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Santral sinir sistemi ilaçları ders
programım
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Konuşma planı
z Eksitatör ve inhibitör postsinaptik potansiyeller
z Santral sinir sisteminin nörotransmitterleri
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Eksitatör ve inhibitör postsinaptik potansiyeller
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Santral sinir sisteminin nörotransmitterleri
Asetilkolin:
z Eksitatör ve inhibitördür. Çizgili kas aktivitesinin
düzenlenmesi, agresyon, uyanıklık, biyoritm, seksüel
davranış, ısı kontrolü, ağrılı uyaran algılanması, akıl ve
hafıza fonksiyonlarında rol oynar.
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SSS transmitterleri: monoaminler
z Noradrenalin: İnhibitördür, ancak disinhibisyonla eksitatör etki

gösterebilir. Uyanıklık, duygusal aktivite artışı, kardiyovasküler
regülasyon, tat ve visseral aferent uyarı alınmasında rol alır.
z Adrenalin: Tat ve viseral duyuların algılanmasında ve sempatik
uyarıların perifere iletilmesinde rol oynar.
z Dopamin: D1 benzeri reseptörler aracılığıyla eksitatör, D2 benzeri
reseptörler aracılığıyla inhibitör etki gösterir. Çizgili kas
fonksiyonlarının düzenlenmesi, duyusal yanıtlar, ödüllendirme,
hipofiz ve otonomik fonksiyonların düzenlenmesinde rol alır.
z Serotonin: 5-HT1 reseptörleri aracılığıyla eksitatör, 5-HT2
reseptörleri aracılığıyla inhibitör etki gösterir. Limbik sistem ve
retiküler aktive edici sistemdeki etkileriyle keyif, iştah, uykuuyanıklık, cinsellik, uyarılara cevapsızlık, ağrı, kas tonusu
düşüklüğü ve parasempatik aktivite artışının düzenlenmesinde
rol alır.
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SSS transmitterleri: AA nörotransmitterler
z Glutamat ve aspartat: Eksitatördürler. Etkilerini NMDA,

AMPA/kainat ve metabotropik reseptörler üzerinden
gösterirler.
z GABA: İnhibitör postsinaptik potansiyellerin çoğuna
aracılık eder. GABAA , GABAB ve GABAC reseptörleri vardır.
GABAA ve GABAC reseptörleri Cl- kanalı kapılıdır, GABAB
reseptörleri ise metobotropiktir. GABA motor aktiviteyi
azaltır, elektriksel aktivite yayılmasını inhibe eder, duyusal
çıktıları modüle eder.
z Glisin ve taurin: İnhibitördürler. Ancak glisin NMDA
reseptörlerine bağlandığı zaman glutamatın etkisini
potansiyelize eder.
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SSS transmitterleri: aminler ve peptit
nörotransmitterler
z Histamin: Muhtemelen eksitatördür ve GABA ve glisinin

etkilerini antagonize eder.
z P maddesi (Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-MetNH2): Eksitatördür. Serotoninle birlikte kotransmitter olarak
özellikle spinal korda ağrının algılanmasında rol alır.
Etkileri endorfinlerle antagonize edilir.
z Opioid peptitler (endorfinler, enkefalinler): Bir grup
inhibitör peptittir. Ağrının hissedilmesinde, ağrıya duygusal
cevabın modülasyonunda ve strese hormonal
adaptasyonda rol oynarlar. Etkilerini opioid reseptörler
üzerinden gösterirler.
z Kolesistokinin: Eksitatördür. Tokluk duyusuna aracılık
eder.
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Teşekkürler
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