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Abstract
Background: Chronic exposure to stress is often associated with increased activity of the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) and causes chronic high plasma glucocorticoids
concentrations, which can result in various diseases. Regading the fact that antioxidant agents can
modulate the activity of the HPA axis, in the present study, the effect of royal jelly was investigated
on the activity of the HPA axis in male rats under chronic unpredictable stress.
Materials and Methods: In the current experimental study, 24 adult rats were randomly divided into
the following three groups: without stress-solvent, without stress- royal jelly, with stress-solvent and
with stress-royal jelly. The animals in the stress groups were exposed to chronic unpredictable stress
for four weeks and received royal jelly or solvent during this time. The weight of the animals was
measured and blood samples were obtained to determine the plasma concentration of corticosterone.
Finally, the adrenal glands of the animals were removed and weighed. Data were analyzed using
Graph Pad Prism 6.
Results: The weights of the stressed rats (195.88±4.24) were lower than those of the non-stressed
rats (231.13±5.91) (P<0.001). However, plasma corticosterone concentration (1.22±0.03) (P<0.01)
and adrenal glands weights (51.85±2.49) (P<0.05) increased in the stress group, whereas Royal
jelly decreased plasma corticosterone concentration and increased body weight in the stressed rats
so that these values were close to the control group values. The use of this substance had no effect
on adrenal gland weight.
Conclusion: It seems that Royal Jelly prevents the increase of plasma corticosterone concentration
following exposure to chronic unpredictable stress. With regard to the fact that this substance
has no effect on the weight of the adrenal glands, it has probably exerted its modifying effect on
corticosterone by reducing the secretion of corticosterone from the adrenal glands.
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اثر ژل رویال بر فعالیت محور هیپوتاالموس -هیپوفیز-فوق کلیه در موش های
صحرایی بالغ نر تحت استرس مزمن غیرقابل پیش بینی
پیام شهسوار ، 2 ،1حمیرا زردوز
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.1مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران
.2گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران
پذیرش1399/8/7 :

دریافت1399/6/30 :

چكيده:
سابقه و هدف :مواجهه مزمن با اسرتس اغلب با افزایش فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-فوق کلیه ( )HPAموجب باال بودن مزمن غلظت پالسامیی
گلوکوکورتیکوئیدها می گردد که می تواند زمینه ساز بروز بیامری های مختلف شود .با توجه به اینکه عوامل آنتی اکسیدان می توانند فعالیت محور
 HPAرا تعدیل کنند در مطالعه حارض اثر ژل رویال ،بر فعالیت محور  HPAدر موش های صحرایی نر تحت اسرتس مزمن غیرقابل پیش بینی بررسی شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی تعداد  24رس موش بالغ به طور تصادفی به گروههای بدون اسرتس-حالل ،بدون اسرتس-ژل رویال ،با اسرتس-
حالل و با اسرتس-ژل رویال تقسیم شدند .گروه های اسرتس به مدت  4هفته اسرتس مزمن غیر قابل پیش بینی و ژل رویال (  200میلی گرم بر کیلوگرم)
یا حالل را دریافت کردند .وزن حیوانات اندازه گیری و خونگیری جهت تعیین غلظت پالسامیی کورتیکوسرتون انجام شد .در انتها غدد فوق کلیوی
حیوانات خارج و توزین شدند .آنالیز نتایج با استفاده از نرم افزار آماری  6 GraphPad Prismانجام شد.
یافتهها :وزن موشهای اسرتس دیده ( )195/88 ± 4/24کمرت از موش های بدون اسرتس ( )231/13 ± 5/91بود ( .)P>0/001در حالیکه افزایش غلظت کورتیکوسرتون
پالسام ( )P>0/01( )1/22 ± 0/03و وزن غدد فوق کلیوی ( )P>0/05( )51/85 ± 2/49در حیوانات گروه اسرتس مشاهده شد .ژل رویال در گروه اسرتس موجب کاهش
غلظت پالسامیی کورتیکوسرتون و افزایش وزن بدن شد به طوری که به مقادیر گروه کنرتل نزدیک شدند ،کاربرد این ماده اثری بر وزن غده فوق کلیوی نداشت.
نتیجه گیری :به نظر می رسد ژل رویال از افزایش غلظت پالسامیی کورتیکوسرتون به دنبال مواجهه با اسرتس مزمن غیر قابل پیش بینی جلوگیری می کند .با توجه
به عدم اثر ژل رویال بر وزن غدد فوق کلیوی ،احتامال این ماده از طریق کاهش ترشح کورتیکوسرتون از این غدد موجب اثر تعدیلی فوق می گردد.
واژگانكلیدی :اسرتس مزمن غیرقابل پیش بینی ،ژل رویال ،محور  ،HPAکورتیکوسرتون ،غدد فوق کلیوی
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مقدمه:
مﻄاﻟﻌات انﺴانی و مدل ﻫاى حیوانی نشان دادهاند که قرار گرفتﻦ در مﻌرض
استرسور ﻫاى روانی یا فیزیکی به صورت مزمﻦ می تواند سﺒﺐ بروز اختالل در
روند ﻫاى نورواندوکرینی ،متابوﻟیﮏ ،رفتارى و ایمنی شود ) .(4-1ایﻦ موضوع که
پﺲ از مواجهه با استرس فﻌاﻟیت محور ﻫیﭙوتاﻻموس-ﻫیﭙوفیز-فوق کلیه )( HPA1
افزایﺶ یافته و به ﻫمیﻦ دﻟیﻞ ﻏلﻈت پالسمایی و داخﻞ مﻐزى گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا،
کورتیزول )در انﺴان( و کورتیکوسترون )در جوندگان( ،باﻻ میرود امروزه کامال مورد
پذیرش محققان قرار دارد .باﻻ بودن مزمﻦ ﻏلﻈت پالسمایی گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا
میتواند سﺒﺐ بروز اختالﻻت ساختارى و عملکردى در بافت ﻫا و اندام ﻫاى
مﺨتلﻒ بدن )اندام ﻫایی که واجد گیرنده گلوکورتیکوﺋیدى در سلول ﻫاى خود
ﻫﺴتند( شود ) .(5گزارشات نشان می دﻫند که گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا در مقادیر
نرمال به عنوان تنﻈیﻢ کننده تﻌادل انرژى و ﻫمﭽنیﻦ تنﻈیﻢ کننده سیﺴتﻢ ایمنی

