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های محیطي پپتیدهای سنتز شده در دستگاه عصبي مرکزی، معده و سایر بافتترین گرلین یكي از مهم 

دیابت،  ازجملهاختالل در تنظیم ترشح یا سنتز آن با اختالالت فیزیولوژیكي و پاتولوژیكي مختلفي  و است

اشتهایي عصبي و غیره ارتباط نزدیكي دارد. از دیدگاه تحقیقات های قلبي عروقي، اختالالت تولیدمثلي، بيبیماری

ها، نوروترنسمیترها، نوروپپتیدها، مواد غذایي، سیستم عصبي هورمون ازجمله مؤثرفیزیولوژیكي یافتن فاکتورهای 

 in و تا حدودی تحقیقات in vivoخودکار و غیره در تنظیم ترشح گرلین بسیار مهم بوده و بسیاری از تحقیقات 

vitro در ترشح آن دارند تا با  مؤثرهای اخیر تالش مستمر در یافتن اثرات تحریكي یا مهاری فاکتورهای در سال

های دارویي در مسیر عملكرد آن بتوانند در درمان اختالالتي چون افزایش وزن، سندروم تخمدان بررسي تداخل

ترین از مهمدهند. دوپامین یكي  ارائهرا تری کیستیک، دیابت و غیره راهكارهای درماني مناسبپلي

های های مختلف مغز، جسم سلولي نوروننوروترانسمیترهای کاتاکول آمیني مغز است که عالوه بر قسمت

است.  قرار گرفته( هیپوتاالموس ARC) يقوس ( وPVN) يبطنهای دور در هسته A12و  A11نوع دوپامینرژیكي 

 ،پپتینکیسکند. دوپامین نیز همانند گرلین نقش مهمي در کنترل عملكردهای اندوکریني، اشتها و غیره ایفا مي

 پپتینهای کیسنورونتوسط  ای در موش صحرایي( است کهاسیدآمینه 25ای در انسان )اسیدآمینه 25نوروپپتید 

از طریق اتصال هیپوتاالموس سنتز شده و  (AVPV) قدامي دور بطني -هسته شكميو  (ARC) قوسيدر هسته 

1به گیرنده 
GPR54 گنادها-هیپوفیز-سبب تحریک فعالیت محور هیپوتاالموس (HPG کاهش دریافت غذا و ،)

 GPR54پپتین/رساني کیسمشخص شده است که مسیر پیام .شودهای مختلف بدن ميکنترل ترشح هورمون

 HPGهای متابولیكي، استروئیدهای جنسي و فاکتورهای محیطي به محور نقش مهمي در انتقال اطالعات هورمون

یعني  ARCپپتین در هسته های گرلین، دوپامین و کیسدر تحقیقات پیشین ثابت شده است نورون کند.ایفا مي

 مكاني دارند و هر سههمو فعالیت غدد اندوکرین تولیدمثل انرژی،  جایگاه اصلي مغزی دخیل در تنظیم تعادل

به شوند. ترین ترکیبات اندوژن دخیل در کنترل فعالیت محورهای اندوکریني مختلف بدن محسوب ميماده از مهم

کننده دلیل نقش چشمگیر گرلین در تنظیم اعمال فیزیولوژیكي متعدد بدن و اهمیت یافتن فاکتورهای کنترل

اثرات تزریق خیل در کنترل ترشح گرلین، های تنظیمي دتر مكانیسمدر این تحقیق برای شناخت دقیقترشح آن، 

در  GPR54پپتین/رساني کیسپپتین بر ترشح گرلین و همچنین نقش مسیر پیامداخل مغزی دوپامین یا کیس

 های صحرایي نر بررسي شد.اعمال اثرات دوپامین بر ترشح گرلین در موش

                                                
1Receptor coupled with G-protein 
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2دوپامین -2-1
 

در آزمایشگاهي در لندن  5و جیمز ایونس 9توسط جرج برگر 1310برای نخستین بار در سال  دوپامین

همچنین  ( وL-DOPAیا  6)لوودوپا 2دی هیدروکسي فنیل آالنین-5و  9ساز ساخته شد و به علت استفاده از پیش

برای نخستین بار  7عنوان ناقل عصبي گذاری شد. عملكرد دوپامین به همچنین به دلیل منوآمین بودن، دوپامین نام

المللي قلب در آزمایشگاه فارماکولوژی انستیتو بین 3و نیلز آک هیالرپ 8رلسونتوسط آروید کا 1328در سال 

عنوان  تنها پیش ساز سنتز آدرنالین و نور آدرنالین است بلكه به سوئد مشخص شد. کارلسون نشان داد دوپامین نه

و پزشكي شد در زمینه فیزیولوژی  5000جهت برنده جایزه نوبل در سال  یک ناقل عصبي مطرح است و بدین

کند برای اولین پروجكت مي 10(. حضور سیستم دوپامینرژیک که به ناحیه برجستگي میاني1935)خادمي زاده، 

 (Zoli et al,1993و همكارانش کشف شد ) 11بار توسط فوکس

 ساختار و بیوشیمی دوپامین-2-1-1

 تیروزین نهیدآمیاسها تعلق دارد و از 19آمیناتیلها و فن15آمینازلحاظ ساختماني، دوپامین به طبقه کاتكول

. هرچند دوپامین خود در بسیاری از انواع شود يمکربوکسیالز سنتز دهیدروکسیالز و دوپا به واسطه آنزیم های

مغزی نیست و به -های آمینه سازنده آن، قادر به عبور از سد خونيشود اما برخالف اسیدمواد غذایي یافت مي

 (.1935های مغزی داشته باشد )خادمي زاده، تواند عملكردی بر سلولدوپامین نمي همین دلیل مصرف خوراکي

                                                
2 

3George Barger 
4James Ewens 
53,4-dihydroxyphenylalanine 
6levodopa 
7Neurotransmitter 
8
Arvidcarlsson 

9Nils-akehillarp 
10Median eminence 
11Fuxe 
12katekolamin 
13phenethylamine 
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 ذخیره، آزادسازی و برداشت-2-1-2

از سیتوزول به  15دهنده مونوآمین وزیكولي شدن در داخل سلول، توسط انتقال دوپامین پس از ساخته

زماني که پتانسیل عمل اتفاق بیفتد و  شود و تاها ذخیره ميو در داخل وزیكول های سیناپسي منتقلوزیكول

 آنجاها به غشاء سلولي و خروج دوپامین به فضای سیناپسي از طریق اگزوسیتوز گردد در سبب الحاق وزیكول

را فعال  ها آنهای دوپامیني پس سیناپسي متصل شده و ماند. در فضای سیناپسي دوپامین به گیرندهباقي مي

