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Haftalık Akış Katekolaminler
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Haftalık Akış
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Kimyasal olarak monoamin yapısına sahip bileşikler olan 
Epinefrin (adrenalin),Norepinefrin (noradrenalin) ve 
Dopamin topluca katekolaminler olarak adlandırılırlar. 



Haftalık Akış
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Yaşam için mutlak olarak gerekli olmayan bu bileşikler, vücudun 
akut ve kronik strese adaptasyonunda önemli rol oynarlar. 

Strese adaptasyonda katekolaminlere yardımcı olan diğer 
hormonlar ise glukagon, glukokortikoidler, büyüme hormonu, 
vazopressin ve anjiotensin II’dir.



Haftalık Akış
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Katekolaminler vücutta hormon ve nörotransmittör olarak 
fonksiyon görürler. Bu bileşikler adrenal medullada ve 
sempatik sinirlerde sentezlenirler. 



Haftalık Akış
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Haftalık Akış
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Adrenal medullada katekolaminleri sentezleyen hücreler 
“kromaffin hücreler” diye adlandırılırlar, çünkü bu hücreler 
potasyum dikromat ile kırmızı-kahverengi bir renge boyanırlar.

Bu hücreler adrenal medulla dışında kalp, karaciğer, böbrek, 
gonadlar, postganglionik sempatik sistemin adrenerjik

nöronlarında ve merkezi sinir sisteminde de bulunurlar.



Haftalık Akış
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Adrenal medullada sentezlenen başlıca katekolamin Epinefrin 
iken (toplam katekolaminlerin % 80’i-diğer %16 
norepinefrin,%4 dopamin) diğer kromaffin hücrelerinde 
sentezlenen başlıca katekolamin norepinefrindir (% 80’i)



Haftalık Akış
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Katekolaminlerin Sentezi

Katekolaminlerin sentezlendiği öncül bileşik tirozin amino 
asididir. Katekolaminlerin sentez mekanizması sentezi 
yapabilen bütün hücrelerde aynıdır. Sentezin ilk ve başlıca 
kontrol enzimi olan tirozin hidroksilaz tirozinin DOPA’ya
(dihidroksifenil alanin)hidroksilasyonunu katalizler. 



Haftalık Akış
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Dopa, sitoplazmik bir enzim olan dopa-dekarboksilaz tarafından 
dopamin’e(dihidroksi feniletilamin) dekarboksile edilir. 
Dopaminin hormon ya da nörotransmitör olarak kullanıldığı 
hücrelerde katekolaminlerin sentezi burada tamamlanır, 
depo veziküllerinde depolanır. 



Haftalık Akış
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Oysa adrenal medulla ve sinaptik sinir uçlarında, dopamin
epinefrin ve norepinefrin sentezi için ara üründür. Dopamin
bu hücrelerde (kromaffin hücreleri ve noradrenerjik
nöronlarda) depo veziküllerine alınır.Bu depo vezikülleri bakır 
ve askorbik asit bağımlı bir enzim olan dopamin-B-hidoksilaz
enzimi tarafından norepinefrine çevrilir.

Noradrenerjik nöronlarda senetezlnen başlıça katekolamin
norepinefrindir.



Haftalık Akış
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Norepinefrinden epinefrin sentezini sağlayan fenilatenlamin-N-
Metil Transferaz(PNMT) stoplazmik bir enzimdir.PNMT 
sentezi adrenal korteksten salınan(intra adrenal portal yol) 

glukokortikoidler(kortizol) tarafından  uyarılır.



Haftalık Akış
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Tirozin-Dopa-Dopamin-Noradrenalin-Adrenalin



Haftalık Akış
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Katekolaminlerin Depolanması ve Salınımı

Adrenal medullanın kromaffin granülleri katekolaminlerin
sentezini, veziküle alınmasını, depolanmasını ve salgılanmasını 
sağlayabilen organellerdir. Katekolaminler granüllere aktif 
transportla taşınır ve ATP ile birlikte (hormon/ATP oranı 
4/1’dir) depolanır. Norepinefrin de depo granüllerinde 
depolanır..



