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چکیده
مورفین از طریق تاثیر بر فعالیت مسیرهای نورونی واسطهای مختلف داخل هیپوتاالموسی اثرات مهاری بر ترشح هورمون  LHاعمال
میکند .در تحقیق حاضر ،اثرات مورفین سولفات بر ترشح  LHاز طریق مسیر گلوتاماترژیک در موشهای صحرایی نر بررسی گردید .بیست موش
صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به وزن  200-250گرم در چهار گروه (در هر گروه  )n=5قرار گرفته ،گروههای  1و  2سالین و گروههای  3و 4
یک میکروگرم مورفین را از طریق تزریق درون بطنی مغزی دریافت کردند .در گروههای  1و  3نمونههای خونی قبل از تزریق و  30دقیقه بعد از
تزریق سالین یا مورفین جمعآوری و نمونههای هیپوتاالموسی جدا گردید .در گروههای  2و  4نمونههای خونی قبل از تزریق و  60دقیقه بعد از
تزریق سالین یا مورفین جمعآوری و نمونههای هیپوتاالموسی جدا گردید .غلظت سرمی هورمون  LHبا روش رادیوایمونواسی ) (RIAو سطوح
گلوتامات هیپوتاالموسی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) (HPLCاندازهگیری شد .مورفین میانگین غلظت سرمی  LHرا در 30
یا  60دقیقه بعد از تزریق در مقایسه با قبل از تزریق کاهش داد که این میزان کاهش تنها در گروه  60دقیقه از نظر آماری معنیدار بود .همچنین،
با تزریق مورفین میانگین غلظت گلوتامات هیپوتاالموس در  30دقیقه بعد از تزریق در مقایسه با گروه  30دقیقه بعد از تزریق سالین از نظر آماری
بهطور معنیداری کاهش یافت .کاهش فعالیت نورونهای گلوتاماتی هیپوتاالموس ممکن است در مسیرهای عصبی کنترلکننده اثرات مورفین بر
ترشح  LHدخالت داشته باشد.
کلمات کلیدی :مورفین ،گلوتامات ،LH ،هیپوتاالموس
* پست الكترونیكی نویسنده

مسئولmehribagheripoor@gmail.com :
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مقدمه
نوروپپتیدها و نوروترنسمیترهای مختلفی بر روی ترشح هورمونهای
 GnRHو  LHاثر میگذارند .یکی از این نوروپپتیدها اوپیوئیدها میباشند.
پپتیدهای اوپیوئیدی درونزا در دستگاه عصبی مرکزی از مهمترین
پپتیدهای مهاری مدار عصبی هیپوتاالموسی کنترلکننده آزادسازی
 GnRH/LHهستند .هورمون  GnRHتوسط سلولهای عصبی–ترشحی
( GnRHنورونهای  )GnRHدر هیپوتاالموس سنتز شده و از انتهای
آکسونی این نورونها بهدرون عروق خونی سیستم پورتال هیپوفیزی
واقع در ناحیه برجستگی میانی آزاد میشود .در پاسخ به ترشح ،GnRH
سلولهای هیپوفیز قدامی هورمون لوتئینی ) (LHرا ترشح میکنند.
آگونیست گیرنده پپتیدهای اوپیوئیدی نظیر مورفین آزادسازی
 GnRH/LHرا مهار و سطح پالسمایی  LHرا کاهش میدهند (Fayez
و همکاران1991 ،؛  Heو همکاران2000 ،؛  Ceccarelliو همکاران،
 .)2006با وجود غالب بودن اثرات مرکزی اپیوئیدها در سرکوب فعالیت
محور تولیدمثلی در انسان و سایر گونههای جانوری ،گزارش بسیار
اندکی درباره اثرات مستقیم پپتیدهای اپیوئیدی بر آزادسازی GnRH
وجود دارد و اکثر مطالعات نشان دادهاند که پپتیدهای اپیوئیدی اثرات
مهاری خود بر آزادسازی  GnRH/LHرا بهطور غیرمستقیم و از طریق
تاثیر بر میزان فعالیت نورونهای واسطهای دستگاه عصبی مرکزی
اعمال میکنند ( Pagesو همکاران1991 ،؛  Gurjinderو ،Gurcharan
2001؛  Mahmoudiو همکاران .)2014 ،مورفین و سایر اوپیاتها
میتوانند قسمتهای مختلف مغز را تحت تاثیر قرار دهند (Beltran-
 Camposو همکاران .)2015 ،یکی از نوروترنسمیترهای تحریکی مؤثر
بر ترشح  ،GnRHگلوتامات میباشد .گلوتامات نوروترنسمیتری است
که از طریق تأثیرات مرکزی و محیطی ،بر تنظیم ترشح هورمونها اثر
میگذارد ( Schwendtو  .)2001 ،Jezovaتحقیقات پیشین نشان داده
است که تزریق مورفین در موشها باعث افزایش قابل توجه ترشح
گلوتامات در ناحیه خاکستری دور قناتی و ساختار مشبک مغز میانی
میگردد ( Shermanو  )1976 ،Gebhartو مصرف مکرر مورفین باعث
کاهش تعداد گیرندههای گلوتامات در قشر پیشانی میگردد (Bartosz
و  .)2009 ،Grzegorzبا توجه به این که مکانیسم عمل اثرات مورفین
بر روی کاهش  GnRH/LHاز طریق گلوتامات مشخص نمیباشد ،هدف
از این پژوهش بررسی اثرات مورفین بر ترشح  LHاز طریق فعالیت
نورونهای گلوتاماتی میباشد.

