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 چكیده
 در درگیر های مکانیسم شدن روشن که می شود طیور در آسیت نظیر بیماری هایی و متابولیسمی مشکالت بروز موجب بدن مایعات در تعادل اختالل زمینه و هدف:

 .گرفت قرار بررسی مورد( 301 راس نژاد) روزه 5 گوشتی های خروس جوجه در آب اخذ بر سوماتوستاتین و انسولین اثرات .سازد می ضروری را آب اخذ

 میکرولیتر از دوزهای 90 دوم آزمایش در و انسولیننانوگرم  90، 20و   09میکرولیتر از دوزهای  90 اول آزمایش در. شد انجام آزمایش سری دو مطالعه این در ها:روش

 های زمان در تجمعی آب اخذ. کرد دریافت کنترل اوانس بلو در هر دو آزمایش گروه. شد تزریق ها جوجه در مغزی بطن داخل به صورت نانومول سوماتوستاتین 5/0، 9و  2
 .شد گیری اندازه یشآزما دو هر در تزریق از پس دقیقه 910 و 10

 دقیقه پس از تزریق 910را نشان دادند. در  گروه کنترل به نسبت آب اخذ دار معنی دقیقه پس از تزریق کاهش 10در  نانوگرم انسولین 90، 20و 90 دوزهای: هایافته

انسولین را نانوگرم  20تأثیری بر اخذ آب نگذاشتند. گروهی که دوز نانوگرم  90و  90اما دوزهای (،  > 05/0p)انسولین اثر کاهشی خود بر اخذ آب را حفظ کرد نانوگرم  20دوز 
نانومول  5/0 (. دوز > 05/0p)نشان دادند نانوگرم  90و  90دقیقه پس از تزریق کاهش معنی دار اخذ آب را در مقایسه با گروه های با دوز  910دریافت کرده بود در 

دقیقه پس از تزریق،  10نانومول در  9و  2 دوزهای اما بود، نگذاشته کنترل گروه با مقایسه در تجمعی آب اخذ روی تزریق تأثیریدقیقه پس از  910و  10 در سوماتوستاتین
آب را حفظ  نانومول سوماتوستاتین اثر کاهشی خود بر اخذ 2دقیقه پس از تزریق دوز  910در  .( > 05/0p)کنترل شدند  گروه با مقایسه آب در اخذ دار معنی موجب کاهش

 نانومول سوماتوستاتین بصورت وابسته به دوز باعث کاهش معنی دار اخذ آب شدند 5/0، 9و  2. دوزهای تأثیری نداشت نانومول بر اخذ آب تجمعی 9کرده بود، اما دوز 
(05/0p < ).  

 .شدند نوزاد های جوجه در آب اخذ کاهش سوماتوستاتین و انسولین باعث: گیرینتیجه

 

  نوزاد، سوماتوستاتین  مغزی، جوجه های بطن داخل تزریق انسولین، ،آب اخذ ی کلیدی:هاواژه
 

 *مقدمه
 

اخذ آب و غذا و باالنس انرژی از موضوعات مهم در  
با استفاده از انواع تکنیک ها،  فیزیولوژی کاربردی است.

                                                           
  farshidhamidi@um.ac.ir                 :نویسندة مسئول مکاتبات *

 http://ijpp.phypha.ir                                          وبگاه مجله:

 ijpp@phypha.ir                                 ت الکترونیکی:         پس

 مکانیزم های مختلف کنترل رفتارهای تغذیه ای کشف شده اند
یک ترکیب حیاتی برای موجودات زنده و از جمله آب . ]9، 2[

نقش مهمی را در فرآیند های و  پرندگان محسوب می شود
وزن بدن  %70-10متابولیکی و تنظیم دما بر عهده دارد و 

[. همچنین تعادل آب و 3]پرنده را آب تشکیل می دهد 
الکترولیت ها در بدن اساس تنظیم بسیاری از فرآیندهای 

ولی و خارج سلولی می باشند که در صورت بهم بیوشیمیایی سل
خوردن این تعادل در اثر افزایش نوشیدن و یا کاهش اخذ آب 

