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چکیده

سروتونين یا -5هيدروكسي تريپتامين ( ،)5-Hydroxytryptamine: 5-HTنوروترانسمیتری است که توسط دستهای از نورونهای سیستم عصبی مرکزی و سلولهای انتروکرومافین
روده ،سنتز میشود .این نوروترانسمیتر ،نقش مهمی در کنترل رفتارهاي جنسي ،خلق و خو ،خواب ،درد ،اشتها ،قدرت تهاجمی ،سیستم قلبی-عروقی و تنظیم حرکات دودی روده و
معده دارد .سروتونین بهوسیله ترانسپورتر سروتونین ( )Serotonin transporter :SERTدر سلولها انباشته ميشود و پس از آزاد شدن ،به رسپتورهای اختصاصی خود ،متصل میشود
تا اثرات خود را بهصورت تحريكات نوروني اعمال نماید .بین تغییرات غلظت سروتونین ،آللهای مختلف ژن ترانسپورتر سروتونین و رسپتورهای سروتونین ،با برخی بیماریها ارتباط
وجود دارد .بهطوریکه با مصرف داروهایی که بر این عوامل ،تاثیرگذار میباشند ،میتوان به درمان آن بیماریها پرداخت.
کلمات کلیدی :سروتونین ،نوروترانسمیتر ،ترانسپورتر ،رسپتور ،آلل.

مقدمه

ساختار و متابولیسم سروتونین :سروتونين يا -5هيدروكسي
تريپتامين ( ،)5-HTيك نوروترانسميتر منوآميني است که در سيستم
عصبي مركزي و سلولهاي انتروکرومافین دستگاه گوارش سنتز میشود
( .)1پالکتها و لوکوسیتها ،حاوی مقادیر زیادی سروتونین و هیستامین
میباشند .سروتونین و هیستامین آزاد شده بهوسیله سلولهای کرومافین
و ماست سلهای روده ،بهوسیله این دسته از سلولهای خونی ،گرفته و
بستهبندی میشوند و از طریق گردش خون در تمام بدن جریان مییابند.
کاتکوالمینها و استیل کولین ،باعث آزاد شدن سروتونین ( )5-HTدر
روده میشوند و آزاد شدن سروتونین ( )5-HTباعث آزاد شدن هیستامین
میگردد ( .)2,3سروتونین ،طی یک مسیر آنزیمی (شکل )1از اسیدآمینه
تریپتوفان ،سنتز میشود .اولین مرحله در بیوسنتز سروتونین ،تبدیل
تریپتوفان به  -5هیدروکسی تریپتوفان میباشد که این واکنش به وسیله
آنزیـم تریپتوفـان هیدروکسیالز ،کـاتالیـز مـیشـود .غلظت پالسمـایـی

