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 1400 آبان  3پذيرش:                                                                                          1400تیر  10دريافت: 
 

 چکیده
(  (N/OFQسپتین/ اورفانین اف کیونوسیمصرف غذا در پستانداران و پرندگان نقش دارند.  میدر تنظ یعصب يیایمیمختلف ش یرهایمس: هدف و زمینه

را اخ  ذ غ  ذا در پرن  دگان (  (NOکي   ترین دیاکس    از طرفی .دهدیرا افزايش ما اخذ غذ و پس از تجويز، در کنترل تغذيه دخالت دارد عصبی مرکزیدر سیستم 
 .های نوزاد صورت گرفته استو تعامل آن با سیستم نیترارژيک بر اخذ غذا در جوجه N/OFQاثرات مرکزی منظور بررسی  مطالعه حاضر به .دهدکاهش می

ه بن  دی تگروه تیمار دس 3در چهار گروه شامل يک گروه کنترل و  مايشو در هر آز ايشآزم دو  در 308ی نر نژاد گوشتی راس جوجه  72تعداد  :  هاروش

 اي   کنن  ده  قیمحلول رق (ICV) یبطن-یداخل مغز قيتزربا   (FD3)از غذا یتساعت محروم 3 پس از ، پرندگانشاتي(. در تمام آزماروزه 5جوجه  12شدند )
 مصرف غذا )گرم( بر اساس درصد وزن بدن داده شد. نيریبه غذا و آب ش اجازه دسترسی بدون محدوديتدگان پرنبه کردند. سپس  افتيدررا  يیمحلول دارو 

(%BW)  نینيآرژ-ال یداخل بطن قياول، تزر شيشد. در آزما یریاندازه گ (ساز شیپ NO، 400 نانومول ،) N/OFQ (16 نانومول) ب  ه هم  راه نینيآرژ-و ال 
N/OFQ دوم،  شيآزماشد. در  قيتزرL-NAME (سنتز مهارکنندهNO ، 200 نانومول ،)N/OFQ (16 نانومول)  وL-NAME  +N/OFQ شد. قيتزر  

موج  ب اف  زايش  ن  ینيآرژ-و ال N/OFQزم  ان تزري  ق هم (. p< 05/0) سبب افزايش اخذ غذا در مقايسه با گروه کنترل شد N/OFQتزريق : هایافته

 (. p< 05/0) گرديد N/OFQ ناشی از پرخوریموجب کاهش  L-NAMEسپتین و زمان نوسی(. تزريق هم p< 05/0شد ) N/OFQ ناشی از پرخوری

 .شودگری میمیانجی FD3در جوجه نوزاد از طريق نیتريک اکسايد N/OFQ ناشی از  پرخوریبا توجه به نتايج احتماال : گیرینتیجه
 

 وشتی، مرغ گنینيآرژ-اخذ غذا، الی کلیدی:  هاواژه
  

 

  مقدمه 
میالدی ت  اکنون در جه  ت   1980تحقیقات فراوانی از سال  

ه  ای عص  بی درگی  ر شناسايی نواحی ويژه و همچن  ین میانجی
تنظیم دريافت غذا در مغز پرندگان صورت گرفته است و هرچ  ه 

کاری تری در اين زمینه کسب گردد امكان دستاطالعات بیش
ها با استفاده از کثر اين بررسیشود. اهای فوق بیشتر میسیستم

ه  ای عص  بی انج  ام ( می  انجیICV) 1تزريق داخل بطن مغزی
ه  ای عص  بی رس  د اش  تها توس    ش  بكهشده است. به نظر می

ای ه  ای وي  ژهه  ا از نوروپپتی  دشود که در اين ش  بكهتنظیم می

 
1 Intracerebroventricular (ICV) 

و همكاران در س  ال   2گردد. میونیرعنوان سیگنال استفاده میبه
س  پتین نوسیاز مغز موش جدا نم  وده و آن را    پپتیدی را  1995

که بصورت درون بطن مغزی زيرا هنگامی  .[1]  ندگذاری کردنام
و   3رينشید  .دهدی درد را کاهش میدر موش تزريق شود آستانه

زمان اين پپتید را از مغ  ز خ  وف کش  ف هم طورهمكاران نیز به
اشاره   FQنام    .[2]  گذاری کردندنام  FQ4اورفانین  کرده و آن را  

( و آخرين اسید آمینه Fيا    phبه اولین اسید آمینه فنیل آالنین )