 مقاله پژوهشی
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می تواند طیف وسیعی از اعمال هومئوستازی تحت تأثیر قرار 
مثالً افزایش مصرف مایعات در طیور گوشتی که در [، 9]گیرد 

ترسی اثر تغییرات دمایی، تغییر جیره غذایی، بیماری، نحوه دس
به آب، نوع پرورش، نژاد، تأثیرات محیطی و ... می تواند رخ 
دهد با افزایش حجم خون و فشار خون و بر هم زدن تعادل 
نیروهای استارلینگی، موجب تراوش زیاد مایع از خون به بافت 
های بدن شده و سبب ادم می شود. در این راستا از بیماری 

عت طیور که در دوره آسیت طیور به عنوان یکی از معضالت صن
[. 5کوتاه رشد موجب تلفات گسترده می گردد می توان نام برد ]

بدین ترتیب ضرورت انجام مطالعات در زمینه کشف مسیرهای 
نورونی درگیر در اخذ آب توسط نوروترانسمیترهای مختلف 
احساس می شود. در خصوص شناخت مسیرهای عصبی مربوط 

ن در پرندگان تحقیقاتی به اخذ آب و تحلیل باالنس آب بد
انسولین که صورت پذیرفته و نقش برخی نوروترانسمیترها مثل 

یکی از نوروترنسمیترهای اصلی مهاری در کنترل رفتارهای 
و  ]2، 7[ تغذیه ای در دستگاه عصبی مرکزی جوجه ها است

[ شناسایی شده است، 1سوماتوستاتین در حفظ هومئوستازی ]
ماری ها مثل آسیت مشخص شده و تا پاتوفیزیولوژی برخی بی

راه جهت درمان یا اصالح نژاد بر این اساس فراهم شود. به 
همین دلیل و از آنجا که بیماری آسیت در جوجه های پرورشی 
گوشتی بسیار مهم و از عوامل اصلی تلفات طی دوره کوتاه 

این مطالعه به بررسی اثر دو نوروترانسمیتر پرورش می باشد، 
ماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه خروس های انسولین و سو

 گوشتی می پردازد.
بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی رفتارهای تغذیه ای  

در پرندگان مرتبط با اخذ غذا هستند و تحقیقات اندکی در حوزه 
تزریق داخل بطن اخذ آب صورت گرفته است. در مطالعه ای 

ر اخذ آب در مغزی گرلین به صورت وابسته به دوز باعث مها
[. تجویز داخل بطن مغزی لپتین 1موشهای صحرایی گردید ]

نیز تأثیری بر روی اخذ آب جوجه های گوشتی نداشته است 
[90.]  

[ و غده 99سوماتوستاتین هورمونی است که از پانکراس ]
سوماتوستاتین یکی از استوارترین  [.92هیپوفیز ترشح می شود ]

انسولین [. 1ذکر شده است ]پپتیدها طی تکامل مهره داران 
 هورمونی است که از جزایر النگرهانس پانکراس ترشح 
می شود و عالوه بر تنظیم گلوکز پالسما به عنوان یک سیگنال 
چاقی به دستگاه عصبی مرکزی عمل می کند. اندام هدف اولیه 

برای این هورمون در مغز، هسته قوسی در هیپوتاالموس است 
یه اصلی مغز در تنظیم هومئوستازی که به نظر می رسد ناح

 [. 2انرژی است ]
  [ و سوماتوستاتین2مطالعاتی بر روی اثر انسولین ]

تاکنون  .بر اخذ غذا در پرندگان انجام شده است ]92، 93[
مطالعات کارامدی در خصوص اثر انسولین و سوماتوستاتین بر 
اخذ آب پرندگان صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت 
انسولین در کنترل رفتارهای تغذیه ای و نقش سوماتوستاتین در 
حفظ هومئوستازی و مشخص نبودن اثر این دو بر اخذ آب در 
جوجه خروس های گوشتی، مطالعه حاضر به بررسی اثر این دو 

 نوروترانسمیتر بر اخذ آب  می پردازد.

