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اثرات سینرژیست سیستم های نیترارژیک و گلوتامات ارژیک مرکزی بر
اخذ غذا در جوجههای نوزاد
مریم پوررحیمی ،1وهاب باباپور ،*2نگار

چکیده
دريافت غذا مجموعهاي از مکانیسم هاي فیزيولوژيک است که نواحی مختلف
دستگاه عصبی مرکزي را تحت تاثیر قرار می دهد .گلوتامات نقش مهمی در
کنترل مرکزي اخذ غذا در پرندگان دارد .از طرفی نیتريک اکسايد ) )NOاخذ غذا
در پرندگان را کاهش میدهد .مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات سینرژيست
گلوتامات و سیستم نیترارژيک بر رفتار تغذيه اي در جوجههاي نوزاد صورت
گرفته است .تعداد  144جوجهي ماده نژاد تخمگذار(هايالين) بطور تصادفی در
سه گروه آزمايشی تقسیم شدند .هر آزمايش شامل يک گروه کنترل و  3گروه
تیمار بود ( 12جوجه در هر گروه) .در تمام آزمايشات ،پرندگان پس از  3ساعت
محرومیت از غذا ) (FD3با تزريق داخل مغزي-بطنی ) (ICVمحلول رقیق کننده يا

پناهی1

پپتیدها ،هورمونها ،میانجیها و تعديل کنندههاي عصبی،
شبکهها ،مسیرها ،هستهها و مراکز مغزي ،دستگاه عصبی
خودمختار و نیازهاي متابولیکی در اين پديده نقش دارند و
دهها فرضیه براي تبیین سازوکارهاي تنظیم اشتها ارائه شده
است .با اين همه و علی رغم تحقیقات بسیارگستردهاي که
در چند دههي اخیر در اين زمینه صورت گرفته است ،هنوز
ناشناختههاي فراوانی پیرامون چگونگی دريافت اختیاري غذا

محلول دارويی را دريافت کردند .سپس به پرندگان اجازه دسترسی بدون

وجود دارد .بیشتر اطالعات موجود راجع به تنظیم عصبی

محدوديت به غذا و آب داده شد .مصرف غذا (گرم) بر اساس درصد وزن بدن

اشتها در پستانداران از نتايج تحقیقاتی که روي موش

)(%BWاندازه گیري شد .در آزمايش اول ،ال -آرژينین (پیش ساز ،200 ،NO
 400و  800نانومول) و در آزمايش دوم گلوتامات ( 150 ،75و  300نانومول)
بصورت داخل بطنی مغزي تزريق شد .در آزمايش سوم ،ال -آرژينین (200
نانومول) ،گلوتامات ( 75نانومول) و ال -آرژينین  +گلوتامات تزريق شد .نتايج
نشان داد ،تزريق ال -آرژينین بصورت وابسته به دوز اخذ غذا را کاهش داد
( .)p>0/05همچنین ،تزريق گلوتامات بصورت وابسته به دوز اخذ غذا را کاهش
داد ( .)p>0/05تزريق همزمان دوزهاي تحت اثر ال-آرژينین و گلوتامات بطور
معنی داري موجب کاهش اخذ غذا در جوجه هاي نوزاد شد ( .)p>0/05با
توجه به نتايج ،احتماال يک اثر سینرژيستی بین سیستم هاي نیترارژيک و
گلوتامات ارژيک در کنترل اخذ غذاي جوجه هاي نوزاد وجود دارد.

واژگان کلیدی :اخذ غذا ،ال-آرژینین ،گلوتامات ،جوجه
تاريخ دريافت 1400/10/1 :تاريخ پذيرش1401/2/31 :

صحرايی صورت گرفته ،حاصل شده است .به لحاظ آنکه
مراکز تنظیم دريافت غذا در پستانداران در سطوح پايینی مغز
قرارگرفته اند (بصل النخاع ،پل مغزي  ،ديانسفال) و نیز به
خاطر اينکه خوردن غذا يکی از نیازهاي اساسی جهت ادامه-
ي حیات همهي مهره داران است ،لذا به نظر میرسد که
اساس سازوکارهاي تنظیم اشتها در پستانداران و پرندگان با
يکديگر مشابه باشد( .)1با اين وجود ،حجم تحقیقاتی که
روي موش صحرايی انجام شده و میشود قابل مقايسه با
پرندگان نیست .شايد بهترين شاهد بر اين مدعا که میزان
دريافت غذا در پرندگان به دقت تنظیم میگردد ،پاسخ

مقدمه

موقتی به عدم تعادل اسیدهاي آمینهي جیرهي غذايی باشد.

