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 مطالبی که در این جلسه با آن آشنا می شوید: 

 CNSسیستم  •

 یونی کانال های •

 ترنسمیترهای مغز نورو •

 

 فارماکولوژی  نهم جلسه

CNS  معرفی و انواع گیرنده ها : 

 1401-1400ویژه آزمون دکتری تخصصی سال 

 به روزرسانی شده منطبق بر  

 1399آزمون دکتری تخصصی سال 

 

 گروه آموزشی دکتر جاویدی 

 زینه شرعا حرام است. بدون پرداخت ههرگونه کپی، برداشت، و استفاده گروهی یا 

 لطفا تاریخ های هر دور مطالعه خود را در جدول زیر وارد کنید 
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 نیمح آغاز می کهمانند جلسات قبل، این جلسه را نیز با معرفی چند اصطال

 منبع  طریقه فعالیت سم  نوع کانال

 های سدیمی  کانال دریچه وابسته به ولتاژ 

 ( puffer fishبادکنکی )ماهی رج از خابلوک  ( TTXترودوتوکسین )

 عقرب غیرفعال کردن آهسته سم عقرب آلفا 

 قورباغه کلمبیایی فعال کردن آهسته، تغییر فعالیت ( BTXاکوتوکسین )باتر

 های پتاسیمی کانال

 عقرب کلسیم بلوک کانال پتاسیمی » کوچک فعال شده به وسیله پامین آ

 زنبور عسل وسیله کلسیم« »بزرگ فعال شده به بلوک کانال پتاسیمی وتوکسینیبدکار

 مار بلوک تأخیری اصالح گر  دندروتوکسین 

 کلسیمی  های کانال

 حلزون مخروطی اقیانوس  Nبلوک کانال نوع  کونوتوکسین   - امگا

 عنکبوت با تار قیفی شکل   Pبلوک کانال نوع  اگاتوکسین 

 ه نیکوتینی استیل کولیندریچه وابسته به لیگاند گیرند 

 مار دریایی آنتاگونیست غیرقابل برگشت آلفا  -بونگاروتوکسین 

 گیاهان آمازون آنتاگونیست رقابتی توبوکورارین  - د

AGABAگیرنده 
1 

 گیاهان جنوب اقیانوس آرام  بلوک کانال  پیکروتوکسین

 گیاهان آنتاگونیست رقابتی بیکوکولین

 گیرنده گلیسین 

 گیاهان هندی تاگونیست رقابتینآ کنین ی استر

AMPAگیرنده 
2 

 زنبور)بی عسل( کانال  بلوک فیالنوتوکسین

 اصطالحات با کاربرد باال برای یادگیری 

 های یونی گذرنده از غشاء که توسط تغییرات در پتانسیل غشا تنظیم می شوند  کانال های یونی وابسته به ولتاژ کانال

 
1 Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) 
2 α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) 
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گیرنده   هایی بین نوروترانسمیترها و  های یونی گذرنده از غشاء که بوسیله میان کنش  کانال ند کانال های یونی وابسته به لیگا

 . های آنها تنظیم می شوند

پروتئین  گیرنده گیرنده های متابوتروپیک با  شونده  جفت  مستقیم  Gهای  فعالیت  بواسطه  یا  نوروترانسمیترها  به    که 

و منجر ، پاسخ می دهند  Gپروتئین    -آنزیم    بر کانال های پونی یا با فعالسازیG پروتئین های  

 .گردندبه ایجاد پیامبرهای ثانویه قابل انتشار می

EPSP زه کننده پتانسیل غشاءپتانسیل های پس سیناپسی تحریکی؛ یک تغییر دپالری 

IPSP های پس سیناپسی مهاری؛ یک تغییر هایپرپالریزه کننده غشاء پتانسیل 

یک   تقلید سیناپسی  شیمیایتوانایی  فعالیتماده  از  تقلید  برای  طبیعیی  نوروترانسمیتر  برای   :های    معیاری 

 شناسایی یک نوروترانسمیتر فرضی 

 

 

 

 

 ولتاژوابسته به  .1

ها که ساختار پروتیینی دارند، حاوی  اند. این کانالبه تغییرات پتانسیل استراحت غشای سلول حساس   Na،K ،Caهای  ثل کانالم

های گیرند و جا به جا شدن اسیدهای پالر از هم فاصله میهای پالر هستند که با تغییرات پتانسیل غشا این اسید آمینههاسید آمین

ها نیز حرکت کنند و کل ساختار پروتیین شروع به تغییر شکل  ای ما بقی اسید آمینه شود که به صورت زنجیرهباعث میآمینه پالر  

   شود.باز شدن کانال می  کند و این تغییر شکل موجبمی

 های وابسته به ولتاژ سدیمی  کانال ❖
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(، در حالت معمولی دریچه داخلی  h( است و یک دریچه خارجی )mداخلی تر )  ک کانال سدیمی دو دریچه دارد که یک دریچه ی

 بسته و دریچه خارجی باز است. 