عمﻞ کرده و نقﺶ مهمی در حﻔﻆ عملکرد ﻃﺒیﻌی ارگان ﻫا دارند .درحاﻟیکه،
افزایﺶ بیﺶ از حد ﻏلﻈت پالسمایی گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا موجﺐ اﻟقاء استرس
اکﺴیداتیو )عدم تﻌادل بیﻦ عوامﻞ اکﺴیدان و آنتی اکﺴیدان( و استرس شﺒکه
آندوپالسمی می شود ) .(8-6بنابرایﻦ کنترل فﻌاﻟیت محور  HPAو در نهایت
ﻏلﻈت پالسمایی گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا در ﻫنگام مواجهه با استرس ممکﻦ است
بتواند از عواقﺐ خﻄرناك ناشی از فﻌاﻟیت بیﺶ از حد و مزمﻦ محور HPA
جلوگیرى کند .در ایﻦ رابﻄه برخی مﻄاﻟﻌات در مدل ﻫاى حیوانی نشان داده اند
که عوامﻞ آنتی اکﺴیدان می توانند اﺛر کنترﻟی بر فﻌاﻟیت ایﻦ محور و در نتیجه
ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون داشته باشند ) .(9ژل رویال ) ، (RJماده اى
به رنﮓ زرد مایﻞ به سﻔید و اسیدى است که از ﻏدد زیر حلقی و فکی زنﺒورﻫاى
پرستار ترشﺢ می شود .پروتﺌیﻦ ﻫا  ،پﭙتیدﻫا  ،ﻟیﭙیدﻫا  ،فنوﻟیﮏ ﻫا و فالونوﺋیدﻫا ترکیﺒات
اصلی فﻌال زیﺴتی  RJﻫﺴتند .ﻫمﭽنیﻦ برخی ازاسید ﻫاى ﭼرب ﻏیر اشﺒاع از جمله
-10ﻫیدروکﺴی دکانوﺋیﮏ اسید منحصرا در  RJیافت می شوند .محققان نشان داده اند
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که ایﻦ ماده خصوصا به دﻟیﻞ حﻀور پروتﺌیﻦ ﻫا و ترکیﺒات فنوﻟیﮏ داراى خاصیت آنتی
اکﺴیدانی قوى می باشد ).(12-10
با توجه به خاصیت آنتی اکﺴیدانی ژل رویال و با در نﻈر گرفتﻦ اینکه مﻄاﻟﻌات کافی در
رابﻄه با اﺛر ژل رویال در تﻌدیﻞ فﻌاﻟیت محور  HPAوجود نداشته و مﻄاﻟﻌات انجام شده
نیز نتایﺞ متﻔاوتی را در ایﻦ رابﻄه نشان داده اند ) ،(14 ،113مﻄاﻟﻌه ى تاﺛیر مصرف ژل
رویال بر فﻌاﻟیت محور  HPAبه خصوص در ﻫنگام اﻟقا استرس مزمﻦ حاﺋز اﻫمیت می
باشد .از ﻃرف دیگر ،ﭼون ژل رویال عالوه بر عوامﻞ آنتی اکﺴیدان حاوى اجزاء دیگرى
نیز می باشد که جداسازى ایﻦ ترکیﺒات دشوار است و ایﻦ اجزاء نیز ممکﻦ است بر
فﻌاﻟیت محور  HPAدر حیﻦ استرس مزمﻦ اﺛر داشته باشند ضرورت انجام ایﻦ مﻄاﻟﻌه
بیشتر نمایان می گردد .در ایﻦ راستا ایﻦ تحقیق اﺛر ژل رویال را بر فﻌاﻟیت محور HPA
)به عنوان کلیدى تریﻦ سیﺴتﻢ فیزیوﻟوژیﮏ بدن در پاسﺦ به استرس( متﻌاقﺐ مواجهه
با استرس مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی )یﮏ مدل حیوانی از استرس ﻫایی که به ناگزیر در
زندگی امروزى وجود دارند( در موش ﻫاى صحرایی نر باﻟﻎ مورد بررسی قرار داده است.
موا د و روشها:

