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 چکیده
تورين ارورات    يكوی از مهو    .شوود  میبه عنوان يک انتقال دهنده عصبی شناخته  عملكردش علتهیدروکسی تريپتامین يا سروتونین، يک آمین بیوژنیک است که بیشتر به  -5

هوای دارويوی    منجر به درموان  تواند می عالوه بر بهبود تولیدات دامی، صرف غذاهای سروتونرژيک مؤرر بر م درک بیشتر مكانیس . سروتونین، نقش آن در تنظی  اخذ غذا است
های صورت گرفته پیرامون نقش سیست  سروتونرژيک  بررسی پژوهش انجام اين مطالعه مروری، از هدف. گردد تعديل اشتها در انسان مؤرر مبتنی بر سروتونین برای کمک به 

 منود  نظوام  جستجوی از موضوع با استفاده مرتبط با مقاالت ،PRISMAمطالعه حاضر بر حسب دستورالعمل  در. ها، در فرآيند اخذ غذا است فارغ از تداخل ارر آن با ساير سیست 
در بوازه    Elsevier و Web of Science  ،Scopus ،Science Direct ،PubMed،Springer  ،Google Scholarمعتبور نظیور   اطالعواتی  های پايگاه های استاندارد در کلیدواژه

مقاله که تمام شرايط ورود به مرحلوه   04در نهايت . بیشتر از فهرست منابع اين مقاالت استفاده شد مطالعات دستیابی به شناسايی شدند و جهت 1411-1994های  زمانی سال
. گوردد  د که سروتونین در پرندگان و پستانداران موجب کاهش اخذ غذا میهای حاصل از اين مطالعات مشخص ش بر اساس يافته. تحلیلی را دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند

هوای سوروتونینی ارورات متفواوتی بور فرآينود اشوتها اعموال          های گیرنده ها و آنتاگونیست ترکیبات مهارکننده بازجذب سروتونین نیز دريافت خوراک را کاهش داده و آگونیست
هوای سوروتونینی و    بوا توجوه بوه تنووع گیرنوده     . کنند بیشترين نقش را در پروسه اخذ غذا ايفا می HT2C-5و  HT1A ،5-HT1B-5ی ها رسد گیرنده همچنین به نظر می. دارند می

 .درس الزامی به نظر می پراکنش اين سیست  در نواحی مختلف مرکزی و محیطی به منظور آگاهی دقیق از نقش آن در تنظی  اخذ غذا، انجام تحقیقات بیشتر در اين حیطه
 

 های سروتونینی، سروتونین اخذ غذا، اشتها، گیرنده: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
 سوبب اخوذ غوذا   های رفتاری و فیزيولوژيكی کوه   مكانیس 

را  گیرد؟ اشتها تنظی  اشتها چگونه صورت می؟ کدامند ،شوند می
ی ا توان يک حالت رفتاری دانست که توسط سیست  پیچیده می

مرکزی و محیطی که به منظور تعديل پاسخ بوه  ای ه از سیگنال
اين  .گردد تنظی  میدارند، تعامل  يكديگرمصرف مواد مغذی با 
 زيورا اسوت  درجه بااليی از پیچیودگی  بیانگر توصیف به تنهايی 

کارايی اين سیسوت  نیازمنود همكواری میوان منواطق مختلوف       
 باشود  های عصبی و نوروپپتیدها می دهنده عصبی، انتقال سیست 

اساسوی  هوای   يكی از سیست  1(HT-5)نینی سروتو سیست . [1]
هوای   شوبكه  .استبدن  یدر کنترل دريافت غذا و هموستاز انرژ

در ايون سیسوت     رژيکسوروتون  هوای  عصبی پیچیده و گیرنوده 
 ای پاسوخ تغذيوه  تعامول بوا يكوديگر    و با  دارندتنظیمی شرکت 

. دنماينوو ايجوواد موویی مناسووب را بسووته بووه وضووعیت متووابولیك
سووروتونین در بوودن از هیدروکسیالسوویون و دکربوکسیالسوویون 

                                                           
1
 5-hydroxytryptamine 

 هووای نووورون. [1]شووود  اسوویدآمینه تريپتوفووان تولیوود مووی   
 هسووته رافووه، هسووته در ای دسووته صووورت بووه سووروتونرژيكی

 هفوت  تواکنون . قورار دارنود   مشبک تشكیالت و مغز خاکستری
 جوزو  که (HT7-5-HT1-5) سروتونینی های گیرنده اصلی گروه
 شناسوايی   هسوتند،  G پوروتئین  خوانواده  بوه  متعلق های هگیرند
مناطق مختلفی  1(CNS)در سیست  عصبی مرکزی . [3] اند شده

گیری و تعديل فرآيند اخذ غذا با يكديگر تعامول دارنود    در شكل
تورين نقوش را    شک در اين میان هیپوتواالموس اساسوی   اما بی

