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بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گاالنین و مورفین بر غلظت هورمونهای
تیروئیدی ( T3و )T4در موش صحرایی نر
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تاریخ دریافت :اردیبهشت 9313
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چکیده
مطالعات گذشته نشان دادهاند که گاالنين پپتيد ارکسيژنيك است و فعاليت محور هيپوتاالموس – هيپوفيز – تيروئيد را مهار ميکند.
گاالنين موجب افزايش دريافت غذا از طريق مسير نوروپپتيد Yميشود .مورفين اپيات آلکالوئيدی است که از طريق تاثير بر

Agouti

 Related Proteinو افزايش فعاليت نورونهای دوپامينرژيك در median eminenceبر غلظت هورمونهای تيروئيدی موثر است.
هدف از اين مطالعه بررسي تاثير برهمکنش گاالنين و مورفين بر غلظت هورمونهای تيروئيدی است 12 .عدد موش صحرايي نر از نژاد
152-122( Wistarگرم) بهطور تصادفي به  3گروه تقسيم شدند .گروهها  122نانوگرم گاالنين2 ،ميکروگرم مورفين و يا 122نانوگرم
گاالنين بههمراه  2ميکروگرم مورفين را در حجم  3ميکروليتر از طريق بطن سوم مغز دريافت نمودند .نمونههای خوني يك روز قبل و تا
 12ساعت بعد از تزريق جمع آوری شدند .پالسمای خوني جهت تعيين ميزان هورمونهای  T3و  T2بهروش Radio Immunoassay

آناليز گرديد .جهت اطمينان از صحت کانول گذاری ،برشگيری از مغز صورت گرفت .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که گاالنين يا
مورفين ميزان هورمونهای تيروئيدی را در مقايسه با قبل از تزريق بهطور معنيداری کاهش دادند ( .)P<2/25تزريق همزمان گاالنين و
مورفين منجر به تاثير مهاری بيشتری بر فعاليت محور  HPTميشود (.)P<2/25

کلمات کلیدی :گاالنین ،مورفین ، T4 ، T3 ،تزریق ICV

* پست الکترونیکی نویسنده مسئولf.haghnazari@yahoo.com :
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مقدمه
محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-تیروئید از طریق هورمونهای
تیروئیدی نقش مهمی در تنظیم تعادل انرژی و متابولیسم پایه
بدن بر عهده دارد .هورمون  T3از نظر عملی از هورمون  T8فعالتر
است .مطالعات نشان داده است برهمکنش فاکتورهای عصبی،
محیطی و هورمونی متعددی در ترشح هورمونهای تیروئیدی و
در نتیجه تعدیل وزن بدن دخالت دارند .میزان هورمونهای
تیروئیدی در طی گرسنگی در انسان و جوندگان کاهش مییابد.
