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 فصل اول : کلیات 

 ضرورت تحقیق -1-1

ان ن به عنوز آتوان ااعتیاد به مواد مخدر از چنان ابعاد وسیع آسیبي برخوردار است که بي اغراق مي

نواع زايش امتالشي شدن شخصیت فردي، نابودي نهاد خانواده، اف هیوالي بزرگ زندگي بشري نام برد.

 کار و سربار جامعه،ها و جرايم اجتماعي، کاهش بازدهي کاري و شغلي، افزودن بر افراد بيديگر آسیب

ه بديگر همگي وابستگي تام  هش نرخ بهداشت عمومي و دهها عارضههاي بیمارستاني، کااشغال تخت

ک معضل اجتماعي پديده اعتیاد به مواد مخدر و توجه به آن به عنوان ي میزان معتادان يک جامعه دارد.

 صرف موادبته متقريباً پديده نوظهوري است که از عمر آن شايد بیش از صد و پنجاه سال نمي گذرد. ال

 بعد است هم بهيخي طوالني دارد. لیکن از قرن نوزدمخدر و حتي عادت و نیز استعمال تفنني بدان، تار

خود جلب  ها، توجه بسیاري را بهکه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انسان

 اي اصلي غدغه هبنابراين يافتن راههايي براي درمان افراد وابسته به مواد مخدر يکي از د کرده است.

 .دجوامع بشري به شمار مي رو

 

 يدیئویخچه مواد اپيتار-1-2 

ن نوشته یاشد اما اولشناخته شده ب ياک ممکن است در تمدن سامريتر يکيولوژيزیرچند اثرات فه   

 عصاره يونانياز نام   opiumباشد. کلمه يم يالدیدر قرن سوم قبل م  Theopharastusها مربوط به

 شود. يگرفته م Papaver somniferun (Pappy)را دارو از عصاره خشخاش يزاست  مشتق شده

 ير. او دستوح دادید مصرف آنرا کامال توضاک و مواريبود که تر ين کسیاول  Dioscorideدر قرن دوم

باشد. در یم Poppiesه شربت یشد و منشاء اولیده مینام  diascodionداده بود که يه محصولیته يبرا
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 stone of" يريفناناپذ کرد و به آن گوهر يم يفراوان ن استفادهیاز مرف Paracolsus قرن پانزدهم

immortality" .يالدیهفده مدر قرن  نام داده بود Sydenham ه خدا به ين هدياک را با ارزشتريتر

 تیکه فعال يجهت جدا کردن ماده اصل ييکوششها يالدیجده میهو  هفدهدر قرن ده بود. یانسان نام

را دارند در طب با  ين ماده اساسيشد ا يکه ادعا م يتاک بر اساس آن بود صورت گرفت. محصواليتر

 يکه سع ين کسیاولاک بودند. يقت عصاره تریکه در حقیوارد شدند در حال  Magisterium opiiنام

از  يتعداد 1800در سال بود.  Bucholzبنام  ياک بدست آورد فردياز تر يلستايکرد پودر کر

 Fredricک داروساز بنامي 1806در سال  ا جدا کنند ور ين ماده اصليکردند که ا يداروسازان سع

William  ک يب با یاک وجود دارد در ترکيکه در تر ييایقل يستاليک ماده کريجدا کردن  با از آلمان

 که در آن نام ماده ج خود را منتشر نمودينتا 1817در سال  ن داروسازي. اد مخصوص شرح دادیاس

ن از کلمه یاد کرده بود. مرفياز آن  (Vegetable alkali) وانن گذاشته بود و بعنیرا مرف مذکور

Morpheus اک يتر يدهایر آلکالوئين سایپس از کشف مرفگرفته شده است.  (يوناني يايرو ي)خدا

 ،يرات ساختمانییبا تغ و ز ساخته شدیمشتقات آنها ن يروابط ساختمان ،يو پس از بررس ندز شناخته شدین

اک يکه از تر ييمشخص کردن داروها يبرا Opiateن بار یاول .ديسنتز گرد زین ن مواديست ایونآنتاگ

س از پ. ن استفاده شدیمرف يمه صناعیاز مشتقات ن يارین و بسین، کدئیشوند مانند مرف يمشتق م

مه یو ن يصناع ياطالق به تمام داروها يبرا opioidکلمه  ،نیمشابه مرف يگسترش مشتقات صناع

بکار برده نیز  opioid و  opiateموارد يدر بعض ،ده شردکنند بکار ب ين عمل میکه مشابه مرف يصناع

 شوند ين هم بکار برده میمشابه مرف يداروها يست هایاطالق به آنتاگون يبرا دهایئویاپ رایاخ .شوند يم

(1). 

 

 بدن يديیویستم اپیس-1-3

 ياز مغز که دارا ير بر مناطقیتاثق يرا از طر يدرد ين(، بی)مثال مرف يدیوئیاوپ يدهایآلکالوئ   

که در حال  يکنند. عبارت عام يد مايجاهستند،  يدیوئیک شبه اوپيفارماکولوژ يها يژگيبا و ييدهایپپت
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ن یاندروف – ين عبارت قبليگزياست که جا درونزا يدهایرود، پپت يبه کار م ن مواد درونزايا يحاضر برا

ن، یانکفال ازشده اند که عبارتند  ييشناسا درونزا يدیئویاوپ يدهایسه خانواده از پپتشده است.  –

  نیومالوکورتیپره پرو اپ شامل ش ساز مجزاین پییک پروتياز  به ترتیب ن. هر خانوادهینورفين و دیاندروف

(POMC)شوند يکد م يمستقل ين که هر کدام توسط ژنهاینورف ين و پره پرو دی، پره پرو انکفال ،

-Tyr-Gly-Gly مشترک  يدینواسیآم يک توالي يدارا يديیویاوپ يدهایه پپتهم. به وجود مي آيند

Phe در قسمتN- يتوالف توسط ین موتيا نال خود هستند.یترم C- ين پنج تا سیکه معموال بنال یترم 

ن یئمشتق شده از پروت ياصل يدیئوید اوپیپپت ،نیبتا اندروف شود. يد را دارا است دنبال مینواسیک آميو 

ن یئچند پروت نیروفدعالوه بر بتا انش ساز ین پیئن پروتيا باشد. ين میومالنوکورتیاز پره پرو اپش سیپ

و  (a-MSH)ت ی، هورمون محرک مالنوس(ACTH)ن یکوتروپیدرنوکورتآ يبه نام ها يدیئویر اوپیغ

ن و یکفالان -ن نسخه از متيچند يز حاوین نیپروانکفال کند. يز کد میرا ن (b-LPH)ن یپوتروفییبتا ل

ن يهمه ا ومتفاوت است  ين با طولهایئسه پروت يحاو نینورفين است. پرو دیانکفال -ک نسخه از لوي

 يده مین نامینورفيو دیو ن B نینورفي، دAن ینورفيشوند و د يشروع م يکساني ين با توالیئسه پروت

 يهومولوگ با د يلک تواي يشده است که دارا ييشناسا يديجد يدیئوید اوپیپپت يبه تازگ شوند.