دريافتتت غتتذا مجموعتتهاي ازستتازوکارهاي فیزيولوژيتتک بتتا

در اين رابطه نشان داده شده است ،چنانچه غذاي حاوي

سطوح مختلف تنظیم کننتده را شتامل متیشتود کته نتواحی

مقادير کم لیزين ،متیونین ،تريپتوفان در اختیار جوجههاي

مختلفی از دستگاه عصبی مرکزي و هم چنین محلهتايی در

گوشتی از تخم در آمده قرار گیرد ،آنها در طی  24ساعت

خارج اين دستگاه را درگیر مینمايد .عوامل گوناگونی مانند

پس از تولد میزان مصرف غذاي خود را کاهش میدهند .در

 .1گروه علوم پايه ،دانشکده دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران

 .2گروه فیزيولوژي ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران babapour@ut.ac.ir

3617

مریم پوررحیمی ،وهاب باباپور  ،نگار پناهی

واقع ترجیح غذا در طی  7ساعت پس از در آمدن از تخم

يادگیري ،حافظه ،پالستیسیتی عصبی ،صرع ،ايسکمی مغزي

مشاهده گرديده است(.)2

و غیره نقش دارد ( .)6گلوتامات در پستانداران ،يک عامل

نیتريک اکسید نیز در بسیاري از سلولها و بافتهاي محیطی

افزايش دهنده اشتها است ولی باغبانزاده و همکاران در سال

و مرکزي بدن ،در طی فرايند اکسیداسیون ،از اسید آمینه ال-

 2010گزارش کردند که تزريق مرکزي گلوتامات اخذ غذا را

()NOS

در جوجه ها کاهش میدهد( .)7تمام مطالب فوق نشان

ساخته میشود .ال-آرژينین که سوبستراي آنزيم  NOSاست،

دهنده تأثیر سیستم نیترارژيک و گلوتامات ارژيک بر اخذ

در طی اکسیداسیون به سیترولین و  NOتبديل میشود.

غذا میباشد اما در خصوص ارتباط بین اين دو سیستم بر

سیترولین ساخته شده مجدداً وارد چرخه شده و با وارد

کنترل اخذ غذا در جوجهها و اثرات سینرژيستی احتمالی

آرژينین ( )L-Argتوسط آنزيم نیتريک اکسید سنتتاز

شدن يک نیتروژن در ساختمان آن به ال-آرژينین تبديل می-

آنها تا به حال مطالعهاي انجام نشده است .لذا مطالعه حاضر

گردد ( .)3اولین استراتژي کاهش تولید  NOدر سلولها،

به منظور ارزيابی و آشکار سازي اثرات سینرژيستی سیستم-

استفاده از مهارکنندههاي ساخت  NOاست .از آنجايی که

هاي نیترارژيک و گلوتامات ارژيک مرکزي در تنظیم اخذ

سنتز  NOاز ال-آرژينین يک واکنش اختصاصی است ،اغلب

غذا در جوجههاي نژاد تخمگذار انجام گرفته است.

مهارکنندههاي سنتز  ،NOيا آنالوگهاي ال-آرژينین بوده يا
حاوي گوانید هستند .آنالوگهاي ال-آرژينین از جمله ان-
نیترو ال -آرژينین متیل استر ( ، )L-NAMEان -نیترو ال-
آرژينین ( )L-NNAو ان -مونومتیل ال -آرژينین
 )NMMA؛ مهارکنندههاي رقابتی غیرانتخابی

(L-
NOS

هستند( .)4تزريق داخل صفاقی ( L-NAMEمهارکننده

مواد و روشکار
نگهداری جوجه ها

اين مطالعه در  3مرحله آزمايش بر روي  144قطعه جوجه
ماده نژاد تخمگذار (سويه هايالين) خريداري شده از شرکت
مرغک (ايران) انجام شد (هر مرحله آزمايش شامل يک
گروه کنترل و  3گروه تیمار با  12قطعه جوجه در هر گروه