شود. عالوه بر این سیناپسي ميسیناپسي به سلول پسانتقال سیگنال از سلول پیشکند و بدین ترتیب سبب مي

سیناپسي نیز متصل گردد و بسته به پتانسیل الكتریكي های دوپامین پیشدوپامین قادر است به گیرنده

ارند، سیناپسي که پتانسیل مهاری دهای پیشسیناپسي را تحریک یا مهار کند. گیرندهایجادشده، سلول پیش

توانند در هایي ميکنند. چنین گیرندهشوند و سنتز و آزادسازی ناقل عصبي را مهار مينامیده مي 12اتورسپتور

مواقعي که مقادیر دوپامین از حد طبیعي بسیار کمتر و یا بیشتر شده باشد، مجدداً سطح آن را به حالت طبیعي 

هایي نظیر  دهنده را به انجام رسانید، توسط انتقال ازاین که دوپامین عملكرد سیناپسي خود برگردانند. پس

به  17دهنده منوآمیني غشاء پالسمایي با میل ترکیبي پایین یا انتقال 16دهنده دوپامیني با میل ترکیبي باال انتقال

دهنده  محض بازگشت به سیتوزول توسط انتقال شود. دوپامین بهداخل سلول پیش سیناپسي بازگردانده مي

 (.1935شود )خادمي زاده، های سلولي برگردانده ميزیكولي به داخل وزیكولمونوآمین و

 های دوپامینگیرنده -2-1-3

Gهایهای جفت شده با پروتئینهای دوپامیني گروهي از گیرندهگیرنده 
 ,D1, D2, D3 یهاو شامل گیرنده بوده 18

D4, D5 استفاده نموده و از این  50عنوان پیامبر ثانویه به 13مونوفسفات حلقویها از آدنوزینباشند. این گیرندهمي

شوند و این بندی ميهای مذکور در دو گروه طبقهنمایند. گیرندههای سلولي مربوطه را ایجاد ميطریق پاسخ

 (.Missale et al,1998صورت گرفته است ) ها آنبندی بر اساس خصوصیات و اثرات طبقه

                                                
14Vesicular monoamine transporter 
15

Auto receptor 
16Dopamine transporter 
17Plasma membrane monoamine transporter 
18

G protein-coupled receptor 
19adenosine 3,5-cyclic monophosphate 
20Second messenger 
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جفت شده  GSهای مذکور با متعلق به این گروه هستند. گیرنده D2و  D1های : گیرندهD1زیرگروه مشابه  .1

 .شوندمي 51مونوفسفات حلقوی از طریق افزایش فعالیت آدنیلیل سیكالزو سبب افزایش غلظت آدنوزین

جفت  Gi/GOهای مذکور با به این گروه تعلق دارند. گیرنده D4 و D2 ،D3های : گیرندهD2زیرگروه مشابه  .5

مونوفسفات حلقوی از طریق کاهش فعالیت آنزیم آدنیلیل سیكالز شده و سبب کاهش غلظت آدنوزین

 (.1935)خادمي زاده، )1-5شكل (گردند مي

 

 

 

 با آدنیلیل سیكالز ها آنهای دوپامینرزیک و ارتباط  : گیرنده1-5شكل 

های دوپامیني، از طریق سیستم گیرندهعنوان پیامبر ثانویه  مونوفسفات حلقوی بهدرنهایت، آدنوزین

های یوني غشای پالسمایي سلول شده و با تغییر در میزان ورود و خروج های مختلف، سبب تنظیم کانالمكانیسم

Kهای دارای بار مثبت نظیر یون
Naو  +

از غشاء پالسمایي، پتانسیل عمل تولید نموده و یا از تولید پتانسیل عمل  +

های پروتئین نیز با کانال Gتوانند مستقیماً از طریق ها ميشده که گیرنده الوه بر این، مشاهدهکند. عجلوگیری مي

 یوني جفت شوند.

 D3 ،D4های نوع ترین گیرنده در سیستم عصبي مرکزی است. تعداد گیرنده متداول D1گیرنده دوپامیني نوع 

و  D3 ،D4های نوع ست. اتصال دوپامین به گیرندهکمتر ا D2 و D1های داری نسبت به گیرندهطور معني به D5و 

D5 های  که این ثابت ترکیبي برای گیرنده با ثابت میل ترکیبي در حد نانوموالر یا زیرمیكروموالر است درصورتي

D1  وD2 (.1935باشد )خادمي زاده، در حد میكروموالر مي 

                                                
21

adenylyl cyclase 
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 عملکرد دوپامین-2-1-4

ناقل عصبي، دارای نقش اساسي بوده و مسئول بروز رفتارهای عنوان یک  دوپامین در مغز انسان به

گرایي و طلب پاداش با تحریک سیستم دوپامیني مغز در باشد. صفات شخصیتي نظیر برونپاداشي مي_انگیزشي

ارتباط هستند. عالوه بر این دوپامین در عملكردهای مغزی نظیر رفتار، شناخت، حرکات داوطلبانه، انگیزه، تنبیه، 

شود(، خواب، رؤیا دیدن،  یق، مهار تولید پروالکتین )که شامل شیردهي و رفتارهای جنسي نیز ميتشو

 (.1935نماید )خادمي زاده، های بسیار مهمي را ایفا ميوخوی، توجه، حافظه کاری و یادگیری نقش خلق

 دوپامین در مغز کننده ترشحهای نورون مبدأ-2-1-۹

و  55مغزمیانيشكمي مغز میاني، ناحیه تگمنتال جسم سیاه  یكي درهای دوپامینرژجسم سلولي نورون

 (.1935)خادمي زاده،  گرددبه نواحي مختلف مغز ارسال مي ها آنقرار گرفته و آکسون  هیپوتاالموس

 های عصبی دوپامینمسیر-2-1-6

جسم سلولي  .اند قرارگرفتهمغز  مختلفنواحي در  A1- A17مختلفگروه  17های دوپامینرژیک در نورون

اند که نقش قرار گرفته( A12قوسي ) ( وA11های دور بطني )های دوپامینرژیكي در هیپوتاالموس در هستهنورون

 مهمي در کنترل سیستم نورواندوکرین دارند.

