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  نیکنیحساس به استر یهارندهیو گ نیسینقش گال

 یگوشت یهادر جوجه نیاخذ غذا توسط دوپام یمرکز میدر تنظ
 

 یخداداد نای، مدلزنده یمرتض ،یمیجمال رح

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یدانشکده دامپزشک ه،یگروه علوم پا

 

 1400فروردین ماه  24 :تاریخ پذیرش، 1399بهمن ماه  25تاریخ دریافت: 
 

                                                                                                                 چکیده

 

 .شودمی اجرا مختلف یکنترل حوسط در و دهیچیپ کیهومئوستات هایسمیمکان توسط پرندگان در غذا مصرف زانیم و اشتها میتنظ :زمینۀ مطالعه

 های گوشتی نوزاد بود.های حساس به استریکنین در تنظیم مرکزی اخذ غذا توسط دوپامین در جوجهمطالعه حاضر، بررسی نقش گالیسین و گیرندههدف از : هدف

سه گروه تیمار آزمون انجام گرفت. هر آزمون از چهار گروه شامل یک گروه کنترل و  5( در ROSS 308قطعه جوجه گوشتی نر نژاد ) 240مطالعه بر روی : کارروش

(، نرمال ICVروزگی به روش تزریق داخل بطنی مغزی ) 5ها در جوجه 1قطعه جوجه به طور تصادفی قرار گرفتند. در آزمون  12ها تعداد تشکیل شده بود که در گروه

 1مشابه آزمون  3و  2های دریافت کردند. آزمون 4و 3 ،2های تیمار نانومول( را به ترتیب در گروه 40و  20، 10سالین در گروه کنترل و دوزهای مختلف دوپامین )

، 4تزریق شد. در آزمون  3نانومول( در آزمون  200و 100، 50و استریکنین ) 2نانومول( در آزمون  200و 100، 50بود به استثنای اینکه دوزهای مختلف گالیسین )

 50) ومول( در کنار تزریق همزمان دو ماده انجام شد. در آزمون نهایی دوزهای غیرمؤثر گالیسیننان 40نانومول( و دوز مؤثر دوپامین ) 100دوز غیرمؤثر استریکنین )

گیری و تحلیل دقیقه بعد از تزریق اندازه 120و  60، 30های نانومول( و ترکیبی از این دو تزریق شد. سپس میزان اخذ غذای تجمعی در زمان 10نانومول( و دوپامین )

 شد. 

نانومول  100استریکنین با دوز غیرمؤثر  ICV(. تزریق P≤05/0و گالیسین به شکل وابسته به دوز موجب کاهش اخذ غذا نسبت به گروه کنترل شدند ) دوپامین :نتایج

اخذ غذا نسبت به داری موجب کاهش (. تزریق همزمان دوزهای غیر مؤثر گالیسین و دوپامین به طور معنیP≤05/0سبب مهار هیپوفاژی القایی توسط دوپامین شد )

 (. P>05/0که هر یک از این دوزها به تنهایی اثری بر اخذ غذا نداشتند )(، در حالیP≤05/0های گوشتی شد )گروه کنترل در جوجه

رسد تداخل بین دوپامین می شود و به نظرهای حساس به استریکنین گالیسینی میانجیگری میهیپوفاژی ناشی از دوپامین احتماالً از طریق گیرنده: نهایی گیرینتیجه

 باشد.های گوشتی از نوع هم افزایی و گالیسین در سیستم اعصاب مرکزی جوجه

 (، جوجه گوشتی، دوپامین، گالیسینICVاخذ غذا، تزریق داخل بطن مغزی) :کلیدی کلمات
 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یدانشکده دامپزشک ه،یگروه علوم پا ،دلزنده یمرتض: مسئول سندهینو
 zendedel@ut.ac.ir : یکیپست الکترون

مقدمه

ضرورت با توجه به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی، 

پرندگان  درغذا  تنظیمی اخذ فیزیولوژیکهای شناخت سیستم

 به بدن اخذ غذا در . تنظیمباشدصنعتی غیر قابل چشم پوشی می

به واسطه تأثیر  و مغز در مختلفی نواحی توسط فیزیولوژیک صورت

مطالعات انجام شده در زمینه عوامل . گیردمی انجام عوامل محیطی

مرکزی مؤثر بر تنظیم اخذ غذا عمدتاً با استفاده از تزریق داخل 

های عصبی در ای میانجی( و تزریق درون هستهICVمغزی )بطن 

دخیل در  عصبی مراکز .پستانداران و پرندگان انجام گرفته است

 پایینی هایبخش پرندگان مشابه پستانداران، در در تنظیم اخذ غذا

 که (.8دارند ) ساقه مغز و بویژه در ناحیه هیپوتاالموس قرار ،مغز

داران در مهرهاخذ غذا  نظیم کنندهعصبی تمراکز  این ترینمهم

هیپوتاالموس  (، هستهArcuate Nucleus) هسته کمانیشامل 
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 هیپوتاالموس شکمی هسته، (Lateral Hypothalamus) جانبی

