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بررسي اثر مهار نيتريک اکسايد بر ميزان نورمتانفرين
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1

 1گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز ،ايران
 1گروه فارماکولوژي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز ،ايران
(دريافت مقاله -31/1/16 :پذيرش مقاله)31/11/6 :

چكيده
زمينه :نيتريک اکسايد ( )NOدر هيپوکامپ در تنظيم آزاد شدن نوروترانسميترهايي از قبيل نوراپينفرين نقش دارد .نورمتانفرين متابوليت
نوراپي نفرين ميباشد که از طريق تأثير آنزيم  COMTبر نوراپي نفرين توليد ميشود .مطالعات نشان دادهاند که استرسهاي مختلف،
آزاد شدن نوراپي نفرين و متابوليتهاي آن را افزايش ميدهد .بنابراين در اين مطالعه نقش  NOدر تنظيم آزاد شدن نوراپي نفرين و
متابوليزه شدن آن در شرايط استرس و بدون استرس با استفاده از مهار کننده  )L-NAME( NOبررسي گرديده است.
مواد و روشها :بدين منظور 05 ،سر موش صحرايي بالغ به  15گروه تقسيم شدند 0 .گروه تحت تأثير استرس محدود کننده قرار
گرفتند و  0گروه بدون استرس بودند که گروهها شامل کنترل ،سالين و دريافت کننده مقادير  15 ،15و  05ميليگرم در هر کيلوگرم
 L-NAMEبهصورت داخل صفاقي بودند .سي دقيقه پس از تزريق  ،L-NAMEقسمت هيپوکامپ جدا گرديد سپس هموژنايز و
سانتريفوژ شد و ميزان نورمتانفرين با استفاده از کيت االيزا اندازهگيري گرديد.
يافتهها :نتايج نشان داد که در شرايط بدون استرس ميزان نورمتانفرين در گروه دريافت کننده  05ميليگرم در هر کيلوگرم ،L-NAME
نسبت به ساير گروهها بهطور معنيداري افزايش يافته است اما در شرايط استرس ميزان نورمتانفرين در همه گروههاي دريافت کننده
 L-NAMEنسبت به گروههاي کنترل و سالين بهطور معنيداري کاهش يافته است .مقايسه بين شرايط استرس و بدون استرس نشان داد
که استرس به تنهايي باعث افزايش معنيداري در ميزان نورمتانفرين گروههاي کنترل و سالين شده است.
نتيجهگيري :بهطور کلي اثر مهار توليد  NOبر ميزان نورمتانفرين در حضور و غياب استرس نتايج متفاوتي نشان داد و احتماالً
 ،L-NAMEاثرات افزايشي استرس بر ميزان نورمتانفرين ،از مسير نيتريک اکسايد را ممانعت ميکند.
واژگان کليدي :استرس ،موش صحرايي ،نورمتانفرين ،نيتريک اکسايد ،هيپوکامپ
* اهواز ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
E mail:harooni@scu.ac.ir
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صحرايي نر بالغ
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

مقدمه

همچنین مشاهده شده که استرس محدود کننده باعث

نیتریک اکساید ( 1،)NOمولکولی است که اثرات
متعددي در بافتهاي مختلف دارد و در بخشهاي
مختلف مغز از جمله هیپوکامپ ،به وسیله گروهی از
آنزیمها که NOS

2

نامیده میشوند تولید میشود

فعالسازي  mRNAمربوط به نیتریک اکساید سنتاز
نورونی در محور HPA

5

در موشهاي صحرایی

میگردد ( 13و  .)14بنابراین با توجه به اینکه  ،NOبر
روي مونوآمینهاي مغز در شرایط فیزیولوژیکی و

(.)1-3

پاتولوژیکی از قبیل استرس و اضطراب نقش تعدیل

 ،NOدر سیستم عصبی مرکزي بهعنوان نوروترانسمیتر

کنندگی دارد و در نظر گرفتن اینکه استرس باعث

و تعدیل کننده عصبی عمل میکند ( .)4گیرندههاي

افزایش بیان آنزیم  NOSمیگردد و همچنین حساس

نوراپی نفرین هستند .مطالعات مختلفی نشان دادهاند

نورآدرنرژیک آن ،در مطالعه حاضر ،اثر مهار تولید
نیتریک اکساید توسط  6 L-NAMEبر روي متابولیزه

