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بررسی نقش سروتونین مرکزی و گیرنده ی 5HT2c آن بر اخذ 
خوراک جوجه های ماده نژاد تخمگذار بونس با تزریق درون بطن 
SB242084 پاراکلروفنیل آالنین و )ICV( مغزی

bb

چكید ه 

از جمله میانجی های  از مهم ترین فرآیندهای مدیریتی پرورش دام و طیور است که توسط عوامل مختلف  تنظیم مرصف خوراک یکی   
عصبی کنرتل می شود. رسوتونین یکی از میانجی های عصبی مهم و مؤثر در تنظیم رفتارهای تغذیه ای پرندگان می باشد. هدف این پژوهش، 
از تزریق درون  با استفاده  نژاد تخمگذار بونس  بر اخذ خوراک جوجه های ماده  آن   5HT2c بررسی نقش رسوتونین مرکزی و گیرنده ی 
بود.  مغزی(  رسوتونین  کننده  تخلیه ی  )ترکیب  پاراکلروفنیل آالنین  و  رسوتونین(   5HT2c گیرنده  )آنتاگونیست   SB242084 مغزی  بطن 
تعداد 33 قطعه جوجه یک روزه پس از عادت دهی با رشایط آزمایش به مدت 3 روز، به طور تصادفی به 3 گروه آزمایشی )n=11( تقسیم 
شدند. تیامرهای آزمایشی شامل گروه شاهد: تزریق درون بطن مغزی رسم -فیزیولوژی، گروه SB242084: تزریق درون بطن مغزی 1/5 
PCPA( para-chlorophenylalanine(: تزریق درون بطن مغزی 1/5 میکروگرم پاراکلروفنیل آالنین بود.  SB242084 و گروه  میکروگرم 
در سن 5 روزگی و پس از سه ساعت محرومیت خوراکی، ترکیبات مختلف حل شده در رسم فیزیولوژی حاوی رنگ اونس بلو به صورت 
)ICV )Intracerebroventricular به جوجه ها تزریق شد. میزان اخذ خوراک به دو صورت مقدار خوراک مرصف شده و مقدار خوراک 
مرصفی به صورت درصدی از وزن بدن در زمان های 30، 60، 120 و 180 دقیقه پس از تزریق ثبت شد. نتایج نشان داد تیامرهای آزمایشی 
تاثیر معنی داری بر مرصف خوراک و همچنین خوراک مرصفی بر اساس درصد وزن بدن در هیچ یک از مقاطع زمانی پس از تزریق نداشتند 
 .)p < 0/05( افزون بر این، میانگین خوراک مرصف شده نیز طی دوره ی آزمایش تحت تأثیر تیامرهای آزمایشی قرار نگرفت .)p < 0/05(
در کل، نتایج این پژوهش نشان از عدم تاثیرگذاری رسوتونین و گیرنده ی اختصاصی 5HT2c آن بر مرصف خوراک جوجه های 5 روزه نژاد 

تخمگذار بونس داشت.

کلامت کلیدی: 5HT2c رسوتونین، پاراکلروفنیل آالنین، رسوتونین، مرصف خوراک، جوجه ی تخمگذار
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 Regulation of food intake is an important part of poultry and livestock breeding management which controlled by 
several factors such as neurotransmitters. Serotonin is one of the important and effective neurotransmitter regulated 
birds appetite. The aim of this study was to investigate the role of central serotonin and 5HT2c serotonin receptor 
on feed intake in female layer-type chicken Bovans by introcerebroventricular (ICV) injection of PCPA (parachlo-
rophenylalanin: a brain serotonin depletive agent) and SB242084 (5HT2c antagonist serotonin receptor). A total of 
33-one day old chicks, adapted to the experimental condition for three days, were randomly allocated to three treat-
ment groups (n=11). Treatments included: control, ICV injection of normal saline; PCPA, ICV injection of 1.5µg 
PCPA, and SB242084, ICV injection of 1.5µg SB242084. Following three hours of food deprivation, the 5-days old 
birds received ICV injection of treatments that were dissolved in normal saline containing Evans blue. Amount of the 
food consumption and percentage of food intake based on body weight were recorded at 30, 60, 120, and 180 min 
post injection. Results showed that treatments had no effect on the amount of food intake and the percentage of food 
intake on the basis of body weight at the different experimental time-points (p>0.05). In addition, the average feed 
intake was not affected by the treatments (p>0.05). Overall, results of this study showed that serotonin and its specific 
5HT2c receptor had no significant effect on food intake in 5-days old layer type Bovans chicks.
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مقدمه
پیش روی  چالش های  مهم ترین  از  کیفیت  با  حیوانی  پروتئین  تأمین 
کشورهای در حال توسعه است. افزایش جمعیت انسانی از یک طرف و 
محدود بودن منابع از طرف دیگر، اهمیت افزایش بهره وری از واحدهای 
تولیدی را بیش از پیش منایان ساخته است. در این راستا، یکی از صنایع 
مهمی که نقش پررنگی در تامین مایحتاج پروتئینی ایفا می کند، صنعت 
طیور است. از این رو انجام پژوهش در زمینه هایی که بتواند به بهبود 
اقتصادی و  نظر  از  پرورش طیور کمک مناید همواره می تواند  مدیریت 