 .(4) شود يده مینام FQن یا اورفي nociceptinباشد و  يم Aن ینورف

 اپیويیديگیرنده هاي  -1-3-1

 هاي ديگریدي در مناطق مختلف دستگاه عصبي و در بافتئسه دسته اصلي از گیرنده هاي اوپیو   

، k)، کاپا )(δ)، دلتا (µ)و شناسايي شده اند. دسته هاي اصلي گیرنده ها عبارتند از :گیرنده هاي م

ا نیست ها رداروهاي اوپیوئیدي، آگونیست هاي کامل، آگونیست هاي نسبي و آنتاگو (.60)  (α)سیگما

ي باشد. در ، گیرنده اصلي ضد درد م(µ)در بر مي گیرند. مرفین يک آگونیست کامل براي گیرنده مو 

 (.32) تمقابل، کدئین يک آگونیست نسبي )يا ضعیف( گیرنده مو اس

 دهايیویک اوپینتیفارماکوک -1-3-2

 الف( جذب
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د. اگر شون يا دهان جذب مي ي، داخل عضالنير جلديق زياز طر يدیئویاوپ يشتر ضد دردهایب   

 انندشوند )م ين راه مصرف ميکه از ا ييدهایئویاوپ يع است بعضيچه جذب از دستگاه گوارش سر

 يبرا الزم يدوز خوراک ين مواردیرند. در چنیگ يقرار م يسم گذر اول کبدین(، در معرض متابولیمرف

 در عبور سمیولق باشد چون متابيشتر از دوز الزم از راه تزریب يلیمطلوب ممکن است خ يک اثر درماني

 دارو کيموثر  يدوز خوراک ييوشگیپ .متفاوت است ياول در اشخاص مختلف به طور قابل مالحظه ا

 باشد.مار خاص ممکن است دشوار یدر ب

 عيب( توز

 يم ييایمیشک و يولوژيزیمختلف، تابع عوامل ف يله اعضا و بافت هایدها به وسیئویبرداشت اوپ   

زود  يلیخ ليو شوند، يوند میبه درجات مختلف پ پالسما ين هایدها با پروتیئویباشد. اگر چه همه اوپ

ه ها و یکل ه ها،ياد مانند مغز، ريز يبا خون رسان ييباال در بافت ها يخون را ترک کرده و با غلظت ها

 شوند. ين ميگزيطحال جا

 سمیج(متابول

 .(3) شوند يل ميدها( تبدیشتر گلوکورونی)ب يقطب يت هایدها عمدتا به متابولیئویاوپ

 نمرفیمشابه  ين و داروهایمرف يمیش -1-3-3 

اگر چه  شنهاد شد.یپ 1625در سال  Robinsonو  Gullandن توسط یساختمان مرف ساسا   

 ور ییتغ زولت اه سهب نیمرف يمه صناعیاز مشتقات ن ياریگردد، بسیسنتز م يسخته شگاه بين در آزمایمرف

 .شوند يه مین تهیل مولکول مرفيتبد

 
 1-1شکل 
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دد. گر يمل یدروکسیدروژن در گروه هین هیل جانشیباشد که در آن مت ين میل مرفین همان متیئکد

 14،  8 زیو ن7، 6 ين کربن هایله شده و دو باند مضاعف بیل متیوکسدرین هر دو گروه هیانیدر ت

مالت وز حن سبب بريینسبتا پا  يک دارد و با دوزهايت آنالژزیفعال ين تا حدودیانیوجود دارد. ت

 .(19) گرددیم يتشنج

 دهایئویاثر اپ يسم مولکولیمکان -1-3-4 

نظر  ند که ازده يل مین ها را تشکیاز پروتئ يخانواده ا يدیوئیاوپ يرنده هایگ يدر سطح ملکول   

 يوني يل هان تعامل بر باز و بسته شدن کانايق ايشوند و از طر يجفت م G ين هایبا پروتئ يکيزیف

  يمر ییا تغن ریون پروتئیالسيکنند و فسفور يم میرا تنظ يم داخل سلولیکلس ييگذارند. جابجا ير میتاث

 يناپسیش سیپ يعصب يانه هايپا يوابسته به ولتاژ را که بر رو يمیکلس يدها کانال هایوئیدهند. اوپ

از کردن بق يرطن از یدهند. همچن يناقل را کاهش م يب آزاد سازین ترتيبندند و بد يم ،قرارگرفته اند

د ش آزا)کاه يناپسیش سیپ مهارند. شو يم يناپسیپس س يموجب مهار نورون ها يمیپتاس يکانال ها

 ياصل يکيحرت نهید آمیاز جمله گلوتامات که اس ين عصبیاز ناقل ياديتعداد ز يازناقل( آزاد س يساز

 Pماده  ،نیونن، سروتينفر ين، نوراپیل کولین استیحس درد است و همچن يعصب يانه هايآزاد شده از پا

  .((60 نشان داده شده است

 دها یئویک اپيولوژيزیاثرات ف -1-3-5

فوق  يحس يقرار دارند در ب  يانیه در ساقه مغز و تاالموس من( کیست مرفیرنده مو )آگونیگ   

 يو وابستگ يهورمون و ناقل عصب ير آزادسازیی، تغGI ، مهار تنفس، کند شدن عبوري، آرامبخشينخاع

 يمسئول ب 1µر گروه ي. ز2µ, 1µشود:  يم میر گروه تقسيرنده به دو زین گيدخالت دارد. ا يکيزیف

آزاد  ،يياشتها يف تنفس، خارش، بیمسئول تضع 2µر گروه يکه زی. در حالو آرامش است ي، افوريدرد

ن( که در یکالزوسیست کتوسیرنده دلتا )آگونیاست. گ يو وابستگ ين، سرخوشیشدن هورمون پروالکت

س ي، دي، سر خوشينخاع يحس يقرار گرفته در ب يانسفال و طناب نخاعيک، ساقه مغز، دیمبیستم لیس

رنده کاپا یکند. گ يشرکت م يو وابستگ يهورمون و ناقل عصب ير آزادسازییتغف تنفس، ی، تضعيفور
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 يدر ب و در مغز پراکنده است ين( بطور گسترده ایانکفال –ن یلوس –دلتا  –ن یآالن –ست: دلتا ی)آگون

گما یرنده سیگ .ل استیک دخیتیمیکوتوميو آثار سا GI، کند شدن عبور يو فوق نخاع ينخاع يحس

 يک و افسردگیتیمیکومي، سايس فوريرنده در اثرات دین گيا–allyinormetazocine (N ستیآگون(

 .(71) دخالت دارد از استرس يناش

 دهایئویمصرف اپ ياثرات مرکز -1-3-6

ر بر یدها با تاثیوئیاست. اوپ يطیمح يها بافتو  يمرکز يستم عصبیس ير بر رویتاث ين دارایمرف   

ف مرکز تنفس، ی، تضعي، خواب آوريس فوري، دي، افوريدرد يبباعث  يستم اعصاب مرکزیس يرو

، تنگ شدن مردمک  ADHن، آزاد کردنیروپن و هورمون گنادوتیکوتروپیف آزاد کردن کورتیتضع

اعمال  CTZ (Chemo Receptor trigger Zone)ک يتحرطريق  )باچشم، تهوع و استفراغ 

مو در دستگاه  يرنده هایل به اتصال به گيبا تما يدیوئیاوپ يضد درد ها ي. آثار اصلمي شوندشود( یم

ل شده است که یتشک يو عاطف ياز دو جزء حسبه طور مشخص درد  .شود يظاهر م يمرکز يعصب

 يسم هایکه مکان با توجه به اين مطلبر قرار دهند. یتوانند تحت تاث يدها هر دو جزء آن را میوئیاوپ

 يدرد اثر م مواد بر هر دو جزء نياست ا يوق نخاعو ف يشامل دو جزء اثر نخاع يدرد يب يعصب

ر نورون درنده ها ین گينخاع قرار دارند. ا ياد در شاخ خلفيز يبا غلظت ها يرنده اصلی. هرسه گدگذارن

