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چکیده
زمینۀ مطالعه :تنظیم اشتها و میزان مصرف غذا در پرندگان توسط مکانیسمهای هومئوستاتیک پیچیده و در سطوح کنترلی مختلف اجرا میشود.
هدف :هدف از مطالعه حاضر ،بررسی نقش گالیسین و گیرنده های حساس به استریکنین در تنظیم مرکزی اخذ غذا توسط دوپامین در جوجههای گوشتی نوزاد بود.
روشکار :مطالعه بر روی  240قطعه جوجه گوشتی نر نژاد ( )ROSS 308در  5آزمون انجام گرفت .هر آزمون از چهار گروه شامل یک گروه کنترل و سه گروه تیمار
تشکیل شده بود که در گروهها تعداد  12قطعه جوجه به طور تصادفی قرار گرفتند .در آزمون  1جوجهها در  5روزگی به روش تزریق داخل بطنی مغزی ( ،)ICVنرمال
سالین در گروه کنترل و دوزهای مختلف دوپامین ( 20 ،10و  40نانومول) را به ترتیب در گروههای تیمار  3 ،2و 4دریافت کردند .آزمونهای  2و  3مشابه آزمون 1
بود به استثنای اینکه دوزهای مختلف گالیسین (100 ،50و  200نانومول) در آزمون  2و استریکنین (100 ،50و  200نانومول) در آزمون  3تزریق شد .در آزمون ،4
دوز غیرمؤثر استریکنین ( 100نانومول) و دوز مؤثر دوپامین ( 40نان ومول) در کنار تزریق همزمان دو ماده انجام شد .در آزمون نهایی دوزهای غیرمؤثر گالیسین (50
نانومول) و دوپامین ( 10نانومول) و ترکیبی از این دو تزریق شد .سپس میزان اخذ غذای تجمعی در زمانهای  60 ،30و  120دقیقه بعد از تزریق اندازهگیری و تحلیل
شد.
نتایج :دوپامین و گالیسین به شکل وابسته به دوز موجب کاهش اخذ غذا نسبت به گروه کنترل شدند ( .)P≥0/05تزریق  ICVاستریکنین با دوز غیرمؤثر  100نانومول
سبب مهار هیپوفاژی القایی توسط دوپامین شد ( .)P≥0/05تزریق همزمان دوزهای غیر مؤثر گالیسین و دوپامین به طور معنیداری موجب کاهش اخذ غذا نسبت به
گروه کنترل در جوجههای گوشتی شد ( ،)P≥0/05در حالی که هر یک از این دوزها به تنهایی اثری بر اخذ غذا نداشتند (.)P<0/05
نتیجهگیری نهایی :هیپوفاژی ناشی از دوپامین احتما ًال از طریق گیرندههای حساس به استریکنین گالیسینی میانجیگری میشود و به نظر میرسد تداخل بین دوپامین
و گالیسین در سیستم اعصاب مرکزی جوجههای گوشتی از نوع هم افزایی باشد.
کلمات کلیدی :اخذ غذا ،تزریق داخل بطن مغزی( ،)ICVجوجه گوشتی ،دوپامین ،گالیسین
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
با توجه به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی ،ضرورت
شناخت سیستمهای فیزیولوژیک تنظیمی اخذ غذا در پرندگان
صنعتی غیر قابل چشم پوشی میباشد .تنظیم اخذ غذا در بدن به
صورت فیزیولوژیک توسط نواحی مختلفی در مغز و به واسطه تأثیر
عوامل محیطی انجام میگیرد .مطالعات انجام شده در زمینه عوامل
مرکزی مؤثر بر تنظیم اخذ غذا عمدتاً با استفاده از تزریق داخل