 ای سوته پیو هو   بوه  هوای  هسوته  از هیپوتواالموس [. 0]داراست 
 در هوا  هسوته  ايون  بین عصبی مسیرهای که است شده تشكیل
 های واصله از مراکوز  شده و داده سازماندهی پیچیده شبكه يک
را پوردازش کورده و بودين     خون جريان و مغز ساقه مغز، باالتر

با توجه به اهمیت نقوش  [. 5]نمايند  طريق اخذ غذا را تنظی  می
های سروتونرژيک  رد نورونهیپوتاالموس در تنظی  اشتها، عملك

                                                           
2
 Central nervous system 

 مروریمقاله 
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اهمیوت وافوری برخووردار اسوت     هوای مختلوف آن از    در هسته
گرسونگی و سویری را از طريوق    فرآينود   HT-5 [.6]( 1شوكل )

بوه   کنود و  تنظوی  موی   های مختلف با عملكردهای مجزا گیرنده
 خصوو  مه  تورين گیرنوده در    HT2C-5 رسد گیرنده نظر می

زم بوه ککور اسوت سیسوت      ال .باشد  مصرف غذا و تعادل انرژی
بوور  گیرفتووار و تعووديل کننوود گیاروور بازدارنوود کسووروتونرژي

رسود ايون سیسوت      به نظر می. کند اعمال میروانی های  فعالیت
عملكردهوای مغوز را بوا مهوار يوا تحريوک گاموا         یقريباً تمامت

 د ودهو  تحوت تویریر قورار موی     3(GABA)ک اسید آمینوبوتیري

یت جنسی، اشوتها، ريوت  شوبانه    اينگونه خلق و خو، خواب، فعال
روزی، عملكردهووای عصووبی غوودد درون ريووز، دمووای بوودن،   
حساسیت به درد، فعالیوت حرکتوی و عملكردهوای شوناختی را     

به طور ويژه در خصو  ارور بور اخوذ غوذا،     [. 7]د کن تنظی  می
 پسوتانداران  در ويوژه  بوه  سوروتونین  مبنی بر اين کوه  شواهدی
ر دهمچنووین . ت، وجووود دارداسوو کاهنووده اشووتها اروورات دارای

 -5 مطالعات صورت گرفته روی پرندگان نیز ارر کاهشی تجويز

HT اگرچوه نقوش   [. ۸، 9] مشاهده شوده اسوت  غذا  بر دريافت
سیست  سروتونرژيک در فرآيند اخذ غذا و تنظی  اشتها به خوبی 
رابت شده است اما شناخت دقیق نحوه عملكرد ايون سیسوت  و   

با توجه به اين که . به مطالعات بیشتری داردهای آن نیاز  گیرنده
مودارک و   تجمیع و تخلیصبرای  الزامی، ابزاری 0مند نظاممرور 

و با  اطمینان است و قابل واضح، متمرکز صورت شواهد موجود به
در نظر داشتن اهمیت مقوله تنظی  اشتها، دريافت غوذا و نقوش   

مبنای  بر همچنینشده سیست  سروتونرژيک در تعديل آن،  رابت
مقاله  مشاهدهعدم  ی صورت گرفته توسط محققان ووجو جست
که نتیجه  مند نظاميک مطالعه انجام ، لزوم حیطهدر اين   مروری

محققوان  و راهنمای جامعی برای  را ارائه دهدروشن و يكدستی 
بنابراين مطالعه حاضر بوا هودف   . رسید باشد ضروری به نظر می

بر فرآيند اخوذ غوذا بوا رويكورد      سیست  سروتونرژيکارر تعیین 
 .انجام پذيرفت های آن، بررسی نقش اين سیست  و گیرنده

 

 هامواد و روش

است که  مند مطالعه حاضر حاصل يک پژوهش مروری نظام
، ککر روش مطالعه، ارائه (بیان مساله)های مقدمه  شامل بخش

 روش يافتن مقاالت و. باشد گیری می ها و بحث و نتیجه يافته
های  کلیدواژه دار ابع عمدتاً با استفاده از جستجوی هدفمن

                                                           
3
 γ-Aminobutyric acid 

4
 Systematic 

های  فارسی سروتونین، سیست  سروتونرژيک، گیرنده
ها با  معادل آن های انگلیسی روتونینی، اشتها، اخذ غذا و واژهس

های  آوری داده به منظور جمع. تمام ترکیبات محتمل بوده است
،  Web of Scienceهای اطالعاتی معتبر نظیر مد نظر از پايگاه

Scopus ،Science Direct ،Google Scholar ،PubMed ،
Springer وElsevier   استفاده شد و فهرست منابع مقاالت

تحقیقات مرتبط بیشتر مورد بررسی قرار  منتخب نیز برای يافتن
الزم به ککر است پژوهش کنونی به بررسی مقاالت در  .گرفت

