксона. Због 
ових дејстава се користи као површински локални анестетик у оторино-
ларингологији: успешно анестетише слузокожу и доводи до њене декон-
гестије услед вазоконстрикторног ефекта.  

Агонисти αααα и ββββ рецептора су директни симпатомиметици. 
Према хемијској грађи, могу се сврстати у катехоламине (који имају кате-
холски прстен: бензолов прстен са две хидрокси групе у мета-положају) и 
не-катехоламине. Адреналин (епинефрин) је природна супстанца која се 
ствара у медули надбубрега, метилацијом норадреналина. Спада у кате-

холамине. Активира и α и β рецепторе, али је ефекат на β-рецепторе 
изразитији. Доводи до стимулације срца (појачање снаге контракције, 
пораст фреквенције рада срца, пораст брзине спровођења у срцу и по-

раст раздражљивости), вазодилатације у скелетним мишићима (β2-ефе-

кат) и вазоконстрикције у кожи и унутрашњим органима (α1-ефекат). 
Као резултанта ових ефеката јављају се тахикардија и пораст систолног 
крвног притиска. Због поменутих дејстава адреналин се користи у тера-
пији анафилактичког шока и застоја срца (пошто се у дигестивном трак-
ту разграђује, примењује се само парентерално - 0,3 мг интрамускуларно 
или 0,2 мг интравенски, разблажен физиолошким раствором у односу 

1:10). Пошто активацијом β2 - рецептора адреналин делује бронходилата-
торно, може се употребити за лечење напада астме. Адреналин се у малој 
количини додаје растворима локалних анестетика како би успорио њи-
хову ресорпцију са места примене и тиме им продужио дејство. 
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Приликом примене адреналина треба знати да се он изузетно 
брзо метаболише, па дејство примењене дозе брзо пролази; већ после 10-
20 минута треба дати нову дозу! 

Агонисти αααα-рецептора су такође директни симпатомиметици. 

Од природних супстанци највећи афинитет за α-рецепторе има катехо-
ламин норадреналин. Он, међутим, није сасвим селективан: у мањој 

мери активира и β-рецепторе. Норадреналин појачава снагу контракције 
миокарда (уз повећање потрошње кисеоника) директним дејством на 
срце, и повећава и систолни и дијастолни артеријски крвни притисак, 
дејством на алфа1 рецепторе на глатким мишићним ћелијама крвних су-
дова (што доводи до вазоконстрикције и повећања периферног отпора 
протицању крви). Услед скока крвног притиска, долази до активације 
барорецептора, па се рефлексним путем активирају парасимпатичка 
влакна за срце, изазивајући успорен рад срца, тј. брадикардију. 

Има доста синтетских супстанци које селективно активирају α-ре-

цепторе: фенилефрин, нафазолин, метоксамин, метараминол и др. Од α-
агониста у пракси се употребљавају само норадреналин (као интравенска 
инфузија, за сузбијање хипотензије током спиналне анестезије или дру-
гих стања где је периферни отпор протицању крви мали; више се не ко-
ристи у терапији шока, јер је тада симпатички нервни систем већ макси-
мално активиран, па би додатне количине адреналина само погоршале 
перфузију виталних органа), фенилефрин и нафазолин (у виду капи за 
нос, јер доводе до вазоконстрикције и деконгестије носне слузокоже). Фе-
нилефрин се користи и у офталмологији, ради изазивања мидријазе; 
међутим, треба знати да је његова примена код глаукома са затвореним 
углом (акутни глауком) контраиндикована, јер може додатно отежати 
отицање очне водице, и тиме повећати интраокуларни притисак. Основ-

ни разлог за употребу α-агониста је њихово вазоконстрикторно делова-
ње. Главна опасност код њихове примене лежи у могућности предози-
рања које доводи до опасног скока крвног притиска и крвављења у мозгу. 

Осим тога, норадреналин може изазвати аритмије услед стимулације β-
рецептора у срцу.  

Док ефекат норадреналина и адреналина траје кратко, јер их брзо 
разграђују МАО и ЦОМТ, дејства метараминола и метоксамина трају 
знатно дуже, и преко 1 часа, јер они не подлежу каталитичком дејству ова 
два ензима. 

Блокатори αααα-рецептора. По хемијској грађи, ови лекови се могу 
поделити на халоалкиламине (нпр. феноксибензамин), имидазолине (нпр. 
фентоламин) и квиназолине (празосин, теразосин, доксазосин, тримазо-

син, тамсулосин). Блокатори α-рецептора могу блокирати и α1 и α2        
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рецепторе (фентоламин, феноксибензамин) или само α1 (празосин, 

теразосин) односно α2 рецепторе (јохимбин). α2 селективан блокатор 
јохимбин се у медицинској пракси не користи, али се злоупотребљава 
због својих стимулативних дејстава на централни нервни систем 
(иритабилност, повећана моторна активност, тремор) јер се погрешно 
сматра да поседује афродизијачно дејство. Фентоламин и 
феноксибензамин се користе само за лечење и преоперативну припрему 
болесника са феохромоцитомом (тумором медуле надбубрега). У крви 
болесника са овим тумором се налази велика концентрација адреналина 
и норадреналина због чега болесник има изразито висок крвни притисак 
који може довести до крвављења у мозгу. Применом фентоламина 
интравенским путем може се брзо (али краткотрајно) контролисати 
крвни притисак и свести на нормалне вредности. То се користи у току 
хируршке интервенције којом се тумор одстрањује (1х пре операције 
примени се 10 мг фентоламина интравенски). Током дужег временског 
периода, док се припрема за операцију, болесник може да узима 
феноксибензамин орално (почетна доза је 10 мг/12 часова, постепено се 
повећава до 1-2 мг/кг/дан). Он има дуготрајно дејство (преко 24 часа) јер 