کاهش هورمونهای تیروئیدی در حین گرسنگی یک فرایند
ساز شی بوده تا سوخت و ساز بدن در هنگام پایین بودن سطح
انرژی تعدیل شود ( Blakeو همکاران.)1991 ،
گاالنین پپتید  99اسیدآمینهای است و اولینبار توسط
 Tatemotoو همکاران ( )1943از روده خوک استخراج شد .در
انسان ژن گاالنین روی کروموزوم شماره  11جای دارد و شامل
 6اگزون و  5اینترون میباشد .توالی گاالنین انسانی با داشتن یک
بنیان سرین اضافی و انتهای کربوکسیلی که آمیدی شده است با
توالیهای شناخته شده در سایر گونهها تفاوت دارد این پپتید
بهدلیل وجود دو اسیدآمینه گلیسین و آالنین در دو انتهای آمین
و کربوکسیل خود ،گاالنین نامیده شده است .بیشترین مقدار آن
در برجستگی میانی و هیپوتاالموس دیده شده است ( Andrewو
همکاران Saleri ،9001 ،و همکاران .)1999 ،گاالنین در تنظیم
فرآیندهای فیزیولوژیکی همچون غذا خوردن ،حفظ وزن بدن و
رشد و تولیدمثل نقش دارد ( Scheffenو همکاران.)9003 ،
مطالعات نشان داده گاالنین عالوه بر افزایش هورمون رشد در
انسان ،رت و گوسفند ( Perumalو  )9003 ،Vrontakisباعث
افزایش ترشح پروالکتین ( Mgnnistbو همکاران )1948 ،و افزایش
ترشح  ACTHمیشود ( Tortorellaو همکاران .)9002 ،تحقیقات
نشان میدهد نورونهای ترشح کننده گاالنین درسطح  PVNبر
روی نورونهای ترشح کننده  TRHمنشعب میشوند ( Feketoو
همکاران .)9008 ،تزریق گاالنین درگاو و بز کاهش سطح
هورمونهای  T3و  T8را بهدنبال کاهش سطح  TSHنشان میدهد
( Shamsollahiو همکاران .)9004 ،مورفین ترکیب آلکالوئیدی
است که از گیاه خشخاش استخراج میشود و اثرات فیزیولوژیکی
خود را از طریق اتصال به گیرنده میوی ( )اپیوئیدها که در دستگاه
اعصاب مرکزی و محیطی شناسایی شدهاند اعمال میکند .مطالعاتی
که تاکنون درباره اثرات اپیوئیدها بر هورمونهای تیروئیدی انجام
شده متناقض میباشد .بررسیها نشان میدهد در شرایط استرسزا
همچون افزایش و کاهش دما و کمبود اکسیژن غلظت پالسمایی
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هورمون  T3و  T8کاهش مییابد که این اثر با دخالت اپیوئیدها
انجام میشود ( Tianو  9009 ،Ji-zeng,؛  Rampininiو همکاران،
 .)1949تحقیقات دیگر نشان میدهد مصرف حاد ( Idanpaanو
همکاران1996 ،؛  Berglundو همکاران )1990 ،و مزمن مورفین
( Bhargavaو همکاران )1949 ،سبب کاهش  TSHپالسما میشود.
درحالیکه برخی گزارشات به عدم تغییر  TSHدر اثر مصرف
مورفین ( Bhargavaو همکاران )1949 ،اشاره دارند .در مطالعات
دیگر اثر کوتاه مدت مورفین مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده
شده است که مورفین به شکل حاد سبب افزایش  T3و  T8میشود
که پس از 60دقیقه تمایل به بازگشت به سطح اولیه را دارد (Tal
و همکاران .)1948 ،درحالیکه در مطالعات دیگر کاهش سطح
 T3 ،TSHو  T8بهدنبال مصرف کوتاه مدت مورفین گزارش شده
است ( Hochbergو همکاران.)9003 ،
از آنجاکه عالوه بر تغییرات میزان اشتها ،تغییرات هورمونهای
تیروئیدی نیز نقش مهمی در تنظیم متابولیسم و وزن بدن ایفا
میکنند بهطوریکه کاهش هورمونهای تیروئیدی منجر به افزایش
وزن بدن و برعکس افزایش آنها منجر به الغری میشود .بنابراین
هدف از تحقیق ،بررسی اثر برهمکنش گاالنین و مورفین بر
میانگین غلظت هورمونهای تیروئیدی  T3و  T8میباشد.

