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در های درگیر ها صورت گرفته است، تغییرات متعددی در عملکرد مسیرهای نورونی و تراکم گیرندهدر طی اصالح نژادهای متعددی که بر روی جوجه :زمینۀ مطالعه

همین دلیل برای ای و تعادل انرژی نقش دارند. بههای آن در تنظیم مرکزی رفتارهای تغذیهکنترل اخذ غذا و اشتها بوجود آمده است. سیستم مالنوکورتینی و گیرنده

 بررسی نقش این سیستم در کنترل مرکزی اخذ غذا و آب در پرندگان، مطالعه حاضر طراحی شده است.

 آب و غذا در پرندگان.در کنترل اخذ  MCR4و  MCR3های رندهبررسی نقش گی :هدف

ها با طی دو آزمایش )در هر آزمایش چهار گروه( انجام شد. ابتدا در جوجه، ۳08راس  هیسو یجوجه خروس نژاد گوشتقطعه  48مطالعه حاضر بر روی  :کارروش

 5نانومول در  10و  2، 2/0ترتیب در چهار گروه، محلول کنترل و دوزهای ها بهاستفاده از جراحی استریوتاکسی کانول راهنما کاشته شد. سپس در آزمایش اول جوجه

 2، 2/0در چهار گروه، محلول کنترل و دوزهای ترتیب و در آزمایش دوم هم به( MCR4و  MCR3های )آنتاگونیست غیر انتخابی گیرنده SHU9119از  میکرولیتر

صورت تزریق داخل بطن مغزی دریافت کردند. سپس میزان اخذ آب و را به( MCR4)آنتاگونیست انتخابی گیرنده  MCL0020از  میکرولیتر 5نانومول در  10و 

 گیری شد.دقیقه پس از تزریق اندازه ۳0، 60، 90، 120، 150و  180های ای تجمعی در زمانغذ

، ولی اثری روی اخذ آب تجمعی نداشته است (>05/0P)شده  یتجمع یاخذ غذاباعث افزایش  MCL0020و  SHU9119تزریق داخل بطن مغزی  :نتایج

(05/0<P). 

 باشد.های درگیر در کنترل مرکزی اخذ غذا در پرندگان میمرکزی یکی از سیستمسیستم مالنوکورتینی : نهایی گیرینتیجه
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مقدمه
های فیزیولوژیك در سطوح مختلف دستگاه ای از مکانیسممجموعه

هایی در خارج از این دستگاه عمل اعصاب مرکزی و همچنین محل

کنند تا تنظیم دریافت غذا و آب صورت گیرد. عوامل گوناگونی می

ها و ها، مسیرها، هستهها، شبکهها، میانجیمانند پپتیدها، هورمون

صبی خودمختار و نیازهای متابولیکی در مراکز مغزی، دستگاه ع

ها فرضیه برای تبیین سازوکارهای این پدیده نقش دارند و ده

های مغز که در (. ساختمان25است )تنظیم اشتها ارائه شده 

های مالنوکورتین در مطالعات مختلف به عنوان محل اثر نورون

یگدال، اند شامل هسته مرکزی آمای بررسی شدهتنظیم رفتار تغذیه

هسته مجاور بطنی، هسته دستجات منزوی، ناحیه پوسترما و هسته 

باشند؛ که جهت تجویز مواد بیولوژیك به داخل این قوسی می

شود ها در تحقیقات از روش داخل بطن مغزی استفاده میهسته

(10،15،19.) 

های تنظیم قوسی سیگنال دو جمعیت نورونی درون هسته

ها (، یکی از شبکه18کنند )تلفیق میای بدن را وضعیت تغذیه

دریافت غذا را عمدتاً از طریق بیان ژن پپتید پرواپیومالنوکورتین 
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(POMC)  مهار و دیگری دریافت غذا را از طریق تنظیم

