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 چکیده
 ها انشعابات خوود را بوه سرتاسور مغوس ارسوال      اين نورون. شوداورکسین يا هیپوکرتین نوروپپتیدی است که در نورون های هیپوتاالموس جانبی تولید می

سین شامل دخالوت در فراينودهای   کشف شده اورکاولیه دو نقش . کنندکنندگی اعمال میکنند و در هر منطقه با توجه به فعالیت اصلی ناحیه، نقش تعديلمی
هوای  پايانه نوورون . عصب شناختی مرتبط با پاسخ استرسی است-های زيستهای مهم اورکسین، تنظیم سیستميكی از نقش. خواب و رفتار غذا خوردن است

منجور بوه    کیچالش هومئوسوتات  کيعنوان س بهاستر. اندهای آن در نواحی مختلف مغسی مرتبط با حافظه از جمله هیپوکامپ قرار گرفتهاورکسینی و گیرنده
و  پوتاالموسیه یهسته مجاور بطن تیفعال دياسترس با تشد کيولوژيسیو ف یدر بروز عالئم رفتار نیاورکس. شودیو حافظه م یریادگي یندهايفرا یبدعملكرد

دوطرفه،  یفعالساز نيا. کندیم تيرا تقو ینیاورکس یلكرد نورون هاعم ودگذارد که آن هم به نوبه خیاثر م نیكوتروپیترشح هورمون آزادکننده کورت شيافسا
مطالعات بیشتر برای فهم بهتر عملكرد اورکسین در سیسوتم عصوبی    .آوردیرا در مدار خود بوجود م یاز حافظه استرس یمثبت و شكل بازخورد سمیمكان ینوع

در ايون مقالوه بوه    . های اضطرابی باشود عنوان مثال بیماریها بهدی برای درمان بیماریتواند کمک ارزشمنها میمرکسی و محیطی ضروری است و اين يافته
 .پردازيمهای مطالعات اخیر در رابطه با اورکسین و نقش آن در سیستم استرس میمرور يافته

 

 ، مناطق مغسیآدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموسمحور استرس، اورکسین، : ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
 اورکسین

عنووان  کوه بوه   Bو اورکسوین   Aنوروپپتیدهای اورکسوین  
شووند، از يوک   نیس شوناخته موی   Bو هیپوکرتین  Aهیپوکرتین 

 -پورو  -پوری  ای بوه نوا   اسویدآمینه  030ساز پلی پپتیدی پیش
روی  ژن اين پپتید در انسان بور . [0]شوند ساخته می 0اورکسین

بر کروموزو   2، در موش سفید بسرگ آزمايشگاهی01کروموزو  
واقو    00بور کرومووزو     3و در موش کوچک آزمايشوگاهی  01

 0کننده اورکسین در طی تكامول حفو   -های تولیدنورون. است
طوور  هو در حیوانات مختلف ب( ها تا پستانداراناز ماهی)شده اند 

 -یپوتواالموس پشوتی  ، ه5عمده در نواحی هیپوتاالموس جوانبی 

                                                           
1 Prepro-orexin 
2 Rat 
3 Mouse 
4 Conserved 
5 Lateral hypothalamic area 

قورار داشوته و جمعیوت انودکی      1و ناحیه پری فورنیكال  میانی
( در موش سفید بسرگ آزمايشوگاهی  3111در انسان و  11111)

رکسووین تحووت اثوور آنووسيم  او -پوورو -پپتیوود پووری. [2]دارنوود 
آمینواسویدی   33پپتید ) Aبه دو پپتید؛ اورکسین  0 -پروکانورتاز

آمینواسویدی بوا     2پپتید ) Bو اورکسین ( دالتون 2 35با وزن 
هوا  اثرگذاری اورکسین. [3]شود شكسته می( دالتون 2331وزن 

، شوامل گیرنوده   Gاز طريق دو نوع گیرنده متصل به پوروتئین  
. [3]باشود  می 201و گیرنده ی اورکسینی نوع  03اورکسینی نوع 

 شووونده هووای متصوولپووروتئین ، بووه0اورکسووینی نوووع گیرنووده 
 است  قادر   است و  متصل   Gq/11 خانواده  از  G به پروتئین

                                                           
6 DorsoMedial hypothalamus 
7 Perifornical area 
8 ProConvertase 
9 Orexin receptor type 1
10 Orexin receptor type 2 

 مقاله مروری
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اورکسوین  . شودتبديل می Bو اورکسین  Aپرواورکسین به دو پپتید اورکسین -دنبال تجسيه پپتیدی پریهاورکسین ب. نحوه تولید و اثرگذاری اورکسین -0شکل 

A  کند و اورکسین طور مساوی اثر میبه 2اورکسینی نوع و  0اورکسینی نوع هر دو گیرنده برB  گیرنوده  . کنود عمل موی  2اورکسینی نوع منحصراً ازطريق گیرنده
 . کندعمل می Gi/oو يا  Gq/11ازطريق پروتئین  2اورکسینی نوع و گیرنده  Gq/11از طريق پروتئین  0اورکسینی نوع 

 
را فعووال نموووده و تولیوود  Cشوودن، فسووفولیپاز درصووورت فعووال

 2اورکسوینی نووع   گیرنده . فسفاتیديل اينوزيتول را افسايش دهد
در  Giو  Gq/11از خانواده  Gپروتئین گیرنده متصل به نیس به 
هوای  نوورون  (.0شوكل  ) [0]های عصوبی متصول اسوت    سلول

 اند و انشعاباتواق  شده هیپوتاالموس جانبیه اورکسین در ناحی
طور گسترده به سرتاسر مغس به استثنای مخچه ارسال خود را به

توانود توجیوه   اين توزي  آناتومیكی گسترده موی . [1-5] کنندمی
کننووده فعالیووت و تاثیرگووذاری نووورون هووای اورکسووین در     

نووورون هووای اورکسووینی . مختلووف مغووسی باشوود عملكردهووای
هسته ، 00هسته مجاور بطنی هیپوتاالموسارتباطات متراکمی با 

. [ ]دارند  LC 00 و به طور ويژه 03، هسته توبرومامیالری02رافه
 mRNAهوای اورکسوینی،   مطابق با انشعابات گسوترده نوورون  

طوور  نیوس بوه   2اورکسوینی نووع   و  0اورکسینی نوع ای هگیرنده
 .[3]شووند  گسترده در سرتاسر سیستم عصبی مرکسی بیان موی 

رفتوار  درنتیجه، اورکسین دارای عملكردهای متعدد از جملوه در  
غذا خوردن، کنترل درد، خوواب و بیوداری، پواداش و انگیوسش،     
همچنین در يادگیری و حافظه، بیماری صرع، اسوترس و مورگ   

 . [01]باشد سلولی می

                                                           
11 Paraventricular nucleus 
12 Raphe nucleus 
13 Tuberomammillary nucleus 
14 Locus coeruleus 

 استرس
هوای فراوانوی مطورو بووده     در مورد ماهیت استرس بحو  

 اضوطراری يوا پاسوخ     اسوترس را واکونش   05والتور کوانن  . است
، استرس را در 01در حالی که هانس سلیه. نامدمی  0گريس -ستیس