قرار دارد )خادمي  52ی دور بطنيها هستهو  55های قوسيکه در هسته 59مسیر منطقه توبرواینفاندیبوالر .1

های و مویرگ سیاهرگي است که یک سیستم انتقال برای سلول A12( و شامل گروه دوپامین 1935زاده، 

دهد. منطقه مترشحه عصبي است. این مسیر فاکتورهای مهاری و آزادکننده هیپوتاالموسي را انتقال مي

ی و شامل تیروزین 56یم ترشح آدنوهیپوفیزهای پپتیدی مهم در تنظتوبرواینفاندیبوالر منبعي برای هورمون

(. Everitt et al, 1986باشد )های دوپامینرژیک در هیپوتاالموس ميهیدروکسیالز است که مارکری برای نورون

شود امیننس جایي که دوپامین به خون سیاهرگي آزاد ميهای خارجي مدینهای دوپامین به الیهاین نورون

شود و باعث مهار ترشح پروالکتین از ادشده به هیپوفیز جلویي منتقل ميکنند دوپامین آزپروجكت مي

                                                
22Ventral tegmental area in midbrain 
23Tuberoinfundibular pathway 
24Arcuate nucleus 
25Periventricular nucleus 
26Adenohypophysis 
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خادمي زاده، ; Blum et al, 1987شود )از غده هیپوفیز مي 57کننده هورمون رشد ها و هورمون ترشحالکتوتروف

پروالکتوستاتین نیز ( و به همین دلیل به آن مهارکننده ترشح پروالکتین، فاکتور مهارکننده پروالکتین و یا 1935

(. باوجود ترشح نسبتاً کم دوپامین در مدین امیننس، غلظت دوپامین در خون 1935گویند )خادمي زاده، مي

که به دلیل حجم کم خون سیاهرگي است. دوپامین از چرخه  (15ng/ml_1/5)سیاهرگي نسبتاً باال است 

شود رقیق مي 0/75ng/mlشود و به غلظت سیاهرگي با حجم کم به چرخه عمومي با حجم زیاد منتقل مي

(Ugrumov et al, 2012 .) 

incertohypothalamicمسیر  .5
های دور بطني و است. شامل هسته A11و A13که شامل گروه دوپامین  58

گسترده  پوتاالموسیه يانیمهایي که به ناحیه پشتي است. دندریت Medial zonaincertaجسم سلولي مستقر در 

دوپامین کنند. هایي که به مناطق جلویي، عقبي و پشتي میاني هیپوتاالموس پروجكت ميوناند و آکسشده

و کنترل ریتم  GnRHرود و در تنظیم تولیدشده در این مسیر از هیپوتاالموس به سمت نخاع و غده پینه آل مي

و درنتیجه باعث  LHو کاهش  GnRHفعالیت جنسي و تولیدمثل دخالت دارد. این مسیر باعث مهار  ،روزی شبانه

گذارند و باعث های مالنوتروف و الکتوتروف اثر ميشود که استروئیدها بر سلولهای گنادی ميکاهش استروئید

 (.1935های مختلف داشته باشند )خادمي زاده، غلظت 53در طول چرخه استروس D2شوند گیرنده مي

 اثرات دوپامین بر رفتارهای جنسی-2-1-7

دهنده عصبي قبل  نماید. این انتقالهای مختلفي از جانوران تسهیل ميرفتارهای جنسي را در گونهدوپامین 

باعث افزایش  90کند. سیستم نیگرواستریاتالگیری در سه سیستم عصبي افزایش پیدا ميو در طول مدت جفت

 91اپتیکشود، منطقه پریشود، سیستم مزولیمبیک موجب بسیاری از رفتارهای مشتاقانه ميدهي مي میل و پاسخ

شود. یكي از اعمال دوپامین افزایش گیری ميهای ژنیتال و جفتموجب رفتارهای برانگیزاننده جنسي، رفلكس

و همكاران گزارش کردند که در رت  95(. هولChevalier and Deniau et al, 1990های جنبشي است ) واکنش

(. Otth et al, 2007دهد )نعوظ را افزایش مي D1های های نر، مقدار کم تحریک دوپامینرژیک از طریق گیرنده

تحریک گیرنده  کنند.دهند رفتار جنسي مردانه را مختل ميداروهایي که فعالیت دوپامینرزیک را کاهش مي

                                                
27

Growth hormone-releasing hormone 

Incertohypothalamic pathway28 
29Estrus sycle  
30Nigrostriatal system 
31Pre optic area 
32hull 
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 99(. تزریق آنتاگونیستHull et al,1986کند )ي جنس نر را مختل ميدوپامین پیش سیناپسي، رفتار جنس

و همچنین کاهش ردگیری  (Warner et al,1991موجب کاهش انگیزش جنسي ) MPOAدوپامین در ناحیه 

MPOA(. دوپامین در ناحیه Pfaus et al,1991گردد )نر مي جنس ماده در رت
گیری یعني  طي دوره جفت در 95

موجب تضعیف  MPOA(. آسیب به Hull, 1995یابد )ه هنوز در دسترس نیست افزایش ميزماني که رت ماد

 (Giantonio et al, 1970گردد )رفتارهای جنسي مي

 دوپامین در جنس ماده-2-1-7-1

 ,Mayerhofer et al, 1999; Rey-Ares et alآمین دوپامین در تخمدان وجود دارد )سطح باالیي از کاتكول

رسد و یا از وسیله جریان خون به تخمدان مي های پستانداران، از آدرنال بهدوپامین تخمدان در گونه (.;2007

های حیواني شامل تخمدان برخي از گونه (.Mayerhofer et al, 1999شود )عصب سمپاتیک تخمدان آزاد مي

کنند. حضور آمین سنتز ميولها و مرغان دارای جسم سلولي نوروني هستند که احتماالً کاتكها، رتپریمات

های مختلف حیواني توسط بار و بن جاناتان، دنینگ کندال و همكاران، مایرهوفر و دوپامین در تخمدان گونه

نفرین در ساز نوراپيعنوان پیش دوپامین تخمدان به Venegas-Meneses et al, 2015)همكاران توصیف شد )

ای از عملكردها مانند تولید عصبي است و ممكن است مجموعه هایهای اندوکرین و سلولها، سلولتخمک

 کننده فولیكول را انجام دهد. های هورموني تحریک استروئید و القاء گیرنده

 Rey-Ares etهای اندوکرین تخمدان رت، اسب، انسان و میمون وجود دارند ) در سلول D2و  D1های گیرنده

al, 2007های ( حضور گیرندهD1  وD2  دهنده این است که ممكن است رشد فولیكولي یا  تخمدان رت نشاندر

در کورتكس تخمدان مادیان،  D2و  D1های  برای گیرنده mRNAعملكرد جسم زرد توسط دوپامین تنظیم شود. 