بطن مغزی ( )ICVو تزریق درون هستهای میانجیهای عصبی در
پستانداران و پرندگان انجام گرفته است .مراکز عصبی دخیل در
تنظیم اخذ غذا در پرندگان مشابه پستانداران ،در بخشهای پایینی
مغز ،ساقه مغز و بویژه در ناحیه هیپوتاالموس قرار دارند ( .)8که
مهمترین این مراکز عصبی تنظیم کننده اخذ غذا در مهرهداران
شامل هسته کمانی ( ،)Arcuate Nucleusهسته هیپوتاالموس
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جانبی ( ،)Lateral Hypothalamusهسته هیپوتاالموس شکمی
میانی ( )Ventromediall Nucleusو هسته پارابراکیال آمیگدال
است (.)3،32
دوپامین به عنوان یکی از میانجیهای عصبی مؤثر بر تنظیم
اخذ غذا در پستانداران و پرندگان از نورونهای موجود در ناحیه
مغز میانی آزاد میشود .دوپامین از متابولیت لوو-دوپا که به واسطه
اثر آنزیم تیروزین هیدروکسیالز بر روی اسید آمینه تیروزین ساخته
میشود ،به دست میآید و در نهایت لوو-دوپا با اثر آنزیم
دوپادکربوکسیالز به دوپامین تبدیل میشود .سیستمهای
دوپامینرژیک در مغز توسعه یافتهاند و به همین دلیل اثرات
دوپامین متنوع بوده و عمدت ًا به انتشار و محل قرارگیری
گیرندههای پسسیناپسی این میانجی عصبی وابسته است .سه
مسیر عمده برای سیستم دوپامینرژیک در مغز شناسایی شده
است ،مسیر اول مسیر نیگرواستریاتال میباشد که نورونهای
دوپامینرژیک در این مسیر از ناحیه پارس کامپکتا ( Pars
 )Compactaو نواحی اطراف آن در جسم سیاه منشأ میگیرند و
به جسم مخطط میرسند .مسیر دوم مسیر مزولیمبیک کورتیکال
میباشد که در آن نورونهای دوپامینرژیک از ناحیه ونترال
تگمنتوم ( )Ventral Tegmental areaمنشأ گرفته و به هسته
آکومبنس ( ،)Accumbens Nucleusقشر جلوی پیشانی
( )Prefrontal cortexو سایر نواحی لیمبیکی میرسند و در
تنظیم رفتارهای پاداشی در مغز نقش اساسی ایفا میکند .اما مسیر
سوم مسیر توبرواینفاندیبوالر میباشد که از هسته کمانی و
هستههای مجاور بطنی ()Paraventricular Nucleus
هیپوتاالموس منشأ گرفته و به هیپوفیز میرسد و عمدت ًا در کنترل
ساخت و آزاد سازی هورمونهای هیپوفیزی به ویژه پروالکتین
نقش دارد ( .)5دوپامین عالوه بر عملکردهای فیزیولوژیک مستقیم
خود سبب تعدیل تحریک و مهار انتقالهای سیناپسی در مغز
میشود ( .)23تاکنون  5نوع گیرنده دوپامینی  D1تا  D5شناخته
شدهاند که به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول شامل  D1و D5
و دسته دوم نیز شامل  D3 ،D2و  D4میباشند (Zendehdel .)15
و همکاران در سال  2014نشان دادند که به دنبال تحریک گیرنده
 D1در مغز ،مصرف غذا در جوجههای گوشتی کاهش مییابد
( .)28،34این در حالیست که براساس مطالعه دیگری به نظر
میرسد گیرندههای دوپامینی  D3و  D4در کنترل اخذ غذا در
پرندگان دخالت ندارند .اما گیرنده  D2به طور غیرمستقیم در
تنظیم اخذ غذا به واسطه تحریک سیستم اندوکانابینوئیدی در مغز
جوجههای تخمگذار نقش میانجیگری دارد (.)4،16،32
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گیرندههای  D1و  D2دارای عملکرد میانجیگری در ارتباط با
رفتار اخذ غذای القایی توسط سیستمهای نوروترانسمیتری در مغز
هستند .به عنوان مثال مطالعه  Mahzouniو همکاران در سال
 2016نشان داد که متیل آمینها از طریق گیرندههای  D1و D2
دوپامینرژیک سبب کاهش اخذ غذا در جوجههای گوشتی میشوند
( .)20در همین رابطه  Zendehdelو همکاران در سال  2019در
مطالعهای بر روی رفتارهای تغذیهای در جوجههای گوشتی نشان
دادند که گیرندههای  D1و  D2با گیرندههای نوسی سپتین/ارفانین
( )N / OFQدارای تداخل هستند ( .)33همچنین ارتباط
گیرندههای  GABAAو  D1دوپامینرژیک در تنظیم اخذ غذا در
پرندگان در مطالعه  Hashemzadehو همکاران در سال 2018
نیز به خوبی نشان داده شد (.)13
گالیسین میانجی عصبی مهاری در نواحی خلفی مغز
میباشد .در سالهای اخیر مطالعاتی با هدف بررسی اثرات تغذیهای
گالیسین انجام شده که بخش اعظم این مطالعات در پستانداران و
بر روی مدل موش رت بوده است .به نظر میرسد اثرات هیپوفاژیک
القایی این میانجی عصبی در مغز ناشی از آزاد شدن گالیسین از
پایانههای عصبی نورونهای مربوطه و اتصال آن به گیرندههای
حساس به استریکنین در فضای پسسیناپسی میباشد که در ادامه
به دنبال باز شدن کانالهای کلر و هیپرپالریزاسیون نورون پس
سیناپسی موجب میشود آستانه تحریک این سلولهای عصبی
افزایش یابد ( .)25،29همچنین به نظر میرسد نقش میانجیگری
گالیسین به دنبال افزایش سطح آستانه تحریک پذیری نورونهای
پس سیناپسی و در نتیجه تأخیر در ارسال پیام گرسنگی از طریق
تحریک گیرندههای غیر حساس به استریکنین میانجیگری شود.
اثر گالیسین بر تحریک گیرندههای غیرحساس به استریکنین نیز
در سیناپسهای گلوتاماترژیک ،به عنوان کوآگونیست گیرندههای
ان متیل دی آسپارتات گلوتاماترژیک شناخته شده است
(.)2،28،31
در ارتباط با وجود تداخل تنظیمی بین گالیسین و دوپامین
در مغز بویژه در بررسی مسیرهای دوپامینرژیک در مغز پستانداران
میتوان به مطالعه  Lidöو همکاران در سال  2009اشاره کرد که
متعاقب تجویز سیستمیک مهارکننده پروتئین مسئول بازجذب
گالیسین در مغز رت ،غلظت دوپامین در هسته آکومبنس افزایش
یافت و این نتیجه با تجویز آنتاگونیست گیرنده گالیسین
(استریکنین) معکوس شد ( .)19پیشتر نیز نتایج مطالعه
 Saul'skayaو همکاران در سال  2001بر روی موش رت نشان
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داد که در طول دوره اخذ غذا غلظت خارج سلولی گالیسین در
هسته آکومبنس کاهش مییابد .همچنین تجویز مسدودکننده
گیرنده  D2به داخل هسته آکومبنس سبب توقف اخذ غذای ناشی
از کاهش میزان گالیسین در این ناحیه از مغز میشود .در مطالعه
حاضر میانجیگری گیرنده  D1دوپامینرژیک در مهار آزادسازی
گالیسین در مغز در طول مرحله اخذ غذا نیز به اثبات رسیده است
(.)27