، يدیاوپبوئ يست هایه آوران وجود دارند. آگونیاول ير رشته هانیز دمسئول انتقال درد در نخاع و  يها

نورون  دهایوئیجه اوپیدر نتکنند  يه مهار میآوران اول يرا از رشته ها يکيتحر يناقل ها يآزاد ساز

را  ين، اثر ضد درد پرقدرتيکنند. بنابرا يما مهار مینخاع را مستق يمسئول انتقال درد در شاخ خلف

 يهاریدها در مسیوئینامند. نقاط اتصال اوپ يم ير را اثر نخاعین تاثيا که کنند يما بر نخاع اعمال میمستق

 يشکم يرها بخش فوقانین مسيبرخوردار است. از جمله ا يژه ايت ویم کننده درد از اهمیتنظ ينزول

ن محل ها ياست. در ا يانیدر مغز م يرامون قناتیپ يه خاکستریبصل النخاع، لوکوس سرولئوس و ناح

 يقسمت فوق نخاع ن داروها برير اینشان دهنده تاث که کنند يما نورونها را مهار میدها مستقیوئیاوپ

 ياختصاص يرنده هایرا با اتصال به گ يدرد ي، بيدیوئیاوپ يست هایآگون (.32) است يستم عصبیس
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ر انتقال یاز مغز و نخاع که درگ يرنده ها عمدتا در مناطقین گيکنند، ا يم ايجاد Gن یجفت شده با پروتئ

 (.71) قرار دارند م درد هستند،یو تنظ

 دهایئویف اپمصر يطیاثرات مح -1-3-7

رش، رحم، مختلف از جمله دستگاه گوا يطیمح يارگانها يبر روتاثیرات متفاوتي دها یوئیاوپ   

ر مورد د (.32)هستند و پوست  ي، دستگاه ادراريمنين، دستگاه اي، دستگاه آندوکريصفراو يمجار

 اينکه جمله ازست. صورت گرفته ا يمطالعات گسترده ا يطیمح يدر بافتها يدرد يدها در بیوئینقش اوپ

 يها لبولن صورت که گيشوند به ا يم يدرد يدها در محل عفونت باعث بیوئیت ها با ترشح اوپیلکوس

ه یلسپس ک و خود سنتز کرده ي( را در داخل شبکه آندوپالسميدیوئیش ساز اوپی)پ POMC ،دیسف

 (.31) دهند يانجام م يرا بطور مستقل هادیوئید اوپیمربوط به تول يپردازش يند هايفرا

حرکات  يکندموجب  CNSو  يروده ا يستم عصبیدرس يموضع يرنده هایدها با اثر بر گیوئیاوپ   

 يارشوند. در مج يبوست ميکاهش دادن ترشحات دستگاه گوارش باعث گرديده و با روده و معده 

ه یلکرد شوند. عملک يم يک صفراویباعث کول ين مجاريز با منقبض کردن عضالت صاف این يصفراو

 يویلکردش خون شتر مربوط به کاهش گین اثر بيدر انسان ااحتماال ابد که ي يدها کاهش میوئیتوسط اوپ

ر انسان دن مواد ين ایرا کاهش دهند هم چن GFRک و یستمیتوانند فشار خون س يدها میوئیاست. اوپ

ک يا تحرر نیپو سوماتوترون یک، پروالکتیرتويد يآزاد شدن هورمون آنت و ک دارندیورتيد يک اثر آنتي

د یوئیاوپ يهادیپتدهد که پ ين اثرات نشان ميکنند. ا يرا مهار م ينیکنند اما آزاد شدن هورمون لوتئ يم

 يد دردهاضکنند.  يفا ميستم ها این سينده در ام کنینقش تنظ–پوتاالموس یر بر هیق تاثياز طر -درونزا 

ا دهین پپتيا يندرما يدوزهاکنند.  يتر م يطوالن ،وس رحممان را با کاهش دادن تونيزمان زا يدیوئیاوپ

 تارثا ناشي از ممکن است که شوند يق و خارش ميپوست به همراه تعر يو گرم يموجب برافروختگ

CNS ه طور بحاد  ين اعتقاد دارند که عفونت هایمحقق (.32) ن باشندیستامیه يطیو آزاد شدن مح

 دهد که يمشان ن يکینیکه مشاهدات کلیستند در حالیمخدر مرتبط ن يم با استفاده مزمن از داروهایمستق

 ت. هم ر استع ين شایان افراد وابسته به مرفیمدت در م يطوالن يمزمن از جمله عفونتها يها يماریب
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 يمنيا ياسخ هان پین و مرفيیجوانا، کوکا يمار مواد افیوني نظیراز  ياریکه بساست ن ثابت شده یچن

کروبها یابر مزبان را در بریمقاومت م ده،ش يمنيا يپاسخ ها سرکوب داده و موجبرار ر قیرا تحت تاث

وها ن داريم ایر مستقیق تاثيممکن است از طر يمنيستم اید مذکور در سموار یتاث (.15) دهند يکاهش م

 ياول هع سلکه در انوا ييرنده هایق فعال شدن گيم از طریا به طور مستقيشود يناش يمنيستم ایبر س

 شوند يجفت م G ين هاییکه با پروت ييرنده هایدها با گیئویرا اوپي. ز، ايجاد شوندوجود دارند يمنيا

عملکرد  مواد نيا (.37) کنند ي، اتصال برقرار م(ز وجود دارندین يمنيستم ایدر س CNSکه عالوه بر )

ند. ده ير مییتغ يسکموتاک و يدبا يد آنتیت ها، تولیر لنفوسیر بر تکثیق تاثيطر ازز ینرا  يمنيدستگاه ا

ت ها به یسلنفو يریتکث يو پاسخ ها NK يک سلول هایتیتولیت سیدها موجب مهار فعالیوئیمعموال اوپ

 (.45) شوند يتوژن میمواد م

 نیمرف يدرمان يکاربردها -1-3-8 

 ،دنيآ يم ضربه بوجودکه در اثر  ييدردها ،يياحشا ين بردن دردهایاز بمرفین در پزشکي جهت    

س پنه يردن دن بی، کنترل اسهال، از بيا حمله قلبيو خطرناک مانند شوک و  ياضطراب در اختالالت جد

ير نظا و شخص مشرف به موت اضطراب در و يا کاهش ن بردنیاز ب ،يويبطن چپ و ادم ر ييدر نارسا

 (.32) آن مورد استفاده قرار مي گیرد

 دهایئویبه اوپ يتحمل و وابستگ -1-3-9

ست که ا يف تنفسیبوست، تهوع، استفراغ و تضعيشامل  يدیوئیاوپ يم ضد درد هایآثار مستق   

ن يوف ترن )معریمرف يهاز مکرر دوزيد. تجوگرد يمز ین يعوارض تحمل و وابستگ عالوه بر آن موجب

، دهنددست ب جا اثرشان را ازين مخدرها تدريگردد که ا يا مشتقات آن باعث مي( يدیوئیست اوپیآگون

 ند. يگو يم  (Tolerance)ده را تحملين پديا
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 ها از ديدگاه کلینیکياوپیوئیدپیدايش تحمل نسبت به  -1-1جدول شماره 

 يتحمل جزئ تحمل متوسط تحمل باال

 وزیم يکارد يبراد يدرد يب

 تشنج  يس فوري، د يسرخوش

 بوستي  شعور يرگیت

   مهار سرفه

   تهوع واستفراغ

   ورزيد يآنت

   يرامبخشآ

   ف تنفسیتضع

 