مطالعات در جوندگان با استفاده از  (.Venegas-Meneses et al, 2015انسان، میمون و رت وجود دارد )

صورت  تواند در طول چرخه استروس، استروژن را بهمي D2اتورادیوگرافي نشان داده است که تراکم گیرنده 

در  D2و  D1های گیرنده mRNAفقط  Rey_Aresnetal( بر طبق Czoty et al, 1989طبیعي افزایش دهد )

های  های بینابیني جسم زرد نسبت به سلول تر در تكا و سلولهای اندوکرین تخمدان رت با حضور قویسلول

های اندوکرین تخمدان، (. سلولRey-Ares et al, 2007; Venegas-Meneses et al, 2015گرانولوزا وجود دارند )

                                                
33antagonist 
34Medial pre optic area 
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(. Rey-Ares et al, 2007ها دارد )ای برای این سلولهدفي برای دوپامین تخمدان هستند و دوپامین نقش تغذیه

فقدان )( یا غده هیپوفیز GnRHتخمدان احتماالً بر هیپوتاالموس )فقدان آزادسازی  D2مسدود شدن گیرنده

و وابستگي آن به سطح استرادیول سرم  GnRH( اثر دارد. آزادسازی LHفیدبک مثبت استروئیدی روی ترشح 

دهد که سیستم دوپامین نشان مي in vitroمطالعات  های دوپامین دارد که فعال هستند.بستگي به نوع گیرنده

در شروع چرخه استروس  کند.نقش بازی مي D1تخمدان در تنظیم استروئیدوژنز از طریق اتصالش با گیرنده 

 گذاری بسیار ضروری است. در رت های سطح تخمدان برای رشد فولیكوالر و تخمکاتصال دوپامین به گیرنده

-باقي مي 92استروسو در حالت دائمي دیکند  استروس را مختل ميتزریق داروی مسدودکننده دوپامین، چرخه 

متفاوت است  96ی فالوپها در مناطق مختلف لولهآمین(. غلظت کاتكولVenegas-Meneses et al, 2015گذارد )

-های مختلف چرخه استروس که تحت کنترل سیستم هیپوفیز هیپوتاالموس است نیز متفاوت ميو در طول فاز

 (.Ramirez et al, 2009باشد )

 دوپامین در جنس نر-2-1-7-2

کنند. بیان مي D2های زایای نر و اسپرم گیرنده انسان زیاد است. سلول 97ها در منيآمینغلظت کاتكول

(. این گیرنده در Ramirez et al, 2009اسپرم بستگي دارد ) 98ثابت است و به ظرفیت پذیری D2مكان گیرنده 

 (.Urra et al, 2014اسپرماتوژنیک و اسپرم رت، انسان، گاو، موش و گراز وجود دارد )های ها، سلولبیضه

-وسیله فعال ( قابلیت زیستن، فسفریالسون تیروزین و تحرک اسپرم را به10µM>غلظت پایین دوپامین )

تیروزین  ( فسفریالسیون1Mm(. غلظت باالی دوپامین )Ramirez et al, 2009دهد )افزایش مي D2سازی گیرنده 

دهنده آن و از طریق ذخیره سیتوزولي  و تحرک اسپرم را از طریق مكانیزمي که در جذب دوپامین توسط انتقال

 (.Ramirez et al, 2009دهد )وسیله اکسیداسیون آنزیمي و یا اتواکسیداسیون دوپامین دخالت دارد کاهش مي به

شده در دوز پایین است و  های مشاهده در یافته D2ها به دلیل حضور گیرنده آمینگانه غلظت کاتكولاثرات دو نیا

(. در خالصه به Urra et al, 2014شده در غلظت باالتر است ) های مشاهدهدهنده دوپامین برای یافته حضور انتقال

                                                
35Di-estrus 
36Fallopian tube 
37semen 
38capacitation 
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کند عمل مي فیزیولوژیكي اسپرم 50و تحرک 93کننده ظرفیت پذیری، حیات عنوان تعدیل رسد دوپامین به نظر مي

( و اثر Ramirez et al, 2009درگیر است ) in vivoکننده است که در کنترل لقاح  بنابراین دوپامین یک تعدیل

(. اثرات مهاری روی فسفریالسیون تیروزین و تحرک ممكن است Urra et al, 2014حفاظتي بر اسپرم دارد )

 (.Ramirez et al, 2009شود )وسیله فزوني محصوالت اکسیداسیون دوپامین میانجیگری  به

 41پپتینکیس -2-2

در شهر هرشي  1336و همكارانش در سال  55توسط ليبرای اولین بار  KiSS1، ژن 1336در سال 

، 5001با ادامه تالش محققان در سال  .(Lee et al, 1999; Roseweir et al, 2009) پنسلوانیای آمریكا کلون شد

های پروتئولتیكي به ساز پپتیدی اولیه طي پردازشمعرفي شدند که همگي از یک پیش KiSS1محصوالت ژن 

 KiSS1های ساختاری در کل کیس پپتین نامیده شدند. در انسان محصول ژن وجود آمده و به دلیل شباهت

شكسته ای اسیدآمینه 25به پپتید  های پروتئولتیكيای است که طي پردازشاسیدآمینه 152پپتید پیش ساز 

شود. سایر مشتقات کیس پپتین شامل پپتیدهای نامیده مي 25شود که اصطالحاً متاستین یا کیس پپتین مي

قطعات پایانه کربوکسیلي کیس  ای است که همگي ازاسیدآمینه 10و  19، 15های تر به نام کیس پپتینکوتاه

و همگي آمیدها متعلق هستند  -RFتیدها به نام بزرگي از پپ به خانوادهها اند. کیس پپتین شده حاصل 25پپتین 

پپتین در موش کوچک آزمایشگاهي و موش صحرایي، کیسهستند.  Arg-Phe-NH2در انتهای خود دارای موتیف 

 ,Popa et alجایگزین شده است ) Arg- Tyr- NH2اسیدآمینه تشكیل شده است و موتیف پایانه آن توسط  25از 

2008). 

 در دستگاه عصبی مرکزی کیس پپتینهای  جایگاه نورون-2-2-1

و ایمنوهیستوشیمایي نشان دادند که در انسان، جوندگان، نشخوارکنندگان  in situeمطالعات هیبریداسیون 

ونتریكوالر در هسته پری ها آنو درصد پاییني از  قوسي پپتین در هستههای کیسو میمون درصد باالیي از نورون

AVPV) يمقداشكمي 
پپتین موجود های کیس نورون (.Lehman et al, 2013اند )( هیپوتاالموس متمرکز شده59

هستند و در حقیقت ثابت شده است که  GnRHهای دارای ارتباط آناتومیكي با نورون AVPVو  قوسيهسته در 

                                                
39viability 
40motility 
41kisspeptin 
42lee 
43Anteroventral periventricular nucleus 
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های طور مستقیم بر روی نورون به کیس پپتین اند وبیان شده GnRHهای پپتین بر روی نورونهای کیسگیرنده

GnRH ها ازجمله انسان کند. در پریماتها را تحریک مياثر کرده و آزاد شدن گنادوتروپینmRNAی KiSS1 

 (.Lehman et al, 2013است )در جوندگان  قوسيشود که معادل هسته وفور در هسته اینفوندیبوالر یافت مي به