иреверзибилно блокира α-рецепторе. Фентоламин и феноксибензамин 
се не користе за лечење есенцијалне хипертензије јер имају изразито 
нежељено дејство - рефлексну тахикардију. Оба лека доводе до изразитог 
пада крвног притиска (ортостатска или постурална хипотензија) што 
активира барорецепторе у аортном луку и каротидном синусу и 
рефлексним путем изазива убрзање рада срца. Ову тешкоћу превазилазе 

делимично α1-селективни блокатори празосин и теразосин. Празосин не 

блокира пресинаптичке α2 рецепторе, тако да висок ниво ослобођеног 

норадреналина услед блокаде постсинаптичких α1-рецептора слободно 

активира α2 рецепторе и инхибира даље ослобађање норадреналина. 
Услед тога, рефлексна тахикардија је много мање изражена него код 

неселективних α-блокатора.  
Поред селективне блокаде алфа1 рецептора, у већим дозама пра-

зосин делује директно вазодилататорно: у глатким мишићним ћелијама 
крвних судова инхибира фосфодиестеразу, повећава ниво цикличних 
нуклеотида и релаксира ћелије. Празосин се са успехом користи за 
лечење есенцијалне хипертензије, али и за третман Рејноове болести (хи-
перактивност симпатичког нервног система која резултира вазокон-
стрикцијом на прстима руку).  

С обзиром да блокада α1-рецептора у мишићној капсули простате 
доводи до релаксације, празосин олакшава мокрење код болесника са 
хипертрофијом простате. И празосин, и остали квиназолини, се могу   ко-
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ристити за симптоматско лечење опструкције код хипертрофије простате; 
блокадом алфа1 рецептора у унутрашњем сфинктеру уретре они олак-
шавају мокрење. Посебно је за ову индикацију користан тамсулосин, који 
селективно блокира алфа1А рецепторе (који доминирају у унутрашњем 
сфинктеру уретре), док му је ефекат знатно мањи на алфа1Б рецепторе, 
доминантне на глатким мишићним ћелијама крвних судова.  

Доза празосина за лечење хипертензије је обично 1 мг/8 часова 
орално, али се може повећати до 20 мг/дан уколико се са мањим дозама 
не постигне задовољавајући ефекат. Веома је важно знати да после прве 
дозе празосина може доћи до изузетно великог пада крвног притиска; да 
би се то избегло, прву дозу празосина болесник треба да узме непосредно 
пре одласка на спавање.  

Празосин се добро апсорбује после оралне примене, и снажно ве-
зује за протеине плазме (чак 97% лека у плазми је везано за протеине). 
Метаболише се у јетри до неактивних метаболита, који се излучују преко 
бубрега. 

И празосин може изазвати постуралну хипотензију као нежељено 
дејство (појава да се при заузимању усправног положаја крвни притисак 
додатно смањује, па услед смањене перфузије мозга пацијент осећа врто-
главицу и нестабилност; ретко може доћи и до губитка свести), али се она 
јавља знатно ређе и у блажем облику него код примене феноксибенза-
мина или фентоламина. Постурална хипотензија се знатно чешће јавља 
ако пацијент има дефицит натријума (нпр. код дуготрајне примене диу-
ретика или дуготрајне дијете без соли). 

 
Агонисти ββββ рецептора. Агонисти β-рецептора могу бити неселек-

тивни (активирају и β1, и β2 и β3 рецепторе: изопреналин и орципрена-

лин), могу активирати само β1 (добутамин) или само β2 рецепторе (салбу-

тамол, фенотерол, хексопреналин, ритодрин). Неселективни β-агонисти 
су некада били много коришћени за лечење астматског напада јер сти-

мулацијом β2 рецептора на глатким мишићима бронхија доводе до брон-

ходилатације. Међутим, због своје неселективности они активирају и β1 
рецепторе који се налазе у срцу, доводећи до његове стимулације (убрза-
ње срчаног рада, повећање снаге срчане контракције, убрзање спрово-
ђења и повећање раздражљивости ћелија срца). Стимулација срца захтева 
већу потрошњу кисеоника у миокарду коју треба да задовољи повећан 
проток крви кроз коронарне артерије. Ако болесник има сужене коро-
нарне артерије услед атеросклерозе, после примене изопреналина или 
орципреналина може доћи до исхемије, па чак и некрозе миокарда. Због 

овог нежељеног дејства неселективни β-агонисти се сада ретко користе за 
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ову индикацију; њихово место у лечењу астме су заузели селективни β2 
агонисти код којих је стимулација срца много мање изражена (али је ипак 
има!). Салбутамол и фенотерол се могу примењивати у виду инхалације 
(аеросола) или оралним путем. У пракси су нашли велику примену и 

друга два β2 селективна агониста, ритодрин и хексопреналин. Они посе-

дују посебан афинитет за β2 рецепторе који се налазе у миометријуму. 
Стимулацијом ових рецептора изазивају релаксацију утеруса, посебно у 
гравидитету. Такав ефекат је од огромног значаја за спречавање и сузби-
јање превремених контракција утеруса током гравидитета; ритодрин или 
хексопреналин могу да зауставе претећи побачај и да одложе превреме-
ни порођај. Примењују се орално или интравенски. Орална доза рито-
дрина је 10 мг / 4-6 часова, а интавенска 0.15-0.3 мг/мин, до прекида кон-
тракција утеруса; после 24 часа се прелази на оралну примену лека.  

