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   نقش سیستم دوپامینرژیک بر اخذ غذای ناشی از آگونیست

 نوزاد ایجوجهیونوتروپیک و متابوتروپیک گلوتامات در  هایگیرنده
 
 

 زاده علی باغبان، *دلمرتضی زنده ، محمدرضا طاهريان

 

 گروه علوم پايه ، دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران ، تهران ، ايران 
 

 

 1401ارديبهشت   4پذيرش:                                                                                       1400بهمن  29دريافت: 
 

 چکیده
منظهور بررسهی تهدا   شود. اين مطالعه بهههای مرکزی و محیطی تنظیم میای از طريق مسیرهای پیچیده بواسطه سیگنالرفتار تغذيهزمینه و هدف:  

  ها انجام شد.های گلوتاماترژيک و دوپامینرژيک در جوجهیستمعم  بین س

 ماریگروه ت  3گروه شام  يک گروه کنترل و    هر آزمايش در چهار  ها درجوجه  شد.استفاده    308راس    روزهکيقطعه جوجه    264در اين تحقیق    :هاروش

  2/ 5، نوروتوکسین،  OHDA  -6هیدروکسی دوپامین )  -6غزی سرم فیزيولوژی، دا   بطنی م(. در آزمايش اول، تزريقجوجه در هر گروه11)  شدند  بندیدسته 
دوپامین و کاينیک اسید انجام شد. آزمايش دوم و سوم مشابه هیدروکسی -6نانومول( و تزريق توام  300اسید )آگونیست گیرنده يونوتروپیک، نانومول(، کاينیک 

دوپامین    هیدروکسی-6نانومول( بجای    2D  ،5)آنتاگونیست گیرنده    AMI-193نانومول( و   1D  ،5نده  )آنتاگونیست گیر  SCH23390آزمايش اول بود اما تزريق  
 300منوهیدرات )آگونیست گیرنده متابوتروپیک،     trans-(±)-ACPDنانومول(،  2/ 5دوپامین )  هیدروکسی-6انجام شد. در آزمايش چهارم، سرم فیزيولوژی،  

و    SCH23390اسید انجام شد. آزمايش پنجم و ششم مشابه آزمايش چهارم بود اما تزريق  و کاينیک  منوهیدرات   trans-(±)-ACPDنانومول( و تزريق توام
AMI-193  گیری شد.دقیقه بعد از تزريق اندازه 120و  60، 30های انجام شد. سپس مقدار غذای تجمعی در زمان هیدروکسی دوپامین -6بجای 

موجهب کهاهش ااهرات هیپوفهاژی  SCH23390هیدروکسی دوپامین و  -6(.  ≥ 0p/ 05)دار مصرف غذا شد ش معنیه اکاينیک اسید موجب کها: یافته

 (. ≥ p 0/ 05)شد   منوهیدرات trans-(±)-ACPDناشی از کاينیک اسید و 

يونوتروپیک و متابوتروپیهک گلوتامهات و   هایها از طريق گیرندههای دوپامینرژيک و گلوتاماترژيک بر ا ذ غذا در جوجهاار متقاب  سیستمگیری:  نتیجه

 شود.گری میدوپامینی میانجی 1Dهای  گیرنده
 

 ی، دوپامین، گلوتاماتگوشت هایجوجها ذ غذا، ی کلیدی: هاواژه
  

 

  مقدمه 
فیزيولوژيهک بها   یای ازسهازوکارهادريافت غهذا مجموعهه

 یمختلف  یشود که نواحیکننده را شام  مسطوح مختلف تنظیم
 نيهدر  ارج ا  يیهامح   نیو هم چن  یمرکز  یاز دستگاه عصب
، 1دهایهماننهد پپت  ی. عوامه  گونهاگونديهنمایم  ریدستگاه را درگ

هها، شهبكه  ، 3یعصهب  یهاکننده  يو تعد  هایانجی، م2هاهورمون
 و4   ودمختهار  یعصهب  ، دستگاه یمغز  و مراکز  هارها، هستهیمس

 
1 Peptides 
2 Hormones 
3 Neurotransmitter & neuromodulator 
4 Autonomic nervous System 

 یبرا هیها فرضرند و ده ادنقش  ده يپد نيدر ا  یكیمتابول  یهاازین
 همهه و  نيارائه شده است. با ا  5اشتها  میتنظ  یسازوکارها  نییتب
 ریها   یکهه در چنهد دههه  یاگسترده   اریبس  قاتیرغم تحقیعل
 یفراوانه  یههااشهنا تهصورت گرفته است، هنهوز ن  نهیزمنيدرا
.  ]1 [غههذا وجههود دارد یاریهها ت افههتيدر یچگههونگ رامههونیپ