تریپتوفان ،فاکتور اصلی کنترل کننده سرعت سنتز -5هیدروکسی
تریپتوفان است .بنابراین ،غلظت تریپتوفان در مغز و در نتیجه سرعت
سنتز -5هیدروکسی تریپتوفان ،وابسته به غلظت تریپتوفان آزاد موجود
در پالسما و غلظت اسیدهای آمینه بزرگ غیرقطبی (Large neutral
 )amino acids: LNAAsمیباشد که طی مکانیسمهای انتقال مشابه با
تریپتوفان ،از خون به مغز میروند ( .)4محصول شکسته شدن سروتونین،
-5هیدروکسی ایندول استیک اسید (5-Hydroxyindoleacetic acid :
 )5-HIAAاست (شکل  )1که از طریق ادرار ،دفع میگردد (.)6 ,5
عملکرد و نقش سروتونین در بدن :سروتونین ،اثرات خود را بر
عملکرد سیستم اعصـاب مرکزی ،سیستمهای قلبـی-عروقـی ،کلیوی،
ایمنی و گوارشی اعمال میدارد؛ بهطوریکه هر نوع اختالل در سنتز،
متابولیسم یا بازجذب آن ،منجر به بروز عالئم بیماریهایی از قبیل
اسکیزوفرنی ،افسردگی ،وسواس اجباری و اختالل در یادگیری میگردد
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و بر بسیاری از فعالیتهای فیزیولوژیکی از جمله مکانیسمهای اضطراب،
افکار ،اشتها ،رفتارهای جنسی ،چرخه خواب و بیداری و حرکات دودی
روده تأثیر میگذارد (.)7
الف-عملکرد سروتونین در مغز :اگرچه سروتونین ،تنها بهوسیله
تعداد کمی از نورونهای موجود در ساقه مغزی سرچشمه میگیرد ،ولی
از آنجا که کار هر یک از این نورونها توسط هزاران نورون دیگر دنبال
میشود ،این نوروترانسمیتر میتواند بر عملکردهای مختلف مغزی تأثیر
بگذارد ( .)8تنها  1-2درصد از سروتونین بدن در مغز میباشد و بخش
اعظم آن در پالکتها و ماست سلها توزیع شده است .سروتونین مغزی،
بطور مستقل ،از تریپتوفانی ساخته میشود که از سد مغزی-خونی عبور
کرده است (.)3
نقش سروتونین در اشتها :مقدار سروتونین ،بهطور مستقیم،به رژیم غذایی فرد وابسته است و با باال و پایین رفتن میزان تریپتوفان
موجود در مغز ،تغییر میکند ( .)3 ,2مصرف غذاهای سرشار از پروتئین،
مقدار تریپتوفان و سروتونین مغز را کاهش میدهد ،درحالیکه خوردن
یک غذای مختصر و سبک کربوهیدراتی ،تأثیر معکوسی را به دنبال
دارد .مقدار سروتونین سیستم اعصاب مرکزی ،به میزان تریپتوفان مواد
غذایی و برخی فاکتورهای عامل سیری مانند کلسیتوکینین ( )CCKو
انتروستاتین موجود در گردش خون ،حساس است .رسپتورهای 5-HT
مانع عملکرد نوروپپتید ( ،Y (Neuropeptide Y: NPYکه یک محرک
قدرتمند گرسنگی و جذب غذا میباشد ،میشوند .به این ترتیب،
احساس گرسنگی و میل به غذا از بین میرود و احساس سیری به
فرد دست میدهد .سروتونین ،در واقع بخشی از شبکه ارسال کننده
پیامهای مربوط به سیری میباشد (.)10 ,9
نقش سروتونین در افسردگی :کاهش میزان سروتونین موجوددر مغز ،در بیماران مبتال به آلزایمر ،منجر به بروز فراموشی ،اختالل در
یادگیری و پیری میگردد ( .)11 , 9بسیاری از داروهای ضد افسردگی،
در جهت افزایش مقدار سروتونین در سیناپسها عمل میکنند .از جمله
این داروها ،ممانعت کنندگان بازجذب انتخابی سروتونین ()SSRIs
میباشند که غلظت این نوروترانسمیتر را در سیستم اعصاب مرکزی
افزایش میدهند .به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که به احتمال قوی،
کاهش سروتونین در مغز ،باعث بروز افسردگی و در موارد شدیدتر بیماری
آلزایمر میگردد (.)12-14
ب -عملکرد سروتونین در قلب :تحت شرایط استرسزای
شدید ،افرادی که میزان سروتونین مغزی آنها پایین است ،افزایش قابل
مالحظهای را در برخی پروتئینهای سیستم ایمنی خود نشان میدهند
که این پروتئینها در بروز بیماری قلبی نقش دارند .احتماالً به این دلیل
است که بیشتر افراد افسرده و متخاصمی که مقدار سروتونین آنها پایین
است ،در اثر بیماریهای قلبی و بیماریهای دیگری که شامل افزایش
پاسخ سیستم ایمنی است ،از بین میروند .به این ترتیب ،امکان دارد که
مصرف داروهای افزایش دهنده سروتونین جهت درمان افسردگی ،احتمال
خطر بیماری قلبی را نیز کاهش دهد (.)16 ,15
نقش سروتونین در تنظیم فشار خون :سروتونین میتواندبر حسب شرایط ،باعث افزایش یا کاهش فشار خون گردد .سروتونین
یک کاهش دهنده فشار خون است و رفلکس افزایش ضربان قلب را
ایجاد میکند که میتوان آن را با آتروپین ،بلوکه کرد ولی این تغییر،

