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 9911خرداد  1 :پذيرش                                                                                         9911ارديبهشت  4 :دريافت
 

 چکیده
اسلت هله    (فنیلل آالنلین  -آرژنین)آر اف آمیده خانواده پپتیدهای  پپتیدی متعلق به انسانی 9-آمید-آالنین فنیل-وابسته به آرژنینپپتید  :زمینه و هدف

 NPFFگیرنده  حاضر به بررسی اثرات مطالعه. است به اثبات رسیده اف اف  های نوروپپتیدتحريک گیرندهاشتهای پستانداران بواسطه  پیشتر نقش آن در تنظیم
 .پردازدهای نوزاد می بر تنظیم اخذ غذا و ارتباط آن با سیستم مالنوهورتینی در جوجه

بندی  آزمون، و هر آزمون در چهار گروه شامل يک گروه هنترل و سه گروه تیمار دسته ۵در  (92۳راس )جوجه نر نوزاد نژاد گوشتی  222تعداد  :ها روش

دقیقه بعلد از تزريلق داخلل بطنلی مدلزی داروهلا        922و  02، 92های  روزه در زمان ۵های  میزان اخذ غذای تجمعی در جوجه(. جوجه در هر گروه99)شدند 
 .گیری و تجزيه و تحلیل شد اندازه

پیكومول اخذ غذا را نسبت به گلروه   ۵2و MC4R (PG-931) 2۵پیكومول و آگونیست گیرنده  92و MC3R   ۵ (γ1-MSH)ست گیرندهآگونی :ها افتهي

، سلب  افلزايش اخلذ غلذا      NPFF (RF9)نانومول آنتاگونیست گیرنلده  90و  ۳درحالیكه تزريق (. p ˂ 2۵/2)های آزمايش هاهش دادند هنترل در همه زمان
 γ1-MSHداری بلر هیپوفلاژی القلايی توسل       تدییر معنی γ1-MSHو  RF9تزريق همزمان (. p ˂ 2۵/2)رل در هر سه زمان آزمايش شد نسبت به گروه هنت

های آزمايش تخفیل  داد   داری در همه زمان طور معنی را به PG-931هیپوفاژی القايی توس   PG-931به همراه  RF9در حالیكه تزريق . ( ≤ 2۵/2p)نداشت 
(2۵/2 ˂ p.) 

گری  میانجی NPFFهای  های نوزاد نژاد گوشتی از طريق گیرنده بر اخذ غذا در جوجه MC4Rبا توجه به نتايج احتماالً اثرات هیپوفاژيک : یریگ جهینت

  .شود می
 

 FF، تزريق داخل بطنی مدزی، مالنوهورتین، نوروپپتید اخذ غذا، جوجه: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه
 بوسلیله  پرنلدگان  در غذا مصرف زانیم میتنظ یهل طور به
 یهنترللل حوسللط در و دهیللچیپ کیهومئوسللتات یهللا سللمیمكان

عوامل مختلفی نظیر عوامل  راستا نيا در و شودیم اجرا مختل 
و داخلی ماننلد  ( محیطی و رژيم غذايی از جمله شراي )خارجی 

هنترل  [.9]عوامل گوارشی، هورمونی و متابولیكی دخیل هستند 
هلا و ملدارهای   در سیستم اعصاب مرهزی توس  میانجی اشتها

های گیرد و در مدز پرندگان و پستانداران پپتید عصبی انجام می
متنوعی در تنظیم اخذ غذا و هنترل وزن بدن مؤثر هسلتند هله   
اين نوروپپتیدها در نواحی مختلفلی از مدلز حضلور داشلته و بلا      

ثلر بلر آزادسلازی    های اختصاصی خود و يا با ااتصال به گیرنده
تلا بله   . های عصبی در هنترل اشلتها نقلش دارنلد   ساير میانجی

 شللناخته  آمیللده-اف-گللروه از پپتیللدهای خللانواده آر ۵امللروز 
پپتیدهای متعللق بله ايلن خلانواده همگلی بله تلوالی         .اندشده

شلوند و  فنیل آالنین در انتهای هربوهسلیل خلتم ملی   -آرژينین
گلروه پپتیلد آزادهننلده     -2 2گروه نوروپپتیلد اف اف  -9شامل 

گلروه   -4 9آمیلده  -اف-گلروه ال پلی ايكلر آر    -9پروالهتین

                                                           
1 RFamide peptide 
2 Neuropeptide FF  
3 LPXRFamides (RFRPs) 

 مقاله پژوهشی
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https://ijpp.phypha.ir/article-1-400-en.html
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 آمیده پپتید-اف-پروگلوتامیلیتد آر -۵و  4پپتینهیر
هستند هه ۵

هللا دارای اعمللال فیزيولوژيللک متعللددی در مدللز    همگللی آن
ها از جمله مهمترين اين وظاي ، نقش آن. پستانداران می باشند
 هللا در رفتارهللای ثل و عملكللرد تنظیمللی آندر بلللو ، تولیللدم

برخللی از ايللن نوروپپتیللدها اثللرات  [. 2]ای مللی باشللد تدذيلله
ارهسیژنیک و برخی ديگر اثرات آنورهسیژنیک دارند هه در ايلن  

آر اف و ( RFRP-1) 9-میان دو پپتید به نام های آر اف آر پلی 
 انسلانی   9-آمیلد -آالنلین  فنیل-آرژنین) 9-آر پی

RFRP-3) 
و نوروپپتیلد   (NPSF)  تند هه به ترتی  نورورپپتید اس افهس

۳وی اف
 (NPVF) مطالعات مختل  نشان . نیز نامیده می شوند

فقل   )داده اند هه اين پپتیدها در انسلان، گلاو، ملوش سلوری     
RFRP- 3)      ملوش صلحرا،ی، همسلتر و گوسلفند توسل  ژن ،