 

دهند و این اتفاق ناگهانی است  اسید های آمینه یونی تغییر موضع می،  رسدوقتی پتانسیل استراحت غشا به آستانه تحریک کانال می

کند و تا وقتی که م )خارجی( آرام آرام شروع به بسته شدن میریچه دوشود و دباز می  msدریچه داخلی در کسری از    در نتیجه

 آورند. های سدیم به داخل سلول هجوم میدریچه خارجی کامال بسته شود یون 

است و در حالت    Inactiveو در حالتی که دریچه خارجی بسته شده کانال    Activeدر حالتی که دو دریچه باز هستند کانال در حالت 

 است. Restیز کانال در پوزیشن معمولی ن

 دریچه خارجی در بیرون کانال )ولی در داخل سلول( است. ای است که در داخل کانال قرار دارد و نکته: دریچه داخلی دریچه

 ( را به تاخیر می اندازد. hباتراکوتوکسین بسته شدن دریچه خارجی)

شوند و زمانی که پتانسیل غشا به حالت  ( باز میKو    Caهای دیگر)  کانالکانال سدیمی باز و هم ارز آن    پتانسیل عملبا رسیدن   

 گردد. شود و کانال به حالت رست بر می( سریع بسته و دریچه خارجی آرام آرام باز میmچه داخلی)گردد دریاستراحت بر می
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   وابسته به لیگاند ها .2

کانال در نتیجه    شودوجب تغییر کانفورماسیون رسپتور مینشیند و مر این نوع کانال ملکولی تحت عنوان لیگاند روی رسپتور مید

 شود. باز می

 آیونوتروپیک  گیرنده های

 اشاره کنیم GABA یونی وابسته به لیگاند معروف می توانیم به گیرنده ی هااز کانال

این گیرنده دو جایگاه برای نشستن   دارد و بعضی از ساب یونیتها تکرار شونده هستند.  Subunitاین گیرنده پنج  

GABA  دارد )روی سابیونیت آلفا(. حضور یک ملکولGABA   برای باز

موجب حداکثر باز   GABAول  ک لشدن کانال کافی است و حضور دو م

شود. این گیرنده جایگاه های دیگری نیز دارد که می توانند فعالیت گیرنده را شدن کانال می

 برای فعال شدن کانال و باز شدن کانال ضروری است.   GABAتغییر دهند ولی حضور 

سم    و   پین ها، استروئیدهای آسنتتیک )اندوژن(وزهایی که در جایگاه های دیگر می نشینند شامل: باربیتورات ها، بنزو دیاملکول

 .پیکروتوکسین

  حضور داشته باشد، کانال باز نمی شود.  GABAبا اتصال پیکروتوکسین به جایگاهش حتی اگر  نکته:

 عبور دهنده یون کلر است. AGABAمی دانیم که گیرنده 

 گیرنده های متابوتروپیک (2
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را    دیگریشود یک ماشین  قتی فعال میه وگیرند

کنند و آن ماشین عملکردی  ر کنار خود فعال مید

 Gاین ماشین در واقع  شود.را در سلول موجب می

پروتئین است که می تواند از نوع تحریکی یا مهاری  

معموال روی یک کانال یونی اثر می   G-pro  .باشد

 ند. ک

شود و می 2Ca+کند و منجر به بسته شدن کانال  یاثر مسیمی های کلمعموال بر کانال  ←اگر تاثیرش روی کانال یونی مستقیم باشد 

شود  کند و موجب باز شدن آن میاثر می  K+های  و یا اینکه روی کانال  گیرد این عمل بیش تر در ناحیه پیش سیناپسی صورت می

 . که در ناحیه پست سیناپتیک رخ می دهد

 گذارد : به صورت غیر مستقیم روی کانال اثر می pro-Gگاهی 

G-pro  فعال شده اول یک سیستم آنزیمی را فعال می کند مثل آدنیات سیکالز وcAMP  تولید شده توسط آنزیم روی کانال اثر می

 گذارد و فعالیت آن را تغییر می دهد مثل گیرنده های آدرنرژیک 

 گیرنده ها: 

 از می شود.  با اتصال لیگاند به گیرنده کانفورماسیون گیرنده عوض و کانال یونی ب آیونوتروپیک: ✓

کند و آنها را باز یا بسته می  روی کانال یونی اثر میو    شودفعال می  pro-Gبا اتصال لیگاند به گیرنده،    متابوتروپیک: ✓

 .کند

 نتقال پیام عصبی در سیستم عصبی مرکزی ا
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 شود. انتقال پیام عصبی در یک سلول معموال با آزادسازی یک نوروترانسمیتر تحریکی آغاز می

)نوروترانسمیتر تحریکی( از سلول پیش سیناپسی یک سری کانال در سلول پس سیناپسی باز می شود و یون +  گلوتامات  با ریلیز  

وارد سلول می شود و به این ترتیب کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ کم کم شروع می کنند به باز شدن و اولین جاییکه کانال های 

Na بنابراین  .سون استابتدای آکشوند در  وابسته به ولتاژ باز میNa   در اول آکسون وارد سلول می شود و داخل را مثبت می کند و

 این موجب می شود کانال سدیمی مجاور نیز باز شود.  

در طول آکسون حرکت می کند تا به انتهای آکسون برسد و وقتی به انتهای آکسون رسید کانال های   پتانسیل عملبه این ترتیب  

موجب می شود که وزیکول های حاوی نوروترانسمیتر حرکت کنند و به انتهای    Ca+2باز می شوند و ورود  ژ کلسیمی  ه به ولتاوابست

و روی گیرنده ی خودش می نشیند و مراحل بعدی طی  وزیکولها با غشا ترکیب می شوند و نوروترانسمیتر آزاد . پایانه عصبی برسند

 به لیگاند فعال می شوند تا یک پیام عصبی منتقل شود.  نی وابستهال های یومی شود. پس مجموعه از کان

 وابسته به نوع ترانسمیتری که در انتها آزاد می شود پیام می تواند تحریکی یا مهاری باشد. 

