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Norepinephrine เปน neurotransmitter ชนิด catecholamine ตัวหนึ่งที่อยูในกลุม
biogenic amines
Life Cycle

1

Norepinephrine อยูในกลุม catecholamine ซึ่งเริม่ ตนสรางจาก Tyrosine และมี
rate – limiting enzyme คือ tyrosine hydroxylase ใน neuron ทีป่ ลอยสาร norepinephrine
จะมี enzyme ชือ่ dopamine B – hydroxylase ที่จะเปลีย่ น dopamine เปน norepinephrine
(Figure 1) จากนั้นเขาไปอยูใน synaptic vesicles แลวจะถูกปลอยเมือ่ มี depolarization ของ
axonal terminal สวนการ deactivation มี 2 ทางคือ
1.! reuptake เขา presynaptic neuron
2.! metabolized โดย MAOA (Monoamine oxidase subtype A ) และ COMT
( Catechol-O- methyltransferase ) แลวได MHPG ( 3-methoxy – 4 –
hydroxyphenylglycol ) เปน major metabolite (Figure 3)

Noradrenergic pathways
ตัว cell ประสาทพบอยูใ น pons และ medullar ใน 2 สวน ดังนี้ ( Figure 2 )
1. Locus ceruleus อยูบน floor ของ 4th ventricle ใน rostrolateral part ของ pons
แลวยืน่ ปลายประสาทไปยัง forebrain , cerebellum และ spinal cord
Locus ceruleus sensitive มาก ตอแรงกระตุน จากสิง่ แวดลอมภายนอกและการเปลีย่ น
แปลงระบบสมดุลในรางกาย output จาก locus ceruleus เกี่ยวของใน flight –and- fight
response การควบคุมอารมณ การเรียนรู ความจํา ความวิตกกังวล การควบคุมระดับของ
arousal และ ควบคุม sleep – wake cycle นอกจากนี้ยังรับ input ที่มีขอมูลเกี่ยวกับภายใน
รางกาย รวมถึง neurotransmitter system อื่น เชน 5-HT , opioid , gamma aminobutyric
acid ( GABA ) , dopamine และ glutamate กลุม neuropeptide เชน CRH ( corticotropin
– releasing hormone ) มีผลตอการหลั่ง NE และสุดทายมี negative feedback ไปยัง locus
ceruleus neurons2

2. Lateral tegmental noradrenergic cell system
Noradrenergic neurons สงปลายประสาทไปยัง median forebrain bundle แยก
เปน hypothalamus , thalamus , basal ganglion , amygdala , hippocampus และ entire
neocortex 3
Neusopeptide transmitters 2 ชนิดที่อยูรวมใน noradrenergic neurons คือ galanin
และ neuropeptide Y

Noradrenergic and Adrenergic receptor
Receptor บน noradrenergic neuron แบงเปน
1. alpha adrenergic receptor 1
- 1a,1b,1c,1d กระตุน phosphoinositide turnover มีบทบาทสําคัญในการควบคุม
smooth muscle contraction , blood pressure , nasal congestion และ prostate function
การ blockade receptor นี้ทําใหเกิด sedation และ postural hypotension
- 2a,2b,2c ควบคุม cardiovascular function , autonomic nervous system
arousal และยับยัง้ การสราง cAMP
alpha 2 adrenergic receptor อยูบน presynaptic และ postsynaptic neuron ทําให
มีลักษณะเปน autoreceptor และ presynaptic ยังอยูบ นของ serotonergic neurons ใน
hippocampus เรียก heteroreceptor ( Figure 4 )4 ควบคุมการหลัง่ serotonin
การกระตุน alpha 2 autoreceptor ยับยั้งการสงสัญญาณของ noradrenergic neuron
ของ locus ceruleus ที่มีผลตอภาวะ arousal กลไกนี้ทําให alpha 2 receptor agonist
( clonidine ) มีฤทธิ์ sedation
การกระตุน brain stem alpha 2 receptor มีผลลด sympathetic nervous system
activity และเพิ่ม parasympathetic nervous system activity เหลานี้เกี่ยวของกับการใช
clonidine ในการลด blood pressure และลด sympathetic hyperactivity ทีเ่ กิดจาก opiate
withdrawal alpha 2 receptor antagonist ( yohimbine ) ก็มีการใชรกั ษา erectile disorder
(impotence) โดยกลไกนีย้ งั ไมทราบแนชดั
-3
2. beta adrenergic receptor2
พบใน brain และ peripheral tissue โดยสวน peripheral เขาใจการทํางานมากกวา
central function
- beta 1 receptor มีบทบาทสําคัญในการควบคุมการทํางานของหัวใจ
- beta 2 receptor ควบคุม bronchial muscle contraction