NPVF انلد هله   همچنلین مطالعلات نشلان داده   . شلوند  هد می
RFRP-3 هورمون مهارهننده گونادوتروپین  ارتولوگ(GnIH) 

اشتهايی هوتاه مدت ناشلی   اثرات بی[. 9]باشد در پستانداران می
است  در پرندگان اخیراً مورد بررسی قرارگرفته  NPVFاز تزريق 

دهنلده همبسلتگی ايلن اثلرات بلا       و نتايج حاصلل از آن نشلان  
تاالموسلی در مدلز   تدییرات رفتاری برخاسته از هسته های هیپو

 [.  4]باشد جوجه می
يكی از سیستم های نوروترانسمیتری مدز هه نقلش ملؤثری در   

نلو    ۵تلاهنون  . هنترل اشتها دارد، سیستم مالنوهورتینی اسلت 
اند هله  شناسايی شده (MC1R-MC5R)گیرنده مالنوهورتینی 

در فرآيندهای مدزی از جمله تنظیم تعادل انرژی، تنظیم حرارت 
و  MC3Rاما در ايلن میلان تنهلا    . يادگیری نقش دارند بدن و

MC4R  دارای نقش تنظیمی برجسته در ارتباط با هنترل اشتها
پراهنلدگی ايلن دو گیرنلده    . باشلند در پستانداران و پرندگان می

هلای هملانی،    در محلل هسلته  )بیشتر در نواحی هیپوتاالموسی 
ز مهمتلرين  ونتريكوالر هیپوتلاالموس هله ا  و پارا شكمی میانی

 .اسلت ( مراهز تنظیم اخذ غذا در پستانداران و پرندگان هسلتند 
مطالعاتی هه بر روی هنترل اخذ غذای ناشلی از تزريلق داخلل    

در پستانداران انجلام   MC4Rو MC3R بطن مدزی آگونیست 
شده، هاهش اخذ غذا بواسطه تحريک اين گیرنده هلا را نشلان   

مدلزی آنتاگونیسلت   همچنین تزريق داخل بطنلی  [. ۵]دهد  می

                                                           
4 Kisspeptin 
5 Pyroglutamylated RFamide peptideQFRP 
6
 Arginine-phenylalanine-amide-related peptide-3 

7 Neuropeptide SF (NPSF) 
8
 Neuropeptide VF (NPVF) 

های نوزاد گوشتی افلزايش   ها اخذ غذا را در جوجه همین گیرنده
 [. 0]داده است 

انجلام گرفتله    RFRP-3ای هله اخیلراً بلر روی    در مطالعه
است، نشان داده شد هه اين نوروپپتید احتماالً بواسطه بلازهردن  

هللای پتاسللیمی سللب  مهللار نللورون هللای پللیش      هانللال
و معكوس هلردن اثلرات هلیر     (POMC) 1اپیومالنوهورتینی

، بنابراين احتملال وجلود تلداخل    [ ]پپتین در موش شده است 
و سیسلتم مالنوهلورتینی در    RFRP-3تنظیمی در ارتباط با اثر 

با توجه به مطال  فوق و اثبلات  . ناحیه هیپوتاالموس وجود دارد
در نللواحی دخیللل در هنتللرل اخللذ غللذا در   RFRP-3حضللور 

ن ارتباط بین سیستم مالنوهورتینی در نواحی پرندگان و همچنی
مختل  مدز در تنظیم رفتارهای فیزيولوژيک، هدف از انجام اين 

بر اخذ غلذای تجمعلی در    NPFF مطالعه بررسی اثرات گیرنده
ها و همچنین بررسی ارتباط آن با سیستم مالنوهلورتینی  جوجه

 .باشدهای نوزاد نژاد گوشتی میدر جوجه
 

 اه مواد و روش
 حیوانات

قطعه جوجه گوشتی نلر يلک روزه    222اين مطالعه بر روی 
. انجللام شللد( شللرهت ماهللان، تهللران، ايللران) 92۳نللژاد راس 

درصلد و   ۵2 ± 2% و رطوبلت   C  9 ± 92°ها در دملای  جوجه
ساعت تاريكی با دسترسلی آزاد بله    9ساعت روشنايی و  29نور 

 پلروتئین خلام و    %29جیره استارتر استاندارد حاوی )آب و غذا 

هیلوهالری به ازای هر هیلوگرم انلرژی قابلل متلابولیزه،     2۳۵2
های اخالقلی   جنبه .نگهداری شدند( شرهت چینه، تهران، ايران

هار با حیوانات با رعايت اصول راهنملای مراقبلت و اسلتفاده از    
مؤسسله مللی سلالمت ايلاالت متحلده      )حیوانات آزمايشگاهی 

قلوانین مصلوب توسل  انجملن      ق بلا بمطاو همچنین ( آمريكا
انجللام  حمايللت از حیوانللات دولللت جمهللوری اسللالمی ايللران 

روز بصلورت گروهلی و    9ملدت   ها به در ابتدا جوجه. است گرفته
برای . های انفرادی نگهداری شدند روز در قفر2مدت  سپر به

ها همواره تلا سله سلاعت قبلل از انجلام       ها جوجه انجام آزمون
ه آب و غذا داشتند و اما سه ساعت قبل تزريقات دسترسی آزاد ب

از انجام اولین تزريق از اخذ غذا محروم شلدند وللیكن در تملام    
هلیلله مراحللل . طلول آزمللايش بلله آب تللازه دسترسلی داشللتند  

هلا  نگهداری، جابجايی، تزريق و انجام آزمايش بلر روی جوجله  

                                                           
9 Pro-opiomelanocortin 
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مطابق با دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمايشگاهی 
، ويلرايش شلده در   29-۳۵شماره چلا   )االت متحده امريكا اي