 و هسته پارابراکیال آمیگدال (Ventromediall Nucleusمیانی )

 (.3،32)است 

ظیم های عصبی مؤثر بر تندوپامین به عنوان یکی از میانجی

 ناحیه در موجود هایاز نورون اخذ غذا در پستانداران و پرندگان

 به واسطهدوپا که -دوپامین از متابولیت لوو .شودآزاد می میانی مغز

اثر آنزیم تیروزین هیدروکسیالز بر روی اسید آمینه تیروزین ساخته 

دوپا با اثر آنزیم -آید و در نهایت لووشود، به دست میمی

 یهاسیستم شود.دکربوکسیالز به دوپامین تبدیل میدوپا

 اثرات اند و به همین دلیلدر مغز توسعه یافته دوپامینرژیک

و محل قرارگیری  انتشار عمدتًا به و متنوع بوده دوپامین

سه این میانجی عصبی وابسته است.  سیناپسیپس هایگیرنده

شده  مسیر عمده برای سیستم دوپامینرژیک در مغز شناسایی

های باشد که نوروناست، مسیر اول مسیر نیگرواستریاتال می

 Pars) دوپامینرژیک در این مسیر از ناحیه پارس کامپکتا

Compacta) گیرند و می أجسم سیاه منش و نواحی اطراف آن در

رسند. مسیر دوم مسیر مزولیمبیک کورتیکال به جسم مخطط می

از ناحیه ونترال  ژیکهای دوپامینرباشد که در آن نورونمی

 هستهو به  گرفته أمنش( Ventral Tegmental area) تگمنتوم

، قشر جلوی پیشانی (Nucleus Accumbens) آکومبنس

(Prefrontal cortex )در  ورسند و سایر نواحی لیمبیکی می

کند. اما مسیر تنظیم رفتارهای پاداشی در مغز نقش اساسی ایفا می

باشد که از هسته کمانی و بوالر میسوم مسیر توبرواینفاندی

( Paraventricular Nucleus)های مجاور بطنی هسته

در کنترل  رسد و عمدتاً گرفته و به هیپوفیز می أهیپوتاالموس منش

های هیپوفیزی به ویژه پروالکتین ساخت و آزاد سازی هورمون

عالوه بر عملکردهای فیزیولوژیک مستقیم  (. دوپامین5دارد )نقش 

 سیناپسی در مغز هایانتقال مهار و تحریک تعدیل خود سبب

شناخته  5Dتا  1D دوپامینی گیرنده نوع 5 (. تاکنون23شود )می

 5D و 1D شامل اول دسته. شوندمی تقسیم دسته دو به اند کهشده

 Zendehdel(. 15باشند )می 4D و 2D، 3D شامل نیز دوم دسته و

نشان دادند که به دنبال تحریک گیرنده  2014و همکاران در سال 

1D یابد های گوشتی کاهش میدر مغز، مصرف غذا در جوجه

(. این در حالیست که براساس مطالعه دیگری به نظر 28،34)

در کنترل اخذ غذا در  4Dو  3Dهای دوپامینی رسد گیرندهمی

طور غیرمستقیم در  به 2Dپرندگان دخالت ندارند. اما گیرنده 

تحریک سیستم اندوکانابینوئیدی در مغز  به واسطهتنظیم اخذ غذا 

 (. 4،16،32گری دارد )های تخمگذار نقش میانجیجوجه

دارای عملکرد میانجیگری در ارتباط با  2D و 1D هایگیرنده

ی نوروترانسمیتری در مغز هاغذای القایی توسط سیستم رفتار اخذ

و همکاران در سال  Mahzouniمطالعه  مثالهستند. به عنوان 

 2D و 1D یهاها از طریق گیرندهنشان داد که متیل آمین 2016

شوند های گوشتی میدوپامینرژیک سبب کاهش اخذ غذا در جوجه

در  2019و همکاران در سال  Zendehdel(. در همین رابطه 20)

های گوشتی نشان ای در جوجهای بر روی رفتارهای تغذیهمطالعه

های نوسی سپتین/ارفانین با گیرنده 2D و 1D یهادادند که گیرنده

(N / OFQ( دارای تداخل هستند )همچنین ارتباط 33 .)

دوپامینرژیک در تنظیم اخذ غذا در  1Dو  AGABAهای گیرنده

 2018و همکاران در سال  Hashemzadeh ر مطالعهپرندگان د

 (.13نشان داده شد ) یبه خوبنیز 

گالیسین میانجی عصبی مهاری در نواحی خلفی مغز 

ای با هدف بررسی اثرات تغذیه یمطالعاتهای اخیر باشد. در سالمی

گالیسین انجام شده که بخش اعظم این مطالعات در پستانداران و 

رسد اثرات هیپوفاژیک بوده است. به نظر می بر روی مدل موش رت

القایی این میانجی عصبی در مغز ناشی از آزاد شدن گالیسین از 

های های مربوطه و اتصال آن به گیرندههای عصبی نورونپایانه

باشد که در ادامه سیناپسی میحساس به استریکنین در فضای پس

زاسیون نورون پس های کلر و هیپرپالریبه دنبال باز شدن کانال

های عصبی شود آستانه تحریک این سلولسیناپسی موجب می

رسد نقش میانجیگری (. همچنین به نظر می25،29افزایش یابد )