Осим нежељене стимулације срца, сви β-агонисти изазивају тре-
мор у мировању (који некада може ометати нормалне активности), нер-
возу, вртоглавицу и мучнину. 

Добутамин, као селективан агониста бета1-рецептора, се данас ко-
ристи за лечење кардиогеног шока. Његова предност у односу на допа-
мин је у чињеници да он мање повећава потрошњу кисеоника у миокар-
ду, па је тиме мања могућност да услед снажне стимулације срца настане 
хипоксемија миокарда. Добутамин, као и допамин, дилатира реналне и 
мезентеричне крвне судове.  

 
Блокатори ββββ-рецептора. Бета-блокатори компетитивно блокирају 

бета-рецепторе, спречавајући дејство природних трансмитера, норадре-
налина и адреналина. Неки од бета-блокатора поседују и извесну уну-
трашњу активност на бета-рецепторима, тј. понашају се као парцијални 
агонисти. Осим тога, бета-блокатори смањују ексцитабилност ћелијске 
мембране, тј. делују као стабилизатори мембране, слично локалним ане-
стетицима. 

Неселективни β-блокатори (пропранолол, пиндолол) смањују рад 
срца (смањују снагу контракције, смањују фреквенцију, брзину спрово-
ђења и раздражљивост), делују антиаритмички и доводе до снижења крв-
ног притиска. Хипотензивном дејству доприноси и смањено стварање 
ренина у јукстагломеруларним ћелијама бубрега које нормално контро-

лишу β1-рецептори. Хипотензивно дејство се не испољава одмах по при-
мени лека (акутно), јер рефлексно долази до пораста периферног отпора 
протицању крви. Међутим, постепено се периферни отпор смањује, тако 
да је ефекат хроничне примене ових лекова снижење крвног притиска. 
Осим као антиаритмици и антихипертензиви, ови лекови се користе и у 
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терапији ангине пекторис; мада бета-блокатори смањују проток крви 
кроз коронарне артерије (што би могло да има штетан ефекат код ангине 
пекторис), много више смањују укупан рад срца и тиме потрошњу ки-
сеоника у миокарду, што има позитиван ефекат. Клиничке студије су по-

казале да примена β-блокатора после инфаркта миокарда значајно сма-
њује ризик од ре-инфаркције.  

Бета-блокатори се користе за дуготрајно лечење пацијената са 
благом до умереном инсуфицијенцијом срца. У том стању, симпатички 
нервни систем је претерано активан, покушавајући на нецелисходан 
начин да повећа перфузију виталних органа (мозга, бубрега и јетре). 
Миокард тада троши више кисеоника, јер мора да пумпа крв са већом 
учесталошћу, против повећаног периферног отпора. Применом бета-
блокатора смањује се претерана стимулација миокарда, снижава крвни 
притисак, и омогућава боља перфузија органа и ткива са истом потро-
шњом енергије. 

Веома је корисно применити бета-блокаторе код пацијената са 
хипертироидизмом, јер они смањују исцрпљујућу хиперактивацију срца 
и тремор. Посебно су корисни у лечењу тиреотоксичне кризе, у припре-
ми пацијената за тироидектомију, као и у почетном периоду примене 
антитироидних лекова. 

Осим свих наведених, бета-блокатори имају још неколико инди-
кација за употребу. Пошто смањују стварање очне водице у цилијарном 
телу, бета-блокатори се успешно користе код глаукома, пре свега хрони-
чног. За ову индикацију користе се тимолол и бетаксолол, у виду капи за 
очи. Бета-блокатори такође могу сузбити периферне манифестације анк-
сиозности (лупање срца, тремор) и бити од користи у превенцији напада 
мигрене. 

Нежељена дејства ових лекова су продужетак њиховог основног 
фармаколошког дејства. Пошто успоравају спровођење импулса у срцу, 
могу довести до А-В блока, па треба избегавати њихову истовремену 
примену са другим лековима који депримирају спровођење у срцу (нпр. 

блокатори канала за калцијум). Услед блокаде β2-рецептора у крвним су-
довима екстремитета (који иначе после стимулације изазивају вазодила-

тацију) може доћи до погоршања исхемичне болести, а услед блокаде β2-

рецептора на β - ћелијама панкреаса (који иначе после стимулације дово-
де до ослобађања инсулина) долази до погоршања контроле гликемије у 
дијабетесу. Осим тога, код особа са тешком, компензованом срчаном 

инсуфицијенцијом блокада β-рецептора у срцу може довести услед нега-
тивног инотропног дејства до декомпензације. Ови лекови су контраин-
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диковани код болесника са бронхијалном астмом, јер блокада β2-рецеп-
тора у бронхијама може довести до настанка бронхоспазма. 

Бета-блокатори ометају гликогенолизу која се јавља као реакција 
на хипогликемију, јер блокирају бета2-рецепторе на ћелијама јетре. По-
што је гликогенолиза важна за корекцију хипогликемије, посебно код па-
цијената са дијабетесом који примају инсулин, бета-блокаторе треба вео-
ма опрезно примењивати код дијабетичара, иначе могу погоршати хи-
погликемију и повећати њено погубно дејство на централни нервни систем.  

Они бета-блокатори који су више липосолубилни, па боље проди-
ту у централни нервни систем, могу изазвати ноћне море, депресију, не-
саницу и халуцинације. Примена бета-блокатора код мушкараца ствара 
и додатни проблем: појаву импотенције. 

