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 چکیده
منظور بررسی  مطالعه حاضر به .دهدمی را اکاهشاخذ غذا  Sن نورومدي از طرفی .دارند اخذ غذا در کنترلنورآدرنالین نقش مهمی و  دوپامین :زمینه و هدف

 گرفت.صورت روزه  پنججوجه های  در بر اخذ غذا  Sنورومديننورآدرنالین با و  دوپامینسینرژيستی اثرات 

در جوجهه   11) بودگروه تیمار  3يک گروه کنترل و شامل  مايشهر آز ايشی تقسیم شدند.آزم سه گروه دربطور تصادفی  روزه 5 جوجه 132تعداد  روش کار:

محلهول  اول،  شيکردند. در آزمها  افتيدررا  يیول دارومحل و کنترلمحلول  یبطن یداخل مغز قيتزربا  از غذا یتساعت محروم 3 پس از (. پرندگانهر گروه
  S نورومهدين در آزمهايش دوم محلهول کنتهرل،     .تزريهق شهد  دوپها   -ال+  S نورومهدين  و نهانومول(  125دوپها )  -ال،  نهانومول  S (25/0 نورومهدين کنترل، 

 نورآدرنهالین  (، نهانومول  25/0) S نورومهدين يش سهوم محلهول کنتهرل،    در آزمها  شد. قيتزر دوپامین+  S نورومدين ونانومول(  10دوپامین )(، نانومول 25/0)
 تزريق شد.نورآدرنالین +  S نورومدين و نانومول 5/33

ین با و نورآدرنال  )دوز تحت اثر( 10)دوز تحت اثر(، دوپامین با دوز  125، ال دوپا با دوز )دوز تحت اثر( 25/0دوز با  Sبا وجود اينكه تزريق نورومدين  ها:یافته

نورآدرنهالین موجه     همراه با ال دوپا و يا دوپامین و يها  S(، تزريق نورومدين  p> 05/0به صورت مجزا تاثیری بر اخذ غذا نداشت )  )دوز تحت اثر( 5/33 دوز
 (.p < 05/0کاهش اخذ غذا شد )

 وجود دارد.در کنترل اخذ غذا و نورآدرنالین  با دوپامین S نورومدينيک اثر سینرژيستی بین احتماال  ،با توجه به نتايج گیری:نتیجه
 

 S نورومدينجوجه، دوپامین ، نورآدرنالین،  اخذ غذا،ی کلیدی: هاواژه
  

 

  مقدمه 
ها و کنترل اشتها در سیستم اعصاب مرکزی توسط میانجی

گیرد. در مغز پرنهدگان و پسهتانداران   مدارهای عصبی انجام می
طیم اخهذ غهذا و کنتهرل وزن بهدن     نوروپپتیدهای متنوعی در تن

موثر هستند که اين نوروپپتیدها در نواحی مختلفی از مغز حضور 
های اختصاصی خود و يا بها اثهر بهر    داشته و با اتصال به گیرنده
 های عصبی در کنترل اشتها نقش دارنهد آزادسازی ساير میانجی

ههای عصهبی بهرای در     بنابراين تعامل بین میهانجی  .]1، 2[
های اساسی تنظیم مصرف خورا  در پرنهدگان، يهک   سممكانی

حجم تحقیقاتی که . ]3[ فرآيند برجسته بايد در نظر گرفته شود
شهود اابهل مقايسهه بها     روی موش صحرايی انجام شده و مهی 

هههای موجههود در پرنههدگان نیسههت. از طرفههی علیههرغم شههباهت

کننده اخذ غذا بین پسهتانداران و پرنهدگان   های کنترلمكانیسم
ها بین نهااد  های زيادی نیز وجود دارد حتی در بین جوجهتفاوت

ههايی وجهود دارد. بنهابراين شهناخت     گوشتی و تخمگذار تفاوت
های کنترل کننده اخذ غذا در پرندگان نه تنها از نقطهه  مكانیسم

ای بهین پسهتانداران و پرنهدگان حها ز     نظر فیزيولهوژی مقايسهه  
ههای  ها حتی بین سويهاهمیت است بلكه شناخت اين مكانیسم

  مختلف از يک گونه نیز دارای اهمیت است.
از مغز  2005برای اولین بار در سال  S (NMS)1نورومدين 

در پستانداران بعنهوان يهک پپتیهد     2002رت جدا شد و در سال 

                                                           
1 Neuromedin S (NMS) 

 مقاله پژوهشی
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ساس مطالعات انجام شهده بهر روی   اآنورکسیک شناخته شد. بر
ر پستانداران مشخص اثرات مرکزی اين پپتید بر روی اخذ غذا د

 ه تمايههل بسههیاری بههرای اتصههال بههه گیرنههد Sشههد نورومههدين 
1)-2 (FM4/TGR-NMU receptor2 بدنبال تزريهق   دارد و

داخل بطن مغزی هر دو اين مواد با اتصال به اين گیرنده اثرات 
 ]0[شهود  هیپوفاژيک و مهارکننده اخذ غذا در رت مشاهده مهی 