ههای آن در است که گیرنده   یكيتحر  ترینسمارت  نورو  6گلوتامات

 
5 Appetite regulation 
6 Glutamate 

 مقاله پژوهشی
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 و همكاران طاهريان       های دوپامینرژيک و گلوتاماترژيک تم ستدا   سی

 

  

 52-60، صفحه 16، پیاپی 6، دوره 1401سال  53 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 

 

 سهتمیس  دربهوده کهه    8و يونوتروپیهک  7دو گروه متابوتروپیهک
 مشهخ   .اسهت  پراکنده   یاگسترده   صورتبه  9  یمرکز  یعصب

شده است کهه اطععهات حسهی از دسهتگاه گهوارش ازطريهق 
شهوند، کهه  تم می 10فیبرهای آوران به هسته دستجات منزوی

باشههد و در ايههن مسههیرها گلوتامههات مههی بنوروترانسههمیتر غالهه
در هسته دسهتجات منهزوی در انتقهال   NMDA11های  گیرنده 

 پوتههاوموسیه و پوکمهه یه درعصههبی آوران شههرکت دارنههد. 
 12کاينات  رنده یگ  به  نسبت  گلوتامات  NMDA  یكيتحر  رنده یگ
 و  NMDA  یهارنده یگ  کيتحر  کبوتر  در.  باشدیم  ترفراوان  آن

 باعث  رت  در  گلوتامات.  شودیم  یتشنگ  ثباع  گلوتاماتکاينات  
 ا ذ مرکز 13یجانب پوتاوموسیه ].2[ گرددیم غذا ا ذ شيافزا
 شهودیمه  یگریانجیم  گلوتامات  توسط  که  باشدیم  رت  در  غذا

 نقهش  وریهط  در  گلوتامهات  کردنهد  گهزارشباغبانزاده و باباپور،  
 .] 3[ دارد را غذا ا ذ دهنده  کاهش

 نهو   5ها اسهت کهه  تریترانسهمورنو  از مهمترين  14نیدوپام
 نيها( در مغز شناسايی شده است.  5D تا 1D ) ینیدوپام رنده یگ
 هسهته  آکهومبنس،   ، 16یپشت  هسته  ، 15پوتامن  در  شتریب  هارنده یگ
 تزريههق شههوند. يافههت مههی 17هیپوتههاوموس و هیپههوفیز ، يیايههبو

ای ا هذ معحظههطور قابه به 19دوپا الدوپامین و    18بطنیدا  
هههای گوشههتی تحههت سههه سههاعت ه  ههروسجههوغههذا را در ج

دهد. اين امر نیز واضح اسهت کهه محرومیت غذايی کاهش می
ای معحظههطهور قابه بهه  دوپا  البطنی دوپامین و  تزريق دا  

های از تخم تفريخ شده را کهاهش پاسخ به ا ذ غذا را در جوجه
ععوه گزارش شده است که تزريق دوپامین هیچ به  ]4[د  دهمی

روی ا ذ غذای پرندگانی نظیر مهر  نهداد لگههورن و  ربتاایری  
. ]5[انهد، نهدارد  کهافی غهذا دريافهت کهرده اندازه بوقلمون که به

تنهايی باعهث کهاهش هرکدام به 2Dو  1D هایگیرنده حريک ت
ا ذ غذا در رت   صورت ترکیبی باعث کاهش بیشتربه  و  ا ذ غذا

 
7 Metabotropic 
8 Ionotropic 
9 Central nervous system 
10 Nucleus tractus solitarius (NTS) 
11 N-Methyl-D-Asparatat 
12 Kainate 
13 Lateral hypothalamus 
14 Dopamine 
15 Putamen 
16 Dorsal Nucleus 
17 Hypophysis 
18 Intracerebroventricular (ICV) 
19 L-DOPA 

 ن ولهیدرباعث کاهش توالی غهذا  هو 1D 20شود. آگونیستمی
 هها در مهوشباعهث کهاهش میهزان ا هذ غهذا  2D21 آگونیست

جیره حاوی چربی زياد باعث کهاهش سهطح دوپهامین .  شودمی
 هها باعهث کهاهشبه موش 3Dو  2D شود. تزريق آگونیستمی

طبق مطالعات قبلی مشهخ  شهده   .]6[  شودچربی می  مصرف
در  23رژيههکماتو گلوتا 22اسههت کههه دو سیسههتم دوپامینرژيههک

که دوپهامین طوریهب.  با يكديگر تدا   عم  دارند  24 مهیپوک
هههای آزاد شههده در هیپوکمهه  باعههث افههزايش سههطح گیرنههده 