 ياماران بریز با ياریبس يکینیاست. از لحاظ کل يار مهمیده بسيدها پدیئویش تحمل نسبت به اوپيدایپ

ت یضعوه را در د شدجايا يدرد ياز دارند تا بیدها نیئویاز اوپ ينده ايفزا يدرمان و کنترل درد به دوزها

د از دارنیارو نداز  ينده ايفزا يز اغلب به دوزهایدها نیئوین اوپممصرف کنندگان مزحفظ کنند.  يمناسب

 يباعث م ر بدندها را دیئویکه تحمل به اوپ ييندهاياز فرا ياریبسفتد. یم سندرم قطع اتفاق نيتا عال

شده جاديا يدرد ينسبت به بد که نده ينشان مرا یاخ مطالعاتاست.  يدیئویستم اوپید مربوط به سشون

ن يا د.شو يم ادجيا يشتریتحمل بگر يد يدهایئویسه با اوپيمو در مقا يرند هایگق ين از طریتوسط مرف

 يياپالسم ياز غشامو  يرنده هاین به طور موثر باعث انتقال گیشود که مرف يشنهاد میل پین دليگفته به ا

به  (DAMGO)رنده مو مثل یست گیآگون اتصالبه دنبال شود.  يان شده نمیرنده در آن بیسلول که گ

فرستند.  يم ،Gi/Goاز خانواده  Gهترومر  ين هاییق فعال شدن پروتياز طر ييام هایرنده ها پیگآنها، 

 متصل به رندهیناز گیعا توسط کيرد سریگ يست قرار میرنده مو به طور مستمر در تماس با آگونیگ يوقت

 ود. ش يصل مرنده متین به گین ارستیئپروت ،له شدنيو بدنبال فسفور هله شديفسفور G (GRK)ن ییپروت

ن اتصال يبه دنبال اشود.  ين متصل مين کاتریئن به پروتیارست –رنده یکمپلکس گ ،در مرحله بعد   

 ،هیاول ي. در اندوزوم هاردیگ يتوز انجام میده شده و عمل آندوسیلول کشسن کمپلکس به داخل يا

DAMGO پس به سرعت به سطح سلول شود و س يله ميرنده دفسفریگ ،شود يه کمپلکس جدا میاز بق
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ن یا ارستيو  GRKرنده به یکه گ يزمان ن تايبنابرا د.وش يم يگنال دهید و دوباره قادر به سدگر يبر م

مو در  يرنده هایزه کردن گین در انترنالیرفمباشد.  ينم G ين هاییمتصل است، قادر به اتصال به پروت

 GRKمو را توسط  يرنده هایله شدن گياند فسفرتو يچون نم ،ف استیدها ضعیئویر اوپيسه با سايمقا

 د يیدر تا ر ممکن خواهد بود.یز غین ها نیئر پروتين و ساین نقص اتصال ارستيک کند، به دنبال ايها تحر

باعث  نیو ارست GRK ين هایئان پروتیش بين مطلب قابل توجه است که افزايمطالب باال ذکر ا

 (.71) شود ين میط مرفرنده ها توسیزه شدن گیش انترناليافزا

 دهایئویبه اوپ تحملعلل  ريسا -1-3-10

است  ابت شدهثرا ی. اخرددر حفظ تحمل دا يرنده دلتا نقش مهمیکنند که گ يان میر بیقات اخیتحق   

 (.32) جاد و حفظ تحمل استيدر ا ينقش اساس يدارا (NMDA)خاص  يونيکه کمپلکس کانال 

 دهایئویبه اوپ يوابستگ -1-3-11 

 يمر معمولاک ي ،ز مکرر آنينوع مو پس از تجو يدهایوئینسبت به اوپ يکيزیف يش وابستگيدایپ   

از  ياشن يخشنسبت به محرکها و آرامب يتفاوت يش حالت نشاط، بيدای. پباشد ين داروها ميتحمل به ا

 مصرف 

صرف به مافراد را نسبت  يبعض ي، حرص و ولع روحيديدها خصوصا در مصرف از راه وریوئیاوپ

 اثر کيه کند که ب يف میرا توص ين، شخص معتاد آثار شکمي. عالوه بر ازدیانگ ين داروها بر ميا

 يکيزیف يش وابستگيدایپ يزه هاین انگین عوامل مجموعا اولي. اه شده استیتشب يد جنسيارگاسم شد

  (.32) نداد عنوان شده ایاعت

 دهایئویبه اوپ ياد و وابستگیاعت -1-3-12 

جه فرد یگردد. در نت يگسترده در مغز م يرات سازشییسبب تغ ،مذکور يدارو هااز ستفاده مکرر ا   

اد یه از آن به عنوان عالمت مخصوص اعتک دهد، يمورد نظر از دست م ياراده خود را در مصرف دارو

هم جدا  از يکیو مکان ياد از نظر ادراکیواعت يدهد که وابستگ ير نشان میقات اخیبرند. تحق ينام م

به عنوان  يروان يابستگکه از ویدارد در حال "يوابستگ"داللت بر يکيزیف يحاضر وابستگ هستند. در حال
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است که گهگاه به  يمصرف بدون اراده دارو همراه با عواقب منف ،ادین اعتيبرند. بنابرا ينام م "ادیاعت"

فقط با  يکه وابستگیدهد. در حال يرخ م ينه ایط زميدر پاسخ به شرا د به مصرف دارو وياز شدیعلت ن

 مصرف مزمن دارو 

 يحاد ميغز ااز م يرا در مناطق خاص يرات سازشییاست که تغ اي دهیچیند پياد فرای. اعتدهد يرخ م

 (.32) کند

 دهایئویاثرات مصرف مزمن اپ -1-3-13

 .دنآور يم ودرا بوج يراتییتغ ،مختلف بدن يستم هایاد آور در سیاعت ياستفاده مکرر از دارو   

ه ک ييم هايآنز شود. از جمله يم ها باعث ميت آنزیترها و فعالیرا در آزاد شدن نوروترانسم يراتییتغ

نتاز، سوپر ک سيترید نی، اکسAناز ین کیشوند عبارتند از پروتئ يدر عملکرد م يرات سازشییار تغدچ

 .(39)  دروژنازیدهنات یکالز و سوکسیالت سیس موتاز، آدنيد دیاکس

مون زان هوریم يابد ولي يکاهش م T3T ,4 يمقدار هورمون ها ،نیدر دوره مصرف مزمن مرف   

TSH در  يق عوامليخود را از طر اتریاثتن یدهد که مرف يقات نشان میماند. تحق يمباقي ر ییبدون تغ

در دوره  UP3Tدار  يش معنيکند و با توجه به افزا يز اعمال میپوفیه –پوتاالموس یخارج از محور ه

 باال يدیروئیت يمتصل شونده به هورمون ها ين هایپروتئش ساخت ياحتمال افزان یمصرف مزمن مرف

ه یجن تویمدت مرف يمصرف طوالن يرا ط يدیروئیت يتوان کاهش هورمون ها يب مین ترتيبه ا و رفته

 (.2) کرد

ن يا دهند. يش ميافزا کیمبیمزول يدر برجستگ ن رایادآور به شدت مقدار دوپامیاعت يتمام داروها   

 ينه ساز وابستگیباشد که زم يرات سازشییمنشاء تغ شايد نیدوپام ير بااليدهد که مقاد يقت نشان میحق

ستم از منطقه ین سيباشد. ا ياد آور میاعت يداروها يهدف اصل ،کیمبیل ينیستم دوپامیساد است. یبه اعت