 
 هامواد و روش

نر قطعه جوجه خروس گوشتی  32مطالعه حاضر بر روی 
تهیه شده از شرکت ماهان )شرکت ماهان،  301نژاد راس 

و مطابق دستور العمل کمیته اخالق کار با حیوانات ایران( 
. جوجه ها تا دانجام شآزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد 

 23سن دو روزگی به صورت جمعی تحت شرایط استاندارد )

درجه  30 ± 9ساعت تاریکی، دمای  9ساعت روشنایی و 

در  [.99( نگهداری شدند ]50 ± %2سیوس و رطوبت نسبیسل
دو روزگی پرندگان به صورت تصادفی تقسیم و به قفس های 

روزگی تحت شرایط ذکر شده  5انفرادی منتقل شدند و تا 
نگهداری شدند. در طی این مطالعه، پرندگان دسترسی آزاد به 
 آب تازه و کرامبل آغازین ویژه ی تهیه شده از شرکت چینه

داروهای مورد استفاده در این  )شرکت چینه، ایران( را داشته اند.
مطالعه، انسولین و سوماتوستاتین به همراه اوانس بلو از شرکت 

 سیگما )سیگما، امریکا( تهیه شدند.
در آب حل شد. انسولین هم  ml/g9سوماتوستاتین به صورت 

[ 95موالر حل شد ] 09/0در اسید کلریدریک  ml/g 5به صورت 
[. به گروه 99حل شدند ] 9/0سپس داروها در اوانس بلو %

  کنترل نیز ده میکرولیتر اوانس بلو تزریق شد.
روزگی و بدون  5تزریق داخل بطن مغزی پرندگان در سن 

بیهوشی انجام شد. در این روش، سر پرنده داخل یک دستگاه 
آکریلیک قرار می گیرد، این دستگاه یک نگهدارنده منقار با 

درجه نسبت به جمجمه دارد که دقیقاً موازی با سطح  95ویه زا
  باالی که   شده واقع   روزنه یک   صفحه  روی میز است. در 
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بنفش رنگ ناشی از تزریق اوانس بلو،  قسمت .تزریق در بطن جانبی مغز جوجه -1شكل 

 بیانگر صحت تزریق در بطن جانبی می باشد.

 
 راست است. تزریق به داخل بطن ازجمجمه و دقیقاً باالی بطن 

طریق روزنه روی صفحه مذکور انجام می شود و نوک سوزن 
 جمجمه را سوراخمیلی متر  9در پوست فرو رفته و به میزان 

می کند. این تکنیک بدون استرس فیزیولوژیکی به جوجه ها 
 [. در تمام گروه ها حجم تزریق 99انجام می شود ]

یان آزمایش برای صحت تزریق سر میکرولیتر بود. در پا 90
پرنده قطع شده و حضور رنگ اوانس بلو در بطن جانبی راست 

( و فقط داده های 9تأیید کننده صحت تزریقات بود )شکل 
حاصل از تزریقات صحیح در آنالیز آماری مورد استفاده قرار 

صبح آغاز شدند و یک  99[. تزریقات از ساعت 92گرفتند ]
 آب محروم شدند.  تزریقات پرندگان از ساعت قبل از انجام

این تحقیق شامل دو سری آزمایش است. در آزمایش اول 
گروه بررسی شد  9اثر دوزهای مختلف انسولین بر اخذ آب در 

میکرولیتر اوانس بلو، گروه دوم  90که گروه اول )گروه کنترل( 
 90نانوگرم در حجم  90و گروه چهارم  20، گروه سوم 90

انسولین را دریافت کردند. انتخاب دوز بر اساس میکرولیتر 
[. در آزمایش دوم اثر دوزهای مختلف 2مطالعات گذشته بود ]

گروه بررسی شد که گروه اول )گروه  9سوماتوستاتین در 
و  9، گروه سوم 5/0میکرولیتر اوانس بلو، گروه دوم  90کنترل( 