 مند حاضر مرور نظام. تپرداخته اس 1994-1411بازه زمانی 
و [ 14] (1شكل)انجام شده است  5پريزما دستورالعمل طبق

و پس از حذف  مطالعات پس از عبور از فیلترهای الزم انتخاب
 .بندی شدند طبقه ،1 مقاالت تكراری و غیر مرتبط، در جدول

 

 هایافته
مقالوه موورد بررسوی قورار      04مطالعه حاضور، مجموعوا    در
های زمانی انتشار مقاالت بیانگر ايون اسوت    بررسی بازه. گرفت

، در (%35)  مقالووه 10، 1994-1444هووای  کووه در بووازه سووال 
هوای   و در بازه سال( %5/07) مقاله 19، 1444-1414های  سال
. در اين حوزه انتشار يافته است( %5/17)مقاله  7، 1411-1414

( %5/77)مقالوه   31همچنین مودل حیووانی ايون مطالعوات در     
بوه   1 جودول  .پرنده بوده اسوت ( %5/11)مقاله  9دار و در پستان

 .ی اين نتايج ارائه شده است بندی شده منظور نمايش طبقه
 

 بحث
هوای مختلفوی را از دسوتگاه گووارش و سواير       مغز سیگنال

در  .کند ادغام میدريافت و ها به منظور تنظی  مصرف غذا  اندام
می در تنظوی   بین مناطق مختلف مغزی هیپوتاالموس نقش مه

هوای مرکوزی و    در ايون ناحیوه ورودی  . کنود  اخذ غذا ايفوا موی  
محیطی در ارتباط با گرسنگی، سیری و در دسترس بودن موواد  

همچنووین حضووور  [.51]شوووند  موویمغووذی بووا يكووديگر ادغووام 
هوای   های سروتونینی و انشوعابات نوورونی آن در هسوته    گیرنده

بوه اربوات رسویده     مختلف هیپوتاالموسی از جمله هسته کمانی
هوای   بنابراين، با توجوه بوه توزيوع آناتومیوک سولول     [. 1]است 

جوای   ، یو محیطو   مرکوزی  عصوبی  سروتونرژيک در سیست  
پستانداران   در تغذيه   رفتار  در کنترل HT-5 که نیست تعجب

                                                           
5
 Prisma 
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 . ]1[مسیرهای سروتونرژيک دخیل در تنظی  اخذ غذا در هیپوتاالموس  -0 شکل

:ARC مانی، هسته کVMN :میانی،-هسته شكمیDMN  : میوانی، -هسته پشوتیLHA  :    ،ناحیوه جوانبی هیپوتواالموسPVN :   ،هسوته مجواوربطنی POMC :
 .هورمون مالنین:  MCHزايی مشتق شده از مغز، فاکتور نورون: BDNFپپتید مرتبط با آگوتی، : AgRPنوروپپتید وای، :  NPYاپیومالنوکورتین، پره

 
 

، CNSسوروتونین تولیود شوده در    . اشته باشدنقش د و پرندگان
موجب تنظی  رفتار و سرکوب اشتها شوده و مصورف انورژی را    

در خصو  نقش سروتونین محیطوی نیوز بوه    . دهد افزايش می
رسد که جذب و کخیره مواد مغذی را افزايش داده و بوا   نظر می

تنظی  آنابولیس  لیپیدها، موجب افزايش کخیوره کارآمود انورژی    
نوواحی  در HT-5 از طريق تجوويز  اساس، اينبر[. 51]د گرد می

شواهدی جمع آوری شوده اسوت کوه     محیطیو مختلف مغزی 
در تعديل اشتهای حیوانوات   قش اين آمین زيستینشان دهنده ن

هووای حاصوول از ايوون مطالعووه، تزريووق  براسوواس يافتووه .اسووت
هوای حیووانی پرنوده و     سروتونین سبب کاهش اخذ غذا در مدل

عالوه بر مقاالت ارائوه  [. 13-15، 11، 15]ار گشته است پستاند
شوده در ايوون پووژوهش، مطالعوات صووورت گرفتووه روی اروورات   

ها در فرآيند اخذ غذا نیز بیانگر  تداخلی سروتونین با ساير سیست 
در خصووو  تجووويز [. 53-61]ايوون اروور مهوواری بوووده اسووت 

ده کننو  سازهای زيستی اين نوروآمین نیز عملكرد سورکوب  پیش
اشتها مشاهده شد که با توجه به مسویر سونتز سوروتونین ايون     

رسد کوه تريپتوفوان    به نظر می. است نتیجه نیز مورد انتظار بوده
تبديل شده و از طريوق   HT-5 تزريق شده به مغز به سرعت به

ارور  [. ۸ ،11]گوردد   می 6هیپوفاژی سبب HT2A-5 گیرنده های
ان بازجذب و داروهای کاهش اخذ غذا متعاقب تجويز مهارکنندگ

آزادکننده سروتونین نیز مشاهده شد، به طوری که تزريوق ايون   
ها را به طور معنوی داری کواهش    ترکیبات دريافت کربوهیدرات