در نوک ساقه  يمنطقه مذکور ساختمان کوچک .دریگ يسرچشمه م (VTA)ه ونتروتگمنتال یناح يشکم

ه یناح قشر پره فرونتال برجسته شده است.گدال ها و یمغز است که به طرف هسته اکومبنس و آم
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ق مهار بازجذب يدها از طریوئیاوپباشد.  يم کيرژئگابا ک وينرژیدوپام ينورون ها يحاو ونتروتگمنتال

 (.82) شوند ين میش دوپاميباعث افزا کيرژئگابا ين مهار نورونهاین وهم چنیدوپام

 

 آنتاگونیستهاي اوپیوئیدها  -1-4

ا یست يک يیدها مي تواند يک آگونیست را تبديل به آنتاگونئتغییرات کوچک در ساختمان اپیو   

 N–وه اي گرجبکند. مثال جايگزيني يک گروه آلیل يا متیل سیکلو پروپیل به  يیدئچند گیرنده اوپیو

اکسي  و مي سازد مبل ن، لورفانول را به لوالورفاتبديل مي کند یدها، مرفین را به نالورفینئمتیل در اوپیو

ک يستي روي تاگونی. در بعضي موارد ماده حاصله اثر آنتغییر دهدمورفون را به نالوکسان يا نالتروکسان 

 گیرنده داشته و روي ساير گیرنده ها اثر آگونیستي دارد. 

 یدي ئيکي آنتاگونیست هاي اوپیوخواص فارماکولوژ-1-4-1

بستگي دارد  ها آگونیست به سابقه تجويز يیدئاعمال فارماکولوژيکي آنتاگونیست هاي اوپیو   

یدي تجويز شده و میزان وابستگي فیزيکي ايجاد ئنوع ماده اوپیو بنحوي که در صورت تجويز اگونیست

آنتاگونیست گیرنده هاي به عنوان نالوکسان  ،دهایئاوپیونبود شده در اعمال آنتاگونیست ها موثر است. در 

اثري ايجاد نمي  نالوکسان میلي گرم 12. در انسان تزريق زير جلدي کندمي عمل مو، سیگما، دلتا و کاپا 

مي کند. نالوکسان نیز نسبتا يک  ايجاد خواب آلودگي آن اندکيي ممیلي گر 24 لي تزريقکند. و

طول اثر بیشتري است. در دوزهاي باالتر نالوکسان و نالتروکسان آنتاگونیست خالص بوده ولي داراي 

در دوزهاي  ممکن است مقداري اثرات آگونیستي ايجاد کنند که از نظر کلینیکي قابل توجه نمي باشد.

در افراد طبیعي که اعتیادي ندارند افزايش فشار خون سیستولیک و کاهش انجام کارهاي فکري  وباالتر 

ريق نالتروکسان در دوزهاي باال در اغلب موارد فاقد اثرات خاصي مي باشد ولي در يک تز ديده مي شود.

. نالوکسان با دوزهاي پايین از بروز اثرات آگونیست هاي گیرنده مو مورد ديس فوري گزارش شده است

يش میزان جلوگیري کرده و يا اثرات اين گیرنده را مهار مي کند. در بیماران با دپرسیون تنفسي باعث افزا

فشار خون وجود  کاهشتنفس به میزان يک تا دو دقیقه مي شود. اثرات سداتیو معکوس شده و اگر 
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 4تا  1معموال بین  بودهبه دوز  وابستهداشته باشد به حالت طبیعي بر مي گردد. طول عمل آنتاگونیستي 

 تداوم ساعت 

ثال مي باشد. شوت ما همراه با پديده اورد. اثرات آنتاگونیستي اوپیويیدها  بوسیله نالوکسان غالبدار

مي  بديلت اديدپرسیون تنفسي ايجاد شده بوسیله اوپیويیدها به افزايش تنفس پیش ازبرقراري میزان ع

 به میزان وابستگي فیزيکي بستگي دارد.  کهشود. 

 یدهائیدها در صورت وابستگي به اوپیوئاثرات آنتاگونیست اوپیو-1-4-2

  mg/kgیدهاي مشابه مرفین باشد دوز کم نالوکسان ئص معتاد به اوپیودر مواردي که شخ   

ید مي باشد با اين تفاوت که ئیويید مي شود که مشابه قطع ناگهاني اوپیوئباعث ايجاد سندرم قطع او0.5

ید ئسندرم قطع دارو چند دقیقه بعد از تزريق نالوکسان بوجود مي آيد در صورتیکه در مورد قطع اوپیو

 شدت و نوع اعتیاد ،ظاهر مي شود. شدت و مدت سندرم قطع به دوز آنتاگونیست و ساعت بعدد عاليم

 .دبستگي دار

 یديئتوزيع و دفع آنتاگونیست هاي اوپیو جذب، -1-4-3

ريق طیشتر از اثرات نالوکسان بعد از تجويز داخل وريدي به سرعت ديده مي شود. دارو در کبد ب   

ست. اعت اسید متابولیزه مي گردد. مدت عمل نالوکسان يک تا چهار سبا گلوکورونیک ا نژوگه شدنک

ت در ه سرعبنیمه عمر آن در پالسما يک ساعت بوده و دارو بعد از تجويز خوراکي جذب مي شود. اما 

 (جويز تزريقيدر صورت ت)همان مقدار  برابر 5/1آن به  که اثربه طوري د وشمي عبور اولش متابولیزه 

 .(19) شوند ساعت کامال متابولیزه مي24دوزهاي خوراکي بیش از يک گرم در کمتر از کاهش مي يابد. 

 نیمرف سندرم قطع -1-5 

 ينعکاساگردد که  يز مشخص میا پرهين داروها، موجب بروز سندرم ترک يمصرف ا يقطع ناگهان   

 يطع را مقندرم سباشد.  يدها میوئیک حاد اوپياز آثار فارماکولوژ ييبدن نسبت به رها ياز واکنش اغراق

به  (يدیوئیپت اوسینالوکسان )آنتاگون زيجاد کرد. تجويز این يدیوئیاوپ يست هایز آنتاگونيتوان با تجو

 را  withdrawal  precipitatedد تر بناميشد يدها دارند حالتیوئیبه اوپ يکيزیف يکه وابستگ يافراد
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لرز،  ازه،یم، ترشح اشک، خينیزش بيآبر :از عالئم سندرم ترک در انسان عبارتندآورد.  يبوجود م

و  ضطرابا، استفراغ، اسهال، يعضالن ي، دردهايپرترمیاز، هيدریخ شدن موها، تند شدن تنفس، میس

 ئم در ن عاليااست.  يکيزیف يتابع شدت وابستگ ياديتا حد زن عالئم يتعداد و شدت ا. يپرخاشگر

جاد سر و صدا، يااد بزاق، يقروچه کردن، ترشح ز وانات به صورت خون دماغ، ترشح اشک، دندانیح

سندرم ترک  يم اختصاصياز عال (.82) کند يتظاهر م يبدن يو لرزش هاپلک  ين افتادگيیاسهال، پا

-wet يتکان ها ،(writhing) دنیچیپبه خود دندان قروچه، توان به اسهال، پرش،  ين در رت میمرف

dog (77)، در اثر قطع  يسور يکه در موش ها يمياز عال .کرد اشاره (13) ترشح اشک ،يآشفتگ

، دندان قروچه، wet-dog يتوان به اسهال، پرش، تکان ها يمز ین ديآ ين به وجود میمصرف مرف

 ،اندامها ير ارادیغ لرزش ،(22) (Sniffing)ن دیکش بو، (paw tremor)پنجه پا  ير ارادیغ لرزش