ساخت نیتريک اکسید) به شکل معنیداري اخذ غذا در

بود) .جوجهها در دماي ( 30±1گرماي الکتريکی) و رطوبت

جوجههاي گوشتی و تخمگذار را کاهش میدهد؛ در حالی

 5±50%درصد و نور  23ساعت روشنايی و  1ساعت

که تزريق  D-NAMEتاثیري ندارد .همچنین تزريق داخل

تاريکی با دسترسی آزاد به آب و غذا (جیرهي استارتر

بطن مغزي  L-NAMEدر جوجههاي گوشتی بر اخذ غذا

استاندارد  %21پروتئین خام و  2850کیلوکالري به ازاي هر

تاثیري نداشته است در صورتی که اخذ غذا را در جوجههاي

کیلوگرم انرژي قابل متابولیزه ،شرکت چینه تهران ،ايران)

تخمگذار افزايش میدهد .اين نتايج نشان میدهد که تزريق

نگهداري شدند .کلیهي مراحل نگهداري ،جابهجايی ،تزريق،

مهار کنندههاي آنزيم سنتز کننده اکسید نیتريک اخذ غذا در

انجام آزمايش روي جوجهها و جنبههاي اخالقی کار با

جوجهها را تحت تاثیر قرار میدهد و آن چه مسلم است اين

حیوانات با رعايت اصول راهنماي مراقبت و استفاده از

است که تاثیرات ايجاد شده بسته به سويه جوجه و محل
تزريق متفاوت خواهند بود ( .)5گلوتامات بعنوان يک نورو
ترانسمیتر تحريکی عمده در سیستم عصبی مرکزي که در
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حیوانات آزمايشگاهی (موسسه ملی سالمت اياالت متحدهي
آمريکا) و همچنین مطابق با قوانین مصوب توسط کمیته
اخالق حیوانات آزمايشگاهی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی ،انجام گرفته است .در هر مرحله از

اثرات سینرژیست سیستم های نیترارژیک و گلوتامات ارژیک مرکزی بر اخذ غذا در جوجههای نوزاد

آزمايش ابتدا جوجههاي يکروزه به مدت  3روز به صورت

شد .همچنین اخذ غذا بهعنوان درصدي از وزن بدن بیان

گروهی و سپس به مدت  2روز در قفسهاي انفرادي که

گرديد تا تأثیر تفاوت وزن بین جوجهها بر میزان اخذ غذا به

داراي دانخوري و آبخوري مجزا بودند ،نگهداري شدند.

حداقل برسد .در پايان هر مرحله از آزمايش ،جوجهها با

براي انجام آزمايشات جوجهها همواره تا  3ساعت قبل از

روش پیچاندن سريع گردن يوتانايز شده و محل تزريق مورد

انجام تزريقات دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند و اما 3

بررسی قرار گرفت .تنها دادههاي جوجههايی که رنگ در

ساعت قبل از انجام اولین تزريق از اخذ غذا محروم شدند و

بطن جانبی ديده شد مورد آنالیز قرار گرفت .زيرا رنگ

در تمام طول آزمايش به آب تازه دسترسی داشتند.

اوانس بلو  0/1درصد در نرمال سالین  ،% 0/85به عنوان

داروهای مصرفی

شاهد در گروه کنترل استفاده شد و ديگر داروهاي مدنظر يا

داروهاي مصرفی شامل گلوتامات و پیش ساز نیتريک

در آن حل شده و يا در آن رقیق شدند.

اکسايد (ال-آرژينین) بود .اين داروها در دي متیل

طراحی آزمون و اندازه گیری اخذ غذای تجمعی

سولفوکسايد حل شده و سپس با سالین  ،% 0/85حاوي

آزمايش اول شامل گروه (الف ،کنترل) تزريق داخل بطنی

اوانس بلو  %0/1به نسبت  1:250رقیق شدند .دي متیل

مغزي سرم فیزيولوژي به همراه اوانس بلو  ،%0/1گروه (ب)

سولفوکسايد با غلظت استفاده شده در اين مطالعه داراي اثر

تزريق داخل بطنی مغزي ال-آرژينین به میزان  200نانومول

سمیت سلولی نمی باشد ( .)8در تمامی گروههاي آزمايشی

،گروه (ج) تزريق داخل بطنی مغزي ال-آرژينین با دوز 400

از سرم فیزيولوژي به همراه اوانس بلو  0%/1در تزريق داخل

نانومول و گروه (د) تزريق داخل بطنی مغزي ال-آرژينین با

بطنی مغزي به عنوان گروه کنترل استفاده شد .تمام داروهاي

دوز  800نانومول بود .آزمايش دوم شامل گروه (الف،

مصرفی از شرکت سیگما آمريکا تهیه شده است.