У покушају да се избегну ова нежељена дејства, синтетисани су 

лекови који селективно блокирају само β1-рецепторе: атенолол, метопро-
лол и др. Међутим, њихова селективност није апсолутна - и они (мада 
ређе) могу изазвати исте нежељене ефекте. Други покушај да се избегну 

нежељена дејства је био синтеза β-блокатора који су парцијални агони-

сти, тј. осим што блокирају дејство ендогених катехоламина на β-рецеп-
торе, они у извесној мери и активирају ове рецепторе. Клиничка приме-
на ових лекова (пиндолол, алпренолол) није међутим потврдила ову 
претпоставку, тако да њихова предност над класичним бета-блокаторима 
није доказана. 

Пропранолол се метаболише у јетри брзо, већ при првом прола-
ску. Зато је његова орална доза 10 пута већа од интравенске! Он је јако 
липосолубилан, па продире у ЦНС и понекад изазива нежељене цен-
тралне ефекте (ноћне море, депресија, конфузија). Слично се понаша ме-
топролол, селективни бета1-блокатор. 

Ацебутолол, селективни бета1-блокатор са парцијалном агони-
стичком активношћу, има биоискористљивост од око 50% после оралне 
примене. Метаболише се у јетри до активног метаболита. 

Атенолол, селективни бета1-блокатор, је релативно хидросолу-
билна супстанца, која се не метаболише у јетри, већ се неизмењен излучује 
преко бубрега. Слично се понашају картеолол (неселективни бета-блока-
тор и парцијални агониста) и надолол (неселективни бета-блокатор), 
који још имају особину да се због дугог времена полу-елиминације могу 
дозирати једном дневно. 

Сасвим посебан метаболизам има есмолол, селективни бета1-бло-
катор, који се екстремно брзо разграђује: време полу-елиминације је свега 
9 минута. Есмолол разграђују естеразе у црвеним крвним зрнцима. Због 
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кратког дејства, есмолол се користи интравенски, за контролу коморских 
аритмија у хитним стањима. 

Лекови који блокирају и алфа и бета рецепторе. Прототип ове 
групе лекова је лабеталол, који блокира бета и алфа рецепторе у односу 
3-7 : 1. При томе је његово бета-блокаторско дејство 3 пута слабије од 
пропранолола, а алфа-блокаторско дејство 10 пута слабије од фентола-
мина. Лабеталол је и парцијални агониста бета-рецептора, а поседује и 
стабилизаторско дејство на мембране. Поред свих поменутих ефеката, 
лабеталол може блокирати поновно преузимање норадреналина и допа-
мина у нервне завршетке, због чега понекад парадоксално изазове скок 
крвног притиска при првој примени. 

Лабеталол после апсорпције из црева подлеже метаболизму у је-
три при првом проласку, и трансформише се у инактивне глукуронид-
ске коњугате. 

Лабеталол сумарно смањује периферни отпор протицању крви и 
снижава крвни притисак, уз минимално смањење фреквенције срца, 
знатно мање него после примене других бета-блокатора. Користи се за 
лечење хипертензије орално, али и за лечење хипертензивне кризе 
интравенски. 

Поред постуралне хипотензије, немогућности ејакулације, замора, 
погоршања бронхијалне астме и погоршања тешке срчане инсуфицијен-
ције, лабеталол може изазвати појаву анти-нуклеарних антитела код ма-
лог броја болесника, а веома ретко и стање слично системском лупус ери-
тематодесу. 

По ефектима, лебеталолу је веома сличан карведилол, лек са ком-
бинованим алфа и бета блокаторским дејством, који се данас веома много 
користи за лечење хроничне, благе до умерене, срчане инсуфицијенције.  

Лек који смањује синтезу катехоламина. Метирозин је лек који 
инхибира тирозин хидроксилазу, ензим који од тирозина ствара ДОПА-
у. Кориристи се за преоперативну припрему као и лечење оболелих од 
феохромоцитома (ако из било којих разлога не могу бити оперисани). 
 

 

Алкалоиди ражне главнице 
 

Гљивица ражна главница која паразитира на ражи и другим жи-
тарицама синтетише велики број фармаколошки активних супстанци 
које спадају у групу алкалоида (тј. показују базну реакцију). Мада неки 
аутори сврставају алкалоиде ражне главнице у алфа блокаторе, њихово 
дејство је комплексно и последица је везивања бар за три врсте рецептора: 
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алфа-адренергичке, рецепторе за допамин и рецепторе за серотонин (5-
хидрокситриптамин). Од ових алкалоида, клинички значај имају ерго-
тамин и ергометрин. Ерготамин изазива снажну вазоконстрикцију арте-
рија екстремитета и затвара артерио-венске комуникације у врату; оба 
ефекта резултирају бољом прокрвљеношћу и оксигенацијом главе. Зато 
се ерготамин са успехом користи за прекид напада мигрене (једну линг-
валету од 2 мг треба ставити под језик што раније од почетка напада). Ер-
гометрин и његов полу-синтетски дериват метил-ергометрин (доза је 0.2 
мг интрамускуларно) осим вазоконстрикторног дејства поседују снажни 
спазмогени ефекат на утерус: они изазивају продужену, тоничку контра-
кцију утеруса, чиме се смањује проток крви кроз овај орган. Користе се за 
заустављање крвављења у четвртом порођајном добу, после рођења 
плода и елиминације постељице. Треба запамтити да се никако не смеју 
дати пре рођења плода јер могу довести до прекида протока крви кроз 
плаценту и/или руптуре материце!  

Главни проблем код примене ових препарата је вазоконстрикција 
на екстремитетима и пораст крвног притиска. У средњем веку је било 
врло распрострањено тровање хлебом који је спремљен од ражи са много 
главнице. Код отрованих је услед интензивне вазоконстрикције долазило 
до некрозе дисталних делова екстремитета који би поцрнели и изгледали 
као да су сагорели (отуда назив "ватра Светог Антонија"). Како је међу 
алкалоидима ражне главнице и диетиламид лизергичне киселине (ЛСД), 
отровани су имали халуцинације и западали у делиријум. Сматра се да се 
чудно понашање "вештица" које су касније спаљене на ломачи може 
приписати тровању алкалоидима ражне главнице! 