و تحلیول   03، مرحلوه مقاوموت بودن    0سه سطح واکنش هشدار
طبوق تعريوف جديود، اسوترس يوک      . کنود تعريف می 21رفتگی

 20يا روانی است که تعادل هومئوستاتیک/محرک فیسيولوژيک و
كدا  از تعاريف فوو  بوه   هیچالبته . زندموجود زنده را برهم می

هوای  پردازد و در عوض به واکنش سیسوتم ماهیت استرس نمی
رسد استرس نوعی تغییر نظر میبه. بدنی به استرس توجه دارند

 دار و يوا تصوور  فیسيكی منجر به ورودی حسی شوديد يوا مودت   
باشد که نهايتا توسوط قشور مغوس    ها میخودآگاه يا ناخودآگاه آن

 ،(عنووان بخوش خودآگواه و تفكور    به 22ونتالمانند قشر پری فر)
  و ( استرسی  حادثه حافظه  و  گیری ديا  بخش)   23هیپوکامپ

                                                           
15 Walter canon 
16 Fight-flight 
17 Hans selye 
18 Alarm reaction 
19 Resistance 
20 Exhaustion 
21 Homeostatic 
22 Prefrontal cortex 
23 Hippocampus 
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سريعترين مسیر پاسخ استرس مسیر خروجی سمپاتیک است که ازطريق مسیر پویش گوانگلیونی باعو  ترشوح     . مسیرهای پاسخدهی بدن به استرس -2 شکل

مسیر کند پاسخ به استرس از طريق مسیر محوور  . افتدگانگلیونی و مسیر کندتر با ترشح اپی نفرين از مرکس آدرنال اتفا  میهای پسنوراپی نفرين از انتهای نورون
در هیپووفیس قودامی و    آدرنوکورتیكووتروپین ، هورمون مجاور بطنی هیپوتاالموسهسته  هورمون آزادکننده کورتیكوتروپینبا تولید  آدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموس

 هورموون آزاد کننوده کورتیكووبروپین،   : CRH. کنود موی گیوری پاسوخ استرسوی کموک     کورتیسول يا کورتیكوسترون در قشر غوده آدرنوال اسوت کوه بوه شوكل      
ACTH : ،هورمون آدرنوکورتیكوتروپینNEP : ،نوراپی نفرينOX2R :2 گیرنده اورکسینی نوع.   

 
دد و گور دريافت موی ( بخش هیجانی حادثه استرسی) 20آمیگدال

دنبوال چوالش اولیوه، محوور     هتواند، بها میخروجی اين سیستم
-به  2و سیستم عصبی اتونو  25آدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموس

های اولیوه بورای واکونش بوه اسوترس، حفو        عنوان سیستمبه
هومئوستاز و بازگرداندن هومئوستاز به شرايط اولیه فعال نماينود  

سیسووتم عصووبی اتونووو  از طريووق اعصوواب سوومپاتیک و . [00]
پاراسمپاتیک، تغییرات سريعی را در پاسخ به استرس در حواالت  

فعووال شوودن محووور   . [02]کنوود فیسيولوووژيكی ايجوواد مووی  
 دنبووال اسووترس باعوو  بووه آدرنووال -هیپوووفیس -هیپوتوواالموس

و مجواور بطنوی هیپوتواالموس    هوای هسوته   شدن نوورون فعال
گوردد کوه در   موی  21رهايش هورمون آزادکننده کورتیكووتروپین 

از   2هورمووون آدرنوکورتیكوووتروپینادامووه منجوور بووه رهووايش 
شووود و نهايتووا باعوو  سوواخت و رهووايش هیپوووفیس قوودامی مووی

                                                           
24 Amygdala 
25 Hypothalamus-pituitary-adrenal axis 
26 Autonomic nervous system 
27 Corticotropin-releasing hormone 
28 Adreno corticotropic hormone 

در  23ازجمله کورتیكوسوترون )گلوکوکورتیكوئیدی های هورمون
 )در انسوان  31و کورتیسول [03] موش سفید بسرگ آزمايشگاهی

گونه هسرعت واکنش اين دو سیستم ب(. 2شكل ) [00]گردد می
دهود و  بالفاصله پاسوخ موی   عصبی اتونو ای است که سیستم 

گلوکوکورتیكوئیدها حداکثر ده دقیقوه پوس از    غلظت پالسمايی
سیسوتم   .[05]رسود  آغاز استرس به بیشترين مقودار خوود موی   

هوای  عمدتاً تغییرات سري  در واکنشگری سیستم عصبی اتونو 
تور را  که کورتیسول تغییرات آهسوته کند، درحالیبدنی اعمال می
بووراين دو مسوویر واکنشووی، مسوویر عووالوه. نمايوودمووديريت مووی

عنوان مسیر تاثیرگذار در فرايند خواب و بیداری اورکسینی که به
 مون آزادکننده کورتیكوتروپینهورشده است، توسط شناخته می

گوردد و ازطريوق   ديگر فعال میاز يک طرف و آمیگدال ازطرف
 انشووعابات متعوودد ايوون سیسووتم در سراسوور مغووس، اسووترس بوور  

 هووای مختلووف مغووس و نخوواع و حتووی بوودن اثرگووذاری  بخووش
 .[ 0]نمايد می

                                                           
29 Corticosterone 
30 Cortisol 
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 و اورکسین استرس، هیپوتاالموس جانبی
 سووازی هیپوتوواالموس جووانبی يووک مكووان بوورای يكپارچووه

کننده ضروری عملكرد ريس و نباتی و يک تنظیمهای درونپاسخ
هیپوفیس و تعادل هومئوستاتیک اسوت، کوه بوه واسوطه ارتبوا       

، پاسوخ  آدرنوال  -هیپووفیس  -هیپوتواالموس عملكردی با محوور  
همچنوین تعوادل بودن را در    . [01]کنود  استرس را تنظویم موی  

. کنود ريس حف  میچندين سطح شامل متابولیک، ايمنی و درون
کننوده پاسوخ   عنوان تعديلمشاهدات متعدد از نقش اورکسین به

سوازی  در طوی اسوترس، فعوال   . [ 0] کنود استرس حمايت موی 
هورمووون  وسوویلهبووهل آدرنووا -هیپوووفیس -هیپوتوواالموسمحور

هسووته مجوواور بطنووی   کووه در ) آزادکننووده کورتیكوووتروپین 
های تحريک سلول. گرددآغاز می( شودساخته می هیپوتاالموس

هورموووون آزادکننوووده وسووویله کورتیكووووتروف هیپووووفیس بوووه
هورموووون ، نهايتوووا منجووور بوووه رهوووايش  کورتیكووووتروپین
شووود کووه در ادامووه باعوو  تحريووک مووین آدرنوکورتیكوووتروپی

 .[03]گردد از غده آدرنال می 30آزادشدن گلوکوکورتیكوئیدها
مطالعات میكروسكوپ الكترونی نشان داده است که پايانوه  