 
2 Meunier 
3 Reinscheid 
4 Nociceptin/Orphanin FQ 
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( دارد و به همین علت امروز دانشمندان از Qيا    Gluگلوتامین )
ن  ام (  (4N/OFQس  پتین/ اورف  انین اف کی  ونوسیعنوان هآن ب
در نواحی سپتین  نوسیدهد که  ات نشان می. مشاهد[3]  برندمی

سیستم عص  بی مرک  زی وج  ود دارد.   دخیل در کنترل تغذيه در
س  پتین نوسیاند که تزريق  و همكاران گزارش نموده  5پومونیس
هس  ته ،  ه  ای ج  انبیدرون بطنب  ه  نانومول    10تا    1به میزان  
 هیپوت  االموس هس  ته ق  وس دار    و  یبطن   هسته پ  ارا،  اکومبنس

دريافت غذا را در شراي  دسترسی آزادان  ه   ،های صحرايیش مو
 دی   نوروپپت کي     N/OFQ.[4] ده  داف  زايش می 6به آب و غذا

اپیوئی  د پپتی  د س  پتین  نوسی  رن  دهیاست که به گ  نهیآم  دیاس  17
((NOPمتص  ل یونی   اف یها رندهیعضو از خانواده گ نی، چهارم 
ک  م ب  ه   اریبس  يیرایبا گ  N/OFQدرون زا    گاندی. ل]4[  ودشیم
در ان  وا   N/OFQ .[4] ودش   یمتص  ل م یونی   اف یه  ا رندهیگ

اس  ترس،  یريپ  ذ بیش  امل آس    یكيول  وژيزیف یعملكرده  ا
 .[4] دکن   یمنق  ش مهم  ی ايف  ا  اض  طراب، حرک  ت و حافظ  ه

نیترارژي  ک   ستمیو س  N/OFQتعامل    یبرا  یاطالعات محدود
 یآزادس  از N/OFQوج  ود دارد. گ  زارش ش  ده اس  ت ک  ه 

را مهار   7NOP  یها  رندهیگ  قيقشر موش از طردر    نینورآدرنال
 .[4] کند یم

ای ه   ه  ا و باف  تنیتريک اکسید نی  ز در بس  یاری از س  لول
محیطی و مرکزی بدن، در ط  ی فراين  د اکسیداس  یون، از اس  ید 

توس  آنزيم نیتريک اکسید سنتتاز   8(Arg-Lآرژينین )-آمینه ال
(NOS)9  آرژين  ین ک  ه سوبس  ترای آن  زيم -ش  ود. الساخته می

NOS  و 10است، در طی اکسیداسیون به س  یترولینNO  تب  ديل
ده و ب  ا وارد شود. سیترولین ساخته شده مجدداً وارد چرخه شمی

 آرژين  ین تب  ديل -شدن ي  ک نیت  روژن در س  اختمان آن ب  ه ال
ه  ا، در س  لول  NOاستراتژی کاهش تولی  د  . اولین  [5]  گرددمی

ج  ايی ک  ه اس  ت. از آن  NOهای س  اخت  استفاده از مهارکننده
آرژينین يک واکنش اختصاصی اس  ت، اغل  ب -از ال  NOسنتز  

آرژينین بوده ي  ا -ال  11های، يا آنالوگNOهای سنتز  مهارکننده
نیترو  -آرژينین از جمله ان-های الحاوی گوانید هستند. آنالوگ

 
5 Pomonis 
6 Ad Libitum 
7 Nociceptin Opioid Receptor 
8 L-Arginine (L-Arg) 
9 Nitric Oxide Synthases (NOS) 
10 Citruline 
11 L-arginine analog 

 نیت   رو  -، ان12(NAME-Lآرژين   ین متی   ل اس   تر ) -ال
 آرژين   ین  -مونومتی   ل ال -و ان 13(NNA-Lآرژين   ین ) -ال
(NMMA-L)14ه  ای رق  ابتی غیرانتخ  ابی ؛ مهارکنن  دهNOS 

)مهارکنن  ده  L-NAMEتزري  ق داخ  ل ص  فاقی  .[6] هس  تند
 داری اخ  ذ غ  ذا در س  اخت نیتري  ک اکس  ید( ب  ه ش  كل معن  ی

دهد؛ در ح  الی ک  ه کاهش میرا  گذار  های گوشتی و تخمجوجه
تاثیری ندارد. همچنین تزريق داخ  ل بط  ن   D-NAMEتزريق  
های گوشتی بر اخ  ذ غ  ذا ت  اثیری در جوجه  L-NAMEمغزی  

گ  ذار های تخ  ماخذ غذا را در جوجهنداشته است در صورتی که  
ده  د ک  ه تزري  ق مه  ار دهد. اين نت  ايج نش  ان م  یافزايش می