مواد و روشها
حیوانات آزمایشگاهی :در این تحقیق از  20موش صحرایی نر
بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی  200-250گرم (خریداری شده از
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دانشگاه شهید بهشتی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب) استفاده شد.
موشهای صحرایی قبل از جراحی بهصورت گروهی و بعد از جراحی
در قفسهای جدا ،در اتاق پرورش حیوانات با شرایط استاندارد (درجه
حرارت کنترل شده  22±2درجه سانتیگراد و دورههای تاریکی و
روشنایی  12ساعته با شروع روشنایی در ساعت  7صبح) نگهداری
شدند .حیوانات در تمام مدت آزمایش به آب و غذا دسترسی آزاد
داشتند .آزمایشها با تایید دانشگاه شهید بهشتی با توجه به راهنمای
استفاده و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی منتشر شده توسط انستیتوی
ملی سالمت ایاالت متحده آمریکا انجام گرفت و از هر حیوان تنها یک
بار استفاده شد ( .)No Publications NIH. 1996 revised 23-80بیست
موش صحرایی در  4گروه (در هر گروه  )n =5سالین یا یک میکروگرم
مورفین را از طریق بطن سوم مغزی دریافت کردند.
مرحله کانولگذاری داخل بطن مغزی ( :)ICVبا تزریق داخل
صفاقی مخلوطی از کتامین و زایلزین ( 80 mg/kg BWوmg/kg BW

 )10حیوانات بیهوش شدند .کانول ساخته شده از سرسوزن
 22در مختصات بطن سوم براساس اطلس پاکسینوس و واتسون
( )AP=-2.3, ML=0.0, DV=6.5تثبیت گردید ( Mahmoudiو همکاران،
 .)2014حیوانات بهمنظور بهبودی ،بهمدت یک هفته در قفس انفرادی
تحت مراقبت قرار گرفتند .برای تزریق داخل بطن سوم مغزی ،سرنگ
هامیلتون مورد استفاده قرار گرفت که توسط لوله رابط پلی اتیلنی 20
به سر سرنگ دندانپزشکی  27 gaugeمتصل شده بود .با استفاده از
سرنگ هامیلتون و سر سوزن دندانپزشکی  gage27سه میکرولیتر از
محلول ماده مورد نظر برداشته شد و از طریق کانول به بطن سوم
مغزی حیوان در مدت  30ثانیه و بهآرامی تزریق گردید .آزمایش در
ساعت  9تا  10صبح صورت گرفت.
gauge