مغز رت اثرات مهارکننهده اخهذ   بطوريكه با حذف اين گیرنده در 
 ناپديههد  Sغهذا بههدنبال تزريهق داخههل بطههن مغهزی نورومههدين    

گردد. براساس مطالعه انجام شده بهر روی پرنهدگان توسهط    می
، نشان داده شد کهه تزريهق   2010و همكاران در سال  3تاچیبانا

در ( نهانومول  1–01/0) بها دوز  Sداخل بطن مغزی نورومهدين  
روم از غذا و همچنهین در پرنهدگان بها    های تخمگذار محجوجه

دسترسی آزاد به آب و غذا نیز هماننهد پسهتانداران سهب  بهروز     
کند. در مطالعه گردد و اخذ غذا را مهار میاثرات هیپوفاژيک می

انجام شده همچنین ارتباط بین میزان گلوکز و متابولیسم چربی 
. ]5[د های تخمگذار به اثبهات رسهی  نیز در جوجه Sبا نورومدين 

همچنین نتايج حاصل از مطالعه حاکی از آن اسهت کهه تزريهق    
گردد ها میها سب  افزايش فعالیت جوجهدر جوجه Sنورومدين 

اگرچهه وجهود    شهود. نمهی  4ولی موج  افزايش رفتار اخهذ غهذا  
در پرندگان به اثبات رسیده اسهت  NMU receptor-2 گیرنده 

 Sشهی نورومهدين   اما به منظور فهم مكانیسهم مولكهولی اثربخ  
بواسطه اين گیرنده مطالعات بیشتری نیاز است. هرچنهد اثهرات   

بواسههطه ايههن گیرنههده در پرنههدگان  Sهیپوفاژيههک نورومههدين 
 .تخمگذار به اثبات رسیده است

 نوروترانسههمیتری  اسهت کههه از ال دوپها سههاخته    5دوپهامین 
در مغز در رفتارهای انگیزشی، کنترل حرکتهی  دوپامین شود. می
نهو  گیرنهده    5زادسازی ساير نوروترانسهمیترها نقهش دارد.   و آ

هها  باشد. اين گیرندهمی  D1-D5ملدوپامینی وجود دارد که شا
است و  D5 و D1شوند. دسته اول شامل به دو دسته تقسیم می
. مطالعهاتی کهه   ]۶[باشد میD2/D3/D4 دسته دوم نیز شامل 

ی از آن اسهت  بر روی مدل جوندگان و پرندگان انجام شده حاک
شهود. بهر   که که اشتها توسط سیستم دوپامینی مغزی تنظیم می

دل و همكهاران سیسهتم دوپامینرژيهک    زنهده ههای  اساس يافته
اثرات هیپوفاژيک خهود   D2و  D1مغزی از طريق گیرنده های 

                                                           
2  Neuromedin U (NMU) 
3  Tachibana 
4  Food intake 
5  Dopamine 

کند. اين در حالیست که بهه  ها اعمال میرا بر اخذ غذا در جوجه
وپامینرژيک در تنظیم اخهذ غهذا   های درسد ساير گیرندهنظر می
 .]3[ها نقشی نداشته باشند در جوجه

 در ارتبهههاط بههها نقهههش نورآدرنهههالین در تنظهههیم اشهههتها،  
های فارماکولوژيک که منجر به افهزايش نورآدرنهالین   دستكاری

تواند سهب  افهزايش يها کهاهش     شود میدر سیستم عصبی می
ارد کهه  ای از مغهز د دريافت غذا شهود کهه بسهتگی بهه منطقهه     

در يهک بررسهی   . ]۶، 2، ۹[ يابهد نورآدرنالین در آن افزايش می
در هسهته مجهاور    1-های آلفها مشخص شد که تحريک گیرنده

شهود  ها سب  کاهش اشتها و دريافهت غهذا مهی   بطنی در موش
سب  تحريهک دريافهت غهذا     2-که تحريک گیرنده آلفادرحالی
سهت کهه   بر اساس مطالعات ابلی مشخص شهده ا  .]۹[شود می

 ههای  در جوجهه  2-نورآدرنالین از طريهق تحريهک گیرنهده آلفها    
. ]۶[شهود  گذار سب  افهزايش اشهتها و دريافهت غهذا مهی     تخم

گوشهتی از طريهق گیرنهده     همچنین دارای اثرات ضداشتها در 
 .]10 ،11[می باشد  2-بتا

، دوپهامین و   Sنورومديندهنده تأثیر تمام مطال  فوق نشان
باشههد امهها در خصههوت اثههرات اخههذ غههذا مههیبههر  نورآدرنههالین

 نورآدرنهالین دوپامین و با   S نورومدين بینسینرژيستی احتمالی 
ای انجام تا به حال مطالعههای نوزاد بر کنترل اخذ غذا در جوجه

سهازی  نشده است. لذا مطالعه حاضر به منظور ارزيابی و آشهكار 
در  S ديننورومه بها   نورآدرنهالین اثرات سینرژيسهتی دوپهامین و   

 های نوزاد انجام گرفته است.تنظیم اخذ غذا در جوجه
 

 هامواد و روش

 هانگهداری جوجه
 روی مرحلهه آزمهايش و ههر مرحلهه بهر       3در اين مطالعهه  

روزه  Hyline-360 5مهاده سهويه تخمگهذار     اطعه جوجهه  00
ههر مرحلهه   ) انجام شد)ايران( شرکت مرغک  خريداری شده از