هایی تیونود و کاش باز گیرنده داخل در کانالی که شودمی موجب نشینندمی خود یگیرنده روی وقتی که گلوتامات مثل: تحریکی

 عبور کند. Ca ،K  ،Naمثل 

 نامیده می شود.  EPSPپتانسیل غشا مثبت تر می شود و اصطالحا 

شود که کانال کلری باز شود و یون کلر نشینند موجب میمثل گابا و با حضور کمتری گالیسین که وقتی روی گیرنده میمهاری:  

 IPSPشود که اصطالحا  شود و سلول هایپرپالریزیشن میول منفی تر میداخل سل.  شودوارد سلول میکه یک یون خارج سلولی است  

 شود. نامیده می



 

 

 هرگونه کپی، برداشت، استفاده گروهی و یا استفاده بدون پرداخت هزینه، غیرقانونی و شرعا حرام می باشد.  8

 ( Pre synaptic inhibitionمهار پیش سیناپسی )

 Pre synaptic inhibitory Receptor)) رسپتورهای واقع در محل پیش سیناپسی با نقش مهاری

 آدرنرژیک  2αمثال: گیرنده ی 

تواند روی رسپتورهای خودش در نورون پس سیناپسی اثر کند و  شود هم میه عصبی آدرنرژیک آزاد میوقتی نوراپی نفرین از پایان

ریلیز  واقع در نورون پیش سیناپسی بنشیند و نهایتا    2αتواند سر ریز کند و روی گیرنده  هم اینکه مقدار اضافی نوراپی نفرین می

 کند. تر نوروترانسمیتر را مهار میبیش

 (Axo axonic synapsisسونیک )آکی آکسو سیناپس ها

در طول نخاع( وجود دارند. در این سیناپس گیرنده گاباارژیک بر  )این سیناپس فقط در نورون های حسی  

 !! روی نورون پیش سیناپسی قرار دارد و نه بر روی پس سیناپسی

تحریکی  GABA  قرارگیری نورون  گاباارژیک  ی  گیرنده  ورود    ،روی  پ  CLموجب  درون  نوروبه  ن  ایانه 

 گلوتاماتر ژیک می شود و پایانه نورون گلوتاماترژیک دیر تر نوروترانسمیتر های خود را آزاد می کند. 
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Retrograde Signaling 

یک نوع نوروترانسمیتر متفاوت وجود دارد    Signalingدر این نوع  

ترانسمیتر در همه جای بدن حضور دارد و همه جا فقط  که این نورو

 . یک نقش دارد

  این ترکیبات را ترکیبات کانابینوئید می نامیم.

کانابیس در واقع گیاه ماری جواناست که از آن حشیش را استخراج  

وژن تولید و روی این گیرنده  می کنیم. ما در بدن گیرنده کانابیس داریم و هم چنین ترکیباتی در بدن وجود دارند که به صورت اند

 ها اثر می کنند.

بر می گردد روی نورون پیش  نوروترنسمیتر )کانابینوئید ها( از نورون پس سیناپسی تولید می   Retrograde Signalingدر   شود و 

 چه زمانی این ترکیبات تولید می شوند؟   کند.سیناپسی اثر می

سمیتر کافی  پسی زیاد شود و نورون پس سیناپسی احساس کند که ریلیز نورو ترنزمانی ریلیز نوروترنسمیتر از نور ون پیش سینا

موجود در غشا خود، ترکیبات کانابینوئیدی را می سازد. این ترکیباتبه صورت   آنگاه نورون پست سیناپتیک از اسید آراشیدونیک   ،است

 ذخیره وجود ندارند! 

 : دو گیرنده برای این ترکیبات وجود دارد

1CB  2CB 

را انجام می دهد. که به این روش مهار رترو گرید می    gnalingRetrograde Siبیشتر در نورون پیش سیناپسی وجود دارد و    1CBکه  

 گویند. 



 

 

 هرگونه کپی، برداشت، استفاده گروهی و یا استفاده بدون پرداخت هزینه، غیرقانونی و شرعا حرام می باشد.  10

 نحوه انتقال پیام عصبی در طول سیستم اعصاب مرکزی 

 Hierarchical systemsسیستم سلسله مراتبی ( ۱

 زنجیره ای پشت سر هم فعال می شوند.در این سیستم نورون ها به صورت 

 . دست ست یا پا برسد به مغز و یا پیام حرکتی از مغز بهنی باید انجام شود مثال از انتهای در جاهایی که انتقال پیام در مسیر طوالد

ب کم دارند و اگر زاویه  است. آکسون بلند با انشعا   ۵۰m/sنورون ها همه، بلند و میلن دار هستند و معموال سرعت انتقال آنها بیش از  

 ود. آسیب( در این مسیر رخ دهد کل مسیر مختل می شای )

 Non-specific or diffuse Neuronal systemsسیستم غیر اختصاصی یا سیستم نورونی منتشر ( ۲

 -HT)  ( و سروتونینDAدوپامین )(  NEمثل نور اپی نفرین )  ییدر این سیستم نورون هایی وجود دارند که حاوی مونو آمین ها

ولی خوب، چون طول نورون    (s/m  0.5)    انتقال خیلی کمتر  کوتاه، بدون میلین، سرعت  این سیستم نورون ها معموال. در  هستند5)

 کوتاه است این سرعت انتقال بد نیست.