مواد و روشها
 91عدد موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن  900تا
 950گرم (خریداری شده از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه
شهید بهشتی تهران) بهطور انفرادی در قفسهای جداگانه تحت
شرایط کنترل دمایی ( 99±9درجه سانتیگراد) و نور ( 19ساعت
روشنایی  19 /ساعت تاریکی ) نگهداری شدند و آب و غذا آزادانه
در اختیار آنها قرار گرفت .حیوانات به  3گروه  2تایی تقسیم
شدند :تیمارهای  9 ،1و  3بهترتیب  900نانوگرم گاالنین،
1میکروگرم مورفین و  900نانوگرم گاالنین و 1میکروگرم مورفین
در حجم 3میکرولیتر بهمدت یک روز بهصورت Intracerebral
 Ventricleدر بین ساعت  4تا  10صبح دریافت کردند .دوزهای
انتخابی با مراجعه به مطالعات قبلی دوزها که موثر بودند انتخاب
شدند ( Ottleczو همکاران1944 ،؛  Mgnnistbو همکاران،
 .)1948بهمنظور شروع جراحی ،بیهوشی توسط تزریق داخل
صفاقی مخلوط کتامین و زایلسین ( 100میلیگرم بر کیلوگرم
وزن بدن کتامین  15 +میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن زایلسین)
انجام شد .به کمک روش استرئوتاکسی و با استفاده از اطلس
 Paxinosو  )1996( Watsonمختصات بطن سوم مشخص گردید
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( )A-P=-9/3 , ML=0/0 , DV=-6/5و کانولگذاری با استفاده از
سرسرنگ درجه  99انجام گرفت و کانول توسط سه پیچ عینک و
سیمان دندانپزشکی تثبیت شد و پس از انتقال هر حیوان به قفس
انفرادی بهمدت یک هفته به حیوان اجازه بهبودی داده شد .برای
تزریق از سرسرنگ شماره  92که به اندازه نیم میلیمتر بزرگتر
از کانول ساخته شده و از طریق لوله رابط پلیاتیلنی به سرنگ
هامیلتون  5میکرولیتری متصل و تزریقات بهمدت  30ثانیه به
آرامی از طریق کانول به بطن سوم حیوانات تزریق میگردید .برای
خونگیری ابتدا با قرار دادن حیوان در قفس رستینر و خونگیری
از ورید دم انجام شد .خونگیری بهصورت یک روز قبل از تزریق
و  30دقیقه 19 ،6 ،و  98ساعت بعد از تزریق انجام شد .پالسمای
نمونهها بالفاصله به کمک دستگاه سانتریفیوژ تهیه و تا هنگام
تجزیه آزمایشگاهی در فریزر  -90درجه سانتیگراد نگهداری شد.
در پایان آزمایشات برای اطمینان از محل صحیح کانولگذاری
عمل برشگیری با دستگاه  Vibroslicerانجام شد و نمونههای
برشی به قطر  900-150میکرومتر از بافت مغزی تهیه شد و
محل تزریق مورد بررسی قرار گرفت تا برای تفسیر نتیجه
آزمایشات تنها نمونههایی که محل تزریق با مختصات مورد نظر
تطابق داشت مورد استفاده قرار گیرند .میزان غلظت پالسمایی
هورمونهای  T3و T8با استفاده از روش  RIAکیتهای سنجش
 T3و  T8اندازهگیری شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها بهمنظور
بررسی اثر گاالنین ،مورفین و برهم کنش آنها در دوره قبل و
بعد تزریق از آزمونMultiple Measurement Repeated Analysis
استفاده شد .انجام عملیات آماری و رسم نمودارها بهترتیب با

نتایج
مقادیر بهدست آمده از اثر تزریق درون بطنی گاالنین یا
مورفین نشان میدهد که تزریق گاالنین یا مورفین میانگین
غلظت پالسمایی هورمون  T3را نسبت به قبل از تزریق بهطور
معنیداری کاهش دادند که بهترتیب برای گاالنین در زمان 30
دقیقه ٪89/45 ،و برای مورفین در زمانهای 30دقیقه 6 ،و 19
ساعت بهترتیب  ٪90 ،٪36/66و  ٪11/66بود (( )P<0/05شکل
 .)1همچنین مقادیر بهدست آمده از اثر تزریق درون بطنی
گاالنین یا مورفین نشان میدهد که تزریق گاالنین یا مورفین
میانگین غلظت پالسمایی هورمون  T8را نسبت به قبل از تزریق
بهطور معنیداری کاهش داند که بهترتیب برای گاالنین در زمان
 30دقیقه ٪85/29 ،و برای مورفین در زمانهای  30دقیقه 6 ،و
 19ساعت بهترتیب  ٪99/98 ،٪34/96و  ٪19/02بود ()P<0/05
(شکل  .)9تزریق درون بطنی گاالنین بههمراه مورفین نیز در
زمانهای 30دقیقه 6 ،و 19ساعت بهترتیب میانگین غلظت
پالسمایی هورمون  T3را  ٪36/90 ،٪51/29و ٪90/69و هورمون
 T8را  ٪54/26و  ٪32/38و  ٪93/52بهطور معنیداری کاهش
داد (( )P<0/05شکلهای  1و  .)9بهعنوان مقایسه گاالنین میزان
هورمونهای  T3و T8را نسبت به مورفین به میزان بیشتری
کاهش داد و تزریق همزمان گاالنین و مورفین در مقایسه با
مورفین و گاالنین به تنهایی ،میانگین غلظت هورمونهای  T3و
 T8را بهمیزان بیشتری کاهش داده است.