کنترل) تزريق داخل بطنی مغزي سرم فیزيولوژي به همراه

روش تزریق داخل بطنی مغزی

اوانس بلو  ،%0/1گروه (ب) تزريق داخل بطنی مغزي

جهت تزريق داخل بطن مغزي در جوجهها ،سر جوجه

گلوتامات به میزان  75نانومول ،گروه (ج) تزريق داخل بطنی

هوشیار توسط يک وسیله آکريلیک که زاويه نوک آن 45

مغزي گلوتامات با دوز  150نانومول و گروه (د) تزريق

درجه میباشد نگه داشته میشود و سطح جمجمه موازي با

داخل بطنی مغزي گلوتامات با دوز  300نانومول بود.

سطح میز کار است ( .)9يک سوراخ در کلیشه تعبیه شده و

آزمايش سوم شامل گروه (الف ،کنترل) تزريق داخل بطنی

کلیشه بالفاصله بر روي جمجمه در ناحیه بطن راست قرار

مغزي سرم فیزيولوژي به همراه اوانس بلو  ،%0/1گروه (ب)

میگیرد .بعداً با استفاده از سرنگ هامیلتون از طريق سوراخ

تزريق داخل بطنی مغزي ال-آرژينین به میزان  200نانومول،

ايجاد شده در بطن مواد مورد نظر تزريق میگردد ( .)10سر

گروه (ج) تزريق داخل بطنی مغزي گلوتامات با دوز 75

سوزن تنها به اندازه  4میلیمتر در پوست و جمجه فرو می-

نانومول و گروه (د) تزريق داخل بطنی مغزي ال-آرژينین به

رود .اين پروسه در جوجهها استرسزا نمیباشد ( .)11حجم

همراه گلوتامات بود.

تزريقات در هر گروه  10میکرولیتر میباشد .بالفاصله بعد از

روش ارزیابی آماری

تزريق جوجهها به قفس برگردانده شده و بهصورت آزاد به

تجزيه و تحلیل نتايج به دست آمده از آزمايشات ،در تمامی

آب و غذا دسترسی داشتند .سپس میزان اخذ غذاي تجمعی

گروهها و در هر مرحله زمانی با استفاده از نرم افزار

در زمانهاي  60 ،30و  120دقیقه بعد از تزريق اندازهگیري

( SPSS16نسخه  )16/00انجام شد .به منظور تعیین وجود
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اختالف معنیدار میان گروههاي آزمايشی از روش تحلیل
واريانس دوطرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد .در تمام
مقايسهها  p>0/05به عنوان معیار اختالف معنیدار مدنظر
بود .نمودارها در نرم افزار سیگما پالت (نسخه  )14/00رسم
شد.
نتایج
اثرات مرکزي ال -آرژينین و گلوتامات بر اخذ غذاي
تجمعی و ارتباط سینرژيستی بین آنها در جوجههاي نوزاد
سويه هايالين مورد بررسی قرار گرفت و نتايج در
نمودارهاي  2 ،1و  3قابل مشاهده است .در آزمايش يک

نمودار  -1اثر تزريق درون بطن مغزي ال -آرژينین( 400 ،200و 800

تزريق داخل بطنی مغزي ال -آرژينین با دوزهاي  400و

نانومول) بر اخذ غذاي تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در جوجه هاي

 800نانومول بصورت وابسته به دوز در زمانهاي 60 ،30
و 120دقیقه پس از تزريق سبب کاهش معنی دار اخذ غذا در
مقايسه با گروه کنترل شد ( ،p > 0/05نمودار .)1در صورتی

نژاد تخمگذار تحت محرومیت غذايی به مدت  3ساعت .داده ها
بصورت میانگین  ±انحراف معیار میانگین ارائه شده است(تعداد جوجه
ها  12قطعه در هر گروه) * .تفاوت معنی دار با گروه کنترل(.) p<0/05