انتخاب  نانومول سوماتوستاتین را دریافت کردند. 2گروه چهارم 
  [.97دوز سوماتوستاتین نیز بر اساس مطالعات گذشته بود ]

پس از تزریق بالفاصله جوجه ها به داخل قفس باز گردانده 
شده و آب و غذای تازه در اختیار آن ها قرار می گرفت و اخذ 

دقیقه پس از تزریق  910و  10آب تجمعی آن ها در زمان های 
ای اندازه گیری اخذ آب می شد: بر بدین صورت اندازه گیری

جوجه ها از ظرف های مدرج استفاده شد. قبل از آزمایش میزان 
 آب موجود در ظروف آب خوری اندازه گیری شده و 
آب خوری ها بعد از تزریق به داخل قفس منتقل شدند، سپس 

دقیقه پس از تزریق میزان آب موجود در ظروف اندازه  10
دقیقه پس  910بعد یعنی  دقیقه 10گیری و ثبت شد و مجدداً 

 از تزریق هم، میزان آب در ظروف اندازه گیری و ثبت شد. 

ارائه  انحراف معیار از میانگین  ±داده ها بصورت میانگین 
(، برای آنالیز Version 16) SPSSشدند. با استفاده از نرم افزار 

 داده های اخذ آب تجمعی از آنالیز واریانس دو طرفه تکراری
(repeated measure two way)  استفاده شد و در صورت

ها، برای تعیین اختالف  مشاهده اختالف معنی دار بین گروه
)به عنوان تست  Tukeyآزمون  معنی داری بین گروهی از 

post hoc05/0 ( بهره گیری شد. درجه معنی داری<   p  در
 نظر گرفته شد.

 

 هایافته
 دوزهای زیمغ بطن داخل تزریق اثرات از حاصل نتایج

 در تجمعی آب اخذ ( بر90، 20و  90[ng]) انسولین مختلف
  جوجه در تزریق از پس دقیقه 910 و 10 زمان های

 .است شده ارائه 9 نمودار در گوشتی های خروس
 بودند کرده دریافت را انسولین ng 90دوز  که هایی جوجه

 به  نسبت تزریق از پس دقیقه 10 را آب اخذ دار معنی کاهش
 داری معنی اختالف ولی (p  >05/0) دادند نشان کنترل وهگر
  نسبت تزریق از پس دقیقه 910 در آب مصرفی میزان در
دوز  که هایی جوجه. (p  <05/0) نشد مشاهده کنترل گروه به

ng 20 و 10 زمان دو هر در بودند کرده دریافت انسولین را 
 کنترل گروه به نسبت آب اخذ کاهش تزریق، از پس دقیقه 910
دوز  با انسولین که ها جوجه از گروهی .( > 05/0p) دادند نشان

ng 90 آب اخذ دار معنی کاهش بودند کرده دریافت را  
 دادند نشان را کنترل گروه به نسبت تزریق از پس دقیقه 10 را
(05/0<  p) مصرفی میزان در داری معنی اختالف حالیکه در 

 مشاهده کنترل گروه به نسبت تزریق از پس دقیقه 910 در آب
انسولین را دریافت  ng 20گروهی که دوز  .(p  <05/0) نشد

دقیقه پس از تزریق  موجب کاهش معنی دار  910کرده بود در 
شده بود  90و  90 (ng)اخذ آب در مقایسه با گروه های با دوز 

(05/0p < ).  
  دوزهای مغزی  بطن  داخل  تزریق  اثرات  از  حاصل نتایج
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انحراف معیار نشان داده شده   ± داده ها بصورت میانگین ی.گوشتی ها خروس جوجه دری تجمع آب اخذ بر( نانوگرم 90و  20، 90) انسولین مختلفی دوزهای مغز بطن داخل قیتزر اثرات -1نمودار 

 . p< 05/0با ای با دوز مختلف انسولین اختالف معنی دار بین گروهه:  #. p < 05/0 باگروه کنترل  بااختالف معنی دار  :* اند.
 