و همچنین قوانین مربوط به نگهداری و اسلتفاده   92(9110سال 
و بیانیله    از حیوانات آزمايشگاهی دولت جهوری اسالمی ايلران 

 .هلسینكی انجام شد
 

 داروهای مصرفی
 γ1-MSHشامل ( آمريكا-سیگما)تمامی داروهای مصرفی 

99، (MC3R آگونیسلت )
RF9 (    آنتاگونیسلت گیرنلده نوروپپتیلد

FF )وPG-931 ( آگونیسلللللللتMC4R )دی متیلللللللل  در
92سولفوهسلايد 

 حلاوی   %۳۵/2حلل شلده و سلپر بلا سلالین       
الزم بله کهلر   . رقیلق شلدند   9:2۵2به نسبت %  9/2اوانر بلو 
بلا غلظلت مصلرفی در ايلن      دی متیلل سولفوهسلايد  است هه 
در تملامی  . [۳] نملی باشلد  سمیت سللولی  دارای اثرات  مطالعه
 9/2  های آزمايشی از سرم فیزيولوژی به همراه اوانر بلوگروه
 .گروه هنترل استفاده شد بعنوان داخل بطنی مدزی در تزريق% 
  

  روش تزريق داخل بطنی مغزی

تايی به  99گروه  ۵ها در  به منظور انجام اين مطالعه، جوجه
بطنلی  تزريلق داخلل   جهلت  . بندی شدند صورت تصادفی دسته

هلا، سلر جوجله هوشلیار توسل  يلک دسلتگاه        در جوجهمدزی 
 شلد، درجه می باشد نگه داشته  4۵اهريلیک هه زاويه نوک آن 

يلک   .بلود  سطح جمجمه موازی بلا سلطح میلز هلار     درحالیكه
بالفاصلله بلر روی    هله  بود تعبیه شدهدستگاه سوراخ در هلیشه 

يلق  سلپر از طر . گرفلت میه در ناحیه بطن راست قرار مجمج
سوراخ ايجاد شده در بطن مدز، مواد و داروهلای ملورد نظلر بلا     

شدند تزريق  )سو،یر -هامیلتون ( استفاده از سرنگ هامیلتون
میلی متلر   4الزم به کهر است هه سر سوزن تنها به اندازه . [1]

ها استرس و اين پروسه در جوجهرود میدر پوست و جمجه فرو 
هلا  در پايان آزمايش، جوجله  .[92]فیزيولوژيكی ايجاد نمی هند 

و محلل تزريلق    به روش پیچاندن سريع گردن، يوتانلايز شلده  
های مربوط بله  در اين مرحله تنها داده. گرفتمورد بررسی قرار 

 بلود هايی هه رنگ آبی در بطن جانبی مدز آن ها مشهود جوجه

                                                           
10

 Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 

by the National Institutes of Health, USA (publication 

No. 85-23, revised 1996) 
11 Antagonist of the NPFF receptors 
12 Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

در نرملال  %  9/2چراهه رنگ اوانر بللو  گرفت مورد آنالیز قرار 
در گلروه  تشخیص تزريلق صلحیح   بعنوان شاهد  %۳۵/2 سالین
و ديگر داروهلای ملورد اسلتفاده يلا در ايلن       استفاده شد هنترل

حجلم تزريلق   . شده بودندترهی  حل شده و يا توس  آن رقیق 
 9جوجه ها بمدت  آزموندر هر  بود ومیكرولیتر  92در هر گروه 

 و بعلد از  99(FD3)شلدند  ساعت قبل از آزمايش از غذا محروم 
تزريق به قفلر بازگردانلده شلده، بصلورت آزاد بله آب و غلذا       

سپر مقدار غذای تجمعی برای هر جوجه در . شتنددسترسی دا
بر مبنای درصدی  دقیقه بعد از تزريق 922و  02، 92های زمان

از سلاعت   يندهای مذهورآتمامی فر. شدگیری اندازه از وزن بدن
ه اختصاصللی بعللدازظهر در محللل آزمايشللگا 9:92صللبح تللا  ۳

در محلل   فیزيولوژی در ساختمان جنلاب آقلای دهتلر رسلتگار    
در پايان الزم بله  . دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران انجام شد

شود کهر است هه اخذ غذا بعنوان درصدی از وزن بدن بیان می
تفاوت وزن بین جوجه ها بر میزان اخلذ غلذا بله حلداقل      اثرتا 

 . برسد
 

 گیری اخذ غذای تجمعیطراحی آزمون و اندازه

تزريلق داخلل بطنلی    ( الل  )در آزمايش اول، گروه هنتلرل  
، γ1-MSHپیكوملول   ۵/2( ب)مدزی محلول هنترل، در گروه 

پیكوملول  92 (د) و در گلروه  γ1-MSHپیكوملول   ۵( ج)گروه 
γ1-MSH بلا محللول    (الل  )در آزمايش دوم گلروه   .انجام شد

 2۵ (ج)گللروه  ،PG-931پیكومللول  ۵/92 (ب)هنتللرل، گللروه 
ملورد    PG-931 پیكوملول  ۵2 (د)و گروه  PG-931 پیكومول

محلول هنترل را  (ال )در آزمايش سوم گروه  .تزريق قرارگرفتند
  (ب) گروه به صورت تزريق داخل بطنی مدزی دريافت هردند و

  (د)و گللروه  RF9 نللانومول  9 (ج)، گللروه RF9نللانومول  ۵/2
بلا   (الل  )آزمايش چهارم گروه در  .تزريق شد RF9 نانومول  2