با توجه به نوع عملكورد ايون داروهوا کوه موجوب تقويوت       . داد
گوردد، کواهش اخوذ غوذای      عملكرد سیست  سروتونرژيک موی 
همچنین بر . رسد قی به نظر میمتعاقب تجويز اين ترکیبات منط

ارر قووی و  ها  فلورامین اساس مستندات موجود، فلوکستین و فن
 موواد  نووع   وابسوته بوه  ای بور الگوهوای تغذيوه     سرکوب کننوده 

اعموال   تجوويز و محول   سویرکادين  ريوت  ، تزريقوی  مغذی، دوز
از    غوذای ناشوی   اخوذ    افوزايش [.  11-13، 33، 30]کننود   می

  بههای گوشتی باتوجه جوجه  در  7(PCPA)  نینآال پاراکلروفنیل

                                                           
6
 Hypophagia 

7
 Para-chlorophenylalanine 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

pp
.p

hy
ph

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 13

https://ijpp.phypha.ir/article-1-603-fa.html


 دلمهدوی و زنده      مند نظام مرور يک غذا، اخذ در سروتونرژيک سیست  نقش

 

  

 151-163، صفحه 16، پیاپی 6، دوره 1041سال  150 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 
 .مراحل گزينش مقاالت جهت ورود به مرحله تحلیلی مطابق دستورالعمل پريزما -3 شکل

 

 
نوع عملكرد آن به عنوان مهارکننده سنتز سروتونین قابل توجیه 

های تخمگذار ارری مشاهده نشد که اين  بوده است اما در جوجه
همچنوین  . به سن و تفاوت نژادی نسوبت داد  توان تقاوت را می

 ابتدا موجوب  در موش سوری و رت در PCPA که شد مشخص
گوردد   افزايش دريافت آن می سبب سپس و خوراک اخذ کاهش
سروتونین در لحظوات   سريع ی توان به تخلیه آن را می که علت
 مراکوز  توسوط  اين کمبود سپس جبران و تزريق از پس ابتدايی

بر اساس [. 17-14]مرتبط دانست  مغز در وتونینسر تولیدکننده
های گوشتی بوه صوورت درون    ها، تجويز رزرپین در جوجه يافته

ايون  . منجر بوه افوزايش اخوذ غوذا گشوت      ۸(ICV)بطن مغزی 
 پویش  نوورون  درون بوه  ناقل سوروتونین  کردن بلوک ترکیب با
سروتونین  ناقل، شدن مسدود با بنابراين کند، عمل می سیناپسی

گوردد،   کخیوره  و شده سلول وارد سیتوپالس  از ر نخواهد بودقاد
رود، با توجه به عملكرد ککر شوده افوزايش    می بین از در نتیجه

                                                           
8
 Intracerebroventricular 

در بررسوی  [. 17]اشتها ناشی از اين ترکیب قابل توجیوه اسوت   
هوای   ، تجويز آگونیسوت HT1A-5مقاالت پیرامون نقش گیرنده 

. اهش اشتها شدها سبب ک مختلف اين گیرنده در اغلب پژوهش
بووه طريووق  OH-DPAT-8ای روی کبوووتر تجووويز  در مطالعووه

ICV  هووای گوشووتی  و در جوجووه[ 31]فاقوود اروور(Chuiiky) 
، همچنوین  [15]دريافت خوراک را در باالترين دوز افوزايش داد  
اين ترکیب  9(SC)در موش سوری نیز متعاقب تجويز زيرجلدی 

ل حیووانی خووک در   در مد[. 16]ارر افزايش اشتها مشاهده شد 
دو مطالعه در شرايط دسترسی آزاد به غوذا سوبب افوزايش و در    

 عدم تاریر و)شرايط اعمال محرومیت موجب بروز نتايج متفاوتی 
 در خصووو  افووزايش اخووذ غووذا    [. 19 ،34]شوود ( کاهشووی

ممكن است بوه دلیول   ، اين ارر OH-DPAT-8متعاقب تزريق 
 حاوی سروتونینای ه روی نورون 14های گیرنده-شدن خودفعال
  سروتونرژيک  دهی سیگنال متعاقباً  باشد که   رافه   های هسته

                                                           
9
 Subcutaneous 

10
 Autoreceptor 
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 مشخصات مطالعات وارد شده به مرحله تحلیل -0 جدول

 اثر بر اخذ غذا شیوه دریافت ماده تجویزی مدل آزمون چاپ سال منبع

 جوجه تخمگذار 144۸ [11]
  تريپتوفان

 (ساز سروتونین پیش)
 اهشک درون بطن مغزی

      
 رت 1440 [11]

  هیدروکسی تريپتوفان -5
 (ساز سروتونین پیش)

 کاهش درون صفاقی

      
 کاهش درون صفاقی سروتونین جوجه گوشتی 1994 [13]