NMDA و AMPA25  گلوتامههههات در محهههه  سههههیناپس
ههای همچنین دوپامین در تعدي  گیرنده   شود.رژيک میتگلوتاما

NMDA  دوپامین و گلوتامهات]4[د  گلوتامات نقش مهمی دار . 
سلولی مشترک ازجملهه ن مسیرهای دا  درکفعال  هر دو باعث

ععوه ،  شوند بنابراينوابسته به کلسیم می  26آبشار پروتئین کیناز
 کهه گلوتامهات و دوپهامین در محه  سهیناپس از طريهق بر اين
سلولی های  ود با يكديگر تعام  دارند هر دو مسیر دا  گیرنده 

 وابسهههته بهههه کلسهههیم( را نیهههز فعهههال  PKA) يكسهههانی
دوپههامینی و  1Dهههای اين گیرنههده بههر. عههعوه ]7[ دنههينمامههی

NMDA  ًبها يكهديگر تهدا   عمه  دارنهد   گلوتامات مستقیما 
سهلولی های دا ه که اين تدا   باعث تنظیم سیگنالطوریهب

به مطالعات پیشین، اارات . باتوجه]8[  شودمی  NMDAگیرنده  
   ااين دو سیستم به تنهايی مطالعه شده است امها ااهرات تهد

 هههای گلوتاماترژيههک و دوپامینرژيههک در عمهه  بههین سیسههتم
   های گوشتی انجام شد.جوجه
 

 هامواد و روش

 حیوانات
 308راس  روزه کيههقطعههه جوجههه  264در ايههن تحقیههق 

هها تحهت شهرايط محیطهی شد. در ههر مرحلهه جوجههاستفاده  
رطوبت( و جیهره مناسهب پهرورش يافتنهد. -دما  -)نوراستاندارد  
طور گروهی نگهداری شهده و پهس از روز به  2مدت  هبها  جوجه

ها غذای مصرفی آن  های انفرادی انتقال داده شدند.آن به قفس
کیلهو کهالری   2850درصد پروتئین و    21دان حاوی  شام  پیش

 
20 Agonist D1 
21 Agonist D2 
22 Dopaminergic 
23 Glutamatergic 
24 Hippocampus 
25 a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoazolepropionic acid 
26 PKA 
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پرندگان در معرض نور مهداوم قهرار .  انرژی قاب  متابولیسم بود
تنظهیم   داگردرجه سهانتی  31-32در    دا   قفسگرفته و دمای  

، تزريهق، انجهام جهايیکلیه مراح  نگههداری، جاب .]9[شده بود
ا کهار بها حیوانهات به  ا عقیهای  ها و جنبهآزمايش روی جوجه

ات نههرعايههت اصههول راهنمههای مراقبههت و اسههتفاده از حیوا
 و اآمريكهده متحه ايالهت سهعمتموسسهه ملهی  آزمايشگاهی

ات نهحیوا  قا ع کمیته    طهمچنین مطابق با قوانین مصوب توس
کههد ( دانشههكده دامپزشههكی دانشههگاه تهههرانآزمايشههگاهی 

 .انجام گرفته است IR.1394.38)ا عق

 

 یمصرف یداروها
ههای سم عصبی نهورون  از:بودند  عبارتند    یمصرف  یداروها
اسید )آگونیسهت نانومول(، کاينیک OHDA-6   ،5/2دوپامینی )

 1Dده  نهرنهانومول(، آنتاگونیسهت گی  300گیرنده يونوتروپیهک،  
(SCH23390    ،5  )2، آنتاگونیست گیرنده  27نانومولD  (-AMI

  ، آگونیسههههت گیرنههههده متابوتروپیههههک28نههههانومول( 5، 193

(trans-(±)-ACPD ، در 300منوهیههدرات .)تمههامی نههانومول 
 %1/0 بلو اوانس از سرم فیزيولوژی به همراه  آزمايشی هایگروه 
تفاده شهد. سها کنترل عنوان گروه همغزی ب بطنیدا   تزريق  در

تهیهه  امريكها تمامی داروهای مصرفی از شرکت سیگما کشهور
شدند. انتخاب دوزها بر اساس مطالعهات مقهدماتی و تحقیقهات 

 .]4، 10 ، 13[  پیشین انجام شد
 

 نحوه انجام تزریقات

 ها انجهام شهد.روزگی جوجه  5بطنی مغزی در  دا  زريق  ت 
ار توسط یشها، سر جوجه هوجهت تزريق بطنی مغزی در جوجه

باشهد نگهه درجه می  45يک وسیله اکريلیک که زاويه نوک آن  
شود و سطح جمجمه موازی با سطح میهز کهار اسهت. داشته می