 92 (ج)، گلروه  RF9نلانومول   ۵/2 (ب)محلول هنتلرل، گلروه   
 92 و RF9نللانومول  ۵/2 (د)و در گللروه  γ1-MSHپیكومللول 
در آزملايش پلنجم    .همزمان تزريلق شلد   γ1-MSHپیكومول 
، RF9نلانومول   ۵/2 (ب)با محلول هنتلرل، گلروه    (ال )گروه 
نلانومول   ۵/2 (د)در گلروه   و PG-931پیكومول  ۵2 (ج)گروه 
RF9  پیكومول  ۵2وPG-931    همزمان بصورت تزريق داخلل

 . بطنی مدزی تزريق شد

                                                           
13 Food deprived 3 hours 
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 روش ارزيابی آماری
 SPSS94نلرم افلزار    بوسلیله در اين مطالعه آنالیز داده هلا   
 بله منظلور تعیلین وجلود اخلتالف       .انجام شلد ( 22/90نسخه )

حلیلل واريلانر   هلای آزمايشلی از روش ت  دار میان گلروه معنی
هلا  در تملام مقايسله  . شدتوهی استفاده  تست تعقیبیه و طرفدو

 .به عنوان معیار اختالف معنی دار مد نظر بود  > p 2۵/2 سطح
 .شدسم ر( 22/94نسخه ) نمودارها در نرم افزار سیگما پالت

 

 ها افتهي
تجمعلی و ارتبلاط   بر اخذ غلذای   FFنوروپپتید اثرات گیرنده
های نلوزاد ملورد بررسلی     نوهورتینی در جوجهآن با سیستم مال

 .است قابل مشاهده  9-۵قرار گرفت و نتايج در نمودارهای 
 ۵/2متعاق  تزريق داخل بطنلی مدلزی ،    در آزمون نخست

هلای   در زمان MC3Rعنوان آگونیست  به γ1-MSHپیكومول 
داری در اخذ دقیقه پر از تزريق، هیچ تدییر معنی922و  02،92

 در مقايسلله بللا گللروه هنتللرل مشللاهده نشللد   غللذای تجمعللی
(2۵/2p ≥ ) .       در حالیكله بلدنبال تزريلق داخلل بطنلی مدلزی

، به طور معنی داری اخذ γ1-MSHپیكومول از 92و  ۵دوزهای 
غذا در هر سه زمان آزمايش و در مقايسه با گروه هنترل هاهش 

 آنللالیز واريللانر دوطرفلله (.  9ر ، نمللودا  > p 2۵/2)يافللت 
 229/2p <  , 9/902 =42,9) [F[ دار دوزنده اثر معنیدهنشان
 بلرهمكنش  و  229/2p <  , 2/۵912  =۳2, 2 ) [F[ زملان و 

 داری بلللین فاهتورهلللای نلللو  درملللان و زملللان     معنلللی
 .  229/2p <  , ۳/۵9 = ۳2, 0)[F[  باشدمی

پیكوملول در   ۵/92بلا دوز   PG-931در آزمون دوم، تزريق 
داری بر اخذ غذا در مقايسه بلا   ر معنیهای آزمايش اث همه زمان

درحالیكله در دوزهلای بلاالتر    ( p ≥ 2۵/2)گروه هنترل نداشت 
داری در هلر   طور معنی به( پیكومول ۵2و  2۵) PG-931تزريق 

  (.2، نمودار  p < 2۵/2)سه دوره اخذ غذا هاهش يافت 
  اثللللر دهنللللدهنشللللان دوطرفلللله واريللللانر آنللللالیز

 و زمللان229/2p <  ,  /1۳0 = 42, 9)  [F[ دوز دارمعنللی
]229/2p <  , ۳/9۳02 = ۳2, 2)  [F و بلللرهمكنش 

 داری بلللین فاهتورهلللای نلللو  درملللان و زملللان     معنلللی
 .  229/2p <  , 9/4   =۳2, 0)[F[ باشدمی

 4بلا دوز   RF9بطنلی مدلزی ،  در آزمون سوم، تزريق داخل
 داری بر دريافلت غلذا در مقايسله بلا گلروه      نانومول تأثیر معنی

                                                           
14

SPSS, Inc., Chicago, IL, USA 

املا متعاقل    (. p ≥ 2۵/2)های آزمايش نداشت  هنترل در زمان
بله عنلوان آنتاگونیسلت گیرنلده      RF9نلانومول   90 و ۳تزريق 
پلر از تزريلق    922و  02، 92اخذ غذا در دقلايق   FFنوروپپتید

داری در مقايسله بلا گلروه هنتلرل افلزايش يافلت        بطور معنلی 
(2۵/2> p9، نمودار.) 

 دهنللللده اثللللر انآنللللالیز واريللللانر دوطرفلللله نشلللل 
و زمللان   229/2p <  , 2/92۳9  =42, 9)[F[ دار دوزمعنللی

]229/2p <  , 2/4214  =۳2, 2)[F   و بلللرهمكنش و 
 داری بلللین فاهتورهلللای نلللو  درملللان و زملللان     معنلللی
 .  229/2p <  , 9/4   =۳2, 0)[F[ باشدمی

 دوز   در آزمون چهارم، پر از تزريلق داخلل بطنلی مدلزی    
داری در اخذ غذا در مقايسه  تدییر معنی( نانومول 4) RF9اثر بی

 با گلروه هنتلرل در دوره هلای زملانی مختلل  مشلاهده نشلد        
(2۵/2 ≤ p .) اما تزريقγ1-MSH  پیكومول توانست  92با دوز

و  02، 92داری در اخذ غذا در زملان هلای    موج  هاهش معنی
 دقیقه پلر از تزريلق در مقايسله بلا گلروه هنتلرل شلود         922
(2۵/2 > p .)  تزريلللق همزملللانRF9  وγ1-MSH  تدییلللر