- beta 3 receptor พบใน adipose tissue ทีก่ ระตุน fat metabolism โดย agonists
จะลดไขมันในรางกาย จึงเปน target สําหรับการพัฒนายาลดความอวน
สวนใน central function กระตุน การสราง cAMP ขอมูลสําคัญมักอยูบ น B1 และ B2
receptor ที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะเกือบทุกสวนในรางกาย และมักเปน antagonism ตอ
ผลของ alpha adrenergic receptor
ทั้ง 2 receptors แสดงผลผานการเปลีย่ นแปลงใน G - protein - mediated second
messenger system รวมถึง cAMP และ phosphoinositol

Norepinephrine and Psychopathology
มีการศึกษาสนับสนุนวา NE มีบทบาทในโรคทางจิตเวช เชน anorexia nervosa ,
bulimia nervosa , anxiety disorder , post-traumatic stress disorder , depressive
disorder , substance dependence และ substance withdrawal พฤติกรรมหลายอยางที่
ควบคุมโดย noradrenergic system มีการเปลีย่ นแปลงอยางเดนชัดใน schizophrenia อยางไร
ก็ตามยังขาดหลักฐานสนับสนุนโดยตรง
มีสมมุติฐานวา depressive disorder เกิดจาก metabolism ทีผ่ ดิ ปกติของสารถาย
ทอดประสาท โดยมีเหตุการณดงั ตอไปนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ 40 ปกอ น เริม่ มีการใชยา tricyclic
antidepressant และยา monoamine oxidase inhibitor ( MAOI ) ในการรักษาความผิด
ปกติชนิดอารมณซึมเศรา จากนัน้ ไมกป่ี จ งึ คนพบวายาเหลานีม้ ฤี ทธิต์ อ catecholamine ตอมา
เขาใจเพิ่มขึ้นวา NE นาจะมีบทบาทมากกวา DA เพราะเราพบวายา MAOI สกัดกั้น
metabolic pathway หนึ่งของ NE จนทําให NE ในสมองมีความเขมขนเพิม่ ขึน้ และพบวา
imipramine ซึง่ เปน tricyclic antidepressant ที่ใชอยูในขณะนั้นถูกคนพบวาเสริมฤทธิ์ของ
NE โดยการสกัดกั้นการดูด NE ที่ถูกปลอยเขาสู synaptic cleft กลับเขาสู presynaptic
terminal5
อีกเหตุการณที่ทําใหเราเชือ่ วา metabolism ทีผ่ ดิ ปกติของสารถายทอดประสาทเปน
สาเหตุทําใหเกิดความผิดปกติชนิดอารมณซึมเศรา คือ ผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ดรบั การ
รักษาดวยยา reserpine ซึง่ สามารถลดและยับยัง้ การเก็บรักษา catecholamine และ
indoleamines จะเกิดอารมณซมึ เศราตามมา6
เหตุการณประวัติศาสตรเหลานี้ทําให Joseph Schildkraut สราง catecholamine
hypothesis เมื่อประมาณ คศ. 1965 ความวาผูป ว ยทีม่ อี ารมณซมึ เศราบางรายเกิดรวมกับการ
ขาด catecholamine โดยเฉพาะ NE โดยสมบูรณ หรือโดยสัมพัทธท่ี synapse ทีท่ ําหนาที่
ควบคุมอารมณในสมอง สวนอารมณ mania อาจเกิดรวมกับการมี catecholamine มากเกินไป
ความผิดปกติทางอารมณยังอาจจะเกิดจาก receptor ทําหนาทีผ่ ดิ ปกติโดยตัวรับมีสภาพ
subsensitivity ทําใหเกิดสภาพทีค่ ลายกับการขาด NE โดยสัมพัทธทง้ั ทีก่ ารปลอย NE จาก
presynaptic terminal เปนปกติหรือมากกวาปกติ