جمعآوری نمونههای خونی و سنجش هورمون  LHسرمی:
خونگیری از ورید دم قبل از تزریق و در  30یا  60دقیقه بعد از تزریق
سالین یا مورفین (یک میکروگرم) در ساعت  9الی  10صبح انجام گرفت.
سرم نمونههای خونی با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ بهمدت 20
دقیقه و با سرعت  3500دور در دقیقه جدا شدند و تا هنگام اندازهگیری
هورمونی در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .میانگین
غلظت سرمی هورمون  LHبا استفاده از روش رادیوایمونواسی با استفاده
از دستگاه گاماکانتر برطبق دستورالعمل کیت سنجش هورمون  LHویژه
موش صحرایی( )Institute of Isotope CO, LTD, Hungryاندازهگیری
شد و برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
جداسازی نمونههای هیپوتاالموسی :با شکافت جمجمه مغز
حیوانات خارج شد .سطح شکمی مغز به سمت باال قرار گرفته و برشی
به ضخامت  4میلیمتر حاوی هیپوتاالموس (در جلو از مجاورت کیاسمای
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بینایی ،از پشت تا مجاورت دستگاه پستانی -تاالموسی و بهطور جانبی
تا شیار هیپوتاالموسی) تهیه گردید .هیپوتاالموس جدا شده بالقاصله
درون نیتروژن مایع فریز شد و برای نگهداری تا زمان استخراج گلوتامات
به فریزر با دمای  -80درجه سانتیگراد منتقل شد.
مرحله سنجش نمونههای مغزی :برای بررسی نوروترانسمیتر
گلوتامات از روش کروماتوگرافی با کارایی باال ( )HPLCاستفاده شد.
قبل از آمادهسازی نمونههای مغزی ،محلولهای استاندارد اسید
گلوتامیک ،با غلظتهای  100 ،50و  200میکروگرم بر میلیلیتر
) μg/mlیا  (PPMتهیه شده ،به دستگاه  HPLCتزریق شدند و منحنی
کالیبراسیون آنها رسم گردید .نمونههای هیپوتاالموسی ،مرحله به
مرحله از حالت انجماد خارج شدند ،بهطوریکه ابتدا از فریزر  -80به
 -20درجه سانتیگراد منتقل و بعد از مدتی به یخچال  +4انتقال
یافتند .سپس برای انتقال به محل هموژناسیون داخل حمام یخ قرار
گرفتند .نمونهها ،قبل از هوموژناسیون وزن شده و در  10حجم حالل
مخصوص استخراج عصاره مغزی قرار گرفتند .حالل مذکور شامل
پرکلریک اسید  0/4موالر بههمراه  %0/1متابی سولفیت و EDTA %0/1
بود .نمونهها با استفاده از دستگاه هموژنایزر هوموژن شدند .پس از آن
در دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت 15دقیقه در دور 15000g
سانتریفیوژ شدند .سپس مایع شفاف رویی برای تزریق به دستگاه جدا
گردید ( Mustafaو همکاران.)2014 ،
از دستگاه  HPLCمدل  KNAUERساخت کشور آلمان در این
تحقیق استفاده شد .سیستم شامل یک هماهنگکننده ،5000یک
پمپ چهار واحدی  ،1000یک دتکتور  2800 UVو یک نمونهگیر
دستی با لوپ تزریق  20μlبود که بهوسیله نرمافزار کروم گیت کنترل
میشد .ستون آنالیز استفاده شده نوع 250×4( Eurospher C18
میلیمتر با اندازه ذرات  5میکرومتری) از جنس سیلیکا با فاز معکوس
در دمای  35درجه سانتیگراد بود ( Mustafaو همکاران.)2014 ،
برای جدایی کروماتوگرافیک ،فاز متحرک  Aاز  %10آب %45 ،متانول
و  %45استونیتریل و فاز متحرک  Bبافر استات سدیم  100میلیموالر
با  pH= 6/8انتخاب شدند .شدت جریان  0/6میلیلیتر در دقیقه درنظر
گرفته شد .ردیابی با طول موج  254نانومتر انجام شد .برای آمادهسازی
نمونه 100میکرولیتر از نمونه را برداشته 100 ،میکرولیتر محلول
مشتق ساز روی آن ریخته شد .پس از یک دقیقه  100میکرولیتر بافر
بورات و  100میکرولیتر آب به آن اضافه گردیده ،دو دقیقه بعد برای
تزریق آماده بود .از هر نمونه پس از مشتق سازی  20میکرولیتر توسط
سرنگ همیلتون به دستگاه تزریق شد و منحنی کروماتوگرافی توسط
دستگاه ثبت گردید .میزان گلوتامات از مقایسه پیکهای بهدست آمده
از نمونهها با پیکهای استاندارد محاسبه شد.
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تجزیه و تحلیل آماری :برای آنالیز دادهها از نرمافزار