ايجلاد   γ1-MSHداری در هاهش اخذ غذای القايی توس   معنی
 (.4ر ، نمودا p ≥ 2۵/2)نكرد 

اثلر  نتايج حاصل از آزمون پنجم نشان داد هه تزريق دوز بی
RF9 (4 نانومول )داری در اخذ غذای  سب  القای تدییرات معنی

و  02، 92های زمانی نترل در دورهبا گروه ه تجمعی در مقايسه
درحالیكله  (. p ≥ 2۵/2)هلا نشلده اسلت     دقیقه در جوجله  922
داری اخلذ غلذا را    طور معنلی  به( پیكومول ۵2) PG-931تزريق 

 هر سله دوره زملانی در مقايسله بلا گلروه هنتلرل هلاهش داد        
(2۵/2 > p .)  اما نكته قابل توجه اين است هه تزريق همزملان

RF9 و PG-931  هیپوفللاژی القللايی توسلل  اثللرPG-931  را
 (.۵ ، نمودار p < 2۵/2)داری مهار هرد  صورت معنی به

 

 بحث

بطنی مدلزی  حاضر، تزريق داخل های مطالعه  براساس يافته
سلب    NPFFهلای  بلا مسلدودهردن گیرنلده     RF9دوز مؤثر 

.  شلود  های نوزاد گوشتی می افزايش اخذ غذای تجمعی در جوجه
 انلد هله  در ايلن رابطله در پرنلدگان نشلان داده     مطالعات قبلی

 ردر هسته پاراونتريكوال  GnIHخانواده  به  متعلق  های  نورون
 ها تا مناطق مختل  مدز و فیبرهای آن  هیپوتاالموس قرار گرفته
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بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در  (پیكومول 92و  ۵/2 ،۵)  γ1-MSH اثر تزريق داخل بطن مدزی محلول هنترل و دوزهای مختل  -8ر نمودا

 (.> p 2۵/2) دار با گروه هنترل در هر زمان است دهنده تفاوت معنی نشان* انحراف معیار است و عالمت  ±ها به صورت میانگین  داده. های گوشتی جوجه

 

 

 

 

 
بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن  (پیكومول ۵2و  ۵/92 ،2۵) PG-931 ريق داخل بطن مدزی محلول هنترل و دوزهای مختل ثر تزا -2 نمودار

 .(> p 2۵/2) زمان استهر دار با گروه هنترل در  دهنده تفاوت معنی نشان* انحراف معیار است و عالمت  ±ها به صورت میانگین  داده. های گوشتی در جوجه
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بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در ( نانومول 90و  4 ،۳)  RF9مختل  اثر تزريق داخل بطن مدزی محلول هنترل و دوزهای -9 نمودار

 .(> p 2۵/2)در هر زمان است دار با گروه هنترل  دهنده تفاوت معنی نشان* انحراف معیار است و عالمت  ±ها به صورت میانگین  داده. های گوشتی جوجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و تزريق توام بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن ( پیكومول 92) γ1-MSH ، (نانومول4) RF9 مدزی محلول هنترل،  اثر تزريق داخل بطن -2 نمودار

  .(> p 2۵/2)در هر زمان است دار با گروه هنترل  دهنده تفاوت معنی نشان* انحراف معیار است و عالمت  ±ها به صورت میانگین  های گوشتی داده بدن در جوجه
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و تزريق توأم بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در ( پیكومول ۵2) PG-931، (نانومول4) RF9اثر تزريق داخل بطن مدزی محلول هنترل -5 رنمودا

و  (> p 2۵/2)در هر زمان است دار با گروه هنترل  دهنده تفاوت معنی نشان* انحراف معیار است و عالمت  ±ها به صورت میانگین  داده. های گوشتی جوجه
 .(> p 2۵/2)در هر زمان است ( پیكومول ۵2) PG-931 دار با گروه نشان دهنده تفاوت معنی #عالمت 

 
 

، ناحیله  90، پالئواسترياتوم آگمنتلاتوم  9۵از جمله برجستگی میانی
بیلان  . اندهیپوتاموس هشیده شده 9۳اپتیک و ناحیه پری 9سپتال 

مزنسلفال و   ای در ناحیله  اين نلورون هلا  بله شلكل گسلترده     
از طرفللی . ديانسللفال مدللز بلللدرچین نیللز گللزارش شللده اسللت

 91پپپتیللدهای مللرتب  بللا هورمللون مهارهننللده گونللادوتروپین  
(RFRP-1  وRFRP-3 )     باالترين تمايلل را بلرای اتصلال بله

مستقر در نواحی مزبور در مدز از خود  9نو   NPFFهایگیرنده
واسطه اتصال به اين دهند و هر دو اين پپتیدها عمدتاً بنشان می

گیرنده اثرات خود را بر تنظیم اخذ غلذا در مهلره داران، اعملال    
رسلد تزريلق آنتاگونیسلت    بنابراين بله نظلر ملی    .[99]هنند می

های گوشتی در مطالعه حاضر، با اثر بر در جوجه NPFFگیرنده 
های موجود در ناحیله هیپوتاالموسلی و بواسلطه مسلدود     هسته

دقیقه پر از  922ا سب  افزايش اخذ غذا تا ههردن اين گیرنده
البته الزم به کهر است هه . شده است تزريق داخل بطنی مدزی

بر RFRP-3 و RFRP-1گزارشات متناقضی در ارتباط با اثرات 
بعنلوان مثلال در   . هلای مختلل  وجلود دارد    اخذ غلذا در گونله  

ر انسانی سب  تحريک اخلذ غلذا د   RFRP-3ای تزريق مطالعه
اين در حالیست هه بر اساس پژوهشی ديگلر  [ 92]ر شد موش ن