 هوای بوا نوورون   حاوی هورمون آزادکننده کورتیكووتروپین های 
 موورتبط  ناحیووه هیپوتوواالموس جووانبیتولیدکننووده اورکسووین در 

شواهد نشان داده اسوت کوه تخريوب    (. 3شكل ) [03]باشند می
. يک نقوش بوالقوه در اسوترس دارد    ناحیه هیپوتاالموس جانبی

کننده خیلی مهوم بورای   بنايراين اورکسین می تواند يک تعديل
  جووانبی ناحیووه هیپوتوواالموسهووای عبوووری از آوران و وابووران

صوورت مسوتقیم و   های اورکسینی بهفعالیت نورون . [21] باشد
ن هورمووون آزادکننووده کورتیكوووتروپی، توسووط وابسووته بووه دوز

داده اسوت   نشان 32سومرر -وينسكی عالوه،به. شودحريک میت
هورمووون ی هووای تولیدکننووده اورکسووین، گیرنوودهنووورون کووه

کننود  را در سطح غشای خود بیان می آزادکننده کورتیكوتروپین
 ای بوین  مطالعات نشوان داده اسوت کوه رابطوه دوطرفوه     . [ 0]

هوای  و نوورون هسته مجواور بطنوی هیپوتواالموس    های نورون
(. 3شوكل  )در ناحیه هیپوتاالموس جانبی وجوود دارد  اورکسینی 

و همكوارانش   سوومرر  -وينسكی توسط  2110در مطالعه سال 
هورمون آزادکننده نشان داده شد که به دنبال استرس و افسايش 

های ، دپالريساسیون و افسايش نرخ شلیک نورونکورتیكوتروپین
پوس از   افتد و پتانسیل غشا و نورخ شولیک  اورکسینی اتفا  می

                                                           
31 Glucocorticoids 
32

  Winsky-Sommerer 

کننووده هورمووون آزاد 0اسووتفاده از مهارکننووده گیرنووده نوووع   
مشواهدات  . [ 0]گوردد  به حالوت پايوه برموی    33کورتیكوتروپین

هورمووون آزادکننووده آنوواتومیكی مشووخد کوورده اسووت کووه   
هووای عووالوه بوور اثوور مسووتقیم روی نووورون   کورتیكوووتروپین

های های واسط تحريكی که با نورونر روی نوروناورکسینی، ب
کنود، کوه   اورکسین سیناپس دارند نیس اثرات تحريكی اعمال می

هوا  درنتیجه منجر به افسايش رهاسازی گلوتامات از ايون پايانوه  
 هووای اورکسووین و نهايتووا تقويووت دپالريساسوویون روی نووورون

تواند به صورت استرس می. [20] گرددهای اورکسینی مینورون
هوای اورکسوینی   وابسته به جنس بر مشخصات ساختاری نورون

 طووورطبیعی، تعووداد خارهووای دنوودريتی، بووه. تاثیرگووذاری نمايوود
های اورکسینی جونس مواده   ، در نورون30خصوص نوع قارچیهب

بور  بیشتر از جنس نر است که نشانگر وجود اثر تحريكی بیشتر 
اسوترس متوسوط   . باشود های اورکسینی جنس مواده موی  نورون

زنوی  های دندريتی و شواخه ها، تعداد گرهتكراری، طول دندريت
دهود  های اورکسینی جنس نر کواهش موی  دندريتی را در نورون

ان در مطالعه بهرا  زاده و همكاران، مشاهده شد که میوس . [22]
دنبال استرس مسمن افوسايش  اورکسین در ماي  مغسی نخاعی به

 mRNAکنود و در طوی اسوترس حواد نیوس افوسايش       پیودا موی  
. [03]اورکسین در ناحیه هیپوتاالموس جوانبی مشواهده گرديود    

دهود کوه اسوترس و سیسوتم پپتیودی      اين مطالعات نشان موی 
فعال شده با استرس، بوا اثور    کننده کورتیكوتروپینادهورمون آز
توانود  موی  هورموون آزادکننوده کورتیكووتروپین    0نوع برگیرنده 

بوا توجوه بوه    . [ 0]های اورکسینی را تعديل کند فعالیت نورون
نوده  انشعابات فراوان اورکسینی به نواحی متعدد مغس و وجود گیر

 سیستم  شدنفعال بدن،   و مغس  مختلف  نقا    در  اورکسینی
در طوی   هورمون آزادکننده کورتیكووتروپین وسیله اورکسینی به

توانود يوک   کند که اورکسین میاسترس، از اين ايده حمايت می
های استرس به کردن و انتقال سیگنالنقش کلیدی در يكپارچه

هووای نووورون .باشوودسوواير نووواحی مغووسی و محیطووی داشووته  
 و هسوته رافوه    LCاورکسینی، انشعابات متراکمی را بوه ناحیوه   

 و  [5]فرسووتند نووواحی مربووو  بووه رفتووار در سوواقه مغووس مووی  و
در  LCهای نوراپی نفرين را در مثال نرخ شلیک نورونعنوانبه

in vivo وin vitro   لذا سیستم نوراپی[23]د دهنافسايش می ، 
 يكی ديگر از . گری نمايدواسطه  مراکس اين  ازطريق   بر مغس را

                                                           
33 Corticotropin releasing- hormone receptor type 1 
34 Mushroom 
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رتبا  دوطرفه بین هسته اولین حلقه فیدبک مثبت ا( الف) .آدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموسکننده فعالیت محور های عصبی تشديدکننده يا تضعیفحلقه -3شکل 

هسوته مجواور بطنوی    ارتبا  سه طرفه بین  ،دومین حلقه( ب). گرددو ناحیه هیپوتاالموس جانبی است که باع  تشديد اثر استرس میمجاور بطنی هیپوتاالموس 
صورت مستقیم حلقه چهار  به. یدبک مثبت استو ف سومین حلقه ازطريق هسته مجاور بطنی تاالموس. و آمیگدال است ناحیه هیپوتاالموس جانبی، هیپوتاالموس

گذاشوته و   آدرنوال  -هیپووفیس  -هیپوتواالموس تواند اثر فیدبک منفی بر محوور  باشد که میمی بستری استرياترمینالیسو غیرمستقیم از طريق هیپوکامپ و هسته 
هورمووون آزادکننووده  0گیرنووده نوووع : CRH1R، 2اورکسووینی نوووع گیرنووده : OX2Rهورمووون آزادکننووده کورتیكوووبروپین، : CRH .فعالیووت آن را تعووديل نمايوود

 .لوکوس سرولئوس: LCناحیه هیپوتاالموس جانبی، : LHAهسته مجاور بطنی هیپوتاالموس، : PVNهسته بستری استرياترمینالیس، : BNSTکورتیكوتروپین، 

 
و فعالسوازی سیسوتم    [20]نفرينی بخشی از مدار استرس است 

وسیله استرس قادر است بخشی از اثورات اسوترس   اورکسینی به
 -هیپووفیس  -هیپوتواالموس مقاصد فیبرهای اورکسوینی، محوور   