يک سوراخ در کلیشه تعبیه شهده و کلیشهه بعفاصهله بهر روی 
گرفهت. بها اسهتفاده از جمجمه در ناحیه بطن راسهت قهرار مهی

بطن مواد مهورد   رسرنگ هامیلتون ازطريق سوراخ ايجاد شده د
متر در پوسهت و میلی 4نظر تزريق شد. سر سوزن تنها به اندازه 

زا هها اسهترساين پروسهه در جوجهه  .]11[  رودجمجمه فرو می
 . ]12[ باشدنمی

 
27 Antagonist D1  
28 Antagonist D2 

 29یتجمع یاخذ غذا یریگآزمون و اندازه یطراح
آزمايشی انجام شد.در آزمهايش اول   مرحله  6ر  داين تحقیق   

محلهول سهالین، گهروه   زی در گروه اولغمبطنی  تزريقات دا  
 OHDA -6  ،5/2هههای دوپههامینی )دوم سههم عصههبی نههورون

اسههید )آگونیسههت گیرنههده نههانومول(، گههروه سههوم کاينیههک
نههانومول( و گههروه چهههارم تزريههق تههوام  300يونوتروپیههک، 

کننده سنتز دوپامین و کاينیک اسید انجام شد. در آزمهايش مهار
اول محلههول سههالین، گههروه دوم  ه تزريقههات شههام  گههرو ، دوم

نانومول(، گروه سوم   SCH23390    ،5)  1Dآنتاگونیست گیرنده  
نهانومول( و   300کاينیک اسید )آگونیست گیرنده يونوتروپیهک،  
و کاينیک اسید   1Dگروه چهارم تزريق توام آنتاگونیست گیرنده 

انجام شد. در آزمايش سوم، گروه اول محلول سالین، گروه دوم 
نهانومول(، گهروه سهوم   193-AMI  ،5)  2Dیست گیرنده  نوآنتاگ

نهانومول( و   300کاينیک اسید )آگونیست گیرنده يونوتروپیهک،  
و کاينیک اسید   2Dگروه چهارم تزريق توام آنتاگونیست گیرنده  

انجام شد. در آزمايش چهارم، گروه اول محلهول سهالین، گهروه 
نومول(، انه  OHDA-6    ،5/2)    کننده سهنتز دوپهامیندوم مهار

 trans-(±)-ACPD) گروه سوم آگونیست گیرنده متابوتروپیک

نانومول( و گروه چهارم تزريق توام آگونیسهت   300،  منوهیدرات
و کاينیهک اسهید انجهام شهد. در آزمهايش   گیرنده متابوتروپیک

پنجم، گروه اول محلول سالین، گروه دوم آنتاگونیسهت گیرنهده 

1D    (5  گروه سهوم آگو ،)سهت گیرنهده متابوتروپیهک یننانومول
تزريق تهوام آنتاگونیسهت گیرنهده   نانومول( و گروه چهارم  300)

1D   ،و آگونیست گیرنده متابوتروپیک انجام شد. آزمايش ششهم
  2Dگروه اول محلول سهالین، گهروه دوم آنتاگونیسهت گیرنهده  

  نههانومول(، گههروه سههوم آگونیسههت گیرنههده متابوتروپیههک 5) 
چهارم تزريق تهوام آنتاگونیسهت گیرنهده   ه ونانومول( و گر  300)

2D   و آگونیست گیرنده متابوتروپیک، انجام شهد. سهپس مقهدار
 دقیقه بعد از تزريهق   120و    60،  30های  غذای تجمعی در زمان

ها با اتر کشته و محه  گیری شد. در پايان آزمايش جوجهاندازه 
کهه   یيهاهای جوجهتزريق مورد بررسی قرار گرفت و تنها داده 

رنگ در بطن جانبی بود مورد آنالیز قرار گرفت. زيرا رنگ اوانس  
عنوان شاهد در گروه کنترل هب  %85/0در نرمال سالین  %  /1بلو  

های مد نظر يا در آن ح  شده و يها در استفاده شد و ديگر دارو
 آن رقیق شدند. 