علمی حایز اهمیت باشد. 
نهاده های خوراکی بخش زیادی از هزینه های واحدهای پرورشی را 
در  که  خوراکی  بودن  متوازن  نظر،  این  از  می دهند.  اختصاص  خود  به 
اختیار طیور تخمگذار و گوشتی قرار می گیرد و همچنین مقرون به رصفه 
بودن ترکیب جیره نقش مهمی در تامین مایحتاج مواد مغذی و اقتصاد 
واحد پرورشی ایفا می کند )17(. افزون بر این، کنرتل میزان مرصف ماده 
متعدد  عوامل  دارد.  فراوانی  اهمیت  تخمگذار  واحد های  در  خوراکی 

محیطی و فیزیولوژیک بر میزان مرصف خوراک و اشتهای پرندگان اثرگذار 
جوجه های  پرورش  دوره  ابتدای  در  خوراک  به اندازه  مرصف  هستند. 
تخمگذار از نظر تقویت سیستم ایمنی و همچنین رسیدن به بلوغ جسمی 
و جنسی، و همچنین آغاز دوره تخمگذاری نقش بسزایی ایفا می کند )1(. 
از طرفی، در انتهای دوره پرورش نیز تنظیم مرصف خوراک جهت کنرتل 
وزن این پرندگان مهم می باشد، زیرا افزایش بیش از حد وزن در پرندگان 
بطنی  محوطه  در  از حد چربی   بیش  ذخیره  دلیل  به  تنها  نه  تخمگذار، 
آن ها را مستعد بیامری های متابولیک از جمله کبد چرب می مناید، بلکه 
عملکرد تخمگذاری را به شدت محدود می کند )17(.  لذا شناخت عواملی 
که بر کنرتل اشتهای طیور تخمگذار اثرگذارند، نقش پررنگی در مدیریت 

سالمت جوجه ها و اقتصاد واحد مرغداری دارد.  
تعدیل  و  میانجی ها  هورمون ها،  پپتیدها،  مانند  گوناگونی  عوامل 
كننده های عصبی و همچنین نیازهای متابولیكی در اخذ غذای موجودات 
تبیین  برای  گوناگونی  فرضیه های  تاکنون   .)13( دارند  نقش  زنده 
ابهامات  هنوز  حال،  این  با  است؛  شده  ارائه  اشتها  تنظیم  سازوكارهای 

بررسی نقش رسوتونین مرکزی و  ...
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در  اشتها  تنظیم  و  غذا  اختیاری  دریافت  چگونگی  پیرامون  فراوانی 
طیور وجود دارد. برای منونه، نشان داده شده است که چنانچه خوراک 
جوجه های گوشتی تازه از تخم درآمده حاوی مقادیر كمی اسید آمینه های 
 لیزین، متیونین و یا تریپتوفان باشد، مرصف خوراک طی 24 ساعت كاهش 
یاد شده در مرصف خوراک و  اسیدآمینه های  از نقش  می یابد که نشان 
تنظیم اشتها دارد )13(. مشخص شده است که جوجه ها قادرند 7 ساعت 
همچنین،  منایند.  تنظیم  را  خود  خوراک  تخم، مرصف  از  خروج  از  پس 
چنانچه پرندگان دچار محرومیت خوراکی باشند، پس از در اختیار گذاشنت 
خوراک، مرصف آن جهت جربان كاهش وزن اولیه، افزایش می یابد؛ اگر 