 (.76) اشاره کرد (Ptosis) پلک يافتادگ

 نیقطع مرف عاليم سندرمجاد ياز علل ا يبرخ -1-5-1

 وس،از مغز از جمله لوکوس سرولئ يکه مناطق خاص است شات مکرر مشخص شدهيآزما يدر ط   

م قطع عالئ ن در بروزیدها وهمچنیوئیبه اوپ يمنطقه ونترال تگمنتال در وابستگ نوکلئوس اکومبنس و

 رولئوس،در مناطق لوکوس س ياديرات زیین تغیمرف در زمان مصرف مزمن (.69) ن دخالت دارندیمرف

م ین مناطق تنظين صورت که در ايبه ا، (56) افتد يمنطقه ونترال تگمنتال اتفاق م نوکلئوس اکومبنس و

ن یت پروتئیش فعاليباعث افزا cAMPش در مقدار ين افزايافتد. ا ياتفاق م cAMPدر مقدار  يشيافزا

  (.42) شود يم Aناز یک

ک در لوکوس ينورآدرنرژ يد نورونهايه شدیتخل ،جاد کننده عالئم سندرم قطعياز علل ا گريد يکي   

ن يشتریب يلوکوس سرولئوس حاون است. ينفر يو متعاقب آن آزاد شدن فراوان نوراپسرولئوس 

کنند در  يم يعصب ده يستم عصبیبه سراسر س که ن نورونهايا (.61) ک استينورآدرنرژ ينورونها

 يکه به قلب م يکین اعصاب سمپاتیهمچنو حافظه دخالت دارند.  يریادگي، ياریهوشطراب، م اضیتنظ

مخصوصا گلوتامات  (EAA)ک يتحر يدهاینو اسیآم (.94) رندیگ ياز لوکوس سرولئوس منشا مروند 
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ش يشوند. افزا يک را باعث ميافته نورآدرنژيش يافزا يت نورونین فعالياقسمت عمده  ،و اسپارتات

  دیتول

cAMP ز ا يشود بخش يجاد ميلوکوس سرولئوس ا يز بعد از قطع مصرف دارو که در نورونهاین

 (.75) عهده دارد رت را بیش فعالين افزايا

اد کردن ق آزياز طر paragigantocellularis (PGi)گانتوسلوالر ياز پاراژ ينورون يبرهایف   

ا کاپ ياه رندهیگکند.  يک ميولئوس را تحرک موجود در لوکوس سرينور آدرنرژ ينورونها ،گلوتامات

وند. ش يمحسوب م LCو آزاد شدن گلوتامات در  يت نورونیم کننده مهم فعالیک تنظي يدیوئیاوپ

 درونزا از ياهد یوئیاوپ يط عاديهستند. در شرا يدیوئیاوپ يها رندهیگ يحاو PGi آوران از ينورون ها

 يهارن اثر ميوژن ااگز ،دیوئیبا ورود اوپدهند.  يرا کاهش م آزاد شدن گلوتامات ،ن نورونهايق مهار ايطر

کاهش  رانجب يبران یابد. در تحمل به مرفي يکاهش م  LCيک نورونهايرجه تحیشود. در نت يد ميتشد

 يم شياافز کينورآدرنرژ يدر نورونها  (NMDA)گلوتامات يها رندهیگتعداد  ،آزاد شدن گلوتامات

 PGi يروجخ ينورونها يرودها بر یوئیاوپ ين اثرات مهاريا افتد يق من اتفایقطع مرف يابد. وقتي

اهش ک ونزادر يدهایوئید اوپین تولیمصرف مزمن مرف يز در طیدر داخل مغز ن ضمناشود.  يبرداشته م

ه وق العادفاد شدن باعث آز ،برونزا يدهایوئیقطع اوپ مراهه درونزا يدهایوئین کاهش اوپيبنابرا. بدايمي 

 يرنده هایگ افتهيش ياد گلوتامات همراه با تعداد افزاير زيوجود مقاد(.85) شود يوتامات ماد گليز

NMDA ک ينورآدرنرژ ينورونها يرو برLC، (.94) شود ين نورونها ميد ايه شدیباعث تخل 

 واناتیدر ح يکيزیف يوابستگ يالقا وشر-1-6

جاد يا يروش معمول برا .وجود داردوانات یدر انواع ح يجاد وابستگيا يبرا يمختلف يروش ها   

جاد يا يبرا ن روشيدر اپروسه هاي مختلفي ت. وانات اسین به حیمرف ير جلديق زيتزر يوابستگ

 mg/kg 20روزانه  يسور ين روشها به موش هاياز ا يکي. به عنوان مثال در وجود دارد يوابستگ

ش يافزا يدوزهاق يگر رتها با تزريد يدر روش (.63) کنند يق ميروز تزر 8تا  1ن را به مدت یمرف



 
 
 

 
 

16 

ق به مدت شش روز ين روش تزريوابسته شدند. ا 20و  8 يروز در ساعتها دو بار در ،نیمرف يابنده

  يابد. روز اول دوزهاي يادامه م

mg/kg 10  وmg/kg 10 روز دوم ،mg/kg 20 20 و mg/kg،  روز سومmg/kg 40 40 و 

mg/kg روز چهارم ،mg/kg 60 و mg/kg 60 روز پنجم ،mg/kg 80 و mg/kg 80 روز  و

با  يسور يموشها ،راهکارها ديگر از يکيدر  (.33) ق شدنديتزر mg/kg 100و mg/kg 100ششم 

شد به  يار موشها قرار داده مین محلول که به مدت دو هفته در اختیمرف يحاو يها ياستفاده از بطر

وانات استفاده یدر ح يجاد وابستگيا يز براین مپلنتياا يکاشتن از روش  (.28) ندوش ين وابسته میمرف

 (.42) بکار برده شده است  نیرتها به مرف يوابسته ساز يران روش بيا .شود يم

 نيآدنوز -1-7

 يندهاياست که فرا يمرکز يستم عصبیدرونزا در داخل س ينيتر پوریک نوروترانسمين يآدنوز   

نده که ریر گق چهايرات خود را از طرین تاثيکند. آدنوز يم فعالرا در داخل نورونها  ياریبس يسلول

ن يدنوزآ يگنال دهیر سیدرمس يجاد سازگاريکند. ا يهستند اعمال م Gجفت شونده به  ين هایئتپرو

ر است. اگ ييرودا يجاد وابستگيها مثل اختالل در خواب، درد و اياز ناهنجار ياریباعث بوجود آمدن بس

کردن  آزاد مختلف مانند يسلول يسم هایرند از مکانیگ ياستفاده قرار م که مورد سوء ييچه داروها

ورد م ياروهاکثر دکنند اما ا يرات خود استفاده میاعمال تاث يره برایو غ يوني يترها، کانال هایترانسم

د جاير اییها تغن در نورونيآدنوز يگنال دهیر سیمس ن و الکل دریدها، کوکائیوئیسوء مصرف از جمله اوپ

 cAMPل یکر تشیر در مسییشود تغ يده مياد دیون ثابت که در مناطق مرتبط با اعتیک آداپتاسيکنند.  يم

 (.34) است

 کيرژنيورپ يمانند سنتز بازها يدیکل يرهایدر همه سلولها در مساست که  يتین متابوليآدنوز   

 کند يرکت مش يسم سلولیولم کننده متابیبه عنوان تنظدها و ینواسیسم آمیک، متابولینوکلئ يدهایاس

 (.64) شود يده میز نامین ين هورمون موضعيآدنوز (.23)
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 نيسم آدنوزیسنتز و متابول -1-7-1