های افزایش سطح آستانه تحریک پذیری نورون به دنبالگالیسین 

سیناپسی و در نتیجه تأخیر در ارسال پیام گرسنگی از طریق پس

گری شود. ر حساس به استریکنین میانجیهای غیتحریک گیرنده

های غیرحساس به استریکنین نیز اثر گالیسین بر تحریک گیرنده

های های گلوتاماترژیک، به عنوان کوآگونیست گیرندهدر سیناپس

ان متیل دی آسپارتات گلوتاماترژیک شناخته شده است 

(2،28،31 .) 

دوپامین در ارتباط با وجود تداخل تنظیمی بین گالیسین و 

در مغز بویژه در بررسی مسیرهای دوپامینرژیک در مغز پستانداران 

اشاره کرد که  2009و همکاران در سال  Lidö توان به مطالعهمی

متعاقب تجویز سیستمیک مهارکننده پروتئین مسئول بازجذب 

گالیسین در مغز رت، غلظت دوپامین در هسته آکومبنس افزایش 

ویز آنتاگونیست گیرنده گالیسین یافت و این نتیجه با تج

 تر نیز نتایج مطالعه(. پیش19) )استریکنین( معکوس شد

Saul'skaya  بر روی موش رت نشان  2001و همکاران در سال
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داد که در طول دوره اخذ غذا غلظت خارج سلولی گالیسین در 

یابد. همچنین تجویز مسدودکننده هسته آکومبنس کاهش می

هسته آکومبنس سبب توقف اخذ غذای ناشی  به داخل 2Dگیرنده 

در مطالعه شود. از کاهش میزان گالیسین در این ناحیه از مغز می

دوپامینرژیک در مهار آزادسازی  1Dمیانجیگری گیرنده  حاضر

گالیسین در مغز در طول مرحله اخذ غذا نیز به اثبات رسیده است 

(27.) 

عملکردی بین وجود تداخل تنظیمی و مطالب فوق نشانگر 

باشد. اما در پستانداران میتنظیم اخذ غذا  دوپامین و گالیسین در

در ارتباط با بررسی تداخل بین دو سیستم  ایتاکنون هیچ مطالعه

دوپامینرژیک و گالیسین بر اخذ غذا در مغز جوجه انجام نگرفته 

بررسی نقش دوپامین و  با هدفمطالعه حاضر است به همین دلیل 

 تحت محرومیت غذاییبر اخذ غذا در جوجه نوزاد گوشتی  گالیسین

های حساس به استریکنین و همچنین نقش میانجیگری گیرنده

 در جوجه انجام شد.دوپامین  گالیسینی در تنظیم اخذ غذا توسط

 کار مواد و روش

قطعه جوجه خروس  240 روی مطالعه حاضر برحیوانات: 

آزمون  5د. این طرح شامل ( انجام شRoss 308یک روزه از نژاد )

گروه آزمایشی شامل یک گروه کنترل و سه  4و هر آزمون دارای 

قطعه جوجه به صورت  12گروه تیمار بود که در هر گروه تعداد 

ها تحت شرایط محیطی استاندارد تصادفی قرار داشتند. جوجه

 50±2درجه سلسیوس و رطوبتی در حدود  30±1)دمای معادل 

ساعت تاریکی( نگهداری شدند  1روشنایی و ساعت  23درصد و 

-21( و توسط جیره مناسب جوجه نوزاد گوشتی )شامل 14،22)

کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم( تهیه  2850درصد پروتئین و  20

شده از شرکت بهپرور تغذیه شدند. کلیه مراحل نگهداری، 

ها مطابق با بر روی جوجه مطالعهجابجایی، تزریق و انجام 

ستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ایاالت د

( 1996، ویرایش شده در سال 23-85متحده امریکا )شماره چاپ 

 انجام شد.

 مطالعهداروهای مورد استفاده در این داروهای مصرفی: 

شامل: دوپامین، گالیسین )آگونیست گیرنده گالیسین( و 

 به همراهاستریکنین هیدروکلرید )آنتاگونیست گیرنده گالیسین( 

( بودند. DMSOرنگ اوانس بلو و ماده دی متیل سولفوکساید )

( تهیه USA- Sigma-Aldrichاز شرکت سیگما ) کلیه داروها

ل شده سپس با شدند. داروها ابتدا در دی متیل سولفوکساید ح

صدم درصد( حاوی اوانس بلو یک دهم  NaCl 85سرم فیزیولوژی )

درصد رقیق شدند. همچنین از سرم فیزیولوژی حاوی اوانس بلو و 

DMSO (. الزم به ذکر 12) به عنوان محلول کنترل استفاده شد

با این نسبت )چهار دهم درصد( اثر  DMSOاست که محلول 

مام دوزهای به کار رفته در این (. ت6،24سمیت سلولی ندارد )