چه این جربان به طور كامل صورت نگیرد )15(.
مونو  عصبی  میانجی  یک  تریپتامین(  )5-هیدروکسی  رسوتونین 
آمینی است که پیش ساز آن اسیدآمینه رضوری تریپتوفان  می باشد و تأثیر 
چشم گیری بر اخذ خوراک در گونه های مختلف دارد )11(. رسوتونین در 
بدن از هیدروکسیالسیون و دکربوکسیالسیون اسیدآمینه تریپتوفان تولید 
می شود و اصلی ترین منبع آزادکننده رسوتونین در مغز، نورون های هسته 
رافه هستند )11( که در طول ساقه مغز تا تشکیالت مشبک پخش شده اند 
)10(. افزون بر نقشی که رسوتونین در اخذ خوراک دارد، این ترکیب در 
تنظیم اعامل مختلفی شامل خلق و خوی، اشتها، خواب، انقباض ماهیچه ها 
و برخی از عملکردهای شناختی مانند حافظه و یادگیری نقش دارد )10(. 
اشتها و پیش ساز آن  به عنوان یک نوروپپتید کاهنده ی  نقش رسوتونین 
مورد  پستانداران  به ویژه  مختلف  جانداران  در  تریپتوفان(  )اسیدآمینه 
مطالعه قرار گرفته است. تا به امروز هفت نوع گیرنده برای رسوتونین 
 5HT2C، شناخته شده است، اما تنها  نقش گیرنده های   (5HT1-5HT7)
رسیده  تایید  به  تغذیه ای  رفتار  کنرتل  در   5HT1A و   5HT1B، 5HT2A
است. از این میان، گیرنده های  5HT2C و 5HT1B  بیش از سایر گیرنده ها 
در تنظیم اشتها و اخذ غذا نقش ایفا می کنند )2(. نتایج پژوهش ها نشان 
می دهد موش هایی که ژن گیرنده های 5HT2C در آن ها حذف شده است 
با وجود طبیعی بودن پاسخ بدن به لپتین، مرصف خوراک آن ها افزایش 
رسوتونینی  گیرنده های  از  برخی  تحریک   .)11( می شوند  چاق  و  یافته 
موثر بر رفتار تغذیه ای موجب کاهش مرصف غذا و بعضی دیگر موجب 
افزایش اخذ آن می شوند )22(. همچنین، نشان داده شده است که سن، 
اهمیت زیادی در چگونگی بروز اثر رسوتونین بر رفتار تغذیه ای طیور 
گوشتی دارد، به طوری که ممکن است در سنین پایین رسوتونین اثر کمی 
بر مرصف خوراک داشته باشد، اما با افزایش سن اثرات آن منایان شود 

.)9(
به طور معمول برای تعیین اثرات مرکزی رسوتونین از پاراکلروفنیل 
تخلیه  ترکیب  یک  بعنوان   (para-chlorophenylalanine: PCPA)  آالنین 
اختصاصی  آنتاگونیست های  و  آگونیست ها  یا  و  کننده مغزی رسوتونین 
گیرنده های رسوتونین مانند SB242084 استفاده می شود )PCPA .)14 با 
مهار آنزیم تریپتوفان هیدروکسیالز مانع تشکیل رسوتونین از اسید آمینه 
به  باالیی  متایل  که  است  ترکیبی   SB242084 و   )14( تریپتوفان می شود 
گیرنده 5HT2C رسوتونین دارد و به عنوان آنتاگونیست آن عمل می کند. 
مطالعات فارماکولوژیک نشان می دهد که گیرنده 5HT2C رسوتونین در 
توجه  با   .)12( دارد  نقش  تغذیه ای  رفتار  و  افرسدگی  اضطراب،  کنرتل 
مرصف  در  موثر  سازوکارهای  شناخت  اهمیت  و  شده  بیان  مطالب  به 

نقش رسوتونین  تعیین  پژوهش،  این  تخمگذار، هدف  طیور  در  خوراک 
ماده  جوجه های  خوراک  اخذ  میزان  بر  آن   5HT2c گیرنده ی  و  مرکزی 
 SB242084 نژاد تخمگذار بونس با استفاده از تزریق درون بطن مغزی
پاراکلروفنیل آالنین  و  رسوتونین   5HT2c گیرنده  آنتاگونیست  به عنوان 

به عنوان یک داروی تخلیه ی کننده رسوتونین مغزی بود.