 اطعهه  12گهروه تیمهار بها     3ه کنترل و آزمايش شامل يک گرو

 ی)گرمها  30 ± 1هها در دمهای   جوجهه . (بود جوجه در هر گروه

 روشنايی ساعت 23 نور و درصد %50 ±5  رطوبت و( یكيالكتر
 یجیهره ) غهذا  و  آب بهه  آزاد دسترسهی  بها  تاريكی  ساعت 1 و

 ازای به کیلوکالری 2250 و خام پروتئین %21 استاندارد استارتر
ه، شرکت چینه تههران، ايهران(   متابولیز اابل انرژی کیلوگرم هر

 ،قيه تزر ،يیجابجها  ،یمراحهل نگههدار   یهینگهداری شدند. کل
های اخالای کار با حیوانات جنبهو ها جوجه یرو شيانجام آزما
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بهها رعايههت اصههول راهنمههای مراابههت و اسههتفاده از حیوانههات   
و  ی آمريكها( حهده آزمايشگاهی )موسسه ملی سالمت اياالت مت
 وانهات یاخالق ح تهیهمچنین مطابق با اوانین مصوب توسط کم

دانشههگاه آزاد اسههالمی، واحههد علههوم تحقیقههات  آزمايشههگاهی 
انجام گرفته ( IAUSRB:2019.04.12اخالق  شناسهتهران)با 
به مهدت   ی يكروزههاابتدا جوجه هر مرحله از آزمايش است. در

ههای  روز در افهس  2 مدتروز به صورت گروهی و سپس به  3
نگههداری   که دارای دانخوری و آبخوری مجهزا بودنهد،   انفرادی

ساعت ابل از  3ها همواره تا جوجهآزمايشات شدند. برای انجام 
 انجههام تزريقههات دسترسههی آزاد بههه آب و غههذا داشههتند و امهها   

 ساعت ابل از انجام اولین تزريق از اخهذ غهذا محهروم شهدند     3
و در تمههام طههول آزمههايش بههه آب تههازه     ]1، 2، 5، 12، 13[

 دسترسی داشتند. 

 

  یمصرف یداروها
سهاز  )پیش دوپا -و ال  Sنورومدينشامل داروهای مصرفی 
فسفات بافر اين داروها در  .بود نورآدرنالین و دوپامین(، دوپامین

کهه حهاوی    (Phosphate-Buffered Saline, PBS) سهالین 
 PBSهای آزمايشی از گروه در تمامیاوانس بلو بود حل شدند. 

 در تزريق داخل مغزی بطنی به عنوان گروه کنترل استفاده شد.
تمام داروهای مصرفی از شرکت سیگما آمريكا تهیه شده است. 

تمام دوزهای داروها بر اساس مطالعات ابلهی تعیهین   همچنین، 
 .]3، 11، 12[ت شده اس

 

 روش تزریق داخل مغزی بطنی
هها، سهر جوجهه    در جوجهه  نهی بطجهت تزريق داخل مغزی 

درجه  05هوشیار توسط يک وسیله آکريلیک که زاويه نو  آن 
 شود و سطح جمجمه موازی با سطح میزباشد نگه داشته میمی

يهک سهوراد در کلیشهه تعبیهه شهده و کلیشهه       . ]13[ کار است
گیهرد.  بالفاصله بر روی جمجمه در ناحیه بطن راست اهرار مهی  

سرنگ هامیلتون از طريق سوراد ايجهاد شهده   بعداً با استفاده از 
سر سوزن تنها به  .]10[ گردددر بطن مواد مورد نظر تزريق می

پروسهه در   ينرود. امیمتر در پوست و جمجه فرو میلی 0اندازه 
حجم تزريقات در ههر گهروه   . ]15[ باشدنمی زاها استرسجوجه
ها به افس باشد. بالفاصله بعد از تزريق جوجهمیكرولیتر می 10

ند. شهت صورت آزاد به آب و غذا دسترسی دا برگردانده شده و به
 120و  ۶0، 30ههای  سپس میزان اخذ غذای تجمعهی در زمهان  

د. همچنین اخهذ غهذا بعنهوان    شگیری دایقه بعد از تزريق اندازه
د تها تهأثیر تفهاوت وزن بهین     گرديه درصدی از وزن بهدن بیهان   

در پايان هر مرحلهه   داال برسد.ها بر میزان اخذ غذا به حجوجه
ها با روش پیچاندن سريع گردن يوتانايزشده و از آزمايش، جوجه

هايی های جوجهتنها داده گرفت.محل تزريق مورد بررسی ارار 
زيهرا   .گرفهت مورد آنالیز اهرار   ديده شدکه رنگ در بطن جانبی 

شهاهد در  فسفات بافر سالین، بعنوان درصد  1/0رنگ اوانس بلو 
نظر يا در آن حهل   های مدو ديگر دارو شدروه کنترل استفاده گ