 

 

 اسیدهای آمینه ) گلوتامات، گابا، گالیسین(: گروه اول
 

 گیرنده ی اصلی است:  2 گلوتامات دارای

 دسته هستند:  ۳:که خود شامل گیرنده های آیونوتروپیک( 1
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1. (a-amino-3-hydroxy-5-methyl isoxazol-4-propionic acid) AMPA  

2. Kainic acid ( همانKainate ) 

3. (N-methyl-D-aspartate) NMDA  

ده ها توسط گلوتامات نیزفعال می نامگذاری این گیرنده ها براساس ترکیباتی هستند که آنها را فعال می کنند و همه ی این گیرن)

 شوند(

 گیرنده های متابوتروپیک :( 2 

 ( نشان داده می شوند. mGluRگیرنده های متابوتروپیک گلوتامات که بصورت ) 

 : AMPAای گیرنده ه

شود  شدن کانالی می های تحریکی وجود دارند. وقتی گلوتامات روی این گیرنده قرار می گیرد موجب باز  ها در تمام نوروناین گیرنده

 را نمی دهند.  Ca 2+دهد ولی اجازه ی عبور به را می Na +و K+ های ی عبور به یونکه اجازه

از این گیرنده کوچک در   نفوذ پذیر هستند. این دسته ی  Ca  2+خاص خودشان فقط به هایونیتها )با ساب ییک دسته کوچکی 

 های مهاری حضور دارند. اینترنورون

 Kainateگیرنده های  

)در سیناپس های    نیستند و فقط در بعضی از نقاط مغز می توان این گیرنده ها را  AMPAاین گیرنده ها به فراوانی گیرنده های  

 اهده کرد. مثل: هیپوکمپ، مخچه، طناب نخاعی  رژیک( مشاتحریکی گلوتاما

 سیناپس های تحریکی بدن گلوتامازرژیک است.    ٪۹۹نکته:  

 است.    AMPAنیز مشابه گیرنده های  Kainateور یون ها در گیرنده های نحوه ی عب
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  Ca  2+های خاص دارند، به یونها که ساب یونیتنفوذپذیرند و تعدادی از گیرنده k+ و   Na+در اکثر موارد به    Kainateگیرنده های  

 نفوذپذیرند.

 : NMDAگیرنده های 

 تقریبا در تمام سیناپس های گلوتاماترژیک موجود است. AMPAمانند 

 دارد. Ca 2+نفوذپذیری خوبی به k+ و  Na+عالوه بر  Kainateو  AMPAبرخالف 

 شود:  ( متمایز Kainite , AMPA )مثلnone NMDA از   NMDAخصوصیاتی که موجب می شود 

 Ca 2+. عبور یون ۱

صرفا یون تامین کننده ی اختالف پتانسیل نیست. بسیاری از آنزیم های داخل سلولی خصوصا آنزیم هایی که درفسفر   Ca  2+یون  

 .فعال می شوند  Ca 2+ینازها( تحت تاثیر ) مثل ک الیزاسیون دخالت دارند

 فعال می شود.  NMDAتوسط . ۲

NMDA های کانال را باز کند تا یونین گیرنده متصل شود و به ا تواندیا خود گلوتامات می+Na  2+و Ca  وارد و +k   .خارج شود 

 . برای اینکه کانال بتواند کار خودش را انجام دهد عالوه بر گلوتامات به گالیسین نیز نیاز دارد. ۳

 گالیسین نوروترانسمیتر مهاری است.  نکته:
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 باز شود: NMDAسلول باید دپالرایز شود تا کانال . ۴

گلوتامات و گالیسین نیز حضور داشته باشند باز  حتی اگر  

د باید  شود.  سلول  باز  کانال  تا  شود  سلول  پالرایز  وقتی 

یون توسط  یون  عبور  دریچه  نشده  بسته    Mg  2+دپالرایز 

 از کانال خارج می شود.  Mg 2+و وقتی سلول دپالرایز شود یون   است

 انال ضروری است:آیتم برای باز شدن ک ۳پس 

 دپالرایز بودن غشای سلول    حضور گالیسین در جایگاهش ( NMDAور لیگاند) گلوتامات یا خود حض

:MK - 801 

می   MK– 801داروی   مشاهده  تصویر  در  که  طور  در محل همان  را  کانال  مسیر  غیر    Mg  2+کنید  طور  به 

  است. NMDAی هاختصاصی می بندد. در واقع این دارو آنتاگونیست گیرند

 ۳این دارو در بیماری های نورودژنراتیوی  .است وارد بازار شد   MK- 801که دارای اثری مشابه    Memantineداروی  

  که در آن یون کلسیم نقش تخریبی دارد مورد استفاده است مثل آلزایمر و پارکینسون.

Memantine  آنتاگونیست غیر رقابتیNMDA  .است 

 
است. مثل   Ca 2+فرایندهای تخریب نورون ها وابسته به. و از بین می روندو به مرور زمان تخریب در این بیماری ها نورون ها دچار دژنریشن  3

 آپاپتوز!
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:(LTP) Long term potentiation 

ر صد وترنسمیتر بر روی آن سیناپس قوی تر می شود. به طور مثال اگوقتی یک سیناپس به مرور انجام می شود، آرام آرام تاثیر نور

ملکول نوروترانسمیتر برای ایجاد همان سیناپس الزم است. در حال حاضر نقش   ۱۰ملکول نوروترانسمیتر برای سیناپس الزم بود االن  

LTP ی کامال شناخته شده است. در حافظه و یادگیرLTP  د.( در حافظه نقش دار )هیپوکمپ افتد.در هیپوکمپ به وفور اتفاق می 

 ( می نامیم.Synaptic Plasticity( را پالستیسیتی سلولی )LTPروند ایجاد شدن ) 

Synaptic Plasticity → Long-term potentiation (LTP) → Learning & memory 

 : LTPتاثیر پاتولوژیک 

نوع   بیماری صرع در واقع یک  بار دچار تاست. چگونه ؟؟ مثال وقتی    LTPبروز  شنج می شود و گیرنده های  که کودکی چندین 

NMDA یک سری پالستیسیتی جدید شکل می گیرد. (شوند )ورود کلسیمکودک باز می ، 

 د مثل آلزایمر. اتفاق می افت LTPدر همه بیماری های نورودژنریتیو نکته: 