شدند .داروها ابتدا در دی متیل سولفوکساید حل شده سپس با
سرم فیزیولوژی ( 85 NaClصدم درصد) حاوی اوانس بلو یک دهم
درصد رقیق شدند .همچنین از سرم فیزیولوژی حاوی اوانس بلو و
 DMSOبه عنوان محلول کنترل استفاده شد ( .)12الزم به ذکر
است که محلول  DMSOبا این نسبت (چهار دهم درصد) اثر
سمیت سلولی ندارد ( .)6،24تمام دوزهای به کار رفته در این
مطالعه بر اساس مطالعات قبلی میباشد (.)28،34

مطالب فوق نشانگر وجود تداخل تنظیمی و عملکردی بین
دوپامین و گالیسین در تنظیم اخذ غذا در پستانداران میباشد .اما
تاکنون هیچ مطالعهای در ارتباط با بررسی تداخل بین دو سیستم
دوپامینرژیک و گالیسین بر اخذ غذا در مغز جوجه انجام نگرفته
است به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش دوپامین و
گالیسین بر اخذ غذا در جوجه نوزاد گوشتی تحت محرومیت غذایی
و همچنین نقش میانجیگری گیرندههای حساس به استریکنین
گالیسینی در تنظیم اخذ غذا توسط دوپامین در جوجه انجام شد.

