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 )هفته دوم( اعصاب و غدد فیزیولوژیجزوه جلسه سوم 

 

 مروری بر سیناپس شیمیایی و الکتریکی

پس  و سیناپسی پیش نورن دو غشای شود، می یافت مهرگان بی عصبی دستگاه در که سیناپس الکتریکی در

 نوع ینا به رسیدن از پس عصبی وج. مندارد وجود آنها بین های فاصل و چسبد می یکدیگر به سیناپسی

 صورت این به .ندارد شیمیایی واسطه به نیاز انتقال این و می یابد انتقال بعدی غشای به واسطه بدون سیناپس،

 وجود عدم به توجه منتقل می شود. با دیگر سلول به سلول یک از مستقیمی کانالهای توسط عصبی، جریان که

 .بود خواهد کوتاه نیز عصبی جریان عبور زمان مدت الکتریکی سیناپسهای در واسطه های شیمیایی

 
 سیناپس الکتریکی-71شکل

 ترشح عصبی انتهای سیناپس در شیمیایی ماده یک ،)نورون پیش سیناپسی( نورون اولین در سیناپس شیمیایی،

 دموجو گیرنده هایپروتئین بر خود نوبه به ناقل این که می شود نامیده انتقال دهنده یا ناقل عصبی که کند می

 دو غشاهای ها، سیناپس این در .شود می نورون مهار یا تحریک باعث و کند می اثر بعدی نورون غشای در

 تا دویست حدود در ای فاصله آنها بین در و چسبند نمی یکدیگر به سیناپسی پس و سیناپسی پیش نورون

 با سیناپس محل در غشا نساختما می نامند. سیناپسی شکاف یا فضا را فاصله این .دارد وجود آنگستروم سیصد

)وزیکول(  ریز بسیار ترشحی کیسه تعدادی سیناپسی، دکمه درون در .است متفاوت نورون غشای نواحی سایر

نورونها در  غشای ؛می شود یافتانتقال دهنده(  یا ناقل عصبی) سیناپس شیمیایی واسطه آنها در که دارد وجود

 خاصی غشایی های گیرنده آنها روی بر و است خورده نچی بسیار دیگر برخی در و صافبعضی سیناپسها 

پس  نورون در آن اثر وانتقال دهنده(  یا ناقل عصبی) شیمیایی میانجی شدن آزاد تنظیم در که دارد وجود

 دو غشاهای بین ارتباط باعث که دارد وجود سیناپس شکاف در باریکی بسیار های کانال .دارند نقش سیناپسی

 .شوند می نورون
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که چه عاملی سبب می شود تا وزیکول های حاوی ماده میانجی، محتویات خود را به داخل  بررسی می کنیمل حا

شکاف سیناپسی رها کنند. زمانی که پتانسیل عمل ایجاد شده در یک نورون به انتهای آکسون آن نورون )پایانه 

در این حالت مقادیر زیادی کلسیم . باعث تراوا شدن آن به یونهای کلسیم می شودپیش سیناپسی( می رسد، 

ورود کلسیم باعث اتصال غشای وزیکولها به غشای پیش سیناپسی می وارد پایانه پیش سیناپسی می گردد. 

پس از آزاد شدن انتقال دهنده ماده گردد و آزاد شدن محتویات وزیکولها به درون شکاف سیناپسی می گردد. 

روتئینی اختصاصی خود در غشا پایانه پس سیناپسی متصل می شود. از پایانه پیش سینایسی به گیرنده های پ

این گیرنده ها یک بخش متصل شونده به ناقل عصبی دارند که در سطح بیرونی غشاء نورون پس سیناپسی قرار 

در . این می تواند یک کانال یونی باشدگرفته و یک بخش میان غشایی دارند که کل عرض غشاء را طی می کند. 

های تحریکی، اثر انتقال دهنده در گیرنده های غشای پس سیناپسی باعث نفوذپذیر شدن این غشا سیناپس

مقادیر زیادی  .کانال گیرنده باز شده و اجازه ورود یونهای مثبت را می دهدنسبت به یونهای سدیم می گردد. 

وقتی موج پس بازدارنده، در سینایون سدیم وارد سلول شده و سبب تحریک سلول یا دپالریزاسیون می شوند. 