موجل  تحريلک    RFRP-3و  RFRP-1تزريق داخل مدلزی،  

                                                           
15 Median eminenc 
16 Paleostriatum Augmentatum 
17 Septal area 
18 Preoptic area 
19 Gonadotropin inhibitory hormone  (GnIH) 

 در ( دقیقله پلر از اخلذ غلذا     12هوتلاه ملدت تلا    ) اشتهايی بی
بنابراين شايد بتلوان   .[4، 99]های نژاد گوشتی شده است جوجه

دلیل مشاهدات متفاوت بین گونه پسلتانداران و پرنلدگان را بله    
تفاوت موجود در ناحیه تزريلق در مدلز، تفلاوت هلای ژنتیكلی      

ای و همچنلین احتملال فعلال شلدن ملدارهای متفلاوت       زمینه
عصبی دخیل در تنظیم اخذ غذا در دستگاه اعصاب مرهزی اين 

 [.94]ها نسبت داد  گونه
چنین بر اساس نتايج اين مطالعه، تزريلق داخلل بطنلی    هم

، اخذ غذا  را در NPFFهای مدزی دوز مؤثر آنتاگونیست گیرنده
در هملین راسلتا مطالعله    . های نوزاد گوشتی هلاهش داد  جوجه

های گوشتی، اثرات تزريق داخل بطنی مدلزی   ديگری در جوجه
RFRP-3 تزريق در اين مطالعه . را گزارش هرده است 22انسانی

های مزبلور  داخل بطن مدزی اين پپتید بعنوان آگونیست گیرنده
اخذ غذا شلد در حالیكله   ( دقیقه 02تا )سب  هاهش هوتاه مدت 
نتايج مطالعه حاضر نیز [. 4]ها نداشت  اثری بر اخذ آب در جوجه

اثرات هیپوفاژيک القايی بواسلطه تزريلق داخلل بطنلی مدلزی      
RFRP-3 وشللتی تأيیللد هللرده و انسللانی را در جوجلله هللای گ

دقیقه پلر از تزريلق بله     922پايداری اين اثر هیپوفاژيک را تا 
و همكلارانش   29همچنین در مطالعه هاليلن . اثبات رسانده است

انسلانی   RFRP-3، تزريق داخلل بطنلی مدلزی    222۳در سال 

                                                           
20 Amino acid sequence of human RFRP-3 is: 

VPNLPQRF-NH2 
21 Cline 
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هلا شلد املا ايلن اثلر درملورد       اشتهايی در جوجله سب  بروز بی
NPFF در ارتبلاط بلا    .مدت شلد النیاشتهايی طو سب  بروز بی

علت مشاهدات متفاوت در مطالعات ديگر اينگونه آمده است هه 
از طريق  RFRP-3و  NPFFاشتهايی ناشی از تزريق  اثرات بی

در ناحیه هیپوتلاالموس   NPFFهای  دو زيرگروه مختل  گیرنده
اشلتهايی ناشلی از   شود به اين معنلی هله بلی    گری میمیانجی

RFRP-3 های یرندهاز طريق گNPFF1 اشتهايی القلايی  و بی
تنظیم شلده   2نو  NPFF های از طريق گیرنده NPFFتوس  

احتملاالً   NPFFاشتهايی طوالنی مدت القايی توس   است و بی
 NPFFبه علت تمايل شديد اين پپتید به اين گیرنده نسبت بله  

است هه اثرات هیپوفاژيک ناشلی   اين درحالی[ 9۵]باشد  9نو  
میانجی گلری   9نو   NPFF تنها از طريق گیرنده RFRP-3از 
 .شود می

-PGهای ملا متعاقل  تزريلق همزملان     بعالوه مطابق يافته

در  PG-931، اثلللرات هیپوفاژيلللک ناشلللی از RF9 و  931
داری تضلعی  شلده و   طلور معنلی   های نوزاد گوشلتی بله   جوجه

اشتهايی ناشلی   بنابراين به نظر می رسد اثرات بی. هاهش يافت
ی  هلا  های نوزاد از طريلق گیرنلده   در جوجه MC4Rز تحريک ا

NPFF اگرچله ايلن نتیجله در راسلتای     . شلود  گری میمیانجی
باشلد املا   مشاهدات حاصل از مطالعات هالين و همكارانش می

براساس اطالعات نويسندگان، قبالً هیچ گزارشی مبنی بر وجود 
تینی و سیسلتم مالنوهلور   NPFFتداخل عملكردی بین گیرنده 

ها گزارش نشده است تا بتوان نتلايج آن را   بر اخذ غذا در جوجه
هلای   اما در جهلت تقويلت يافتله   . با مطالعه حاضر مقايسه هرد

و سیسللتم  RFRP-3مطالعلله حللال حاضللر، ارتبللاطی بللین    
گزارش شده  میانی هیپوتاالموس-مالنوهورتینی در ناحیه پشتی

ای هوتلاه  در روزهل  RFRP-3هله بیلان پپتیلد     است به نحلوی 
رسد  زمستانی بواسطه ترشح مالتونین هاهش يافته و به نظر می

هللای مالتللونین خروجللی بلله سللمت   سللیگنال RFRP-3هلله 
مستقر در ناحیه هسلته هملانی را تقويلت     922های هیر  نورون
 [.90]هند  می

اسللت هلله  بعللالوه در مطالعلله ديگللری نشللان داده شللده  
و پپتیلد   POMCبا دستجات نلورورنی   RFRP-3های  نورورن

مستقر در هسته همانی هیپوتلاالموس هله از    29مرتب  با آگوتی
های اصلی مرتب  با اخلذ غلذا در پسلتانداران و پرنلدگان     هسته

