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. گیردهاي قلبی عروقی مورد استفاده قرار میدر بیماري رسانى عضالنىده قلبى و خون با تعدیل برونبتا بالکرها  

را دارند.  هدف بر برخی از اعمال مغزي و عضالنی  مغزي و امکان تاثیرگذاريمواد توانایی عبور از سد خونی ـ این 

ر و تأثیر آن دافراد استرسی بتا بالکرها از جمله پروپرانولول بر حافظه کوتاه مدت  اصلی این مطالعه بررسی اثرات

  است. تغییرات تمرکز آزمایش شوندگان 

. آزمایش شوندگان همگی از تحصیالت دانشگاهی استرسی مورد آزمایش قرار گرفتند دراین پژوهش سی فرد

و با پزشکی سال قرار داشته و از بین افرادي که توسط متخصصان روان 21-40بوده و در رده سنی برخوردار 

هاي نرم افزاري مورد نیاز، تحت آزمایش قرار از بررسی قدرت انجام تست رضایت کتبی معرفی شده بودند، پس

  اند.گرفته

ـ    عنوان شاهد وه. مرحله اول باجرا درآمدهآزمایشات در دو مرحله ب مرحلـه دوم بـا   عمـل آمـد و   هبا کـاربرد پالسـب ب

از مصـرف مـاده مـورد نظـر      قسـمت قبـل و بعـد    . هریک از مراحل از دوانجام گرفت 10mgاستفاده از پروپرانولول 

  شوداي در نظر گرفته میها فاصله زمانی شصت دقیقهیابد که بین آنتشکیل می
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 مقدمه- 1- 1

اند که این اثرات ها، داراي اثرات جانبی متعدديداروهاي مختلف ضمن اثرات مستقیم بر روي بیماري  

 صور مختلف ظاهر شوند حتی در برخی موارد یک دارو ممکن است ضمن کاربردممکن است به

کننده بتا گیرد. بتابالکرها یا داروهاي بلوکه دلیل اثرات جانبی مورد استفاده قراراختصاصی تنها به

باشند. این داروها آدرنرژیک، درمان مؤثر و بادوامی براي انواع مختلفی از اختالالت قلبی و غیر قلبی می

شوند. چهار هاي بتا آدرنرژیک میهکنند و باعث جلوگیري از تحریک گیرندهاي بتا را بلوکه میگیرنده

عنوان پروپرانولول به )در مناطق مختلف بدن وجود دارند. 4βو  1β  ،2β  ،3βزیر گروه از بتا رسپتورها (

کنندگی دلیل بلوکهگیرد ولی بههاي قلبی و عروقی مورد استفاده قرار میداروئی در درمان برخی بیماري

   ها نیز موثر است.از انواع استرس ر برخیرسپتورهاي بتا آدرنرژیک در تغیی

 1964پروپرانولول اولین داروي مسدودکننده بتا است که توسط دکتر سیر جیمز کشف شد و در سال    

صورت رسمی تولید شد و علم پزشکی مربوط به قلب و عروق را تحت نام تجاري ایندرال و پرانول به

کرد صحیح حافظه است. حافظه فرآیندي است که به وسیله تغییر داد. یادگیري توسط انسان متضمن عمل

گردد. قشر مغز، آمیگدال و به خصوص هیپوکامپ آن اطالعات، کدگذاري، ذخیره و بعداً یادآوري می

سازي حافظه فضایی دارند. ایجاد تغییرات مورفولوژیکی سیناپسی پایدار نقش اساسی در تشکیل و ذخیره

هاي داخل سلولی مسئول تغییرات باشد. مکانیسمدگیري و حافظه میخصوصا در هیپوکامپ، اساس یا

هاي ثانویه نظیر یون کلسیم و آدنوزین  هاي پیک و حافظه دربرگیرنده دخالت سیناپسی مربوط به یادگیري
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باشد. تغییر در غلظت داخل سلولی این مواد تحت تاثیر عوامل متعددي قرار  مونوفسفات حلقوي می

گیرد و داري اطالعات (درجه ثبات) صورت میندي حافظه هم از دیدگاه مدت زمان نگهبگیرد. طبقه می

 Short –termداري اطالعات: حافظه کوتاه مدت (هم از دیدگاه زمانی. از دیدگاه مدت زمان نگه