تحقیق تجربی حاضر با مجوز کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (IR.
 (SBMU.SM.REC.1398.317با رعایت استاندارد ﻫاى اخالقی مربوط به کار با
حیوانات ازمایشگاﻫی که توسﻂ وزارت بهداشت تدویﻦ شده است انجام شد .در ایﻦ
مﻄاﻟﻌه از  24سر موش صحرایی نر نﮋاد ویﺴتار با وزن تقریﺒی  180-220گرم ،که از
حیوانﺨانه مرکز تحقیقات علوم اعصاب خریدارى شدند ،استﻔاده شد .به منﻈور تﻄابق
با شرایﻂ محیﻂ جدید موش ﻫا به مدت دو ﻫﻔته در شرایﻂ استاندارد آب ،ﻏذا و نور )با
سیکﻞ نورى  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی( در دماى تقریﺒا ﺛابت )(2±22
نگهدارى شدند  .حیوانات بر اساس دریافت و عدم دریافت ژل رویال و دریافت و عدم

دریافت استرس به صورت تصادفی ساده و بدون جایگزینی در  4گروه  6تایی ،بر اساس
تجربیات گذشته ( ،)16 ،15به شرح زیر قرار گرفتند:
-1گروه( :( non-STR-Veh) :بدون دریافت استرس و با دریافت حالل )آب(.
-2گروه)  : (STR-Vehبا دریافت استرس و با دریافت حالل )آب( به مدت  28روز.
-3گروه ) :(non-STR-RJبدون دریافت استرس و با دریافت ژل رویال به مدت 28
روز.
-4گروه ) :(STR-RJبا دریافت استرس و دریافت ژل رویال به مدت  28روز.

استفاده از ژل رویال و حالل

در گروه ﻫاى) (STR-RJو ) :(non-STR-RJﻫر روز صﺒﺢ ژل رویال بیﻦ بازه زمانی
 9-8صﺒﺢ به صورت خوراکی به مقدار  200mg/kg BWبه صورت محلول در آب گاواژ
شد ) .(20-17در گروه ﻫاى ) (non-STR-Vehو) (STR-Vehﻫر روز صﺒﺢ در بازه
زمانی مذکور آب به روش گاواژ وارد مﻌده موش شد.

