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 مقدمه:
پروتئینیهارندهیگ با شده جفت

G (G-protein coupled receptors)نیترمهمازجمله

از داروها از بسیاری و رفته شمار به درماني اهداف

 کنشبرهمطریق اعمالهاآنبا را خود درماني اثر

ندینمايم سيکربوکسیلیكاسیدهیدروکیهارندهیگ.

(HCA،)اینیادسته موجودیهارندهیگاز پروتئیني

برایاتصالبهدرغشایسلولهستندکهدارایتمایل

 ترکیب یاواسطهچندین سلول .باشنديممتابولیسم

 این از تیپ تحت یيشناساتاکنونهارندهیگسه

اندشده فعالHCA1یهارندهیگ: الکتات با که

شونديم نیز HCA2یهارندهیگو بهHCA3و که

 با -3ترتیب و بوتیرات یهاواسطههیدروکسي

هر.گردنديماسیونتحریكاکسیدبتاهیدروکسیله-3

یهاپیتتحتسه درصورتبههارندهیگاین عمده

 بیان شونديمبافتچربي شدن فعال ضدهاآنو اثر

(.1لیپولیزدارد)

فو میانسهگیرنده تحتتیپدر یاHCA2ق،

GPR109Aبیش بقیه است؛قرارگرفتهموردتوجهاز

 چكيده:
 موردتوجهسرمي، یعني نياسين، بسيار  ليپيدهايهدف داروي مهم کاهنده  عنوان به HCA2 يرندهگ زمينه و هدف:

مختلف دستگاه  هاي بافتاین گيرنده در  کننده بيان هاي سلولاست. این مطالعه به تعيين حضور و نيز شناسایي نوع 
 .پردازد ميدر پنيس( )ميزراه  ادراري موش صحرایي نر شامل کليه، ميزناي، مثانه و

استفاده شد. مقاطع بافتي از  Wistarسر موش صحرایي بالغ از نژاد  6در این مطالعه تجربي از  :يبررس روش
 به روش ایمونوهيستوشيمي بررسي شدند. تهيه و الذکر فوق هاي بخش

اي اپي تليوم توبول ه که درحاليشدیدي در آندوتليوم مویرگ ها دیده شد  پذیري رنگدر کليه  :ها افتهی
دور و جمع  پيچيده درهماپي تليوم قوس هنله، توبول هاي  نزدیك به نحو متوسطي رنگ گرفتند. پيچيده درهم

و آندو تليوم مویرگي  اليضعيفي نشان دادند. در مثانه، بافت پوششي انتق پذیري رنگکننده و نيز گلومرول، 
نداشتند. در  پذیري رنگ گونه هيچي صاف عضالن هاي سلول که درصورتيضعيفي از خود نشان دادند  پذیري رنگ

ضعيفي داشتند؛ در بافت پنيس بافت  پذیري رنگصاف  اي ماهيچه هاي سلولميزناي بافت پوششي انتقالي و نيز 
 پذیري رنگآندو تليوم مویرگ ها  که درحاليداشتند  ضعيف پذیري رنگصاف  هاي ماهيچهپوششي ميزراه و 

 متوسطي نشان دادند.

متفاوت دستگاه ادراري موش  هاي سلولدر  HCA2 هاي گيرندهنتایج مطالعه حاضر بيانگر حضور  :يريگ جهينت
بسته به نوع سلول و نيز محل سلول در دستگاه ادراري، متفاوت است. این  ها گيرندهصحرایي نر است. توزیع این 

 .کند ميدر دستگاه ادراري فراهم  ها گيرندهزمينه مساعدي را براي مطالعات آتي روي نقش احتمالي این  ها یافته
 

 .، ایمونوهيستوشيمي، دستگاه ادراري، موش صحرایيHCA2 کليدي: يها واژه

http://orcid.org/0000-0001-8409-8911
http://orcid.org/0000-0002-5954-7815
http://orcid.org/0000-0002-5954-7815
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لیپیدهایچراکه هدفدارویمهمکاهنده اینگیرنده