Memory) حافظه بلند مدت ،(Long-term Memory حافظه کوتاه مدت با قشر مغز در ارتباط .(

-زمانی حافظه گذشتههاي بیشتري از جمله دستگاه لمبیک.از دیدگاه لند مدت با قسمتاست و حافظه ب

) Prospective) به توانایی یادآوري اطالعات از گذشته حافظه آینده نگر (Retrospectiveنگر (

 است.  توانایی به یاد آوردن برنامه هایی که در گذشته و براي آینده صورت گرفته

  بتابلوکرها -2- 1   

داروهاى آنتاگونیست رسپتورهاى بتاآدرنرژیک از نظر بالینى بسیار مورد توجه هستند که به خاطر    

باشد. فرضیه  کارآئى آنها در درمان هیپرتانسیون، بیمارى ایسکمیک قلبى و برخى انواع آریتمى مى

Ahlquist رژیک آلفا و بتا ها از طریق فعال شدن رسپتورهاى آدرن مبنى بر اینکه اثرات کاته کوالمین

شود، محرك اولیه براى سنتز و ارزیابى فارماکولوژیک داروهاى مسدود کننده بتا آدرنرژیک  اعمال مى

 Powell, 1958بود ( Dichloroisoproterenolاى که ساخته شد،  بود. در این راستا اولین فرآورده

& Slater .(ي رسد که استفاده ظر مىن با این وجود ترکیب مذکور یک آگونیست نسبى است و به

تالش  1950 يو همکاران او در اواخر دهه Sir James Blackخطر بالینى از آن مقدور نیست.  بى

ساخته شده توسط آنها   زیادى را صرف ساخت داروهاى جدید نمودند. اگرچه اولین آنتاگونیست

)Pronethalolپیدا نکرد، ولى پروپرانولول  ها کاربرد چندانى ) به خاطر ایجاد تومور در تیموس موش

پروپرانولول یک آنتاگونیست بتا آدرنرژیک ). & Black, 1962 Stephenson( ساخته شدمدتى بعد 
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هاى بعدى در جهت ساخت  . تالش)1-1(شکل  باشد رقابتى است که فاقد فعالیت آگونیست مى

ى از قبیل تمایل های به ویژگى شده است که با توجه هائى منجر هاى دیگر به سنتز فرآورده آنتاگونیست

)، بلوك رسپتورهاى آلفا Intrinsicزا ( ، فعالیت سمپاتومیمتیک درون 2β و 1βنسبى به رسپتورهاى 

آدرنرژیک، اختالف در حاللیت در چربى و خصوصیات فارماکوکینتیک عمومى قابل افتراق هستند. 

ب آنتاگونیست بتا آدرنرژیک مناسب در اهمیت بالینى دارند و به انتخاي برخى از این وجوه مشخصه

  کنند. هر یک از بیماران کمک مى

   

  افرم اسکلتی پروپرانول، نخستین نمونه کلینیکی از بلوك کننده بت -1-1شکل

سیر وقایع نشان داده است که میزان استفاده بتابلوکرها در افراد سالخورده سالیانه رو به افزایش     

(به ویژه  که بتابلوکرهانیویورك تایمز گزارش داد  2005نوامبر14در). smith et al, 2004( است

atenolol( میلیون تجویزي در  44با ط پزشکان در آمریکاهاي دارویی توساز بین بیشترین تجویز شده

  ).Berenson,  2005( عنوان چهارمین داروي تجویز شده شناخته شدبه سال

  نمونه هایی از بتابلوکر -1- 2- 1

    Acebutolol, Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Nadolol, Nebivolol  و 

PropranololهستندMayo clinic staff, 2008) (تابالکرها ضمن داشتن خواص . هر یک از این ب
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  اختصاصی خود ، همانند سایر داروها عوارض خاص خود را نیز دارند .