Уколико се алкалоидима ражне главнице додају два водоника, до-
бијају се дихидрогенизовани деривати који се другачије понашају; неки 
од њих добијају алфа-блокаторско дејство, тако да доводе до вазодилата-
ције! Дихидроерготоксин је такав дериват ерготоксина; користи се за 
лечење хипертензије и сенилне деменције услед артериосклерозе 
(међутим, ефикасност му је веома мала, тако да ће највероватније ускоро 
бити избачен из употребе, тј. проглашен опсолетним /застарелим/ леком). 
 

 

Допамин 
 

Допамин је катехоламин који функционише као неуротрансмитер 
и у централном нервном систему и на периферији. Ван централног нерв-
ног система допамин у мањим концентрацијама делује само на своје спе-
цифичне, допаминске рецепторе у артеријама бубрега, миокарда, мозга 
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и мезентеријума, изазивајући вазодилатацију. Активација Д1 допамин-
ских рецептора (налазе се на крвним судовима) доводи до вазодилата-
ције, повећане диурезе и повећаног излучивања натријума. Активација 
Д2 допаминских рецептора (налазе се на ганглијским ћелијама, кори над-
бубрега, завршецима симпатичких нерава и у кардиоваскуларном цен-
тру у продуженој мождини) доводи до брадикардије, хипотензије и вазо-
дилатације у бубрегу.  

У већим концентрацијама, допамин повећава ослобађање нора-

дреналина, и стимулише β1 рецепторе у срцу (изазивајући убрзање 
срчаног рада, појачање контракције, убрзање спроводљивости и повећа-
ње раздражљивости). Тада расте систолни крвни притисак, док дија-
столни притисак остаје исти. 

У врло великим концентрацијама, допамин активира и α1 рецеп-
торе у крвним судовима (изазивајући вазоконстрикцију). Долази до пора-
ста и систолног и дијастолног крвног притиска. 

Ако се пажљиво примењује (у нижим дозама, 5-10 µг/кг/мин), до-
памин је изузетно користан за лечење шока јер стимулише рад срца и 
одржава проток крви кроз бубреге спречавајући настанак акутне бу-
брежне инсуфицијенције. 
 

 

Клинички значајни лекови који делују  
преко парасимпатичког система 

 

Никотин. Никотин је алкалоид који се налази у листу дувана. Он 
се везује за никотинске рецепторе које прво активира, а затим блокира 
(зато што доводи до трајне деполаризације ћелије која више не може да 
реагује на нове стимулусе). Дејство никотина који се уноси пушењем у 
организам представља збир ефеката активације вегетативних ганглија и 
централних ефеката. Услед активације симпатичких ганглија долази до 
убрзања рада срца и скока крвног притиска. Услед активације парасим-
патичких ганглија долази до пораста секреције егзокриних жљезда и до 
убрзања мотилитета дигестивног тракта.  
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Деловањем на централни нервни систем долази до побољшања 
памћења, смањења агресивности, смањења апетита и повећаног ослоба-
ђања антидиуретског хормона. Овакви пријатни централни ефекти су 
главни разлог за уживање дувана. Код особа које нису навикнуте на ду-
ван, никотин може изазвати повраћање директном стимулацијом центра 
за повраћање у можданом стаблу. У већим дозама, никотин може изазва-
ти тремор и конвулзије. 

Мале дозе никотина стумулишу дисање кроз активацију хеморе-
цептора у посебним телашцима, која се налазе близу лука аорте и каро-
тидног синуса. У већим дозама, никотин такође стимулише дисање, али 
директним дејством на респираторни центар.  

Никотин је иначе једна од најотровнијих супстанци. Летална доза 
је свега 50-60 мг. Болесник умире због парализе респираторне мускулату-
ре (делом због депресије респираторног центра, а делом због блокаде 
неуромишићне трансмисије). 

Никотин је липофилна супстанца, која се лако апсорбује са места 
примене, и продире кроз хемато-енцефалну и плаценталну баријеру (из 
удахнутог дима дувана, апсорбује се 98% никотина!). Метаболише се у 
јетри, бубрезима и плућима; метаболити никотина се излучују урином. 

Директни агонисти мускаринских рецептора (директни холи-
номиметици). То могу бити природне супстанце (нпр. пилокарпин) и 
синтетски естри холина: метанехол, бетанехол и карбахол. Све ове суп-
станце делују на мускаринске рецепторе као и ацетилхолин, али су отпо-
рније на дејство ацетилхолинестеразе; могу се употребити клинички јер 
им дејство траје довољно дуго (дејство ацетилхолина траје само неколико 
минута). Док су пилокарпин, метахолин и бетанехол селективни агони-
сти мускаринских рецептора, карбахол активира и никотинске и муска-
ринске рецепторе. 

N N 

CH3 

Никотин 
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Синтетски естри холина су, као и ацетилхолин, кватернерна је-
дињења азота, што значи да не продиру кроз хемато-енцефалну барије-
ру. Пилокарпине је напротив терцијерни амин. 

После системске примене у мањим дозама, естри холина изазову 
вазодилатацију, пад крвног притиска и рефлексну тахикардију (услед 
активације барорецептора). У већим дозама, доминира њихов директан 
ефекат на М2 рецепторе у СА и АВ чвору, што резултује брадикардијом и 
успорењем спровођења импулса у АВ чвору. Услед стимулације муска-
ринских рецептора у другим органима, ове супстанце поред осталог иза-
зивају: појачану саливацију и секрецију киселине, појачану перисталтику 
црева, бронхоконстрикцију и олакшано мокрење. 