اسیدنیكوتینیك (.2-4)باشديمسرميیعنينیاسینیا

 نیاسین، مانند بتاکنشبرهمدرست هیدروکسي-میان

 عنوانبهبوتیرات زاددرونلیگاند گیرنده HAC2با

مو کاهشمیزان و cAMPجبفعالشدناینگیرنده

ازآنجاکه.شوديمسلولومهارلیپازحساسبههورمون

 شدناسیدهایچرباز دنبالرها چربي،یهاسلولبه

،بهابدیيمتولیدبتاهیدروکسيبوتیراتدرکبدافزایش

اثررسديمنظر هیدروکسيبوتیراتبا بتا رندهیبرگکه

HCA2 سلولوcAMPچربيوکاهشیاهسلولدر

یكسیستمپسنوردمنفيصورتبهمتعاقباًمهارلیپولیز،

 شدن رها از مانع و نموده اسیدهایازحدشیبعمل

 یهاسلولچرباز دردهایریسیگلیترهیتجزچربيو

اینامردرشرایطيماننددیابتوشوديمهاسلولاین .

(.5گرسنگيمهماست)

نیاسینیاعالوهبرباف گیرنده HCA2تچربي،

 یهاسلولدر مختلفي ها،ازجملهایمني مونوسیت

 ماکروفاژها، ها، ویهاسلولنوتروفیل دندرتیك

یهاسلول بیان نیز (6-9)شوديمالنگرهانساپیدرمي

بیان القاHCA2درماکروفاژها تجویزاینترفرونگاما با

(.11)شوديم

 اسیدهای اکسیداسیون تولیدبتا موجب چرب

بهمتعاقباًتوانديمکهاینمادهشوديمAاستیلکوآنزیم

 کتوني لیگاند-بتاازجملهاجسام بوتیرات هیدروکسي

عمدتاًبرایHCA2اگرچهتبدیلشود.HCA2)گیرنده

 در لیپولیز ضد یهاسلولاثرات موردتوجهچربي

قرارگرفته اما آنیهاپژوهشاست، از حاکي اخیر

ندکهفعالشدناینگیرندهبستهبهنوعسلوليکههست

 است کرده بیان را بروزتوانديمگیرنده به منجر

بریهاپاسخ اینگیرنده شدن فعال مثالً متفاوتيشود.

 ویا دندریتيپوستمنجریهاسلولرویماکروفاژها

مصرف از ناشي واکنشمعروفگرگرفتگي ایجاد به

 دشوديمنیاسین به که رویهارگگشادشدننبال

چربيیهاسلولوکامالًبااثرضدلیپولیزآندردهديم

( در9تفاوتدارد گیرنده ممكناستاین همچنین .)

)یهاپاسخ باشد این6التهابينقشداشته به توجه با .)

حضورتاکنونمواردونیزدرنظرگرفتناینمسالهکه

ادراریهارندهیگاین درسطحپروتئینيدردردستگاه

 نوعنشدهانجامیامطالعههیچ و مكان شناسایي است،

یيهاسلول بیان را گیرنده این بهکننديمکه ضروری

.رسديمنظر

یهارندهیگهدفکلياینمطالعهارزیابيحضور

HCA2 موشیهابافتدر ادراری دستگاه مختلف

آنبهدهکننانیبیهاسلولصحرایينرونیزتعییننوع

روشایمونوهیستوشیمياست.
 

 روش بررسی:
موشصحرایينر6دراینمطالعهتجربيتعداد

بالینيازنظرگرمکه251تا211بالغنژادویستارباوزن

 مدتیكیهاموشسالمبودندتهیهشد. صحرایيبه

محیطي تحتشرایطمشابه رطوبتوازنظرهفته دما،

دوازده)دوازدهينوردهطولمدت ساعتروشنایيو

متناوب(ودسترسيآزادبهآبوطوربهساعتتاریكي

 سپستمامي شدند. نگهداری تحت6غذا موش سر

)آسان اتر اتیل دی ماده با استنشاقي عمیق بیهوشي

(يکش بالفاصله و ازآنپسشده مناسبازیهانمونه،

میزنای،یهابافت کلیه، شامل ادراری مختلفدستگاه

بافتریه) پنیسبههمراه مثبت(ترلکنعنوانبهمثانهو

%انتقالدادهشدند.11وبهفرمالینبافریجداساز

ودر اخالقي اصول مطالعه، مراحل کلیه

منطبقیهاروش آزمایشگاهي حیوان با کار استاندارد

 اسالميواحدياخالقیهادستورالعملبا آزاد دانشگاه

باهانمونهارزیابيمنظوربهشد.قراردادهموردنظرکرج

مقاطععرضي ابتدا باضخامتروشایمونوهیستوشیمي،

مذکورتهیهیهابافتپارافینيیهابلوکمیكروناز5

پراکسیدازهای نمونهزاددرونشد. انكوباسیون بافتيبا

 مدت 3به پراکسیدهیدروژن در متانول3دقیقه در %

 شدند. ماولییباديآنتغیرفعال اینورداستفادهه در

 یباديآنتپژوهش، خرگوشضدمنشأچنددودمانيبا

موشصحرایيبود.مقطعبافتيبهمدتHCA2گیرنده
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غلظتگراديسانتدرجه4دردمایشبكی 311/1با