 . شدندشده و يا در آن رایق 
 

 گیری اخذ غذای تجمعیطراحی آزمون و اندازه

تزريق داخل مغهزی   (کنترل ،گروه )الف شامل آزمايش اول
 ، گروه )ب( تزريق داخل مغزی بطنهی  فسفات بافر سالین بطنی
گهروه )(( تزريهق   ، نهانومول  25/0 با دوز تحت اثر Sن نورومدي
و  نهانومول  125دوپا بها دوز تحهت اثهر     -البطنی  یداخل مغز
 بهه همهراه    S نورومهدين  تزريق داخهل مغهزی بطنهی   گروه )د( 

تزريهق   (کنتهرل  ،گهروه )الهف   شامل . آزمايش دومبود دوپا -ال
، گروه )ب( تزريهق داخهل   فسفات بافر سالینداخل مغزی بطنی 

گهروه  ، نانومول 25/0 با دوز تحت اثر Sن ينورومدمغزی بطنی 
 رتحههت اثهه دوپههامین بهها دوزبطنههی  ی)(( تزريههق داخههل مغههز

 Sن نورومهدي تزريق داخل مغزی بطنهی  و گروه )د(  نانومول 10
 (کنتهرل  ،گروه )الف سوم شامل. آزمايش بود دوپامینبه همراه 

، گروه )ب( تزريهق  فسفات بافر سالین تزريق داخل مغزی بطنی
، نهانومول  25/0 با دوز تحت اثر Sن نورومدي مغزی بطنی داخل

 اثهر  تحت نورآدرنالین با دوز بطنی یگروه )(( تزريق داخل مغز
 نورومهدين  تزريق داخل مغزی بطنیو گروه )د(  نانومول 5/33

S  بود نورآدرنالینبه همراه . 
 

 روش ارزیابی آماری

ر تمامی تجزيه و تحلیل نتايج به دست آمده از آزمايشات، د
 SPSS16ها و در هر مرحله زمانی با استفاده از نرم افزار گروه

 به منظور تعیین وجود اختالف  ( انجام شد.00/1۶)نسخه 
واريانس های آزمايشی از روش تحلیل دار میان گروهمعنی

ها دوطرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد. در تمام مقايسه
05/0 >p   مدنظر بود. نمودارها  دارمعنیبه عنوان معیار اختالف

 رسم شد. (00/10افزار سیگما پالت )نسخه در نرم
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 و همكاران غالمی احمدآبادی      بر اخذ غذابا دوپامین و نورآدرنالین  S نورومدينسینرژيستی  اثرات

 

  

 220-222، صفحه 1۶، پیاپی ۶، دوره 1001سال  223 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 هایافته
بهها  نورآدرنههالیندوپههامین و سینرژيسههتی اثههرات بررسههی 
صهورت گرفهت و    در جوجه های نهوزاد  بر اخذ غذا S نورومدين

بهه   با توجهه  اابل مشاهده است.  3و  2، 1نتايج در نمودارهای 
 Sن نورومديی بطنی مغزداخل  تزريق (يک آزمايش ) 1 نمودار

 125 تحت اثهر دوپا با دوز  -الو  نانومول 25/0 با دوز تحت اثر
را نسبت بهه گهروه کنتهرل    اخذ غذا به تنهايی نتوانست  نانومول

بطهور   دوپها  -الو  Sن نورومهدي  زمهان تزريق هماما تغییر دهد 
دایقهه پهس از تزريهق     120و ۶0، 30ههای  در زمانداری معنی
ههای  در جوجهبا گروه کنترل اهش اخذ غذا در مقايسه کموج  
اثهر   ؛ [p  ،0۶/03۶ ( =20 ,2)F < 05/0]اثر زمهان:  ) شد نوزاد
 اثهر متقابهل تیمهار     ؛ [p  ،23/30۶ ( =20 ,3)F < 05/0]تیمار: 

 2در نمهههودار  . ([p  ،2۶/11 ( =20 ,۶)F < 05/0] :زمهههان ×
 25/0 دوز تحههت اثههربهها  Sنورومههدين زريههق ت (دوم آزمههايش)

اثیری تنهايی تبه نانومول 10تحت اثر دوپامین با دوز و  نانومول
تزريهق  درحالیكهه   .نسبت به گهروه کنتهرل نداشهت   اخذ غذا در 

 بطهههههور  دوپهههههامینو  Sن نورومهههههدي زمهههههانههههههم
دایقهه پهس از تزريهق     120و ۶0، 30ههای  در زمانداری معنی
ههای  به گهروه کنتهرل در جوجهه   کاهش اخذ غذا نسبت موج  
اثهر   ؛ [p  ،12/30۶ ( =20 ,2)F < 01/0]اثر زمهان:  شد ) نوزاد

 تیمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار: 
[01/0 > p  ،13/012 ( =20 ,3)F] زمهان  ×اثر متقابل تیمار  ؛ 
[01/0 > p  ،0۹/13 ( =20 ,۶)F] . نتايج 3نمودار توجه به با ( 

 نانومول 25/0 ت اثربا دوز تح Sنورومدينتزريق  (آزمايش سوم
تنهايی نتوانسهت  به نانومول 5/33 تحت اثر نورآدرنالین با دوزو 

تزريهق  در حالیكهه   .را نسبت به گروه کنترل تغییر دهداخذ غذا 
را بطهور   اخهذ غهذا  توانسهت   نورآدرنالینو  Sن نورومدي زمانهم
دایقهه پهس از تزريهق     120و ۶0، 30ههای  در زمانداری معنی

،  p < 01/0]اثهر زمهان:   ) نسبت به گروه کنترل کهاهش دههد  
۹0/303 ( =20 ,2)F] اثههههههههههههههر تیمههههههههههههههار:   ؛ 
[01/0 > p  ،5۹/3۶1 ( =20 ,3)F] زمهان  ×اثر متقابل تیمار  ؛ 
[05/0 > p  ،35/13 ( =20 ,۶)F] .  