 که این گیرنده ها در سه گروه دسته بندی می شوند.  8mGluRتا  1MGluR نوع هستند. ۸گیرنده های متاپوتروپیک گلوتامات 

  سیناپتیک قرار گرفته اند و نقش تحریکی دارند.گروه یک: در این گروه گیرنده ها روی نورون پست 

می شود و    Cباعث عملکرد آنزیم فسفولیپاز    - pro  Gمی شود و فعال شدن    pro  G -تحریک گیرنده موجب فعال شدنمکانیسم:  

 می شود.  Ca+۲و ریلیز داخل سلولی  3IPاین آنزیم موجب تولید 

 )بیشتر پیش سیناپسی(.  سیناپسی: هم پیش سیناپسی و هم پس گروه دو و سه
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 ی دارند. این گیرنده ها نقش مهار

 : مکانیسم

مهار ریلیز    ← به داخل سلول    Caمهار ورود  

 نوروترنسمیتر 

 CAMPکاهش ←مهار آدنیلیل سیکالز 

و  شوند  می  آزاد  گلوتامات  حاوی  های  ویزیکول 

گلوتامات روی انواع گیرنده های پیش سیناپسی  

  AMPAباز می شوند )که البته اول   NMDAو   AMPAمعروف ترین گیرنده های پس سیناپسی یعنی   . و پس سیناپسی می نشیند

   (.باز می شود NMDAو بعد از افزایش پتانسیل غشا 

 مهاری هستند.( 3mGluRو  2mGluR، تحریکی 1mGluRمتاپوتروپیک نیز حضور دارند. ) در این تصویر گیرنده های

2mGluR    3وmGluR  گلوتا مقدار اضافه  نورون پیش سیناپسی حضور دارند. وقتی  تر در  به  بیش  نورون پیش سیناپسی  مات، در 

2mGluR  3وmGluR  می رسد موجب فعالیت یکpro-G   2می شود که نهایتا موجب مهار کانال+Ca  و مهار ریلیز نوروترنسمیتر می  

 شود.

 Glycineو   GABAنوروترنسمیتر های مهاری  

GABA  گالیسین مهمتر است چون ازGABA  در تمام نقاطCNS  ارد ولی گالیسین فقط در اینترنورون های  )مغز و نخاع( وجود د

 ناحیه نخاع و ساقه ی مغز وجود دارد. 
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GABA  .نوروترنسمیترهای بلند معموال تحریکی و حاوی گلوتامات   و گالیسین معموال از اینتر نورونهای موضعی ترشح می شوند(  

 هستند.(

BAGA  کجاست؟ 

  س ژیگ سیناپس می دهند. این اتفاق در مورد نورون پراتر نورون گاباگاهی نورون های پیش سیناپسی انشعاب می دهند و با یک این

 سیناپسی نیز می تواند اتفاق بیفتد. 

 محدود هستند.ترشح کنند و هم گالیسین که البته از نظر تعداد خیلی GABA برخی از نورون ها هستند که هم می توانند 

 :  GABAانواع 

AGABA 

   .(به سلول می شود Clارای کانال کلری که موجب ورود پیک )داز انواع آینوتر

 (Bicuculline( و بایکوکولین )picrotoxinآنتاگونیست: پیکروتوکسین )   ( muscimolآگونیست: موسی مول )

 BGABA 

 ( G - proاز انواع متاپوتروپیک )متصل به

 مسیر اصلی دارند.  ۳گیرنده های متاپوتروپیک مهاری 

 CAMPمهار آدنیلیل سیکالز و کاهش   K+باز کردن کانال های   aC 2+مهار کانال های 

  Phaclofen، فکلوفن  Saclofenآنتاگونیست: کلوفن     )ضد اسپاسم خصوصا اسپاسم نخاع(  Baclofenآگونیست: 

 )هر دو جنبه تحقیقاتی دارند.( 
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آزاد می شود و   GABAنیست! وقتی رژیک توسط مکانیسم هایی رخ می دهد که در سایر جاها ادر سیناپس گابا GABAخاتمه اثر 

از محیط جمع   TransporterGABAدر محیط می ماند که به صورت فعال توسط  GABAروی گیرنده هایش اثر می کند، مقدار اضافی 

 . شکسته می شود  GABAبعد از جمع شدن، در داخل سلول توسط آنزیم ها از بین می رود و ملکول  می شود و

را مهار می    TransporterGABA)ضد تشنج( که    Tiagabineکنند مثل تیاگابین  ز داروها هستند که بر روی این سیستم اثر میخیلی ا

 آن در سیناپس می شود. و تشدید اثر GABAکند و موجب باقی ماندن 

 می کند. را مهار  GABA Transaminase   یا GABA )ضد تشنج( : آنزیم تخریب کنندهVigabatrinویگاباترین 

در   GABAقرار می گیرند و خیلی از این ترکیبات مستقیما با محل اثر    GABAترکیبات متعددی وجود دارند که بر روی گیرنده  

 مثل:  را تحت الشعاع قرار می دهند GABAارتباط نیستند بلکه غیر مستقیم عملکرد 

✓ Benzodiazepines  

✓ Barbiturates  

✓ Alcohol  

به داخل سلول افزایش   Cl( باعث می شود که مدت زمان باز بودن کانال و ورود  AGABAرنده )خصوصا  اتصال این ترکیبات به گی

 یابد.