روش اعمال هر یک از استرس ها :
استرس محدود کننده :حیوانات در یﮏ  reﬆrainerپلکﺴی گلﺲ به ابﻌاد
11×8×8سانتی متر محدود شدند ).(23 ،21
استرس شنا :حیوانات در یﮏ استوانه ى پلکﺴی گلﺲ به ارتﻔاع 46سانتی متر و
قﻄر  20سانتی متر که تا ارتﻔاع  30سانتی متر از آب با دماى متوسﻂ  4±1درجه
ى سانتی گراد پر می شد قرار داده شدند ).(22 ،21
)
استرس (over population (OP:حیوانات به صورت دست جمﻌی شﺶ حیوان
در یﮏ قﻔﺲ( قرار داده شدند ).(22
استرس  : humid saw duﬆحیوانات در قﻔﺴی که  200میلی ﻟیتر آب ریﺨته
میشد قرار داده شدند ).(23 ،22
استرس  :immobilizationحیوان درروى یﮏ صﻔحه ﭼوبی قرار گرفته دست ﻫا
و پاﻫا بﺴته شده و سر  ﬁxشد ).(24
استرس : : illuminationحیوان در ﻃول شﺐ در محیﻂ روشﻦ قرار داده شد
).(23-21
:
cage
tilt
قﻔﺲ حیوان با زاویه حدود  45 40درجه به صورت کﺞ قرار
استرس
داده شد ).(23 ،22
استرس  : cold isolationحیوانات در دماى  4درجه سانتی گراد قرار داده شدند
).(23 ،21
Communication
Box
:
قرار داده
استرس شوك اﻟکتریکی حیوان در دستگاه
شد و در مﻌرض شوك اﻟکتریکی با شدت  1میلی آمﭙر و فرکانﺲ  1ﻫرتز به مدت
 10ﺛانیه با فاصله زمانی  60ﺛانیه در ﻃول یﮏ ساعت قرار گرفت ).(25
اندازه گیری وزن بدن
وزن بدن حیوانات در پایان دوره استرس با ترازوى دیجیتال )  ، AMPUTﭼیﻦ،
حﺴاسیت  0/1گرم( اندازه گیرى شد ).(4
نحوه خون گیری و جدا سازی غده فوق کلیوی
خون گیرى از گوشه ﭼشﻢ حیوانات در روز  29پﺲ از پایان دوره 4ﻫﻔته جهت
اندازه گیرى ﻏلﻈت کورتیکوسترون پالسما پﺲ از  16ساعت ناشتایی انجام شد.
ماده بیهوشی مورد استﻔاده ،ایزوفلوران استنشاقی )شرکت  ،Baxterآمریکا( بود
) .(26خون در ﻟوﻟه ﻫاي اپندورف حاوي ﻫﭙاریﻦ )  (IU/ml5000به میزان 10
میکروﻟیتر به ازاى ﻫر میلی ﻟیتر خون ،جمﻊ آوري گردید .پﺲ از اینکه ﻟوﻟه ﻫاي
حاوي خون  5دقیقه با دور  3000در دقیقه سانتریﻔوژ شدند ،پالسما جدا شده و
براي اندازه گیري کورتیکوسترون در دماي  -80درجه سانتیگراد نگهداري شد
) .(26 ,25در زمان تشریﺢ حیوانات بیهوش و سر آنها با گیوتیﻦ قﻄﻊ شد ،سﭙﺲ
ﻏدد فوق کلیوى خارج و با ترازوى دیجیتال ) ،ANDژاپﻦ ،حﺴاسیت  0/1میلی
گرم( توزیﻦ شد ). (25