ها های آنزيم سنتز کننده اکسید نیتريک اخذ غذا در جوجهکننده
دهد و آن چه مسلم است اي  ن اس  ت ک  ه را تحت تاثیر قرار می

تاثیرات ايجاد شده بسته به سويه جوجه و محل تزريق متف  اوت 
ثیر سیس  تم أتمام مطالب فوق نشان دهن  ده ت     .[7]  بود  خواهند

باش  د ام  ا در سپتینرژيک ب  ر اخ  ذ غ  ذا م  ینیترارژيک و نوسی
خصوص ارتباط بین اي  ن دو سیس  تم ب  ر کنت  رل اخ  ذ غ  ذا در 

ای انج  ام نش  ده اس  ت. ل  ذا مطالع  ه ها تا به حال مطالعهجوجه
س  ازی ت  داخل عم  ل ب  ین   حاضر به منظ  ور ارزي  ابی و آش  كار

سپتینرژيک در تنظ  یم مرک  زی یترارژيک و نوسیهای نسیستم
 های نژاد گوشتی انجام گرفته است.اخذ غذا در جوجه

 

 ها مواد و روش
 بررسی حیوانی

قطعه جوجه گوشتی نر يک روزه ن  ژاد   72اين مطالعه روی  
 انج  ام ش  د)اي  ران(  شرکت مرغک    خريداری شده از  308راس  

 ی)گرم  ا    ۳۰  ±  1ها در دم  ای  جوجه.  جوجه در هر گروه(  12)

 روشنايی  ساعت  23  نور  و  درصد  ٪50  ±  5  رطوبت  و(  یكيالكتر
ی جی  ره)  غ  ذا  و  آب  ب  ه  آزاد  دسترس  ی  ب  ا  ت  اريكی  ساعت  1  و

 ازای  به  کیلوکالری  2850  و  خام  پروتئین  %21  استاندارد  استارتر
ه، شرکت چینه ته  ران، اي  ران( متابولیز  قابل  انرژی  کیلوگرم  هر

 ،قي   تزر  ،يیج  اجاب  ه  ،یمراحل نگهدار  یهینگهداری شدند. کل
های اخالقی کار با حیوانات جنبهو  ها  جوجه  یرو  شيانجام آزما

ب  ا رعاي  ت اص  ول راهنم  ای مراقب  ت و اس  تفاده از حیوان  ات 
و   ی آمريك  ا(آزمايشگاهی )موسسه ملی سالمت اياالت متح  ده

 
12 NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) 
13 NG-nitro-L-arginine (L-NNA) 
14 N-Mono Methyl L-arginine (L-NMMA) 
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 وان  اتیاخالق ح  تهیهمچنین مطابق با قوانین مصوب توس  کم
انجام واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی،  ايشگاهی  آزم

روز به صورت گروه  ی   3ها به مدت  گرفته است. در ابتدا جوجه
های انفرادی نگه  داری ش  دند. روز در قفس  2  و سپس به مدت
ساعت قب  ل از انج  ام  3ها همواره تا ها جوجهبرای انجام آزمون

ساعت قب  ل   3ند و اما  تزريقات دسترسی آزاد به آب و غذا داشت
از انجام اولین تزريق از اخذ غذا محروم شدند و ل  یكن در تم  ام 

 طول آزمايش به آب تازه دسترسی داشتند. 
 

  یمصرف یداروها
 داروه  ای مص  رفی عبارتن  د از: نوس  ی س  پتین ب  ا دوز

 400با دوز  (آرژينین-نانومول، پیش ساز نیتريک اکسايد )ال  16
( ب  ا دوز L-NAME)د نیتري  ک  یاکس     ینانومول و مهارکنن  ده

اين داروها در دی متیل سولفوکسايد حل ش  ده و   نانومول.  200
ب  ه نس  بت   %1/0ح  اوی اوان  س بل  و  %،    85/0سپس با سالین  

رقیق شدند. الزم به ذکر است دی متیل سولفوکسايد ب  ا   1:250
غلظت مصرفی در اين مطالعه دارای اث  ر س  میت س  لولی نم  ی 

های آزمايشی از س  رم فیزيول  وژی ب  ه در تمامی گروه  .[8]  باشد
در تزريق داخل بطنی مغزی ب  ه عن  وان   %1/0همراه اوانس بلو  

. تم  ام داروه  ای مص  رفی از ش  رکت گروه کنترل استفاده ش  د
 سیگما کشور امريكا تهیه شدند.