 مدت زمان باز بودن کانال را کم می کنند:  inverse Agonistبه طور برعکس ترکیبات 

β – carbolnes  )معروف ترین( 

شود حتی کمتر از زمانی که به گیرنده  یو کاهش ورود کلر ماتصال این ترکیب به گیرنده موجب کاهش مدت زمان باز بودن کانال  

 چیزی متصل نیست! 
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 : استیل کولینگروه دوم
 

 . اولین نوروترنسمیتری که در مغز کشف شد

 هستند. pro- G موسکارینی که همگی از نوع ( ۱دارای گیرنده های: 

 د که از نوع نیکوتینی هستند. تگیرنده های لیگاند گی( ۲

در مغز بیشتر نقش   Achهستند پس  1Mرنده های موسکارینی که در سیناپس های استیل کولین قرار دارند، از نوع در مغز اکثر گی

 تحریکی دارد. 

 .مهمترین نوروترنسمیتر تحریکی در مغز گلوتامات استنکته:

و در انتقال های سریع باید  فعال می شوند    پروتئینی هستند که نسبت به لیگاند گیتد ها دیرتر  Gگیرنده های موسکارینی  نکته:  

 د باشد.تگیرنده لیگاند گی

Ach چرا که این گیرنده) به عنوان یک محرک فرعی عمل می کند و اثر طوالنی مدت دارد G   پروتئینی، دیر شروع به کار می کند  

 ( و دیر هم کارش تمام می شود

 در آن نقش دارد:  Achمکان های مهمی در مغز که 

 ( که این ناحیه مربوط به تنظیم فعالیت های حرکتی است. :  Neostriatumهمان ناحیه نیگرواستریتال ) ❖

 :   Medial septalهسته های مدیال سپتال  ❖

 که در هوشیاری فرد نقش دارد.  Reticular formationشبکه مشبک  ❖
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فعالیت های   ترین ( و حافظه دارد و  cognitive functionادراکی )استیل کولین نقش مهمی در  به همین دلیل است که معروف 

را در مغز باال می برند. مثل    Achدر آلزایمر یا زوال عقل ناشی از کهولت سن(، داروهایی هستند که سطح  داروهای مرتبط با حافظه )

 مهار کننده های استیل کولین. 

Somatostatin  فعالیت های ادراکی و حافظه دخالت دارد. نیز در مغز در تنظیم 

 جامانده از نوروترنسمیتر گلوتاماتمطلب 

پایانه غشای  سیناپس در   ، سیناپسی  پس  های    ی 

  سازند بهگلوتاماترژیک ناحیه ای با ضخامت بیشتر می 

که دارای گیرنده   PSD (Post synaptic density)  نام

 گیرنده ای که بیشتر دیده می  ۲ های گلوتامات است.

متابوتروپیک ها گیرنده های    NMDA  و  AMPAشود  

به  واب های    G - Prسته  پروتئین  همچنین  هستند. 

 فقط مختص سیناپس های گلوتاماترژیک است. PSD+.را میسازد PSDساختمانی وجود دارند که غشای 

 ( HT- 5)هیدروکسی تریپتامین: -۵)دوپامین، نوراپی نفرین، سروتونین )  مونوآمین هاگروه سوم: 

 

   Dopamineدوپامین  .1
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 مغز انسان است.  دارای سه مسیر اصلی در

 :  Nigrostriatal مسیر ❖

سال استریاتوم می  )جسم سیاه( شروع و نورون هایش را به قسمت درsubstantia nigra ز  ا

  فرستد.

 بیشتر حرکات ظریف.  (کنترل اعمال حرکتی )نه انجام آنها وظیفه:

 شود.  بیماری پارکینسون مسیر می تواند منجر به اختالل در این  

 : Mesocortical مسیر ❖

 احساسات، حافظه ی احساسی  :Amygdale    و به نواحی Ventral Tegmental Area (VTA) روع ازش

Nucleus Accumbens :  پدیده ی( احساس لذتreward)   Frontal Cortexتصمیم گیری ها : 

  *Cingulate Gyrus  ارتباتی بین احساسات و تصمیمات غیر  : پل

 احساسی 

  اطف، خشم، خوشحالی، اعتیاد، مسیری که بیشتر با احساسات، عو

 لذت و .....ارتباط دارد.  

مطرح هستند، بر روی    دارو های ضد جنونداروهایی که به عنوان  

 این مسیر اثر می کنند. 

 :  Tuberoinfundibular مسیر ❖
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پامین در هیپوفیز  ختم می شود.و با آزاد کردن دو  هیپوتاالموس شروع و به هیپوفیز قدامی  Arcuateسیر کوتاهی که از هسته ی  م

  قدامی نقش مهاری بر ترشح هورمون های آن دارد.

 مسیر اثر دارد.  ۳مصرف داروهای دوپامینرژیک بر روی این  

 Pr-Gهمه وابسته به  5Dتا  1Dنوع هستند،  ۵رسپتورهای دوپامینرژیک 

 1D 5 وD  افزایش( نقش تحریکیCAMP و )4,D3,D2D  کاهش( نقش مهاریCAMP.دارند ) 

   پی نفریننورا .2

 هستند.   Pr-Gترنسمیترهایش وابسته به ومام نورت

 رسپتورهای معروف نوراپی نفرین در مغز :  

2α متصل به( irp -Gنقش مهاری به صورت پری سیناپتیک دارد :)  )انجام خود تنظیمی( 

 1α متصل به (qPr -G  نقش تحریکی :) 

β  متصل به (sPr -G  نقش تحریکی :) 

 منجر به افزایش توجه و هشیاری می شود.   عملکرد اپی نفرین

 )پل مغزی( قرار دارد. pons محل ترشح نور اپی نفرین در مغز هسته هایی است که در ناحیه ی 

   (RASاست که به همراه چند هسته ی دیگر مجموعا )  locus coeruleus، هسته ی  ponsی  مهمترین هسته ی آدرنرژیک ناحیه  

Reticular activating system    مشبک ی  ی  می   ()شبکه  وظیفه  مهمترین  نور    RASسازند.  است.که  فرد  هوشیاری  و  بیداری 