 یباديآنتاین گردید. بكاریباديآنتانكوبه ثانویه

شدهگرفته ایمونوگلوبولین پژوهش، این چندGدر

مانيددو منشأبا به که بود سوری یباديآنتموش

مقطعبافتيبهمدتشوديمخرگوشياولیهمتصل .31

 غلظت با اتاق دمای در 211/1دقیقه یباديآنتاین

 دو هر شد.  Biorbytساختشرکتیباديآنتانكوبه

Ltd. بود. انگلستان شدنتیرؤقابلمنظوربهکشور

 یباديآنتاتصال گیرنده زابه سوبسترای DABکیت

وAbcamساختشرکت شد استفاده انگلستان کشور

مدت به مقاطع 2انكوباسیون دمایاتاق5تا در دقیقه

 سپس پذیرفت. یزیآمرنگانجام ها بارنگالم

 گرفت. صورت منفيیهانمونههماتوکسیلین کنترل

 شدند)یباديآنتفقطبا انكوبه با11ثانویه بافتریه .)

هتوج شرکت پیشنهاد اولیه،یباديآنتدکنندهیتولبه

سپسباعنوانبه شد. گرفته نظر مثبتدر کنترل نمونه

از نوری میكروسكوپ به متصل دوربین از استفاده

ارزیابيیبردارعكسهانمونه جهت اسالیدها و شده

 شناسایي و گیرندهکنندهانیبیهاسلولبافتي

شدنموردمطالعه داده مدقرار . مثبت ازنظروارد

یریپذرنگ بریزیآمرنگدر شیمیایي هیستو ایمونو

اساسشدترنگبهسهدستهضعیف)+(،متوسط)++(

(.12شدند)یبندطبقهوشدید)+++(
 

 :ها افتهي
 :كليه

مقاطعبافتيکلیه،گلومرول،اپيتلیومتوبولدر

 هایدهیچیپدرهمهای توبول هنله، قوس نزدیك،

نیزدهیچیپدرهم و کننده جمع های توبول دور،

موردارزیابيقراردادهشدند.هارگیموآندوتلیوم

یریپذرنگ آندوتلیوم در هارگیموشدیدی

دهیچیپدرهماپيتلیومتوبولهایکهيدرحالدیدهشد،

گلومرول نیز و کننده جمع و هنله قوس دور،

هیریپذرنگ توبول تلیوم اپي دادند. ایضعیفنشان

پذیرفتنددهیچیپدرهم رنگ متوسطي نحو به نزدیك

 (.2و1شماره)تصاویر

 

 

 بافت کليه موش صحرایي نر:1تصوير شماره 
)پیکان  ضعیف در گلومرول کلیه یریپذ رنگ دهنده نشان

اپی تلیوم توبول های  متوسط یریپذ رنگ سیاه(،
ضعیف  یریپذ رنگان قرمز( و نزدیك )پیک دهیچیپ درهم

)پیکان سفید(  دور دهیچیپ درهماپی تلیوم توبول های 
 یباد یآنتایمونوهیستوشیمیایی با استفاده از  یزیآم رنگ)

 میکرومتر(. 311موش صحرایی. بار=  HCA2ضد گیرنده 

 

 نربافت کليه موش صحرایي  :2تصوير شماره 
ضعیف در توبول های جمع کننده  یریپذ رنگ دهدهن نشان
 یزیآم رنگ)پیکان سیاه( و هنله )پیکان قرمز( ) ادرار

ضد گیرنده  یباد یآنتایمونوهیستوشیمیایی با استفاده از 
HCA2  =میکرومتر( 311موش صحرایی. بار 
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 و ميزناي: مثانه

در انتقالي، پوششي بافت یهاچهیماهمثانه،

 اندوتلیوم و دادههارگیموصاف قرار ارزیابي مورد

 یریپذرنگگونهچیهعضالنيصافیهاسلولشدند.