دور  ،45شماره  ،1400 ،2صفحات  38ات 43

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-09

روش القا استرس
 .حیوانات گروه ﻫاى استرس به مدت  28روز استرس مزمﻦ ﻏیر قابﻞ پیﺶ بینی )که روش تجزیه و تحلیل آماری
کمتریﻦ تﻄابق حیوان را با استرس ایجاد می کند( را دریافت کردند ) .(22 ،21استرسور نرمال بودن توزیﻊ داده با استﻔاده از آزمون  K-Sتایید شد .به منﻈور بررسی نتایﺞ
ﻫاى مورد استﻔاده ﻃی ﻫر ﻫﻔته ﻃﺒق جدول زیر به حیوانات اعمال شد.
از نرم افزار آمارى  6 GraphPad Prismاستﻔاده شد  .اﻃالعات بصورت میانگیﻦ
 ±انحراف مﻌیار استاندارد بیان
استرسور ﻫاى مورد استﻔاده در ﻃی یﮏ ﻫﻔته اعمال استرس
شد .جهت مقایﺴه ﻏلﻈت پالسمایی
صﺒﺢ
روز
کورتیکوسترون ،وزن بدن و وزن
بﻌد از ﻇهر
ﻇهر
ﻏدد فوق کلیوى بیﻦ گروه ﻫاى
استرس شنا در دماى  4درجه )(15min
(12h) Illumination +OP
استرس محدود کننده )(2h
1
مﺨتلﻒ از آزمون آناﻟیز واریانﺲ دو
(17h) Cage tilt
شوك اﻟکتریکی )(1h
استرس محدود کننده )(2h
2
ﻃرفه ) Two-way ANOVA
(
h)COLD
ISOLATION
(17h) Humid saw duﬆ
(2h)Immobilization
1
3
( به ﻫمراه تﺴت تﻌقیﺒی Tukey
(17h) Humid saw duﬆ
شوك اﻟکتریکی )(1h
(2h)Immobilization
4
استﻔاده شد )با در نﻈر گرفتﻦ
استرس محدود کننده )(2h
(17h) Humid saw duﬆ+OP
5
عدم اعمال استرس
فاکتورﻫاى مﺴتقﻞ استرس و ژل
(17h) OP and cage tilt
استرس محدود کننده )(2h
(1H)COLD ISOLATION
6
رویال( .سﻄﺢ مﻌنادارى اختالفات
شوك اﻟکتریکی )(1h
استرس شنا در دماى  4درجه )(15min
عدم اعمال استرس
7
 P<0.05در نﻈر گرفته شد.
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نتایج:
بررسی اثر استرس مزمن غیر قابل پیش بینی با دریافت ژل رویال
بر وزن بدن موش های صحرایی نر بالغ
وزن بدن حیوانات گروه  STR-Vehدر مقایﺴه با گروه  non-STR-Vehدر پایان
دوره استرس ،روز  29آزمایﺶ ،به ﻃور مﻌنادارى کمتر بود )) (P<0.001نمودار(1
 .در گروه  STR-RJنیز وزن بدن حیوانات کمتر از گروه  non-STR-RJبود
) ،(P<0.05در حاﻟیکه با گروه  non-STR-Vehاختالف مﻌنا دارى نداشت
)نمودار .(1

نمــودار  -3وزن ﻏــدد آدر نــال در گــروه ﻫــاى بــدون اســترس-حالل ،بدون اســترس-

ژل رویــال ،بــا اســترس-حالل و بــا اســترس-ژل رویال
ﻫر ستون بیانگر  Mean±SEMبراى 6سر حیوان میباشد.
 *P<0.05اختالف مﻌنیدار با گروه non-STR-Veh

STR: Stress, non-STR: non-ﬆress, Vehicle: water, RJ: Royal Jelly

نمــودار  -1وزن بــدن در گــروه ﻫــاى بــدون اســترس-حالل ،بــدون اســترس-ژل
رویــال ،بــا اســترس-حالل و بــا اســترس-ژل رویــال
ﻫر ستون بیانگر  Mean±SEMبراى 6سر حیوان میباشد.
 *** P<0.001اختالف مﻌنیدار با گروه non-STR-Veh
 + P<0.05اختالف مﻌنیدار با گروه non-STR-RJ
STR: Stress, non-STR: non-ﬆress, Vehicle: water, RJ: Royal Jelly

بررسی اثر استرس مزمن غیر قابل پیش بینی با دریافت ژل رویال
بر غلظت پالسمایی کورتیکوسترون در موش های صحرایی نر
بالغ
ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون حیوانات گروه  STR-Vehدر مقایﺴه با گروه
 non-STR-Vehدر پایان دوره استرس ،روز  29آزمایﺶ ،به ﻃور مﻌنادارى بیشتر
بود )) (P<0.01نمودار . (2در حاﻟیکه ،در گروه  STR-RJاختالف مﻌنادارى با
گروه  non-STR-Vehمشاﻫده نشد )نمودار .(2

حــالل ،بــدون اســترس-ژل رویــال ،بــا اســترس-حالل و بــا اســترس-ژل رویــال
ﻫر ستون بیانگر  Mean±SEMبراى 6سر حیوان میباشد.
 **P<0.01اختالف مﻌنیدار با گروه non-STR-Veh
STR: Stress, non-STR: non-ﬆress, Vehicle: water, RJ: Royal Jelly

بررسی اثر استرس مزمن غیر قابل پیش بینی با دریافت ژل رویال
بر وزن غدد فوق کلیوی موش های صحرایی نر بالغ
وزن ﻏدد فوق کلیوى حیوانات گروه  STR-Vehدر مقایﺴه با گروه non-
 STR-Vehدر پایان دوره استرس ،روز  29آزمایﺶ ،به ﻃور مﻌنادارى بیشتر بود
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نمــودار  -2ﻏلﻈــت کورتیکوســترون پالســما در گــروه ﻫــاى بــدون اســترس-