باشد که در واق  نوورون هوای اورکسوینی انشوعابات     می آدرنال
 هسوووته مجووواور بطنوووی هیپوتووواالموس    متراکموووی بوووه  

 واقو  بور    2سوینی نووع   اورکفرسوتند و بوا اثور بور گیرنوده      می
هسوته   حواوی هورموون آزادکننوده کورتیكووتروپین    های نورون

حاوی هورموون  های تواند نورون، میمجاور بطنی هیپوتاالموس

طريق بر فعالیوت  را فعال نمايد و ازاين آزادکننده کورتیكوتروپین
لوذا  . [25]اثور بگذارنود    آدرنوال  -هیپوفیس -هیپوتاالموسمحور 
هورمووون آزادکننووده   0نوووع ی رسووانی مسوویر گیرنووده پیووا 

های اورکسینی، يک بخش مهوم  واق  بر نورون کورتیكوتروپین
اسوت و در   آدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموسسازی محور از فعال

موشی کوه ايون گیرنوده مهوار شوده اسوت، فعالسوازی محوور         
. [ 2]گوردد  دچوار نقود موی    آدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموس

، از افوسايش هورموون   2اورکسوینی نووع   ازطرفی، مهار گیرنوده  

 

 (ب)

 (الف)     
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تووان نتیجوه   در واق  می. کندجلوگیری می آدرنوکورتیكوتروپین
عنوان های اورکسینی و هیپوتاالموس جانبی بهگرفت که نورون
س عمول  سیگنال استرس به ديگر نوواحی مغو   35يک مرکس توزي 

عنوان يوک هورموون   اورکسین را به ،کند و چنین عملكردیمی
مضافاً، . سازداسترس، در کنار کورتیسول و اپی نفرين، مطرو می

و ناحیوه  مجاور بطنی هیپوتواالموس  ارتبا  دوطرفه بین هسته 
، يک حلقه بوا عملكورد بوازخورد مثبوت را     هیپوتاالموس جانبی

حافظوه استرسوی را بوجوود     سازد که قادر است نوعینمايان می
در اين راستا، مطالعات اولیه نشان داده است (. الف3شكل )آورد 

اورکسین، منجربه افسايش سوطح    3بطن مغسی که تسريق درون
شدن در هیپوتاالموس و فعال کننده کورتیكوتروپینهورمون آزاد

و بالعكس  [21] گرددمی آدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموسمحور 
هورمووون آزادکننووده  وسوویله هووای اورکسووینی بووه  نووورون

 در يوک مطالعوه  ، درواقو  . [ 0] شووند فعال می کورتیكوتروپین
in vitro     حواوی  هوای  افوسايش دپالريساسویون غشوای نوورون

اثرگذاری آن روی گیرنوده  و ن هورمون آزادکننده کورتیكوتروپی
 ، میووسان شوولیک هورمووون آزادکننووده کورتیكوووتروپین  0نوووع 
ايوون يافتووه مطووابق بووا . هووای اورکسووین را افووسايش دادنووورون

حواوی هورموون آزادکننوده    هوای  ارتباطات دوطرفه بین نوورون 
و اورکسین هسته مجاور بطنی هیپوتاالموس در  کورتیكوتروپین

 اسوت و ايون احتموال را ايجواد      بیناحیه هیپوتواالموس جوان  در 
تواند در پاسوخ هورموونی بوه اسوترس     کند که اورکسین میمی

 . [ 0] نقش داشته باشد
هوای  رسد که عالوه بر حلقه مستقیم بین نورونبه نظر می

حووواوی هورموووون آزادکننوووده هوووای اورکسوووینی و نوووورون
هوای  ، حلقهمجاور بطنی هیپوتاالموسر هسته د کورتیكوتروپین

تا ايون   ،دو حلقه(. ب3شكل )بسرگتر و باواسطه هم وجود دارند 
حلقوه از طريوق    ناند که اولوی مشخد شده ،مرحله از تحقیقات

های اورکسوینی بوه هیپوکاموپ و برگشوت     های نورونخروجی
بسووووتری تحريووووک از هیپوکامووووپ و باواسووووطه هسووووته 

مجواور  هوای مهواری بوه هسوته     يا نورون و 31استرياترمینالیس
اين حلقه يک اثر بوازخورد منفوی   . باشدمی بطنی هیپوتاالموس

صورت کوه پوس از تحريوک هیپوکاموپ     اينبه. نمايداعمال می
هوای واسوطه   توسط فیبرهای اورکسینی، مهار از طريق نوورون 

هسوته   هورموون آزادکننوده کورتیكووتروپین   مهاری بر خروجی 
                                                           

35 Hub 
36 Intracerebroventricular 
37 Bed nucleus of stria terminalis 

هسته مجاور بطنوی هیپوتواالموس   به  ترمینالیسبستری استريا
 هووای اورکسووینی، افتوود و درنتیجووه فعالیووت نوووروناتفووا  مووی

گردد و در مهار میمجاور بطنی هیپوتاالموس های هسته نورون
ايون  . شوود مهار می آدرنال -هیپوفیس -هیپوتاالموسواق  محور 

رس دنبال تحريک اولیوه محوور در اثور اسوت    که بهاثر درصورتی
البتوه  . [ 2]شوود  محور محسوب می  3اولیه باشد، نوعی تعديل

 هورمون آزادکننده کورتیكووتروپین واسطه -خروجی تحريكی به
مجوواور بطنووی هسووته  بووه بسووتری اسووترياترمینالیساز هسووته 

نیس وجود دارد که نشانگر اثر تحريكی بور محوور   هیپوتاالموس 
ر از طريوق هسوته مجواور بطنوی     حلقه ديگ. [23]استرس است 

هر دو گیرنوده اورکسوینی در ايون هسوته     . باشدمی 33تاالموس
های تاالموسی به دنبوال  مشاهده شده است و با تحريک نورون

هوای خوود،   شده و از طريق آکسوون ها فعالاسترس، اين نورون
را هسوته مجواور بطنوی هیپوتواالموس     هوای موجوود در   نورون

 طريووق در فراينوود سووازش بووه  ايووننماينوود و ازتحريووک مووی
که طوری، به[31]کنند های حاد و تكراری نقش ايفا میاسترس

در اثر افسايش ترشح اورکسین  2اورکسینی نوع تحريک گیرنده 
. [31]گوردد  ناشی از استرس تكراری مان  از فرايند سازش موی 

مجموعاً می توان نتیجوه گیوری نموود کوه مودارهای مختلوف       
مذکور و نیس فاکتورهای مختلف سلولی و هومئوستاتیک، تغییور  

ها و عوامل محیطوی  و هورمون 01مغسی -نفوذپذيری سد خونی
 00های سازشی مغس در برابر استرستوانند بر توان و مكانیسممی

 . [30]تاثیرگذار باشند 
 

 اورکسین و رفتار
نتايج مطالعات بیانگر اين مطلب است که سیستم اورکسینی 

هورموون  بخشی از مدارهای مورتبط بوا رفتارهوای بوا واسوطه      
هوای  است که در پاسوخ بوه موقعیوت    آزادکننده کورتیكوتروپین