  

  

  ساختار شیمیایی چند نمونه از بتابلوکرها -2-1شکل 

  انواع گیرنده بتا -2- 2- 1

هاي بتا یک گیرنده نوع گیرنده بتا یعنی بتا یک، بتا دو و بتا سه داریم . در سیستم سمپاتیک سه    

)1β2هاي بتا دو (ر قلب و کلیه قرار دارند. گیرنده) به صورت عمده دβ اغلب در ریه، دستگاه (

) 3βعضالت صاف جدار عروق و عضالت اسکلتی وجود دارند. گیرنده بتا سه ( گوارش، کبد، رحم،

 شود.هاي چربی مشاهده میدر سلول
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   مکانیسم اثر -3- 2- 1

هاي هاي بتا آدرنرژیک در پایانهرژیک با جلوگیري از تحریک گیرندهدرنداروهاي مسدود کننده بتا آ    

دهد. این داروها تحریک سمپاتیک قلب و ی سمپاتیک فعالیت قلب را کاهش میعصبی سیستم عصب

شوند. بنابراین را باعث مین قلب، انقباض قلب و برونده قلبی کاهش فشار سیستولیک، تعداد ضربا

تا آدرنرژیک براي درمان آنژین صدري، کنترل ریتم غیر طبیعی قلب و کاهش داروهاي بلوك کننده ب

حال، این داروها ممکن است باعث انقباض برونش گیرد. با اینفشار خون باال مورد استفاده قرار می

  نوع  فقط یک داروها  . اگر ایننفسی باید مراقبت الزم اعمال شودبنابراین در بیماران با شرایط ت ،شوند

  هاي گیرنده  و هم  یک -بتا   هاي گیرنده  هم  که  صورتیو در   ها انتخابیآن بتا را مسدود کنند، به  گیرنده

  شوند. بعضی می  نامیده  کنند، غیر انتخابی وجود دارند) را مسدود  جز قلب به  هاییدربافت  دو (که -بتا 

  با افزایش کنند و را مسدود می  یک - بتا   هاي گیرنده  کم بتا با مقادیر  هاي گیرنده  هاي مسدود کننده از

  کنند.  دو می - بتا  انسداد گیرنده  به  مقدار، شروع

شوند و رسپتورهاى بتا دو در  ها و نسج چربى یافت مى یک اساساً در قلب، کلیه -رسپتورهاى بتا      

انتخابى باشند. توانند انتخابى یا غیر مى ابلوکرها قرار دارند. بنابراین عوامل بت ها و شریان کبد، برونش

نمایند، حال آنکه  صورت توأم بلوك مى دو را به -یک و بتا  -داروهاى غیرانتخابى رسپتورهاى بتا 

 -دو را بلوك کنند. اگرچه بلوك خالص بتا  -یک یا بتا  -توانند رسپتورهاى بتا  بتابلوکرهاى انتخابى مى

هاى رسپتورى  وجود ندارد، بتابلوکرهاى انتخابى بیشتر بر یکى از محلدو بدون همپوشانى  -یک یا بتا 

  ).کتاب فاماکولوژي پایه و بالینی کاتزونگ(  تنددو مؤثر هس -یک یا بتا  -  بتا
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  اختالفات فارماکولوژیک -4- 2- 1

تور ، انتخابی بودن براي رسپمیزان حاللیت در چربی ها در سه مورد اختالف اساسی دارند:این دارو    

  ).ISAمیمنیکی (توو فعالیت اینترینسیک سمپا )کاردیوسلکتیویتی (آدرنرژیکبتایک 

  حاللیت چربی- 1 - 4-- 2- 1

بطور  تر هستند،هایی که لیپوفیکآن ابلوکرها از نظر میزان حاللیت در چربی متفاوت هستند.بت     

ند و نیمه عمر پالسمایی کمتر و شوها وارد مغز مییشتر این داروب شوند.وسیعی در کبد متابولیزه می

ابلوکرهایی که کمتر در چربی حل می شوند، این داروها ت زمان فعالیت کمتري دارند. از بتمد

نتیجه نیمه عمر پالسمایی و مدت در شوند.داشته و عمدتاً توسط کلیه دفع میمتابولیسم کبدي کمتري 

عالوه کمتر وارد مغز شده و به تري هستند.ارند و داراي غلظت پالسمایی پایدزمان فعالیت بیشتري دار

  کمتري دارند.C.N.S عوارض جانبی 

هاي نپبوتولول و کارودیول در بیماري هاي بیشتر محلول در چربی (لیپوفیلیک) پرویرانولول،از دارو    

ولول هاي محلول در چربی متوسط که متوپرولول، پروندولول و تیماز دارو شوند.کلیوي ترجیح داده می

، سلیپرولول، (لیپوفوبیک) آتنولول، تباکسولول، کارتلول هاي کمتر محلول در چربیاز دارو هستند.