)) (P<0.05نمودار . (3در گروه  STR-RJنیز وزن ﻏدد فوق کلیوى حیوانات بشتر
از گروه  non-STR-Vehبود )) (P<0.05نمودار .(3
بحث:
نتایﺞ ایﻦ مﻄاﻟﻌه نشا ن داد که استرس مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی به مدت 28
روز وزن بدن حیوانات استرس دیده را کاﻫﺶ داد در حاﻟیکه موجﺐ افزایﺶ وزن
ﻏدد فوق کلیوى و ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون ایﻦ حیوانات شد .گاواژ ژل
رویال تﻐییر مﻌنی دارى در میزان وزن بدن و ﻏدد فوق کلیوى ایجاد نکرد در
حاﻟیکه موجﺐ کاﻫﺶ ﻏیر مﻌنی دار ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون حیوانات
استرس دیده شد.
 Karagiannidesو ﻫمکاران نیز نتیجه مشابهی را به دنﺒال اعمال استرس مزمﻦ
ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی ) 2بار در روز به مدت  35روز( در موش ﻫاى صحرایی 12
ﻫﻔته اى در رابﻄه با ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون بدست آوردند ) .(22افزایﺶ
ﻏلﻈت کورتیکوسترون ناشتاي پالسما در حیوانات گروه استرس دیده ،که احتماﻻ
بﻌلت ﻫیﭙرتروفﯽ ﻏدة فوق کلیوي در اﺛر اعمال مکرر استرس مﯽباشد ) 27و ،(28
با نتایﺞ حاصﻞ از مواجه کردن موشﻫاي صحرایﯽ با استرس مزمﻦ بﯽحرکتﯽ
) 2ساعت در روز ،به مدت  6روز( ) (29مﻄابقت دارد .ایﻦ نتیجه نشان دﻫنده
عدم تﻄابق حیوانات با استرسورﻫاى به کار رفته می باشد .در حاﻟیکه کاربرد
استرس مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی در موش ﻫاى کوﭼﮏ آزمایشگاﻫی )(mice
نر یﮏ بار در روز به مدت  3ﻫﻔته موجﺐ افزایﺶ متوسﻂ و ﻟی ﻏیر مﻌنی دارى
در ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون در پایان دوره استرس شد ) .(14ﻫمﭽنیﻦ
استرس مزمﻦ شوك اﻟکتریکی به مدت  7روز ) (30و استرس مزمﻦ محدودیت
حرکتی به مدت  30روز )علی رﻏﻢ کاربرد  4نوع استرسور مﺨتلﻒ( تاﺛیرى بر
ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون نداشت در حاﻟیکه کاربرد حاد آن به مدت یکروز
ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون را افزایﺶ داد .مﻄاﻟﻌات نشان داده اند که خواص
استرسور بکار گرفته شده )نوع ،شدت و تناوب آن( در کاﻫﺶ واکنﺶ ﻫیﭙوفیزي -
قشر فوقکلیوي در مقابﻞ مواجهات مکرر با استرسور تﻌییﻦ کننده مﯽباشند ).(24
در مﻄاﻟﻌه حاضر گاواژ ژل رویال در حیوانات استرس دیده موجﺐ تﻌدیﻞ ﻏلﻈت
پالسمایی کورتیکوسترون شد ،بﻄوریکه تﻔاوت مﻌنی دارى با ﻫیﭻ یﮏ از گروه ﻫا
نشان نداد .از سوى دیگر ،کاربرد ژل رویال در وزن ﻏده فوق کلیوى تﻐییر مﻌنی
دارى ایجاد نکرد و گروه استرس که ژل رویال دریافت کرده بود افزایﺶ مﻌنی
دار وزن ﻏده آرنال را نﺴﺒت به گروه  non-STR-Vehنشان داد .در ایﻦ راستا
در موش ﻫاى کوﭼﮏ آزمایشگاﻫی کاربرد ژل رویال توانﺴت از افزایﺶ متوسﻂ
کورتیکوسترون پﺲ از  35روز مواجهه با استرس مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی بکاﻫد
) .(13مواجهه با استرس موجﺐ تحریﮏ ترشﺢ  CRFاز نورون ﻫاى پاروسلوﻻر
ﻫﺴته پاراونتریکوﻻر ﻫیﭙوتاﻻموس می شود و  CRFنیز سنتز پرواپیومالنوکورتیﻦ
) (POMCرا تحریﮏ می کند که پیﺶ ساز ﻫورمون  ACTHدر ﻫیﭙوفیز قدامی
می باشد ترشﺢ گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا از ﻏدد فوق کلیوى را تحریﮏ می کند.