                                                           
22 Kiss-1 neurons 
23 Agouti-related peptide 

و ازطرفی پیش تر نیلز اثلر   [  9، 9۳]باشد، در ارتباط هستند می
مالنوهللورتینی بللر اخللذ غللذا در  MC4Rو  MC3Rتنظیمللی 

. ه اثبللات رسللیده اسللتبلل[ 91]و پرنللدگان  [9۳]پسللتانداران 
های انجام شلده در زمینله شلناخت     همچنین با توجه به بررسی

اشلتهايی هوتلاه ملدت القلايی      های مرتب  با اثرات بی مكانیسم
رسد هه احتمال  های خانواده آر اف امیده، به نظر می توس  پپتید
گلری پپتیلدهايی ماننلد هورملون محلرک مالنوسلیت        میانجی

تلر از   بسلیار قلوی  [ 99] 92۵-وهلاگون يا پپتیلد شلبه گل  [ 22]24
آدرنال -هیپوفیزی-های مرتب  با محور هیپوتاالموسیمكانیسم

 توانلد مؤيلد   هله ملی  [ 4]باشلد  و اثر آن ها بر اخلذ غلذا ملی   20
 .های حاصل از مطالعه حاضر باشديافته

در اخلذ غلذای    NPFFبنابراين به نظر ملی رسلد گیرنلده    
باشلد و  گلری ملی  دارای نقلش میلانجی   MC4Rالقايی توس  

 ] POMC ]9و  RFRP-3ارتباط بین نورون های ملرتب  بلا   
نیز تأيیدی بر وجود تداخل عملكردی بین اين دو دسته نلورونی  

همچنلین بلر اسلاس    . باشلد گزارش شده در مطالعه حاضر ملی 
افزايی سیستم مالنوهورتینی بلر اثلرات    مطالعات گذشته، اثر هم

بر NPFF (RF9 )یرنده های هیپوفاژيک ناشی از آنتاگونیست گ
اخذ غذا هه در مطالعه حاضر نشان داده شده اسلت منطقلی بله    

افزايلی   هرچند شناخت مكانیسلم دقیلق ايلن هلم    . رسدنظر می
 .باشدنیازمند مطالعات بیشتری دراين زمینه می

 

 گیری نتیجه
نتايج اين مطالعه حاهی از آن است هله در تنظلیم مرهلزی    

و سیسلتم   RFRP-3وشتی نوزاد بلین  های گ اخذ غذا در جوجه
مالنوهلورتین تللداخل عملكلردی وجللود دارد و احتملاالً اثللرات    

هلای نلوزاد    در اخذ غذا در جوجله  MC4Rز ا هیپوفاژيک ناشی
 .شود گری می میانجی NPFFهای  گوشتی از طريق گیرنده

 

  تشکر و قدردانی
از همكللاری گللروه فیزيولللوژی و همیتلله اخللالق دانشللكده 

دانشگاه تهران، همكاران ارجمند آزمايشگاه مرهلزی   دامپزشكی
 و همچنللین معاونللت( آزمايشللگاه دهتللر رسللتگار)دامپزشللكی 

 هلای  پژوهشی دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران هله حمايلت  

                                                           
24 Melanocyte-stimulating hormones 
25 Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) 
26 The hypothalamic–pituitary–adrenal axis 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

pp
.p

hy
ph

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

https://ijpp.phypha.ir/article-1-400-en.html


 و همكاران دوستموسی      در جوجه القايی هیپوفاژی و FFنوروپپتید 

 

 
 294-229، صفحه 99شماره سوم، پیاپی  سوم،، دوره 1۳ پايیز 222 مجله فیزيولوژی و فارماهولوژی ايران

 

  .شود دار شد، تشكر و قدردانی می مالی انجام طرح را عهده
 

 تعارض در منافع 
 .ارندنويسندگان اين مقاله تعارض در منافع ند

 

 نقش نويسندگان 
ايده پرداز و آنلالیز  : ز.م ;انجام آزمايش و نوشتن مقاله: م.ی
 .ايده پرداز و نوشتن مقاله :خ.م ;داده ها
 

 فهرست منابع
 

[1] Sharkey KA, Darmani NA, Parker LA,  Regulation of 

nausea and vomiting by cannabinoids and the 

endocannabinoid system. Eur J Pharmacol 722 (2014) 

134-146.  

[2] Tsutsui K, Bentley GE, Kriegsfeld LJ, Osugi T, Seong 

JY, Vaudry H, Discovery and evolutionary history of 

gonadotrophin-inhibitory hormone and kisspeptin: new 

key neuropeptides controlling reproduction. J 

Neuroendocrinol 22 (2010)716-727.    

[3] Qi Y, Oldfield BJ, Clarke IJ, Projections of RFamide-

related Peptide-3 neurones in the ovine hypothalamus, 

with special reference to regions regulating energy 

balance and reproduction. J Neuroendocrinol 21 

(2009) 690-697.   

[4] Cline MA, Bowden CN, Calchary WA, Layne JE, 

Short-term anorexigenic effects of central neuropeptide 

VF are associated with hypothalamic changes in 

chicks. J Neuroendocrinol 20 (2008) 971-977.  

[5] Strader AD, Schiöth HB, Buntin JD, The role of the 

melanocortin system and the melanocortin-4 receptor 

in ring dove (Streptopelia risoria) feeding behavior. 

Brain Res 960 (2003) 112-121.  

[6] Ahmadi F, Zendehdel M, Babapour V, Panahi N, 

CRF1/CRF2 and MC3/MC4 receptors affect 

glutamate-induced food intake in neonatal meat-type 

chicken. Br J Poult Sci 21(2019) 1-10.  
[7] Fu LY, van den Pol AN, Kisspeptin directly excite 

anorexigenic proopiomelanocortin neurons but inhibits 

orexigenic neuropeptide Y cells by an indirect synaptic 

mechanism. J Neurosci 30 (2010) 10205–10219.  