مواد و روش ها
پرندگان و تیامرهای آزمایشی

با 33 قطعه  تهران  آزمایش حارض در دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
جوجه تخمگذار نژاد بونس (Bovans) انجام شد. جوجه های آزمایشی از 
سن یک روزگی در رشایط استاندارد محیطی بر اساس دفرتچه راهنامی 
سازگاری  برای  که  روز  پنج  گذشت  از  پس  شدند.  نگهداری  نژاد  این 
جوجه ها با رشایط آزمایش در نظر گرفته شد، جوجه ها به طور تصادفی 
از ثبت وزن بدن )2±48 گرم( در  به سه گروه آزمایشی تقسیم و پس 
یک  با  جوجه ها  نگهداری،  مدت  طی  گرفتند.  قرار  انفرادی  قفس های 
خوراک متوازن شده ی تجاری )21% پروتئین و 2800 کالری انرژی قابل 
متابولیسم( بر اساس راهنامی پروش نژاد بونس تغذیه شدند. طی مدت 
آزمایش دسرتسی پرنده ها به آب و خوراک به صورت آزاد بود. تیامرهای 
آزمایشی شامل 1- تزریق درون بطن مغزی رسم -فیزیولوژی )گروه شاهد(، 
5HT2c اختصاصی  گیرنده ی  آنتاگونیست  بطن مغزی  درون  تزریق   -2

رسوتونین )SB242084( و 3- تزریق درون بطن مغزی پاراکلروفنیل آالنین 
از  پیش  بود.  مغزی  رسوتونین  کننده ی  تخلیه  ترکیب  بعنوان   (PCPA)
در  پرندگان  متامی  برای  آزمایش، سه ساعت محرومیت خوراکی  رشوع 
نظر گرفته شد. در این آزمایش، بر اساس روش رشح داده شده در مقاله 
از  میکروگرم   1/5 میزان  هر جوجه  ازای  به   ،)24( و همکاران  زنده دل 
درصد   0/1 اوانس بلو  محلول  میکرولیرت   10 در  آزمایش  مورد  ترکیبات 
)Evans blue؛ یک میلی گرم پودر رنگ در یک میلی لیرت رسم فیزیولوژی( 
حل شد و میزان 10 میکرولیرت از محلول حاصل به هر جوجه تزریق شد. 
به  تیامری  ترکیبات  فاقد  از محلول رنگ  در گروه شاهد، 10 میکرولیرت 
جوجه های تزریق شد. ترکیبات مورد استفاده در این آزمایش از رشکت 

سیگام تهیه شد.

تزریق درون بطن مغزی ترکیبات مورد آزمایش 
دیویس  از روش  آزمایشی  ترکیبات  مغزی  بطن  داخل  تزریق  جهت 
و همکاران )7( استفاده شد. برای این منظور، ابتدا رس جوجه با زاویه ی 
نوک  که  به  طوری  قرار گرفت،  پیش ساخته  از  کلیشه  در یک  45 درجه 
پرنده در ماده اکریلیک درون کلیشه ثابت شود و سطح جمجمه موازی 
با سطح میز آزمایش قرار گیرد. سپس از سوراخ موجود در کلیشه و در 
با  آزمایشی  تیامرهای  تزریق   .)7( شد  انجام  تزریق  راست،  بطن  ناحیه 
از سطح جمجمه  میلی مرتی  در عمق چهار  از رسنگ همیلتون  استفاده 
قفس  به  جوجه  هر  تزریق،  انجام  از  پس   .)1 )شکل  پذیرفت  صورت 
اختصاصی خود که مقدار مشخصی از خوراک از پیش توزین شده داشت، 
باز گردانده شد. به منظور تعیین میزان مرصف خوراک در طول زمان، 
از  ،120و 180 دقیقه پس  باقی مانده در زمان های 30، 60  وزن خوراک 
تزریق، اندازه گیری شد. میزان مرصف خوراک به دو صورت گرم خوراک 
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مرصفی و همچنین خوراک مرصف شده به صورت درصدی از وزن بدن 
ثبت شد. برای تأیید صحت تزریق تیامرها در بطن مغز، در پایان آزمایش 
متامی جوجه ها به روش اخالقی و با تزریق کتامین- زایالزین کشته شده 

و آبی بودن بطن مغز جهت تایید تزریق صحیح مشاهده شد )شکل 2(.
  