، وزیکولها محتویات خود را به فضای بین دو غشا آزاد می کنند، انتهای نورون پیش سیناپسی می رسدعصبی به 

انتقال دهنده شیمیایی بر روی گیرنده خود در نورون پس سیناپسی قرار می گیرند. کانال گیرنده باز شده و 

را می دهد و در نورون بعدی پتانسیل عمل بوجود روج یون پتاسیم یا خاجازه ورود یونهای منفی همانند کلر 

 .مهار نورون پس سیناپسی خواهد شدو سبب  نمی آید

 
بازشدن کانالهای  -2رسیدن پیام به پایانه آکسونی نورون پیش سیناپسی؛  -7: سیناپس شیمیایی-71شکل

آزاد شدن انتقال دهنده های  -4؛ انه آکسونیاتصال وزیکولها به غشای پای -3کلسیم در پایانه پیش سیناپسی؛ 

-6اتصال انتقال دهنده های شیمیایی به گیرنده ها در غشای پس سیناپسی؛  -5 ؛در فضای سیناپسی شیمیایی

 اعمال اثر تحریکی یا مهاری بر نورون پس سیناپسی
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 سیناپس بازدارنده )مهاری( وجود دارد:نکته: دو نوع 

انتهای وقتی موج عصبی به در سیناپس بازدارنده،  قبال توضیح داده شد. ناپسی:سیبازدارنده )مهاری( پس -7

، وزیکولها محتویات خود را به فضای بین دو غشا آزاد می کنند، انتقال دهنده نورون پیش سیناپسی می رسد

ه ورود شیمیایی بر روی گیرنده خود در نورون پس سیناپسی قرار می گیرند. کانال گیرنده باز شده و اجاز

و  را می دهد و در نورون بعدی پتانسیل عمل بوجود نمی آیدیا خروج یون پتاسیم یونهای منفی همانند کلر 

 .مهار نورون پس سیناپسی خواهد شدسبب 

آزادسازی انتقال دهنده در پایانه پیش سیناپسی کاهش می یابد یا متوقف  سیناپسی:بازدارنده )مهاری( پیش -2

ری پیش سیناپسی، تغییری در حالت تحریک غشای پس سیناپسی بوجود نمی آید. بلکه می گردد. در بازدا

فرایند بازداری با کاهش آزادسازی انتقال دهنده در پایانه پیش سیناپسی تحریکی، امکانپذیر می گردد. 

 سیناپسهای آکسون به آکسون دیده می شود.بازداری پیش سیناپسی در 

 ی دکمه مجاورت در رابط نورون یک سیناپسی ی دکمه اینحالت دری کند؟ مهار پیش سیناپسی چگونه عمل م

 نورون غشای نفوذپذیری که کند می آزاد ای دهنده انتقال و گیرد می قرار کننده تحریک نورون یک سیناپسی

 نورون انتهای به عصبی موج رسیدن با دراینصورت .دهد می کاهش کلسیم یون به نسبت را کننده تحریک

 در عصبی موج درنتیجه و یابد می کاهش دهنده انتقال خروج و نشده پایانه وارد کافی کلسیم کننده، تحریک

 .شود می متوقف سیناپس

 
 مهار پیش سیناپسی-71شکل

 مروری بر سیناپس الکتریکی و شیمیایی

 تفاوت سیناپسهای الکتریکی و شیمیایی

 ندارد وجود فضا این الکتریکی های سیناپس در اما دارد وجود سیناپسی فضای شیمیایی، های سیناپس در 

 .هست دو نورون بین نزدیکی اتصال و



خانی رمضاندکتر اعظم تهیه کننده:   

 

22 
 

 چون)  است طرفه یک شیمیایی های سیناپس در ولی است دوطرفه الکتریکی های سیناپس در پیام انتقال 

 .دشو می ترشح سیناپسی نورون پیش از همیشه دهنده انتقال

 ایجاد خستگی الکتریکی های سیناپس در ولی ؛دهد می رخ سیناپسی خستگی شیمیایی های سیناپس در 

 .شود نمی

 دارند باالیی سرعت الکتریکی های سیناپس ولی دارد وجود سیناپسی تاخیر شیمیایی، های سیناپس در .

 و تحریکی نوع از شیمیایی های سیناپس ود.ش می منتقل سیناپسی پس سلول به مستقیما پیام چون

 .هستند تحریکی نوع از الکتریکی های سیناپس اما هستند بازداری

 

 خستگی سیناپسی

وقتی نورون پیش سیناپسی نتواند تکانه عصبی خود را به نورون پس سیناپسی منتقل کند؛ خستگی سیناپسی 

 اتفاق افتاده است.