 در   آب   اخذ  بر ( 5/0، 9و  2 [nM])  سوماتوستاتین  مختلف
  جوجه در تزریق از پس دقیقه 910 و 10 هایزمان 
 آب اخذ میزان .است شده ارائه 2 نمودار در گوشتی های خروس
 در بود کرده دریافت را سوماتوستاتین nM 5/0دوز  که گروهی

 با داری معنی اختالف تزریق از پس دقیقه 910 و 10 هایزمان
دوز  که گروهی آب اخذ میزان. (p  <05/0) نداشت کنترل گروه
nM 9 10 زمان در بود، کرده دریافت را سوماتوستاتین  

 داد نشان را آب اخذ دار معنی کاهش تزریق از پس دقیقه
(05/0<  p) اب اختالفی تزریق از پس دقیقه 910 در ولی  

 دوز که هایی جوجه در. (p  <05/0) نداشت کنترل گروه
nM  2 زمان دو هر در بودند کرده دریافت را سوماتوستاتین 
 در آب اخذ دار معنی کاهش تزریق، از پس دقیقه 910 و 10

دوزهای  .( > 05/0p) شد مشاهده کنترل گروه با مقایسه
(nM) 2  زریق دقیقه پس از ت 10سوماتوستاتین در  5/0، 9و

 .( > 05/0p)باعث کاهش معنی داری در اخذ آب شده بودند 

 
 بحث

 رفتارهای بر انسولین اثر مورد تا کنون در که مطالعاتی
 بر نوروترانسمیتر این اثر مورد در اند گرفته صورت ای تغذیه

 آب اخذ بر آن اثر مورد در گزارشی تاکنون و هستند غذا اخذ
  .است نشده ارائه

 و هسته سوپرا اپتیک اونتریکوالر،پار های نورون
 اسمزی تحریک طی پرندگان در هیپوتاالموس قاعده ای میانی

 و کنند می سنتز را Yنوروپپتید  آب، از محرومیت یا شدید
 این احتماالً و دهند می افزایش را نوروترانسمیتر این سطح
  .[91] دارند نقش ها جوجه در آب هومئوستازی در ها هسته
 دقیقه 910 در انسولین ng  20دوز فقط حاضرمطالعه  در

 و است کرده حفظ را آب اخذ بر  خود کاهشی اثر تزریق از پس
 برخالف را آب اخذ بر خود کاهشی اثر انسولین ng 90 دوز

 بطن داخل تجویز که شده داده نشان. است داده دست از انتظار
 پالسما انسولین سطوح افزایش باعث جوجه در انسولین مغزی

 غذا اخذ افزایش باعثو تجویز محیطی انسولین  [7] شود می
 اخذ بر انسولین مرکزی اثر با متضاد که شود می پستانداران در

 اثر رفتن دست از می رود احتمال بنابراین. [91] باشد می غذا
 که باشد دلیل این به باال دوز در آب اخذ بر انسولین کاهشی
 و خون به ورود موجب مغز بطن داخل انسولین حضور افزایش
 وجود احتمال با و باشد شده انسولین پالسمایی سطح افزایش
 اخذ بر انسولین محیطی و مرکزی متفاوت تأثیرات مشابه الگوی

 که کرد بیان را فرضیه این می توان آب، اخذ مورد در غذا
 درباره اش مرکزی اثرات با انسولین محیطی اثرات است ممکن

 همین به و کنند خنثی را همدیگر اثر و باشد متفاوت آب اخذ
 اثر انسولین ng 90دوز  تزریق از پس دقیقه 910 در دلیل

    مرکزی تزریق .است داده  دست از  را  آب  اخذ بر خود کاهشی
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انحراف معیار نشان  ± داده ها بصورت میانگین ی.گوشتی ها خروس جوجه دری تجمع آب اخذ بر( نانومول 2و  9، 5/0) نیمختلف سوماتوستاتی دوزهای مغز بطن داخل قیتزر اثرات -2نمودار 

 . p< 05/0اختالف معنی دار بین گروههای با دوز مختلف انسولین با :  #. p < 05/0: اختالف معنی دار با گروه کنترل با داده شده اند. *
 