Бетанехол се понекад користи за стимулацију перисталтике црева 
код болесника са паралитичким илеусом, и за спречавање ретенције 
урина после хируршких захвата у малој карлици. Метахолин има само 
дијагностички значај: његова примена путем инхалације може да открије 
болеснике који имају астму, јер код њих настаје претерана бронхокон-
стрикција (метахолински тест). Пилокарпин се користи у офталмологи-
ји, за лечење акутног глаукома. После локалне примене на коњуктиву, 
пилокарпин се апсорбује и доводи до контракције цилијарног мишића и 
сфинктера пупиле. 

Инхибитори ацетилхолинестеразе. Блокадом ензима ацетилхо-
линестеразе спречава се разградња ацетилхолина и он се накупља у си-
наптичкој пукотини, у близини својих рецептора. Тиме рецептори бивају 
дуже и снажније стимулисани, па се испољавају клинички значајни ефек-
ти. Код здравих особа они се огледају у знацима стимулације парасимпа-
тичког нервног система (убрзање перисталтике у дигестивном тракту, 
појачање секреције егзокриних жлезда, бронхоконстрикција, миоза, грч 
акомодације, знојење) и централног нервног система, али само под усло-
вом да блокатор холинестеразе пролази кроз крвно-мождану баријеру (у 
терапијским дозама благо повећање будности а у токсичним дозама до-
лази до конвулзија, затим коме и парализе респираторног центра). На 
мишићима се у почетку виде фасцикулације, да би потом дошло до па-
рализе, услед десензитизације никотинских рецептора под константним 
дејством ацетилхолина (десензитизација: активација рецептора више не 
даје исти ефекат у ћелији). 

Блокатори ацетил-холинестеразе су селективнији у свом дејству од 
директних хилиномиметика, јер они активирају мускаринске и никотин-
ске рецепторе само у активним холинергичким синапсама. Они такође 
не стимулишу мускаринске рецепторе на ендотелним ћелијама, јер тамо 
нема синапси. 
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Инхибитори ацетилхолин-естеразе се могу сврстати у четири 
групе, које се разликују по начину инхибиције ензима, и клиничком 
значају. Кватернерна амонијумова једињења (едрофонијум и амбено-
нијум) се везују за анјонско место на ензиму, на које се иначе везује аце-
тилхолин, и тако компетитивно спречавају разградњу ацетилхолина. 
Дејство едрофонијума траје свега 5-10 минута, а амбенонијума чак 4-8 
часова. Оба ова лека имају и извесно директно агонистичко дејство на 
никотинске рецепторе. Карбамати (естри карбамичне киселине: нео-
стигмин, физостигмин, пиридостигмин, ривастигмин) врше карбамила-
цију естеразног места на ензиму ацетилхолин-естераза и инактивирају га; 
карбамино радикал затим споро спонтано хидролизира са естеразног ме-
ста, тако да ензим опет постане активан. Органофосфати (инсектициди 
паратион и малатион, изофлуорофат, ехотиофат, нервни бојни отрови 
сарин, соман, табун и ве-икс) врше иреверзибилну инактивацију есте-
разног места ацетилхолин-естеразе, тако што се ковалентно везују за то 
место. Инхибитори ацетилхолин-естеразе у централном нервном си-
стему (такрин, донепезил, алкалоид зеленкаде галантамин) су хемијски 
разнородна једињења, која донекле специфично реверзибилно инхиби-
рају ацетилхолин-естеразу у ЦНС-у. 

Кватернерна амонијумова једињења (едрофонијум, амбенонијум, 
али и неостигмин и пиридостигмин) не продиру кроз хемато-енцефалну 
баријеру, али се довољно добро апсорбују из дигестивног тракта; зато се 
неостигмин и пиридостигмин могу примењивати и оралним путем. Ос-
тали инхибитори ацетилхолин-естеразе се добро апсорбују из дигестив-
ног тракта, и добро продиру у централни нервни систем (ЦНС). Орга-
нофосфати су веома липосолубилни, тако да се могу у високом проценту 
апсорбовати и кроз кожу. И карбамати и органофосфати се разграђују 
хидролизом у крви и многим органима, а њихови метаболити се излучују 
путем урина.  

Због ефекта на перисталтику неки од ових лекова (неостигмин, 
нпр.) се користе за лечење перисталтичког илеуса. Много већи терапиј-
ски значај ови лекови имају у ситуацијама када је ослабљена неуроми-
шићна трансмисија, која се такође обавља уз помоћ ацетилхолина као 
медијатора. Неостигмин се са успехом користи код мијастеније гравис, 
обољења код кога је смањен број никотинских рецептора у неуроми-
шићној синапси. Блокадом холинестеразе неостигмин доводи до наку-
пљања ацетилхолина који сада ефикасније активира преостале никотин-
ске рецепторе. За исту индикацију се осим неостигмина користи и пири-
достигмин, чије дејство дуже траје. Осим тога, неостигмин се користи 
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када се жели прекинути неуромишићна блокада изазвана блокаторима 
никотинских рецептора (мишићним релаксансима) за време анестезије.  

 
Због кратког дејства, едрофонијум се користи у дијагностичке сврхе. Када па-

цијент са мијастенијом гравис на хроничној терапији неостигмином или пиридостиг-
мином доживи погоршање, у први мах није јасно да ли је доза лека постала недовољна 
(„мијастенична криза“), или је пацијент предозиран, па је дошло до деполаризационе 
блокаде неуромишићне трансмисије („холинергичка криза“). Тада треба дати малу 
дозу едрофонијума интравенски: ако се стање поправи, у питању је „мијастеничка 
криза“ и дозу лекова треба повећати, а ако се стање погорша или остане неизмењено, у 
питању је „холинергичка криза“, па дозу лекова треба смањити. 