SPSS

) (version 16استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون  T-testجفت شده
و  T-testجفت نشده آنالیز شدند .در تمام آنالیزهای آماری نتایج
حاصل بهصورت میانگین  ±انحراف معیار از میانگین ارائه شدند .نتایج
با  P≥0/05معنیدار گزارش شدند .نمودارها با استفاده از نرمافزار
 Excell 2007رسم گردید.

نتایج
در گروههای دریافتکننده سالین در سطح سرمی  LHدر 30
یا  60دقیقه پس از تزریق نسبت به قبل تزریق تفاوتی مشاهده نگردید
(شکل  .)1با تزریق یک میکروگرم مورفین میزان  LHسرم در 30
دقیقه پس از تزریق در مقایسه با قبل از تزریق با وجود کاهش 17
درصدی معنیدار نشد .میزان  LHسرم در 60دقیقه پس از تزریق در
مقایسه با قبل از تزریق با کاهش  28درصدی معنیدار شد (.)P≤0/05
ولی تفاوت بین میزان  LHسرم در 60دقیقه پس از تزریق مورفین در
مقایسه با  30دقیقه پس از تزریق مورفین با وجود کاهش  12درصدی
معنیدار نشد (شکل .)1
نتایح حاصل از آنالیز دادههای مربوط به سطح گلوتامات
هیپوتاالموس در موشهای صحرایی دریافتکننده سالین نشان داد
که میزان غلظت گلوتامات هیپوتاالموس در زمان  60دقیقه پس از
تزریق سالین در مقایسه با زمان  30دقیقه بعد از تزریق سالین تفاوتی
پیدا نکرد (شکل  .)2در گروه  30دقیقه پس از تزریق یک میکروگرم
مورفین نسبت به گروه تزریق  30دقیقه سالین ،سطح گلوتامات
هیپوتاالموس از نظر آماری کاهش معنیداری نشان داد .بهطوریکه
سطح گلوتامات در آنها  22درصد نسبت به گروه سالین کمتر بود
( .)P≤0/05در گروه  60دقیقه پس از تزریق مورفین در مقایسه با
گروه  60دقیقه بعد از تزریق سالین کاهش معنیداری در سطوح
گلوتامات هیپوتاالموس مشاهده نگردید .همچنین در سطوح گلوتامات
هیپوتاالموس در موشهای صحرایی گروه  60دقیقه پس از تزریق مورفین
نسبت به گروه 30دقیقه پس از تزریق مورفین افزایش معنیداری
مشاهده گردید ( )P≤0/05بهطوریکه سطح گلوتامات در  60دقیقه
پس از تزریق مورفین  27درصد بیشتر از گروه  30دقیقه پس از
تزریق مورفین بود (شکل .)2
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شکل :1میانگین سطح سرمی هورمون  LHدر موش های صحرایی
دریافتکننده سالین یا یک میکروگرم مورفین
تزریق در ساعت  9-10صبح صورت گرفت .نمونههای خونی  30دقیقه قبل از تزریق30 ،
یا  60دقیقه پس از تزریق جمعآوری شدند .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار از
میانگین ارائه شدهاند .در هر گروه  n=5و  P≤0/05معنیدار گزارش شده است :* .در
مقایسه با قبل از تزریق مورفین.