      
 کاهش درون بطن مغزی سروتونین کبوتر 1997 [10]

      

 رت 1440 [15]
 سروتونین

 دار درون هسته دم

 کاهش

 کاهش (HT1A-5  گیرنده  گونیستآ) بوسپیرون
 افزايش (HT3-5آنتاگونیست گیرنده ) اندنسترون

      
 کاهش زيرجلدی بوسپیرون رت 1996 [16]      
      

[17] 1411 
 

 جوجه گوشتی

 سروتونین
 

 درون بطن مغزی

 کاهش

  
 افزايش (مهارکننده انتقال سروتونین) رزرپین
 افزايش (مهارکننده سنتز سروتونین) آالنین لپاراکلروفنی

      

[1۸]  
 

 جوجه تخمگذار 1419

SB-242084 
 (5HT2Cگیرنده   آنتاگونیست)

 درون بطن مغزی
 عدم تاریر

 عدم تاریر آالنین پاراکلروفنیل

      
 درون صفاقی آالنین پاراکلروفنیل موش سوری 1993 [19]

ابتدا افزايش و سپس 
 کاهش

      
 درون بطن مغزی آالنین پاراکلروفنیل رت 1445 [14]

ابتدا افزايش و سپس 
 کاهش

      

[11]  رت 1991 
 فلوکستین

 (مهارکننده بازجذب سروتونین)

درون هسته 
 پارابراکیال

 (/کربوهیدرات)کاهش 

 (چربی و پروتئین)عدم تاریر 
 درون صفاقی

      
[11]  فلوکستین رت 1415 

ر پیش درون قش
 لیمبیک

 کاهش

      
[13]  رت 1994 

 سرتالین
 (مهارکننده بازجذب سروتونین)

 کاهش درون صفاقی

[10]  کاهش درون صفاقی (5HT2C  گیرنده   آگونیست) لورکاسرين موش سوری 141۸ 
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 ادامه .0جدول 

[15]  1441 

 جوجه گوشتی
و  Cobbنژادهای )

Chuiiky) 

 سروتونین

 درون بطن مغزی

 کاهش

8-OH-DPAT 
 (HT1A-5  گیرنده  آگونیست)

و  Cobbعدم تاریر در نژاد 
افزايش با باالترين دوز در 

 Chuiikyنژاد  

      [16]  افزايش زيرجلدی OH-DPAT-8 موش سوری 1994 

[17]  کاهش درون وريدی OH-DPAT-8 جوجه گوشتی 144۸ 

[1۸]  کاهش لدیزيرج OH-DPAT-8 بلدرچین ژاپنی 1445 

[19]  درون وريدی OH-DPAT-8 خوک 1995 
بدون محرومیت )افزايش 
با )عدم تاریر (/ غذايی

 (محرومیت غذايی

[34]  درون وريدی OH-DPAT-8 خوک 1999 
بدون محرومیت )افزايش 

کاهش (/ غذايی
 (بامحرومیت غذايی)

[31]  کاهش زيرجلدی OH-DPAT-8 رت 1441 

[31]  کبوتر 1440 
8-OH-DPAT 

 درون بطن مغزی
 عدم تاریر

GR-46611 
 (5HT1B/1Dآگونیست گیرنده )

 افزايش

 
     

[33]  رت 1991 
 فلورآمین دکسفن

 آزادکننده سروتونین مغزی و )
 (5HT2آگونیست گیرنده 

 کاهش درون صفاقی

[30]  رت 1441 

 

 فلورآمین فن-دی
 آزادکننده سروتونین مغزی و )

 زيرجلدی (5HT2ت گیرنده آگونیس

 کاهش

 فلورآمین نورفن-دی
 آزادکننده سروتونین مغزی و )

 (5HT2آگونیست گیرنده 
 کاهش

      
[35]  رت 199۸ 

CP-93,129 
 (5HT1B  گیرنده   آگونیست)

درون هسته 
 پارابراکیال

 کاهش

      
      [36]  کاهش درون صفاقی CP-93,129 رت 1996 

      
[37]  موش سوری 144۸ 

BVT.X 
 (5HT2C  گیرنده   آگونیست)

 کاهش درون بطن مغزی

[3۸]  رت 1997 
BW-723C86 

 (5HT2B  گیرنده   آگونیست)
 افزايش زيرجلدی

      
[39]  رت 1441 

 مترگولین
 (های سروتونینی آنتاگونیست غیراختصاصی گیرنده)

درون آمیگدال 
 پشتی

 افزايش
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 ادامه .0جدول 

[04]  رت 1447 
درون هسته مجاور  مترگولین

 بطنی
 افزايش

GR-46611 

      

[01]  رت 144۸ 
درون هسته قوسی  مترگولین

 و جانبی

کاهش (/ قوسی)عدم تاریر 
 (جانبی)

8-OH-DPAT  (قوسی و جانبی)کاهش 

      

