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 4931آبان  -ساری

 
 

 ایران MSدوازدهمین کنگره 

 مروری مقاله یک  - اسکلروزیس مالتیپل و گلوتامات میان ارتباط

 

 3 رضایی نوراله، 2 زارعی هومن،  1 *یشفارود زاده ملک مجید
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه ساری، پزشکی دانشکده (ایمینوژنتیک تحقیقات مرکز -سلولی شناسی زیست و تشریح گروه استادیار-1
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه ساری، پزشکی دانشکده ساری، پزشکی دانشکده ، تشریحی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی-2
 مازنیدران  پزشیکی  علیوم  دانشیگاه  سیاری،  پزشیکی  دانشیکده  سیلولی  شناسیی  زیسیت  و تشیریح  گیروه  نورولوژیسیت  دانشییار  -3

nourrezaei@gmail.com  

 
 تکامل سیناپسی، انتقال در که است رکزیم عصبی دستگاه در تحریکی عمده نوروتسمیتر یک گلوتامات

 هیای گیرنیده  طریی   از گلوتامیات  اثرات .دارد دخالت یادگیری و حافظه سیناپسی، پذیری انعطاف مغز،

 افیزای   حیال  این با .شود می اعمال است متابوتروپیک و یونوتروپیک های گیرنده شامل که آن غشایی

 عصبی دستگاه های بیماری از بسیاری در و میگردد تحریکی سمیت باعث سلولی خارج گلوتامات غلظت

 شیای   اس-ام .دارد دخالت (اس-ام) اسکلروزیس مالتیپل و نورودژنراتیو اختالالت مانند (CNS) مرکزی

. اسیت  مرکیزی  عصیبی  سیستم در (ها نورون میلین غالف کننده تخریب) دمیلینه التهابی بیماری ترین
 بین از یا دیده آسیب ها آکسون و اولیگودندروسیت میلین، CNS در التهابی حمالت نتیجه در اس-ام در

 سیلولی،  خیارج  و سیناپسیی  فضیای  در گلوتامات آنزیمی تخریب عدم دلیل به طبیعی حالت در .میروند

 در را گلوتامیات  غلظیت  کیه  گییرد  میی  صورت اختصاصی دهنده انتقال پروتئین توسط آن سازی خارج

 .دارندمی نگه سمی غیر حالت

 آن طبی   بیه  و گلوتامیات  زییادی  مقیدار  تولید سبب گلوتامین دآمیداسیون با گلوتامیناز آنزیم عملکرد 

 در گلوتامیات  اختصاصی های دهنده انتقال بیان کاه  همچنین .گردد می شده فعال ایمنی هایسلول

 بنابراین .شود می آن سلولی خارج غلظت افزای  بنابراین و گلوتامات موثر غیر خروج باعث ضایعه محل

 مقالیه  ایین  در .باشید  داشیته  اس-ام التهابی حمالت در مهمی نق  تواند می گلوتامات تحریکی سمیت

 در توضییحاتی  و گلوتامات/گلوتامین طبیعی چرخه گلوتامات، آزادسازی و سنتز نحوه بررسی به مروری

 هیا  آن ارتباط نهایت در و یکیتحر سمیت در هاآن نق  و گلوتامات های دهنده انتقال و هاگیرنده مورد

 هیای  رویکیرد  برخی و گلوتامات غلظت گیری اندازه های تکنیک همچنین .است شده پرداخته اس-ام با

 . است شده بیان گلوتامات تحریکی سمیت تعدیل یا مهار با درمانی جدید

 دسیتگاه  تحریکیی،  سیمیت  اسیکلروزیس،  مالتیپیل  گلوتامیات،  هایگیرنده ،گلوتامات کلمات کلیدی :

 .مرکزی عصبی
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