واکاوی آماری
داده های آزمایشی با نرم افزار آماری SAS 9.2 به صورت طرح کامل 
تصادفی و داده های تکرار شده در زمان با رویه ی Mixed مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت. پیش از انجام تجزیه و تحلیل آماری داده ها، نرمال 
بودن توزیع باقی مانده هر پارامرت مورد اندازه گیری با استفاده از رویه ی 
Univariate مورد آزمون قرار گرفت. داده هایی که توزیع نرمال نداشتند 
با استفاده از تبدیل لگاریتمی، نرمال شدند. مقایسه ی میانگین ها با آزمون 
توکی صورت پذیرفت و سطح P >0/05 به عنوان سطح معنی داری در نظر 

گرفته شد. مدل آماری و اجزای آن به صورت زیر بود:

Yijk=µ+Ti+Pj+δ(i)k+(T×P)ij+ eijK
Yijk= مقدار هر مشاهده، µ =اثر میانگین،   Ti =اثر تیامر آزمایشی، 
Pj= اثر زمان اندازه گیری، δ(i)k= اثر تصادفی پرنده، (T×P)ij = برهم کنش 

شکل 1- روش تزریق درون بطن مغزی )ICV( تیامرهای آزمایشی به جوجه های مورد آزمایش با 

استفاده از رسنگ همیلتون

شکل 2- منونه ای از مغز جوجه های مورد آزمایش پس از تزریق تیامرهای آزمایشی همراه با رنگ 

اونس بلو )آبی بودن بطن راست  نشان دهنده صحت انجام تزریقات می باشد.(

i امین تیامر در j امین زمان اندازه گیری، eijk= اثر اشتباه آزمایشی

نتایج
میانگین حداقل مربعات اثر تیامرهای آزمایشی بر مرصف خوراک در 
جدول )1( گزارش شده است. نتایج نشان داد که بین تیامرهای آزمایشی 
از نظر میانگین مرصف خوراک تفاوتی وجود نداشت )p > 0/05(. روند 
 ICV تغییرات مقدار مرصف خوراک طی زمان های مختلف پس از تزریق
تیامرهای مختلف )شکل 3( نیز نشان داد که در هیچ یک از مقاطع زمانی، 
 .)p > 0/05( مرصف خوراک تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی قرار نگرفت
مقدار مرصف خوراک صورت گرفته بر اساس درصد وزن بدن در جدول 
)1( و روند تغییرات مرصف خوراک طی زمان های مختلف پس از تزریق 
تیامرهای مختلف در شکل )4( گزارش شده است. بر اساس نتایج، اختالف 
معنی داری بین تیامرهای آزمایشی از نظر مرصف خوراک بر اساس درصد 

.)p > 0/05( وزن بدن وجود نداشت

بحث
تنظیم  بر  مختلف  مسیرهای  طریق  از  متعددی  عصبی  میانجی های 
و  پیچیده  فیزیولوژیك  سیستم های   )8( دارند  نقش  پرندگان  در  اشتها 