نوراپی نفرین در هیپوکامپ را تحریک میکنند و مهار

شدن نوراپی نفرین هیپوکامپ در شرایط بدون استرس

کنندههاي نیتریک اکساید سنتاز سطوح نوراپی نفرین

و مقایسه آن با شرایط استرس محدود کننده مورد

را کاهش میدهند( 5و  .)6استرس میتواند به عنوان
واکنش مغز -بدن در مقابل محرکهاي منشأ گرفته از
محیط خارجی مثل ترس یا عوامل داخلی که بهعنوان
عوامل مختل کننده هوموستازي فیزیولوژیکی و روانی
شناخته میشوند تعریف شود ( .)7-9استرس باعث
فعال سازي لوکوس سرولئوس و افزایش ترشح نوراپی
نفرین و متابولیتهاي آن میشود ( .)11نورمتانفرین
متابولیت نوراپی نفرین می باشد که از طریق تأثیر
آنزیم  4 COMTبر نوراپی نفرین تولید میشود (.)11
هیپوکامپ ،هدف عمده مطالعاتی که بر روي عمل
هورمونها و تعدیل کنندههاي عصبی که در طول
استرس از اندامهاي محیطی آزاد میشوند ،میباشد
( .)9هسته لوکوس سرلئوس به الیههاي مختلف
هیپوکامپ انشعاب میدهد که دلیلی براي نوراپی
نفرین مشاهده شده در هیپوکامپ میباشد (.)12

بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
براي این کار تحقیقاتی از  51سر موش صحرایی نر
بالغ نژاد ویستار (تهیه شده از مرکز تکثیر حیوانات
دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز) در محدوده
وزنی  251±51گرم استفاده گردید .موشها به دو
گروه اصلی استرس دیده شامل گروههاي (تعداد  5سر
موش در هر گروه) سالم ،سالین و دریافت کننده
( 41 ،21و  01میلیگرم در هر کیلوگرم وزن بدن)
 L-NAMEو بدون استرس شامل گروه سالم ،سالین
و دریافت کننده ( 41 ،21و  01میلیگرم در هر
کیلوگرم وزن بدن)  L-NAMEتقسیم شدند ( 15و
 .)16جهت ایجاد استرس موشها به مدت یک ساعت
در جعبههاي محدود کننده قرار داده شدند .داروها
( L-NAMEتهیه شده از شرکت سیگما -آلدریچ)
بهصورت درون صفاقی تزریق شدند  31دقیقه بعد،

1

Nitric oxide
Nitric oxide synthase
N-methyl-D-aspartate
4
Catechol-O-methyltransferase
2
3
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Hypothalamus-pituitary-adrenal
NG-nitro-l-arginine methyl ester

5
6
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 NMDA3و نیتریک اکساید مسئول تنظیم آزاد شدن

بودن هیپوکامپ به شرایط استرس و عصبگیري

که درمان بهوسیله دهندههاي نیتریک اکساید آزاد شدن

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.002

موالهويزه و همكاران

اثر استرس و نيتريک اکسايد بر نورمتانفرين هيپوکامپي1110 /

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 1131

/ 1116طب جنوب

قرار گرفت ( )17و پس از تعیین وزن ،هموژنایز

در مجموع مقایسه نتایج گروههاي استرس دیده با

(شرکت میکراي آلمان) و سانتریفوژ شدن ،عصاره

گروههاي استرس ندیده نشان میدهد که تجویز

هیپوکامپ جدا گردیده و میزان نورمتانفرین آن توسط

 L-NAMEمانع از افزایش میزان نورمتانفرین

کیت االیزا اختصاصی نورمتانفرین (ساخت شرکت

هیپوکامپی در گروههاي استرس دیده گردیده است.

 LDNسوئد) اندازهگیري شد (.)10

بهعبارت دیگر استرس به تنهایی بهطور معنیداري

دادههاي حاصل از آزمایشها با استفاده از نرمافزار

میزان نورمتانفرین را افزایش داده که مهار تولید NO

)USA ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS

توسط  L-NAMEمانع از این اثر استرس شده است.

ویرایش  16و روش آنالیز واریانس یک طرفه و

این اثر در نمودار  1به خوبی نشان داده شده است،

دوطرفه ( )ANOVAمورد بررسی آماري قرار گرفت.

بهطوري که در گروههاي استرس دیده و دریافت

براي مقایسه میانگینها بین گروهها از پس آزمون

کننده  L-NAMEمقادیر نورمتانفرین اندازهگیري شده

 LSDاستفاده شد .در نمودار میانگینها به صورت

بسیار نزدیک به مقادیر اندازهگیري شده در موشهاي

میانگین  ±SEMنمایش داده شدند و در تمام

استرس ندیده است.