Haftalık Akış
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Adrenal medullanın sinirsel uyarımı sonucu, depo granülleri 
hücre zarı ile füzyona girerek içeriği olan epinefrin, 
norepinefrin ve diğer bileşikleri hücre dışına boşaltırlar. Diğer 
ekzositoz olayları gibi katekolaminlerin salınımı da kalsiyum 
bağımlıdır.

Katekolaminlerin salınımı kolinerjik ve Beta-adrenerjik
etkenlerle uyarılır; alfa-adrenerjik uyarı ise salınımı inhibe
eder. 



Haftalık Akış
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Salınımdan sonra katekolaminlerin nöronal geri alınımı, 
hormonal veya nörotransmitör aktiviteyi çabuk sonlandırmak 
ve bu molekülleri tekrar kullanabilmek bakımından önemlidir.

Sempatik sinirlerin aksine, adrenal medulladan salınan 
katekolaminler geri alınmaz. Bu katekolaminler dolaşımla 
hedef dokulara (karaciğer, kas gibi) giderler ve hızla metabolize
edilirler.



Haftalık Akış
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Katekolaminlerin Yıkımı/Metabolizması

Epinefrinin çok az bir kısmı idrarla atılabilir. Katekolaminlerin
aktif formlarınının biyolojik yarı ömürleri çok kısa olup, 10-30 
sn içerisinde inaktive edilirler. Katekolaminlerin
inaktivasyonu iki enzim tarafından katalizlenir:

1. Katekol-O-metil transferaz (COMT)

2. Monoamin oksidaz (MAO)



Haftalık Akış
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İdrarda epinefrin ve norepinefrinin ana metaboliti
VMA(vanilmandelik asit), dopaminin ana metaboliti ise 
homovanilik asittir. VMA ve metanefrinlerin idrardaki 
derişimleri feokromasitoma hastalarında artar. 



Haftalık Akış
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Katekolaminlerin Etki Mekanizması

Katekolaminler etki edecekleri hücrelerin yüzeylerindeki zarsal 
reseptörlere bağlanarak etkilerini gösterirler. Dopaminerjik, 
alfa-adrenerjik ve beta-adrenerjik olmak üzere 3 tip 
katekolamin resertörü bulunur. Bu reserptörler hormnona
afinitesi, dokulardaki dağılımı, hücre içi etki mekanizması ve 
çeşitli agonist ile antagonistlerin verdikleri cevaplar yönünden 
çeşitli alt gruplara da ayrılırlar.



Haftalık Akış
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Katekolaminlerin Biyolojik Etkileri

Katekolaminler vücudun fiziksel strese adaptasyonunu 
sağlayarak, “fight or flight”cevabı için hazırlarlar.

Ana etkileri, 

1) Kardiyovasküler etkiler,

2) Solunuma etkileri ve

3) Metabolik etkileri şeklinde gruplandırılabilir



Haftalık Akış
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Reseptör                 Doku                                                    Etki

D1 Vasküler düz kas                                           Gevşeme

D2 Laktotrop hücreler                                       prolaktin salgısı ↓

alfa1 Vasküler düz kas. (arterioller)                      Kasılma

İntestinal düz kas Kasılma                            Kasılma

İntestinal-üriner sfinkterler Kasılma

İris (radyal kas)                                               Kasılma

Deri (Piloerektör kas)                                    Kasılma

Deri (Ter bezi)                                                  Salgı

alfa2 Pankreatik b hücresi (NA, A)                       insulin salgısı ↓

Vasküler düz kas (deri, A)                            Kasılma

Vasküler düz kas (venler, NA,A)                  Kasılma



Haftalık Akış
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Reseptör                 Doku                                                Etki 

beta1 Kalp (NA, A)                                 atım hızı, iletim hızı,

kasılabilirlik,kalp debisi ↑

Böbrek (NA)                                 renin salgısı ↑

Beyaz adipoz doku                      Lipoliz

beta2 Vasküler düz kas (A)                    Gevşeme

Bronş düz kas. (A)                        Gevşeme

İskelet kası (A)                              Glikojenoliz

Pankreas alfa hücresi (NA, A)     glukagon salgısı ↑

Karaciğer (A)                                 Glikojenoliz ve   

glukoneogenez

beta3 Beyaz adipoz doku                       Lipoliz

Kahverengi adipoz d.                   Termogenez



Haftalık Akış
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Kardiyovasküler etkileri: 

Katekolaminler kalbin kontraksiyonunu hız ve gücü açısından 
arttırarak kardiak çıkışı (output) hızlandırırlar (B1etki). 

