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Neurotransmitery jsou chemické látky, které umožňují přenos signálů z jednoho neuronu na další přes 
synapse. Oni jsou také nalezené u axonů zakončení motorických neuronů, kde stimulují svalová vlákna. A oni a
jejich blízcí příbuzní jsou produkovány některými žláz, jako hypofýzy a nadledvinek. V této kapitole se budeme 
přezkoumat některé z nejvýznamnějších neurotransmiterů.

Acetylcholin

Acetylcholin byl první neurotransmiterů, aby se objevil. To byl izolován v roce 1921 podle německého biologa 
jménem Otto Loewi, kdo by později vyhrál Nobelovu cenu za jeho práci. Acetylcholin má mnoho funkcí: To je 
zodpovědné za většinu stimulaci svalů, včetně svalů gastrointestinálního systému. To je také v senzorických 
neuronů a na autonomní nervový systém, a má roli v plánování REM (sen) spánku.

Rostlina jedy kurare a jedlovec způsobit ochrnutí blokováním míst na receptor acetylcholinu, svalových 
buněk. Známý jed botulin působí tak, že brání vezikuly v axonu, která končí v uvolnění acetylcholinu, což 
způsobuje paralýzu. Botulin derivát botox se používá mnoho lidí k dočasnému odstranění vrásek – smutný 
komentář k naší doby, řekl bych. Na vážnější tón, existuje souvislost mezi acetylcholinu a Alzheimerovou 
chorobou: Je tu něco na pořadí ztrátu 90% acetylcholinu v mozku lidí, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, která 
je jednou z hlavních příčin senility.

Noradrenalin

V roce 1946 švédský biolog jménem Ulf von Euler objevil noradrenalin (dříve nazýván noradrenalinu). On také 
získal Nobelovu cenu. Noradrenalin je silně spojené s výchovou našich nervový systém do „vysoké 
pohotovosti.“ To je převládající v sympatického nervového systému, a to zvyšuje naši tepovou frekvenci a náš 
krevní tlak. Naše nadledviny uvolňují do krevního oběhu, spolu s jeho blízkého příbuzného adrenalinem (aka 
adrenalin). Je také důležité pro vytváření vzpomínek.

Stres má tendenci vyčerpat náš obchod adrenalinu, zatímco výkon má tendenci ji zvyšovat. Amfetaminy 
( „rychlost“), práce tím, že způsobí uvolňování noradrenalinu, jakož i další neurotransmitery zvané dopamin a 
serotonin.

Dopamin

Další příbuzný noradrenalinu a adrenalinu je dopamin, zjistil, že je neurotransmiter v roce 1950 další Švéd, 
Arvid Carlsson. Jedná se o inhibiční neurotransmiter, což znamená, že když se najde cestu ke svým 
receptorovým místům, blokuje tendence tohoto neuronu ke střelbě. Dopamin je silně spojen s věrnostní 
mechanismy v mozku. Léčiva, jako je kokain, opium, heroin, a alkohol zvyšují hladiny dopaminu, stejně jako 
nikotin. Pokud se cítí dobře, dopaminové neurony jsou zřejmě zapojeny!

Těžká duševní onemocnění schizofrenie bylo prokázáno, že zahrnuje nadměrné množství dopaminu v čelních 
lalocích, a léky, které blokují dopamin, se používá k schizofreniků. Na druhou stranu, příliš málo dopaminu v 
motorických oblastech mozku jsou zodpovědné za Parkinsonovy choroby, který zahrnuje nekontrolované 
svalový třes. To samé Arvid Carlsson výše, kteří zjistili, že prekurzor dopaminu (tzv L-dopa), by mohl eleviate 
některé z příznaků Parkinsonovy uvedeno. Mu byla udělena Nobelova cena v roce 2000.

V poslední době bylo zjištěno, že nízká dopamin mohou souvisí nejen s unsociability z schizofreniků, ale také k 
sociální úzkosti. Na druhou stranu bylo zjištěno, že dopamin mají relativně málo co do činění s potěšení z 
jídla. Zdá se, že zahrnuje chemikálie jako endorfinu (viz níže).