توسط پروپانول به حالت عادی برنمیگردد .این نوروترانسمیتر ،باعث
آزاد شدن هیستامین میگردد که خود یک کاهش دهنده فشار خون
است .چنانچه بافتهای بدن ،از هیستامین تخلیه گردد ،سروتونین
و تریپتامین ،باعث افزایش فشار خون میشوند ( .)7هنوز سؤاالت
بسیاری در زمینه نقش این نوروترانسمیتر در تنظیم فشار خون ،برای
محققین مطرح میباشد که بیانگر نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه
میباشد زیرا که بافتهای گوناگونی در تنظیم فشار خون (خون ،قلب،
غده آدرنال ،کلیه ،مغز) مؤثر میباشند و سروتونین ،با اعمال اثر بر
آنها ،ایفای نقش میکند.
ج-عملکرد و نقش سروتونین در روده :سیستم عصبی
روده ( ،)ENSبهصورت نیم ه مستقل عمل میکند و بهطور مستقیم،
بر ماهیچههای صاف ،سلولهای اندوکراین و رگهای خونی تأثیر
میگذارد و باعث تسهیل ترشحات و حرکات وابسته به سروتونین
میشود .سروتونین در تنظیم حرکات و ترشحات روده مؤثر می باشد
( 95 .)18 ,17درصد از کل سروتونین بدن ،در لوله گوارش و قریب 5
درصد آن در مغز قرار دارد .سروتونین ،در درجه اول ،بهوسیله سلولهای
انتروکرمافین و به میزان کمتر توسط سلولهای عصبی و ماست سلها
آزاد میشود ( .)17-20تحریکات درون لومنی ،باعث تسهیل رهایی
سروتونین و فعالسازی رفلکسهای پریستالتیک میشود .به دنبال
حرکت بخشی از محتویات درون لومن روده ،آزادسازی سروتونین شروع
میشود و نورونهای درون بر روده را فعال میکند که این نورونها با
نورونهای داخلی موجود در شبکه عصبی پیش موکوس ،سیناپس
میکنند .وقوع یک آبشار انتقال پیام ،باعث تسهیل انقباض ماهیچه
صاف انتهای نزدیک از محتویات روده و نهایتًا برگشت ماهیچههای
واقع در انتهاهای دور ،به حالت آرامش میشود؛ بنابراین محتویات روده
بهصورت یک طرفه به جلو میرود (17و .)21
ترانسپورتر سروتونین ( :)SERTترانسپورتر سروتونین ،یک
پروتئین ناقل منوآمین است که به نورونها ،پالکتها و سایر سلولها،
اجازه میدهد تا سروتونین را در طی انتقال فعال ،انباشته کنند .این
پروتئین ناقل ،هم در غشاهای پیشسیناپسی پایانههای عصبی و هم
در دندریتیک مجاور اجسام سلولی حاوی سروتونین در مغز میانی و
ساقه مغزی ،قرار دارد و بعد از تحریک عصبی ،باعث تسریع چرخه
رهاسازی و بازجذب سروتونین میگردد .پروتئین ناقل ،با تنظیم
غلظت سروتونین در سیناپس ،اثرات خود را بر روی رسپتور عصبی
دریافت کننده ،تنظیم میکند ( .)22فعالیت ترانسپورتر سروتونین نیز
مانند سروتونین ،اغلب در هستههای رافه دیده میشود .ترانسپورتر
سروتونین ،همچنین در آمیگداال ،تاالموس ،هیپوتاالموس نیز دیده
میشود .پالکتهای خونی ،ترانسپورترهای سروتونین را جهت تامین
سروتونین از محیط ،مورد استفاده قرار میدهند ،زیرا آنها نمیتوانند
خودشان سروتونین را سنتز کنند (.)22
 ساختمان ترانسپورتر سروتونین :پروتئین ناقل ،به عنوانیک حامل مولکولهای سروتونین ،در عرض غشاء عمل میکند و طی
هر چرخه ،یک مولکول سروتونین را جابهجا میکند .ترانسپورترهای
سروتونین ،با وزن مولکولی  60-80کیلو دالتون ،دارای  12دومن
درون غشایی ( ،)Transmembrane : TMبا یک حلقه خارج سلولی
بین بخشهای  3و  4درون غشایی هستند و نواحی -Nترمینال و