 (.28،34باشد )بر اساس مطالعات قبلی می مطالعه

 توسط هوشیار جوجه سر تزریق، جهت: ICVروش تزریق 

 باشدمی درجه 45آن با میز  نوک زاویه که اکریلیک وسیله یک

 کار میز سطح با موازی جمجمه سطح به نحوی که شد داشته نگه

پس از مقید کردن  و شده تعبیه دستگاهکلیشه  در سوراخ یک. بود

 بطن جانبی در سمت روی جمجمه روی بر بالفاصله جوجه، کلیشه

 با کلیشه و در شده ایجاد سوراخ طریق سپس از. گرفت قرار راست

 داروها و مواد سوئیس(، -هامیلتون )هامیلتونسرنگ  از استفاده

 به تنها سوزن الزم به ذکر است که سر. شدند تزریق نظر مورد

 در فرآیند این رفت و فرو جمجمه و پوست در مترمیلی 4 اندازه

 پایان در(. 26) نداشت به همراهفیزیولوژیکی  استرسها جوجه

)بر  شده یوتانایز به روش پیچاندن گردن هاجوجه نیز، مطالعه

 محل ( وM3.6،AVMAاساس دستورالعمل یوتانازی شماره 

 گروه هر در تزریقات مچنین حجمه گرفت. قرار بررسی مورد تزریق

  بود. میکرولیتر 10

در طراحی آزمون و اندازه گیری اخذ غذای تجمعی: 

در یک قفس  گروهی به صورت روز 2 به مدتها ابتدا جوجه

خوری و انفرادی که دارای دان یهاقفس سپس به و شده نگهداری

در تمام طول  منتقل شدند. ند،و مجزا بود مخصوصخوری آب

در اختیار و به میزان کافی و غذا به طور آزاد تازه آب  مطالعه

 انجام هادر جوجه روزگی 5 در ICV تزریققرار داشت.  هاجوجه

داخل بطن مغزی  در آزمون اول، به منظور بررسی اثر تزریق شد.

ها در گروه کنترل، محلول دوپامین بر اخذ غذای تجمعی به جوجه

 40و  20، 10های تیمار دوزهای مختلف دوپامین کنترل و به گروه

نانومول تزریق شد. آزمون دوم مشابه آزمون اول بود تنها با این 

تفاوت که در این آزمون به منظور بررسی اثر گالیسین بر اخذ غذای 

های تیمار به ترتیب از دوزهای ها، در گروهی در جوجهتجمع

نانومول استفاده شد. در آزمون  200و  100، 50مختلف گالیسین 

سوم اثر تزریق استریکنین بر اخذ غذای تجمعی بررسی و روش 

های تیمار به مشابه آزمون دوم بود با این تفاوت که در گروه آزمون

 200و  100، 50ین با دوزهای جای گالیسین به ترتیب از استریکن
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نانومول به روش تزریق داخل بطن مغزی استفاده شد. در آزمون 

های حساس به گری گیرندهچهارم به منظور بررسی نقش میانجی

در  استریکنین در تنظیم اخذ غذای القا شده توسط دوپامین

های تیمار به های گروه کنترل، محلول کنترل و در گروهجوجه

نانومول دوپامین و ترکیبی از  40نانومول استریکنین،  100ترتیب 

دو دارو با همان دوز تزریق شد. در آزمون پنجم نیز به منظور 

بررسی اثر متقابل دوپامین و استریکنین در گروه کنترل، محلول 

نانومول،  100های تیمار استریکنین با دوز غیرمؤثر کنترل در گروه

نومول و ترکیب دو ماده فوق )با نا 40غیرمؤثر  دوپامین با دوز

 مراحل ها تزریق شد. دردوزهای مزبور( به روش مشابه، به جوجه

 غذا از آزمون از قبل ساعت 3 به مدتها جوجه آزمون مختلف

ی انفرادی هاقفس بالفاصله بهها جوجه تزریق از بعد بودند و محروم

 رسیدست غذا و آب تازه به آزاد به صورت و شدند بازگردانده

 60 ،30 یهازمان تجمعی در اخذ غذای مقدار سپس داشتند.

 GF-6100ترازوی دیجیتال ) لهیبه وس تزریق از بعد دقیقه 120و

balance, Japan(34شد ) گیری( با دقت یک صدم گرم اندازه .