 رسانی آنو مسیر پیام GPR54گیرنده جایگاه توزیع -2-2-2

عنوان گیرنده یتیم از نوع  به ( را در مغز موشKiSS1r) GPR54، لي و همكارانش گیرنده 1333در سال 

درصد با نواحي گذر غشایي  52ها کلون کرده و نشان دادند که آن بیشتر از پروتئین Gهای جفت شونده با گیرنده

 ,Lee et alشوند )ین یا پپتیدهای شبه گاالنین به آن متصل نميهای گاالنین مشابهت دارد. ولي گاالنگیرنده

دومین عرض غشایي  7پروتئیني با  -Gهای جزء گیرنده GPR54که گیرنده  تحقیقات بعدی نشان دادند(. 1999

آر سيو ریل تایم پي in situبا استفاده از روش هیبریداسیون  .ترمینال است Nگلیكوزیالسیون در جایگاه  9و 

 های لنفاوی،به میزان باالیي در جفت و پانكراس و در مقادیر کمتر در طحال، گره GPR54ژن نشان داده شد که 

شود. در دستگاه عصبي مرکزی، ژن های محیطي بیان ميغدد جنسي، دستگاه عصبي مرکزی و سایر بافت

GpR54 هر چهار  ت.هیپوکمپ یافت شده اس جسم سیاه وهای آمیگدال،  در هیپوتاالموس، هیپوفیز، نخاع، هسته

ای از نظر بیولوژیكي فعال بوده و میل ترکیبي یكساني برای گیرنده اسیدآمینه 10و  19، 15، 25کیس پپتین

GPR54  دارند که این امر حاکي از این حقیقت است که پایانه کربوکسیلي این پپتیدها برای اتصال به گیرنده

 (.kotani et al, 2001ضروری است )

 پپتیناعمال فیزیولوژیکی کیس -2-2-3 

 مثلفرایند تولید -2-2-3-1

مثل نقش بسیار مهمي در تولید GPR54، دو گروه تحقیقاتي مستقل کشف کردند که گیرنده 5009 در سال

به طور جداگانه هنگام تالش  52و سمینارا 55های تحقیقاتي راکسکند. گروهطبیعي و تكامل بلوغ جنسي ایفا مي

 عالئماند دچار جهش هموزیگوت شده GPR54برای درمان ناباروری در بیماران دریافتند که افرادی که در ژن 

های هیپوفیزی را نشان کالسیک هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپین یعني هیپوگنادیسم ناشي از کاهش گنادوتروپین

و  پشت کمهای کوچک، موهای ، دارای رشد استخواني کمتر، بیضهتهافی جهش GPR54دهند. مرداني با ژن مي

                                                
44De Roux  
45seminara 
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های گنادوتروپین و استروئیدهای های بدن هستند و سطوح پالسمایي هورمونپراکنده در صورت و سایر قسمت

دچار جهش شده بودند  GPR54پایین است. زناني نیز که در ژن  يعیرطبیغبه طور  ها آنجنسي در 

اولین اپیزود  ها و استروئیدهای جنسي وها، سطوح پایین گنادوتروپین، تكامل نسبي پستانهیپوگنادیسم نسبي

برای شروع بلوغ و  GPR54ها پیشنهاد کرد که گیرنده سالگي را به نمایش گذاشتند. این یافته 16در  قاعدگي

-(. موشde Roux et al, 2003; Popa et al, 2008; Seminara et al, 2003است )حفظ فعالیت جنسي ضروری 

مشابه با انسان نشان دادند. به  يعالئمدچار جهش شده بودند  GPR54هایي که در شرایط آزمایشگاهي در ژن 

های ها و تستوسترون، بیضهسطوح پایین گنادوتروپین GPR54 های نر حاوی جهش در ژنطوری که در موش

های ماده حاوی جهش بازشدگي تكامل نیافته و در موشکوچک، اختالل در اسپرماتوژنز و صفات ثانویه جنسي 

و  افتهی تكاملهای ها و استرادیول، عدم وجود فولیكولواژني کوچک، مقادیر پالسمایي پایین گنادوتروپین

پایین  FSHو  LHهای ها سطوح پالسمایي هورمونمشابه انسان هاکورپوس لوتئوم مشاهده گردید. در این موش

های داد که در موششد این امر نشان ميمشاهده مي FSHو  LHا که هنوز مقداری از ترشح بود ولي از آنج

های گنادوتروف هیپوفیزی هنوز تا حدودی از نظر عملكردی فعال هستند. سلول GPR54حاوی جهش در گیرنده 

را  GPR54ژن  دچار جهش شده بود فنوتیپ مشابهي با جهش در KiSS1ژن  ها آنانسان و جوندگاني هم که در 

را در فرایند  GPR54رساني کیس پپتین/ها، نقش حیاتي سیستم پیاماین یافته درمجموعبه نمایش گذاشتند. 

 .(Funes et al, 2003) مثل ثابت نمودتولید

 تنظیم فرایند بلوغ جنسی -2-2-3-2

با مطالعه  در فرایند بلوغ GPR54پپتین/رساني کیساولین مطالعات برای نشان دادن اهمیت مسیر پیام 

انسان و حیوانات حاوی  مبتال به هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک حاصل شد. طي تحقیقات مشخص شد که افراد

 ;de Roux et al, 2003رسند )در شروع بلوغ مشكل داشته و به بلوغ جنسي نمي GPR54 یا فاقد ژن جهش

Seminara et al, 2003; .)در شروع فرایند بلوغ نقش اساسي داشته و  کیس پپتینها پیشنهاد کردند که این یافته

و در نتیجه بلوغ زودرس جنسي  LHو  GnRHمنجر به آزادسازی زودرس  کیس پپتینتزریق محیطي و مرکزی 

در طي تكامل بلوغ جنسي در هر دو  GPR54و  KiSS1ی mRNAنشان داده شد که میزان بیان  عالوه بهشود. مي

 (.Wahab et al, 2008) یابدنر و ماده افزایش مي جنس
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 مثلیبه محور تولید 56پپتین در میانجیگری ارسال اطالعات دوره نورینقش کیس-2-2-3-3

شاخص قابل اعتمادی برای تغییرات فصلي محور  معموالًدارند دوره نوری  57فصلي دمثلیتولکه  يواناتیحدر 

 مطالعه شده است 53و سیبرین 58فصلي بیشتر در گوسفند و هامسترهای سورین دمثلیتولاست.  يدمثلیتول

(Simonneaux et al, 2009; Smith et al, 2007.) تولیدمثلو هامستر سیبرین در روزهای کوتاه سال  گوسفند 

