
  .The Journal of Qazvin Univ. of Med. Sciمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی قزوین                                              
                                                                                                                    1382No.   24  ,  Summer 2003 ـ تابستان 26 شماره

 اثر سن بر پاسخ دهی سیستم موسکارینی کولینرژیک و آدرنرژیک                                                   
  دهلیز مجزای قلب رت  

**        حسین جعفری*سید رضا مرتضویدکتر 
 ***فریبا درخشان         ***اسماعیل عباسی            

Effects of  aging on cholinergic and adrenergic systems 
responsiveness of rat isolated atrium 

S.R. Mortazavi               H. Jafari               E. Abbasi               F. Derakhshan 
 

 
 
⊥Abstract : 
Background :  Aging is associated with changes in drugs responsiveness. 
Objective:  To determine the effects of aging on cholinergic and adrenergic systems of rat 
isolated atrium. 
Methods:In this study isolated atrium of male albino rats were prepared. The rats were 
randomly selected & divided into 3 groups of 10-20 days (A), 2 months (B) & over 6 months 
old (C) (6<n≤10). Determining the Ed50 of acetylcholine, epinephrine, atropin & propranolol , 
their contraction responses were measured. 
Finding:The sensitivity of muscarinie acetylcholine receptors (m-AdRs)   decreased and that 
of Beta-Adrenergic receptors (β-AdRs)  increased in relation to age.  ED50 of Acetylcholine of 
the  were 9.8×10-8 , 1.7-×10-4 and 1.5×10-4 respectively , while the ED50 of Adrenaline in the 

same groups of rats were 1.2×10-6 , 1.69×10-7 and 2.99×10-6 respectively. The maximum 
responses for m-AchRs and β-Adrs  were observed in 2-6 & 6-12 months old rats. 
Conclusion :  The changes of responsiveness (decrease in cholinergic system & increase in 
adrenergic system) appear to be the result of age-related changes in cholinergic and adrenergic 
neuromuscular transmission. 
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  : کیده چ⊥

 .نشان داده است که  سن در تغییر پاسخ دهی به داروها نقش مهمی دارد تحقیقات   :زمینه 
 .لعه به منظور تعیین اثر سن بر  سیستم کولینرژیک و آدرنرژیک دهلیز مجزای رت انجام شدمطا  :هدف

و باالی ) گروه دوم ( ماهه 2 ،)گروه اول( روزه 20 تا 10 در ایـن مطالعه تجربی دهلیز جدا شده رت های             :هـا  مـواد و روش   
 رأس به طور تصادفی انتخاب و پاسخ های         10 تا   6گروه  از نژاد اسپیراگ داولی نوع آلبینو به تعداد هر          ) گـروه سوم    (شـش مـاه     

 .آتروپین و پروپرانولول اندازه گیری شد، اپی نفرین ،  برای استیل کولین  ED50انقباضی آنها با تعیین 
د حساسیت و پاسخ دهی گیرنده های موسکارینی استیل کولین و گیرنده های بتا آدرنرژیک با افزایش سن تغییر نمو                  : ها یافـته 

  اپی نفرین    ED50 و   5/1*10-4 ، 7/1*10-4 ، 8/9*10-8  استیل کولین در سه گروه سنی فوق به ترتیب            ED50بـه طوری که     
 2حداکثر پاسخ دهی برای استیل کولین در موش های          .  بود 99/2*10-6 و   69/1*10-7 ، 2/1*10-6در همان گروه ها به ترتیب       

 .  ماهه بود12 تا 6 ماهه و برای اپی نفرین در موش های 6تا 
افـزایش سـن باعث کاهش پاسخ دهی سیستم کولینرژیک و افزایش پاسخ دهی سیستم آدرنرژیک در دهلیز                      : گـیری  نتـیجه 

 . عضالنی باشد-جدا شده رت می شود و به نظر می رسد علت آن تغییر انتقال پیام توسط گیرنده های پایانه عصبی 
 ژیک ، آدرنرژیک ، دهلیز ، رت ، کولینر) پیری ( سن :کلیدواژه ها 
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١٢١  /                                                                                               ...اثر سن بر پاسخ دهی سیستم موسکارینی 

  :قدمه م⊥
یکی از مسائل     پاسخ دهی گیرنده ها در اثر افزایش سن

مورد توجه محققین درسراسر دنیاست که هنوز سؤال های         
یکـی از دسـتگاه های بدن که        . زیـادی را بـه دنـبال دارد       

، تغیـیرات آن در اثـر افزایش سن مورد بررسی قرار گرفته           
 .سیستم عصبی خودکار است

اشتن گیرنده هایی در سراسر بدن         سیستم آدرنرژیک با د   
نقش بسیار  ،  در دهلیز و بطن      1از جملـه گـیرنده هـای بتا       