 

 بحث
در خصوت اثرات سینرژيسهتی   ،با توجه به اطالعات موجود

در کنترل مرکزی اخذ  دوپامین و نورآدرنالینبا  Sن نورومديبین 
  . انجهام نشهده اسهت   ای مطالعهتاکنون های نوزاد غذا در جوجه

در مطالعات مختلفهی   Sن اثرات فیزيولوژيک و رفتاری نورومدي
رسد اين پپتید متعلق به خانواده ینظر مثبات رسیده است. بهبه ا

ههای  بسته به محل اثر و اتصال بهه انهوا  زيرگهروه    ۶تاکیكینین
(، Kه کاسینین)یشب یگیرنده ها از جمله 3مختلف گیرنده هايش

عملكردههای مختلهف    (Nه نوروتنسین)ی( و شبBه بومبزين)یشب
مطالعه ای که در سال  . در]1۶[فیزيولوژيک را میانجیگری کند 

بر روی رت انجام گرفت بیان باالی اين پپتید در هسهته   2005
هیپوتاالموس  10و هسته کمانی ۹و مجاور بطنی 2فوق کیاسمايی
رسهد عمهدتاً رفتارههای    یهمچنین بهه نظهر مه    .به اثبات رسید

های تنظیمی محور هیپوفیز )استرس( و اخذ غذا متأثر از گیرنده
و کمانی هیپوتهاالموس و تنظهیم   ی اور بطنموجود در هسته مج

رفتارهای خواب/بیداری و ريتم سیرکاردين، تنظیم دما و حرکت 
های موجود در هسته فوق کیاسهمايی  شدن گیرندهمتأثر از فعال
بهه   Sخهار( از هیپوتهاالموس پپتیهد نورومهدين      باشد و امها در 
 آمیگدال، هیپوکمپ و تاالموس و مخچه نیهز يافهت   فراوانی در

شود که نشاندهنده عملكرد فیزيولوژيک اين پپتید در تنظیم می
. ]13[باشهد  رفتارهای مغزی و همچنین حرکت و احساسات می

 ازجملهی فیزيولوژيک عملكردها از یاریدربسی نیدوپام ستمیس
. دارد نقهش ی نيآنهدوکر  میتنظه  و شناخت جان،یه ،یرفتارحرکت
ی نیدوپهام  عمده بطوری شكم تگمنتومی هانورون یرسانعص 
  وکههورتكس 11آکههومبنس هسههته بخههش دو هههر بهههو  اسههت
 اخذتضعیف براثرات مهمی  نیدوپام. رودیمی انیم 12فرونتالهپر
 تگمنتهوم  هیه ناح از کهه  کیمبیرمزولیمسه  نیدوپهام اما  دارد غذا
 هسهته  سهمت  بهه  رد،یه گیم سرچشمه 14اهیس ماده و 13یشكم

-یمه  نظهر  به و شده تيهدا مغز اشر و 15اتومياستر آکومبنس،
همچنهین  . باشهد  داشهته  دخالهت  غهذا  دادن جلهوه  ذيلذ در رسد
 غهذا  اخهذ  مههار  سب ی اوس درهسته کينرژیدوپامی هانورون
 بهه ی بسهتگ  غهذا  اخذی بررو نیدوپام اثرات. بنابراين گردندیم
   .داردی مغز مختلفی نواح

                                                           
6 Tachykinin family 
7 subclasses of receptors 
8 Suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus 
9 Paraventricular  
10 Arcuate nucleus  
11 Nucleus accumbens (NAC) 
12 Prefrontal cortex 
13  Ventral tegmentum 
14  Substantia nigra 
15  Striatum 
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 220-222، صفحه 1۶، پیاپی ۶، دوره 1001سال  220 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 
نانومول( بر اخذ غذای تجمعی بهر اسهاس درصهد وزن     125)پیش ساز دوپامین،  دوپا -نانومول( و ال 25/0) Sن اثر تزريق درون بطن مغزی نورومدي -0نمودار 

دار بها  : تفهاوت معنهی  *اطعه در هر گروه(.  11)تعداد جوجه ها  انحراف معیار میانگین ارا ه شده است ±ها بصورت میانگین ادههای نااد تخمگذار. دبدن در جوجه
 : پیش ساز دوپامین.S  ،L-DOPA: نورومدينNMS فسفات بافر سالین،. کنترل:  > p 05/0گروه کنترل با 

 

 