 / 42پیام شهﺴوار و ﻫمکاران

 Teixeiraو ﻫمکاران دریافتند که استرس مزمﻦ بی حرکتی و سرما به مدت
 7روز موجﺐ افزایﺶ ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون می شود و با استﻔاده از
ژل رویال در موش ﻫاى صحرایی استرس دیده کاﻫﺶ ﻏلﻈت کورتیکوسترون
پالسما را مشاﻫده کردند .ﻫنوز مکانیﺴﻢ مشﺨصی در رابﻄه با اﺛر کاﻫشی ژل
رویال بر ﻏلﻈت کورتیکوسترون پالسما پیشنهاد نشده است ،با یﻦ وجود با توجه به
اینکه ژل رویال حاوى آراشیدونیﮏ اسید است که می تواند توﻟید کورتیکوسترون
تحریﮏ شده بوسیله  ACTHرا مهار کند به عنوان یﮏ مکانیﺴﻢ احتماﻟی مﻄرح
است .ﻫمﭽنیﻦ پروتﺌیﻦ اصلی در ژل رویال ) (MRJP1اﺛرات ﻫیﭙوکلﺴتروﻟمیﮏ
داشته و می تواند مﺴیر سنتز کورتیکوسترون را مهار کند و از ایﻦ ﻃریق موجﺐ
کاﻫﺶ ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون شود ) Legaki .(13و ﻫمکاران دریافتند
که میزان بیان  Pomc mRNAو  Crf mRNAکه ﻫر دو به دنﺒال مواجهه با
استرس مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی افزایﺶ می یابند در حﻀور ژل رویال تﻐییرى
نشان نمی دﻫند .بنابرایﻦ در مﻄاﻟﻌه ایﻦ محققان ژل رویال از ﻃریق تﻐیر بیان ایﻦ
عوامﻞ نتوانﺴته در موش ﻫاى ) (miceتحت استرس مزمﻦ ﻏیر قابﻞ پیﺶ بینی
تﻐییرى در رﻫایﺶ کورتیکوسترون ایجاد کند .ایﻦ محققان احتمال اﺛر ژل رویال
در کاﻫﺶ بیان ژن ﻫاى مرتﺒﻂ با انتقال و سنتز کلﺴترول ) به عنوان ماده پیﺶ
ساز ﻫورمون ﻫاى استروﺋیدى( را در ﻏدد فوق کلیوى در رابﻄه با اﺛر کاﻫشی ژل
رویال در رﻫایﺶ گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا مﻄرح کرده اند ) .(14در مﻄاﻟﻌه حاضر با
توجه به اینکه ژل رویال بر وزن ﻏده فوق کلیوى حیوانات استرس دیده بی اﺛر
بوده است به نﻈر می رسد احتماﻻ ژل رویال در مﺴیر ترشﺢ کورتیکوسترون از ﻏده
فوق کلیوى دخاﻟت کرده است.
ﻫمﺨوان با مﻄاﻟﻌه حاضر ) (22استرس مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی در موش ﻫاى
صحرایی نر  2بار در روز به مدت  35روز موجﺐ کاﻫﺶ مﻌنی دار وزن بدن
موشهاى استرس دیده در مقایﺴه با موش ﻫاى کنترل شد .در حاﻟیکه استرس
مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی در موش ﻫاى کوﭼﮏ آزمایشگاﻫی ) (miceنر به مدت
 3ﻫﻔته یﮏ بار در روز تﻐییر مﻌنی دارى در وزن بدن موش ﻫاى استرس دیده
ایجاد نکرد و ژل رویال ﻫﻢ اﺛرى بر وزن بدن نداشت ).(14
در مﻄاﻟﻌﮥ حاضر میزان خوردن ﻏذا اندازهگیري نشده است وﻟﯽ در تحقیقات
دیگر مشاﻫده شده است که افزایﺶ فﻌاﻟیت ﻫورمون آزاد کنندة کورتیکوتروپیﻦ