مشاهده شده بعد از  شود و در واق  رفتارهایزا فعال میاسترس
تسريق اورکسین، مشابه با رفتارهای مشاهده شده طی اسوترس  

دنبال تسريق اورکسین نسبت بوه  ه، اگرچه رفتارهای ب[21] است
 هورمون آزادکننده کورتیكووتروپین رفتارهايی که پس از تسريق 

تسريوق درون  . [23]د سوتن شود، کمتور اضوطراب آور ه  ديده می

                                                           
38 Modulation 
39 Paraventricular thalamus 
40 Blood brain barrier 
41 Resilience
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شووديد همووراه بووا افووسايش  02بطوون مغووسی اورکسووین، آراسووتن
 03هوای حرکتوی  برانگیختگی در الكتروانسوفالوگرافی و فعالیوت  

به وسیله ، که [32] دنبال داردرا به 00شامل بیحرکتی و ايستادن
. [33] شوود مهوار موی   0اورکسوینی نووع   آنتاگونیسوت گیرنوده   

هوای رفتواری مووش دارای نقود در سیسوتم      ازطرفی، پاسوخ 
يابد که اين اثر نشانگر اورکسینی به استرس هیجانی کاهش می

های تولیدکننوده اورکسوین در يكوی از مسویرهای     نقش نورون
در آزمايش ديگر نیس مشخد شده  .باشدوابران پاسخ دفاعی می

 هووای فیسيولوووژيكی بووه توانوود پاسووخاسووت کووه اورکسووین مووی
واق ،  در. های هیجانی و استرسی را تنظیم و تعديل کندمحرک
عروقوی و حرکتوی کوه مووش سوالم بعود از       -های قلبوی پاسخ

اقد دهد، در موش فقرارگیری در معرض موش متجاوز نشان می
هوا همچنوین در طوی    اين پاسخ. [30] يابداورکسین کاهش می

هوای  دنبوال افوسايش تعوداد و فعالیوت گیرنوده     هچاقی و نیوس بو  
مجواور  های پیش سمپاتیكی واق  در هسته اورکسینی بر نورون
طوور مشوابه   بوه . [35]قابل مشاهده اسوت  بطنی هیپوتاالموس 

برخورد جريوان  )جريان هوا  عروقی به استرس -های قلبیپاسخ
دقیقه  5مدت کلی مرتبه و به 01ثانیه،  2مدت هوای متراکم به

در موشوی کوه اورکسوین بوه لحوا        05(به ناحیه پیشانی حیوان
ايون نتوايج   . [ 3] ژنتیكی در آن حذف شده بود، کواهش يافوت  

شود که اورکسوین واسوطه   گیری اين فرضیه میمنجر به شكل
در اسوترس   هورمون آزادکننوده کورتیكووتروپین  برخی از اثرات 

مطابق با اين فرضیه، نتايج نشان داده است کوه فعالیوت   . است
 های اورکسینی در طی اسوترس در مووش فاقود گیرنوده     نورون

. [ 0] يابود کاهش می هورمون آزادکننده کورتیكوتروپین 0وع ن
در اين راستا، اقتصاد و همكاران نشان دادند کوه مهوار گیرنوده    

باعو  کواهش رفتوار     هورمون آزادکننده کورتیكوتروپین 0نوع 
کتوی و  حردر آزمون جعبه باز نیس شاخد بی. گردداضطرابی می

ترتیب افوسايش و کواهش   هدنبال استرس حاد بتعداد عبور که به
  0در مواز بعوالوه مرتفو    . شد سيافته بود، با مهار گیرنده معكو

مشخد شد که مدت زمان حضور در بازوی بسته کوه پوس از   
هورموون   0يابد، با مهوار گیرنوده نووع    استرس حاد افسايش می

 ازطرفووی تعووداد . ديابووکوواهش مووی آزادکننووده کورتیكوووتروپین

                                                           
42 Grooming 
43 Locomotor 
44 Rearing 
45 Air-Jet stress 
46 Elevated plus maze 

دنبال استرس مسمن کاهش يافتوه بوود، پوس از    ها که بهنورون
ای ديگور  در مطالعوه . [31]مهار اين گیرنده افسايش پیودا کورد   

نده باع  کاهش رفتار تشونجی  نشان داده شد که مهار اين گیر
 ، هرکوودا  01همچنووین اسووترس و پنتوویلن تتوورازول . دشووومووی
شود و زمانی که اورکسین می mRNAتنهايی، باع  افسايش به

هر دو همراه با يكديگر اعمال شوند، میسان اورکسوین افوسايش   
 نووع  دنبال تسريوق مهوارگر گیرنوده    هدهد و ببیشتری نشان می

 ، میسان اورکسوین کواهش   کورتیكوتروپین هورمون آزادکننده 0
 . [01]يابد می
 

هووای استرسووی و سووایتارهای در یوور در هورمووو 

 استرس
 را فعوال   آدرنوال  -هیپووفیس  -هیپوتواالموس استرس محور 

کند که نهايتوا باعو  رهوايش گلوکوکورتیكوئیودها از قشور      می
ازطرفی باع  رهايش نوراپی نفورين از مرکوس    شود وآدرنال می
هوای خوود در سوه    گردد و اين ترکیبات روی گیرندهآدرنال می

گیرنود  پیشانی قرار می -ناحیه هیپوکامپ، آمیگدال و قشر پیش
توانند روی تثبیت حافظوه و حافظوه   که در تعامل با يكديگر می
اورکسین در منواطق مختلوف از   . [ 3]بلندمدت تاثیرگذار باشند 

و  LC،  0پیشوانی میوانی  -جمله هیپوکامپ، آمیگدال، قشر پیش
عموودتا گیرنووده )گیرنووده  بطنووی هیپوتوواالموس هسووته مجوواور
بنابراين در نواحی مربوو  بوه اسوترس،    . دارد( 0اورکسینی نوع 

رسد های اورکسینی به فراوانی وجود دارند که به نظر میگیرنده
 . [25]دلیل مضاعفی بر ارتبا  بین استرس و اورکسین باشد 

 

 هیپوکامپ
هیپوکامپ يكی از نواحی مغسی مهم تحوت تواثیر اسوترس    

های گلوکوکورتیكوئیودی  است که دارای تراکم بااليی از گیرنده
در  ،مثوال عنووان های مختلفی بههیپوکامپ نقش. [33] باشدمی

طوور ويوژه يوادگیری و    و بوه  [03]، اسوترس  [01]بیماری صرع 
يكی از اعموال نوروانودوکرين شوناخته شوده     . [00]حافظه دارد 

باشود  مربو  به هیپوکامپ، شرکت در خاتمه پاسخ استرس موی 
که ازطريق بازخورد منفی باواسطه گلوکوکورتیكوئیودها صوورت   