 

 روش تزریق داخل بطنی مغزی
ه  ا، س  ر جوج  ه جهت تزريق داخل بطن مغ  زی در جوج  ه

درجه   45ار توس  يک وسیله آکريلیک که زاويه نوف آن  هوشی
 شود و سطح جمجمه موازی با سطح میزباشد نگه داشته میمی

ي  ک س  ورا  در کلیش  ه تعبی  ه ش  ده و کلیش  ه   .[9]  کار اس  ت
گی  رد. بالفاصله بر روی جمجمه در ناحیه بطن راست ق  رار م  ی

بعداً با استفاده از سرنگ هامیلتون از طريق سورا  ايج  اد ش  ده 
سر سوزن تنها ب  ه  .[10] گردددر بطن مواد مورد نظر تزريق می

پروس  ه در   ينرود. امیمتر در پوست و جمجه فرو  میلی  4اندازه  
حجم تزريقات در ه  ر گ  روه   .[11]  باشدنمیزا  ها استرس جوجه
ها به قفس باشد. بالفاصله بعد از تزريق جوجهمیكرولیتر می  10

ند. ش  تصورت آزاد به آب و غذا دسترس  ی دابرگردانده شده و به
 120و    60،  30ه  ای  در زمان  15سپس میزان اخذ غذای تجمعی

عنوان د. همچنین اخذ غذا ب  هشگیری  دقیقه بعد از تزريق اندازه

 
15 Cumulative food intake 

د ت  ا ت  أثیر تف  اوت وزن ب  ین گردي   از وزن ب  دن بی  ان درصدی  
در پايان هر مرحل  ه   ها بر میزان اخذ غذا به حداقل برسد.جوجه

ها با روش پیچاندن سريع گردن يوتانايز ش  ده از آزمايش، جوجه
 ه  ای تنه  ا داده گرف  ت.و مح  ل تزري  ق م  ورد بررس  ی ق  رار 

یز ق  رار م  ورد آن  ال  ديده شدهايی که رنگ در بطن جانبی  جوجه
% 85/0درصد در نرمال س  الین    1/0زيرا رنگ اوانس بلو    گرفت

های شود و ديگر داروعنوان شاهد در گروه کنترل استفاده میبه
 شوند. مدنظر يا در آن حل شده و يا در آن رقیق می

 

 طراحی آزمون و اندازه گیری اخذ غذای تجمعی
ل بطن  ی تزريق داخ    (کنترل  ،)الف  گروه  شامل  آزمايش اول

، گ  روه )ب( %1/0سرم فیزيولوژی به همراه اوان  س بل  و  مغزی  
 ،ن  انومول  400به می  زان  آرژينین  -التزريق داخل بطنی مغزی  

نانومول    16با دوز  N/OFQگروه )ج( تزريق داخل بطنی مغزی 
ب  ه هم  راه  آرژين  ین-التزريق داخل بطن  ی مغ  زی و گروه )د(  

N/OFQ  و گ  روه )ج( از )ال  ف(  گ  روه    شامل  . آزمايش دومبود
 L-NAMEگروه )ب( تزريق داخل بطنی مغ  زی  آزمايش اول،  

-L  تزريق داخل بطنی مغزی  و گروه )د(نانومول    200به میزان  

NAME +N/OFQ  .بود 
 

 روش ارزیابی آماری
تجزيه و تحلیل نتايج به دست آمده از آزمايشات، در تمامی 

 SPSS16ز نرم اف  زار  ها و در هر مرحله زمانی با استفاده اگروه
ب  ه منظ  ور تعی  ین وج  ود اخ  تالف   ( انجام ش  د.00/16)نسخه  
ه  ای آزمايش  ی از روش تحلی  ل واري  انس دار می  ان گروهمعنی

ها دوطرفه و تست تعقیبی توکی استفاده ش  د. در تم  ام مقايس  ه

05/0 >p  مدنظر بود. نمودارها  داربه عنوان معیار اختالف معنی
 رسم شد.  (00/14الت )نسخه در نرم افزار سیگما پ

  

 هاافتهی
سپتین بر اخذ غ  ذای تجمع  ی و ارتب  اط آن ب  ا اثرات نوسی

های نوزاد مورد بررسی قرار گرف  ت نیترارژيک در جوجهسیستم  
قاب  ل مش  اهده اس  ت. در آزم  ون  2و    1و نتايج در نموداره  ای  

 16ب  ا دوز س  پتین نوسینخس  ت تزري  ق داخ  ل بطن  ی مغ  زی 
دقیقه پس از تزريق س  بب   120و  60،  30های  ماننانومول در ز