ر یاثول تحت تدر داخل سل و پستانداران به مقدار فراوان وجود دارد يبافتها يدر تمام نيآدنوز   

ن به سنتز و يل آدنوزین رو تشکيز اا .شود يد میتول AMPز یدرولیداز ازهینوکلئوت – 5'م اکتو يآنز

 يببازجذ يسم هایله مکانین بوسيغلظت آدنوز يدر سطوح خارج سلول وابسته است و ATPه يتجز

 يم بازجذب يخاص يانسپورتر هاله ترین بوسيآدنوز شود. يک سطح متعادل نگهداشته ميخاص در 

م يز توسط آنزین نيآدنوزخود  است. nM 300-30 در حدود CNSن در داخل يزان آدنوزی. مشود

 (.43) شود يه ميناز تجزیآمن ديناز و آدنوزین کيآدنوز يها

ط يت شراسنتز شده و تح يو خارج سلول ياز بافتها به صورت داخل سلول ياریبس رن ديآدنوز   

ژن یکسارضه ش تقاضا به عين مسئله به علت افزايگردد. ا يآزاد م يخارج سلول يبه فضا يکيولوژيزیف

 ينيیپا ييسم از سطح پالسمایو متابوب يوجود به علت باال بودن سرعت انتقال سلول ولي اشد.ب يم

 جود دارد.و يسه راه اصل in-vivoن به صورت يجاد آدنوزيا يبراباشد. يبرخوردار م

 .نیآدن يدهایک نوکلئوتیماتيز آنزیدرولیه -1

 ن.یونیمت -1-لیآدن -s ومیون قسمت سولفونیالسیمت -2

 داز.یم اکتونوکلئوتيتوسط آنز يز خارج سلولسنت -3

  : نيسم آدنوزیمتابول

ر يرق زتا به طسم عمدین متابوليباشد و ا ياد مين زيسم آدنوزیهمانطور که گفته شد سرعت متابول   

 رد.یگ يصورت م

 ادنوزين:نه شدن یدآم -1

نيآدنوز  → ن ينوزيا  → نیپوگزانتیه  → نیگزانت  → کيد اوریاس  

 آدنوزين:ن ویالسيفسفور -2

نيآدنوز  → نیآدن يدهاینوکلئوت  

 آنزيماتیک:ز یدرولیه -3
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نيآدنوز  → نیستئیل هموسيآدنوز -s 

 باشد. يک ميد اورین، اسيآدنوز ييو نها ياصل يت دفعیمتابول

ن ين در اياگر غلظت آدنوز اشد.ب يموالر م يلیم 1/0.  -1ن ین بيک آدنوزيولوژيزیف يغلظت ها   

اگر  ي، ولردیگ يصورت م يناز موجود در شبکه آندوپالسمین کيسم توسط آدنوزیمحدوده باشد، متابول

 رديپذ يام مانج نازیآمن ديم آدنوزيسم توسط آنزیمتابول ک باشد،يولوژيزیباالتر از حد فن يغلظت آدنوز

(1.) 

 ن يک آدنوزینتیفارماکوک -1-7-2 

ن را به آد يبا يکيفارماکولوژ دن به پاسخیرس يندارد و برا يجذب خوراک ،ن اگزوژنيآدنوز   

ع، يب توزيچون ضر يين و مشتقات آن بر اساس فاکتورهايآدنوز نمود. تزريق يديصورت داخل ور

مر مه عیمشخص دارند. ن يع بافتيتوز ،آنها يات ساختمانیت در آب، سرعت مصرف و خصوصیحالل

 ار کوتاه و ین بسيآدنوز

 ين ميزآدنو دفع ياصل يشود. از راه ها يزه میمتابول باشد و به سرعت در خون يه میثان 1-7حدود 

د ریگ يت مصور ه هایاز کل ييل شده اشاره نمود و دفع نهای، انتشار ساده و تسهيتوان به بازجذب سلول

(67.)  

 ينيآنوز يها رندهیگ -1-7-3

چهار  .ندتعلق دار Gن یجفت شونده با پروتئ يها رندهیگاز  ين به خانواده ايآنوز يها رندهیگ   

 1A يرنده هایگ: شده است يين ماده شناسايا يبرا 3b, A2a, A2, A1A شامل گیرنده هاي رندهیگ

،3A ل یکالز باعث مهار تشکیل سیلیم آدنيق مهار آنزياز طرAMP گیرنده  . در مقابلشوند يم يحلقو

شوند که  يم يحلقو AMPل یش تشکيکالز باعث افزایالت سیم آدنيآنز يبا فعال ساز a2A,b2A هاي

 يسين هم فاکتور رونوین پروتئيشود ا يم Aناز ین کیباعث فعال شدن پروتئ ،cAMPش مقدار يافزا نيا

CREB  (.35) کند يرا فعال م 
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 ينيآدنوز يرنده هایگ يع مرکزيتوز -1-7-4 

رار قال یگل يسلولهادر نورونها و و استپراکنده شده  در مغز يعیبه طور وس ينيآدنوز 1A رندهیگ   

ه عالو. سته اپوکمپ پراکنده شدیاالموس و هت قشر مغز، مخچه،در  يبه طور گسترده ا 1A رندهیگدارد. 

 ماتوياستر شامل يقاعده ا يعقده ها يدر ساختارها رنده هایگن يکد کننده ا mRNAن يبر ا

(Stratum)، ت پس یموقع يرااد و شده است ييشناسا يساب تاالموس يدوس و هسته هایگلوبوس پال

مثل  يقاعده ا يعقده هان ساختار يدر چند 2A يها رندهیگ (.43) هستند يناپسیش سیپ و يناپسیس

با . دارند رقرا ييايبو يبرجستگ نوکلئوس آکومبنس و ، (16) اهی، جسم سدوسیپال سگلوبو اتوم،ياستر

ر مغز گيطق داز منان منطقه يها در چند رندهیگن يحساستر ثابت شده است که ا يک هایاستفاده از تکن

خاص  يونت نوریبا توجه به جمع. (43) دارندوجود  يتاالموس يهسته ها و پوکمپ، قشر مغزیه شامل

وجود دارند  دالیاتوپالياستر ک دريرژائآزاد کننده گاب يورونهادر ن a2A يها رندهیگ ،اتومياستردر 

 ium spinystriatal medي. نورونهاکنند يان میز بیرا ن ينیدوپام 2D يرنده هایگن سلولها يا (.72)

ها  رندهیگن يا عالوه بر (.74) روند يدوس میکنند که به گلوبوس پال يد مین تولیالفانکدر استرياتوم 

 همراه 

ن رو ياز ا (27) شوند يده ميز دین يياياز بویو پ در نوکلئوس اکومبنس ينیدوپام 2D يها رندهیگبا 

 (.17) ع شده انديتوز يکساني ير نورونیدر مس 2Dو  a2Aيها رندهیگ

هم  .ار دارندپوکمپ قریه 3CA و 1CA هیال ناحیگل يرنده ها در نورونها و سلولهاین گيا ،در مغز   

ن وجود ياند. با شو يده ميداتوم يپوتاالموس، تاالموس و استریزان کمتر در هیرنده ها به مین گياچنین 

ها  رندهیگن يبه طور کامل مشخص نشده است. هر چند ارنده ها در مغز ین گيع ايتوز نحوه عملکرد و

دارند  ز وجودیو مغز ن يدر طناب نخاع b2A يرنده هایگ. ده شده انديپوکمپ دیبه مقدار کم در ه

(41.) 