آزمایشات انجام شده سطح معنیداري ( )P>1/15در
نظر گرفته شد.

يافتهها
نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که "استرس" اثر
معنیداري بر میزان نورمتانفرین دارد (،P=1/111
 .)f(1 ،64(=17/32از طرف دیگر تجویز "دوزهاي"
مختلف  L-NAMEهم اثر معنیداري بر میزان

نمودار  )1مقایسه میزان نورمتانفرین هیپوکامپ در گروههاي بدون استرس و استرس دیده:
ستونها میانگین نورمتانفرین هیپوکامپ ( )±SEMرا نشان میدهند (p<1/111

***

و

 **p<1/11نشاندهنده تفاوت معنیدار با شرایط بدون استرس میباشند).

نورمتانفرین هیپوکامپی نشان داد (،64(=4/74 ،P=1/112
 .f)4تداخل "دوز و استرس" نیز بر میزان نورمتانفرین
معنیدار بود ]( .[) f)4 ،64(=6/59 ،P=1/111در بررسی

بحث

درون گروهی ،در گروه استرس ندیده میزان نورمتانفرین

اثر  L-NAMEبر ميزان نورمتانفرين هيپوکامپي ،در

هیپوکامپی گروه دریافت کننده  L-NAMEبا مقدار 01

گروههاي بدون استرس

میلیگرم در هر کیلوگرم ،افزایش معنیداري نسبت به

نورمتانفرین متابولیت نوراپی نفرین میباشد که در

کنترل ،سالین )p<1/111( L-NAME21 ،و L-41

مسیر متابولیزه شدن نوراپی نفرین به وسیله آنزیم

 )p<1/15( NAMEنشان داد .در حالی که در گروه

 ،COMTتولید میشود .در مطالعه حاضر تجویز

استرس دیده میزان نورمتانفرین هیپوکامپی کاهش

سالین و مقادیر  21و  41میلیگرم در هر کیلوگرم
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هیپوکامپ جدا شد و در محلول اسید فرمیک سرد

 L-NAMEدر مقایسه با گروه کنترل و سالین نشان داد.
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موشها آسانکشی شده و پس از درآوردن مغز،

معنیداري ( )p<1/15در همه گروههاي دریافت کننده

 ،L-NAMEتأثیري بر مقدار این متابولیت در

دهندههاي  NOباعث تحریک آزادسازي نوراپی نفرین

هیپوکامپ در مقایسه با گروه کنترل نداشت اما با

در هیپوکامپ شده و مهارکنندههاي  NOSباعث

مقدار  01میلیگرم در هر کیلوگرم  ،L-NAMEمقدار

کاهش سطوح آن میگردند ( 5و  .)6به عنوان مثال،
9

گروههاي بدون استرس داشته است (نمودار .)1

سیستئین بهصورت  In vivoو  In vitroباعث افزایش

بنابراین افزایش این متابولیت بیانگر افزایش سوبستراي

آزاد شدن نوراپی نفرین از برشهاي هیپوکامپی

اولیه آن ،نوراپی نفرین بوده است ( .)11به طور کلی

میشوند ( SNAP .)21و  SNPهمچنین آزاد شدن

میتوان گفت که فعالیت سیستم نیتریک اکساید در

پایه نورآدرنالین در سیناپتوزومهاي قشري موش را

شرایط بدون استرس میتواند اثر مهاري بر میزان

افزایش میدهند ( .)21مشاهده شده که  SNAPو

نورمتانفرین داشته باشد .به عبارت دیگر ،با وجود

 NOآزاد شدن نوراپی نفرین تحریک شده به وسیله

فعالیت نیتریک اکساید در شرایط پایه ،فعالیت سیستم

پتاسیم و  NMDAرا از برشهاي هیپوکامپی و قشري

نورآدرنرژیک در حد پایین نگه داشته میشود .پس

افزایش میدهد و مهار کننده نیتریک اکساید اثري بر

میتوان نتیجه گرفت که نیتریک اکساید در شرایط

روي نوراپی نفرین آزاد شده نداشته است (.)22

بدون استرس بهعنوان یک مولکول درونزادي در
جهت کاهش میزان نورمتانفرین عمل میکند .نتیجه
مطالعه حاضر با نتایج برخی مطالعات همسو میباشد.
بهعنوان مثال مشاهده شده که در هیپوتاالموس
قاعدهاي  SNP7که آزاد کننده نیتریک اکساید میباشد،
میتواند آزاد شدن نوراپی نفرین پایه و تحریک شده
بهوسیله پتاسیم را مهار کند .در حالیکه اثر مهاري در
هر دو مورد در حضور هموگلوبین از بین میرود و
آزاد شدن نوراپی نفرین نیز در حضور L-NMMA