روش تزریق  :ICVجهت تزریق ،سر جوجه هوشیار توسط

مواد و روش کار
حیوانات :مطالعه حاضر بر روی  240قطعه جوجه خروس
یک روزه از نژاد ( )Ross 308انجام شد .این طرح شامل  5آزمون
و هر آزمون دارای  4گروه آزمایشی شامل یک گروه کنترل و سه
گروه تیمار بود که در هر گروه تعداد  12قطعه جوجه به صورت
تصادفی قرار داشتند .جوجهها تحت شرایط محیطی استاندارد
(دمای معادل  30±1درجه سلسیوس و رطوبتی در حدود 50±2
درصد و  23ساعت روشنایی و  1ساعت تاریکی) نگهداری شدند
( )14،22و توسط جیره مناسب جوجه نوزاد گوشتی (شامل -21
 20درصد پروتئین و  2850کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم) تهیه
شده از شرکت بهپرور تغذیه شدند .کلیه مراحل نگهداری،
جابجایی ،تزریق و انجام مطالعه بر روی جوجهها مطابق با
د ستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ایاالت
متحده امریکا (شماره چاپ  ،23-85ویرایش شده در سال )1996
انجام شد.
داروهای مصرفی :داروهای مورد استفاده در این مطالعه
شامل :دوپامین ،گالیسین (آگونیست گیرنده گالیسین) و
استریکنین هیدروکلرید (آنتاگونیست گیرنده گالیسین) به همراه
رنگ اوانس بلو و ماده دی متیل سولفوکساید ( )DMSOبودند.
کلیه داروها از شرکت سیگما ( )Sigma-Aldrich -USAتهیه

یک وسیله اکریلیک که زاویه نوک آن با میز  45درجه میباشد
نگه داشته شد به نحوی که سطح جمجمه موازی با سطح میز کار
بود .یک سوراخ در کلیشه دستگاه تعبیه شده و پس از مقید کردن
جوجه ،کلیشه بالفاصله بر روی جمجمه روی بطن جانبی در سمت
راست قرار گرفت .سپس از طریق سوراخ ایجاد شده در کلیشه و با
استفاده از سرنگ هامیلتون (هامیلتون -سوئیس) ،داروها و مواد
مورد نظر تزریق شدند .الزم به ذکر است که سر سوزن تنها به
اندازه  4میلیمتر در پوست و جمجمه فرو رفت و این فرآیند در
جوجهها استرس فیزیولوژیکی به همراه نداشت ( .)26در پایان
مطالعه نیز ،جوجهها به روش پیچاندن گردن یوتانایز شده (بر
اساس دستورالعمل یوتانازی شماره  )AVMA،M3.6و محل
تزریق مورد بررسی قرار گرفت .همچنین حجم تزریقات در هر گروه
 10میکرولیتر بود.
طراحی آزمون و اندازه گیری اخذ غذای تجمعی :در
ابتدا جوجهها به مدت  2روز به صورت گروهی در یک قفس
نگهداری شده و سپس به قفسهای انفرادی که دارای دانخوری و
آبخوری مخصوص و مجزا بودند ،منتقل شدند .در تمام طول
مطالعه آب تازه و غذا به طور آزاد و به میزان کافی در اختیار
جوجهها قرار داشت .تزریق  ICVدر  5روزگی در جوجهها انجام
شد .در آزمون اول ،به منظور بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی
دوپامین بر اخذ غذای تجمعی به جوجهها در گروه کنترل ،محلول
کنترل و به گروههای تیمار دوزهای مختلف دوپامین  20 ،10و 40
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
تجمعی در جوجهها ،در گروههای تیمار به ترتیب از دوزهای
مختلف گالیسین  100 ،50و  200نانومول استفاده شد .در آزمون
سوم اثر تزریق استریکنین بر اخذ غذای تجمعی بررسی و روش
آزمون مشابه آزمون دوم بود با این تفاوت که در گروههای تیمار به
جای گالیسین به ترتیب از استریکنین با دوزهای  100 ،50و 200
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نانومول به روش تزریق داخل بطن مغزی استفاده شد .در آزمون
چهارم به منظور بررسی نقش میانجیگری گیرندههای حساس به
استریکنین در تنظیم اخذ غذای القا شده توسط دوپامین در
جوجههای گروه کنترل ،محلول کنترل و در گروههای تیمار به
ترتیب  100نانومول استریکنین 40 ،نانومول دوپامین و ترکیبی از
دو دارو با همان دوز تزریق شد .در آزمون پنجم نیز به منظور
بررسی اثر متقابل دوپامین و استریکنین در گروه کنترل ،محلول
کنترل در گروههای تیمار استریکنین با دوز غیرمؤثر  100نانومول،
دوپامین با دوز غیرمؤثر  40نانومول و ترکیب دو ماده فوق (با
دوزهای مزبور) به روش مشابه ،به جوجهها تزریق شد .در مراحل
مختلف آزمون جوجهها به مدت  3ساعت قبل از آزمون از غذا
محروم بودند و بعد از تزریق جوجهها بالفاصله به قفسهای انفرادی
بازگردانده شدند و به صورت آزاد به آب تازه و غذا دسترسی
داشتند .سپس مقدار اخذ غذای تجمعی در زمانهای 60 ،30
و 120دقیقه بعد از تزریق به وسیله ترازوی دیجیتال ( GF-6100
 )balance, Japanبا دقت یک صدم گرم اندازهگیری شد (.)34
الزم به ذکر است که اخذ غذا به عنوان درصدی از وزن بدن بیان
شد تا اثر تفاوت وزن بین جوجهها بر میزان اخذ غذا به حداقل
برسد .کلیه مراحل انجام هر آزمون از ساعت  8-15انجام شد.
روش ارزیابی آماری :در مطالعه حاضر جهت آنالیز دادهها
از نرم افزار  )16/00( SPSSاستفاده و به منظور تعیین وجود
اختالف معنیدار میان گروههای آزمایشی از روش تحلیل واریانس
دو طرفه ( )Two-Way ANOVAو آزمون تعقیبی توکی
( )Tukey's testاستفاده شد .در تمام مقایسهها سطح ()P≥0/05
به عنوان معیار اختالف معنیدار مد نظر بود .نمودارها در نرم افزار
سیگما پالت ( )Sigma Plot 14/0رسم شد.