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شکل :1اثر تزریق گاالنین ( 022نانوگرم) ،مورفین ( 1میکروگرم) و تزریق همزمان گاالنین و مورفین بر میانگین غلظت  T3قبل و بعد از
تزریق در بازه زمانی  32دقیقه 10 ،6و  02ساعت پس از تزریق ( P<0/05معنیدار گزارش شده)
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شکل  :0اثر گاالنین ( 022نانوگرم) ،مورفین ( 1میکروگرم) و تزریق همزمان گاالنین و مورفین بر میانگین غلظت  T2قبل و بعد از تزریق در
بازه زمانی  32دقیقه  10، 6و  02ساعت پس از تزریق ( P<0/05معنیدار گزارش شده)

بحث
نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان میدهد که گاالنین در
این تحقیق در زمان  30دقیقه سبب کاهش معنیدار میانگین
غلظت هورمونهای  T3و  T8در دوره بعد از تزریق نسبت به دوره
قبل از تزریق میشود .میزان کاهش در هورمون  T8نسبت به
هورمون  T3مشهودتر است .نتایج این آزمایش ،با نتایج مطالعات
 Ottleczو همکاران ( )1944که بر روی رت انجام شده و نتایج
 )9004( Shamsollahiکه برروی بز صورت گرفته بود مطابقت
دارد .یک مکانیسم احتمالی تاثیر کاهشی گاالنین بر هورمونهای
تیروئیدی از طریق نوروپپتید  Yقابل توجیه است .مطالعات
گذشته حضور  NPYدر هسته  ARCو  PVNهیپوتاالموس را
گزارش دادند ( Feketoو همکاران .)9008 ،در طی گرسنگی،
تمایل  NPYبه هستههای  PVNو  ARCو همچنین بیان ژن
 NPYدر هسته  ARCو  PVNافزایش مییابد (.)9005 ،Sahu
گاالنین با سیستم  NPYبر همکنش داشته و منجر به تحریک
ترشح  NPYاز نورونهای هیپوتاالموسی میشود ( .)8گزارشات
نشان داده است که  NPYدر هیپوتاالموس اثری مهاری روی
سلول های  TRHهسته  PVNاعمال می کند و در طی گرسنگی
با فعال شدن نورونهای  NPYدر هسته  ARCتولید  TRHو
 TSHرا مهار میکند ( Bhargavaو همکاران .)1949 ،مکانیسم
احتمالی دیگر در تاثیر کاهشی گاالنین برهورمونهای تیروئیدی
از طریق تاثیر گاالنین بر محور هیپوتاالموسی هیپوفیزی آدرنال
قابل توجیه است .گاالنین محور  HPAرا بهوسیله تحریک آزاد
50

شدن  CRFفعال کرده ( Bhargavaو همکاران )1949 ،و در
نتیجه ترشح  ACTHو کورتیزول را افزایش میدهد .ترشح TRH
بهوسیله ورودیهای  CRFتنظیم میشود و  CRFآزاد شدن
 TRHرا مهار میکند .افزایش فعالیت محور  HPAسبب کاهش
فعالیت محور  HPTمیشود ( Swaabو همکاران.)9005 ،
مکانیسم احتمالی دیگر از طریق تاثیر گاالنین بر ترشح
هورمون رشد و سوماتوستاتین میباشد .سوماتوستاتین دارای اثر
مهاری برترشح هورمونهای تیروئیدی میباشد و با افزایش غلظت
آن هورمونهای تیروئیدی کاهش مییابد ( Wilsonو ،Foster
 .)1994سوماتوستاتین بهدنبال افزایش هورمون رشد افزایش
مییابد .چون گاالنین سبب افزایش هورمون رشد میشود بنابراین
احتمال میرود گاالنین با افزایش هورمون رشد و بهدنبال آن
افزایش سوماتوستاتین سبب کاهش هورمونهای تیروئیدی شود