 شيافهزا  موجه   یاوس هسته در نیدوپام کاهش نیهمچن
 کهه  دههد یمه  نشهان ابلی  قاتیتحق .]12[ شودیم غذا افتيرد
شوند. بطوريكه می غذا اخذ کاهشی موج  نیدوپامی هارندهیگ

 D1 (SKFههای مشخص شده است تزريق آگونیسهت گیرنهده  

دوپامینی موجه  کهاهش    D2 (apomorphine)و   (38393
. طبهق مطالعهه ابلهی مها     ]1۹[شهود  مصرف غذا در موش مهی 

مشخص شد که تزريق داخهل بطنهی مغهزی دوپهامین موجه       
های گوشهتی محهروم از غهذا شهد     کاهش مصرف غذا در جوجه

 D1های به وسیله آگونیست ی دوپامینیهاتحريک گیرنده .]3[

صهورت  تنهايی باعه  کهاهش اخهذ غهذا و بهه     هرکدام به D2و 
شوند. آگونیست میترکیبی باع  کاهش بیشتر اخذ غذا در رت 

D1     باع  کاهش توالی غهذا خهوردن ولهیD2    باعه  کهاهش
ای در پرندگان تزريق داخل هسهته  .]۶[ شودمیزان اخذ غذا می

های هیپوتاالموس باع  افزايش و کاهش در هسته نورآدرنالین
 2010زاده و همكهاران در سهال   باغبهان  .]20[شود اخذ غذا می

نشههان دادنههد کههه پروپرانولههول )آنتاگونیسههت غیرانتخههابی      
داری دريافهت آب و غهذا را افهزايش    نیطهورمع بتاآدرنرژيک( به

دهد. براساس همین گزارش پهیش درمهانی بها پروپرانولهول     می
 اثرات مهاری ايزوپروترنهول بهر دريافهت آب و غهذا را تضهعیف      

 .]1۶[کند می
دوپهامین و  ، Sنورومهدين ثیر أدهنهده ته  نشهان مطال  فهوق  

دوپهامین  درخصوت ارتباط بین  .باشدبر اخذ غذا می نورآدرنالین

بها   و نورآدرنالین، همچنین ارتباط بهین دوپهامین و نورآدرنهالین   
مطالعاتی نیهز انجهام شهده اسهت. در ايهن رابطهه،        Sن نورومدي

 اسههتفاده از آنتاگونیسههت  دهنههد کههه بههدنبالشههواهد نشههان مههی
آدرنرژيک )يهوهمبین و ايدازوکسهان( بصهورت     2αهای گیرنده

ههای دوپامینرژيهک در ناحیهه جسهم     سیستمیک، فعالیت نورون
. بعالوه محققهین نشهان دادنهد کهه     ]21[شود سیاه سرکوب می

دوپامینرژيهههک  2Dبهههدنبال تزريهههق آنتاگونیسهههت گیرنهههده  
درنرژيهک در ناحیهه لوکهوس    های آ)هالوپريدول( فعالیت نورون

. در بررسی تداخل ]1۶[سرولو وس به شدت کاهش يافته است 
موجود بین دو سیستم دوپامینرژيک و نورآدرنرژيهک توجهه بهه    

های موجهود بهرای   اين نكته بسیار حا ز اهمیت است که گیرنده
ههای  دو سیستم به لحاظ مورفولوژيک و فارماکولوژيک شباهت

هها تها حهد زيهادی بهه      ند که اين شباهتبسیاری با يكديگر دار
شباهت بیوشهیمیايی دو نوروترانسهمیتر دوپهامین و نورآدرنهالین     

و 16 جهازبرنی ای که توسط همچنین در مطالعهد. باشمربوط می
انجام شهد میهانجیگری دوپهامین در     2003همكارانش در سال 

در مسیر مزولیمبیک  Sن نورومديتنظیم رفتارهای القايی توسط 
العه بدنبال تزريق داخهل  طمو نیگرواسترياتال بررسی شد. دراين

 بطنههی مغههزی هالوپريههدول بعنههوان آنتاگونیسههت غیرانتخههابی  
 Sن نورومدي رفتارهای القايی توسط 13های دوپامینرژيکگیرنده

                                                           
16 Jaszberenyi 
17Nonselective dopamine receptor antagonist  

     haloperidol      
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ههای نهااد   نانومول( بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در جوجه10) نانومول( و دوپامین 25/0)S ن اثر تزريق درون بطن مغزی نورومدي -۲نمودار 

.  > 05/0pدار با گروه کنتهرل بها  : تفاوت معنی*اطعه در هر گروه(.  11ها )تعداد جوجه انحراف معیار میانگین ارا ه شده است ±ها بصورت میانگین تخمگذار. داده
 : دوپامینS ،Dopamineمن : نورومديNMS فسفات بافر سالین،کنترل: 

 

 
و نقههش میههانجیگری دوپههامین در تنظههیم مرکههزی مهههار شههد 
در مسیر مزولیمبیک در مغز رت به اثبات رسید. در  Sن نورومدي

اين مطالعه بخوبی نشان داده شده است که تزريق داخل بطنهی  
دار آزادسازی دوپهامین از  سب  افزايش معنی Sنورومدين  مغزی
الخصوت در ناحیه مسیر مزولیمبیک علی های موجود درنورون