بررسی نقش رسوتونین مرکزی و  ...
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قدرمتندی شامل سیگنال های آوران و وابران برای تعادل انرژی در بدن 
وجود دارد. این سیگنال ها توسط اعصاب محیطی و مراكز مغزی مانند 
این سیگنال های  تلفیق می گردند. سپس  با هم  تنه مغز  هیپوتاالموس و 
تلفیق شده میزان نوروپپتیدهای مركزی را تنظیم می كنند كه این مورد 
اخیر هم خود میزان مرصف انرژی و مرصف غذا را تنظیم می مناید. این 
می كند  تنظیم  دقیق  به طور  را  بدن  وزن  موارد  اغلب  در  انرژی  تعادل 
محل  و  پرنده  فیزیولوژیك  وضعیت  ژنتیكی،  انتخاب  و  اصالح   .)22(
عصبی  میانجی  یك  مركزی  تزریق  به  پاسخ  كه  هستند  عواملی  تزریق، 
وزن  افزایش  جهت  گوشتی  مرغان  می دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  خاص 
رسیع اصالح ژنتیكی شده اند درحالی كه مرغان تخم گذار برای تولید تخم 
پاسخ های  هستند.  برخوردار  كمرتی  وزن  از  بنابراین  و  گشته اند  اصالح 
مختلف دو نوع نژاد مرغ گوشتی و تخم گذار به تزریق درون بطن مغزی 
آمین های بیوژنیك منجر به ارائه این نظریه شده است كه اصالح ژنتیكی 
داده  تغییر  را  به مواد عصبی- شیمیایی  پاسخ مغز  بیش تر،  تولید  جهت 
است  كرده  تغییر  دریافت خوراک  تنظیم  سازوكارهای  بنابراین  و  است 

.)6(
SB242084 به عنوان  تأثیر تزریق درون بطن مغزی  در این مطالعه 
آنتاگونیست گیرنده 5HT2c رسوتونین و پاراکلروفنیل آالنین به عنوان یک 
ترکیب تخلیه کننده ی رسوتونین مغزی بر مرصف خوراک جوجه های نژاد 
بونس پس از سه ساعت محرومیت خوراکی، مورد ارزیابی قرار گرفت. 
تیامرهای  تأثیر  از عدم  نشان  پژوهش  این  از  نتایج حاصل  کلی  به طور 
پژوهش هایی  سایر  نتایج  داشت.  در جوجه ها  اخذ خوراک  بر  آزمایشی 
که تاکنون در این زمینه بر روی گونه های مختلف انجام شده است نشان 
دهنده ی وجود تناقض در کنش این ترکیبات دارد. برای منونه، در پژوهش 
انجام شده توسط رابرت و همکاران )18( مشخص شد که PCPA  در ابتدا 
موجب کاهش دریافت خوراک در رت و سپس سبب تحریک اخذ خوراک 
را  به موش مرصف خوراک   PCPA تزریق  دیگر،  پژوهشی  در  می شود. 
بالفاصله افزایش داد و سپس کاهش مرصف خوراک را در پی داشت که 
علت آن تخلیه ی رسیع رسوتونین زمان های آغازین پس از تزریق و سپس 
جربان کاهش آن توسط مراکز تولید رسوتونین در مغز بیان شد )5(. در 
انسان PCPA باعث کاهش اشتها در افراد تحت مطالعه شد، که علت آن 

را خستگی و ضعف ناشی از تخلیه رسوتونین مغزی گزارش کردند )23(. 
این در حالی بود که پنکسپ و نانس )16( هایپو گلیسمی ناشی از کاهش 
را عامل ضعف و   PCPA اثر  از  اشتهای حاصل  مرصف غذا در پی عدم 