0

مهار کننده رقابتی  NOSافزایش مییابد .بنابراین آزاد
شدن  NOاز نورونهاي نیتررژیک در هیپوتاالموس
قاعدهاي میانی به صورت  In vitroیک عمل مهاري
تونیک بر روي آزاد شدن نوراپی نفرین دارد و باعث
کاهش آن میشود و اثر تحریکی پتاسیم بر روي آزاد
شدن کاتکول آمینها را مهار میکند ( .)19در حالیکه
نتایج برخی از مطالعات دیگر با نتیجه مطالعه حاضر
متفاوت میباشند و نشان دادهاند که به کار بردن
Sodium Nitroprusside
NG-monomethyl-l-arginine
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اثر  L-NAMEبر ميزان نورمتانفرين هيپوکامپي،
در گروههاي استرس ديده
در مطالعه حاضر با اعمال استرس محدود کننده میزان
نورمتانفرین هیپوکامپ افزایش معنیداري در مقایسه با
شرایط بدون استرس در گروههاي کنترل و سالین
داشته است (نمودار  .)1که بیانگر تأثیر استرس در
افزایش تولید یا تجزیه نوراپی نفرین میباشد ( )23که
نتیجه مطالعه حاضر با بسیاري از مطالعات انجام شده
در ارتباط با تغییر نوراپی نفرین در شرایط استرس
همخوانی دارد بهطوري که مقدار نوراپی نفرین در
مطالعات محققین دیگر افزایش یافته بود .به عنوان
مثال مشاهده شده که نورونهاي نوراپی نفرین در
پاسخ به استرس دهندههاي مختلف (صدا ،استرس
محدود کننده ،هیپوگالیسمی و شنا) در موشهاي
صحرایی و گربهها فعال شدهاند .مطالعات میکرو دیالیز
بهصورت  ،In vivoآزاد شدن نوراپی نفرین درون زاد

7
8

S-nitroso-N-acetyl penicillamine

9
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آن در هیپوکامپ افزایش معنیداري نسبت به سایر

SNAP ،SNP

و ترکیبات تیول از قبیل ال-
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موالهويزه و همكاران

اثر استرس و نيتريک اکسايد بر نورمتانفرين هيپوکامپي1111 /

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 1131

/ 1110طب جنوب

متناوب به دم قرار گرفته بودند را نشان داد (.)24

استرس تأثیر بیشتري دارد و  ،L-NAMEبا کاهش

مطالعات زیادي نشان دادهاند که در اثر تحریک

مقدار نیتریک اکساید ،تأثیر استرس در افزایش میزان

تیروزین

نورمتانفرین را کاهش داده و تعدیل کرده است .دراینجا

هیدروکسیالز ،آنزیم محدود کننده سرعت در سنتز

دو نتیجه مهم قابل برداشت است اول اینکه استرس

نوراپی نفرین ،افزایش مییابد و نهایتاً باعث افزایش

میتواند همزمان بر میزان فعالیت سیستم نوراپی نفرین

میزان نوراپی نفرین در قشر مغز و هیپوکامپ میشود

و سیستم نیتریک اکساید اثر بگذارد و دوم اینکه فعالیت

( .)25فعالیت این آنزیم همچنین در پاسخ به

این دوسیستم نیز میتواند متأثر از یکدیگر باشد .از آنجا

استرسهاي شوک پا و صدا ،افزایش مییابد و این

که مهار تولید نیتریک اکساید توانسته است جلوي

(آلفا هلیکال

افزایش نورمتانفرین را بگیرد ،این احتمال به نظر

 )CRFمهار میشود ( )26قسمت عمده نورونهاي

میرسد که افزایش نورمتانفرین در اثر استرس از طریق

نورآدرنرژیک در لوکوس سرلئوس قرار دارند که

مسیر نیتریک اکساید صورت گرفته باشد.