 آدرنوال  -هیپووفیس  -هیپوتاالموسگیرد و موجب مهار محور می
 .  [33]شود می
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های سیستم اورکسوینی بوه هسوته    بیشترين تراکم خروجی
LC که نقوش نوروترانسومیتر تولیودی آن    ( ب3شكل )باشد می

يعنی نوراپی نفرين در اثرات استرس در هیپوکامپ بررسی شده 
خروجی مهم ديگر سیستم اورکسینی به هسته رافوه  . [02] است

د تواند بر هیپوکاموپ مووثر باشو   است که با تولید سروتونین می
توانود ازطريوق افوسايش    تم اورکسوینی موی  بنابراين سیس. [02]

طوور غیرمسوتقیم بور مقاوموت     نوراپی نفورين و سوروتونین بوه   
 .[03] هیپوکامپی در مقابل استرس اثرگذار باشد

زاده و همكوارانش انجوا  شود،    توسوط بهورا   ای که مطالعه
نشان داده است که تسريق حاد اورکسوین در هیپوکاموپ باعو     

مطالعات . [00]شود در هیپوکامپ می 3-03افسايش مقدار کاسپاز
in vitro       بیانگر اين مطلب اسوت کوه اورکسوین هوم ازطريوق

مسیر وابسته به پروتئین کاسپاز و هم مسیر غیرمستقیم وابسوته  
. [05] ، در القای مرگ سولولی نقوش دارد  P38به آن، از طريق 

ان داد کوه  و همكواران نشو   یتوسط اورلوسوك  یامطالعه يجنتا
از جملوه   ییرات سواختاری روزه موجب تغ 01 یدکنندهاسترس مق

در  يیو بوازآرا  یاآسوتروگل  یهوا هوا و سولول  کاهش تعداد نورون
استرس موسمن بوا    یجهدر نت ين بازآرايیشود که ایم یپوکمپه

 3-کاسپاز ینپروتئ یانب يشاز جمله افسا یمولكول ییراتتغ یبرخ
زاده و همكواران  مطالعه بهورا  . [ 0] است یپوکامپ مرتبطدر ه

نیس نشان داد که استرس مسمن باع  افسايش تولیود اورکسوین   
Aاورکسینی نووع  ، افسايش بیان گیرنده 3-، افسايش بیان کاسپاز
شود در هیپوکامپ می 2و کاهش بیان گیرنده اورکسینی نوع  0
آور سلولی اورکسین طی کننده اثر مرگتواند توجیهکه می [00]

در هیپوکامپ  0اورکسینی نوع استرس مسمن و از مسیر گیرنده 
هوای اورکسوینی هیپوکاموپ    از طرفی، مهار گیرنوده . [05]باشد 

باع  کاهش رفتار اضطرابی ناشوی از اسوترس حواد در آزموون     
بررسوی  . [00]. گوردد و مواز بعوالوه ی مرتفو  موی     50جعبه بواز 

، 52پوذيری ه در مرحلوه اجتمواع  يادگیری اجتماعی نشوان داد کو  
های آن دخیل نبودند، اما در مرحله يادگیری اورکسین و گیرنده

های اورکسوینی  مشخد شد که اورکسین و گیرنده 53اجتماعی
 . [03]اند بر روی افسايش حافظه نقش داشته
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 آمیگدال
اسوت و دارای اهوداف   آمیگدال از نظور سواختاری پیچیوده    

هوای استرسوی   دست خود برای تعوديل پاسوخ  متعددی در پايین
ايون هسوته يكوی از اهوداف انشوعابات      . ريس و نباتی استدرون
کوه متعاقوب   طووری است بوه  مجاور بطنی هیپوتاالموسهسته 

هورموون  شدن هسوته موذکور، میوسان    استرس و در نتیجه فعال
يابود و  آمیگدال افسايش موی  و گابا در آزادکننده کورتیكوتروپین

مشخد شده است که ايون افوسايش در پاسوخدهی بوه تكورار      
عنوان نقطه هسته مرکسی آمیگدال به .[01]استرس موثر است 

کلیدی برای يكپارچگی استرس و به دلیل نقوش آن در تنظویم   
مثول پاسوخ   )نباتی و ارتبا  آن با رفتارهای مرتبط بوا اسوترس   

هوای  گیرنوده . [ 0]ای قرار گرفته اسوت  مورد توجه ويژه( ترس
هوای اورکسوین   نوورون . اورکسین در آمیگدال نیس وجوود دارنود  

هوای  موجود در هیپوتاالموس جانبی، انشعابات خود را به بخش
توانست ضومن   Aتسريق اورکسین . فرستندمختلف آمیگدال می

اضوطرابی را ازطريوق   های آمیگدالی، رفتار شوبه تحريک نورون
قوادر   Bکه اورکسین ايد، درحالیالقا نم 0اورکسینی نوع گیرنده 

ازطرفوی، ناحیوه هیپوتواالموس    . [03]به اثرگذاری مشابه نبوود  
 هووای آمیگوودالی اسووت و ايوون جووانبی يكووی از مقاصوود نووورون

 هورمووون آزاد کننووده کورتیكوووتروپین درهووای حوواوی نووورون
هسووته مجوواور بطنووی  از ماننوود فیبرهووای برآمووده  )آمیگوودال 

های اورکسینی را طور مستقیم نورونتوانند بهمی( هیپوتاالموس
شدن سیستم نوراپی تواند موجب فعالفعال کنند که در ادامه می

نفرينی، هیستامینی و کولینرژيک شود و برانگیختگی را تنظویم  
همكارانش نشوان دادنود کوه در طوی      صالح آبادی و .[ 0] کند

توانود هوم در   آزمون ترس شرطی مهار گیرنده اورکسوینی موی  
اثرگووذار باشوود،  55و هووم خاموشووی حافظووه 50مرحلووه اکتسوواب

 هوای اورکسوینی،   همچنین مشواهده کردنود کوه مهوار گیرنوده     
، رفتوار اضوطرابی   2اورکسوینی نووع   خصوص مهوار گیرنوده   هب

يكوی از مسویرهای خروجوی    . [51]دهود  حیوانات را کاهش می
شدن توسوط  دنبال فعالهسوی آمیگدال است که ببه LCهسته 
تواند آمیگدال را فعوال  می ناحیه هیپوتاالموس جانبیهای آوران
باعو   ( AG-LC-LHA)مهار ايون مسویر دو سیناپسوی    . سازد

منجور    5ر خشوكیدگی کاهش بروز ترس و تحريک آن به رفتوا 
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های اورکسینی موجود در آمیگدال بنابراين گیرنده. [50]شود می
دارای اثرگذاری اختصاصی بر تكرار استرس، اضوطراب، سوندر    

ازطرفی، بر اسواس  . و افسردگی هستند 51استرس پس از سانحه
ه مجوواور بطنووی هسووتدانووش فعلووی، ارتباطووات دوطرفووه بووین 

و نیس بین آمیگدال و  ناحیه هیپوتاالموس جانبیو هیپوتاالموس 
اگر چه در بواال در موورد   . وجود دارد ناحیه هیپوتاالموس جانبی