بی حالی دانستند. 
نتایج پژوهش حارض با یافته های زنده دل و همکاران )25( که نشان 
نژاد  خروس های  جوجه  در  خوراک  اخذ  افزایش  باعث   PCPA دادند 
سن  و  نژادی  تفاوت های  احتامالً  داشت.  مغایرت  است،  شده  گوشتی 
پرندگان در بروز نتایج متفاوت موثر بوده است. در تحقیقی نشان داده 
شد که تزریق آگونیست رسوتونین در جوجه های گوشتی محروم از غذا 
موجب کاهش اخذ آن شد در حالی که در جوجه های محروم از آب تاثیری 
بر اخذ غذا نداشته است )19(. در مطالعه ساشیهارا و همکاران )21( که 
مرغ  های  در  رسوتونین  مغزی  بطن  درون  تزریق  به  غذایی  پاسخ  نوع 
گوشتی صورت گرفت، عنوان شد که رسوتونین در پرندگانی که متحمل 
در  است  شده  خوراک  دریافت  کاهش  باعث  بودند  غذایی  محرومیت 
مقابل پرندگانی که آزادانه خوراک در اختیارشان بود، تاثیر معنی داری در 
رفتار تغذیه ای آن ها مشاهده نشده است؛ نتایجی که با یافته های حاصل 
از این آزمایش همخوانی داشت. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که تاثیر 
رشایط  سن،  پرنده،  مانند  مختلفی  عوامل  به  بسته  می تواند  رسوتونین 
آزمایش و محل تزریق باشد. برای منونه، در پژوهشی برانیووا )3( تزریق 
درون صفاقی رسوتونین در نژاد گوشتی hybro تا سن سه روزگی بر رفتار 
موثر  تغدیه ای  رفتار  بر  می تواند  آن  از  پس  اما  نداشت،  تأثیر  تغذیه ای 
باشد. این موضوع نشان می دهد که روند تکامل اجزای تشکیل دهنده ی 
از هچ شدن  فیزیولوژیک رسوتونین پس  اثرات  و  سیستم رسوتونرژیک 
در  بروز می کند.  متفاوتی  اثرات  افزایش سن  با  و  یافته  ادامه  جوجه ها 
این راستا، فریمن و همکاران )4( نیز سن را منشأ اصلی اثرات متفاوت 
رسوتونین بر جوجه های تازه از تخم درآمده دانستند. همچنین مشخص 
شده است که رسوتونین در جوجه های گوشتی 1 و 2 روزه اخذ خوراک 
را تحت تأثیر قرار منی دهد، ولی از روز 5 به بعد باعث کاهش اخذ غذا 

می شود )9(.
نظریه ی دیگری که برای متناقض بودن نتایج تاثیر رسوتونین بر اخذ 
خوراک در بین پرنده ها وجود دارد، مرتبط با اصالح نژاد و تفاوتی است 

پارامتر*
تیمارها**

خطای استاندارد میانگین
PCPASB242084شاهد

3/062/022/560/32مصرف خوراک

5/643/775/920/69)مصرف خوراک / وزن بدن( × 100

جدول 1- میانگین )±خطای استاندارد میانگین( اثر تزریق درون بطن مغزی پاراکلروفنیل آالنین )PCPA( و SB242084 بر اخذ خوراک در جوجه های تخمگذار نژاد بونس در سن 5 روزگی

* داده های مربوط به مرصف خوراک در زمان های 30، 60، 120 و 180 دقیقه پس از تزریق درون بطن مغزی ترکیبات مورد آزمایش، اندازه گیری شد.

.SB242084 1/5  میکروگرم ICV تزریق :SB242084 1/5  میکروگرم پاراکلروفنیل آالنین؛ ICV تزریق :PCPA رسم فیزیولوژی؛ ICV شاهد: تزریق **
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شکل 3- روند تغییرات میانگین مقدار مرصف خوراک )± خطای استاندارد( اثر تزریق درون بطن مغزی پاراکلروفنیل آالنین )PCPA( و SB242084 طی 

زمان های مختلف پس از تزریق بر اخذ خوراک در جوجه های تخمگذار نژاد بونس در سن 5 روزگی

شکل 4- روند تغییرات میانگین مرصف خوراک بر اساس درصد وزن بدن )± خطای استاندارد( اثر تزریق درون بطن مغزی پاراکلروفنیل آالنین )PCPA( و SB242084 طی زمان های مختلف پس از 

تزریق بر اخذ خوراک در جوجه های تخمگذار نژاد بونس در سن 5 روزگی

بررسی نقش رسوتونین مرکزی و  ...