توجهی بر افهزايش آزادسهازی   گردد هرچند اثر اابلآمیگدال می
های دوپامینرژيک موجود در مسیر اسهترياتال  دوپامین از نورون

و  18تلهدی ای که توسط براين، در مطالعهعالوه .]22[گردد نمی
کهه  به چاپ رسید اينگونه آمده است  2010همكارانش در سال 

متعااهه  تزريههق داخههل بطنههی مغههزی داروهههای هالوپريههدول  
 D4و  D2 ،D3ههههای )آنتاگونیسهههت غیرانتخهههابی گیرنهههده 

 βدوپامینرژيههک(، پروپرانولههول )آنتاگونیسههت انتخههابی گیرنههده 
 آدرنرژيههک( و فنوکسههی بنههزامین )آنتاگونیسههت غیرانتخههابی    

های نورآدرنرژيهک( رفتارههای ناشهی از تزريهق تزريهق      گیرنده
در رت کاهش يافت يا مهار شد  Sاخل بطنی مغزی نورومدين د
آدرنرژيهک در تنظهیم دمهای     β3. اما میانجیگری گیرنده ]23[

 201۶ای کهه در سهال   نیهز در مطالعهه   Sبدن توسط نورومدين 
گرفت بخوبی نشهان داده شهده اسهت. بطوريكهه بهدنبال       مانجا

 β3تزريق داخهل بطنهی مغهزی آنتاگونیسهت انتخهابی گیرنهده       
در رت سب  مهار افزايش دما بواسطه  SR59230Aآدرنرژيک 

در همهین   .]21[شهد   Sتزريق داخل بطهن مغهزی نورومهدين    
 1۹مطالعه اما بدنبال تزريق تزريق داخل بطنهی مغهزی تیمولهول   

                                                           
18  Telegdy 
19 Timolol 

داری آدرنرژيک( تغییر معنهی  β2و  β1های )آنتاگونیست گیرنده
هرچنهد در   نداشهت.  Sدر افزايش دمای القايی توسط نورومدين 

بر سیستم سمپاتیک  Sتر اثرات تزريق نورومدين مطالعات پیش
و به شكل افزايش ضربان ال  و فشار خهون بواسهطه فعالیهت    

. ]20[د های آدرنرژيک در رت نشان داده شهده بهو  ساير گیرنده
و سیسهتم   Sن نورومهدي به تهداخالت عنهوان شهده بهین     باتوجه

رسد در پرنهدگان نیهز   یآدرنرژيک و همچنین دوپامین به نظر م
های نورآدرنرژيک و دوپامینرژيک تداخل تنظیمی توسط گیرنده

 NMUR2بواسطه گیرنهده    Sن نورومديبر اخذ غذای ناشی از 
بخشی از اثهرات مرکهزی    Sن نورومديوجود داشته باشد. اگرچه 
کنهد امها بها    میانجیگری مهی  NMUR1خود را بواسطه گیرنده 
و 20 ژنههگتوسههط  2013سههال  ای کههه درتوجههه بههه مطالعههه 

در مغههز  Sنورومههدينهمكههارانش درمههورد بیههان گیرنههده هههای 
هههای پرنههدگان  انجههام گرفههت نشههان داده شههد کههه گیرنههده  

NMUR2  مسئول عملكرد اين پپتید در محل هیپوتاالموس در
 .]25[باشند مغز از جمله اثرات هیپوفاژيک آن می

 مین و نورآدرنالینبا دوپا Sن نورومديدر رابطه با ارتباط بین 
ای صورت گرفته اسهت. در ايهن مطالعهه    در اخذ غذا نیز مطالعه
با دوز موثر توانست مصرف غذا  Sن نورومدي نشان داده شد که

 دهد و اين کاهش مصرف غذای کاهش   های نوزادرا در جوجه
 D2/D1 ههای توسط آنتاگونیست گیرنهده  Sن نورومديناشی از 
آدرنرژيکبتا(  نورآدرنالین    گیرنده   آنتاگونیست  و  دوپامینی

                                                           
20  Zhang 
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های نانومول( بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در جوجه 5/33) نانومول( و نورآدرنالین 25/0) Sن اثر تزريق درون بطن مغزی نورومدي -4نمودار 

 بها  دار بها گهروه کنتهرل    : تفهاوت معنهی  *اطعه در ههر گهروه(.    11ها عداد جوجه)ت انحراف معیار میانگین ارا ه شده است ±ها بصورت میانگین نااد تخمگذار. داده
05/0p < .  :فسفات بافر سالین،کنترل NMSنورومدين :S  ،NA.نورآدرنالین : 

 
بها   Sن نورومدي . بنابراين اين نتايج ارتباط بین]12[شد  تضعیف

 تهوان گفهت  طوری که میدوپامین و نورآدرنالین را نشان داد به
احتمههاال ازطريههق  Sن نورومههدي  کهاهش اخههذ غههذای ناشههی از 

شود. امها  گری میهای دوپامینی و  نورآدرنرژيک میانجیگیرنده
بها دوز تحهت اثهر     دوپامین و نورآدرنالیندرخصوت ارتباط بین 

های نوزاد تا بهه حهال   در کنترل اخذ غذا در جوجه Sن نورومدي
ضهر ارتبهاط بهین    در مطالعهه حا مطالعاتی انجهام نشهده اسهت.    