   ).Habermann, 2008د (نشومی ادههاي کبدي استفول و نادولول که بیشتر در بیماريسوتال اسمولول،

  استرس - 3- 1

 انسان زندگی جدایی ناپذیر جزء که چرا د،دارن آشنایی استرس يواژه با افراد تمامی تقریباً امروزه     

 و بیکاري ،غیرمترقبه حوادث نزدیکان، رگ. ماست مواجه زاتنش هايموقعیت با کودکی از انسان و شده

 منابع کهاین وجود با. نجامندامی استرس به ایجاد که هستند هاییموقعیت جمله از متعدد، هايناکامی
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را اتخاذ کرد و از تأثیرات  مؤثر مقابله هايراهتوان می آن شناخت با ولی برد، بین از تواننمی را استرس

 مفهوم که آنجا از ولی شده، ترجمه روانی فشار و تنیدگی به فارسی در »استرس«. منفی آن کاست

 بر عالوه .است شده ي استرس استفادهگیرد در اینجا از خود کلمهدر بر نمیرا به طور کامل  استرس

  .دارند آشنایی آن فارسی هايمعادل از بیش،  »استرس« مفهوم و معنا با مردم ربیشت این،

به دلیل ها (ي انسان در برابر آنزا و کاهش توان مقابلهعوامل تنشعصر حاضر به دلیل گسترش  در     

که تحت تأثیر عوامل  ، چرااي پیچیده و بزرگ تبدیل شده استاسترس به پدیده گی)تغییر سبک زند

توان از انجامند، میهایی که به استرس میترین پدیدهها قرار دارد. از مهمتعدد و تعامل میان آنم

 ، تحوالت روزافزون و سریع علم وصنعتی شدن ،ه شهرهاي بزرگ یا کشورهاي بیگانهت بمهاجر

ر نقش ، تغییدم پایبندي به آداب و رسوم گذشته، تغییر روابط خانوادگی، ع، افزایش جمعیتريفناو

اي، فقر، هاي هستهدرمورد جنگ ، اضطرب فراگیرخانواده، گسستگی روابط خانوادگی، جنگاعضاي 

 & ,.Fridenberg, E( و اجتماعی نام برد هاي فرهنگیاي مزمن و تغییر ارزشهمعلولیت، بیماري

Lewis, R, 1993.(   

 افراد تمامی که است الزم براینبنا است، بشر زندگی ناپذیر جدایی بخش استرس که است بدیهی       

 يزمینه توانمی ي استرسایجادکننده عوامل شناخت با .باشند آن آشنا با مقابله راهبردهاي و هاراه با

 مشکالت کاهش و بازداري براي زمینه را اجتماعی، هايحمایت مختلف صور کرد.  مهیا را آن با مقابله

 و سن فرد، شخصیتی هايویژگی آن، نوع زا، تنش يواقعه شدت .کند می فراهم روانی و عاطفی

  دارند. تأثیر مقابله روش اتخاذ در که هستند متغیرهایی ترینمهم از گذشته، تجارب

 که هستند رویدادهایی جمله از طالق، و مزمن هايبیماري زلزله، ،سیل عزیزان، مرگ مانند حوادثی     

 فرد روانی و جسمانی وضع بر رویدادها از ايپاره تأثیر میزان .نندکمی استرس ایجاد افراد بیشتر در تقریباً
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 از ناشی استرس رسدمی به نظر مثال، براي .متفاوت است هادوره سایر با زندگی از خاصی هايدوره در

 همچنین. گذاردمی تأثیر افراد روانی سالمت بر زندگی هايدوره سایر از بیش کودکی در والدین مرگ

  .ابدیمی افزایش نوجوانی در معموالً والدین با تعارض از یناش استرس

 رویدادهاي ارزیابی در افراد باشد، داشته مهمی نقش فردي سازگاري در تواندمی استرس به واکنش     

 کاهش رانآ و کنندمی پیدا سازش استرس با متفاوت هايگونه به آنان .تفاوت دارند یکدیگر با زاتنش

 طوريبه دارند، تأثیر استرس با فرد سازگاري نتیجه در و ارزیابی در نیز شخصیتی هايیویژگ .دهندمی