 .مهمی را در کنترل غیرارادی عملکرد قلب ایفا می کند
      سیستم کولینرژیک از طریق گیرنده های موسکارینی       

 نقش اساسی را در کنترل ضربان و تونوس دهلیز  M2نوع
 و بتا یک از     M2ع گیرنده های     هر دو نو   )7(.عهده دار است  

ا نـوع گـیرنده هـای غشـایی          هلـیکس متصـل به جی    آلف
پروتئیـــن هســـتند و تحـــریک آنهـــا موجـــب تعدیـــل              

پـیام رسـان هـای ثانویـه به خصوص آدنوزین منوفسفات            
 )7 و 5(.حلقوی می شود

تغییر پاسخ دهی سیستم کولینرژیک در       ، 1371   در سال   
ی و عضله گردنی جوجه توسط یکی از        ایلئوم خوکچه هند  

. نویسندگان این مقاله و همکاران مورد بررسی قرار گرفت        
ایـن بررسی نشان داد که با افزایش سن حساسیت گیرنده           
هـای کولینرژیک در عضله گردنی جوجه و ایلئوم خوکچه          

 همچنین مطالعه ای دیگر در      )1(.هـندی کـاهش مـی یابد      
شان داد که پاسخ دهی      بـر روی ایلئوم رت  ن       1380سـال   

 ماهه  2 روزه تا    10گیرنده های موسکارینی در موش های       
بیـن دو تـا شـش ماهگـی افزایش و بین شش             ، کـاهش   

 )2(.ماهگی تا یک سالگی کاهش می یابد
   بررسـی پـیوند پاراتیون و متیل پاراتیون به گیرنده های           

کاهش حساسیت  ، موسـکارینی در موش های نوزاد و بالغ         
  )6(.به سن در این گروه ها را نشان داده استوابسته 

ــه  ــبدل  ،    در یـــک مطالعـ ــزیم مـ ــه ای آنـ ــر وقفـ اثـ
(Converting Enzyme)  آنژیوتانسـین بر آنزیم نیتریک 

 در سنین مختلف در موش ها مورد        (NOS)اکساید سنتتاز   
  مطالعـه ای دیگر نشان داد که وقفه )4(.بررسی قرار گرفت

 
 

نسـین یـک را بـه آنژیوتنسین دو    آنـزیم مـبدل کـه آنژیوت      
 در نوار   QTسبب طبیعی شدن فاصله     ، تـبدیل مـی کـند       

 در یک پژوهش اثرات کاپتوپریل      )8(.قلبـی سـالمندان شود    
کـه یـک داروی وقفـه دهـنده آنـزیم فـوق است بر روی                
سیستم شریانی موش های جوان و پیر بررسی شد و نتایج           

افزایش     می نشان داد که با افزایش سن اثر بخشی دارو 
ایـن مطالعـه به منظور تعیین اثر سن بر     پاسخ               )  3(.یـابد 

 .دهی سیستم آتونوم در عضله دهلیز مجزای رت انجام شد
 
              :ها مواد و روش ⊥ 

 دانشگاه علوم   در 1381   ایـن مطالعـه تجربـی در سـال          
نمونه گیری به طور تصادفی      .پزشـکی قزویـن انجـام شد      

 رأس رت نـر نـژاد اسـپیراگ داولی نوع           120 سـاده بـود و    
 12 تا 6 ماهه و  6تا2،  روزه   60تا10آلبینو در سه گروه سنی      

همه حیوان ها از نظر رطوبت ، دمای        . ماهـه انتخاب شدند   
محیط ، ساعت روشنایی و تاریکی ، غذا و محل نگه داری            

غذای موش ها همیشه    . در شـرایط یکسـان قـرار داشـتند        
خشـک و تهـیه شـده از شرکت تولید          از نـوع    ، یکنواخـت   

 .خوراک دام و طیور پارس بود
استیل کولین کلراید آگونیست    ،    داروهـای مورد مصرف     

مستقیم کولینرژیک ، آتروپین سولفات آنتاگونیست گیرنده       
هـای موسکارینی  ، اپی نفرین تارتارات آگونیست مستقیم          

 های  آدرنـرژیک و پروپـرانولول کلراید آنتاگونیست گیرنده       
بتا آدرنرژیک به صورت پودر خالص ساخت کارخانه سیگما 

داروها قبل از مصرف به صورت تازه در آب دیونیزه به       . بود
 .مقدار الزم حل و مورد استفاده قرار می گرفتند

،    بعد از کشتن سریع حیوان توسط گیوتین و شکاف سینه
قلب خارج می شد و سپس در ظرف حاوی تیرود اکسیژنه            

دهلـیز جـدا شـده به داخل ارگان بس          .  مـی گرفـت    قـرار 
 32دمای ارگان بس    . دسـتگاه فـیزیوگراف منتقل می شد      

 درجه سانتی گراد بود و نسج در تمام مدت در محلول غنی
 