 بیان بدن وزن از درصدی به عنوان غذا اخذ الزم به ذکر است که

 حداقل به غذا اخذ میزان بر هاجوجه بین وزن تفاوت اثر تا شد

  انجام شد. 8-15برسد. کلیه مراحل انجام هر آزمون از ساعت 

ها جهت آنالیز داده حاضر در مطالعهروش ارزیابی آماری: 

به منظور تعیین وجود  واستفاده SPSS (00/16 ) نرم افزار زا

ی آزمایشی از روش تحلیل واریانس هادار میان گروهاختالف معنی

توکی  آزمون تعقیبی( و Two-Way ANOVAه )طرفدو 

(Tukey's test استفاده )ها سطح . در تمام مقایسهشد(05/0≥P )

نمودارها در نرم افزار  .دار مد نظر بودبه عنوان معیار اختالف معنی

 شد.سم ر( Sigma Plot 0/14سیگما پالت )

 نتایج

، 2، 1نمودارهای مده از مطالعه حاضر در بدست آکلیه نتایج 

 باشد. قابل مالحظه می 5و  4، 3

 40و  20در آزمون اول، متعاقب تزریق دوپامین با دوزهای 

داری نسبت به گروه ها اخذ غذا به طور معنیاننانومول در تمام زم

 ،(P≤05/0کنترل به صورت وابسته به دوز کاهش یافت )

های مختلف اثر نانومول دوپامین در زمان 10که تزریق دوز درحالی

داری بر اخذ غذا در مقایسه با گروه کنترل نداشت معنی

(05/0<P). 40دوزالزم به ذکر است که متعاقب تزریق دوپامین با 

 20داری نسبت به گروهی که دوزنانومول اخذ غذا به صورت معنی

 (. 1نمودار ( )P≤05/0نانومول دریافت کرده بودند، کاهش یافت )

نانومول در همه  50در آزمون دوم تزریق گالیسین با دوز 

داری بر اخذ غذا در مقایسه با گروه اثر معنی آزمونهای زمان

که تزریق گالیسین در دوزهای ( درحالیP>05/0کنترل نداشت )

داری اخذ غذا را به صورت نانومول( به طور معنی 200و  100باالتر )

نمودار ( )P≤05/0وابسته به دوز در هر سه دوره زمانی کاهش داد )

2.) 

 100و  50در آزمون سوم تزریق استریکنین با دوزهای 

داری بر دریافت غذا در مقایسه با گروه کنترل مول تأثیر معنینانو

دقیقه بعد از تزریق نداشت  120و  60، 30های در زمان

(05/0<P ) نانومول استریکنین به عنوان  200اما متعاقب تزریق

سیناپسی گالیسینی، اخذ غذا های پسآنتاگونیست رقابتی گیرنده

داری در به طور معنی پس از تزریق 120و  60، 30در دقایق 

 (.3نمودار ( )P≤05/0مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت )

غیرمؤثر استریکنین  دوز، در آزمون چهارم، پس از تزریق

داری در اخذ غذا در مقایسه با گروه نانومول( تغییر معنی 100)

(. P>05/0های زمانی مختلف مشاهده نشد )کنترل در دوره

نانومول توانست موجب کاهش  40همچنین دوپامین با دوز 

های داری در اخذ غذا در مقایسه با گروه کنترل در زمانمعنی

که درحالی، (P≤05/0دقیقه پس از تزریق شود ) 120و  60، 30

داری سبب تزریق همزمان استریکنین و دوپامین به طور معنی

های همه زمانکاهش اخذ غذای القایی توسط دوپامین در 

آزمایش در مقایسه با گروهی که تنها دوپامین را دریافت کرده 

( اما در مقایسه با گروهی که تنها P≤05/0بودند، شد )

داری در اخذ غذا در استریکنین دریافت کرده بودند تغییر معنی

دقیقه پس از تزریق ایجاد نکرد  120و  60، 30های زمان

(05/0<P( ) 4نمودار.) 

نتایج حاصل از آزمون پنجم نشان داد که دوزهای غیرمؤثر 

نانومول( هر کدام به  10نانومول( و دوپامین ) 50گالیسین )

داری در اخذ غذای تجمعی در مقایسه تنهایی سبب تغییر معنی

دقیقه در  120و  60، 30های زمانی با گروه کنترل در دوره

همچنین تزریق دوز غیرمؤثر (. P>05/0ها نشدند )جوجه

های داری در اخذ غذا در همه زمانگالیسین سبب تغییر معنی

آزمایش در مقایسه با گروهی که تنها دوپامین دریافت کرده 

(. همچنین تزریق توأم گالیسین و دوپامین P>05/0بودند، نشد )

های آزمایش داری در اخذ غذا در همه زمانسبب کاهش معنی
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تزریق همزمان  ( اماP≤05/0گروه کنترل شد ) در مقایسه با

دوزهای غیرمؤثر گالیسین و دوپامین باهم اخذ غذا را در مقایسه 

با گروهی که تنها دوپامین یا گالیسین دریافت کرده بودند، به 

دقیقه پس از  120و  60، 30های داری در زمانصورت معنی

 (.5نمودار ( )P≤05/0تزریق کاهش داد )

 

محلول کنترل و دوزهای مختلف دوپامین  اثر تزریق داخل بطن مغزی. 1نمودار 

در  نانومول( بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از وزن بدن 40و  20، 10)