ยา antidepressant หลายชนิดจะออกฤทธิเ์ พิม่ ความเขมขนของ synaptic NE และ
synaptic 5- HT ทันที แตอารมณซมึ เศรามิไดดขี น้ึ ทันทีตามฤทธิน์ ้ี อารมณซมึ เศราจะดีขน้ึ ตอ
เมื่อยารักษาอารมณซมึ เศราสามารถเปลีย่ นความไวของตัวรับชนิด NE และ ชนิด 5 – HT ให
เปนปกติ ขบวนการนีต้ อ งใชเวลาระยะหนึง่ ปรากฎการณนท้ี ําใหเราเขาใจวาสรีรพยาธิวทิ ยา
ของอารมณซึมเศรานาจะเกิดจากความผิดปกติ ( abnormal regulation ) ของความไวของตัว
รับมากกวาจะเกิดจากการขาดสารถายทอดประสาท5
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยอื่น ๆ ทีพ่ ยายามหาความเกีย่ วของของ NE กับ depression ใน
แงตาง ๆ ดังตอไปนี้
Norepinephrine Deficiency จากความผิดปกติของ metabolism ใน depression
มีตัวอยางหลักฐานทีส่ นับสนุนดังตอไปนี้
ยา desipramine ซึ่งเปนยา antidepressant โดยออกฤทธิ์ตอระบบ NE เทานัน้ ยานีท้ ํา
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงใน metabolism ของ NE ดังตอไปนี้
- ยานี้ทําใหผลลัพธของการสังเคราะหและผลลัพธของการผันเวียน ( turnover ) ของ
NE ลดลง เพราะตรวจพบวาระดับของ metabolite หลักๆ ทีเ่ กิดจาก monoamine oxidase
(MAO) สลาย NE ภายใน presynaptic terminal ลดลง metabolite ดังกลาวคือ 3 – methoxy
– 4- hydroxymandelic acid ( VMA ) และ 3 – methoxy phenylglycol ( MHPG ) ระดับของ
metabolite ทั้งสองชนิดนีจ้ ะลดลงในปสสาวะ แสดงวาเมื่อ NE ที่ถูกสังเคราะหขึ้นถูกปลอยเขา
สู synaptic cleft แลวยา desipramine จะทําให NE ใน synaptic cleft นั้นไมถูกดูดกลับคืน
เขาสู presynaptic terminal ทําใหดูเหมือนวาโดยรวมแลวยา desipramine ทําใหการสราง
NE และการผันเวียน NE ลดลง
- ระดับของ NE ในปสสาวะ และระดับของ normetanephrine ( เกิดจา catechol – O
– methyl transferase หรือ COMT สลาย NE ที่ออกฤทธิ์อยูใน synaptic cleft ) ในปสสาวะ
เปนการวัดระดับของกิจกรรมภายในsynaptic cleft พบวาในสัปดาหแรกของการใชยา ระดับ
ของสารทั้งสองชนิดในปสสาวะจะลดลง แตตั้งแตสัปดาหถัดไประดับของสารทั้ง 2 ชนิดใน
ปสสาวะจะเพิ่มขึ้น ขอมูลนีท้ ําใหเราเขาใจวายา desipramine จะตองใชเวลานานมากกวา 1
สัปดาหในการทําให NE คงอยูใน synaptic cleft เพิม่ ขึน้ เมือ่ NE อยูใน synaptic cleft เพิม่ ขึน้
อาการซึมเศราจึงจะเริม่ ดีขน้ึ
MHPG ในปสสาวะเปน metabolite หลักชนิดหนึ่งของ NE ที่อยูในสมองแต MHPG
อีกสวนหนึ่งในปสสาวะจะมาจากระบบประสาทสวนปลาย ในขณะนีเ้ ราไมทราบสัดสวนทีแ่ นชดั
วาสวนไหนจะมีมากนอยเทาไร กระนัน้ ก็ตามในปจจุบนั เรายังคงใชระดับของ MHPG ใน
ปสสาวะเปนเครือ่ งบอกระดับของกิจกรรมของระบบ NE ในสมองของคนทีย่ งั มีชวี ติ อยูจ ดั เปน
การพยายามศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของผูปวยโรคอารมณซึมเศรา รวมทัง้ เราใชระดับของ
MHPG ในปสสาวะเปนเครือ่ งจําแนกชนิดตาง ๆ ของความผิดปกติชนิดอารมณซมึ เศรา