نتایج
کلیه نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر در نمودارهای ،2 ،1
 4 ،3و  5قابل مالحظه میباشد.
در آزمون اول ،متعاقب تزریق دوپامین با دوزهای  20و 40
نانومول در تمام زمانها اخذ غذا به طور معنیداری نسبت به گروه
کنترل به صورت وابسته به دوز کاهش یافت (،)P≥0/05
درحالیکه تزریق دوز  10نانومول دوپامین در زمانهای مختلف اثر
معنیداری بر اخذ غذا در مقایسه با گروه کنترل نداشت
(.)P<0/05الزم به ذکر است که متعاقب تزریق دوپامین با دوز40
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نانومول اخذ غذا به صورت معنیداری نسبت به گروهی که دوز20
نانومول دریافت کرده بودند ،کاهش یافت (( )P≥0/05نمودار .)1
در آزمون دوم تزریق گالیسین با دوز  50نانومول در همه
زمانهای آزمون اثر معنیداری بر اخذ غذا در مقایسه با گروه
کنترل نداشت ( )P<0/05درحالیکه تزریق گالیسین در دوزهای
باالتر ( 100و  200نانومول) به طور معنیداری اخذ غذا را به صورت
وابسته به دوز در هر سه دوره زمانی کاهش داد (( )P≥0/05نمودار
.)2
در آزمون سوم تزریق استریکنین با دوزهای  50و 100
نانومول تأثیر معنی داری بر دریافت غذا در مقایسه با گروه کنترل
در زمانهای  60 ،30و  120دقیقه بعد از تزریق نداشت
( )P<0/05اما متعاقب تزریق  200نانومول استریکنین به عنوان
آنتاگونیست رقابتی گیرندههای پس سیناپسی گالیسینی ،اخذ غذا
در دقایق  60 ،30و  120پس از تزریق به طور معنیداری در
مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (( )P≥0/05نمودار .)3
در آزمون چهارم ،پس از تزریق ،دوز غیرمؤثر استریکنین
( 100نانومول) تغییر معنی داری در اخذ غذا در مقایسه با گروه
کنترل در دوره های زمانی مختلف مشاهده نشد (.)P<0/05
همچنین دوپامین با دوز  40نانومول توانست موجب کاهش
معنی داری در اخذ غذا در مقایسه با گروه کنترل در زمانهای
 60 ،30و  120دقیقه پس از تزریق شود ( ،)P≥0/05درحالیکه
تزریق همزمان استریکنین و دوپامین به طور معنیداری سبب
کاهش اخذ غذای القایی توسط دوپامین در همه زمانهای
آزمایش در مقایسه با گروهی که تنها دوپامین را دریافت کرده
بودند ،شد ( ) P≥0/05اما در مقایسه با گروهی که تنها
استریکنین دریافت کرده بودند تغییر معنیداری در اخذ غذا در
زمانهای  60 ،30و  120دقیقه پس از تزریق ایجاد نکرد
(( )P<0/05نمودار .)4
نتایج حاصل از آزمون پنجم نشان داد که دوزهای غیرمؤثر
گالیسین ( 50نانومول) و دوپامین ( 10نانومول) هر کدام به
تنهایی سبب تغییر معنی داری در اخذ غذای تجمعی در مقایسه
با گروه کنترل در دورههای زمانی  60 ،30و  120دقیقه در
جوجهها نشدند ( .)P<0/05همچنین تزریق دوز غیرمؤثر
گالیسین سبب تغییر معنی داری در اخذ غذا در همه زمانهای
آزمایش در مقایسه با گروهی که تنها دوپامین دریافت کرده
بودند ،نشد ( .) P<0/05همچنین تزریق توأم گالیسین و دوپامین
سبب کاهش معنی داری در اخذ غذا در همه زمانهای آزمایش
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در مقایسه با گروه کنترل شد ( )P≥0/05اما تزریق همزمان
دوزهای غیرمؤثر گالیسین و دوپامین باهم اخذ غذا را در مقایسه
با گروهی که تنها دوپامین یا گالیسین دریافت کرده بودند ،به
صورت معنیداری در زمانهای  60 ،30و  120دقیقه پس از
تزریق کاهش داد (( )P≥0/05نمودار .)5