 ترنسمیترش نور اپی نفرین است. 
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locus coeruleus  نواحی مختلف مغز بهprojection  : دارد و شامل عملکرد های زیر می باشد 

 گیری تصمیم  - 4ایجاد استرس -۳افزایش میزان توجه فرد -۲بیدار بودن فرد  - ۱

عوامل بسیار متعددی در یک فرایند    CNSوجود دارد که در سایر نواحی دیده نمی شود.در    CNSخصوصیتی در فارماکولوژی  توجه :  

بسیار کوچک میتواند وجود داشته باشد و ما با دادن دارو های مختلف می توانیم دریابیم که کدام عامل نقش مهمتری دارد. مثال می  

ولی نمیتوان گفت اسکیزوفرنی    قسمت مهمی از رفتار های مربوط به اسکیزوفرنی را کنترل کرد.  دوپامینرژیک توان با کنترل سیستم

 هم نقش دارد ولی در مقایسه با مسیرهای دوپامینرژیک کمتر است.  NMDAفقط تحت کنترل دوپامینرژیک است.در اسکیزوفرنی، 

 داروهای مؤثر بر سیناپس نورادرنرژیک: 

 )مهار نور اپی نفرین  نفرین از پایانه ی عصبی است.  : یکی از مکانیسم های این داروها مهار بازجذب نوراپیسردگیاف  ضد  داروهای  • 

 (  SNRIترنسپورتر 

 . نیست مشخص دقیقا آن  مکانیسم که است مؤثر اعتیاد روی بر:  کلونیدین داروی •

)شکستن نوراپی نفرین( جلو گیری و باعث   MAOملکرد  ( : که از عMAO)  اکسیداز  مونوآمین  ی  کننده  مهار  افسردگی  ضد  داروی 

 افزایش نوراپی نفرین در فضای سیناپس می شود. 

 . سروتونین :۳

دارد.مانند   projectionمنشاء میگیرد.و به قسمتهایی از مغز  Rapheجسم سلولی نورون های آزاد کننده ی سروتونین از هسته های 

   –و  cortexاز   و قسمت هاییمخچه و نواحی هیپوتاالموس 
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گیرنده های سروتونین بسیار پیچیده است، تعداد زیادی گیرنده دارد ساب تایپ متعدد دارد.جالب اینجاست که گیرنده ها با وجو  

  شباهت زیاد می تواند زیاد می تواند اثرات متضاد هم داشته باشد.

   یر عمل آن مشخص نیست.هستند.ولی مس HT2A-5بعضی از ترکیبات ضد جنون آنتاگونیست های مثال:

یک داروی قوی ضد تهوع و استفراغ که بر   ondansetronداروی   است.تروپیک ایونو 3HT-5 در میان انواع رسپتور ها فقط ساب تایپ

3HT-5  .تاثیر گذار است 

 ند. اPr-  Gهستند ؛ یعنی وصل به   Metabotropicبقیه ی رسپتورها 

 عملکرد سروتونین :

 ایجاد شده از مصرف برخی داروها را به سیستم سروتونین ارتباط می دهند.   4nogenicHalluciاثرات 

های رافه   ستهاب، کنترل دمای بدن، کنترل اشتها، عملکرد سیستم نورواندوکرین و سرکوب درد در هسروتونین در ایجاد و تنظیم خو

 شرکت دارد.

 پیتیدهاگروه چهارم: 
 

ی درد   )اولین انتقال دهنده  Substance P،سوماتواستاتین  ،اندورفین ،انکفالین  ،ها  opioidمعموال نقش واسطه ای و فرعی دارند. مثل  

 که شناسایی شد( 

 
 ، مثال رنگها با شدت بیشتری دیده می شوند.تشدید حواس پنج گانه 4
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جانبی   نقش  Substance Pتامات است و  امروزه می دانیم نوروترنسمیتر اصلی در انتقال حس درد از محل ایجاد درد به مغز گلو :  توجه

 دارد.

گیرنده های   آنتاگونیست  است  Substance Pامروزه  می  ساخته شده  انجام  درد  انتقال  باز هم  رسپتورها  این  بالک  با  شود پس و 

Substance P صلی ندارد.نقش ا 

Substance P  .در ایجاد تهوع و استفراغ نقش دارد 

 نیتروژن اکسید: گروه پنجم

 شود مانند کانابیوییدها. ی  ی است که ذخیره نماز جمله نور ترنسمیترهای

NO  ۲+تحت تأثیرCa  که از گیرنده هایNMDA شود، ساخته می شود.  وارد نورو تنسمیتر های پس سیناسی می 

می سازد و به فضای سیناپسی آزاد می کند.    NOآرژنین در نورون پس سیناپسی  -L: این آنزیم از اسیدآمینه ی  سنتتاز  NOنزیم  آ

NO ر عروق باعث شل شدن عروق می شود.  د 

هنوز گیرنده ای شناسایی نشده است. پس از تولید در غشاء سلولی حمل و بعد وارد فضای سیناپسی می شود و بعد بر   NOبرای  

 ی گوانیلیت سیکالز اثر می گذارد. رو

 کانابینوئیدهاگروه ششم: 

می گفته  ترکیباتی  میبه  استخراج  شاهدانه  گیاه  از  که  آنشود  و  Anandamide)  اندامیدشود.  گلیسرول  -۲(   آراشیدونیل 

(Arachidonoyl glycerol-2  معروفترین آندوکانابینوئیدهای داخل بدن هستند. رسپتورهای کانابینوئیدی وابسته به )Pr-   G  و  ندا .