Deri, gastrointestinal kanal ve böbrekte kan akımını azaltan 
(alfa2-bağımlı arteriol kasılması sonucu) katekolaminler; iskelet 
kasında, kalp damarlarında ve beyin damarlarında kan 
akımını hızlandırırlar (beta2-bağımlı vazodilatasyon). 

Bunun sonucu gözlenen net etki kan basıncı ve periferal direncin 
artmasıdır.



Haftalık Akış
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Solunuma Etkileri

Katekolaminler bronşlardaki düz kasları gevşemesine 
(beta2etki)neden olarak hava yollarının direncini azaltırlar. 
Kardiak çıkışın uyarılması ve pulmoner düz kasların gevşemesi 
sonucu akciğerlerdeki kan akımı hızlanır, kanın 
oksijenasyonu artar. 



Haftalık Akış
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Metabolik Etkileri: 

Katekolaminler enerji elde edilen substratların hızla kana salınını
temin ederler. Beta2 etki ile uyarılan glukoneogenez ve 
glikojenoliziz sonucu karaciğerden kana glukoz salınır. İskelet 
kasında beta 2-etki ile glikojen yıkımı hızlnanır ve kana sallınan
laktik asit glukonogenez için karaciğere taşınır. 



Haftalık Akış
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Yağ dokusunda ise b1 etki ile lipoliziz artar ve dolaşıma yağ asidi 
salınımı hızlanır. Katekolaminle glukagon salınımını arttırır 
(beta2), insülin salınımını azaltırlar (alfa2 etki). Böbrek 
arteriollerinin kasılması ile (alfa1 etki) idrar oluşumunu 
azaltır,enerji kaynağı bileşiklerin idrarla atılımını azaltırlar.



Haftalık Akış İlaç olarak katekokaminler
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Katekolaminler,  kan-beyin bariyerini,  (beyin  kapilleri etrafında 
endotel hücre tabakası) geçemeyen ilaçlardır. 

Adrenalin ,Noradrenalin,  Dopamin,  Dobutamin,  İzoprenalin
(isoproterenol)katekolamin grubu sempatomimetik
ilaçlardandır.  Bu ilaçların bazıları doğal bazıları ise sentetik
katekolamindir.  



Haftalık Akış
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• Adrenalin                     α- ve β-agonisti

• Noradrenalin (NA)     α-agonisti

• İzoproterenol (İPT)     β-agonisti

• Dopamin beta-1 agonisti

Adrenerjik sinir   

ucundan NA salıverir

Dobutamin beta-1 agonisti



Haftalık Akış Adrenalin
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Klinikte yaygın kullanılır. Günümüzde sentetik preparatları 
daha çok  kullanılmaktadır.

Düşük  dozlarda  β  reseptörlere yüksek dozlarda ise α 
reseptörlere etkilidir. 

Damar yapılarında alfa reseptör yoğunsa kasılma,beta 
reseptör yoğunsa genişleme yapar.



Haftalık Akış Adrenalin Etkileri 
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Yüksek dozlarda kullanıldığında,  kalp  hızını, sistolik arter 
basıncını ve kardiak outputu artırır. 

Metabolizmayı hızlandırır. 

Glukonegenezi artırarak ve insülin salımını azaltarak 
hiperglisemiye neden olur. 

Lipolize neden olarak dolaşan ketoasitleri artırır. Genelde 
plazma kolesterol, fosfolipit ve düşük dansiteli lipoprotein
konsantrasyonunu artırır. 



Haftalık Akış
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Kan laktat düzeyini artırır. 

Serum potasyumunu düşürür. 

Uterusu gevşetir. 

Sindirim kanalı ve mesane düz kaslarını gevşetir. 

Sfinkterleri daraltır.