[01]  رت 1995 

8-OH-DPAT 

 درون صفاقی

 عدم تاریر

DOI 
 (5HT2A/2C گیرنده  آگونیست)

 کاهش

RU-24969 
 (5HT1B  گیرنده   آگونیست)

 کاهش

 فنیل بیگوآنید-1
 (5HT3آگونیست گیرنده )

 عدم تاریر

      

[03]  رت 1413 

8-OH-DPAT 

درون هسته 
 آکومبنس میانی

 کاهش
WAY-100135 

 (5HT1A  آنتاگونیست گیرنده)
 عدم تاریر

CP-93,129 عدم تاریر 

GR-55562 
 (5HT1Bآنتاگونیست گیرنده )

 عدم تاریر

AS-19 
 (5HT7آگونیست گیرنده )

 عدم تاریر

      

[00]  رت 1440 
m-CPP 

 (5HT1B/2Cآگونیست گیرنده )

درون قشر پیشانی، 
هسته جانبی و 

 میانی-شكمی

 -هسته شكمی)کاهش 
 (/میانی

قشر پیشانی و )عدم تاریر 
 (هسته جانبی

      

[05]  رت 1443 

DOI 

 درون صفاقی

 کاهش
TFMPP 

 (های سروتونینی آگونیست غیراختصاصی گیرنده)
 کاهش

m-CPP کاهش 
ORG-37684 

 (5HT2A/2Cگیرنده   آگونیست)
 کاهش

CP-94,253 
 (5HT1B  گیرنده   آگونیست)

 کاهش

BW-723C86 کاهش 
 ايپساپیرون

 (HT1A-5  گیرنده  آگونیست)
 

 کاهش

      
[06]  کاهش زيرجلدی ايپساپیرون رت 1444 
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 ادامه .0جدول 

[07]  
 

 موش سوری 1413

LY-439934 
 (5HT1A  آنتاگونیست گیرنده)

 خوراکی

 کاهش

  SRA-333 
 (5HT1A  آنتاگونیست گیرنده)

 کاهش

   
WAY-100635 

 زيرجلدی
 کاهش

NAD-299 
 (5HT1A  ندهآنتاگونیست گیر)

 کاهش

      
[0۸]  رت 1446 

E-6837 
 (5HT6های گیرنده  آگونیست)

 کاهش خوراکی

      

[09]  رت 1449 

5-CT 
 (5HT1/7آگونیست گیرنده )

درون هسته 
 آکومبنس میانی

 کاهش

EMD-386088 
 (5HT6های گیرنده  آگونیست)

 افزايش

RO-60–0175 
 (5HT2C  گیرنده   آگونیست)

بدون محرومیت )هش کا
 عدم تاریر ( / غذايی

 (با محرومیت غذايی)

      

[54]  رت 1416 

8-OH-DPAT 

درون تگمنتوم 
 شكمی

 کاهش

WAY-100635 عدم تاریر 

CP-93,129 

 (محرومیت غذايی)کاهش 

 عدم تاریر 
 (فاقد محرومیت غذايی)

GR-55562 

 عدم تاریر 
 (محرومیت غذايی)

محرومیت فاقد )کاهش 
 (غذايی

TCB-2 
 (5HT2Aآگونیست گیرنده )

 عدم تاریر

 کتانسرين
 (5HT2Aآنتاگونیست گیرنده )

 عدم تاریر

BW-723C86 

 عدم تاریر 
 (محرومیت غذايی)

کاهش و افزايش وابسته به 
 (فاقد محرومیت غذايی)دوز 

RS-127445 
 (5HT2Bآنتاگونیست گیرنده )

 عدم تاریر 
 (ومیت غذايیمحر)

 کاهش 
 (فاقد محرومیت غذايی)

RO-60-0175 عدم تاریر 

RS-102221 
 (5HT2Cگیرنده   آنتاگونیست)

 عدم تاریر
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 دهود  کننده سیری را به نواحی هیپوتاالموس کاهش میتحريک
های اين گیرنوده نیوز موجوب کواهش      تجويز آنتاگونیست[. 61]

شت، تنها در مطالعه بررسی های پستاندار گ دريافت غذا در مدل
تگمنوم شكمی و آکوومبنس  در  WAY-100635نقش تجويز 

اين اررات متفاوت را [. 03، 07، 54]تغییری مشاهده نشد  میانی
توان به وجود تفاوت در شیوه تجويز، مدل حیوانی،  دوز دارو  می

. و شرايط آزمايش مانند وضعیت محرومیوت غوذايی نسوبت داد   
آگونیست و آنتاگونیسوت گیرنوده   )نسرين و کتا TCB-2تجويز 

5-HT2A )ارری در پی نداشت  در رت به درون تگمنتوم شكمی
همچنین بر اساس مطالعوات مشوخص شوده اسوت ايون      [. 54]