Tyrosine hydroxylase เปน rate – limiting enzyme ในการสังเคราะห NE
tyrosine hydroxylase อาจเปนสาเหตุของอารมณซึมเศราเพราะมีรายงานวาสมองของผูฆาตัว
ตายมีระดับของ tyrosine hydroxylase ลดลงและมีรายงานอีกวาถาเราใหผปู ว ยอารมณซมึ เศรา
ที่กําลังดีขน้ึ ดวยยาทีย่ บั ยัง้ การดูด NE กลับ ( เชน desipramine และ ยา mazindol รับประทาน
ยา alpha – methylparatyrosine ซึ่งเปนยาที่ยับยั้งการทํางานของ tyrosine hydroxylase
อารมณซีมเศราที่กําลังดีขึ้นจะกําเริบทันที5
Active metabolite ของ NE คือ MHPG ในผูปวย depression ไมพบการเปลีย่ นแปลง
ของระดับ MHPG ใน CSF , serum หรือ ปสสาวะ อยางไรก็ตามมีการศึกษาพบวาผูป ว ย
Bipolar depression มีระดับของทั้ง NE และ MHPG ใน plasma และ ปสสาวะนอยกวาผูปวย
ทีม่ ี Unipolar depression และยังมีรายงานถึงระดับ bipolarity อาจเกีย่ วของกับการขาด NE
ในการหาความสัมพันธระหวาง NE และ depression ผูวิจัยไดหาอัตราสวนของทั้ง NE
และ epinephrine กับ metabolites ของมัน ( total body catecholamine turnover ratios of
NE to NE plus metabolites ) โดยตรวจจากวิเคราะหจากการเก็บปสสาวะ 24 ชัว่ โมง พบวา
ผูปวย unipolar depression มีการหลัง่ ของ catecholamines สูงกวาเมื่อเทียบกับ control
subjects หรือ ผูปวย bipolar depression
มีการวิจัยพบวาผูปวยที่ตอบสนองตอการรักษาดวย TCA หรือ SSRI มีการลดระดับ
ของ MHPG ตางจากกลุม ทีไ่ มตอบสนองตอการรักษาชัดเจน ตรงกันขามกับผูท ร่ี กั ษาดวย
MAOI กลุมที่ตอบสนองและไมตอบสนองตอการรักษามีการลดลงของ MHPG เหมือนกัน และ
ในการรักษาดวย imipramine การมี MHPG ลดลงก็ไมเกี่ยวของกับผลการตอบสนองตอการ
รักษา พบวาการที่ MHPG ลดลงโดยการรักษาดวย antidepressant นัน้ เกีย่ วของกับการมี
NE excretion เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงในระดับของ catecholamine
metabolites มักไมคงที่ โดยจะเปลีย่ นแปลงตามชวงระหวางการรักษา
เพื่อประเมินผลของ acute depleting catecholamines ในผูปวย depression และ
healthy control subjects เมื่อไดรับ alpha - methylparathyrosine ( AMPT ) ซึง่ เปน
tyrosine hydroxylase inhibitor ผลใน healthy subjects คือการไดรบั AMPT อยางยาวนาน
ไมไดทําใหมีอาการ depression ในขณะทีผ่ ปู ว ย bipolar depression พบวา AMPT เพิ่ม
อาการของ depression และอีกรายงานหนึง่ พบวาผูป ว ยทีเ่ คยมีอาการของ depression แตไม
ไดใชยาแลว และมีอารมณปกติ จะเกิดอาการ depression relapse จากการไดรบั AMPT
Miller และคณะ รายงานวาการใช AMPT reverse ผล antidepressant ของ NRIs แต
ไมมีผลตอ SSRI แสดงวามี specific mechanism ของ NRIs ที่เพิม่ ระดับของ NE
จากการพยายามหา biological evidence ของการเปลีย่ นแปลงในผูป ว ยที่ suicide
Ordway ไดตรวจเนื้อเยื่อที่ locus ceruleus ของผูตายจากการฆาตัวตาย เปรียบเทียบกับ
เนื้อเยื่อจาก age - matched , natural หรือ accidental death control subjects พบวาระดับ
ของ tyrosine hydroxylase และ density ของ alpha 2 adrenoceptor ( NE receptor ) เพิ่ม