 یک وقوع دهند.می نشان واکنش متفاوت کامالً ايگونه به رویداد مشخصی مقابل در فرد دو گاه که

 یروان و جسمانی هايبیماري سایر افسردگی یا شدید، اضطراب بروز سبب فردي در تواندمی رویداد

 او رفتار در یا باشد نداشته منفی چندان تأثیر دیگري فرد بر است ممکن رویداد همین کهدرحالی شود،

  .کند ایجاد جزئی تغییري

 تعریف استرس-1- 3- 1

 و هاظرفیت با شرایط این که شودمی روروبه شرایطی با زندگی یا کار محیط در فرد کههنگامی    

 آن به که شودمی درونی هايکشمکش و تعارض ،تعادل عدم دچار د،هماهنگی ندار وي کنونی امکانات

است  کرده مواجه چالش با را شناسان روان که است چندبعدي و پویا ايسازه استرس گویند.می استرس

 دارد اشاره اجسام بر شده وارد بیرونی فشار مقدار به و دارد ریشه مفاهیم مهندسی در استرس .

)Wong, 1990.( شده ارزیابی تنش آن در که است محیطی و شخص بین اختصاصی يرابطه استرس، 

 Lazaurus & Folkman) . دهدمی قرار خطر معرض در را او سالمتی و رفته فراتر فرد امکانات حد از

 محیط شخص و بین زاتنشي رابطه به استرس که شودمی تأکید نکته این بر تعریف این در (1986
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- می مبتال جسمانی و روانی مشکالت به است، ناتوان وضعیت این با مقابله از فرد وقتی و دارد اشاره

  .شود

 ،شناخت در را تغییراتی تواندمی که شوداطالق می محرکی به استرس اصطالح اخیر هايدهه در    

 این را ) استرس1997استپ توي ( ).Davidson & Neal 1990( کند ایجاد فیزیولوژي و رفتار هیجان،

 واجتماعی فردي هايتوانایی از فراتر فعالیت یک به مربوط الزامات که هنگامی :است کرده تعریف ونهگ

 در که فردي براي رانندگی مثال براي .گویندمی استرس آن به که شوندمی ارائه هاییپاسخ است، افراد

 رانندگی ،تجربه باي راننده براي درحالیکه شود،می محسوب زاتنش شرایط از یادگیري است، حال

  .رودمی شمار به آسان بسیار فعالیتی

  نشانگان استرس  -2- 3- 1

 با که تغییراتی یا وقایع به فرد پاسخ. زاست تنش عامل یک به ارگانیسم پاسخ استرس، نشانگان    

 رفتاري، عاطفی شناختی، چند واکنش یا یکها واکنش این . است مخالف و متضاد او اجتماعی موقعیت

ها پاسخ این از بعضی .کنندمی بروز تأخیر با یا درنگبی هاواکنش این .دارند پی در را جسمانی و

 ,Carnick et al( جنسی تمایل عدم و اضطراب افسردگی، خواب، اختالل باال، فشارخون  :از عبارتند

1983 .(  

  شیوه هاي مقابله  -3-3- 1 

 اصطالح این. گویندمی مقابله يشیوه زندگی، در موجود هايساستر با فرد يمواجه چگونگی به    

   :)1993(همکاران و راجر نظر به .گیردمی قرار استفاده مورد استرس منبع با هاي مبارزه روش براي

  :از عبارتند مقابله راهبردهاي ترین مهم
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Beta-blockers for cardiovascular disease by modulatingcardiac output and 

Muscleperfusionused. This material may influence the ability tocross the blood-

brain barrier and brain some exercise and have some muscle.The main objective of 

this study was to investigate the effects of beta-blockers such as propranolol on 

short-term memory test, those who are the subjects of stress and its impact on the 

Concentration 

In this study, thirty patients were tested stress Test subjects were all college 

educated and between the ages of 40-21years and among those who were 

introduced by the psychiatrists and the written consent Evaluation of soft ware 

testing requirements, have been tested The experiments were conducted in two 

stages. 

As the first stage and the second stage was performed using Plaseb was performed 

using propranolol 10mg Each stage consists of two parts, before and after taking 

the substance in question is a sixty-minute interval between the mis considered. 
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