تحریکات شدید نورون پیش سیناپسی، محتویات تعداد زیادی وزیکول  علت: هرگاه در زمان کوتاهی به علت

آزاد شود و زمان کافی برای تولید مجدد این انتقال دهنده ها وجود نداشته باشد، خستگی سیناپسی اتفاق می 

 افتد.

 

 IPSPو پتانسیل پس سیناپسی بازداری  EPSPپتانسیل پس سیناپسی تحریکی 

 تحریک انتقال برای ها سیناپس این همزمان فعالیت که دارند سیناپس نهزارا نخاع و مغز های نورون

 آن بازداری یا تحریک باعث و گذارند می اثر سیناپسی پس نورون روی سیناپسها این مجموع .است ضروری

 می نامیده بازداری سیناپسی پس پتانسیل و تحریکی سیناپسی پس پتانسیل ترتیب به اثر دو این .شوند می

 دریافت های بازداری و ها تحریک جبری جمع به سیناپسی پس نورون الکتریکی پتانسیل عبارتی به .شوند

 تحریک شدت و عصبی تارهای تعداد به سیناپسی پس پتانسیل دامنه .دارد بستگی سیناپس هزاران از شده

 .دارد بستگی

 

 گیرنده ها

 قرار سیتوپالسم درون یا سلول پالسمایی غشای عرض در یا سطح برگیرنده ها مولکولهای پروتئینی هستند 

 منتقل سلول درون به را پیام خود یا پیام ها این اثر و کرده را دریافت سلولی خارج های پیام دارد. گیرنده ها

  لیگاند مولکولی است که به گیرنده متصل می گردد. .کنند می
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گیرنده هایی خاص است. گیرنده های غشایی از نوع هریک از دو غشای پیش سیناپسی و پس سیناپسی دارای 

ترکیبات پروتئینی بوده بخشی از آن، که به طرف خارج در درون فضای سیناپس قرار دارد با انتقال دهنده 

ترکیب می شود و بخش دیگر گیرنده در عرض غشا و درون نورون قرار گرفته است و در تغییر نفوذپذیری 

رون شرکت می کند. برخی از گیرنده های پیش سیناپسی نسبت به انتقال دهنده غشا و تغییر سوخت و ساز نو

ای که از همان پایانه ی عصبی آزاد می شود حساسیت دارند. این گیرنده ها با یک چرخه ی بازخورد منفی 

های باعث تنظیم مقدار انتقال دهنده عصبی می شوند و از آزادشدن بیش از حد آن جلوگیری می کنند. گیرنده 

پس سیناپسی در تحریک و یا مهار پس سیناپسی نقش دارند و اثر انتقال دهنده در آنها نفوذپذیری غشای پس 

 .سیناپسی را به سدیم یا پتاسیم یا کلر افزایش می دهد و یا باعث تغییر متابولیسم نورون پس سیناپسی می شود

 گیرنده هایی که در غشای سلول قرار دارند بر دو نوع هستند:

 گیرنده های یونوتروپیک و متابوتروپیک

متابوتروپیک، فاقد کانال  هستند، درحالیکه گیرنده هاینفوذپذیر به یونها کانال های یونی  گیرنده یونوتروپیک،

 .دهند یونی بوده و عمل خود را با رهاسازی پیام آورهای ثانویه انجام می
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 گیرنده یونوتروپیک و متابوتروپیک -22شکل

 

 انتقال دهنده اعانو

 نوع گیرنده: گیرنده های تحریکی یا مهاری در غشای پس سیناپسی

که نورون پس سیناپسی تحریک شود و برخی  فعال شدن برخی گیرنده های پس سیناپسی باعث می شود

 دیگر، نورون پس سیناپسی را مهار می کند.

در رفتار، تفکر، ادراک و اعمال بیولوژیک انسان  اختالل در عمل انتقال دهنده ها می تواند تأثیر و اختالل شدید

 ایجاد کند.

 استیل کولین

انتقال دهنده عصبی همه سیناپسهای مربوط به عصب به عضله اسکلتی است. اثر تحریکی در عضله اسکلتی و اثر 

استیل  و این نوع تفاوت به نوع گیرنده های پس سیناپسی مربوط است. گیرنده های مهاری در عضله قلبی دارد

کولین در تارهای عضله اسکلتی، کانالهای یونی سدیم را تحت کنترل دارند و موجب برانگیختگی تارهای 

را کنترل  پتاسیمعضالنی می شود. در حالی که گیرنده های استیل کولین در تارهای عضله قلب، کانالهای یونی 

ن بر آنها باعث پتانسیل آرامش و کاهش تحریک کرده و بازداری ایجاد می کند. بدین معنا که تأثیر استیل کولی

نقش  پیوندد،کنترل مرحله ای از خواب که رویا در آن به وقوع می  ،یادآوری، در یادگیری پذیری می شود.