ขึ้นในเนื้อเยื่อจากผูปวยฆาตัวตายมากกวา control การเปลีย่ นแปลงทาง biological นีค้ ลายกับ
เนื้อเยือ่ จาก locus ceruleus ของหนูที่ไดให environmental stimuli ทีก่ ระตุน locus ceruleus
หรือรักษาดวยยาที่ลด NE ในสมอง ตามสันนิษฐานนีค้ ดิ วา ผูท ฆ
่ี า ตัวตายมีการกระตุน locus
ceruleus อยางยาวนาน ทําใหมกี ารลดลงของ synaptic NE และ compensatory changes ใน
ระดับของ tyrosine hydroxylase ใน noradrenergic neurons
อีกกลไกหนึ่งที่อธิบาย biological change คือการเพิม่ ขึน้ ของ CRH production ทีท่ ํา
ใหเพิ่ม turnover ของ NE ใน locus ceruleus พบวาการเพิม่ ระดับของ CRH อยางยาวนาน
นําไปสูการเพิ่มขึ้นของ NE turnover และนําไปสูก ารลดลงของ NE ได CRH antagonists
เชน alpha human corticotropin - releasing hormone อาจลดผลนี้และปองกันการเกิด
depression
โดยสรุป NE deficiency มีความเกี่ยวของกับ depression โดยสาเหตุของ NE
deficiency อาจเกิดจาก intrinsic abnormality ของ production และ release หรือจาก
secondary depletion ที่มีผลจาก chronic stimulation ของ NE system เชน ถูกกระตุนโดย
chronic stress ยาที่มีผลเพิ่ม NE เชน NRIs และ MAOI จึงมีผลในการรักษา depression7
Noradrenergic Receptor Dysfunction ใน Depression7
นอกจาก NE deficiency แลว ความผิดปกติใน NE neurotransmission อาจมาจาก
postsynaptic NE receptor sensitivity ได ดังนี้

Postsynaptic alpha 2 receptor down - regulation
ผูปวย depression ทีไ่ มไดใชยา เปรียบเทียบกับ healthy control ในอายุเดียวกันพบ
วามีความผิดปกติของ growth hormone ( GH ) ที่ตอบสนองตอการให clonidine ปรากฎ
การณน้ี ผาน postsynaptic alpha 2 receptor และถูกรายงานวาไมมผี ลในการรักษาดวย
antidepressant อยางไรก็ตามการลองใชสารตัวอื่น เชน serotonergic agent m chlorophenylpiperazine ( m-CPP ) ทําใหเกิด abnormal GH responses ดังนัน้ อาจเปนไปได
วา blunted GH response มาจาก intrinsic abnormality ใน GH system ใน depression การ
รักษาดวย long - term antidepressant เชน desipramine, amitriptyline , clorgyline ,
trazodone หรือ mianserine ไมได reverse blunted GH response ตอ clonidine ใน
depression
มีการศึกษาเร็วๆ นี้พบวา เมื่อเอาเนื้อเยื่อบริเวณ locus ceruleus จากผูที่ฆาตัวตายมา
วิเคราะห พบวามีการเพิม่ density ของ alpha 2 receptor เปรียบเทียบกับ control การ
เปลี่ยนแปลง density นีอ้ าจพบใน depression และอาจเปน secondary มาจาก NE deficiency

Presynaptic alpha 2 receptor dysfunction
ผลของ clonidine ตอ blood pressure , pulse rate และ MHPG secretion ไมแตก
ตางระหวางผูปวย depression กับ control ทําใหมกี ารสรุปวา presynaptic alpha 2 function
ยังปกติใน depression แตการศึกษาดวย yohimbin ซึ่งเปน alpha 2 adrenergic receptor
antagonist พบวาเพิม่ sensitivity ของ presynaptic alpha 2 receptor ใน depression ซึง่ ขัด
แยงกับผลของ clonidine ในตอนตน จึงยังไมมกี ารสรุปแนชดั
การรักษายาวนานดวย desipramine และ amitriptyline ลด presynaptic alpha 2
receptor function การลดลงนี้คาดวาเปน secondary จาก homeostatic response ตอการ
เพิ่มขึ้นของ synaptic NE
Alpha 1 receptor up-regulation
มีการศึกษาทาง neurophysiology พบวา antidepressant อาจทํางานโดยเพิม่ การ
ตอบสนองตอ postsynaptic alpha 1 adrenergic แตสมมุติฐานนีย้ งั ไมไดทําการศึกษาอยาง
เต็มที่ในทาง clinical
Beta adrenergic receptor down - regulation
Postsynaptic beta - adrenergic receptor down - regulation เปนผลของ
antidepressant สวนมากรวมถึง ECT อยางไรก็ตามมียาที่ weak หรือ ไมมีผลตอ down regulation เชน mianserine , bupropion และ maprotiline
สารอื่นที่ทําใหเกิด down - regulation ของ beta adrenergic receptor เชน
yohimbine ไมไดผลในการ augmenting ผลของ NRIs
Propanolol ซึ่งเปน beta adrenergic receptor antagonist เกี่ยวของกับการเพิ่ม
incidence ของ depression ตรงกันขามกับ thyroid hormone ที่ ชวย up-regulate betareceptor function เปน augmenting agent ในการรักษา depression ดวยยา standard
antidepressant ดังนั้น beta- adrenergic receptor down - regulation เปน homeostatic
response ตอ action ของ antidepressant มากกวา mechanism of action ของยาโดยตรง
การกระตุน beta - adrenergic receptor เปนเวลานาน นําไปสูก ารปรับตัวใน
intracellular signal transduction pathways มีผลตอการเปลีย่ นแปลงใน receptor
expression , phosphorylation และ / หรือ subcellular distribution จนในทีสุดเปน beta adrenergic receptor down - regulation
Down - regulation ของ beta adrenergic receptors เปน most consistent effect
ของ antidepressant ทีพ่ บในการศึกษาทาง preclinical สวนในการศึกษาทาง clinical ไดพูด
ถึง down - regulation ของ alpha 2 adrenergic receptor โดย antidepressant ดวย อยาง