بررسی شد با ايهن تفهاوت    با دوپامین و نورآدرنالین Sن نورومدي
استفاده شد کهه بها توجهه بهه       Sن نورومديکه از دوز تحت اثر 

با دوز  Sن نورومدي بطنیمغزی داخل  تزريقبدست آمده، نتايج 
دوپهامین )دوز  دوپا )دوز تحت اثر(، -ال نانومول، 25/0 تحت اثر

اخهذ  تنهايی نتوانسهت  به تحت اثر( )دوز درنالینتحت اثر( و نورآ
 زمهان تزريهق ههم  را نسبت به گروه کنترل تغییر دههد امها   غذا 

 بطههور دوپهها -ال+  Sن نورومههديدوپههامین و +  Sنورومههدين
 شهد. کاهش اخذ غذا نسبت به گهروه کنتهرل   موج  داری معنی

بطهور  نورآدرنهالین  +  Sن نورومهدي همچنین، تزريهق همزمهان   
 .شهد کاهش اخذ غذا نسبت به گهروه کنتهرل   موج  اری دمعنی

 دههد يهک اثهر سینرژيسهتی و     بنابراين مطالعه حاضر نشان مهی 
در کنتهرل   با دوپامین و نورآدرنهالین  Sن نورومديافزايی بین هم

توانهد  های نهوزاد وجهود دارد کهه مهی    مرکزی اخذ غذا در جوجه
زی اشهتها در  ای برای مطالعات بعدی در زمینه تنظیم مرکه پايه
شهدن  ها باشد هر چند تحقیقات بیشتری بهرای مشهخص  جوجه
 نیاز است. مورد اين تعامل ی( مولكولی)هاریمس
 

 گیرینتیجه
يهک اثهر   احتماال بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقیق 

در کنترل با دوپامین و نورآدرنالین  S نورومدينسینرژيستی بین 
  دارد.وجود  های نوزادی جوجهاخذ غذا
 

 سپاسگزاری

بدين وسهیله نويسهندگان از همكهاری آزمايشهگاه مرکهزی      
دانشكده دامپزشكی دانشهگاه تههران در بهه ثمهر رسهیدن ايهن       

 کنند.تحقیق تشكر و ادردانی می
 

 مالحظات مالی
نامه دانشجويی )کهوروش  بخشی از پايان اين طرح پاوهشی

اسالمی واحد غالمی احمدآبادی( و با حمايت مالی دانشگاه آزاد 
و دانشههكده دامپزشههكی  ( 120/۹2)علههوم و تحقیقههات تهههران 

 دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
 

 تعارض در منافع  
 نويسندگان اين مقاله تعارض در منافع ندارند.

 

 نقش نویسندگان
 نويسندگان اين مقاله تعارض در منافع ندارند.
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Abstract 
 

Background and aims: Dopamine and noradrenaline  play an important role in food intake control. On the other hand, 

neuromedin S (NMS) decreases food intake. This study aimed to investigate the synergistic effects of dopamine and 

noradrenaline  with a sub-effective dose of NMS on food intake in neonatal chickens. 

Methods: A total of 132 five-old-day chicks were randomly divided into three experimental groups. Each experiment 

had a control group and three treatment groups (n = 11 in each group). Three-hour food-deprived birds received 

intracerebroventricular injections of either control diluent or drug solution. In the first experiment, control solution, 

NMS (0.25 nmol), L-DOPA (dopamine precursor; 125 nmol), and NMS + L-DOPA were injected.  In the second 

experiment, control solution, NMS (0.25 nmol), dopamine (10 nmol), and NMS + dopamine were injected. In the third 

experiment, control solution, NMS (0.25 nmol), noradrenaline (37.5 nmol), and , NMS + noradrenaline were injected. 

Results: Although the injection of NMS with a dose of 0.25 (sub-effective dose), L-dopa with a dose of 125  

(sub-effective dose), dopamine with a dose of 10 (sub-effective dose), and noradrenaline with a dose of 37.5 (sub-

effective dose) had no effect on food intake (p < 0.05), the co-injection of Neuromedin S with L-dopa or dopamine or 

noradrenaline decreased food intake (p < 0.05). 

Conclusion: According to the results of the present study, there is probably a synergistic effect between NMS with 

dopamine and noradrenaline on food intake control of neonatal chicks. 
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Please cite this article as follows: 

 
Gholami Ahmadabadi K, Zendehdel M, Vazir B, Babapour V, Asghari A, Synergistic effects of neuromedin S with dopamine and noradrenaline  on 

food intake in 5-day-old chickens. Iran  J Physiol Pharmacol 6 (2022) 220-228. 
 

 
 

 
 
 

 

 

*Corresponding authors: zendedel@ut.ac.ir (ORCID ID 000-0001-8252-9423)   

                                                                      

Research paper 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

pp
.p

hy
ph

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://ijpp.phypha.ir/article-1-596-fa.html
http://www.tcpdf.org