غیر فعال است و برعكس، هامستر سورین در روزهای بلند  ها آني تولیدمثلکرده و در روزهای بلند سال محور 

اطالعات  کنندي غیر فعال است. شواهد پیشنهاد ميتولیدمثلنظر  نموده و در روزهای کوتاه سال از تولیدمثلسال 

 شود. هسته سوپرا کیاسماآل به سیستم تولیدمثلي منتقل مينوری از طریق مالتونین سنتز شده توسط غده پینه

شود. مطالعه در عات نوری را از شبكیه چشم دریافت کرده و سبب تحریک سنتز مالتونین در شب مياطال

اند نشان داد که در هر دوی های نوری مختلف دریافت کردهحیواناتي که تزریق مالتونین را برای ایجاد دوره

لعات بعدی گزارش کردند که شود. مطاگوسفند و هامستر اطالعات طول روز با ترشح مالتونین میانجیگری مي

فصلي حیوانات نقش اساسي دارد. به طوری که در  تولیدمثلدر آغاز فعالیت محور نورواندوکریني  کیس پپتین

ي تولیدمثلگوسفند و هامستر سیبرین طي روزهای کوتاه و در هامستر سورین طي روزهای بلند سال که محور 

 ,Simonneaux et al, 2009; Smith et al) باال است وسيقدر هسته  KiSS1ی mRNAفعال است میزان بیان 

طي روزهای بلند و در هامستر سورین طي روزهای کوتاه که در و برعكس در گوسفند و هامستر سیبرین  (2007

 قوسيدر هسته  KiSS1ی mRNAي قرار دارند میزان بیان تولیدمثلمرحله آنستروس و غیر فعال بودن محور 

پپتین در طي فصول غیر فصلي تزریق کیس (.Simonneaux et al, 2009; Smith et al, 2007) پایین است

مشابه با دوره فعال بودن محور  ها آن ARCدر هسته  KiSS1فصلي باعث افزایش بیان ژن  تولیدمثلحیواناتي با 

در اعمال اثرات دوره نوری بر فصلي  تولیدمثلتر نشان دادند که در حیوانات با گردد. مطالعات دقیقي ميتولیدمثل

شود. به طوری که استروئیدهای جنسي نقش ندارند و اثرات آن از طریق مالتونین میانجیگری مي KiSS1بیان ژن 

فصلي در  تولیدمثلدر حیواناتي با  KiSS1ی mRNAآل از کاهش بیان نشان داده شده است که تخریب غده پینه

که  تر مشخص شودکند. با این وجود، تحقیقات ادامه دارند تا به طور دقیقجلوگیری مي ها آنفصول غیر فصلي 

-فصلي به طور مستقیم کنترل مي تولیدمثلي را در حیواناتي با تولیدمثلآیا مالتونین اثرات خود بر فعالیت محور 

                                                
46photoperiod 
47Seasonal - breeding 
48Syrian hamsters 
49Siberian hamsters 
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ی اثرات آن بر ي در میانجیگرتولیدمثلکند یا نوروترانسمیترها و نوروپپتیدهای دخیل در تنظیم فعالیت محور 

 (.Oakley et al, 2009) پپتین نقش داردهای کیسفعالیت نورون

 مثلیهای متابولیکی به محور تولیدپپتین در میانجیگری اثرات هورموننقش کیس-2-2-3-4

های ذخایر انرژی و حاالت متابولیكي بدن با تغییرات زمان بلوغ و باروری ارتباط نزدیک دارد. انواع استرس

های اخیر متابولیكي ناشي از کمبود انرژی در هنگام چاقي مفرط اغلب با اختالالت تولیدمثلي همراه است. در سال

های فاکتورهای متابولیكي دخیل در تنظیم تعادل انرژی پپتین گیرندههای کیساند که نوروننشان داده نیمحقق

فاکتور آزادکننده در انتقال اطالعات  GPR54ین/پپتي کیسرسان امیپکنند و مسیر نظیر لپتین را بیان مي

به محور تولیدمثلي نقش  نظیرگرلین یا لپتین های متابولیكيرسنگي یا هورمون(، گCRF) 20کورتیكوتروپین

 مهمي دارند.

 21گرلین -2-3

 تاریخچه کشف گرلین -2-3-1

Bowers  بود ولي فعالیت اپیوئیدی نداشت و  25پپتیدی را که مشابه اپیوئیدها 1376و همكارانش در سال

29سبب رها شدن هورمون رشد مي شد سنتز کردند این پپتید
GHS نامیده شد (Bowers et al, 1984 ترکیبات .)

GHS  .گروهي از ترکیبات مصنوعي هستند که محرک قوی برای ترشح هورمون رشد از هیپوفیز قدامي مي باشند

. دهند يمکار تحریک ترشح هورمون رشد را انجام  GHRHمسیر  از طریق مسیری متفاوت از این ترکیبات

GHRH  روی گیرندهGHRH  عمل کرده و با افزایشCAMP  سبب ترشحGH در حالي که گردد يم GHS  ها بر

GHS-Rروی گیرنده اختصاصي خود 
22عمل کرده، سبب تحریک فسفولیپاز 25

C  شده و با استفاده از

سبب تحریک ترشح هورمون  و به این ترتیب يسلول درونسبب افزایش کلسیم  26(IP3) تری فسفات اینوزیتول

 inهای اولیه بسیار ضعیف بوده و تنها به صورت  GHS(. فعالیت آزادکنندگي هورمون رشد 23،88) شوند يمرشد 

                                                
50Corticotrophin releasing factor 
51
ghrelin 

52 . Opioids 
53 . Growth Hormone Secretagogues 
54 . Growth Hormone Secretagogues- Receptor 
55 . Phospholipase C 
56. Inositol Triphosphate 
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vitro  یک  1385مشاهده مي شد. در سالGHS یعني  مؤثرGHRP-6
سنتز شد. این هگزاپپتید هم به صورت  27

in vivo  و هم به صورتin vitro  و امكان به کارگیری آن را برای مصارف کلینیكي فراهم  داد يمفعالیت نشان

محققان تالش برای پیدا  GHSو سایر پپتیدهای  GHRPپس از سنتز نخستین (. Bowers et al, 1984) کرد يم

(. در Bednarek et al, 2000) آغاز کردند کنند يمرا تقلید  -GHRP 6عملكرد کردن ترکیبات غیر پپتیدی را که 

نخستین  1339و همكارانش کشف شد و به دنبال آن در سال  Smithتوسط  GHSR-Iaگیرنده  1388سال 

GHS  یعني  مؤثرغیر پپتیدیL692429  توسطSmith و همكارانش سنتز شد (Kojima & Kangawa, 2005 از .)