 می باشند. Pr-  Gترین رسپتورهای وابسته به  فراوان
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تر کند. که نور وترنسمیر یک سیناپس آزاد سازی نور و ترنسمیتر را متوقف میکند. دنقش ترمز را ایفا مینقش کانابینوئیدها :  

 تواند مهاری یا تحریکی باشد.می

خواهد آزاد  نشیند. هنگامی که نورون پس سیناپسی میشود و بر روی رسپتورش مینوروترنسمیتر از نورون پیش سیناپسی رها می

 کند.سازد و به سیناپس رها میوکانابینوئیدی را مینوروترنسمیتر را متوقف کند ترکیبات اند شدن

شوند. در  اندوکانابینوئیدها در داخل سلول ذخیره ندارند و در لحظه از آراشیدونیک اسید موجود در غشاء فسفولیپیدی ساخته می

 آزاد شدن و جمع آوری آنها از سیناپس اندوکانابینوئید ترنسپورترها نقش دارند.

 

 ای گیرندهمکانیسم ه زیر گروه گیرنده  یع آناتومیکتوز انتقال دهنده

ی   استیل کولین همه  در  سلولی  اجسام 

و   کوتاه  اکسونهای  سطوح، 

 بلند

پیرنز  ۱Mموسکارینی،   توسط  ؛ 

 مسدود می شود پین و اتروپین 

 :  Kهدایت :↓تحریکی؛

  DAGو ۳IPدر  ↑

؛ توسط آتروپین  M,۲موسکارینی  

 مسدود می شود 

 cAMPدر ↓ k'هدایت ↑مهاری؛ 

نورون     – حرکتی  سیناپس 

 رنشا سلول 

 هدایت کاتیون↑تحریکی؛  Nنیکوتینی  

سطوح،   دوپامین  ی  همه  در 

 اکسونهای کوتاه و بلند 
1D توسط فنوتیازین ها مسدود :

 می شود 

 cAMPدر  ↑مهاری؛ 

 

2Dفنوتیازین توسط  و  :  ها 

 هالوپریدول مسدود می شود

 Ca  2+در هدایت  ↓مهاری )پیش سیناپسی(؛

سیناپسی(: )پس  هدایت    ↑مهاری     kدر 

cAMP 
در فریننوراپی ن سلولی  های   پل  اجسام 

ساقه و  مغز    یمغزی 

سطوح    انشعاباتی به همه ی

 می فرستند 

توسط پرازوسین مسدود  :  ۱آلفا  

 می شود 

 DAGو  3IPدر  ↑ k' در هدایت ↓مهاری

 

توسط کلونیدین مسدود  :  ۲آلفا  

 می شود 

 

 

 Ca  2+در هدایت  ↓مهاری )پیش سیناپسی(؛

سیناپسی(: )پس  هدایت    ↑مهاری     kدر 

cAMP 
 

وسیله:  ۱بتا   پروپرانولول  به  ی 

 مسدود می شود 

 K :↑ cAMPدر هدایت :↓تحریکی؛ 
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پروپرانولول  :  ۲بتا   ی  وسیله  به 

 مسدود می شود 

↑ cAMP   
 در پمپ سدیم الکتروژنیک  ↑مهاری؛ 

(   - ۵سروتونین 

 هیدروکسی

 تریپتامین(

 

میانی   اجسام سلولی در مغز 

مغزی  پلهای  همه    و  به 

 می روند  سطوح پیش

1AHT-5  یک  ؛ بوسپیرون 

 اگونیست نسبی است

 Kهدایت : ↑مهاری؛ 
 

2AHT-5    ،کلوزاپین توسط 

اوالنزاپین مسدود    ریسپریدون و

 می شود 

 :  Kهدایت :↓تحریکی؛

  DAGو ۳IPدر  ↑

4HT-5 اوندانسترون  ؛ توسط 

 مسدود می شود 

 هدایت کاتیون↑تحریکی؛ 

 K :↑ cAMPدر هدایت :↓تحریکی؛ 

 
GABA 

 
فوق  حدواسط    نورون 

واسط    ی؛ نورونهای حد نخاع

مهار پیش    نخاعی دخیل در

   سیناپسی

AGABA  ؛ به وسیله بنزودیازپین

 شود  زولپیدم تسهیل می ها

 CL-در هدایت  ↑مهاری

 

BGABAباکلوفن  ؛  به وسیله ی 

 گردد. می فعال

 Ca 2+در هدایت ↓مهاری )پیش سیناپسی(؛

 K/در هدایت  ↑ مهاری پس سیناپسی

گلوتامات،  

 آسپارتات

 

 ی حد واسط در همهنورونها

 ی سطوح 

گروه  زیر  گروه:  زیر  چهار 

NMDA    فن ی  وسیله  به 

ممانتین  و  کتامین،    سیکلیدین، 

 مسدود می شود 

 با یون مثبت  2Ca+در هدایت  ↑تحریکی

   Ca  2+در هدایت  ↓مهاری )پیش سیناپسی(؛

 cAMPدر  ↓

 

سیناپسی( زیرگروه های متابوتروپیک هدایت  ↓مهاری)پس    در ↑   k/در 

۳IP وDAG  

حدو نور گلیسین های  در ون    اسط 

 مغزی طناب نخاعی و ساقه

  یک زیر گروه توسط استریکینین 

 شود  مهار می

 CL-در هدایت  ↑مهاری

 

پپتیدهای  

 اوپیوئیدی 

 

همه  در  سلولی  اجسام 

 سطوح

 Ca 2+در هدایت ↓مهاری )پیش سیناپسی(؛ µو  k  ،δسه زیرگروه اصلی  

  kدر هدایت  ↑مهاری )پس سیناپسی(:
cAMP 

 