 

 
29 Cumulative food intake 
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 و همكاران طاهريان       های دوپامینرژيک و گلوتاماترژيک تم ستدا   سی

 

  

 52-60، صفحه 16، پیاپی 6، دوره 1401سال  55 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 

 

 
 

بهر ا هذ نهانومول( و تزريهق تهوام    300ومول(، کاينیک اسید )آگونیست گیرنده يونوتروپیک،  نان  2/ 5هیدروکسی دوپامین ،  -6)  OHDA  -6اار تزريق    -1نمودار  

  .p ≥ 0/ 05هیدروکسی دوپامین درتمام زمانها با -6دار با گروه کنترل و گروه تزريق توام کاينیک اسید + : تفاوت معنی*های گوشتی. غذای تجمعی در جوجه
 

 
 یآمار یابیروش ارز

ها، نتايج حاص  از هر مرحلهه و تحلی  داده   همنظور تجزيبه
برپايهه طرفهه و برای هر دوره زمانی توسهط آنهالیز واريهانس دو

مورد تجزيهه و تحلیه  قهرار گرفهت و   های تكراریگیریاندازه 
از تسهت بهونفرونی  ( ≥ 05/0p) داریبرای بررسی سطح معنهی

 استفاده گرديد.
 

 هایافته
شود، بهر اسهاس نتهايج می  ه مشاهد  1همانطورکه در نمودار  

 دوپههامین  هیدروکسههی -6 ، تزريههق 1آمههده از آزمههايش بدسههت
تزريهق (.  ≤ 05/0p)نانومول( ااری بر مصرف غذا نداشت  5/2)

نانومول( موجب کاهش مصرف  وراک شهد   300اسید )کاينیک
(05/0p  تزريق توام .)کننده سنتز دوپهامین مهاراسید و کاينیک

 کاينیهک اسهید شهدفهاژی ناشهی از  وپموجب کاهش ااهرات هی
(05/0p ≤  1، نمودار.) 

آنتاگونیست تزريق    ، 2براساس نتايج بدست آمده از آزمايش  
 05/0p)نانومول( ااری بر مصرف  وراک نداشت    5) 1Dگیرنده  

نانومول( موجب کاهش مصرف  300تزريق کاينیک اسید )(.  ≤
 کاينیههک اسههید و(. تزريههق تههوام  ≥ 05/0p) ههوراک شههد 

موجب کاهش اارات هیپوفاژی ناشی از   1Dآنتاگونیست گیرنده 
 (.2، نمودار  ≥ 05/0p)کاينیک اسید شد 

 

 
 

بر ا هذ غهذای نانومول( و تزريق توام  300نانومول(، کاينیک اسید )آگونیست گیرنده يونوتروپیک،  1D ،5)آنتاگونیست گیرنده  SCH23390اار تزريق   -2نمودار  

 .p ≥ 0/ 05 در تمام زمان ها با SCH23390دار با گروه کنترل و گروه کاينیک اسید + تفاوت معنی :*گوشتی.    یهاتجمعی در جوجه
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 و همكاران طاهريان       های دوپامینرژيک و گلوتاماترژيک تم ستدا   سی

 

  

 52-60، صفحه 16، پیاپی 6دوره  ،1401سال  56 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 

 

 
بهر ا هذ غهذای نانومول( و تزريق توام    300نانومول(، کاينیک اسید )آگونیست گیرنده يونوتروپیک،    2D  ،5)آنتاگونیست گیرنده    AMI-193اار تزريق    -3نمودار  

 . p≥ 0/ 05با ها  دار با گروه کنترل در تمام زمانتفاوت معنی  :*گوشتی.  یاه تجمعی در جوجه

 
آنتاگونیسهت تزريق  ،  3آمده از آزمايش  براساس نتايج بدست

 ااههری بههر مصههرف  ههوراک نداشههت نههانومول2D (5  )گیرنههده 
(05/0p ≤  .)نانومول( موجب کاهش  300اسید )تزريق کاينیک

 اسهید وکاينیهک تهوام ق يه(. تزر ≥ 05/0p)مصرف  وراک شد 
 ااههری بههر هیپوفههاژی ناشههی از  ، 2Dآنتاگونیسههت گیرنههده 

 (.3، نمودار  ≤ p 05/0)اسید نداشت کاينیک
 ، مشهاهده 4آمهده از آزمهايش  همانطورکه در نتهايج بدسهت

نانومول( ااری بر   5/2)مهارکننده سنتز دوپامین  شود، تزريق  می
سهت گیرنهده ینآگو تزريهق  (. ≤ 05/0p) مصرف  وراک نداشت

موجب کاهش مصرف  وراک شهد نانومول(  300متابوتروپیک )
(05/0p ≤  .) آگونیسهت و تزريق توام مهارکننده سنتز دوپهامین

هیپوفهاژی ناشهی از موجب کاهش ااهرات    گیرنده متابوتروپیک
 (.4، نمودار  ≥ 05/0p)شد مهارکننده سنتز دوپامین 

 

آنتاگونیسهت   ق يهتزر،  5به نتايج حاصه  از آزمهايش  باتوجه
  ااههری بههر مصههرف  ههوراک نداشههتنههانومولD (5  ) 1گیرنههده 