نمودار  .1اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل و دوزهای مختلف دوپامین
( 20 ،10و  40نانومول) بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از وزن بدن در
جوجههای نوزاد گوشتی .دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار میانگینها
ارائه شدهاند .حروف نامشابه ( b ،aو  )cنشاندهنده تفاوت معنیدار بین گروههای
مختلف در هر زمان است (.)P≥0/05

نمودار  .2اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل و دوزهای مختلف
گالیسین ( 100 ،50و  200نانومول) بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از
وزن بدن در جوجههای نوزاد گوشتی .دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار
میانگینها ارائه شدهاند .حروف نامشابه ( b ،aو  )cنشاندهنده تفاوت معنیدار
بین گروههای مختلف در هر زمان است (.)P≥0/05

بحث
در مطالعات انجام شده در ارتباط با تداخل سیستم
دوپامینرژیک و گالیسین با یکدیگر در تنظیم مرکزی اخذ غذا در
جوجه تاکنون مطالعهای انجام نشده است .بسیاری از مطالعات
انجام شده در ارتباط با مکانیسمهای مرکزی دخیل در کنترل
اشتها بر روی پستانداران صورت گرفته اما با توجه به وجود
تفاوتهایی بین پستانداران و پرندگان ،شناخت مکانیسمهای
مرکزی دخیل در کنترل اشتهای پرندگان ضروری به نظر میرسد.
الزم به ذکر است که در کلیه مطالعات طراحی شده از دوزهای
تحت درمانی آنتاگونیست بدون اثرگذاری مستقیم آنها بر اخذ غذا
در جوجهها ،جهت مسدود کردن گیرندهها استفاده شد که قصد
بررسی اثر تداخلی و تنظیمی آن در مورد سیستم دیگر مدنظر بوده
است .در تزریقات همراه دوز غیرمؤثر آنتاگونیست با دوز مؤثر
آگونیست سیستم مقابل استفاده شد (.)20،28،34،35
همانطور که در قسمت نتایج ذکر شد ،آنالیز آماری دادههای
حاصل از مطالعه نشان داد که دوپامین سبب کاهش وابسته به دوز
مصرف غذا تا  120دقیقه بعد از تزریق در جوجههای گوشتی میشود
(نمودار  .)1گزارشات حاکی از آن است که تحریک گیرندههای
دوپامینی به وسیله آگونیست گیرندههای  D1و  D2هرکدام به تنهایی
میتواند سبب بروز هیپوفاژی و نیز به صورت ترکیبی سبب کاهش
بیشتر اخذ غذا در رت شود ( .)18این درحالیست که در مطالعه دیگری
تزریق داخل بطنی دوپامین به طور قابل مالحظهای پاسخ به اخذ غذا
را در جوجهها کاهش میدهد ( )7و اما همسو با نتایج مطالعه حاضر،
 Zendehdelو همکاران در سال  2014نشان دادند که تزریق ICV
دوز مؤثر دوپامین و لوو-دوپا ( )L-DOPAسبب کاهش اخذ غذا در
جوجههای گوشتی محروم از غذا شده است ( .)16،34اگرچه در
مطالعه دیگری تزریق دوز مؤثر دوپامین هیچ اثر معنیداری بر اخذ
غذای مرغهای نژاد لگهورن و بوقلمون که به تغذیه آزاد دسترسی
داشتهاند ،نداشته است ( .)9،10در این رابطه به نظر میرسد که نتایج
متفاوت و متناقض در ارتباط با اثر تزریق  ،ICVدوپامین در نژادهای
تخمگذار و بوقلمون در مقایسه با نژاد گوشتی احتما ًال به دلیل
تفاوتهای ژنتیکی زمینهای موجود بین نژادهای مختلف پرندگان
میباشد که میتواند سبب بروز عملکرد متفاوت میانجیهای عصبی و
مسیرهای مغزی دخیل در تنظیم رفتارهای فیزیولوژیک در این نژادها
شود .البته توجه به این نکته نیز مهم است که تفاوتهای سنی و
جنسی نیز ممکن است دالیلی برای مشاهدات متفاوت در پرندگان
باشد.
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نمودار  .3اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل و دوزهای مختلف استریکنین
( 100 ،50و  200نانومول) بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از وزن بدن در
جوجههای نوزاد گوشتی .دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار میانگینها ارائه
شدهاند .حروف نامشابه ( )a,bنشاندهنده تفاوت معنیدار بین گروههای مختلف در
هر زمان است (.)P≥0/05