که تزريق درون بطن مغزي ال-آرژينین با دوز  200نانومول
در زمانهاي  60 ،30و  120دقیقه پس از تزريق تأثیري بر
اخذ غذا توسط جوجهها در مقايسه با کنترل نداشت (0/05
<  .)pدر آزمايش دوم نتايج حاصل نشان داد که تزريق
درون بطنی مغزي گلوتامات با دوزهاي  150و 300
نانومول در زمانهاي  60 ،30و  120دقیقه پس از تزريق
بصورت وابسته به دوز سبب کاهش معنی دار اخذ غذا در
مقايسه با گروه کنترل شد ( ،p > 0/05نمودار  .)2در
صورتی که تزريق درون بطن مغزي گلوتامات با دوز 75
نانومول در زمانهاي  60 ،30و 120دقیقه پس از تزريق
تأثیري بر اخذ غذا توسط جوجهها در مقايسه با گروه کنترل

نمودار  -2اثر تزريق درون بطن مغزي گلوتامات( 150 ،75و 300

نداشت ( .)p < 0/05همچنین تزريق همزمان درون بطن

نانومول) بر اخذ غذاي تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در جوجه هاي

مغزي ال-آرژينین با دوز  200نانومول و گلوتامات با دوز

نژاد تخمگذار تحت محرومیت غذايی به مدت  3ساعت .داده ها

 75نانومول در زمانهاي  60 ،30و 120دقیقه پس از تزريق
موجب کاهش معنی دار اخذ غذا در مقايسه با گروه ال-
آرژينین و گلوتامات به تنهايی شد ( ،p > 0/05نمودار .)3
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گلوتامات شديدا موجب کاهش اخذ غذا در جوجه هاي
نوزاد شد .اثرات متناقضی در خصوص اثرات نیتريک اکسايد
بر اخذ غذا در گونه هاي مختلف حیوانی گزارش شده
است .تحقیقات متعدد ،نقش نیتريک اکسید را در تنظیم
دريافت غذا در چندين گونه حیوانی مانند موش
آزمايشگاهی ،جوجه گوشتی ،جوجه تخمگذار ،رت و سگ
نشان دادهاند ( .)13 ،12 ،5 ،4در هستههايی از هیپوتاالموس
که در تنظیم اشتها نقش دارند ،نورونهاي سنتز کننده نیتريک
اکسايد تداخلی با ساير میانجیهاي اشتها مثل نوروپپتید Y
نمودار  -3اثر تزريق درون بطن مغزي ال -آرژينین( 200نانومول) و
گلوتامات( 75نانومول) بر اخذ غذاي تجمعی بر اساس درصد وزن بدن
در جوجه هاي نژاد تخمگذار تحت محرومیت غذايی به مدت  3ساعت.
داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار میانگین ارائه شده است(تعداد
جوجه ها  12قطعه در هر گروه) * .تفاوت معنی دار با گروه

دارند ( .)12گزارش شده است که تزريق داخل بطنی مغزي
مهار کننده نیتريک اکسايد موجب مهار اشتها در موش می-
شود ( ،)13درحالیکه موجب افزايش اشتها در پرندگان می-
شود .به نظر میرسد نیتريک اکسايد اثر مهاري بر اشتها در

کنترل( ≠ ،) p<0/05تفاوت معنی دار با گروه ال -آرژينین و گروه

پرندگان دارد ( .)5در رتهاي چاق نیتريک اکسايد مهار

گلوتامات(.) p<0/05

دريافت غذا را موجب میشود درحالیکه مهار کننده سنتز
نیتريک اکسايد موجب افزايش مصرف غذا می شود ( .)5به

بحث

نظر میرسد نیتريک اکسايد مصرف غذا را بواسطه تأثیر در
آزاد سازي ساير نوروترانسمیترها کنترل میکند ،زيرا نیتريک