ها ها به صورت میانگین و انحراف معیار میانگینهای نوزاد گوشتی. دادهجوجه

های دار بین گروهدهنده تفاوت معنی( نشانcو  a ،bاند. حروف نامشابه )ارائه شده

 (.P≤05/0مختلف در هر زمان است )

 

 

 

 
اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل و دوزهای مختلف . 2نمودار 

نانومول( بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از  200و  100، 50گالیسین )

صورت میانگین و انحراف معیار ها به های نوزاد گوشتی. دادهوزن بدن در جوجه

دار دهنده تفاوت معنی( نشانcو  a ،bاند. حروف نامشابه )ها ارائه شدهمیانگین

 (.P≤05/0های مختلف در هر زمان است )بین گروه
 

 

 بحث 

 در مطالعات انجام شده در ارتباط با تداخل سیستم

دوپامینرژیک و گالیسین با یکدیگر در تنظیم مرکزی اخذ غذا در 

 مطالعاتای انجام نشده است. بسیاری از جوجه تاکنون مطالعه

های مرکزی دخیل در کنترل انجام شده در ارتباط با مکانیسم

ا توجه به وجود اشتها بر روی پستانداران صورت گرفته اما ب

های یی بین پستانداران و پرندگان، شناخت مکانیسمهاتفاوت

رسد. مرکزی دخیل در کنترل اشتهای پرندگان ضروری به نظر می

طراحی شده از دوزهای  مطالعاتالزم به ذکر است که در کلیه 

ها بر اخذ غذا تحت درمانی آنتاگونیست بدون اثرگذاری مستقیم آن

ها استفاده شد که قصد مسدود کردن گیرنده ها، جهتدر جوجه

بررسی اثر تداخلی و تنظیمی آن در مورد سیستم دیگر مدنظر بوده 

است. در تزریقات همراه دوز غیرمؤثر آنتاگونیست با دوز مؤثر 

 (.20،28،34،35آگونیست سیستم مقابل استفاده شد )

ی هاطور که در قسمت نتایج ذکر شد، آنالیز آماری دادههمان

نشان داد که دوپامین سبب کاهش وابسته به دوز  مطالعهحاصل از 

شود های گوشتی میدقیقه بعد از تزریق در جوجه 120مصرف غذا تا 

های (. گزارشات حاکی از آن است که تحریک گیرنده1نمودار )

هرکدام به تنهایی  2D و 1Dهای دوپامینی به وسیله آگونیست گیرنده

تواند سبب بروز هیپوفاژی و نیز به صورت ترکیبی سبب کاهش می

در مطالعه دیگری  (. این درحالیست که18بیشتر اخذ غذا در رت شود )

ای پاسخ به اخذ غذا تزریق داخل بطنی دوپامین به طور قابل مالحظه

حاضر، و اما همسو با نتایج مطالعه  (7) دهدها کاهش میرا در جوجه

Zendehdel  نشان دادند که تزریق  2014و همکاران در سالICV 

( سبب کاهش اخذ غذا در L-DOPAدوپا )-دوز مؤثر دوپامین و لوو

 (. اگرچه در16،34های گوشتی محروم از غذا شده است )جوجه

 اخذ بر داریاثر معنی هیچ دوز مؤثر دوپامین دیگری تزریق مطالعه

 یدسترستغذیه آزاد  به که بوقلمون و رنلگهو های نژادمرغ غذای

رسد که نتایج (. در این رابطه به نظر می9،10نداشته است ) اند،داشته

، دوپامین در نژادهای ICVمتفاوت و متناقض در ارتباط با اثر تزریق 

 لیبه دلتخمگذار و بوقلمون در مقایسه با نژاد گوشتی احتمااًل 

ای موجود بین نژادهای مختلف پرندگان های ژنتیکی زمینهتفاوت

های عصبی و تواند سبب بروز عملکرد متفاوت میانجیباشد که میمی

مسیرهای مغزی دخیل در تنظیم رفتارهای فیزیولوژیک در این نژادها 

های سنی و شود. البته توجه به این نکته نیز مهم است که تفاوت

دالیلی برای مشاهدات متفاوت در پرندگان  جنسی نیز ممکن است

 باشد. 
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اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل و دوزهای مختلف استریکنین . 3نمودار 

نانومول( بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از وزن بدن در  200و  100، 50)

ها ارائه نها به صورت میانگین و انحراف معیار میانگیهای نوزاد گوشتی. دادهجوجه

های مختلف در دار بین گروهدهنده تفاوت معنی( نشانb,aاند. حروف نامشابه )شده

 (.P≤05/0هر زمان است )
 

 

نانومول(،  100اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل، استریکنین ). 4نمودار 

از ها بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی نانومول( و تزریق توأم آن 40دوپامین )

ها به صورت میانگین و انحراف معیار های نوزاد گوشتی. دادهوزن بدن در جوجه

دار بین دهنده تفاوت معنی( نشانa,bاند. حروف نامشابه )ها ارائه شدهمیانگین

 .(P≤05/0های مختلف در هر زمان است )گروه

 

 