 11(NPY)پیامرسوانی نوروپپتیود وای   از طريق تعامل بوا   گیرنده
[. 63] گذارد می ارربطنی بر تغذيه مجاور هیپوتاالموس در هسته

های اين گیرنوده   ، تزريق آگونیستHT1B-5رنده در خصو  گی
به نواحی مختلف سبب کاهش اخذ غذا گشت و تنها در بررسی 

به درون آکومبنس میوانی فاقود ارور     CP-93,129نقش تجويز 
 در خصوو  هسوته آکوومبنس بوا توجوه بوه عودم        . بوده است

تاریر اين ترکیب بر اخوذ غوذا و کواهش دريافوت آب بوه نظور       
  سوازی  فعوال  تویریر  ای جداگانوه  عصوبی  رهایبسوت  رسد که می

  کننود  موی  تنظوی   را آب و غوذا  مصورف  بر را HT1B-5 گیرنده
  HT1B-5تجووويز آنتاگونیسووت گیرنووده . ]35، 36، 00، 05، 54[

رسود   نیز تغییری در میزان اشتها ايجواد ننموود و بوه نظور موی     
 ات کاهنده اشتها ناشوی از اررهای اين گیرنده بیشتر  آنتاگونیست
، دنو ده را کواهش موی   ختصاصوی غیرا یهای سروتونین آگونیست

البته الزم به ککر است در شرايط محرومیت غذايی تجويز ايون  
  ماده در تگمنتوم شكمی بوا کواهش اشوتها در رت هموراه بوود     

بر پايه مطالعات ارائه شده، تجويز آگونیست گیرنوده  . ]03، 54[
5-HT2Bوه تجويز بر جوای  ، اررات متفاوتی وابسته به دوز و شی

گذاشت و تزريق آنتاگونیسوت ايون گیرنوده بوه درون تگمنتووم      
شكمی در شورايط محرومیوت غوذايی بودون ارور و در شورايط       

. ]3۸، 05، 54[ دسترسی به غذا سبب کاهش در رت اشتها شود 
، تجوويز  درون  HT2C-5در بررسی مقواالت پیراموون گیرنوده    

موش سوری سبب  های اين گیرنده در آگونیست 11(IP)صفاقی 
کاهش اخذ خوراک گشت، تزريق آن در تگمنتووم شوكمی و در   
آکومبنس میانی در شرايط اعمال محرومیوت غوذايی فاقود ارور     
 بوده و در دسترسی آزاد به غذا سوبب هیپوفواژی گشوته اسوت    

                                                           
11

 Neuropeptide Y 
12

 Intraperitoneal 

ايون  بر اساس مطالعات، اررات هیپوفاژيوک  . ]10، 37، 09، 54[
گوری   وکورتینی میوانجی ها توسط سیست  مالن گروه از آگونیست

هوای ايوون گیرنوده نیووز در    تزريووق آنتاگونیسوت [. 7]شووند   موی  
 های حیووانی تغییوری در میوزان اخوذ غوذا اعموال ننموود        مدل

در رت فاقد ارر  HT3-5آگونیست گیرنده  IPتزريق . ]30، 39[ 
و تجويز آنتاگونیسوت آن بوه بوه درون هسوته دم دار افوزايش      

در ارتبووواط بوووا . ]15، 01[ دريافوووت غوووذا را سوووبب گشوووت
، در مودل حیووانی رت تجوويز     HT6-5هوای گیرنوده   آگونیست

به درون هسته آکوومبنس میوانی بوه ترتیوب      خوراکی و تزريق
رسد تجويز  به نظر می. موجب کاهش و افزايش اخذ خوراک شد

سیستمیک اين داروها ارر متفاوتی در مقايسه با تزريق مرکوزی  
هوا در هسوته    سوازی ايون گیرنوده   گذارنود و فعال  آن بر جای می

. ]0۸، 09[ کنود  آکومبنس نقش مهمی در تعديل تغذيه ايفا موی 
 -رسد سروتونین به آسانی قادر به عبور از سد خوونی  به نظر می

نباشد و احتماالً همین امر سبب بروز اررات متفواوت در   13مغزی
. [51]تجويز مرکوزی و محیطوی عوامول سوروتونرژيک باشود      

بوه درون هسوته    HT7-5 ت اختصاصوی گیرنوده  آگونیس تزريق
آکومبنس فاقد ارر معنادار بود و کاهش اخذ غذا متعاقب تزريوق  

بوا  . به همان ناحیه مشواهده گرديود   HT1/7-5آگونیست گیرنده 
توجه به محدود بوودن مطالعوات پیراموون بررسوی نقوش ايون       

رسد ارر کاهشی ناشوی از تزريوق آگونیسوت     گیرنده، به نظر می
و يا  HT1-5، احتماال ناشی از عملكرد مستقل HT1/7-5 گیرنده

در بررسووی [. 09-03] هاسووت فعالیووت مجموعووه ايوون زيرگووروه
ايون   IP ، مشاهده شد تجويزHT2A/2C-5های گیرنده  آگونیست