 . (p  <  05/0)افزايش اخذ غذا در مقايسه با گ  روه کنت  رل ش  د  
  200آرژينین با دوز -در صورتی که تزريق درون بطن مغزی ال
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 ، (N/OFQ) نیس  پتینوساث  ر تزري  ق درون بط  ن مغ  زی  -1 نمووودار

غذای تجمعی ب  ر اس  اس اخذ    آرژينین بر-+ ال  نیسپتینوسآرژينین و  -ال
. س  اعت  3های گوشتی محروم از غذا ب  ه م  دت  درصد وزن بدن در جوجه

)تع  داد   اندارائ  ه ش  ده  می  انگینانحراف معی  ار    ±صورت میانگین  ها بهداده
: #.  p  <05/0دار ب  ا گ  روه کنت  رل ب  ا  : تفاوت معنی*  (.قطعه  12جوجه ها  

 .p <05/0 با N/OFQدار با گروه تفاوت معنی

 
 

دقیق  ه پ  س از تزري  ق  120 و 60، 30ه  ای ن  انومول در زمان
ها در مقايسه با کنت  رل نداش  ت تأثیری بر اخذ غذا توس  جوجه

(05/0  <  p)16 ب  ا دوزس  پتین  نوسیزمان  . همچنین تزريق هم 
 60، 30های نانومول در زمان 200آرژينین با دوز -نانومول و ال

ز تزريق موج  ب اف  زايش پرخ  وری ناش  ی از دقیقه پس ا  120و

(. در آزم  ون دوم نت  ايج 1ر  نم  ودا،  p  <  05/0شد )سپتین  نوسی
ب  ا  سپتین نوسی حاصل نشان داد که تزريق درون بطنی مغزی 

دقیق  ه پ  س از  120 و 60، 30ه  ای ن  انومول در زمان 16دوز 
تزريق سبب افزايش اخذ غذا در مقايسه ب  ا گ  روه کنت  رل ش  د 

(05/0 > pدر ص   ورتی ک   ه تزري   ق درون بط   ن مغ   زی .) 
L-NAME  120و 60، 30ه  ای ن  انومول در زمان 100ب  ا دوز 

ها در دقیقه پس از تزريق ت  أثیری ب  ر اخ  ذ غ  ذا توس    جوج  ه

زمان . همچنین تزريق هم(p  >  05/0)مقايسه با کنترل نداشت  
 100ب  ا دوز  L-NAMEن  انومول و  16ب  ا دوز س  پتین نوسی

دقیقه پس از تزريق موجب   120و  60،  30های  انومول در زمانن

 ، p < 05/0ش  د )س  پتین نوسیک  اهش پرخ  وری ناش  ی از 
 .(2ر نمودا

 

 بحث
نیترارژي  ک ب  ر سیس  تم  نق  ش    ،با توجه به اطالعات موجود

در  ارفانین اف کی  و/س  پتیناخ  ذ غ  ذای ناش  ی از نوسیافزايش  
در تحقیقات مشابه   ت.های گوشتی تاکنون انجام نشده اسجوجه

 نیارف  ان/س  پتیندل و همكاران بیان کردند که تزريق نوسیزنده
نانومول موجب افزايش اخذ تجمع  ی غ  ذا در   16با دوز    ویاف ک
به عنوان  L-NAMEو تجويز  [12] شودهای گوشتی میجوجه

در مقايسه با گروه کنترل ه  ی  نیتريک اکسید  مهارکننده سنتز  
 L-NAMEو    N/OFQتزريق توأم    تأثیری بر اخذ غذا نداشت.

س  پتین/ارفانین اف کی  و نوسی  موجب کاهش پرخوری ناش  ی از
ب  ه  نین   يآرژ-ال و نیس  پتینوسزم  ان هم قيتزر نیهمچن .شد

 یپرخ  ور  شيموجب افزاتز نیتريک اکسید،  عنوان پیش ساز سن
ه  ای اخی  ر مش  خه نم  وده پژوهش  .شد  نیسپتینوساز    یناش

نه تنها در آغاز خ  ورانش،   ویاف ک  نیارفان/سپتیناست که نوسی
بلكه در مهار خاتمه رفتار خورانشی و طوالنی کردن مدت زمان 

و  16در تحقی  ق اولزس  كی .[13] وع  ده غ  ذايی نی  ز نق  ش دارد
و بط  ن آرکوات هیپوتاالموس  مشخه شد که هسته  همكاران  
 افزايش اشتها اثرات بیشترين N/OFQبودند که    يیسوم محلها

مطالع  ه مش  اهده ش  د،  نيهمانطور که در ا .[13] را اعمال کرد
در مقايسه با گروه کنترل هی   نیتريک اکسید تجويز پیش ساز 