(05/0p ≥ .)  آگونیسهههت گیرنهههده متابوتروپیهههک  تزريهههق 
(.  ≥ 05/0p)موجب کاهش مصرف  وراک شد نانومول(  300)

آگونیسههت گیرنههده  و 1Dتههوام آنتاگونیسههت گیرنههده تزريههق 
ت سهیآگونموجب کاهش اارات هیپوفاژی ناشی از  متابوتروپیک  

 (.5، نمودار  ≥ 05/0p)شد  گیرنده متابوتروپیک
آنتاگونیست تزريق  ،  6آمده از آزمايش  به نتايج بدستباتوجه
 ااههری بههر مصههرف  ههوراک نداشههت نههانومول2D  (5  )گیرنههده 

(05/0p ≥  .) 300) آگونیسههت گیرنههده متابوتروپیههک تزريههق 
تزريهق  .( 05/0p)موجب کاهش مصرف  وراک شهد نانومول( 

ک آگونیسهت گیرنهده متابوتروپیهو  2Dآنتاگونیست گیرنده    توام
آگونیسهت گیرنهده متابوتروپیهک   اری بهر هیپوفهاژی ناشهی ازا

 (.6، نمودار  ≥ 05/0p)نداشت 

 

 
نهانومول( و  300 منوهیدرات )آگونیست گیرنهده متابوتروپیهک،  trans-(±)-ACPDنانومول(،  2/ 5)مهار کننده سنتز دوپامین،  OHDA -6اار تزريق  -4نمودار 

در   ACPD -(±)-transگهروه کنتهرل و گهروه   :  تفاوت معنی دار با#دار با گروه کنترل و : تفاوت معنی*های گوشتی. بر ا ذ غذای تجمعی در جوجهتزريق توام 
 . ≥ 0p/ 05تمام زمان ها با
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 و همكاران طاهريان       های دوپامینرژيک و گلوتاماترژيک تم ستدا   سی

 

  

 52-60، صفحه 16، پیاپی 6، دوره 1401سال  57 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 

 

 
نانومول( و تزريق  300منوهیدرات )آگونیست گیرنده متابوتروپیک،  ACPD -±)(-transنانومول(،  1D ،5)آنتاگونیست گیرنده  SCH23390اار تزريق  -5نمودار 

در تمام زمان ها  ACPD-(±)-trans: تفاوت معنی دار با گروه کنترل و گروه #دار با گروه کنترل و تفاوت معنی  :*های گوشتی.  بر ا ذ غذای تجمعی در جوجهتوام  
 . ≥ 0p/ 05با

 

 بحث
ههای نهدگی احتمهالی گیرنهده نکمطالعه ا یر نقهش تعهدي 

ای گلوتاماتی را بر روی سیسهتم دوپامینرژيهک در رفتهار تغذيهه
های گوشتی مورد مطالعه قرار داد. همانطورکه در مطالعهه جوجه

نهانومول( موجهب   300اسهید )حاضر ديده شد، تزريهق کاينیهک
 کاينیههک اسههید و تزريههق تههوام کههاهش مصههرف  ههوراک شههد. 

جب کاهش اارات هیپوفهاژی ناشهی ومهیدروکسی دوپامین   -6
 آنتاگونیسهتکاينیک اسید و تزريق توام    .گرديدکاينیک اسید  از  

اسید موجب کاهش اارات هیپوفاژی ناشی از کاينیک  1Dگیرنده  
آگونیسهت گیرنهده و  هیدروکسی دوپهامین    -6. تزريق توام  شد

آگونیسهت موجب کاهش اارات هیپوفاژی ناشی از  متابوتروپیک

 1Dتزريق توام آنتاگونیست گیرنهده    .گرديدبوتروپیک  اتگیرنده م
کهاهش   موجهبمنوهیهدرات  ک  آگونیست گیرنده متابوتروپیه  و

 .شهدک  آگونیست گیرنهده متابوتروپیهاارات هیپوفاژی ناشی از  
هههای اطععههات کمههی در ارتبههاع بهها تعامهه  عمهه  سیسههتم

 دوپامینرژيههک و گلوتاماترژيههک در سههطح مغههز وجههود دارد. 
های دوپامینرژيهک در مشخ  شده است که نورون  دووجاينبا

هها توسهط آنتاگونیسهت گیرنهده مقاب  ااهرات سهمی آمفتهامین
NMDA شههوند. هرچنههد تههاکنون مكانیسههم محافظههت مههی 

که   پیشنهاد شده است  دقیق اين عم  مشخ  نشده است، اما
  شههدنفعههال موجههبدوپههامینی  1Dآگونیسههت گیرنههده  احتمههاًو