 
تحریک  هم را آب اخذ غذا، اخذ افزایش  بر  وهعال Yنوروپپتید 

  .[91] کند می

 و اند، شده بیان مغز در گسترده بطور انسولین رسپتورهای
 و مخچه مغز، قشر بویایی، پیاز هیپوتاالموس، نواحی در

 هیپوتاالموس در انسولین .[91] دارند بیشتری تراکم هیپوکامپ
 نوروپپتید تولید مهار موجب است هدف بافت که قوسی هسته و

Y اخذ کاهش موجب انسولین حاضر مطالعه در. [2] شود می 
 این به آب اخذ کاهش این رود می احتمال و است شده آب

 در Yنورپپتید  تولید مهار باعث انسولین که باشد دلیل
 در و شده پاراونتریکوالر هسته و هیپوتاالموس قاعده ای میانی

 است ممکن همچنین. است داده کاهش را آب اخذ نتیجه
 همان واقع در لینانسو مورد در آب اخذ با مرتبط مسیرهای
 مطالعات طبق که آنجا از و باشند، غذا اخذ با مرتبط مسیرهای

 پس [2] شود می غذا اخذ کاهش باعث انسولین شده، انجام
  غذا اخذ کاهش موجب انسولین که همانطور گردد می تأیید
  .دهد می کاهش نیز را آب نوشیدن به جوجه تمایل گردد، می

  بر اثری nM  5/0دوز یقتزر سوماتوستاتین، مورد در
  عدم دلیل به احتماالً که است نداشته پرندگان آب اخذ

 در ولی است بوده آب اخذ در درگیر مسیرهای تحریک
. است شده آب اخذ کاهش باعث 9 و 2  (nM)دوز

 باعث موش صحرایی و [99، 93] پرندگان در سوماتوستاتین
 مغزی بطن داخل تزریق همچنین. شود می غذا اخذ افزایش

1,4AA-des–6,11–13-)سوماتوستاتین  SST2اگونیست رسپتور 

)2NH-Thr-SST-Cbm-]8(Cbm),DTrp7,Aph2[DPhe. 
  در تجمعی آب اخذ افزایش باعث میکروگرم 9 دوز با

 رسپتورهای. [92] است شده های صحرایی موش
 هیپوتاالموس از جمله مغزی مختلف نواحی در سوماتوستاتین

 در( SST2و  SST3) رسپتورها این و ارند،د ای گسترده توزیع
 دارند پاراونتریکوالر هسته در را تراکم بیشترین هیپوتاالموس

به دلیل اینکه هسته پاراونتریکوالر تغییرات حجم خون را  .[99]
دریافت میکند، باور بر این است که این هسته در تحریک 

 [.20]نوشیدن آب نقش دارد 
 موشهای صحرایی در آب اخذ افزایش باعث سوماتوستاتین

باشد،  می 2sst رسپتور طریق از اثر این که شود می
سوماتوستاتین بر روی نقل و انتقاالت عصبی اثری مهاری 

 گاباارژیک های ، نورون2sstمیگذارد و از طریق رسپتورهای 
 را هستند دخیل تشنگی مهار در که پاراونتریکوالر هسته اطرف
  .[20] می کند مهار

 وستاتین در پرندگان باعث افزایش اخذ غذا می شودسومات
 پاراونتریکوالر، های همانطور که ذکر شد نورون. [99، 92]

هسته سوپرا اپتیک و هیپوتاالموس قاعده ای میانی نوروپپتید 
Y  را می سازند و سطح این نوروترانسمیتر را افزایش می دهند

 نقش ها وجهج در آب هومئوستازی این هسته ها در و احتماالً
بنابراین ممکن است سوماتوستاتین از طریق  .[97دارند ]
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بر هسته پاراونتریکوالر اثر گذاشته و  SST2رسپتورهایش بویژه 
در این هسته شود و اخذ آب را  Yمانع ساخته شدن نوروپپتید 

کاهش دهد. اثر افزاینده مصرف آب در موشهای صحرایی در 
ق اگونیست های دقیقه پس از تزری 20تا  90زمان 