  یپرخ  وری ناش   اش  ت، در ح  الی ک  ه ت  أثیری ب  ر اخ  ذ غ  ذا ند
نیتري  ک بعن  وان پ  یش س  از    نینيآرژ-التجويز  با    N/OFQاز  

 . تحقیقات متع  دد، نق  ش نیتري  ک اکس  ید افزايش يافت  اکسید
 موش حیوانی مانند  در چندين گونه  غذا    دريافت    تنظیم  در    را

  هیپوتاالموس  از   هايیهسته . در [6، 7، 14، 15] انداده نشان 
 

 
 

 و  N/OFQ  ،L-NAMEاث  ر تزري  ق درون بط  ن مغ  زی  - 2نموودار 

N/OFQ  +L-NAME  بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در
ه  ای زم  انی در دوره.  س  اعت  3های گوشتی محروم از غذا به مدت  جوجه

 اندارائ  ه ش  دهمی  انگین   و انحراف معیارصورت میانگین    ها بهمختلف، داده
. p <05/0دار با گروه کنترل ب  ا : تفاوت معنی*  .قطعه(  12)تعداد جوجه ها  

 .p <05/0با  N/OFQدار با گروه : تفاوت معنی#

 
16 Olszewski    

             120                             60                                   30        

             120                             60                                  30        
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ه  ای س  نتز کنن  ده نیتري  ک در تنظیم اشتها نقش دارند، نورون
ک  ه   گسو    رتگذار،  تخم  ، جوجه گوشتی، جوجه17آزمايشگاهی

 Yنوروپپتی  د  ه  ای اش  تها مث  ل  با ساير میانجی  تداخلیاکسايد  
. گزارش شده است که تزري  ق داخ  ل بطن  ی مغ  زی [14]  دارند

 موج  ب مه  ار اش  تها در م  وش   18ديمهار کننده نیتري  ک اکس  ا
 ک  ه موج  ب اف  زايش اش  تها در پرن  دگان حالیرد  ،[15]شود  می
رسد نیتريک اکسايد اثر مهاری بر اش  تها در شود. به نظر میمی

دريافت های چاق نیتريک اکسايد مهار رتدر    .[7]پرندگان دارد  
ک  ه مه  ار کنن  ده س  نتز نیتري  ک شود درحالیغذا را موجب می

رسد به نظر می  .[7]  شوداکسايد موجب افزايش مصرف غذا می
ثیر در آزاد سازی س  اير أنیتريک اکسايد مصرف غذا را بواسطه ت

که تزريق داخ  ل بطن  ی طوریکند بهنوروترانسمیترها کنترل می
ه  ای آلف  ا آدرنرژي  ک مغ  زی آگونیس  ت اختصاص  ی گیرن  ده

اما تزريق   ،شودها می(، موجب مصرف غذا در جوجه19نیدينو)کل
سنتز نیتريک اکسايد موج  ب مه  ار  نیدين و مهار کنندهلوم کأتو

 ني   با ا  شود.های آلفا آدرنرژيک میافزايش غذا ناشی از گیرنده
 آلفا ي  ک و دو  کيآدرنرژ  یها  رندهیگ  یبرا  یارتباط   یحال ، ه

نش  د، در ع  ین ح  ال انس  داد داده    هیتشخ  N/OFQ  تجويز  با
ی گوشت  جوجهدر    N/OFQاز    یناش  یپرفاژيها  2های بتاهگیرند

کاهش اشتها ناشی از نیتري  ک  رت. در [16]دهد  ش میافزاي  را
 .[16]  ش  ودگری میمیانجی  Yنوروپپتیداکسايد سنتتاز از طريق  

 تزريق داخل بطنی مغزی مه  ار کنن  ده س  نتز نیتري  ک اکس  ايد 
(L-NAME)  ه  ای س  ويه موجب افزايش مصرف غذا در جوجه

نین موجب ک  اهش اش  تها يآرژ-شود. الگذار میگوشتی و تخم
در   .[16]ش  ود  و جوجه گوشتی م  ی  [7]  گذارهای تخمدر جوجه

 تحقیق  ی حس  ن پ  ور و همك  اران بی  ان کردن  د ک  ه تزري  ق 
-L  تزري  ق  نانومول( موجب کاهش اش  تها و  200نین )يآرژ-ال

NAME  (100   موج  ب اف  زايش مص  رف خ  وراف در )نانومول
 20NMDAاگر از آنتاگونیس  ت گیرن  ده    .[17]  شودها میجوجه

 س  پتیننوسیديگ  ر   ،گلوتامات به عنوان پیش دارو استفاده شود
 موج  ب فع  ال س  ازی آن  زيم نیتري  ک اکس  ايد س  نتاز ن  ورونی 