نمودار  .4اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل ،استریکنین ( 100نانومول)،
دوپامین ( 40نانومول) و تزریق توأم آنها بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از
وزن بدن در جوجههای نوزاد گوشتی .دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار
میانگینها ارائه شدهاند .حروف نامشابه ( )a,bنشاندهنده تفاوت معنیدار بین
گروههای مختلف در هر زمان است (.)P≥0/05

نمودار  .5اثر تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل ،گالیسین ( 50نانومول)،
دوپامین ( 10نانومول) و تزریق توأم آنها بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصدی از
وزن بدن در جوجههای نوزاد گوشتی .دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار
میانگینها ارائه شدهاند .حروف نامشابه ( )a,bنشاندهنده تفاوت معنیدار بین
گروههای مختلف در هر زمان است (.)P≥0/05
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همچنین مطالعه حاضر نشان داد که تزریق  ICVآمینواسید
گالیسین در جوجههای گوشتی سبب کاهش اخذ غذا میشود و
بالعکس تزریق استریکنین سبب بروز اثرات هیپرفاژیک در این
جوجهها میشود (نمودار  .)2،3با توجه به شواهد موجود از مطالعات
گذشته بر روی پستانداران ،اثرات تغذیهای گالیسین در مغز عمدت ًا
از طریق گیرندههای حساس به استریکنین میانجیگری میشود
( .)17همچنین نتایج مطالعه حاضر با یافتههای  Shohrehو
همکاران در سال  2014که ثبت هیپوفاژی متعاقب تجویز درون
بطن مغزی گالیسین در جوجههای گوشتی  21روزه بود ،همخوانی
دارد ( )28در ارتباط با مکانیسم موجود در این زمینه به نظر میرسد
که اثرات هیپوفاژیک القایی این میانجی عصبی در مغز به واسطه
آزاد شدن گالیسین از پایانههای عصبی و اتصال آن به گیرندههای
حساس به استریکنین در فضای پس سیناپسی میانجیگری میشود
که در ادامه موجب هیپرپالریزاسیون نورون پس سیناپسی بدلیل باز
شدن کانال کلر و افزایش حد آستانه تحریک در این سلولهای
عصبی میشود ( .)1،25،28همچنین مطالعات نشان دادهاند که
 ARCمحل حساستری برای اثر کاهش اشتهای ناشی از گالیسین
در مقایسه با دیگر هستههای هیپوتاالموسی از جمله هسته VMH
و هسته مجاور بطنی هیپوتاالموس ( )PVNاست ( .)32هسته
 ARCنقش مهمی در انسجام بخشیدن به سیگنالهای تنظیم اشتها
دارد به طوریکه بسیاری از سیگنالهای محیطی مرتبط با کنترل
اشتها از ناحیهی تیغهی میانی که فاقد سد خونی -مغزی است ابتدا
وارد هستهی قوسی میشوند و سپس از آنجا توسط نورونهای
مهارکننده و تحریک کنندهی اشتها سیگنالهایی را به سایر
هستههای هیپوتاالموس (از قبیل هستههای  LHو  )VMHارسال
میکنند ( .)28،29،32لذا این فرضیه به ذهن میرسد که احتماالً
متعاقب تزریق داخل بطن مغزی گالیسین در ناحیه بطن جانبی این
ماده توسط مایعی که در بطنهای مغز در حال گردش است در
اختیار هسته  ARCقرار گرفته و با اثر بر دستجات نورونی مستقر
در این هسته  POMC/CARTو یا  NPY/AgRPسبب بروز اثرات
کاهشی در اخذ غذا میشود( ،)32اگرچه به منظور اثبات این فرضیه
به بررسی دقیق و مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.
یافتههای مطالعه حاضر حاکی از وجود عملکرد میانجیگری
گیرندههای حساس به استریکنین در هیپوفاژی القایی توسط
دوپامین در جوجههای نژاد گوشتی میباشد (نمودار  )4که بر
اساس اطالعات نویسندگان تاکنون هیچ مطالعهای آن را به ثبت
نرسانده است و همچنین عملکرد همافزایی بین دوپامین و
گالیسین یکی دیگر از یافتههای جدید این مطالعه در پرندگان