[8] Qi W, Ding D, Salvi RJ, Cytotoxic effects of dimethyl 

sulphoxide (DMSO) on cochlear organotypic cultures. 

Hear Res 236 (2008) 52-60.  

[9] Furuse M, Matsumoto M, Saito N, Sugahara K, 

Hasegava S, The central corticotropin-releasing factor 

and glucagon-like peptide -1 in food intake of the 

neonatal chick. EurJ Pharmacol 339 (1997) 211-214.  

[10] Saito ES, Kaiya H, Tachibana T, Denbow DM, 

Kangawa K, Furuse M, Inhibitory effect of ghrelin on 

food intake is mediated by the corticotropin-releasing 

factor system in neonatal chicks. Regul Pept 125 

(2005) 201-208.  

[11] Tachibana T, Sato M, Oikawa D, Takahashi H, 

Boswell T, Furuse M, The anorexic effect of a-

melanocyte-stimulating hormone is mediated by 

corticotrophin releasing factor in chicks. Comp 

Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 147 (2007) 

173–178.  

[12] Murakami M, Matsuzaki T, Iwasa T, Yasui T, Irahara 

M, Osugi T, Tsutsui K, Hypophysiotropic role of 

RFamide-related peptide-3 in the inhibition of LH 

secretion in female rats. J Endocrinol 199 (2008) 105-

112.  

[13] Newmyer BA, Cline MA, Neuropeptide SF is 

associated with reduced food intake in chicks. Behav 

Brain Res 205 (2009) 311-314.  

[14] Zendehdel M, Hassanpour S, Central regulation of feed 

intake in mammals and birds: a review. 

Neurotransmitter 1(2014) 1-7. 

[15] Liu Q, Guan XM, Martin WJ, McDonald TP, Clements 

MK, Jiang Q, Zeng Z, Jacobson M, Williams DL Jr, 

Yu H, Bomford D, Figueroa D, Mallee J, Wang R, 

Evans J, Gould R, Austin CP, Identification and 

characterization of novel mammalian neuropeptide FF-

like peptides that attenuate morphine-induced 

antinociception. J Biol Chem 276 (2001) 36961-

36969.  

[16] Ancel C, Bentsen AH, Se´ bert ME, Tena-Sempere M, 

Mikkelsen JD, Simonneaux V, Stimulatory effect of 

RFRP-3 on the gonadotrophic axis in the male syrian 

hamster: the exception proves the rule. Endocrinol 153 

(2012) 1352–1363.  

[17] Qi Y, Oldfield BJ, Clarke IJ, Projections of RFamide-

related Peptide-3 neurones in the ovine hypothalamus, 

with special reference to regions regulating energy 

balance and reproduction. J Neuroendocrinol 

21(2009) 690-697.  

[18] Lu XY, Barsh GS, Akil H, Watson SJ,  Interaction 

between α_melanocyte-stimulating hormone and 

corticotropin-releasing hormone in the regulation of 

feeding and hypothalamo-pituitary-adrenal responses. 

J Neurosci 23 (2003) 7863-7872.  

[19] Hassanpour S, Zendehdel M, Babapour V, Charkhkar 

S, Endocannabinoid and nitric oxide interaction 

mediates food intake in neonatal chicken. Br Poult Sci 

56 (2015) 443-451.  

[20] Anand BK, Brobeck JR, Hypothalamic control of food 

intake in rats and cats. Yale J Biol Med 24 (1951) 123–

146.  

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

pp
.p

hy
ph

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 10

https://ijpp.phypha.ir/article-1-400-en.html


 و همكاران دوستموسی      در جوجه القايی هیپوفاژی و FFنوروپپتید 

 

 
 294-229، صفحه 99یاپی شماره سوم، پ سوم،، دوره 1۳ پايیز 229 مجله فیزيولوژی و فارماهولوژی ايران

 

 

 

 

Modulatory role of neuropeptide FF receptor on hypophagy  

through melanocortin system in neonatal meat-type chickens 
 

Yasaman Moosadoost, Morteza Zendehdel*, Mina Khodadadi
 

 

Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran 
 

Accepted: 23 May 2020  Received: 6 June 2020 

  

Abstract 
 

Background and aims: RFamide-related Peptide-3 (RFRP-3) belongs to the RFamide family which plays a key 

role in appetite regulation by stimulation of NPFF receptor in vertebrates. The present study aimed to investigate the 

effects of NPFF receptor on feeding behavior and its interaction with melanocortin systems in neonatal chickens. 

Methods: Two hundred and Twenty neonatal male broiler-type (ROSS 308) chickens were divided randomly into 5 

experimental groups. Each experiment had a control group and three treatment groups (n=11). Cumulative food intake 

was recorded and analyzed in five-day-old chicks, after intracerebroventricular injection at 30, 60 and 120 minutes after 

injection. 

Results: Injection of MC3R receptor agonist (γ1-MSH; 5, 10 pmol) and MC4R receptor agonist (PG-931; 25, 50 

pmol) decreased food intake (p ˂ 0.05). However, injection of 8 and 16 nmol of NPFF receptor antagonist (RF9) 

increased food intake in neonatal chicks in all time-points (p ˂ 0.05).  Co-injection of RF9 and γ1-MSH showed no 

significant alteration on hypophagic effect induced by γ1-MSH (p ≥ 0.05). Yet, co-injection of RF9 and PG-

931attenuated the hypophagic effect of PG-931 in all time-points (p ˂ 0.05). 

Conclusion: The results of the present study indicate that the hypophagic effect of MC4R in neonatal male broiler-

type (ROSS 308) chickens may be mediated by NPFF receptor. 

 

Keywords: Food intake, Chicken, Intracerebroventricular injection, Melanocortin, Neuropeptide FF 
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