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ترانسپورتر ،تشخیص داده شده است ( .)26,22 ،25ژنی که این 44
جفت باز ،در ناحیه کنترل رونویسی ،به آن اضافه شده باشد ،آلل L
و ژنی که این بخش  44جفت باز را در ناحیه کنترل نسخهبرداری ،از
دست داده باشد ،آلل  Sرا تشکیل میدهد .مطالعهای که توسط Ohara
و همکارانش انجام گرفت ،تائید میکند که فعالیت اصلی ناحیه پروموتر
آلل  ،Lبیش از دو برابر پروموتر آلل Sاست (.)24 ,22
عالوه بر دومن تنظیمی مختلفی که کنترل کننده بیان انتخابی
در نورونهای سروتونرژیک هستند ،فعالیت رونویسی ،hSERT
با یک توالی تکراری با طول مختلف ( )VNTRدر انتهای ˊ 5که
حدود  ،1.4kbدر فرادست نقطه شروع رونویسی قرار دارد ،تعدیل شده
است که ناحیه پلیمورفیک متصل به ژن ترانسپورتر  -5هیدروکسی
تریپتامی ن ( y5-hydroxytryptamine transporter gene-linked pol
 )morphic region :5-HTTLPRنامیده میشود ( .)27 ,22آللهای
 5-HTTLPRاغلب بهطور مشترک دارای ( 14برای آلل  )Sیا 16
(برای آلل ) Lتوالی تکراری هستند که هر کدام از  20-30جفت باز
تشکیل شدهاند و افزایش یا کاهش یک نوکلئوتید تک ی ( uSingle n
 ،)cleotide polymorphisms :SNPsیا تبدیلهایی که در توالیهای
تکراری خاص رخ میدهد نیز باعث بهوجود آمدن گوناگونیهای
بسیاری میشود (شکل .)28( )2بنابراین ،علیرغم وجود یک نوع ژن
برای پروتئین ترانسپورتر سروتونین انسانی ،انواع گوناگونی از mRNA
مربوط به این پروتئین ،در سیتوپالسم سلولها وجود دارد که منجر به
تولید ترانسپورترهای متنوعی برای سروتونین میشوند.
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-Cترمینال ،هر دو در سیتوپالسم قرار دارند (.)23
ترانسپورتر سروتونین ،عالوه بر سروتونین ،توانایی انتقال سایر
آمینهای اندوژن مانند دوپامین را نیز دارد و همچنین ناقلی برای
داروهای فن فلورامین ،متکانینون ،نانفن فلورامین و آمفتامینهای
جایگزین مانند اکستازی ( )MDMAو پاراکلرو آمفتامین میباشد.
نوروتوکسین سروتونین (1-methyl-4-(2ˊ-aminophenyl)-1,2,3,6-
 )tetrahydropyridine : amino-MPTPنیز از طریق ترانسپورتر سروتونین
( )SERTوارد نورونها میشود و با فعالیتهای تخریبی خود باعث القای
کاهش میزان سروتونین میگردد ( .)24ترانسپورتر سروتونین در انسان ،با
ژن ناقل سروتونین انسانی ( )h SERTکد میشود (.)20
ساختار ژن ترانسپورتر سروتونین :ژن ترانسپورتر سروتونین( ،)Solute Carrier family 6 member 4 : SLC6A4بر روی کروموزوم
شماره  )17q11.2-17q12( 17قرار گرفته است ،ظرفیت آن 37.8kb
(کیلوجفت باز) و دارای  14اگزون کد کننده یک پروتئین  630آمینو
اسیدی میباشد ( 22و .)24
همانطور که شکل  2نیز بیان میدارد ،ژن ترانسپورتر سروتونین
دارای ناحیه کنترل رونویسی و بخش ساختاری است که در بخش
ساختاری آن  14اگزون و  13اینترون وجود دارد .اگزون شماره 1
به سه فرم  A,B,Cوجود دارد .یکسری توالیهای تکراری با تعداد
متفاوت ( )Variable number of tandem repeats: VNTRکه 17
جفت باز است ،در اینترون دوم وجود دارد و یک پلیمورفیسم افزایش/
کاهش  44جفت بازی در فرادست ناحیه کنترل رونویسی ژن این