نانومول(،  50اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل، گالیسین ). 5نمودار 

ها بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از نانومول( و تزریق توأم آن 10دوپامین )

ها به صورت میانگین و انحراف معیار های نوزاد گوشتی. دادهوزن بدن در جوجه

دار بین دهنده تفاوت معنی( نشانa,bاند. حروف نامشابه )ها ارائه شدهمیانگین

  (.P≤05/0ن است )های مختلف در هر زماگروه

آمینواسید  ICVهمچنین مطالعه حاضر نشان داد که تزریق 

شود و های گوشتی سبب کاهش اخذ غذا میگالیسین در جوجه

بالعکس تزریق استریکنین سبب بروز اثرات هیپرفاژیک در این 

به شواهد موجود از مطالعات با توجه  (.2،3نمودار ) شودها میجوجه

ای گالیسین در مغز عمدتًا گذشته بر روی پستانداران، اثرات تغذیه

 شودگری میهای حساس به استریکنین میانجیاز طریق گیرنده

و  Shohrehهای (. همچنین نتایج مطالعه حاضر با یافته17)

که ثبت هیپوفاژی متعاقب تجویز درون  2014همکاران در سال 

روزه بود، همخوانی  21های گوشتی غزی گالیسین در جوجهبطن م

رسد ( در ارتباط با مکانیسم موجود در این زمینه به نظر می28دارد )

 به واسطهکه اثرات هیپوفاژیک القایی این میانجی عصبی در مغز 

های های عصبی و اتصال آن به گیرندهآزاد شدن گالیسین از پایانه

شود گری میضای پس سیناپسی میانجیحساس به استریکنین در ف

که در ادامه موجب هیپرپالریزاسیون نورون پس سیناپسی بدلیل باز 

های شدن کانال کلر و افزایش حد آستانه تحریک در این سلول

اند که (. همچنین مطالعات نشان داده1،25،28شود )عصبی می

ARC تری برای اثر کاهش اشتهای ناشی از گالیسینمحل حساس 

 VMHهای هیپوتاالموسی از جمله هسته در مقایسه با دیگر هسته

(. هسته 32( است )PVNو هسته مجاور بطنی هیپوتاالموس )

ARC ی تنظیم اشتها هانقش مهمی در انسجام بخشیدن به سیگنال

های محیطی مرتبط با کنترل که بسیاری از سیگنالدارد به طوری

مغزی است ابتدا  -فاقد سد خونیی میانی که ی تیغهاشتها از ناحیه

های شوند و سپس از آنجا توسط نورونی قوسی میوارد هسته

هایی را به سایر ی اشتها سیگنالمهارکننده و تحریک کننده

( ارسال VMHو  LHهای های هیپوتاالموس )از قبیل هستههسته

رسد که احتماالً (. لذا این فرضیه به ذهن می28،29،32کنند )می

اقب تزریق داخل بطن مغزی گالیسین در ناحیه بطن جانبی این متع

های مغز در حال گردش است در ماده توسط مایعی که در بطن

قرار گرفته و با اثر بر دستجات نورونی مستقر  ARCاختیار هسته 

سبب بروز اثرات  NPY/AgRPو یا  POMC/CARTدر این هسته 

منظور اثبات این فرضیه (، اگرچه به 32شود)کاهشی در اخذ غذا می

 و مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.  به بررسی دقیق

گری های مطالعه حاضر حاکی از وجود عملکرد میانجییافته

های حساس به استریکنین در هیپوفاژی القایی توسط گیرنده

( که بر 4نمودار باشد )های نژاد گوشتی میدوپامین در جوجه

ای آن را به ثبت اساس اطالعات نویسندگان تاکنون هیچ مطالعه

افزایی بین دوپامین و نرسانده است و همچنین عملکرد هم

های جدید این مطالعه در پرندگان گالیسین یکی دیگر از یافته
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باشد. اما در همین راستا و در حمایت از نتایج حاصل از مطالعه می

نشان دادند که  2005و همکاران در سال  Molander، حاضر

تجویز استریکنین در موش رت نر سبب کاهش سطوح دوپامین در 

با توجه به این نکته که سیستم  (21مسیر مزولیمبیک شده است )

های دوپامینرژیک دوپامینرژیک به صورت مستقیم از طریق گیرنده

در تنظیم  ( با تحریک مراکز پاداش مغزی3،15،20موجود در مغز )

ای نقش دارد، اخذ غذا و حاالت روحی مؤثر بر بروز رفتارهای تغذیه

های گالیسینی در رفتارهای گری گیرندهحضور میانجی

(. 30رسد )فیزیولوژیک ناشی از ترشح دوپامین منطقی به نظر می

و همکاران در سال  Lidöمطالعه ، مطالعه حاضرهمسو با نتایج 

شان داد که متعاقب تجویز مهارکننده بر روی موش رت ن 2009

بازجذب گالیسین غلظت دوپامین مغز در هسته آکومبنس افزایش 

متعاقب تجویز  مطالعه حاضریافت. این درحالی بود که در 

آنتاگونیست گیرنده گالیسین اثر افزایشی غلظت دوپامین در مغز 

ی گرتواند حاکی از اثرات میانجی(. این شواهد می19معکوس شد )