 GHS-Rگیرنده  د ندارند بنابراین باید یک لیگاند دروني که بهها به طور طبیعي در بدن وجوGHSآنجایي که 

(. با وجود Takaya et al, 2000ها را انجام دهد )GHSدر بدن وجود داشته باشد و اعمال مشابه  شود يممتصل 

مبهم باقي  1333تا سال  GHSRگیرنده  مختلف، جداسازی لیگاند دروني یها گروهتحقیقات گسترده توسط 

مختلف نظیر مغز،  یها بافتو همكارانش که ترشحات  Kojimaگروهي به رهبری  1333ماند. سرانجام در سال 

تصور مي شد که بایستي بیشترین غلظت گرلین  بر خالف آنچه کردند يمو معده را آزمایش  ها هیکل، قلب، ها شش

در ترشحات معدی  GHSRدریافتند که بیشترین فعالیت  یزیگان شگفتمربوط به هیپوتاالموس باشد به طور 

و سرانجام گرلین به عنوان  شود يماین مولكول به آساني تجزیه زیستي  همچنین بیان کردند ها آنشود.  یافت مي

و همكارانش در سال  Kojimaخود اسیله شده است توسط  9که در سرین شماره  یا نهیدآمیاس 58یک پپتید 

در نظر گرفته شد. گفتني  GHS-R1a جداسازی شد و به عنوان لیگاند دروني برای گیرنده Ratه از معد 1333

و هیچ گونه همولوژی  شده گرفتهدر زبان اروپای قدیم  growthاز ریشه کلمه  ghreاست، گرلین از کلمه 

 (.Kojima & Kangawa, 2005; Lazarczyk et al, 2003) ها وجود ندارد GHSساختاری بین گرلین و 

 ساختار گرلین -2 - 3 -2

 117شود که دارای پرو گرلین سنتز ميساز پریای است و از مولكول پیشاسیدآمینه 58گرلین پپتید 

 & Kojimaکربنه اسیله شده است ) 8توسط یک اسید چرب  9باشد. گرلین در سرین شماره اسیدآمینه مي

Kangawa, 2005دهد تا از سد مغزی خوني عبور کند و به گرلین اجازه مي 28رسد، این اسیالسیون(. به نظر مي

                                                
57 .  Growth Hormone Releasing Peptide 6 

58acylation 
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گریز و غیر  (. گرلین مولكول آبTena-Sempere, 2005چنین برای اتصال به گیرنده آن نیز ضروری است ) هم

قطبي است و اتصال اسید چرب به گرلین یک اتصال استری بوده و این استریفیكاسیون آبگیری مولكول گرلین را 

 دهد.افزایش مي

گرلین انسان و موش کامالً شبیه بوده و فقط در دو اسیدآمینه باهم تفاوت دارند. از معده موش صحرایي نوع 

غیراز حذف گلوتامین شماره  نام دارد. این پپتید به des-Gln-14 ghrelinدوم گرلین شناسایي و جداشده است که 

ای است که در اسیدآمینه 58ال اصلي گرلین، پپتید کامالً شبیه گرلین است. در انسان و جوندگان فرم فع 15

 (.Kojima & Kangawa, 2005خود اسیله شده است ) 9سرین شماره 

                               

 

 

 

 

 

 ساختار گرلین آسیله شده 5-5شكل 

 های تولیدکننده گرلین سلول -3 -3 -2

های محتوی گرلین شود. در معده سلولمعده تولید ميداران گرلین به طور عمده در های مهرهدر همه گونه

(. Date et al, 2000; Tamasetto et al, 2001) تر هستندفراوان 60نسبت به ناحیه پیلور 23در ناحیه فوندوس

-مي X/ A like cellهای آندوکرین غدد اکسینتیک الیه موکوسي معده به نام های تولیدکننده گرلین سلولسلول

 X/Aهای دهد. تعداد سلول های آندوکریني معده را تشكیل ميدرصد از جمعیت کل سلول 50 تقریباًباشند که 

like یابند. در نتیجه غلظت گرلین در معده جنین نیز بسیار پایین بوده معده پایین بوده و بعد از تولد افزایش مي

 های گرانولحاوی  ها سلول این (.Hayashida et al, 2002) یابدهفتگي افزایش مي 2و به تدریج بعد از تولد تا 

 قبالً X/ A like های سلولترشحي  های گرانولحاوی گرلین مي باشند. گرلین در  هستند کهگرد و متراکمي 

تولیدکننده  های سلول البته (.Date et al, 2003; Tamasetto et al, 2001) گردد مياسیله شده و بعد ترشح 

                                                
59 . Fundus 
60 . Pylorus  
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دستگاه گوارش مثل دئودئوم، ژژنوم، ایلئوم و کولون هم گزارش شده  یها قسمتسایر گرلین عالوه بر معده در 

در تیروئید و  یيها سلولسرتولي،  های سلولهای لیدیگ،  است. پانكراس، هیپوتاالموس، هیپوفیز، جفت، سلول

یا تجزیه گرلین کلیه نیز در تولید گرلین نقش دارند. کلیه محل مهمي برای تصفیه  61عضله قلب و گلومرول های

 Gaytan et al, 2004; Hosoda et al, 2000; Kojima & Kangawa, 2005; Yoshimoto et al, 2002) باشد يم

 (.9 -5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 جایگاه اصلي تولید گرلین 9 -5شكل 

 گیرنده گرلین و ساختار ژنی آن -4 -3 -2

قرار  3q 26-27در جایگاه  9بر روی بازوی کوچک کروموزوم  به وسیله یک ژن واحد که GHSRگیرنده 

برای گرلین شناسایي  GHSR-Ibو  GHSR-Ia(. دو نوع گیرنده Mckee et al, 1997) شود يمگرفته است کد 

در حالي که گیرنده  و پنج دومین گذر غشایي است. اسیدآمینه 583حاوی  GHS-R1bشده است. گیرنده نوع 

 داران مهرهگرلین در بین تمام . گیرنده باشد مياسیدآمینه و هفت دومین گذر غشایي  966حاوی  GHS-R1aنوع 

 .(5 -5)شكل  (Holst et al, 2004; Howard et al, 1996; Palyha et al, 2000) حفاظت شده است

 

                                                
61 . Glomerulus 
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A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 گرلین GHSR-Ibگیرنده  (B)و  GHSR-Iaگیرنده  (A) 5 -5شكل 

 مکانسیم عمل گیرنده گرلین -۹ -3 -2

بي  2و  5را فعال کرده و فسفاتیدیل اینوزیتول  Cآنزیم فسفولیپاز  GHS-R 1aاتصال گرلین به گیرنده 

شود.  ( ایجاد ميDAG) و دی آسیل گلیسرول (IP3) . با این عمل اینوزیتول تری فسفاتکند ميفسفات را تجزیه 