صفحه 11

مجلـه دانشگـاه علـوم پـزشکـي فسـا  lسـال سوم  lشمـاره  l 1بهار 1392
صفحه 12

مروری بر متابولیسم ،انتقال و نقش سروتونین در بدن

http://journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 2:22 +0330 on Wednesday October 23rd 2019

نحوه عمل ترانسپورتر سروتونین( :)SERTعملکرد  SERTبه
عنوان یک پروتئین ناقل درون غشایی ،هنوز به خوبی شناخته نشده
است .این پروتئین که متعلق به خانواده نوروترانسپورترهای وابسته به
انتقال همراه با سدیم و کلر میباشد ،دارای  12بخش هیدروفوب است
که از غشاء میگذرند .انتقال سروتونین توسط ترانسپورتر سروتونین،
طی چند مرحله بهصورت زیر (شکل  )3انجام میشود:
 -1یون پتاسیم به تنها جایگاه اتصال موجود در سمت داخل
سلولی پروتئین ناقل ،متصل میگردد.
 -2بعد از پر شدن محل اتصال ،یک تغییر شکل فضایی در ساختار
ناقل بهوجود میآید که منجر به آزاد شدن یون  K+به خارج سلول
میگردد.
 -3پتاسیم ،به خارج سلول رها میشود و یون سدیم و کلرید خارج
سلولی همزمان با سروتونین ،به محل اتصال موجود در سمت خارج
سلولی پروتئین ناقل ،متصل میشوند.
 -4شکاف دهانه ترانسپورتر بسته میشود .در این مرحله کمپلکس
یون سدیم ـ یون کلرید ـ سروتونین ـ ترانسپورتر سروتونین تشکیل
میگردد.
 -5بعد از پر شدن جایگاه اتصال ،مجددا یک تغییر شکل فضایی
در ساختار ناقل ایجاد شده و بازگشت به حالت اولیه ،تسهیل میگردد
که منجر به آزاد شدن  Na+ ،Cl-و  5-HTبه داخل سلول و بسته
شدن محل اتصال خارجی و باز شدن محل اتصال داخلی ترانسپورتر،
میگردد.
در این فرآیند ،یک محل اتصال چندکاره ،مسئول انتقال و جابجایی