DARPP-32  ریسههم  طريههق  از  cAMP/PKA شههود. مههی

 

 

نهانومول( و تزريهق  300منوهیدرات )آگونیست گیرنده متابوتروپیک،  ACPD -(±)-transنانومول(،  2D ،5)آنتاگونیست گیرنده  AMI-193اار تزريق  -۶نمودار 

 .p ≥ 0/ 05دار با گروه کنترل در تمام زمان ها با: تفاوت معنی*های گوشتی.  بر ا ذ غذای تجمعی در جوجهتوام 

 6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

 6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

pp
.p

hy
ph

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 9

http://ijpp.phypha.ir/article-1-556-en.html


 و همكاران طاهريان       دوپامینرژيک و گلوتاماترژيک های تم ستدا   سی

 

  

 52-60، صفحه 16، پیاپی 6، دوره 1401سال  58 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 

 

بها افهزايش مقهادير   NMDAههای  همچنین آگونیست گیرنده 
 شهودنورين موجب تقلی  اين اار میسازی کالسیکلسیم و فعال

. هرچند مكانیسم سلولی تقاب  عم  سیستم دوپامینی بها   ]13[
گلوتاماتی دقیقا مشخ  نیسهت امها مطالعهات مولكهولی بیهان 

روتئیین طور مستقیم به جايگاه پهب  NMDAاند که گیرنده  کرده 
PDZ  وPSD9530  شههده و موجههب تنظههیم دوپههامینی متصهه

دوپامینی بها زيهر   1Dشود. همچنین گیرنده  فعالیت سیناپس می
ااهر متقابه  دارد. ايهن ااهر   NMDAهای  گیرنده   1GluNواحد  

متقاب   نه تنها در تنظیم اشتها بلكه در تنظیم حرکت و حافظهه 
رسهد ايهن نظهر مهیکند. همچنهین بههمی  نیز نقش مهمی ايفا

ههای و کانهال 1Aههای آدنهوزينی هها از طريهق گیرنهده گیرنده 
رسهد تحقیقهات نظرمهی. به]8[د  کنعم  می  N-typeکلسیمی  

شدن تعام  بین سیسهتم گلوتاماترژيهک و بیشتری برای روشن
دوپامینرژيک در تنظهیم اشهتها نهه تنهها در پرنهدگان بلكهه در 

 یاز است.پستانداران ن
 بطن  درون  ک، یستمیس  ق يتزر  که  است  داده   نشانمطالعات  

 بههه آنی هههاسههتیآگون ايهه گلوتامههاتی موضههع ای يههمغههز
 در  را  غهذا  ا هذ  دوز  بهه  وابسهته  صهورتبهجانبی    پوتاوموسیه

ش گهزار پسهتانداران،  بهر عف امها.  کندیم  کيتحر  پستانداران
ی رسههپتورها ق يههازطر احتمههاو  گلوتامههات کههه اسههت شههده 

 هها هروس  جوجهه  در  را  غهذا  ا هذ  کیهومتابوتروپ  کیونوتروپي
. اطععههات محههدودی دربههاره ارتبههاع ]14[ دهنههدیمهه کههاهش
بهر تنظهیم اشهتهای ناشهی از سیسهتم   mGluRsههای  گیرنده 

دوپامینرژيک وجود دارد. در مطالعه قبلی ما گزارش شده اسهت 
ااری بهر هیپوفهاژی   3mGLURو    2mGLURهای  که گیرنده 
های گوشهتی محهروم از سیستم سرتونرژيک در جوجهناشی از  

ههای متابوتروپیهک رسهد گیرنهده نظرمهیبهه  .]2[  غذا نداشهتن
گلوتامات تدا   عم  جزئی با ساير نوروترانسمیترها در تنظهیم 

ازطريههق  1mGluRاشههتهای پرنههدگان داشههته باشههند. گیرنههده 
شهدن ايهن گیرنهده کنهد کهه بها فعهالعم  می  C31فسفولیپاز  

شهود و آسی  گلسیرول تشكی  مهیفسفات و دیيتول تریاينوز
شهود انجهام مهی  Cآزادسازی کلسیم و تحريک پروتئین کینهاز  

بها آدنیلیه    3mGLURو    2mGLURههای  که گیرنده درحالی
رسد ههر زيهر گهروه گیرنهده مینظرشوند. بهسیكعز مزدوج می

رود متابوتروپیكی گلوتاماتی عم   اصی داشته باشد احتمال می
نتايج متفاوت ديده شده به مكانیسم سهلولی متفهاوت ههر نهو  