آزاد   N/OFQ  تج  ويز  جون  دگان،  یشود. در تمام گونه ه  انمی
استفاده از آنتاگونیست   .[17]  کندیرا مهار م  نفرينیسازی نوراپ

موجب تضعیف فعال سازی نیتريک اکسايد   سپتیننوسیگیرنده  

 
17  Rat 
18 NG-nitro-L-Arginine methyl ester (L-NAME) 
19 Clonidine 
20 N-Methyl-D-Aspartate receptors  

 سپتیننوسیتوان گفت بنابراين می  .[18]  شودتاز نورونی میتسن
گلوتامات موجب فع  ال س  ازی   NMDAبا فعال سازی گیرنده  

 انس  دادب  ا    N/OFQ.  ش  ودتاز ن  ورونی م  یتنیتريک اکسايد سن
از  یناش    يیاش  تها ی، ب   پوت  االموس یه CRF221 یهارن  دهیگ

  ، CRF یه  ا رن  دهیگ. [18]کن  د  یاس  ترس را مه  ار م   
 22گیرنده با واسطه جی پ  روتئین به N / OFQو  کيآدرنرژ-بتا
(GPCR )یهارن  دهیها تعلق دارند. از آنج  ا ک  ه گ CRF مانن  د
و تجم  ع   كالزیس     التیآدن  تیبر فعال  کيآدرنرژ-بتا  یهارندهیگ

23cAMP احتم  ااًل فع  ال ش  دن دارن  د ریت  أث درون س  لولی ،
در مغ  ز   CRFس  طح    شيث اف  زاباع  کيآدرنرژ-بتا  یهارندهیگ

قسمت ش  كمی به    N/OFQ  کم  قي، تزرگرياز طرف د.  شودمی
  CRF  انس  داد    مص  رف غ  ذا ب  ا  شيباع  ث اف  زا  پوتاالموس یه

 ی هس  تهاز نورونه  ا  N/OFQکاهش آزاد سازی  .  [18]  شودمی
بر مصرف  25CART ی، بر رو24NOP  رندهیگ  قياز طرآرکوات  

در  AgRP26و  CART ین  ورون ه  او  بگ  ذارد ریغ  ذا ت  أث
27ARC  یها  رندهیگ  NOP  [18]  کنن  د  یم  انیرا ب  .N/OFQ 

 شيکاهش و اف  زا  اعثب  بیبه ترت  NOP  یها  رندهیگ  قياز طر
 رن  دهی. انس  داد گ[18]  ش  ود  یم  AgRPو    CART  زیآزاد سا

را در جوج  ه   N/OFQاز    ی، پرخوری ناش2-بتا  کيآدرنرژ  یها
ت غلظ     شيافزا  نبی.  [18]  کرد  تيتقو  FD3نوزاد    یگوشت  یها

از   یناش     نیتري  ک اکس  ايد  لیو تش  ك  یدرون سلول  يون کلسیم
NMDA  [18]دقیق  ه اس  ت  2ت  ا   1ی  ندر مخچه، فاصله زم  ا. 
 nNOSفع  ال ش  دن    یب  را  قهیدق  5از    شیکه ب  ه شدنشان داد
 N/OFQ  .[18]انجام  د  م  یبه طول  در نخا     N/OFQتوس   
از   NMDA  یه  ا  رن  دهیگ  قياز طر  nNOS  یفعال سازسبب  
ه تحقیقات پیشین، هستبر اساس  شود.می  NOPگیرندهطريق 
را افزايش اشتها  اثر    نيشتریب  N/OFQاست که    یمحلارکوآت  
رو به داخل  انيجر یبا فعال ساز N/OFQ .[19]  کندیاعمال م
 ARC  یعص  ب  یرا در س  لول ه  ا  کي   پرفاژينق  ش ها  ،پتاسیم

از طريق مسیری وابس  ته ب  ه   NOPگیرنده    .[19]  کندیم  يجادا
. [20]  ش  ودعروقی م  ی  قطرنیتريک اکسايد موجب گشاد شدن  

 س  پتیننوسیهايی که ح  اوی  ولبیان شده است که نیمی از سل

 
21 Corticotrophin Releasing Factor 
22G-Protein-Coupled Receptors   
23 cyclic AMP 
24 Nociceptin Opioid Peptide Receptor   
25Cocaine- And Amphetamine-Regulated Transcript   
26 Agouti-related protein 
27arcuate nucleus of the hypothalamus  
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ب  ر   .[21]  هستند حاوی آنزيم سازنده نیتريک اکسايد نیز هستند
و   N/OFQ  یها  رندهیگ  نیب  ی، رابطه اديجد  یها  افتهياساس  