تحریك  )AgRP(و پپتید مرتبط با آگوتی  )Y )NPY نوروپپتید

های دهها اثرات خود را از طریق اتصال به گیرنکند. مالنوکورتینمی

کنند. میزان بیان خانواده مالنوکورتینی اعمال می

پرواپیومالنوکورتین تابعی از وضعیت انرژی بدن است و تحقیقات 

طور قابل پرواپیومالنوکورتین به mRNAاند که میزان نشان داده

های یابد. گیرندهتوجهی در حیوانات گرسنه کاهش می

در نواحی  (MCR4) 4و مالنوکورتین  (MCR3) ۳مالنوکورتین 

 قوسی، هسته شکمی میانی و هسته هیپوتاالموس مثل هسته

شوند. مجاور بطنی که درگیر تنظیم انرژی بدن هستند، یافت می

بروز موتاسیون در ژن پرواپیومالنو کورتین و یا بروز نقص در 

و  MCR3های های ناشی از این ژن همچنین در گیرندهفرآورده

4RMC  و یا چاقی دیررس در انسان  زودرسمنجر به چاقی

و  MCR3 ترین لیگاند داخلی برای گیرنده(. مهم6گردند )می

MCR4 کننده مالنوسیت آلفا هورمون تحریك(α-MSH)  است

 بطناخل گردد. تزریق دقوسی بیان می که در بخش جانبی هسته

ترتیب سبب به MCR4های ها و آنتاگونیستمغزی آگونیست

 گردند. یش دریافت غذا میکاهش و افزا

های پپتید مرتبط با آگوتی که آنتاگونیست طبیعی گیرنده

MCR3  وMCR4 باشد به همراه میNPY های هسته در نورون

قوس قرار دارند. این پپتید کاهش دریافت غذای ناشی از تزریق 

کند. عالوه بر نقش را سرکوب می α-MSHدرون بطن مغزی 

است که ، همچنین مشخص شده AgRPدهندگی اشتهای افزایش

 NPY(. 7،18دهد )بدن کاهش میدر این پپتید مصرف انرژی را 

ترین پپتیدهای سیگنالینگ در سیستم عصبی یکی از فراوان

های درونزاد رفتارهای ترین محرکداران و یکی از قویمرکزی مهره

در همه جای سیستم عصبی مرکزی و  NPY(. ۳ای است )تغذیه

(. 2در هیپوتاالموس، قشر و لیمبیك توزیع شده است )بخصوص 

های پاراونتریکوالر و سوپرااپتیك در حالت عادی های هستهنورون

mRNA NPY کنند، اما طی تحریك اسمزی شدید را سنتز نمی

یا محرومیت از آب و بخصوص در گرسنگی و محرومیت از غذا، 

NPY شوند. ذا میکنند و باعث افزایش اخذ آب و غرا سنتز می

 (.9درونزاد در کنترل اخذ آب و غذا نقش دارد ) NPYبنابراین، 

های در جوندگان و پستانداران نیز عمل مهاری نورون

به اثبات  4MCای از طریق گیرنده مالنوکورتین بر رفتار تغذیه

های مشترک ها و آنتاگونیسترسیده است. استفاده از اگونیست

MCR3  وMCR4  موجب کاهش و افزایش غذای که به ترتیب

های ترین راهکارها در ارزیابی عملکرد نوروناند از رایجطیور شده

 (.16،22مالنوکورتینی در طیور بوده است )

ها، تغییراتی در واسطه اصالح نژاد جوجهدر طی چهار دهه اخیر به

های مختلف بخصوص در عملکرد مسیرهای نورونی و تراکم گیرنده

ر اخذ غذا و کنترل اشتها بوجود آمده است و موجب مناطق درگیر د

شده همواره با موجود جدیدی از نظر خصوصیات فیزیولوژیك 

سمت های نژادهای گوشتی، اصالح نژاد بهرو باشیم. در جوجهروبه

بنابراین  .باشدتقویت مسیرهای نورونی درگیر افزایش اخذ غذا می

سال قبل بسنده کرد و  10های نورونی توان به یافتهالزاماً نمی

و ها های مربوط به گیرندهممکن است تغییراتی در یافته

د، بنابراین لزوم پایش مستمر این نوروترانسمیترها ایجاد شده باش

مسیرها از الزامات کشف عملکردها در حیوانات اصالح نژاد شده 

باشد، این پایش اگر چه در حیواناتی مثل موش و رت ضروری می

گذار های گوشتی و تخموعیت ندارد ولی در زمینه جوجهزیاد موض

باشند و دائماً که از منابع تأمین غذای پروتئینی جوامع انسانی می

بنابراین فهمیدن (. 8گیرند، ضروری است )مورد اصالح نژاد قرار می

های افزایش سازوکارهای تنظیم دریافت غذا هم از نظر بهبود روش

ی اهمیت دارد و هم از طرف دیگر از های گوشتاشتها در جوجه

های عملی محدودیت در مصرف غذاها در مرغان جنبه توسعه روش

مادر حائز اهمیت است، زیرا افزایش بیش از حد وزن بدن سبب 

گردد، لذا به تنظیم وزن بدن های قابل لقاح میکاهش تولید تخم

به همین (. 5مرغان نیز بایستی توجه نمود )و چاقی در این گروه از 

جهت مطالعه حاضر جهت کشف و پایش نقش سیستم 

مالنوکورتینی در اخذ غذا و آب و گیرنده مؤثر آن در پرندگان 

ترین مسیرهای کلیدی کنترل اخذ غذا طراحی عنوان یکی از مهمبه

 شده است.