 يمرکز يستم عصبیدر س ينيآدنوز يرنده هاینقش گ 1-7-5 
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 ييهانهدف  .است يصبم گر عیو تنظ يکیومئوستاتدو نقش ه يدارا ،يستم عصبیدر سآدنوزين    

 (.83) شدبا يوني يکانال ها يت هاین در نورونها ممکن است کنترل فعاليآدنوز يکینقش هومئوستات

در  (neuroprotective) ينقش محافظ عصب ين دارايدهد که آدنوز يمطالعات فراوان نشان م   

ا ي و ديشد کاتيتحرا ز  يناش تیسمو  يسکميله ایجاد شده بوسيب ایکه از آس است يستم عصبیس

اره در ن در حد نانو موالر همويکم آدنوز يلیک مقدار خي (.54) کند يم يریجلوگ يتشنجات صرع

ش يافزا يجهبه طور قابل تو يسکميو ا يپوکسیموارد هن مقدار در يا ووجود دارد  يسلولع خارج يما

ن يزه آدنويزر تجق مهايچه از طر دهند يش مين را افزايکه مقدار آدنوز ين عوامليکند. بنابر ا يدا میپ

 باعث يمگهن ياز انتقال آدنوز يریوگق جلي( و چه از طرنازین کيآدنوز -نازین دآميآدنوز مي)مهار آنز

 شوند يم ينورون ديشد کاتيتحراز  يناش تیسمو  يسکميجاد شده توسط ايا يب هایاز آس يریجلوگ

(25.)  

 ينيآدنوز يرنده هایگ يطیع محيتوز -1-7-6

 ين دارايآدنوز. (18) دنک انسان قرار داريانتر ينورونهادر  Ab2a, A2, A1A ,3 يرنده هایگ   

 1Aرنده یگشدن  فعال .ک هستنديانتریم يحرکت يز نورونهان ایل کولیدر آزاد کردن است ير دوگانه ایتاث

 شود ين میکول لیش آزاد شدن استيباعث افزا a2A رندهیک گين و تحریل کولیشدن است باعث مهار آزاد

 .جود دارندووازودفران  وه يمانند روده، مثانه، ر يطیمح يعمدتا در ارگان ها b2A يرنده هایگ(.14)

ه ها يضه ها و ریب مخصوصا در يطیحم يدر ارگان ها يبه طور گسترده ا ينيآدنوز 2A يرنده هایگ

 (.43) ع شده انديتوز

 يطیمح يدر بافتها ينيآدنوز يرنده هاینقش گ -1-7-7

ا ي يچرب يز در سلول هایپولیگر سلولها بصورت کنترل لين در ديآدنوز يکینقش هومئوستات   

کنترل  يها در انواع مختلف سلول ها در پن عملکرديباشد. اما همه ا مي تهایوسیوميانقباض در کارد

ر یغ يارنده هین عمدتا از فعال شدن گيدنوزآ يکینقش هومئوستات (.83) سم سلول ها استیمتابول

ک کاهش ي ،يط استرسيدهد. در شرا يرا کاهش م يسم سلولیشود که متابول يم يناش 1A يناپسیس
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آزاد  يناپسیس يشود که به فضا يم ين منتهياد در مقدار آدنوزيز يلیش خيک افزايبه  ATPکوچک در 

ن يرد که ایگ يانجام م يناپسین تنها در سطوح سيآدنوز يعصب يم کنندگیتنظ درمقابل، نقش شود. يم

ز از ین مهم نيترها است. ایکنترل کردن آزاد شدن نوروترانسم ين برايآدنوز يياز توانا يهم عمدتا ناش

 (.23) دحاصل مي شو 2A يلیو تسه 1A يت مهاریک تعادل فعاليق يطر

 ينیدوپام ياهرنده ین با گيدنوزآان کنش یم -1-7-8 

 هدست. شوااذکر شده  يرنده ها موارد متعددیر گيابا س ينيآدنوز يرنده هایتداخل گ يدر بررس   

 ياتهیندها فعالين فرايدهند که ا يرا انجام م ياتومياستر يندهايفرا ،a2A يرنده هایدهد که گ ينشان م

ن کنش ایک ميدهد که  ينشان م ييایمیوشیو ب يمطالعات عملکرد (.17) کنند يرا کنترل م يحرکت

 ،a2A ينده هاریک گيمثال تحر يوجود دارد. برا ينيآدنوز a2Aو  ينیمدوپا 2D يرنده هایان گیمتقابل م

 ن يکند از جمله ا يم يرا خنث ينیدوپاممذکور  يرنده هایجاد شده توسط گيا يعملکردها

از  ين ناشباال رفت ، رفتارچرخش به سمت مقابل ويحرکتت یمثل فعال يحرکت يرفتار ها ،عملکردها

که  شود يم يرنده باعث کاتالپسین گيگر فعال شدن اياز طرف د .ستن در جوندگان ایمرف مصرف آپو

رنده ین گيست ایبرعکس آنتاگون .شود ين مهار میست دوپامیا آگوني ينيست آدنوزیا بکار بردن آنتاگونب

شدن ب آزاد یبه ترت 2Dو  a2A يرنده هایدهند. فعال شدن گ يش مين را افزایست دوپامیها اثرات آگون

ر رفتار موثر فوق نه تنها د يرنده هاید که گنده يشات نشان ميآزما .کند يک و مهار ميگابا را تحر

 ير مهارین تاثيابنابر .دهند ير قرار میها را هم تحت تاثان ژنیو ب ترهایهستند بلکه آزاد شدن ترانسم

ابا گ يانهومهار نور علتقشر به  يمرکز بخش يدر نورون ها ينيرنده آدنوزین گيله ایجاد شده بوسيا

و  Pو ماده  1Dرنده یگ يحاو يدر نورونها a2A رندهیچ گیدر مقابل ه ن نورونها است.يتوسط ا

 الیگل ياهلول س يرنده ها بر روین گي. اروند وجود ندارد ياه میبه جسم س اتومين که از استرینورفيد

  (.50) ز وجود دارندین

 ن يآدنوز يدرمان يکاربردها -1-7-9

 ر خالصه نمود: يتوان بصورت ز ين را ميآدنوز يدرمان ين کاربردهايمهمتر
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ABSTRACT:  

Effects adenosine receptor agonists, antagonists and calcium channel blocker on 

naloxone-induced jumping and diarrhea in morphine-dependent mice were studied. 
The adenosine A1 receptor agonist (CCPA: 0.5 mg/kg i.p.), and A2a receptor 

antagonist (SCH58261:1mg/kg i.p.) significantly reduced jumping. CCPA also 

reduced diarrhea significantly but SCH58261 did not affect it. calcium channel 

blocker (felodipine: 2,5,5,10 mg/kg i.p.) decreased jumping and diarrhea .but the 

effect of 5 mg/kg doses of felodipine, on reducing of symptoms were significant. 

But dose-dependency was not seen. In combination therapy mice treated with 

felodipine 5 mg/kg and CCPA or SCH58261 before naloxone.  Results of 

combination therapy with felodipine (5mg/kg) and CCPA or SCH58261 on jumping 

and diarrhea were also significant. Our results demonstrated that A1 and A2a 

adenosine receptors mediate the effect induced by adenosine in opiate withdrawal 

syndrome. Ca2+ channel blockers suppress the behavioural expressions of morphine 

withdrawal. Using Ca2+ channel blockers in combination with adenosine receptor 

agonists and antagonists decreased morphine withdrawal symptoms. But the 

potentiating effect was seen just in felodipine and SCH combination therapy.  

 

 

 

 