ไรก็ตาม down - regulation ของทั้งสอง receptors นี้ เปนการเปลีย่ นแปลงจากการรับ
chronic antidepressant มากกวา primary antidepressant mechanism of action

Interaction of Norepinephrine with other neurotransmitters and neuropeptides7
Brain neurotransmitter system เชน NE , dopamine , 5 - HT และ acetylcholine
มีผลตอกัน และควบคุมการทํางานของตัวอื่น แตละระบบยังถึงควบคุมโดย factor อื่น เชน
CRH , vasopressin , somatomedins , neuropeptide Y , cytokines , excitatory amino acid
และ N- methyl D - aspartate ( NMDA ) receptor function , และ brain neurotrophic
factors ดังนั้นสมมุติฐานของ depression และ กลไกการออกฤทธิ์ของยาจึงเกี่ยวของกับความ
ซับซอนของ CNS function และ catecholamines ก็มีบทบาทสําคัญใน depression
Interaction ของ dopamine กับ NE และ catecholamines กับ 5 - HT system เปน
สวนสําคัญของการวิจัย Noradrenergic denervation ปองกัน TCAs จากการเกิด
sensitization ของ forebrain neuron ตอ 5-HT ในการทดลองในสัตว lesion ของ 5 - HT
system เพิ่ม low agonist affinity beta - adrenergic receptor density และ NE มีผล
inhibitory 5 - HT system ผาน presynaptic heteroreceptors
CRH มีผลเพิ่ม locus ceruleus firing rate อยางฉับพลัน ถึงแมวาผลของการเพิ่ม
CRH อยางเรื้อรัง ( ที่พบใน depression ) บน noradrenergic neurons ยังไมไดแสดงโดย
ละเอียด การรักษาดวย desipramine พบวาลด CRH concentration ใน CSF
Neuropeptide Y เปน peptide อีกตัวหนึ่งซึ่งอยูรวมกับ NE ในการศึกษาผูเสียชีวิต
จากการฆาตัวตายของผูปวย depression concentration ของ neuropeptide Y
immunoreactivity ลดลงอยางชัดเจนใน frontal cortex และ caudate nucleus การรักษา
ดวย NRIs เชน desipramine ทําใหลด neuropeptide Y receptor density ที่เปนไปไดวา
เปนผลของการเพิม่ ระดับ neuropeptide Y
Somatostatin ( tetradecapeptide ) พบมากใน thalamus , amygdala และ nucleus
accubens เกี่ยวของใน NE และ dopamine neurotransmission ในผูปวย depression
แสดงถึงการลด CSF concentration ของ somatostatin โดยเปนการพบที่ nonspecific เนื่อง
จากมักลดในโรคทางจิตเวชอื่นดวย การทดลองให desipramine เปนระยะเวลานานในหนู
พบวามีผลในการเพิม่ somatostatin receptor ใน nucleus accumbens
Excitatory amino acid เชน glutamate และ aspartate ทํางานผาน NMDA และ
non- NMDA receptor โดยมีอิทธิพลตอ monoamine transmission รวมถึง dopamine
และ NE มีการวิจัยวา glutamate system มี stimulatory effect โดยตรงกับ noradrenergic
neurons8 อยางไรก็ตาม interaction ระหวาง excitatory amino acid และ NE ก็เปนสิง่ ที่
นาจะศึกษาตอไป ในการเปนสาเหตุของ depression