ترکیبات دريافت غذا در رت را کاهش داد که اين نتیجه با توجه 
 بووده اسوت   ها قابل انتظار به مطالعات مستقل روی اين گیرنده

، HT1B/1D-5آگونیست گیرنوده   ICV متعاقب تجويز. ]01، 05[
در کبوتر و ترريق درون هسته مجاوربطنی در رت اخذ خووراک  

کردن بازه رسد اين ترکیبات با طوالنی به نظر می. افزايش يافت
. ]31، 04[ گردنود  اخذ غذا، موجب افزايش خوراک دريافتی موی 

 -تزريوق درون هسوته شوكمی    با HT1B/2C-5آگونیست گیرنده 
کاهش دريافت خوراک را سوبب گشوت در حالیكوه     IPمیانی و 

تزريق آن در قشور پیشوانی و هسوته جوانبی اروری بوه هموراه        
سوازی   نشوان داد کوه ارورات فعوال     مجوددا  اين نتوايج نداشت، 
بوه   ای بور رفتارهوای تغذيوه    HT2C-5 يا  HT1B-5 های گیرنده

همچنووین . ]00، 05[ بسووتگی دارد ناحیووه و شوویوه تجووويز  
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TFMPP  هوای سوروتونینی    ، آگونیست غیراختصاصوی گیرنوده
در رت را در پوی داشوت    IPکاهش اخذ خوراک متعاقب تجويز 

توان اين عملكرد را به فعالیت چندگانوه آن در خصوو     که می
با توجه به نتوايج ارائوه   [. 05]های سروتونینی نسبت داد  گیرنده

شده، اررات مترگوولین بوه عنووان آنتاگونیسوت غیراختصاصوی      
های سروتونینی بور تعوديل اخوذ غوذا پیچیوده بوه نظور         گیرنده
ش، افوزايش و فاقود تغییور اشوتها پوس از      رسد زيرا ارر کاه می

 [.39-01]تجويز اين ترکیب گزارش شده است 

 

 گیرینتیجه
هوای   گونوه بر اساس مطالعات انجوام شوده روی    در نهايت،

مبنی بر عملكورد  ، شواهد قوی متفاوت مختلف و شرايط تجربی
. مهاری سیست  سروتونرژيک بر فرآيند اخذ غوذا مشواهده شود   

های اين سیست  با توجه به تنووع بواال و    ندهتحريک و مهار گیر
 دارنود و  پراکنش گوناگون اررات متفاوتی بر اشوتها اعموال موی   

-5و  HT1A ،5-HT1B-5هوای   رسد گیرنده همچنین به نظر می

HT2C  باشوند  بیشترين نقش را در فرآيند تعديل اشتها دارا موی .
بديهی است مطالعات آتی در اين زمینوه بوه خصوو  بررسوی     

خالت و مسیرهای سلولی و مولكولی عملكرد ايون سیسوت ،   تدا
درموانی و   تاطالعات قابول تووجهی را بورای موداخال     تواند می

 .نمايدفراه   رو پیشهمچنین تحقیقات اساسی 
 

 مالحظات مالی
 .پژوهش حاضر هیچگونه حمايت مالی دريافت نكرده است

 

 تعارض در منافع 
 .ندارند نويسندگان اين مقاله تعارض در منافع

 

 نقش نویسندگان
ها و نگارش مقاله توسط تمامی نويسوندگان   آوری داده جمع
 .انجام شد
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Abstract 
 

5-Hydroxytryptamine or serotonin is a biogenic amine that is best known for its function as a neurotransmitter. One of 

the most important effects of serotonin is its role in regulating food intake. Further understanding of the serotonergic 

mechanisms affecting food consumption, in addition to improving animal production, can lead to effective serotonin-

based drug treatments to help modulate appetite in humans. The purpose of this review is to examine the research 

conducted on the role of the serotonergic system (except for the interference of its effect with other systems) in the 

process of obtaining food. In the present study, according to PRISMA guidelines, articles related to the topic were 

identified using a systematic search of standard keywords in reliable databases such as Web of Science, Scopus, Science 

Direct, PubMed, Springer, Google Scholar, and Elsevier in the period of 1990-2022. In order to obtain more studies, the 

list of sources of these articles was examined. Finally, 40 articles that met all the conditions for entering the analytical 

stage were examined. Based on the findings of these studies, serotonin in birds and mammals reduces food intake. 

Serotonin reuptake inhibitor compounds also cause hypophagia and serotonin receptor agonists and antagonists have 

different effects on the appetite process. It also seems that 5HT1A, 5HT1B and 5HT2C receptors have the most interaction 

in the process of appetite modulation. Considering the diversity of serotonin receptors and the distribution of this 

system in different central and peripheral areas in order to know its role in regulating food intake, it is necessary to 

carry out more research in this field. 
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