 
30 Postsynaptic densities 95 
31 Phospholypase C (PLC) 

گیرنده مرتبط باشد. هر دو نو  اول و دوم گیرنده متابوتروپیهک 
کننهد. گیرنهده عم  می  Cگلوتامات از طريق کاهش فسفولیپاز  

شهود سهلولی مهیموجب افزايش جريهان پتاسهیم دا ه   2نو   
 کلسههیم  موجههب کههاهش جريههان 3کههه گیرنههده نههو  درحههالی
 شهود. هرچنهد بهه تحقیقهات بیشهتری بهرای سهلولی مهیدا  

 شههدن مكانیسههم عمهه  دقیههق سههلولی و مولكههولی مشههخ 
با ساير نوروترا نسهمیترها نیهاز اسهت.   mGLURsهای  گیرنده 

ای پیچیده بوده و در نواحی مختلف نقش دوپامین بر رفتار تغذيه
سهد تعامه  رمهینظهردههد. بههمغز رفتارهای متفاوتی بروز می

واسهطه هگلوتاماترژيک بر تنظیم اشتها به-سیستم دوپامینرژيک
و   Y34و نوروپپتید    33، اورکسین32ساير نوروترانسمیترها مث  گابا

درمانی مثال، پیشعنوانه. ب]16،15[  نیز انجام شود  35اوپیوئیدها
با نیكوتین موجب کهاهش آزادشهدن دوپهامین بوسهیله گیرنهده 

NMDA  بنهابراينشهود.  اکهومبنس مهی  های هسهتهاز نورون ،
شايد بتوان گفت يک تدا   عم    ذکر شده فوقبه موارد باتوجه

و دوپامینرژيک در کنترل ا ذ غذا نیز  گلوتاماترژيک بین سیستم  
وجود دارد هرچند ممكن است نوروترانسمیترهای ديگری نیز در 

دهنده اين بود که ااهر نتايج نشان  .]17[  اين زمینه د ی  باشند
ههای يونوتروپیهک و بهین دو سیسهتم ازطريهق گیرنهده   تقاب م

 شود.گری میدوپامینی میانجی 1Dهای متابوتروپیک و گیرنده 
 

 گیرینتیجه
تقابهه  بههین دو سیسههتم گلوتاماترژيههک و دوپامینرژيههک در 

هههای میههزان ا ههذ غههذا در جوجههه گوشههتی ازطريههق گیرنههده 
پههامینی دو 1Dهههای يونوتروپیههک و متابوتروپیههک و گیرنههده 

 شود.گری میمیانجی

 

 سپاسگزاری
مههالی دانشههكده دامپزشههكی دانشههگاه تهههران  از پشههتیبانی

 شود.قدردانی می

 

 مالحظات مالی
اين طرح پدوهشی پايان نامه دانشجويی و با حمايت مهالی 

 دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران به انجام رسیده است.

 
32 GABA 
33 Orexin 
34 Neuropeptide Y 
35 Opioids 
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Abstract 
 

Background and Aim: Feeding behavior is regulated via a complex network which interacts via diverse signals from 

central and peripheral tissues. The present study was designed to examine the interaction between glutamatergic and 

dopaminergic systems on food intake in neonatal meat chicken. 

Methods: In this study, 264 day-old chicken (ROS 308) were used. In each experiment, chickens divided to 4 

experiments including 1 control and 3 treatment groups (n = 11). In experiment 1, chicks ICV injected with normal 

saline, 6-OHDA (neurotoxin, 2.5 nmol), kainic acid (ionotropic glutamate receptors agonist, 300 nmol) and 6-OHDA + 

kainic acid. Experiments 2-3 were similar to experiment 1, except injections of the SHC23390 (D1 receptors antagonist, 

5 nmol) and AMI-193 (D2 receptors antagonist, 5 nmol) were done instead of 6-OHDA. In experiment 4, saline, 6-

OHDA (2.5 nmol), trans-(±)-ACPD monohydrate (metabotropic glutamate receptor agonist, 300 nmol) and co-injection 

of the 6-OHDA+ trans-(±)-ACPD monohydrate were done. Experiments 5 and 6 were similar to experiment 4, except 

SHC23390 and AMI-193  were injected instead of 6-OHDA. Then the cumulative food intake measured until 120 min 

post injection. 

Results: Kainic acid significantly decreased food intake (p ≤ 0.05). 6-OHDA and SHC23390 decreased kainic acid and 

trans-(±)-ACPD- induced hypophagia (p ≤ 0.05). 

Conclusion: Interaction between dopaminergic and glutamatergic systems mediates via ionotropic and metabotropic 

glutamate and D1 dopamine receptors. 
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