های گالیسینی حساس به استریکنین در تنظیم ترشح گیرنده

دوپامین و در نتیجه کنترل رفتارهای ناشی از آزادسازی این 

میانجی عصبی در مغز باشد که نتایج مطالعه حاضر را تقویت 

و همکاران در سال  Ericsonکه  ایمطالعهکند. بعالوه در می

های درونزاد ریق آگونیستبر روی موش رت انجام دادند، تز 2009

گالیسین )تورین و بتاآالنین( سبب افزایش ترشح دوپامین در 

(. لذا وجود تداخل تنظیمی و 11شده است )هسته آکومبنس 

عملکردی بین دوپامین و اسید آمینه گالیسین بسیار محتمل بوده 

های حاصل از مطالعه حاضر این فرضیه و نتایج حاصل از و یافته

کند. را تقویت می 2009و همکاران در سال  Ericsonمطالعه 

، دوپامین و گالیسین به صورت وابسته مطالعه حاضراساس نتایج بر

شوند. از های گوشتی میبه دوز سبب کاهش اخذ غذا در جوجه

سوی دیگر احتماالً تداخل تنظیمی و عملکردی این دو میانجی 

ه و از طریق عصبی از نوع سینرژیستیک و یا هم افزایی بود

 شود.گری میهای حساس به استریکنین گالیسینی میانجیگیرنده

 یسپاسگزار

با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  مطالعهاین 

انجام شده و مؤلفین تقدیر و تشکر خود را از این معاونت اعالم 

 دارند.می
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Abstract 
BACKGROUND: The regulation of appetite and food intake in birds are implemented as complex homeostatic 

mechanisms at different levels of control. 

OBJECTIVES: The current research aimed to investigate the effects of glycine and strychnine-sensitive receptors on 

food intake induced with dopamine in neonatal broiler-type chickens.  

METHODS: This study was conducted in five experiments (each consisting of four treatment groups with 12 birds). In 

experiment 1, chickens in the control group received intracerebroventricular (ICV) injection of saline (with 0.1 % 

Evans Blue) and different doses of dopamine (10, 20, and 40 nmol) in treatments groups 2-4, respectively. Experiments 

2 and 3 were designed similar to the experiment 1 except for the fact that chickens received different doses of glycine 

(50, 100, and 200 nmol) and strychnine (50, 100, and 200 nmol) instead of dopamine. Experiment 4 was performed to 

investigate the mediatory role of strychnine (100 nmol) on food intake induced with dopamine (40 nmol). Moreover, 

experiment 5 investigated the interaction between non-effective doses of glycine (50 nmol) and dopamine (10 nmol) 

and their interplay on food intake. Afterwards, cumulative food intake based on bodyweight percentage (BW %) was 

measured at 30, 60, and 120 minutes after the injection. 

RESULTS: The obtained findings revealed that effective doses of dopamine and glycine dose-dependently induced 

hypophagia in neonatal meat-type chickens (P≤0.05). In addition, injection of strychnine increased food intake and 

also inhibited the hypophagic effect induced by dopamine (P≤0.05). Furthermore, co-administration of non-effective 

doses of glycine and dopamine significantly decreased food intake compared to the groups which only received 

dopamine or glycine (P≤0.05). 

CONCLUSIONS: Our findings suggested that strychnine-sensitive receptors may have a mediatory role in food intake 

induced by dopamine. Additionally, it seems that glycine and dopamine probably have synergistic effects on food 

intake control in neonatal meat-type chickens. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Treatment groups 1-5.  

Figure 1. Effects of intracerebroventricular injection of the control solution and dopamine (10, 20, and 40 nmol) on cumulative food intake in 

chickens. Different letters (a, b, and c) represent significant differences between the treatments at each time (P≤ 0.05). 
Figure 2. Effects of intracerebroventricular injection of the control solution and different levels of the glycine (50, 100, and 200 nmol) on cumulative 

food intake (gr/100 gr BW) in chickens. Different letters (a, b, and c) represent significant differences between the treatments at each time (P≤ 0.05). 

Figure 3. Effects of intracerebroventricular injection of the control solution and strychnine (50, 100, and 200 nmol) on cumulative food intake 
(gr/100 gr BW) in chickens. Different letters (a and b) represent significant differences between the treatments at each time (P≤ 0.05). 

Figure 4. Effects of ICV injection of strychnine (100 nmol), dopamine (40 nmol), and their combination on cumulative food intake (gr/100gr BW) 

in chickens. Different letters (a, b) represent significant differences between the treatments at each time (P≤ 0.05). 
Figure 5. Effects of ICV injection of glycine (50 nmol), dopamine (10 nmol), and their combination on cumulative food intake (gr/100gr BW) in 

chickens. Different letters (a, b) represent significant differences between the treatments at each time (P≤ 0.05).  
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