  
Такрин, донепезил, ривастигмин и галантамин се користе за 

лечење Алзхајмерове деменције, неуродегенеративне болести која се од-
ликује прогресивним губитком меморије и когнитивне функције. Ефекат 
ових лекова је мали, и своди се на привремено (неколико месеци) по-
бољшање симтоматологије; они не утичу на прогресију болести. Такрин 
са данас више не користи, због изразите хепатотоксичности. 

Физостигмин се користи локално, у виду капи за очи, у лечењу 
глаукома са отвореним углом. У исте сврхе су раније коришћени орга-
нофосфати ехотиофат и демекаријум, али је данас њихова употреба 
ограничена, јер могу изазвати катаракту после дуготрајне примене. 

Физостигмин се може употребити и као антидот, код акутног тро-
вања антихолинергичким лековима (атропином, скополамином и др.). 
Међутим, због могућности да и сам изазове аритмије на срцу или кон-
вулзије, користи се само у ситуацијама када је угрожен живот болесника. 
Посебно је значајно да се не користи код тровања антидепресивима са 
антихолинергичким деловањем, јер тада готово сигурно изазива кон-
вулзије код болесника. 

Блокатори холинестеразе се много користе као инсектициди и, на 
жалост, као бојни отрови. То су једињења из групе карбамата (нпр. кар-
барил) која реверзибилно блокирају ацетилхолинестеразу и једињења из 
групе органофосфата (инсектициди: паратион, малатион; бојни отрови: 
сарин, соман, табун, ве-икс) која овај ензим блокирају иреверзибилно. 
Због велике употребе, честа су тровања овим супстанцама које изазивају 
знаке ексцесивне стимулације парасимпатикуса, конвулзије, кому, пара-
лизу дисања и неуромишићну парализу услед продужене стимулације и 
десензитизације никотинских рецептора. Тровање се лечи применом 
атропина (у појединачним дозама од 1мг, све док се не изгубе клинички 
знаци ексцесивне стимулације парасимпатичких нерава) који блокира 
мускаринске ефекте и оксима (нпр. пралидоксим) који деблокира аце-
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тилхолинестеразу и оспособљава је за нормално функционисање. Окси-
ми су утолико више делотворни уколико се раније примене, јер с време-
ном долази до „старења“ ковалентне везе отрова са ензимом, па лек више 
није у стању да је раскине. Пошто је пралидоксим кватернерно амонију-
мово једињење, не продире у ЦНС, па не може деблокирати ацетилхо-
лин-естеразу у централним синапсама. Доза пралидоксима је 1-2 г, 
интрамускуларно или интравенски. Оксими повољно делују само код 
тровања органофосфатима; ако је у питању тровање карбаматима, ефе-
кат је раван нули.  

Неки органофосфати (бојни отрови) могу да годинама после ула-
ска у организам човека изазову неуропатију, са мишићном слабошћу, 
која прогредира постепено до млитаве или спастичне парализе. Тај ефе-
кат је запажен код америчких ветерана „заливског рата“ између САД и 
Ирака. 

Блокатори мускаринских рецептора. Алкалоиди из велебиља и 
татуле, атропин и скополамин, компетитивно блокирају мускаринске 
рецепторе и изазивају ефекте супротне активацији парасимпатикуса: та-
хикардију, релаксацију гастроинтестиналне мускулатуре, отежано мо-
крење, мидријазу и парализу акомодације, бронходилатацију, смањење 
секреције пљувачних и бронхијалних жљезда. Осим тога, они продиру у 
ЦНС и изазивају прво амнезију, слабљење концентрације и поспаност, а 
касније конфузно стање, атаксију, асинергију, делиријум и врло ретко 
кому (скуп ових симптома се назива „централни антихолинергички син-
дром“). Због блокаде мускаринских рецептора у вестибуларним једрима 
и центру за повраћање, спречавају повраћање при вожњи (кинетозе) ако 
се узму пре поласка на пут. Антихолинергички лекови не утичу на крвне 
судове значајније (осим благог црвенила лица и горњег дела груди), јер 
мускарински рецептори на ендотелним ћелијама нису део холинергичке 
синапсе, већ се ту самостално налазе.  

Понекад атропин или скополамин у малим дозама могу изазвати 
парадоксалну брадикардију. Разлог за то је блокада веома осетљивих 
пресинаптичких мускаринских рецептора, који нормално инхибирају 
ослобађање ацетилхолина.  

Атропин је терцијерни амин, али и рацемат, смеша Д- и Л- хио-
сциамина. Атропин се користи у лечењу брадикардије или застоја срца 
због претеране активације парасимпатикуса /приликом ендоскопије, 
увођења у анестезију/ и у премедикацији опште анестезије јер смањује 
секрецију у бронхијалном стаблу. Такође се атропин може употребити за 
постављање дијагнозе дисфункције СА чвора у срцу: ако је синусна бра-
дикардија последица екстракардијалних узрока, атропин ће убрзати рад 
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срца, а ако је проблем у самом СА чвору, промене неће бити. И особе са 
синкопом због преосетљивости каротидног синуса могу имати користи 
од узимања атропина, који спречава екстремну рефлексну брадикардију. 
Скополамин се примењује трансдермално, помоћу фластера са кога се 
ресорбује кроз кожу (захваљујући високој липосолубилности); спречава 
повраћање услед вожње, али само уколико се фластер залепи пре поласка.  