بافتپوششيانتقاليوآندوتلیومکهيدرصورتنداشتند

 دادند.یریپذرنگمویرگي نشان خود از ضعیفي

یهاسلولونیزنتقاليهمچنیندرمیزنایبافتپوششيا

ضعیفيداشتند.یریپذرنگصافیاچهیماه
 

 :زراهيم ای( یسيپن شابراهيپپنيس )

)در میزراه انتقالي پوششي بافت تصویرپنیس

نیز3شماره و ضعیفيیریپذرنگصافیهاچهیماه(

یریپذرنگمویرگهاداشتند.دراینبخشآندوتلیوم

متوسطينشاندادند.
 

 
 ایيبافت پنيس موش صحر:3تصوير شماره 

بافت پوششی  یها سلولضعیف  یریپذ رنگ دهنده نشان
ایمونوهیستوشیمیایی با استفاده  یزیآم رنگ) انتقالی میزراه

 311موش صحرایی. بار=  HCA2ضد گیرنده  یباد یآنتاز 
 میکرومتر(

 

 :بحث
در حضور حاضر، تجربي یهارندهیگمطالعه

HCA2مختلفموجودیهاسلولدرسطحپروتئینيدر

دستگاهادراریموشصحرایينرشناسایيشدونیزدر

 مكان که گردید سلولیریقرارگمشخص نوع یك

 یهابخشخاصدر ادراری دستگاه توانديممتفاوت

نقشداشتهباشد.رویمیزانبیانگیرنده

شناسایيHCA2یهارندهیگراًیاخ دلیل به

یهانقش برراتیتأثازنظربخصوصهاآنمتنوع مهم

م بسیار بنابرایناندگرفتهقرارتوجهموردتابولیسم، .

هاآنکنندهانیبیهاسلولشناسایينحوهتوزیعوتعیین

توانديم جهت در اینیمندبهرهیسازنهیزمگامي از

ایندراهدافدرمانياحتماليباشد.عنوانبههارندهیگ

 همسو و مطالعهباراستا وMartinحاضر همكاران و

Yu گیرنده بیان همكاران درHCA2و ترتیب به را

 دادندشبكیه گزارش انسان و همچنین(13،14)موش .

Thangarajuتكنیك از استفاده با همكاران و

Reverse transcriptase-PCR دادندکه HCA2نشان

 بیان نیز انسان کولون موشو روده (.15)شوديمدر

Titgemeyerبافتي توزیع همكاران دوHCA2و با را

Real time RT-PCRروش دریگذارلكهو وسترن

گاوبررسيکردهوگزارشدادندکهگیرندهنیاسیندر

ابتدایدم،پشتویهايچربازجملهمختلفيیهابافت

بیان کبد و پشت طولي ماهیچه در همچنین و پرینه

شوديم دانشمندان این پژوهش اساس بر یهاقسمت.

 مغز تاالموس،زجملهامختلف مخچه، مخ، قشر

 گیرنده نیز مغزی ساقه بیانHCA2هیپوتاالموسو را

mRNAبیانهمكارانهمچنینشماليو(.16)کننديم

 در را گیرنده این به بافتمختلف22مربوط و عضو

تخمدان، بیضه، اپیدیدیم، مزانتریك، چربي شامل

ان،غضروفخنجری،کبد،غدهآدرنال،سراستخوانر

باریك، روده معده، پیش مری، ران، استخوان مغز

مخ اسكلتي، ماهیچه ریه، نای، طحال، قلب، وکولون،

نكته(.11مخچهونیزکلیهموشصحرایينشاندادند)

 گیرنده بیان به نظر که است این درHCA2مهم

مونوسیتها،نوتروفیلهاونیزازجملهخونيیهاسلول

لهیوسبهتنتایجحاصلازارزیابيممكناسماکروفاژها

بهخونهانمونهازآلودهبودنمتأثرتاحدیPCRروش

حض باشدیهاسلولورو نمونه در در(6-9)خوني ؛

PCRازخون،روشهانمونهضمنبهفرضپاکبودن

 اشارهیگذارلكهیا بدان مطالعاتفوق در که وسترن

 نوع دقیق تعیین به قادر کنندهانیبیهاسلولگردید،
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 در ارزیابيیهابافتگیرنده بنابراین نیستند. مذکور

یباديآنتبااستفادهازهابافتایمونوهیستوشیمیایياین

 راهگشا زمینه این در گیرنده ضد نظراختصاصي به

نیزرسديم حاضر مطالعه از حاصل نتایج چنانكه .