به آمیگدال بح  هسته مجاور بطنی هیپوتاالموس های خروجی
هسوته مجواور   شد، در مورد ارتباطات دوطرفه بوین آمیگودال و   

 (.ب 3شكل )توافق کامل وجود ندارد  هنوزبطنی هیپوتاالموس 
 

 پیشانی میانی قشر پیش 
نیس مشابه با آمیگدال با زيرنوواحی   پیشانی میانی-قشر پیش

. های مختلف استرس مشوارکت دارد متعددی برای کنترل جنبه
 ، ترجیحوواً پیشووانی میووانی-قشوور پوویشناحیووه پوویش لیمبیووک  

بوه عوامول    آدرنوال  -هیپووفیس  -هیپوتاالموسهای محور پاسخ
و مانند هیپوکامپ، مودت و اموا    [52] کنداسترس زا را مهار می

کند کوه بیوانگر   ترشح گلوکوکورتیكوئیدها را تنظیم می  5نه اوج
تسريوق موسمن   . [53] نقش آن در خاتمه پاسوخ استرسوی اسوت   

عنوان مدلی از اسوترس موسمن توراکم کلوی     کورتیكوسترون به
هوا را افوسايش و در بخوش    ولای سلها در بخش قاعدهدندريت

استرس مسمن خفیف و متوسط تغییوری  . [50]راسی کاهش داد 
ای نشان نداد، در حالی کوه توراکم   های قاعدهدر تراکم دندريت

در ايون راسوتا،   . [55]دندريتی در ناحیه راسی کاهش پیدا کورد  
نشوان دادنود کوه اسوترس      2110و همكارش در سوال   ککو

هوای  هوای دنودريت  باع  کاهش انتخابی تعداد و طوول شواخه  
ای هوای قاعوده  که ايون اثور در دنودريت   الیشود، درحراسی می

مطالعات نشان داده است که اورکسوین  . [ 5] شودمشاهده نمی
های واسط با نرخ شولیک  نرخ شلیک پتانسیل عمل را در نورون

و  AP5دنبوال اسوتفاده از   هدهد و ايون اثور بو   افسايش می 1 باال
NQXC اورکسین با اثر بر ناحیوه راسوی   . [51]يابد کاهش می
، میوسان  پیشوانی میوانی  -پویش قشور   5هرمی اليه  یهانورون

. دهود را افوسايش موی   0 هوای سیناپسوی  جريان عبوری از کانال
هوای  تواند باع  کواهش جريوان عبووری از کانوال    استرس می
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قاشوده توسوط اورکسوین و نیوس سوروتونین شوود و       سیناپسی ال
 های سروتونین تحوت اثور کورتیكوسوترون نیوس کواهش      جريان

های سیناپسی ناشوی از اورکسوین   که بر جريانيابند، درحالیمی
رسد کوه اثور اسوترس از يوک مسویر      نظر میاثری ندارد، لذا به

کند های اورکسینی عمل میمستقل از کورتیكوسترون بر جريان
اين عد  اثرگذاری استرس بر اثورات ناشوی از اورکسوین    . [ 5]

های کورتیكوسترونی دلیل نبود ارتبا  عملكردی گیرندههب شايد
. باشد پیشانی میانی-قشر پیشهای ناحیه و اورکسینی در سلول

و  نهورمووون آزادکننووده کورتیكوووتروپیدر عوووض رابطووه بووین 
های هیپوتاالموس جوانبی از طريوق گیرنوده    اورکسین در سلول

احتماال توضویح   [ 0]هورمون آزادکننده کورتیكوتروپینی  0نوع 
مناسبی برای عد  تقلید اثرات استرس توسوط کورتیكوسوترون   

سترس حاد نشان داده شده است که اثرات ا ،در اين راستا. باشد
هورموون آزادکننوده    0و نیس تشونج بودنبال مهوار گیرنوده نووع      

يابود  کورتیكوتروپینی در ناحیه هیپوتاالموس جانبی کاهش موی 
که خود شاهدی برای پیشنهاد نقش کلیدی ناحیه موذکور   [01]

 .باشدیدر کنترل استرس به عنوان درگاه استرس به مغس م
 

 استرس و اورکسین در بد 
شوووبكه عصوووبی هیپوتووواالموس جوووانبی در بسووویاری از 
عملكردهای فیسيولوژيوک حیواتی در بودن مثول رفتوار تغذيوه،       
سیكل خواب وبیداری، مهار درد التهابی، تنظیم استرس و تولید 

هوای  اين شبكه سهم بسرگوی در کنتورل جنبوه   . مثل نقش دارد
ای در سیستم زيرا انشعابات گستردهمختلف عملكرد بدن دارند، 

هوای  های اورکسوینی در ارگوان  -عصبی مرکسی دارند و گیرنده
 . [53] محیطی به فراوانی وجود دارد

 شوووند؛ هووای اورکسووین در غووده آدرنووال بیووان موویگیرنووده
در قشر آدرنوال   2اورکسینی نوع و  0اورکسینی نوع های گیرنده

هووای غشووای سوولول)در موودوال  اورکسووینیو گیرنووده نوووع دو 
 . [1 ] شوود بیوان موی  ( تولیدکننده اپی نفرين و نووراپی نفورين  

جا که غده آدرنال تولیدکننده کورتیسول و اپی نفرين اسوت  ازآن
های تولیدکننده اورکسین باع  ها با اثر بر سلولو اين هورمون

شوند، حذف آدرنال باع  کواهش در  افسايش تولید اورکسین می
ساز اورکسین در ناحیه هیپوتاالموس جانبی پیش mRNAبیان 
ورتیكوئید خارجی به سوطح  گردد که پس از درمان با گلوکوکمی

اورکسوینی  اورکسین با تحريک گیرنوده  . [0 ] گردداولیه باز می
ر هوای مسوی  موجود در قشر آدرنال با افسايش بیان آنوسيم  2نوع 
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های اسوتروئیدی، موجوب افوسايش ترشوح ايون      ساخت هورمون
ا عمال اورکسوین بوه محویط کشوت     . [2 ]گردد ها میهورمون

سولولی،  بافت مدوالی آدرنال خوکی، بوا افوسايش کلسویم درون   
باع  افسايش رهايش اپی نفرين و نووراپی نفورين گرديود، اموا     

اورکسینی نووع  پرواورکسین، گیرنده  -میسان بیان پری همسمان
را کاهش داد که بیانگر اثر بازخورد منفوی اورکسوین    2نوع و  0

در کنترل فعالیت مرکس آدرنال و نیس سیستم عصوبی سومپاتیک   
دهد انشعابات فیبرهای اورکسینی در نخاع نشان می. [3 ]است 

. ی حسی و نباتی نقش داردکه اورکسین احتماال در تعديل ورود
های اورکسوینی بوه نخواع سوینه ای و     نوروندنبال استرس، به

 2 جوانبی -کمری انشعاب می فرستد و ستون های سلولی میانی
. [0 ] کنود را تحريوک موی   3 عالوه بخش دمی هسته رافهبه و