 Na+ ،Cl- ،5-HTو  K+میباشد .انتقال همه این سوبستراهای ،SERTوابسته
به حفظ شیب یونی سرتاسر غشای سلولی ،توسط پمپ Na+/K+-ATPase
میباشد (.)5
ارتباط سروتونین و ترانسپورتر آن با بیماریها :ترانسپورتر
سروتونین ،با بسیاری از بیماریهای انسانی ،بهخصوص بیماری رفتاری،
در ارتباط است .اکثر مطالعات ژنتیکی در این زمینه ،بر روی پلی
مورفیسم  5-HTTLPRو در درجات کمتر بر روی  VNTRدرونی
که در نزدیکی اگزون  2قرار دارد ،تمرکز کردهاند ( .)29,30گاهی،
در موقعیت  TM8ترانسپورتر سروتونین ،یک نوع جهش غیرهممعنی
بهصورت جانشینی  Ile425Valرخ میدهد که منجر به ایجاد تغییر در
ساختمان دوم ترانسپورتر و فعالیت آن میگردد .افرادی که حامل
این تغییر ( )Ile425Valهستند ،اکثرًا مبتال به وسواس اجباری و گاهًا
بیماریهای دیگری چون سندرم آسپرژیر (نوع دیگری از اوتیسم)،
مرض ترس از اجتماع ،بیاشتهایی عصبی ،تیک عصبی ،افسردگی و
مصرف بی رویه الکل میباشند .تحریک ترانسپورتر سروتونین ،با اکسید
نیتریک و  ،cGMPباعث افزایش سرعت جذب سروتونین تا دو برابر
میگردد که به این ترتیب ،تا حدی مشکل این افراد برطرف خواهد
گردید ( .)30اکثر افراد مبتال به بیماری وسواس اجباری و اوتیسم و
بیاشتهایی عصبی که حامل  Ile425Valمیباشند ،دارای ژنوتیپ LL
 5-HTTLPRهستند (.)22
یک نوع جانشینی دیگر از نوع قبلی ولی این بار در موقعیت
 Leu255Metواقع در  TM4ترانسپورتر سروتونین بیماران مبتال به
افسردگی خفیف ،که حامل ژنوتیپ  SS 5-HTTLPRمیباشند ،باعث

مجلـه دانشگـاه علـوم پـزشکـي فسـا  lسـال سوم  lشمـاره  l 1بهار 1392
فاطمه شعلهور و همكاران

این ترانسپورتر تقلیل یابد و در مقابل ،اثرات سروتونین آزاد شده در
نورونهای کولینرژیک ،برای فعال کردن رسپتورها (مثال 5-HT3
و  )5-HT4افزایش یابد تا باعث القای انقباضات کلونیک یا حرکات
کلونیک پیش تحریکی و منجر به بروز عالئم سندرم روده تحریکپذیر
گردد SERT .موجود در سلولهای حفره شکمی ،اپیتلیال پوششی
و نورونهای سروتونرژیک روده ،به تنظیم فعالیت سروتونین در روده
کمک میکند ( .)47 ,22این پروتئین ناقل ،هم در موکوس و هم
در سیستم عصبی روده به اعمال سروتونین ،خاتمه میبخشد (.)22
پلی مورفیسم ترانسپورتر سروتونین ،مسئول اختالفات فارماکوژنتیکی
در بیماران مبتال به  IBSمیباشد .ترانسپورتر سروتونین موجود بر
روی غشای پالکتهای بیماران مبتال به  ،IBSظرفیت و تمایل پایینی
دارد و بین کاهش ظرفیت بازجذب سروتونین و عالئم بیماری ،IBS
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .در موشهای ترانسژنیک فاقد ترانسپورتر
سروتونین ،حرکات دودی روده به صورتی شبیه به بیماری ،IBS
افزایش مییابد ( .)48یکسری تغییرات در ترکیب زیرواحدهای
سازنده رسپتورهای  5-HT3روده در موشهای  -/-SERTرخ میدهد،
بیان زیرواحد  5-HT3Bکاهش مییابد و این همراه با کاهش تمایل
رسپتورهای  5-HT3برای  5-HTمیباشد .الزم به ذکر است که در یک
محیط سرشار از -5هیدروکسی تریپتامین ،رسپتورهای  5-HT3در
برابر این تغییرات محافظت میشوند (.)49-51
سندرم سروتونین :افزایش مقدار سروتونین ،ممکن است منجربه بروز یک حالت خطرناک ،معروف به سندرم سروتونین گردد .این
نوع سندرم ،زمانی عارض میشود که چندین عامل سروتونرژیک،
جهت افزایش میزان  ،5-HTبا هم واکنش دهند ( 26و  .)2سندرم
سروتونین ،در نتیجه تحریک بیش از اندازه برخی از رسپتورهای
سروتونین ( 5-HT1Aو احتماالً  ،)5-HT2در سیستم اعصاب مرکزی
صورت میگیرد .این نوع سندرم معموالً به دنبال مصرف زیاد داروهای
ممانعت کننده بازجذب سروتونین ( )SSRIsو منوآمین اکسیدازها
ایجاد میشود.
دیابت نوع  :2مطالعهای که در سال  2005در جمعیت یونانانجام شد ،نشان داد که آلل  Sیک عامل خطرساز مستقل از سن و
جنس برای دیابت نوع  2میباشد ( .)51با این وجود ،در مطالعهای
که بر روی جمعیت ایرانی انجام شد ،ارتباطی بین پلی مورفیسم
 5-HTTLPRو دیابت نوع  2در جمعیت ایرانی دیده نشد (.)52