نورونهایی که استیل کولین آزاد می کنند  اختالل در حافظه و یادگیری(-دارد. در بیماری آلزایمر )زوال عقل

  دریجی می شوند.دچار کم کاری و مرگ ت
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بیماری میاستنی گراویس یک بیماری تحلیل کننده عضالت است. علت بوجود آمدن این بیماری، آنتی بادیهایی 

است که بر ضدگیرنده های استیل کولین در جریان خون بوجود می آید. این اختالل مانع انتقال پیام عصبی در 

 بافت و انقباض در عضله می شود.

 

 هاکاته کوالمین

نوراپی نفرین از انتهای از فراوانترین کاته کوالمینها می توان به دوپامین، نوراپی نفرین و اپی نفرین اشاره نمود. 

سمپاتیک و اپی نفرین و نوراپی نفرین از غده فوق کلیه آزاد می شود. بدن را برای شرایط جنگ و گریز آماده 

  ند، سطح گلوکز خون را باال می برند.می کنند. ضربان قلب و فشار خون را افزایش می ده

دوپامین سبب لذت و سرخوشی و ایجاد انرژی می شود. کمبود آن سبب خستگی و بی حوصلگی می دوپامین: 

در کنترل دستگاه حرکتی نقش دارد. از بین رفتن نورونهایی که دوپامین آزاد می کنند منجر به گردد. 

در بیماری پارکینسون، تحلیل ر دارد و ترشح ان را کاهش می دهد. پارکینسون می شود. بر ترشح پروالکتین اث

تدریجی نورونهای دوپامینرژیک هسته سیاه در مغز باعث کاهش دوپامین در عقده های قاعده ای مغز می شود 

در بیماری  که این امر موجب لرزش و سختی عضالت و ناتوانی در حفظ تعادل و انجام حرکات طبیعی می گردد.

وفرنی نیز نورونهای دوپامینرژیک در مغز درگیرند و به نظر می رسد که فعالیت بیش از حد طبیعی این اسکیز

نورونها و یا حساسیت زیاد گیرنده های آنها عامل بخشی از نشانه های اسکیزوفرنی باشد. اثر غالب داروهای 

 جلوگیری از تحریک شدن گیرنده های دوپامین است. ضدروان پریشی 

در حالت در بدن هم بصورت هورمون و هم بصورت انتقال دهنده عصبی دارای کارکرد است. نفرین نوراپی 

هورمون، باعث افزایش ضربان قلب، انقباض رگها، انبساط راههای هوایی، افزایش قندخون، افزایش جریان 

نوراپی نفرین خون عضالت و مغز شده و در بروز واکنش جنگ و گریز در سیستم عصبی سمپاتیک موثر است. 

موجب افزایش به صورت یک انتقال دهنده سیناپسی در دستگاه عصبی مرکزی کارکردهای بسیاری دارد و 

 تمرکز و هوشیاری می گردد. 

باعث افزایش ضربان قلب، انقباض عروق، انبساط راههای هوایی شده و در بروز واکنش جنگ و اپی نفرین 

ن هورمون معموالً در مواقعی که فرد هیجان باال را تجربه می کند، گریز سیستم عصبی سمپاتیک موثر است. ای

 در بدن ترشح می گردد.

 

 سروتونین

سروتونین در مواد غذایی مانند موز، گوشت در تنظیم اختالالت خلقی نقش دارد.  هیدروکسی تریپتامین 5یا 

 بوقلمون و شیر یافت می شود.
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دد. کاهش آن سبب افسردگی، اضطراب، اختالل وسواس و سبب جلوگیری از اضطراب و ایجاد شادی می گر

در واقع با افزایش این ماده در مغز ایجاد  LSDمواد مخدری مانند اکستازی و اختالل دوقطبی می گردد. 

 و کاهش آن سبب یبوست می گردد. لافزایش آن در دستگاه گوارش سبب اسهاسرخوشی و شادی می کند. 

در طول فرایند خواب، سروتونین به کمترین مقدار خود  ر تنظیم خواب نقش دارد.دسروتونین در کنار مالتونین 

 در بدن می رسد. در صورتی که در هنگام بیداری بالفاصله میزان این انتقال دهنده افزایش می یابد.