هوای  يوق در مكوان  اورکسوین يوا تسر   بطن مغسی-درونتسريق 
سازی سمپاتیک و رهايش اپی نفورين  خاص در ساقه مغس، فعال
طور ويژه فعالیت عصوبی  به. [5 ]کند و نوراپی نفرين را القا می

و افووسايش  0 ایاز  هسووته سوواقه مغووس بووه بافووت چربووی قهوووه
رسوانی  اخیرا نیس پیوا  . متابولیسم و گرمازايی مشاهده شده است

وسیله اورکسین، به ماهیچوه اسوكلتی   شده بهسمپاتیک تحريک
 اورکسووین،  بطوون مغووسی -درونتسريووق . گووسارش شووده اسووت

 مورتبط بوا پاسوخ اسوترس را فعوال       5 ایتواند رفتار کلیشوه می
 . [  ]د کن

هوا در  اورکسوینی، تخمودان   هایاز ديگر نقا  دارای گیرنده
هور دو گیرنوده   . ها در جنس مذکر هسوتند جنس مون  و بیضه

هوای گرانولووزا   اورکسینی در تخمدان و اختصاصا غشای سلول
بر افسايش میسان گنادوتروپین ها، در رشود و  وجود دارد و عالوه

هوا نیوس نقوش دارنود     ها و افسايش تعداد تخمکتكوين فولیكول
اين اثرات اورکسین ازطريق ايجاد افسايش تكثیر سولولی،  . [1 ]

 سوولولی و کوواهش آپوپتوووز بووا مداخلووه در مسوویر  تغییوور چرخووه
اثوور . [  ]رسوود بووه سوورانجا  مووی AKT/ERKرسووانی پیووا 

هوای  در غشوای سولول   0اورکسوینی نووع   اورکسین بر گیرنده 
لیديگ بیضه رديابی شده اسوت و نقوش اورکسوین در افوسايش     

اورکسوینی  تولید تستوسترون ازطريق فعالسازی مسویر گیرنوده   
ی و گیرنوده  Bازطرفی، اورکسین . [3 ]دهد را نشان می 0نوع 

( سور، تنوه و د   )م در هر سوه ناحیوه اپیديودي    2اورکسینی نوع 
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کوه اورکسوین در   مطلب مهمتور ايون  . [11]مشاهده شده است 
های خود صورت موضعی تولید شده و بر گیرندهساختار بیضه به

هوای سورتولی، اسوپرماتیدها،    گذارد و تواکنون در سولول  اثر می
 .[10]اهده شده است های سمینیفر مشها و لولهاسپرماتوسیت

دستگاه گوارش از نقاطی است که طی گرسنگی با تولید 
در زمان . [12]شود گرلین باع  افسايش تولید اورکسین می

ین يا انسولین، میسان اورکس/سیری نیس با افسايش قند خون و
میسان اورکسین  ،با تغییرات متابولیسم، در واق . يابدکاهش می

بر حرکات و  Aاورکسین . [13]نمايد پالسمايی نیس تغییر می
يق درون بطن مغسی تسر. ترشحات لوله گوارش تاثیرگذار است

اورکسین باع  افسايش ترشح اسید معده از مسیر تحريكی 
اساس، شايد بتوان اورکسین را براين. شودعصب واگ می

ازطرفی، . [10]ترشحات معدی نامید    زيربنای مرحله سَری
تواند به انواع های اورکسینی يا حذف اورکسین میمهار گیرنده

بنابراين . گوارش منجر شودها در سیستم مشكالت و بیماری
گر مهمی در تنظیم اعمال سیستم توان مداخلهاورکسین را می

ای بنابراين شواهد، ارتبا  دوطرفه.  [10]گوارشی در نظر گرفت 
بین سیستم اورکسینی مغسی و سیستم گوارشی با تكیه بر 

تواند در ايجاد و حف  هومئوستازی اورکسین وجود دارد که می
 .[15]شد اثرگذار با

 

  یرینتیجه
، مسویر  آدرنوال  -هیپووفیس  -هیپوتاالموسشدن محور فعال

سوترس  سمپاتیک و ترشح اپی نفرين از مرکوس آدرنوال بودنبال ا   
همگی بخشی از مسیرهای کالسیک پاسخ به اسوترس هسوتند   

 صوورت محیطوی و بخشوی نیوس مرکوسی عمول       که عمودتا بوه  
کورتیسول و اپی نفرين قابلیت اثرگذاری بور سیسوتم   . نمايندمی

. سازی برای برقوراری هومئوسوتاز دارنود   عصبی مرکسی و آماده
با اثر بور  ، مجاور بطنی هیپوتاالموسانشعابات خروجی از هسته 
هورموون   0نووع  ازطريوق گیرنوده    ناحیه هیپوتاالموس جوانبی 
های اورکسوینی، مسویر   واق  بر نورون آزادکننده کورتیكوتروپین

جديدی برای استرس است که يک حلقه بین دو ناحیوه موذکور   
. گوردد نمايد و به نوعی حافظوه استرسوی منجور موی    ايجاد می

کننوده و  هوای تعوديل  های سیستمکردن هستهاورکسین با فعال
 در  پیشوانی میوانی  -قشور پویش  نهايتا آمیگودال، هیپوکاموپ و   

گیرد کوه منجور بوه    های سطح باالتر و پیچیده تر قرار میحلقه

                                                           
66 Cephalic 
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ازطرفی، حضور . گردداعمال کنترل بر فعالیت محور استرس می
هوای اورکسوین در سوه ناحیوه موذکور، باعو  تغییورات        گیرنده

ن مراکس طی استرس حواد و موسمن   عملكردی و ساختاری در اي
بنوابراين،  . دهود های پیچیده را تغییر میگردد و کیفیت حلقهمی

عنووان بوازوی احتموالی اصولی اثرگوذاری      تواند بهاورکسین می
مرکسی بر محور استرس مطرو شود که در نهايت به کنتورل و  
برقراری هومئوستاز در شرايط استرس حاد و يا بوجود آمدن بوار  

 .کندزی در شرايط استرس مسمن کمک میآلوستا
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Abstract 
 

Orexin or Hypocretin is a neuropeptide, produced in the lateral hypothalamic neurons. The neurons send their 

projections throughout the brain and apply region-specific modulatory functions. Two discovered primary functions of 

orexin are the involvement of orexin in food intake and sleep regulation. The regulation of neurobiological mechanisms 

involved in the stress response is one of the most important orexin functions. Orexin terminals and receptors are 

distributed in many memory and stress-related areas such as the hippocampus. Stress, as a homeostatic challenge, leads 

to the malfunction of learning and memory processes. Orexin affects the behavioral and physiologic signs of stress by 

enhancing the activity of the paraventricular nucleus and secretion of corticotropin-releasing hormone, which in turn 

reinforces the function of orexin neurons, as a reciprocal circuitry. This mutual activation establishes a kind of positive 

feedback mechanism and a form of stress memory in the circuitry. Further studies are necessary for a better 

understanding of central and peripheral orexin functions and these results may help treat diseases especially anxiety 

disorders. We will review the recent findings regarding orexin and its role in stress response. 
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