บทบาทของ NE ใน depression จึงควรจะแปลผลในสวนทีม่ ี interaction กับ
modulatory factors อื่นที่อาจเกี่ยวของใน depression
Effect of Norepinephrine on Intracellular Signal Transduction Pathways
Wachtel พบวา dysregulation ของ neuronal second messenger function
เกี่ยวของกับ depression โดยความผิดปกติของ major second messenger system
ใน CNS มีผลลด adenylate cyclase pathway และเพิ่ม phospholipase C pathway
activity
มีสมมุติฐานวาแม beta - adrenergic receptor มีผล down - regulated จากการ
รักษาดวย antidepressant แลวยังทําใหมกี ารเพิม่ cAMP นําไปสูการเพิ่ม signal
transduction สารทีเ่ พิม่ cAMP โดยตรงเชน กลุม phosphodiesterase inhibitors เชน
rolipram และ papaverine พบวามีฤทธิ์ antidepressant บางเล็กนอย นอกจากนี้ second
messenger pathways อื่น เชน phosphatedylinositol pathway ก็มีสวนเกี่ยวของ โดยพบ
วา inositol precursor ของ second messenger system ของ inositol phosphate ก็มี
รายงานวาใชไดผลในการรักษา depression
สรุปวาการเพิม่ cAMP levels ที่ทําใหเกิดผล antidepressant อาจเกิดผานการเพิม่
cAMP response element - binding protein ที่เพิ่ม neurotrophic factor production
Effect of Norepinephrine on Neurotrophic Factors
ในการศึกษา preclinical พบวา brain - derived neurotrophic factor และ
receptor ของมัน trkB เพิ่มขึ้นดวย ECT สวน brain - derived neurotrophic factor
mRNA ก็เพิม่ ดวยการไดรบั ยา antidepressant เปนระยะเวลานาน
กลไกการออกฤทธิ์ของ antidepressant อาจเกี่ยวของกับการเพิ่ม neurotrophins
เชน brain - derived neurotrophic factor และ neurotrophin - 3 ผลของ antidepressant
นี้อาจเนือ่ งจากความสามารถของ neurotrophins ที่เพิ่ม monoaminergic neurotransmission
และเพิ่ม survival ของ monoamine neurons
Brain derived neurotrophic factor ยังเพิม่ 5 - HT neurotransmission และปอง
กัน serotonin neurons จาก neurotoxin - induced damage สวน neurotrophin- 3 มี
similar effects กับ noradrenergic neurons
Klimek และคณะ รายงานวามีการลดจํานวนของ norepinephrine transporter site
ใน locus ceruleus ในผูปวย depression ที่เสียชีวิต เนือ่ งจากจํานวนของ transporter
sites เปน indicator ของการเปลี่ยนแปลงของ NE neurons การศึกษาของ Klimek จึง
สรุปวาอาจมีการลดจํานวนของ noradrenergic neurons ใน locus celureus ของผูปวย
depression

มีการทดลองพบวา cortical noradrenergic degeneration เกีย่ วของกับการเกิดโรค
depression และการรักษาดวย antidepressant ( imipramine ) ชวยเพิ่ม regeneration ของ
noradrenergic axons9
สรุปวา antidepressant ที่เพิม่ ระดับ NE อาจปองกัน neuronal atrophy ในสวน
cortical brain โดยเพิม่ ระดับของ nerve growth factor และตัว nerve growth factor
เองก็อาจเพิ่มฤทธิ์ของ NRIs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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New Noradrenergic Therapeutic Stategies in Depression ( Table 1 )
จากการศึกษาบทบาทของ NE ใน pathophysiology of depression บงชี้วา
1.! NE deficiency เกี่ยวของกับ depression
2.! adrenergic receptor function อาจเปลีย่ นแปลงใน depression และ
antidepressant ก็มกั เปลีย่ นแปลง receptor เหลานี้
Chronic stress อาจเปน precipitating factor ใน depression และ stress related chronic stimulation ของ locus ceruleus อาจทําใหเกิด NE depletion