انشعاباتی به تمام قسمتهاي قشر مخ و چندین

هرچند بهطور کامل و دقیق نمیتوان این نتیجه را به

ساختار از قبیل هیپوکامپ ،آمیگدال ،تاالموس و

اثر سیستم نیتریک اکساید بر فعالیت سیستم نوراپی

هیپوتاالموس میفرستند .قرار گرفتن در معرض

نفرین منسوب کرد چرا که نیتریک اکساید ممکن

استرس باعث افزایش آزاد شدن و بازگردش

است از طریق تداخل با دیگر سیستمهاي

نورآدرنالین در قسمتهایی از مغز که انشعابات

نوروترانسمیتري مثل گلوتامات باعث افزایش

نورآدرنرژیک دریافت میکنند میشود ( .)27استرس

نورمتانفرین شده باشد .که بررسی این احتماالت به

محدود کننده مزمن باعث افزایش جبرانی سنتز

مطالعه بیشتر نیاز دارد .بنابراین ،نیتریک اکساید

سروتونین و نورآدرنالین میشود و این تغییرات ممکن

میتواند در فعالیت سیستم نوراپی نفرین هیپوکامپی

است براي تطبیق با شرایط استرس ایجاد شده باشد

دخالت داشته باشد که این دخالت در شرایط مختلف

( .)20استرس بیحرکتی باعث افزایش قابل توجهی

(استرس و بدون استرس) متفاوت میباشد.

در گردش کار نورآدرنالین در آمیگدال ،هیپوکامپ،

براي قضاوت دقیقتر در مورد تأثیر  L-NAMEدر

تاالموس و قشر مغز میشود ( 29و  .)31در این

شرایط استرس و بدون استرس بهتر است مقادیر

مطالعه با تجویز  ،L-NAMEدر شرایط استرس مقدار

سرمی و ادراري متابولیتهاي نوراپی نفرین نیز در

نورمتانفرین نسبت به گروههاي کنترل و شاهد کاهش

مطالعه مشابه اندازهگیري شود .همچنین اندازهگیري

معنیداري یافت که در همه مقادیر  41 ،21و 01

نورمتانفرین در هستههاي لوکوس سرولئوس و

میلیگرم در هر کیلوگرم  ،L-NAMEاین کاهش

آمیگدال با توجه به نقش این هستهها در استرس حائز

مشاهده شد (نمودار .)1

اهمیت بوده و در مطالعات بعدي پیشنهاد میگردد.

الکتریکی

لوکوس

سرلئوس

فعالیت
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استرس محدود کننده یا استرس وارد کردن شوک

فرآیند آزادسازي یا متابولسیم نوراپی نفرین در شرایط
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را در هیپوکامپ موشهاي صحرایی که در معرض

این مطلب میرساند که نیتریک اکساید ،احتماالً بر

[ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.002 ]
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موالهويزه و همكاران

 از مسیر،افزایشی استرس بر میزان نورمتانفرین

نتيجهگيري

.نیتررژیک را ممانعت میکند

از آنجا که مهار تولید نیتریک اکساید در حضور و عدم

سپاس و قدرداني
از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز براي
.تأمین اعتبار مالی تحقیق حاضر تشکر میشود

 پاسخهاي متفاوتی را ایجاد کرده است،حضور استرس
احتماالً این ماده میتواند به عنوان یک میانجی کننده
 در تغییر میزان نورمتانفرین نقش،اثرات استرس
 اثرات،L-NAME ًدوگانه داشته باشد و احتماال
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Assessment the effect of NO inhibition on
hippocampal normetanephrine level in stress and
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Abstract
Background: Nitric oxide (NO) has a role in the regulation of neurotransmitters release such as
norepinephrine, in the hippocampus.Normetanephrine (NMN) is a metabolite of norepinephrine created by
action of catechol-O-methyl transferase (COMT) on norepinephrine. Several studies have shown that
various stresses increased release of norepinephrine and its metabolites. Therefore in the present study, the
role of Nitric oxide in regulation of norepinephrine release and its metabolism was investigated by
administration of L-NAME (NO synthase inhibitor) in stressed and non-stressed rats.
Materials and Methods: For this purpose, 50 adult rats were divided into 10 groups, of which 5 groups
were exposed to restraint stress while another 5 groups were without stress. These two set of groups
included intact, saline and L-NAME (20, 40, 80 mg/kg). Thirty minutes after intraperituneal injection of
L-NAME, brains removed, the hippocampus dissected, weighed, homogenized and centrifuged then
amount of NMN measured by ELISA kit.
Results: The results showed that in non-stressed condition amount of NMN were significantly increased
in group that received L-NAME (80 mg/kg) in comparison with other groups but in stress condition,
amount of NMN was significantly decreased in groups that received L-NAME (20,40,80 mg/kg), in
comparison with control and saline groups. Comparison between stress and non-stressed groups showed
that stress alone cause an increase in amount of NMN in control and saline groups.
Conclusion: In conclusion, NO synthesis inhibition produced opposite responses with respect to NMN
amount in the presence or absence of stress, and probably L-NAME preventing the effect of stress on
increasing NMN levels mediated by nitrergic pathway.
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