سوماتوستاتین مشاهده شده است، در حالیکه در مطالعه حاضر 
دقیقه پس از تزریق  910دقیقه تا  10اندازه گیری اخذ آب از 

داخل بطنی بوده است، این تفاوت زمانی ممکن است علت 
اگرچه در . ]92، 20[ تفاوت ثبت شده در نتایج تحقیقات باشد

ناشی از تزریق اگونیست  های صحرایی افزایش اخذ آب موش
 سوماتوستاتین توسط آنتاگونیست های آنژیوتانسین مهار 

بوسیله  IIمی شود، اما تحریک تشنگی بواسطه آنژیوتانسین 
مهار نمی شود. بنابراین سوماتوستاتین  SST2آنتاگونیست های 

های صحرایی بواسطه تحریک گیرنده های  در موش
نگی می شود. فعال ( موجب تشAT2و  AT1آنژیوتانسین )

شدن این مسیر می تواند بدلیل استرس های وارده به حیوان و 
. از ]20[آزاد شدن هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین نیز باشد 

این رو تفاوت در زمان های اندازه گیری اخذ آب در تحقیقات 
ذکر شده، نوع استرس های زندگی جانوری دو گونه و در نهایت 

بر روی  IIفاوت گیرنده های آنژیوتانسین نقش و عملکرد مت
اخذ آب در پرندگان نسبت به جوندگان از محتمل ترین 
فرضیات درباره نتیجه حاصله در این تحقیق می تواند باشد، 

در گونه های  IIهمانگونه که محل فعال شدن آنژیوتانسین 
جانوری تفاوت دارد بصورتی که در پستانداران در ریه و در 

 این در کامل تر . مطالعات]7[کلیه فعال می شود  پرندگان در

 در کشف گیرنده های دخیل و واسطه های موثر تواند می زمینه
 .راهگشا باشد

 

 گیرینتیجه
 عصبی های میانجی به عنوان سوماتوستاتین و انسولین

  پستانداران، و پرندگان غذای اخذ در درگیر شده شناخته
 نیز تأثیر گوشتی های روسخ جوجه آب اخذ روی بر توانند می

برای  .باشند داشته برعهده کنندگی تنظیم نقش و گذاشته
شناخت مسیرهای عصبی دقیق و نقش تفکیکی گیرنده های 

 ها، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. آن
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Abstract 

 
Background and aim: Disorders of body fluid balance lead to metabolic problems and diseases such as ascites in 

poultry, which require studies on the clarification of involved mechanisms in water intake. The effect of insulin and 

somatostatin on water intake in 5-day male broiler chickens (Ross 308) was investigated. 

Methods: Two experiments were conducted. In the first one, 10, 20 and 40 ng of insulin and in the second one, 0.5, 

1 and 2 nM of somatostatin were injected to chicken via intracerebroventricular (icv) injection. Control group received 

Evans blue in both experiments. Accumulated water intake at 90 and 180 minutes after injection was measured. 

Results: The doses of 10, 20 and 40 (ng) of insulin at 90 min after injection, showed a significant reduction in water 

intake compared with control group (p < 0.05). In 180 minutes after injection of insulin 20 ng, reduction of water 

consumption was retained but doses of 10 and 40 ng did not affect water consumption. The group that received 20 ng of 

insulin showed a significant reduction on water intake 180 minutes after injection compared with groups of 10 and 40 

ng (p < 0.05). Somatostatin 0.5nM did not affect accumulated water intake in 90 and 180 minutes after injection 

compared with control group. However, somatostatin 1 and 2 nM significantly reduced water intake in 90 minutes after 

injection compared to the control group (p < 0.05). In 180 minutes after injection of somatostatin 2 nM, reduction of 

water consumption was retained but the dose of 1nM did not affect water consumption. Doses of 0.5, 1 and 2 nM of 

somatostatin significantly reduced water intake in a dose-dependent manner (p < 0.05). 

Conclusion: Somatostatin and insulin reduced water intake in neonatal chickens.   
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