 گیرنده متنوع توزیع HCA2نمایانگر یهاسلولدر

در سلول نوع یك حتي و ادراری دستگاه مختلف

یهاقسمت باشديممختلفایندستگاه کهگونههمان.

کهدردهديماشارهشد،پژوهشحاضرنشاننیازاشیپ

توبولهاییهابخشبین دهیچیپدرهممتفاوتنفرون،

 سایر از بیش بیانهاقسمتنزدیك را گیرنده این

کننديم این که هرچند هاولسل، یریپذرنگنیز

%عملكردانتقاليتوبولهای11متوسطيداشتند.حدود

نزدیكاستدهیچیپدرهمکلیویمربوطبهتوبولهای

 این متفاوتيهاسلولو سوبستراهای از استفاده به قادر

نیتأمجهت خود انرژی اسیدهای11)باشنديمنیاز .)

بتا صورتبههیدروکسيبوتیرات-کربوکسیلیكنظیر

تا3،وليفقطشونديمآزادانهواردفیلترایگلومرولي

هاآن35% مابقي و شده دفع ادرار توبوللهیوسبهدر

جذبنزدیك نشان19)شونديمباز دیگر سوی از .)

اکسیداسیونشدهداده و لیپولیز افزایش که است

موجبتوانديماسیدهایچربدرتوبولهاینزدیك

افتيبهگلومرولوایجادفیبروزکلیویکاهشآسیبب

انسداد نیز پرچربو مصرفجیره موارد ترتیبدر به

یهارندهیگباتوجهبهنقش(.21میزنایشود)طرفهكی

HCA2درتوبولنزدیكهاآنمهارلیپولیز؛حضوردر

است ممكن مشخصشد، حاضر مطالعه در ازنظرکه

 دارویي موتوجهجالباهداف باشد. توجهجالبرد

دیگریکهدرمطالعهحاضرنشاندادهشد،ایناستکه

 در ها مویرگ دستگیهابخشآندوتلیوم اهمختلف

 آندوتلیومیریپذرنگادراری چنانكه داشتند متفاوتي

یهارگیمو آندوتلیومیریپذرنگکلیوی و شدید

)پیهارگیمو پنیس و ترتیبيسیپنشابراهیمثانه به )

ضعیفومتوسطينشاندادندکهحاکيازیریپذرنگ

اینHCA2یهارندهیگتراکمکمتر نسبتهابخشدر

بهکلیهاست.

 

 :یريگ جهينت
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HCA2یهارندهیگ دستگاهیهاسلولدر متفاوت

توزیعاین بستههارندهیگادراریموشصحرایياست.

 محل نیز و سلول نوع به در مختلفیهابخشسلول

 این است. متفاوت ادراری، زمینههاافتهیدستگاه
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Background and aims: HCA2 receptors have attracted much interest due to their role as the 

target of important hypolipidemic agent, niacin. In this study, the presence of HCA2 receptors as 

well as cell types that express them has been evaluated in different parts of male rats' urinary 

system including kidney, ureter, urinary bladder and urethra (in penis). 

Methods: In this experimental study, six adult male Wistar rats were used. Histological slides 

were made from above mentioned parts and were evaluated by immunohistochemical method. 

Results: In kidney, capillary epithelium showed a high reactivity while proximal epithelial cells 

were stained moderately. The epithelial cells of loop of Henle, distal and collective tubules as 

well as glomerular cells showed weak staining. In urinary bladder, transitional epithelium and 

capillary endothelium showed weak staining, while smooth muscle had no reactivity. In penile 

tissue, urethral epithelium and smooth muscle cells were weakly positive while capillary 

endothelial cells showed moderate reactivity. 

Conclusion: This study shows that HCA2 receptors are present in different parts of male rats' 

urinary tract. Distribution of these receptors is dependent to cell type and location in the urinary 

tract. The findings pave the road for future studies on possible role of these receptors in urinary 

system. 
 
Key words: HCA2 receptors, immunohistochemistry, urinary system, rat. 