Атропин и скополамин се добро апсорбују, и лако продиру у 
ЦНС. Инактивни изомер атропина, Д-хиосциамин, се излучује неизме-
њен у урину, док се активни изомер, Л-хиосциамин, прво оксидише и 
хидролизира. 

Пронађен је велики број полу-синтетских и синтетских супстанци 
које блокирају мускаринске рецепторе као скополамин и атропин. Неки 
од њих добро продиру у ЦНС па се користе у ситуацијама када је по-
жељно смањење активности холинергичких путева. Један од таквих ле-
кова је трихексифенидил који се користи у лечењу Паркинсонове боле-
сти (код ове болести су оштећени допаминергички нигро-стријатални 
путеви који иначе држе равнотежу са холинергичким стријато-ниграл-
ним путевима; ови последњи постају претерано активни). Другу групу 
чине јако поларна једињења (кватернерне амонијумове базе: на азоту су 
везане 4 функционалне групе) која не улазе у ЦНС и доста се користе у 
терапији спазама глатке мускулатуре уретера (бубрежна колика), црева 
(цревна колика) и билијарних путева (билијарна колика). Такви лекови 
су скополамин-бутилбромид и пропантелин.  

Посебну групу антихолинергичких лекова чине оксибутинин, 
дицикломин и толтеродин, који се користе за смањење реактибилности 
мокраћне бешике, тј. код стања неинхибиране мокраћне бешике, спазма 
бешике, ноћног мокрења и инконтиненције. Толтеродин показује изве-
сну функционалну селективност за мускаринске рецепторе у мокраћној 
бешици. 

Због свог фармаколошког дејства блокатори мускаринских рецеп-
тора се не смеју примењивати код особа са глаукомом (болест ока проу-
зрокована повишеним интраокуларним притиском) и код старијих му-
шкараца са отежаним мокрењем услед хипертрофије простате. Код глау-
кома ови лекови даље повећавају интраокуларни притисак, а код хипер-
трофије простате могу болесника увести у потпун прекид мокрења (ре-
тенција урина). Код старих особа антихолинергички лекови могу осла-
бити меморију. 
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Стимулатори и блокатори никотинских рецептора на ганглиј-
ским ћелијама (тзв. ганглијски стимулатори и блокатори).  

Постоје две врсте споја преганглијских нервних влакана и ганглиј-
ских ћелија у ганглијама аутономног нервног система. Једноставан спој 
подразумева директан контакт преганглијског влакна и ганглијске ћелије 
у синапси, а сложени спој значи да је између преганглијског влакна и 
ганглијске ћелије уметнут интернеурон. Интернеурон се назива СИФ 
ћелија (скраћеница од мала /енгл. small/, интензивно флуоресцентна 
ћелија, која се боји флуоресцентно јер садржи катехоламине), и користи 
као неуротрансмитер допамин. Тако ганглијске ћелије делом бивају ди-
ректно активиране преганглијским холинергичким влакном (преко ни-
котинских и мускаринских рецептора на својој мембрани), а делом инди-
ректно, преко интернеурона, који ослобађа допамин, што делује на до-
паминске рецепторе на мембрани ганглијске ћелије. Активација нико-
тинских рецептора на ганглијским ћелијама доводи до настанка брзог 
ексцитаторног постсинаптичког потенцијала, а активација мускаринских 
рецептора на ганглијским ћелијама изазива спори ексцитаторни постси-
наптички потенцијал, који траје 30 до 60 секунди. Активација допамин-
ских рецептора на ганглијским ћелијама доводи до настанка спорог ин-
хибиторног постсинаптичког потенцијала. Крајњи ефекат импулса, који 
долазе преганглијским нервним влакнима, на ганглијске ћелије зависи од 
сложеног односа активације све три врсте рецептора.  

Никотински рецептори се у аутономном нервном систему налазе 
на ганглијским ћелијама и разликују се од никотинских рецептора на 
попречнопругастим мишићима. Њихова активација ганглијским стиму-
лансима (никотин, лобелин, диметил-фенил-пиперазинијум /ДМПП/, 
триметиламонијум) доводи до комплексних одговора, који представљају 
мешавину активације симпатичког и парасимпатичког нервног система. 
У већим дозама, међутим, ови лекови доводе до десензитизације нико-
тинских рецептора, и заправо блокаде ганглијских ћелија.  

С друге стране, примена лекова који само блокирају никотинске 
рецепторе (мекамиламин, хексаметонијум, триметафан) доводи одмах до 
прекида активности и симпатичког и парасимпатичког дела вегетатив-
ног система. Главни ефекти у организму су: тахикардија, ортостатска хи-
потензија /хипотензија која настаје када болесник из седећег положаја 
пређе у стојећи; због ганглијске блокаде барорецепторски рефлекс не 
функционише/, ретенција урина, опстипација, смањење секреције пљу-
вачке, мидријаза и циклоплегија. С обзиром на тако слабу селективност 
блокатора никотинских рецептора (хексаметонијум, мекамиламин, итд), 
они се ретко користе у пракси. Једино је клиничку примену нашао ган-
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глијски блокатор триметафан који се користи за изазивање контролисане 
хипотензије у току неурохируршких интервенција. Изузетно кратко по-
лувреме елиминације триметафана (мери се минутима) омогућава пре-
цизну контролу крвног притиска једноставном регулацијом брзине ин-
травенске инфузије. 

Ипак, ни примена триметафана није без ризика. Код неких паци-
јената он може потенцирати неуромишићну блокаду, а код неких дове-
сти до ослобађања хистамина и анафилактоидних реакција. 