 

 گابا

 یا گاما آمینو بوتیریک اسید

که در دو گروه  می باشد GABAA-GABAB-GABACانتقال دهنده عصبی مهارکننده است و دارای گیرنده های 

 یونوتروپیک و متابوتروپیک دسته بندی می شوند. 

از نوع گیرنده های یونوتروپیک هستند که بصورت کانال یونی دریچه دار  GABAA -GABACگیرنده های 

ود، پتانسیل لیگاند به این گیرنده ها، یون کلر وارد سلول عصبی می شوابسته به لیگاند عمل می کنند. با اتصال 

 غشای سلول را منفی تر می کند و مانع از ایجاد پتانسیل عمل می شود.

 باعث کاهش ورود کلسیم به داخل سلول، افزایش خروج پتاسیم می شوند. GABABگیرنده های متابوتروپیک  

 

 گلوتامات

ند یادگیری موثر است. از اسیدآمینه گلوتامیک بوجود می آید. یک میانجی عصبی تحریک کننده بوده و در فرای

 میانجی عصبی تحریک کننده است.

 

 آسپارتات

. این ماده توان انسان را تحریک کننده است )برای درمان خستگی مناسب است(آسپارتات مانند گلوتامات 

افزایش می دهد، به درمان اختاللهای عصبی کمک می کند، برای درمان خستگی مناسب است و نقش مهمی را 

 از برعهده دارد.در سوخت و س

 

 گلیسین

 می شود.های حرکتی بازدارنده است و باعث مهار نورون 
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 کوله سیستوکینین

در مغز سبب احساس  -می شود و کمک به هضم چربیها انقباض کیسه صفرا)هورمون دستگاه گوارش(باعث 

 .سیری و کاهش اشتها می گردد

 

ADH 

 هورمون آنتی دیورتیک )ضد ادراری(

 نقش دارد. یادگیریحافظه و در 
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 کدامیک از میانجی های زیر دارای نقش بازدارنده می باشد؟ 

 GABA -آسپارتات      د-گلیسین      ج -گلوتامات      ب-الف

 به عدم وجود زمان کافی برای تولید مجدد انتقال دهنده عصبی در سیناپس ها چه می گویند؟ 

 غشایی ستگیخ -د       یناپسی فضای افزایش -ج       سیناپسی خستگی -ب     تخلیه تکمه سیناپسی -الف

  میانجی زیر تحریکی و سریع عمل کننده است؟کدام 

 نگلیسی-گابا      د -برادی کینین    ج-گلوتامات     ب -الف

  صحیح در مورد سیناپس کدام است؟گزینه 

 با دریچه های لیگاندی می باشند اتصاالت شکافدار کانالهای یونی-الف

 تأخیر سیناپسی ویژه سیناپسهای شیمیایی است -ب

به درون غشای پس سیناپسی از طریق کانالهای لیگاندی صورت  ورود یون کلسیم در سیناپسهای شیمیایی، -ج

 د.می گیر

 .جهت شیناپس شیمیایی دوطرفه است-د

  مورد سیناپسهای تحریکی، کدام عبارت زیر صحیح است؟در 

 خروج یون پتاسیم و یا ورود یون کلر در ایجاد آن دخالت دارد. -الف

 ورود یون سدیم به داخل سلول در ایجاد آن دخالت دارد. -ب

 ورود یون پتاسیم و یا ورود یون کلر در ایجاد آن دخالت دارد. -ج

 کاهش کلسیم خارج سلولی موجب کاهش تحریک پذیری سیناپس تحریکی می گردد. -د

  فیبر عصبی میلین دار، اگر فاصله گره های رانویه دو برابر شود، سرعت انتشار پیام عصبی چه تغییری می برای

 کند؟

 سرعت انتشار پیام تغییر نمی کند.-الف

 شود.سرعت انتشار پیام دو برابر می  -ب

 سرعت انتشار پیام کمتر می شود. -ج

 سرعت انتشار پیام چهار برابر می شود. -د

  ؟کدام پتانسیل قانون تابع همه یا هیچ استنام برده بین پتانسیلهای از 

 پتانسیل عمل-سی مهاریپپتانسیل پس سینا-پتانسیل پس سیناپسی تحریکی-گیرندهپتانسیل 
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 فقط پتانسیل عمل -الف

 پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل -ب

 همه موارد بجز پتانسیل گیرنده -ج

 همه موارد -د

 