( Perumalو  .)9003 ،Vrontakisمکانیسم احتمالی آخر گاالنین
در کاهش هورمونهای تیروئیدی از طریق کاهش غلظت لپتین
قابل توجیه میباشد .اتصال لپتین به گیرنده خود ( )ob-Rدر سطح
نورونهای  AgRPو  NPYسبب هایپرپالریزه شدن نوروترانسمیتر
 GABAشده و نورونهای  POMCرا از حالت مهاری آزاد میکند
( Ellacottو  .)9003 ،Coneلپتین همچنین به گیرندههای خود
در سطح نورونهای  POMCمتصل شده و با دپالریزه کردن این
نورونها سبب افزایش فعالیت آنها و افزایش هورمونهای
تیروئیدی میشود ( Ellacottو  .)9003 ،Coneتزریق گاالنین
باعث کاهش معنیدار غلظت پالسمایی لپتین در موش صحرایی
میشود ( Liو همکاران .)9008 ،بنابراین گاالنین ممکن است با
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کاهش غلظت لپتین سبب کاهش هورمونهای تیروئیدی شود.
تزریق درون بطنی دوز موثر مورفین در زمانهای 30دقیقه 6 ،و
 19ساعت موجب کاهش معنیدار سطح پالسمایی هورمونهای
تیروئیدی  T3و T8میگردد و میزان کاهش در هورمون  T8نسبت
به هورمون  T3مشهودتر است .نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج
تحقیقات  Hochbergو همکاران ( )9003که کاهش هورمون های
 T3و  T8را بهدنبال مصرف کوتاه مدت مورفین گزارش کرد
مطابقت دارد .مکانیسم احتمالی اول این است که مورفین اثری
مستقیم بر فعالیت نورونهای ناحیه  PVNداشته و منجر به
کاهش فعالیت نورونهای این ناحیه میشود .افزایش در میزان
پپتیدهای اپیوئیدی منجر به افزایش فعالیت نورونهای
دوپامینرژیک میشود مقادیر باالی دوپامین در ناحیه برجستگی
میانی بر رهاسازی  TRHاز نورونهای سازنده آن اثر مهاری دارد
و در نهایت منجر به کاهش آزادسازی  TSHاز سلولهای
تیروتروپ که در هیپوفیز قدامی قرار دارد میگردد (Andersson
و 1942 ،Eneroth؛  Juddو  .)1949 ، Hedgبهعنوان مکانیسم
احتمالی دوم تاثیر کاهشی مورفین بر هورمونهای تیروئیدی
میتوان میگفت که نورونهای تولیدکننده  ،α-MSHنورونهای
 TRHدر هسته  PVNرا عصبدهی میکنند و تزریق مرکزی
 α-MSHاز کاهش بیان ژن  TRHکه بهوسیله سیری تحریک
میشود و همچنین از کاهش سطح هورمونهای تیروئیدی
جلوگیری میکند ( Malendowiczو همکاران .)9001 ،محققان
با تزریق  α-MSHبهصورت مرکزی مشاهده کردند که سطح TRH
افزایش مییابد و همچنین  α-MSHقادر است در محیط in vitro
با اثر بر قطعههای هیپوتاالموسی آزاد شدن  TRHرا تحریک کند
( Kerdelhueو همکاران .)1945 ،مورفین با افزایش بیان نورونهای
 AgRPو افزایش ترشح آنها از هسته قوسی بهعنوان مهارکننده
درونی گیرندههای مربوط به  MCR3( α-MSHو )MCR8عمل
کرده و سبب مهار  α-MSHمیشود ( Renو همکاران9013 ،؛
 Jöhrenو همکاران .)9001 ،مورفین همچنین منجر به افزایش
بیان  NPYشده ( Renو همکاران )9013 ،و طبق مکانیسمهای
شرح داده شده درباره گاالنین منجر به کاهش ترشح هورمونهای
تیروئیدی میشود.
نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان میدهد که برهمکنش
گاالنین و مورفین در این تحقیق سبب کاهش معنیدار میانگین
غلظت هورمونهای  T3و  T8در زمانهای30دقیقه 6 ،و 19ساعت
در دوره بعد تزریق نسبت به دوره قبل از تزریق میشود .با توجه
به نتیجه بهدست آمده و میزان کاهش بیشتر برهمکنش گاالنین
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و مورفین بر میانگین غلظت هورمونهای تیروئیدی میتوان
مکانیسم احتمالی زیر را در نظر گرفت که:
همانطورکه گفته شد سلولهای تولیدکننده  TRHتحت
تنظیم  NPYاست NPY .هیپوتاالموسی اثری مهاری را روی
سلولهای  TRHهسته  PVNاعمال میکند و در طی گرسنگی
با فعال شدن نورونهای  NPYدر هسته آرکئوت تولید  TRHو
 TSHرا مهار میکند ( Fuxeو همکاران1949 ،؛  Harfstrandو
همکاران .)1942 ،عالوه بر ارتباط مستقیم نورونهای  NPYبا
نورونهای  ،TRHاین نوروپپتید قادر است میزان فعالیت نورونهای
ترشح کننده دوپامین را در ناحیه توبراینفاندیبوالر افزایش دهد
( Fuxeو همکاران .)1949 ،به این ترتیب سطح باالی دوپامین
عالوه بر این که منجر به کاهش رهاسازی  TRHاز ناحیه
برجستگی میانی میگردد ،آزادسازی  TSHاز هیپوفیز قدامی را
نیز کاهش میدهد و در نهایت موجب کاهش فعالیت محور
هیپوتاالموس ،هیپوفیز ،تیروئید میشود ( Juddو .)1949 ، Hedg
بنابراین دوپامین بهعنوان یک عامل مشترک در راهاندازی اثر
کاهشی گاالنین و پپتیدهای اپیوئیدی بر کنترل ترشح هورمونهای
تیروئیدی می باشد .بدین ترتیب عالوه بر تاثیر مورفین در افزایش
دوپامین و بهدنبال آن کاهش هورمونهای تیروئیدی ،احتماالً
افزایش ترشح  NPYناشی از سطح باالی گاالنین و بهدنبال آن
افزایش فعالیت نورونهای ترشحکننده دوپامین منجر به کاهش
بیشتر فعالیت محور  HPTمیگردد.
نتیجهگیری کلی از این تحقیق بیانگر آن است که گاالنین
یا مورفین باعث کاهش معنیدار میانگین غلظت هورمونهای
تیروئیدی میشود .برهمکنش گاالنین و مورفین نیز منجر به تاثیر
مهاری بیشتری بر محور  HPTمیشود.
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این پژوهش در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم زیستی
دانشگاه شهید بهشتی انجام شد .بدینوسیله از مسئولین محترم
تشکر و سپاسگزاری بهعمل میآید.
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