جمال رحیمی و همکاران\ نقش گالیسین و دوپامین بر اخذ غذا در جوجه

گالیسین (تورین و بتاآالنین) سبب افزایش ترشح دوپامین در
 لذا وجود تداخل تنظیمی و.)11( هسته آکومبنس شده است
عملکردی بین دوپامین و اسید آمینه گالیسین بسیار محتمل بوده
و یافتههای حاصل از مطالعه حاضر این فرضیه و نتایج حاصل از
. را تقویت میکند2009  و همکاران در سالEricson مطالعه
 دوپامین و گالیسین به صورت وابسته،براساس نتایج مطالعه حاضر
 از.به دوز سبب کاهش اخذ غذا در جوجههای گوشتی میشوند
سوی دیگر احتماالً تداخل تنظیمی و عملکردی این دو میانجی
عصبی از نوع سینرژیستیک و یا هم افزایی بوده و از طریق
.گیرندههای حساس به استریکنین گالیسینی میانجیگری میشود

سپاسگزاری
این مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
انجام شده و مؤلفین تقدیر و تشکر خود را از این معاونت اعالم
.میدارند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 اما در همین راستا و در حمایت از نتایج حاصل از مطالعه.میباشد
 نشان دادند که2005  و همکاران در سالMolander ،حاضر
تجویز استریکنین در موش رت نر سبب کاهش سطوح دوپامین در
) با توجه به این نکته که سیستم21( مسیر مزولیمبیک شده است
دوپامینرژیک به صورت مستقیم از طریق گیرندههای دوپامینرژیک
) با تحریک مراکز پاداش مغزی در تنظیم3،15،20( موجود در مغز
،اخذ غذا و حاالت روحی مؤثر بر بروز رفتارهای تغذیهای نقش دارد
حضور میانجیگری گیرندههای گالیسینی در رفتارهای
.)30( فیزیولوژیک ناشی از ترشح دوپامین منطقی به نظر میرسد
 و همکاران در سالLidö  مطالعه،همسو با نتایج مطالعه حاضر
 بر روی موش رت نشان داد که متعاقب تجویز مهارکننده2009
بازجذب گالیسین غلظت دوپامین مغز در هسته آکومبنس افزایش
 این درحالی بود که در مطالعه حاضر متعاقب تجویز.یافت
آنتاگونیست گیرنده گالیسین اثر افزایشی غلظت دوپامین در مغز
 این شواهد میتواند حاکی از اثرات میانجیگری.)19( معکوس شد
گیرندههای گالیسینی حساس به استریکنین در تنظیم ترشح
دوپامین و در نتیجه کنترل رفتارهای ناشی از آزادسازی این
میانجی عصبی در مغز باشد که نتایج مطالعه حاضر را تقویت
 و همکاران در سالEricson  بعالوه در مطالعهای که.میکند
 تزریق آگونیستهای درونزاد، بر روی موش رت انجام دادند2009
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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.
Keywords: Dopamine, Food intake, Glycine, ICV, Meat-type chicken
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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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