شامره 122، تحقیقات د امپزشكی و فرآورده های بیولوژیک، بهار 1398

61

نژادهای  که  در حالی  است.  ایجاد شده  پرندگان  این  فیزیولوژی  در  که 
نژادهای  شده اند،  نژاد  اصالح  وزن  افزایش  و  رسیع  رشد  برای  گوشتی 
تخمگذار برای تولید تخم مرغ انتخاب شده اند که این امر موجب شده 
مطالعه ای  در  منونه،  برای  شود.  تغییر  دچار  نوروپپتیدها  اثر  نوع  است 
اخذ  افزایش  با  گوشتی  نژاد  در  اپی نفرین  و  نور اپی نفرین   ICV تزریق 
مشاهده  تاثیری  لگهورن  تخمگذار  نژاد  در  حالی که  در  بود  همراه  غذا 
نشده است )20(. در پژوهشی دیگر، تزریق درون بطن مغزی رسوتونین 
در جوجه های نژاد تخمگذار لگهورن باعث کاهش مرصف خوراک شد، 
اما در نژاد گوشتی تاثیری نداشت. بر اساس این نتایج، به نظر می رسد 
مقابل  در  و  هستند  حساس تر  اشتهازا  ترکیبات  به  گوشتی  نژادهای  که 
نژادهای تخمگذار به ترکیبات آنورکسیک حساسیت بیشرتی دارند )22(. 
تحقیقات نشان می دهد که SB242084 به عنوان یک آنتاگونیست، 
وجود،  این  با  )12(؛  دارد  رسوتونین   5HT2C گیرنده  به  باالیی  متایل 
کردند  گزراش   )12( همکاران  و  کنت  پژوهش  این  یافته های  با  موافق 
رفتار  جنبه  از  شاهد  گروه  با  معنی داری  تفاوت   SB242084 که 
meta-توسط که  خوراک  اخذ  کاهنده  اثر  اما  منی کند،  ایجاد  تغذیه ای 

گیرنده های  اختصاصی  غیر  )آگونیست   chlorophenylpiperazine
رسوتونین( ایجاد می شود را معکوس می کند. این محققین اظهار داشتند، 
با در نظر گرفنت اینکه آنتاگونیست گیرنده ی 5HT2C به تنهایی موجب 
تغییری در رفتار تغذیه ای نشد، ولی آگونیست گیرنده های غیر اختصاصی 
رسوتونین موجب کاهش مرصف خوراک شد، احتامالً اثر کاهش مرصف 
اما  است،  شده  اعامل  اختصاصی  غیر  گیرنده های  سایر  توسط  خوراک 
معکوس شدن این اثر کاهشی در زمانی که به طور همزمان از آگونیست 
استفاده شده   5HT2C گیرنده  اختصاصی  آنتاگونیست  و  اختصاصی  غیر 
از  گیرنده های رسوتونین  سایر  فعالیت  احتامالً  که  نشان می دهد  است، 
طریق اثر گذاری بر عملکرد گیرنده 5HT2C بروز می کند و با مهار شدن 
آن توسط SB242084، اثر کاهشی مرصف خوراک تعدیل می شود )22(. 
بنابراین گفته می شود که احتامالً گیرنده ی 5HT2C رسوتونین در تعامل 
با دیگر گیرنده های آن بر رفتار تغذیه ای اثر می گذارد، به طوری که برخی 
آنتاگونیست های غیر اختصاصی رسوتونین مثل مرتگولین افزایش دهنده 

مرصف خوراک می باشند )22(.
تخلیه کننده مرکزی  بعنوان یک   PCPA تأثیر  نظر گرفنت عدم  با در 
تأثیر  عدم  همچنین  و  شد  بحث  باال  در  که  خوراک  اخذ  بر  رسوتونین 
SB242084 بر تحریک اخذ خوراک، مهمرتین نتیجه ای که می توان از این 
کنرتل  در  اساسی  نقش  احتامالً رسوتونین  که  است  این  گرفت  پژوهش 
مرصف خوراک جوجه های نژاد تخمگذار بونس تا 5 روزگی ایفا منی کند و 
این امر باعث شده است که استفاده از SB242084 به عنوان آنتاگونیست 
اختصاصی یکی از گیرنده های آن )5HT2C(، اثری بر رفتار تغذیه ای این 
پرندگان نداشته باشد. از طرفی این احتامل نیز وجود دارد که در این سن، 
سطحی  به  هنوز   5HT2C مانند  رسوتونین  اختصاصی  گیرنده های  بیان 
جوجه ها  خوراک  مرصف  بر  معنی داری  اثرات  بتواند  که  باشد  نرسیده 
اعامل مناید. در کل، نتایج این پژوهش نشان از عدم تاثیرگذاری رسوتونین 
و گیرنده ی اختصاصی 5HT2C آن بر مرصف خوراک جوجه های 5 روزه 
نژاد تخمگذار بونس داشت،  هر چند بیان نظر قطعی در این مورد نیاز 

به مطالعات بیشرتی دارد. 

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحامت کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دکرت رستگار دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی می گردد.
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