بحث و نتیجهگیری

نتایج حاصل از مطالعات ژنتیکی و فارماکولوژیکی مختلفی که بر
روی ممانعتکنندگان بازجذب انتخابی سروتونین ( )SSRIsو ژنوتیپ
پلیمورفیسم  SERT 5-HTTLPRانجام شده است ،نشان میدهد که
پلیمورفیسم ژن ترانسپورتر سروتونین ،با بسیاری از بیماریهای شایع
در جوامع بشری از قبیل بیماری های قلبی-عروقی ،ریوی ،سیستم
گوارش و اعصاب و روان ،ارتباط تنگاتنگی دارد (,48 ،45 ،43 ،41 ،38
 .)50بنابراین ،به نظر میرسد که با آگاه نمودن بیماران از احتمال ابتال
به بیماری مرتبط با ژن  ،SERTمیتوان ریسک ابتال به این بیماریها را
با کنترل عوامل محیطی کاهش داد یا با پیشگیری و درمان بیماریهای
عصبی و افسردگی ،مانع بروز این اختالالت و بیماریهای مرتبط
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تبدیل این بیماری به افسردگی شدید میشود .این افراد ،اضطراب و
دلواپسی و رفتارهای وابسته به افسردگی را از خود بروز میدهند (.)22
انواع بیماریهای افسردگی و خودکشی :تداخل ژنوتیپهای 5-HTTLPRو رویدادهای تروماتیک زندگی ،منجر به افسردگی و
مشکالت بعدی ناشی از آن ،مانند خودکشی و اعتیاد به الکل مورد
تأیید قرار گرفته است .بیشتر موارد افسردگی ،در افرادی رخ میدهد
که حامل ژنوتیپ  SSهستند ( )31-35و حداقل  4بار در زندگی با
ناراحتیهای شدید و غم انگیز مواجه شدهاند؛ درحالیکه افراد دارای
ژنوتیپ  ،LLدر برابر این بیماریها ،محافظت شدهاند و دچار این
افسردگیها نمیشوند .ارتباط و وابستگی شدیدی که بین افسردگی
و  SERTوجود دارد ،تحت نفوذ محیط و متأثر از وقایع و رویدادهای
زندگی است (.)22،31،36,37
فشارخون ریوی اولی ه ( nPrimary pulmonary hyperte :)sion : PPHبیماری شدیدًا مخرب و کشنده  ،PPHهمراه با افزایش
فشارخون و تکثیر غیرطبیعی رگها در بستر سرخرگ ششی میباشد.
سروتونین دارای پتانسیل القاء تکثیر سلولهای ماهیچه صاف در رگهای
ریه است و تأثیر آن بهوسیله  SERTاعمال میشود .ممانعتکنندگان
باز جذب سروتونی ن ( SSerotonin selective reuptake inhibitors : S
 )RIsاین اثر را مهار میکنند ( .)39 , 38کاربرد فن فلورآمین به منظور
درمان چاقی ،منجر به افزایش فشارخون ریوی میشود (  .)39 , 40فن
فلورآمین ،یک سوبسترای ترانسپورتر سروتونین ( )SERTاست که باعث
آزاد شدن سروتونین از وزیکولهایی میشود که قب ً
ال از طریق  SERTوارد
آنها شده بود ( .)33افراد مبتال به  PPHخودبهخودی ،دارای ژنوتیپ LL
 5-HTTLPRهستند (.)37 ,39
سکته قلبی ( :)Myocardial infarction :MIمطالعات نشانداده است که افسردگی ،یک عامل خطرناک برای ابتال به سکته قلبی
میباشد .ممانعتکنندگان بازجذب انتخابی سروتونین ( ،)SSRIsاین خطر
را کاهش میدهند و جایگاه عمل آنها در ترانسپورتر سروتونین میباشد
که در سلولهای خونی و مغز بیان میشوند .پلیمورفیسم 5-HTTLPR
با خطر ابتال به  MIمرتبط میباشد؛ بهطوریکه ،افراد دارای ژنوتیپ ،LL
در معرض خطر بیشتری جهت ابتال به سکته قلبی میباشند ()40-44
که استناد به تاثیر پلیمورفیسم بر روی فعالسازی پالکتها با واسطه
سروتونین یا تکثیر سلولهای ماهیچه صاف و یا عوامل خطرساز از قبیل
افسردگی یا پاسخ به استرس دارد ( .)42,40عالوه بر ژنوتیپ ،عوامل
دیگری از جمله سابقه اعتیاد به سیگار ،لیپیدهای پالسما مانند کلسترول،
اضطراب و فشار خون باال نیز در احتمال ابتال به سکته قلبی مؤثر میباشند
(.)43-44 ,16
سندرم روده تحریکپذیر (Irritable bowel syndrome: :)IBSبافت روده ،بیشترین مقدار سروتونین را در بر دارد .سروتونین،
در تنظیم موضعی عملکرد روده شرکت دارد .رها شدن سروتونین از
انتروسیتهای موکوس ،باعث آغاز رفلکسهای ترشحی و پریستاتیک
میشود .از طرفی ،رهایی آن از نورونهای روده ،منجر به انتقال
تحریکات کند و یا سریع عصبی میگردد .تحقیقات نشان داده است که
افراد دارای ژنوتیپ  SS 5-HTTLPRدر پروموتر ترانسپورتر سروتونین،
دارای استعداد زیادی برای ابتال به سندرم روده تحریک پذیر ()IBS
میباشند ( .)43-47انتظار میرود که در این دسته از افراد ،فعالیت
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 انتقال و نقش سروتونین در بدن،مروری بر متابولیسم