در شبكه آندوپالسمي متصل شده و باعث آزادسازی کلسیم از ذخیره  IP3 تری فسفات به گیرنده فسفو اینوزیتول

 های گرانولرا به وسیله متوقف کردن  GHآزادسازی  IP3شود. همچنین پیشنهاد شده است که  مي يسلول درون

را در غشای پالسمایي  Cدهد. دی آسیل گلیسرول نیز پروتئین کیناز  از غشای پالسمایي کاهش مي GHترشحي 

این امر سبب  کند ميتیروزین، کانال پتاسیمي را مهار  65با فسفریله کردن C. پروتئین کیناز کند ميال فع

به دنبال آن سبب آزادسازی  که شود يموابسته به ولتاژ  Lکلسیمي نوع  یها کانالدپوالریزاسیون و باز شدن 

 ؛ وباشد ميوابسته به کلسیم ن GHدر آزادسازی  GHS-R1bاما گیرنده ؛ شود مي سلولي درونکلسیم از ذخایر 

 (.2 -5()شكل Kojima & Kangawa, 2005مكانیسم عمل آن هنوز مشخص نیست )

 

 

                                                
62

 . Phosphorylation 

COOH 



02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكانیسم عمل گیرنده گرلین 2 -5شكل 

 توزیع گیرنده گرلین -6 -2-3

. بیشترین مقدار آن در هسته شود ميهیپوتاالموسي بیان  های هستهگیرنده گرلین به مقدار زیادی در 

ARC
69 ،VMN

به طور عمده در  GHS-R1a(. گیرنده Howard et al, 1996) شود ميبیان  62و هیپوکمپ 65

 شود ميو غده آدرنال نیز بیان  66هیپوفیز بیان شده و در مقادیر کمتر در تیروئید، پانكراس، طحال، میوکاردیوم

(Broglio et al, 2003; Kojima & Kangawa, 2005) اما گیرنده ؛GHS-R1b  داشته و در  یا گستردهتوزیع

 ,Bowers et al) شود مياز جمله معده، مری، روده، کبد، شش، ماهیچه، تخمدان و بیضه یافت  ها بافتبسیاری از 

1980.) 

 اعمال فیزیولوژیکی گرلین -7 -3 -2

 افزایش هورمون رشد -1 -7 -3 -2

، توسط گرلین هم تنظیم 67و سوماتوستاتین GHRHتحریک ترشح هورمون رشد عالوه بر اثر متقابل بین 

. اثر آزادسازی هورمون رشد اولین اثر گرلین بود که شناخته شد. گرلین از طریق مسیری متفاوت از مسیر شود مي

GHRH  دهد ميترشح شده از هیپوتاالموس کار تحریک ترشح هورمون رشد را انجام .GHRH  روی گیرنده

                                                
63

. ARC: Arcuate Nucleus 
64 . Ventromedial Nucleus 
65 . Hypocampus 
66 . Myocardium 
67 . Somatostatin 
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GHRH  عمل کرده و با افزایشcAMP  سبب ترشحGH در حالي که گرلین بر روی گیرنده اختصاصي  گردد مي

( سبب IP3) تری فسفات شده و با استفاده از اینوزیتول Cعمل کرده، سبب تحریک فسفولیپاز  GHS-Rخود 

پتاسیمي  های کانال. گرلین همچنین با مهار شود ميو تحریک ترشح هورمون رشد  سلولي درونافزایش کلسیم 

شده و اثر مهاری سوماتوستاتین بر  68سوماتوتروف های سلولسبب تحریک دپوالریزاسیون غشای پالسمایي 

 های سلول. چون سوماتوستاتین از طریق افزایش هدایت سدیم از غشای کند ميهورمون رشد را خنثي 

و گرلین فاکتورهای دیگری  GHRH. عالوه بر کند ميح هورمون رشد را اعمال اثر مهاری خود بر ترش سوماتوتروف

چون بر  باشد يم 63هم در تحریک ترشح هورمون رشد دخیل هستند. یک فاکتور احتمالي، دخالت عصب واگ

و ترشح هورمون رشد را از  غذامحیطي اثرات خود بر جذب  های بافتگرلین تولید شده توسط  طبق مطالعات

. اما گرلین تولید شده در سیستم عصبي مرکزی به طور مستقیم روی فعالیت کنند ميعصاب واگ اعمال طریق ا

 های فعالیتنیز قادر است اثرات خود را بر  70گذارد و بعد از قطع اعصاب واگ مرکزی اثر مي های نورون

 (Hosoda  et al, 2000; Kojima & Kangawa, 2005; Takaya et al, 2000) فیزیولوژیكي بدن اعمال کند

  (.6 -5)شكل 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                               

 مكانیسم عمل گرلین در ترشح هورمون رشد  6 -5شكل 

                                                
68 . Somatotroph cells 
69 . Vagus Nerve 
70 . Vagotomy 
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 افزایش اشتها -2 -7 -3 -2

شود. برداشتن غذا خوردن در اثر توازن بین نیروهای مهاری و تحریكي هیپوتاالموس تنظیم مي

 -شود در حالي که برداشتن هیپوتاالموس شكميسبب کم خوردن و کاهش وزن بدن مي 71هیپوتاالموس جانبي

های تنظیمي مغز، فاکتورهای مترشحه از اما عالوه بر مكانیسم؛ شودسبب افزایش اشتها و وزن بدن مي 75میاني

های ین که به مقدار زیادی از نورونهای محیطي نظیر لپتین و غیره نیز در کنترل اشتها نقش دارند. گرلبافت

AgRP ریق مسیطرشود از های قوسي هیپوتاالموس تولید ميموجود در هسته
79

/NPY
با دو مكانسیم افزایش  75

، AgRPهای ضد اشتهایي سیستم مالنوکورتین به وسیله و کاهش سیگنال NPYهای گرسنگي توسط سیگنال

انجام  NPYو  AgRPاشتها را از طریق افزایش بیان  افزایش تحریکبنابراین گرلین  شود. سبب افزایش اشتها مي

-های گرسنگي را به مغز ميهای محیطي نیز از طریق اعصاب واگ سیگنالدهد. گرلین تولید شده در بافتمي

فرستد. در انسان مقدار گرلین موجود در گردش خون در مواقع گرسنگي و قبل از مصرف غذا به مقدار دو برابر 

 ,Cowley et al, 2003; Kojima & Kangawa) ابدی يمیش یافته و یک ساعت پس از غذا خوردن کاهش افزا

2005; Wren et al, 2000 ) (7 -5)شكل. 

  

                                                
71

 . Lateral Hypothalamus 
72 . Ventromedial Hypothalamus 
73 . Agouti Related Peptide 
74 . Neuropeptide Y 
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