GABA

V roce 1950, Eugene Roberts a J. Awapara objevil GABA (kyselina gama-aminomáselná), která je také obvykle
inhibiční neurotransmiter. GABA působí jako brzda na excitačních neurotransmiterů, které vedou k úzkosti. Lidé
s příliš málo GABA tendenci trpět úzkostnými poruchami a drogy jako Valium práci posílením účinky 
GABA. Mnoho jiných léčiv ovlivňovat GABA receptorů, včetně alkoholu a barbituráty. Pokud GABA chybí v 
některých částech mozku, epilepsie výsledky.
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Glutamát

Glutamát je excitační relativní GABA. Jedná se o nejběžnější neurotransmiter v centrálním nervovém systému 
– stejně jako polovina všech neuronů v mozku – a je zvláště důležité v souvislosti s pamětí. Je zajímavé, 
glutamát je vlastně toxické pro neurony, a přebytek se zabít. Někdy poškození mozku nebo mrtvici povede k 
nadměrné a končit mnoho dalších mozkových buněk umírajících než z původního traumatu. ALS, běžně známé
jako Lou Gehrigova choroba, výsledkem nadbytečné produkce glutamátu. Mnozí věří, že to může být také 
zodpovědný za docela různých onemocnění nervového systému, a hledají způsoby, jak minimalizovat jeho 
účinky.

Glutamát byl objeven Kikunae Ikeda z Tokajské císařského Univ. v roce 1907, při pohledu na chuť společné pro
věci, jako je sýr, maso a houby. Byl schopen získat kyseliny z mořských řas – glutamátu. On pokračoval 
vynalézt dobře známý koření MSG – glutaman sodný. Trvalo desetiletí, Peter Usherwood identifikovat 
glutamátu jako neurotransmiter (v kobylky) v roce 1994.

Serotonin

Serotonin je inhibiční neurotransmiter, který byl shledán důvěrně zapojený do citu a nálady. Příliš málo 
serotonin Ukázalo se, že vést k depresi, problémy s ovládáním hněvu, obsedantně-kompulzivní poruchy a 
sebevraždy. Příliš málo rovněž vede ke zvýšené chuti na sacharidy (škrobnatých potravin) a poruchy spánku, 
které jsou také spojené s depresí a jiných emočních poruch. To také bylo vázáno na migrény, syndromu 
dráždivého tračníku, a fibromyalgie.

Vittorio Erspamer poprvé objevil, co dnes nazýváme serotoninu v roce 1930. Bylo zjištěno, v krevním séru v 
roce 1948 Irvine Page, který jej jmenoval serotonin (od „séra tonikum“). Další výzkumný pracovník Page 
laboratoři – Maurice Rapport – ukázalo, že šlo o amin (skupina chemických látek, které zahrnují 
neurotransmitery). John Welsh zjistil, že to byl neurotransmiter v měkkýšů v roce 1954, a Betty Twarog (rovněž 
na straně laboratoře) zjistil, že u obratlovců v roce 1952. To vše vám dává smysl pro kooperativní povaze 
většiny vědeckých objevů!

Prozac a další nedávné drogy pomoc lidem s depresí tím, že brání neurony před „vysávání“ up přebytkem 
serotoninu, takže tam je více vlevo kolovat v synapsích. Je zajímavé, že se trochu teplého mléka před spaním 
také zvyšuje hladinu serotoninu. Jako maminka může vám řekl, že vám pomůže spát. Serotonin je derivát 
tryptofanu, který se nachází v mléce. Dále jen „teplý“ část je určena pouze pro pohodlí!

Na druhou stranu, serotonin také hraje roli ve vnímání. Halucinogeny, jako je LSD, meskalin, psilocybin a 
extáze prací připevnění na stránky serotonin receptor a tím blokují přenos v vjemových drah.

Endorfin

V roce 1973, Solomon Snyder a Candace Pert Johns Hopkins objevil endorfin. Endorfin je krátký, je strukturně 
velmi podobný opioidů (opium, morfin, heroin, atd.) A má podobné funkce „endogenní morfin.“: inhibiční, že se 
podílí na snížení bolesti a potěšení, a opioidní léky působí tím, že připojí na receptorová místa endorfin je. To je
také neurotransmiter, který umožňuje, medvědi a další zvířata, aby přechod do režimu spánku. Vezměme si: 
Heroin zpomaluje rychlost srdce, dýchání a metabolismu obecně – přesně to, co by bylo třeba, aby přechod do 
režimu spánku. Samozřejmě, někdy heroin zpomaluje to všechno k ničemu: Trvalý režim spánku.
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