 یمرک  ز  میبر تنظ     CRF  با میانجی  کيبتا آدرنرژ  یها  رندهیگ
. ب  ر اس  اس [15]  وج  ود دارد  یگوش  ت  یغ  ذا در م  رغ ه  ا  اخذ

 نیب     یو مولكول  یاز تعامل سلول  یگزارش   ی، همطالعات پیشین
 ب  ه نظ  ر  ،نيوجود ن  دارد. بن  ابرا  N/OFQو    سیستم نیترارژيک

 ی( مولك  ولی)ه  ا  ریمس  نییتع  یبرا  یشتریب  قاتیتحق  ،درسمی
اس  ت ک  ه   ني   اس  ت. نكت  ه مه  م ا  ازی   مورد ن  اين تعامل  یبرا

در پس  تانداران   یموضو  حت     نيدر مورد ا  یکم  اریاطالعات بس
ب  ار  نیاول    یتواند برا  یبدست آمده م  جيوجود دارد. احتمااًل، نتا
 شتریمطالعات ب  .ردیقرار گ  هفادمورد است  هيبه عنوان اطالعات پا

 کي   رژنیترا س  تمیو س N/OFQ یمشارکت احتمال  یبررس  یبرا
 یض  رور  هي   تغذ  میدر تنظ     یعص  ب  یانتقال دهنده ه  ا  ريبا سا
 است.

 

 گیرینتیجه
از N/OFQ از  یاحتم  اال پرخ  وری ناش    جيبا توجه ب  ه نت  ا

 یگریانجی   م FD3در جوج  ه ن  وزاد  کي   ترین دیاکس    قي   طر
و  اورفانین اف کی  و/س  پتینبنابراين احتمااًل ب  ین نوسی  .شودیم

بر تنظ  یم مرک  زی اش  تها وج  ود  تعاملینیتريک ید  اکس  سیستم
 دارد.
 

 سپاسگزاری
واحد   یدانشگاه آزاد اسالم  تيو حما  یاز همكار  سندگانينو

 یق  دردان قی   تحق ني   ا یته  ران در اج  را ق  اتیعل  وم و تحق
 .ندينمایم

 

 مالحظات مالی
 دهدريافت نش یالی اجرای پژوهش حاضر حمايت مبرا

 .است
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 نقش نویسندگان
ش.ا: انجام تمام مراحل ک  ار و نگ  ارش مقال  ه؛ ن.ه: اي  ده 
پردازی، نظارت بر حسن اج  رای ک  ار و وي  رايش مقال  ه؛  .گ: 

ح  ی مطالع  ه، نظ  ارت ب  ر نظارت بر حسن اجرای ک  ار م.ز: طرا
حسن اجرای کار و ويرايش مقاله؛  .ج: نظارت بر حسن اج  رای 

 کار و ويرايش مقاله.
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Abstract 
 

Background and Aim: Various neurochemical pathways participate in regulating food intake in mammals and birds. 

The nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) is involved in the central nervous system and increass food intake. Nitric oxide 

(NO) is a hypophagic agent in birds. The present study aimed to investigate the central nociceptin/orphanin FQ 

(N/OFQ) effects and its interaction with nitrergic systems on feeding behavior in neonatal chickens. 

Methods: Seventy-two neonatal male broiler-type (Ross 308) chickens were divided randomly into two experimental 

groups. Each experiment had a control group and three treatment groups (n = 12). In all experiments, 3-hour food-

deprived (FD3) birds received intracerebroventricular (ICV) injections either diluent (control) or drug solution. Then 

the birds had ad libitum access to the food and fresh water, and then cumulative food intake (g) was measured based on 

the percentage of the body. In the first experiment, chickens received ICV injection of L-arginine (NO precursor, 400 

nmol), N/OFQ (16 nmol), and L-arginine with N/OFQ. L-NAME (NO synthase inhibitor, 200 nmol), N/OFQ (16 

nmol), and L-NAME + N/OFQ were injected in the second experiment. 

Results: ICV injection of N/OFQ significantly increased food intake (p < 0.05). Injection of the N/OFQ + L-arginine 

significantly attenuated the hyperphagic effect induced by N/OFQ in neonatal broilers (p < 0.05). Conversely, injection 

of the N/OFQ + L-NAME significantly decreased the hyperphagic effect induced by N/OFQ (p < 0.05). 

Conclusion: Our findings suggest that the hyperphagic effect of central N/OFQ  in FD3 neonatal layer-type chicken 

is probably mediated by nitric oxide. 
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