) ،(CRFبﻌنوان یﮏ نوروپﭙتید آنورکﺴﯽژنیﮏ )کاﻫﺶ دﻫنده اشتها( ،متﻌاقﺐ
مواجهه با استرس مﯽتواند موجﺐ کاﻫﺶ خوردن ﻏذا و در نتیجه کاﻫﺶ و یا
عدم افزایﺶ مﻌنﯽدار وزن حیوانات استرس دیده گردد .کاربرد آنتاگونیﺴت ﻫاى
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گیرنده  CRFاز کاﻫﺶ مصرف متﻌاقﺐ استرس جلوگیرى کرد
ﻫمﭽنیﻦ می تواند سیﺴتﻢ عصﺒی سمﭙاتیﮏ و آزاد سازى کاتکول آمیﻦ را تحریﮏ
کند و از ﻃریق اﺛرات آنها روى کﺒد و بافت ﭼربی سﻔید و قهوﻫاى موجﺐ کاﻫﺶ
مصرف ﻏذا و وزن بدن شود ) .(32در جوندگان اﻏلﺐ نتایﺞ گزارش شده حاکی
از آن است که استرس به نوعی مصرف ﻏذا و وزن بدن را کاﻫﺶ می دﻫد و
ایﻦ موضوع با شدت استرس رابﻄه مﺴتقیﻢ دارد ) ،(32بنابر ایﻦ در مﻄاﻟﻌه اى
که در باﻻ اشاره شد و استرس مزمﻦ ﻏیرقابﻞ پیﺶ بینی قادر به افزایﺶ ﻏلﻈت
پالسمایی کورتیکوسترون نﺒود احتماﻻ شدت استرسورﻫاى به کار رفته کمتر بوده
است .در مﻄاﻟﻌه حاضر به دﻟیﻞ آنکه ژل رویال بر فﻌاﻟیت محور  HPAاﺛر کاﻫشی
داشته است ،به دنﺒال کاربرد ایﻦ ماده وزن بدن حیوانات استرس دیده اى که ژل
رویال را دریافت کرده اند دیگر تﻔاوت مﻌنی دارى با گروه  non-STR-Vehنشان
نمی دﻫد.
مﻄاﻟﻌه حاضر مدﻟی از استرس )استرس مزمﻦ ﻏیر قابﻞ پیﺶ بینی( با ماﻫیتی
مشابه استرسی که بشر در جامﻌه امروز با آن مواجه است را مورد استﻔاده قرار
داده تا قادر به تﻌمیﻢ نتایﺞ حاصﻞ به جامﻌه انﺴانی و در نهایت اراﺋه راﻫکارى
براى مقابله با اﺛرات روانی استرس ﻫاى روزمره باشد .با ایﻦ وجود در ایﻦ مﻄاﻟﻌه
محدودیت ﻫایی از قﺒیﻞ عدم اندازه گیرى ﻏلﻈت پالسمایی  ACTHو یا عدم
بررسی بیان رسﭙتور ﻫاى گلوکوکورتیکوﺋیدى در سﻄﺢ اجزاء مﺨتلﻒ محور HPA
و ﻫمﭽنیﻦ عدم بررسی عوامﻞ دخیﻞ در رﻫایﺶ گلوکوکورتیکوﺋیدﻫا از ﻏدد آدرنال
وجود دارد ،براى روشﻦ شدن مکانیﺴﻢ ﻫاى دخیﻞ در اﺛر ژل رویال بر فﻌاﻟیت
محور  HPAو ارﺋه راﻫکارﻫایی جهت مقابله با استرس بررسی ایﻦ موارد پیشنهاد
می شود.
نتیجه گیری:
به نﻈر می رسد ژل رویال از افزایﺶ ﻏلﻈت پالسمایی کورتیکوسترون ،به دنﺒال
مواجهه با استرس مزمﻦ ﻏیر قابﻞ پیﺶ بینی ،جلوگیرى می کند .با توجه به عدم
اﺛر ژل رویال بر وزن ﻏدد فوق کلیوى ،احتماﻻ ایﻦ ماده از ﻃریق کاﻫﺶ ترشﺢ
کورتیکوسترون از ایﻦ ﻏدد موجﺐ اﺛر تﻌدیلی فوق می گردد.
تقدیر و تشکر:
اﺛر ایﻦ مقاﻟه مﺴتﺨرج از پایان نامه نوشته شده بوسیله آقاى پیام شهﺴوار در
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
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