Haftalık Akış Adrenalinin Endikasyonları
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Kardiak arrest sırasında düşük cevaplı ventrüküler taşikardi, 
ventrüküler fibrilasyon ve asistolüde, 

Şiddetli anafilaktik reaksiyon ve anafilaktik şokta,  

Kronik açık açılı glokom tedavisinde (göz içi basıncının artması), 

Bronkospazm tedavisinde, 

Lokal anesteziklerin etki süresini uzatmak amacıyla kullanılır. 



Haftalık AkışAdrenalinin Yan Etkileri
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Taşikardi, palpitasyon(çarpıntı), hipertansiyon, 

Baş ağrısı, 

Alerjik konjonktuvit, konjonktivada kanlanma, 

Periferik damar hastalığı olan hastalarda,  doku kanlanmasında 
azalma yan etkileri arasındadır



Haftalık Akış Kontrendikasyonları
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Myokard enfarktüsü,  

Angina pektoris,  

Hipertansiyon, 

Hipertroidizm, 

Genel anesteziklerden Halothon ile birlikte uygulanması 
kontrendikedir. 



Haftalık Akış Noradrenalin
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Alfa  adrenerjik reseptörler üzerine etkilidir.  Damar düz kaslarını  
kasar, kan basıncını yükseltir ve kalbin atış sayısını azaltır(düşük 
dozlarda).  

Noradrenalin anestezi sırasında gelişen hipotansiyon  ve  şokta 
intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. Uygulama  dikkatle  
yapılmalı, küçük  venler kullanılmamalı  ve  nekroz 
oluşturabileceğinden cilt altına kaçırılmamalıdır. Ayrıca koroner 
iskemi ve kalpte fibrilasyon gelişebilir. 

Noradrenalinin yan etkisi ve kontrendikasyonları adrenaline benzer



Haftalık Akış Dopamin
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Diğer  sempatomimetik ilaçlardan farklı olarak renal ve 
mezanterik damarlarda dopamin reseptörleri aracılığıyla 

dilatasyon oluşturur. Kalbin kasılma gücünü artırır. 



Haftalık AkışDopaminin Endikasyonları
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Kardiyojenik şok,   Septik şok, 

Bazı kalp yetmezliklerinin tedavisinde  kullanılır,  ancak 
pulmoner arter basıncını artırdığı için sağ kalp  yetmezliği, 
pulmoner hipertansiyonda kullanımı önerilmez. 

Oligürik böbrek yetmezliğinde  ya da  bu riski taşıyan 
hastalarda koruyucu amaçla kullanılır.  



Haftalık Akış
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Dopaminin Yan Etkileri :

Taşiaritmi, Ventriküler taşikardi, 

Bulantı yan etkilerindendir. 

Uygulamada iskemik ekstremite nekrozuna yol  açabilir. iskemi
fark edildiğinde Phentolamin gibi alfa blokerin başlanması 
ekstremite nekrozunu önler. 



Haftalık Akış İzoproterenol
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Sentetik katekolamindir. Etkili  sempatomimetik ilaçtır.β1,β2
reseptörleri  uyarır. 

Kalp hızını, sistolik arter basıncını ve myokardial kasılmayı  
artırır. 

Solunum yolları ve sindirim kanalı düz  kaslarını  gevşetir. 

Oral  yolla  kullanılmaz. Parenteral ve inhalasyon yoluyla 
uygulanır. 



Haftalık Akış
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İzoproterenol Endikasyonları

İntravenöz ve aerosol şeklinde bronkodilatasyon sağlamak,  

Tam kalp bloğunda kalp hızını artırmak, 

Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda,  pulmoner vasküler
direnci azaltmak amacıyla kullanılır. 

İstenmeyen etkileri, adrenaline benzer.



Haftalık Akış Dobutamin (Dobutrex)
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Sentetik katekolamindir. Sistolik kalp yetmezliğinde tercih  
edilir. 

İnfüzyon şeklinde kullanılır.

Kalp cerrahisinde, düşük debi durumlarında çok sık kullanılır.

Yüksek dozlarda taşikardi ve aritmi görülebilir.

Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda tercih edilebilir. 



Başvurulan Kaynaklar
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