با توجه به اطالعات موجود ،در خصوص اثرات سینرژيستی

اکسايد به عنوان يک نوروترانسمیتر و يا نورومدالتور در

بین ال -آرژينین و گلوتامات در کنترل مرکزي اخذ غذا در

سیستم اعصاب مرکزي و محیطی عمل می کند که وابسته به

جوجه هاي سويه هايالين تاکنون مطالعه اي انجام نشده

 cGMPاست ،بطوريکه فعال شدن گیرندههاي

است .با توجه به نتايج بدست آمده ،تزريق داخل بطنی

گلوتامات در مغز باعث آزاد شدن نیتريک اکسايد میشود

مغزي ال آرژنین (با دوزهاي  400و  800نانومول) موجب

( .)14در رت کاهش اشتها ناشی از نیتريک اکسايد سنتتاز از

کاهش مصرف غذا در جوجههاي نوزاد شد .همچنین تزريق

طريق نوروپپتید Yمیانجیگري میشود ( .)15تزريق داخل

داخل بطن مغزي گلوتامات (با دوزهاي  150و 300

بطنی مغزي مهار کننده سنتز نیتريک اکسايد

()L-NAME

نانومول) موجب کاهش معنی دار اخذ غذا در جوجه ها شد

موجب افزايش مصرف غذا در جوجههاي سويه گوشتی و

هر چند دوزهاي تحت اثر ال -آرژينین( 200نانومول) و

تخمگذار میشود .ال-آرژينین موجب کاهش اشتها در

گلوتامات ( 75نانومول) اثري بر اخذ غذا در جوجه ها

جوجههاي تخمگذار ( )5و جوجه گوشتی میشود ( .)15در

نداشتند اما تزريق همزمان دوز هاي تحت اثر ال -آرژينین و

تحقیقی حسن پور و همکاران بیان کردند که تزريق ال-

NMDA
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L-

نیتريک اکسايد در مقادير پايین موجب کاهش آزادسازي

آرژينین ( 400نانومول) موجب کاهش اشتها و تزريق

 100( NAMEنانومول) موجب افزايش مصرف غذا در

گلوتامات و در مقادير باال موجب افزايش آزادسازي

جوجهها میشود ( .)16همچنین استفاده از آنتاگونیست

گلوتامات از طريق گوانوزين منو فسفات حلقوي میشود.

گیرنده  NMDAگلوتامات به عنوان پیش دارو موجب مهار

عالوه بر اين نیتريک اکسايد در نورونهاي پس سیناپسی

آنزيم نیتريک اکسايد سنتاز نورونی و در نتیجه مهار سنتز

گلوتاماترژيک نیز سنتز میشود و انتشار رو به عقب آن با اثر

نیتريک اکسايد میشود( .)16مطالعات متعدد نشان داده است

بر نورونهاي پیش سیناپسی موجب افزايش آزادسازي

که تزريق سیستمیک ،درون بطن مغزي يا موضعی گلوتامات

گلوتامات میشود ( .)17نتايج بدست آمده از اين تحقیق

يا آگونیستهاي آن به هیپوتاالموس جانبی به صورت

نشان داد که احتماال يک اثر سینرژيستی و هم افزايی بین

وابسته به دوز اخذ غذا را در پستانداران تحريک میکند .اما

ال -آرژينین و گلوتامات در کنترل مرکزي اخذ غذا در

برخالف پستانداران ،گزارش شده است که گلوتامات احتماال

جوجه هاي تخمگذار (سويه هايالين) وجود دارد که می-

از طريق گیرنده هاي يونوتروپیک و متابوتروپیک اخذ غذا را

تواند پايهاي براي مطالعات بعدي در زمینه تنظیم مرکزي

در جوجه خروسها کاهش میدهند( .)7گلوتامات از طريق

اشتها در جوجههاي تخمگذار باشد .هر چند تحقیقات

گیرندههاي  NMDAموجب فعال شدن نیتريک اکسايد

بیشتري براي مشخص شدن مسیر (هاي) مولکولی اين تعامل

سنتتاز نورونی و در نتیجه افزايش سنتز و آزادسازي نیتريک

مورد نیاز است.

اکسايد در مغز می شود ( .)17نیتريک اکسايد آزادسازي
گلوتامات را در يک مسیر وابسته به  cGMPفعال میکند
( .)17گزارش شده است که کاهش مقادير نیتريک اکسايد در
مغز موجب افزايش تحريک پذيري سیستم عصبی از طريق
افزايش فعالیت گیرنده  NMDAمیشود بنابراين اين احتمال
وجود دارد که نیتريک اکسايد اثرات محافظتی در برابر
فعالیت بیش از حد گیرنده  NMDAدر سیستم عصبی داشته
باشد ( .)18گلوتامات از طريق گیرنده  NMDAتولید نیتريک
اکسايد نورونی را میانجیگري میکند بطوريکه اين گیرنده با
آنزيم نیتريک اکسايد سنتاز نورونی( )nNOSروي نورون
پس سیناپسی جفت شده و منجر به تولید مولکول نیتريک
اکسايد میشود .از طرفی گلوتامات قادر است از طريق
گیرنده  AMPAنیز منجر به فعال کردن پروتئین کیناز  Gو
تولید نیتريک اکسايد شود ( .)17اثرات نیتريک اکسايد بر
آزادسازي گلوتامات بصورت دوفازي است .بطوريکه
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