 از نظر ژنتیکی کمپلکس میباشند و حاصل،ناهنجاریها و بیماریها
.برهمکنش ژنهای گوناگون و همچنین تاثیر عوامل محیطی میباشند
 شدیدا حفاظت،) طی فرآیند تکاملیSERT(  ناقل سروتونین،بنابراین
 سیستم،شده است تا با تغییر غلظت سروتونین مایع خارج سلولی
 با خود، یا تعداد بیشتری پذیرنده میباشد14 سروتونرژیک را که شامل
 به عنوان یک تعدیلکننده اساسی در،همراه کند و در مرحله نهایی
 غدد درونریز و سایر بافتها، پالکتها، ریه، قلب، دستگاه گوارش،مغز
 در بسیاری از ناهنجاریهای پیچیده ژنتیکی و، عالوه براین.عمل کند
. نقشهای مشخصی برای آن تعریف شده است،درمان آنها
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 زمان آن رسیده است که در آیندهای نزدیک، به این ترتیب.گردید
. گنجانده شود،چنین تعیین ژنوتیپی در بررسیهای کلینیکی
مشخص شده است که تعداد زیادی از بیماریها و ناهنجاریهای
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Abstract

Serotonin (5-hydroxytriptamine), one of the most important neurotransmitters, is synthesized from amino acid L-tryptophan
in some neurons located in the central nervous system and intestine enterochromaffin cells. The role of this neurotransmitter
is important and involves control of sexual behaviors, morality, sleep, pain, appetite, aggression, cardiovascular function and
regulation of gut function. Serotonin is stored in cells by serotonin transporter; and after release, it binds to its specific receptors
so as to perform its function, which is neuronal stimulation. There is a relationship between serotonin concentration changes,
serotonin transporter gene alleles, and serotonin receptors and some diseases; consequently, using some drugs which are effective on these factors could be useful in the treatment of these diseases.
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