شکل  :2میانگین غلظت گلوتامات هیپوتاالموس در موشهای صحرایی
نر دریافتکننده سالین یا یک میکروگرم مورفین
تزریق در ساعت  9-10صبح صورت گرفت .نمونههای مغزی  30و  60دقیقه پس از تزریق
جداسازی شدند .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار از میانگین ارائه شدهاند .در هر
گروه  n= 5و  P≤0/05معنیدار گزارش شده است :* .در مقایسه با گروه  30دقیقه بعد از
تزریق سالین :‡ ،در مقایسه با گروه  30دقیقه بعد از تزریق مورفین

بحث
نتایج حاصل از آنالیز دادههای هورمونی نشان داد که مورفین،
میانگین غلظت پالسمایی  LHرا نسبت به قبل از تزریق کاهش داد.
این یافته منطبق بر تحقیقات  Fayezو همکاران ( He ،)1991و همکاران
( )2000و  Ceccarelliو همکاران ( )2006است که نشان دادند پپتیدهای
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اوپیوئیدی نظیر مورفین از طریق گیرنده میو ) (μموجب مهار ترشح
 GnRH/LHمیشوند .طبق نظر اکثر محققان ،با وجود غالب بودن
اثرات مرکزی اپیوئیدها در سرکوب فعالیت محور تولیدمثلی ،پپتیدهای
اپیوئیدی اثرات مهاری خود را بر آزادسازی  GnRH/LHبهطور
غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر میزان فعالیت نورونهای رابط دستگاه
عصبی مرکزی اعمال میکنند (  Pagesو همکاران1991 ،؛ Gurjinder
و 2001 ،Gurcharan؛  Mahmoudiو همکاران.)2014 ،
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تزریق مورفین ،سبب
کاهش سطح گلوتامات هیپوتاالموس در  30دقیقه پس از تزریق
نسبت به سالین گردید .طبق تحقیقاتی که توسط  Shermanو
 )1976( Gebhartانجام گرفت ،تزریق مورفین در موشها )(mice
باعث افزایش قابل توجه ترشح گلوتامات در ناحیه خاکستری دور
قناتی و ساختار مشبک مغز میانی شد .درحالیکه در این تحقیق با
تزریق مورفین در موش صحرایی نر کاهش گلوتامات هیپوتاالموس
مشاهده گردید .در تزریق مورفین ،سطح گلوتامات در موشهایی که
 30دقیقه پس از تزریق هیپوتاالموس آنها برداشته شده بود تفاوت
معنیداری با گروهی  60دقیقه پس از تزریق داشتند.
همچنین میانگین غلظت پالسمایی  LHنیز نسبت به قبل از
تزریق کاهش داشت ،اما این کاهش در  30دقیقه پس از تزریق از نظر
آماری معنیدار نبود درحالیکه در  60دقیقه پس از تزریق تفاوت
معنیداری را نشان داد .این تفاوت زمان بین تغییر گلوتامات
هیپوتاالموس و  LHپالسما ممکن است بهدلیل فاصله زمانی باشد که
برای ترشح گلوتامات از هیپوتاالموس ،اثرگذاری آن روی نورونهای
مترشحه  GnRHو ترشح  ،GnRHانتقال  GnRHاز هیپوتاالموس به
هیپوفیز پیشین ،ترشح  LHاز هیپوفیز پیشین و ورود آن به جریان
خون در حدی که باعث تغییر سطح  LHدر خون گردد.
گزارشهای محققان ،وساطت گیرندههای  NMDAگلوتامات را
در اثرات ناشی از مورفین در سیستم اعصاب مرکزی ثابت کرده و
نشان داد که گیرندههای اوپیوئیدی و  NMDAدر اثرات مورفین بر
بدن با یکدیگر همکاری دارند ( Blasieو همکاران ،)2010 ،بهطوری
که در تایید این مسئله ،تزریق آنتاگونیستهای گیرنده  NMDAسبب
از بین رفتن اثرات ناشی از مورفین میشود ( Tzschentkeو
.)2000 ،Schmidit
بهطور خالصه نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تزریق
داخل بطن سوم مغزی یک میکروگرم مورفین در موشهای صحرایی
نر غلظت گلوتامات در هیپوتاالموس را نسبت به گروه سالین کاهش
داد .بر اثر کاهش گلوتامات ممکن است فعالیت نورونهای دخیل در
ترشح  GnRHکاهش یافته و منجر به کاهش ترشح  GnRHاز
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