 مواد و روش کار
 یجوجه خروس نژاد گوشتقطعه  48 روی برحاضر  مطالعه

 قفس در هاخروس جوجه. است هپذیرفتصورت  ۳08راس  هیسو

 هایقفس به و سپس پرورش یافته استاندارد شرایط گروهی تحت

 بودند، و مجزا ویژهو آب خوری  خوری دان دارای که انفرادی

گرفت،  قرار اختیار پرندگان در آزاد طور به غذا و آب. شدند منتقل

پرندگان در معرض نور مداوم قرارگرفته و درجه حرارت در هفته 
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گراد تنظیم شده بود و درجه سانتی ۳1-۳2اول زندگی در دمای 

درجه کاهش داده شد تا این که در  2-۳پس از آن دما هر هفته 

(. 2۳درجه تنظیم گردید ) 21-24هنگام انجام آزمایشات دما بین 

 یك تحت گرم 750 وزن تقریبی در وروزگی  18 سن در پرندگان

ساعت  6. پرندگان پس از قرار گرفتند آسپتیك جراحی عمل

تزریق  وسیلههبمحرومیت از غذا و پس از قطع پرهای روی سر، 

و داروی کتامین با  kg/mg2داخل عضالنی داروی زایالزین با دوز  

استریوتاکس  دستگاه در سپس(، 2۳بیهوش شدند ) kg/mg10دوز 

از فاصله بین دو چشم  دستگاه، درسر  از تثبیت پس گرفتند، قرار

 2پرنده روی خط وسط به طرف عقب، شکافی به طول تقریبی 

های همبند و خشك متر ایجاد شد و بعد از تمیز کردن بافتسانتی

گما محل اتصال طح جمجمه، برگما مشخص گردید، برشدن س

ص کردن نقطه پس از مشخ .های پیشانی و آهیانه استاستخوان

متر در امتداد خط میانی میلی 7/6برگما، اهرم دستگاه از این نقطه 

متر از خط میانی به طرف جانب میلی 7/0به طرف قدام برگما و 

گذاری در بطن جانبی جمجمه حرکت داده شد تا محل کانول

نقطه مورد نظر روی جمجمه حیوان  (، سپس1راست آشکار شود )

متر میلی 2. آنگاه سوراخی به قطر تقریبی (19گذاری شد )عالمت

پزشکی با دقت زیاد در جمجمه ایجاد با استفاده از مته برقی دندان

و طول  2۳شد، پس از آن کانول راهنما از جنس استیل با شماره 

 7/۳متر به میله عمودی دستگاه وصل شد و تا عمق میلی 16

د، سپس شده در داخل مغز فرو بر شامه سخت طحمتری از سمیلی

پزشکی آماده شده در اطراف کانول کار گذاشته شده آکریل دندان

روی جمجمه حیوان ریخته شد، پس از خشك و سفت شدن 

 به عفونی عوامل ورود از جلوگیری جهت درپوش یك از آکریل

 در فواصل نخاعی مغزی مایع توسط شدن مسدود یا هادرون بطن

 خاتمه در بخیه زده شد و. سپس پوست شد استفاده تزریقات بین

پس از  و شد استفاده لینکواسپکتین بیوتیك آنتی جراحی از عمل

(. 1،24، آزمایشات انجام شدند )روز دوره بهبودی 7 تا 5 طی

ترکیبات بیولوژیك مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل: 

MCL0020  آنتاگونیست انتخابی گیرنده(MCR4 و )

SHU9119 های خابی گیرنده)آنتاگونیست غیر انتMCR3  و

MCR4 و متیلن بلو  )(Tocris, United kingdom )بودند .

MCL0020 درصد  25لیتر در اتانول گرم در میلیمیلی 2صورت به

لیتر در آب مقطر گرم در میلیمیلی 2/0صورت به SHU9119و 

مرحله انجام گرفت و در هر مرحله  2این مطالعه در حل شد. 

 و کنترل گروه گروه آزمایشی شامل یك چهار بر روی آزمایشات

 5حجم تزریقی در هر بار به میزان  شد، انجام تیمار گروه سه

 مطالعه حاضرهای مورد استفاده در میکرولیتر بود، بنابراین غلظت

ساعت قبل از مطالعه  6. شدمیکرولیتر محاسبه و بیان  5در حجم 

 پرندگان ،ه حاضرمطالعدر  .شدندها از غذا و آب محروم جوجه

و  MCR3آنتاگونیست غیرانتخابی مختلف از محلول  مقادیر

MCR4  و  میکرولیتر 5نانومول در  10و  2،  2/0با دوزهای

نانومول در  10و  2،  2/0با دوزهای  MCR4آنتاگونیست انتخابی 

را پس از آماده سازی با حالل )سرم فیزیولوژی( از  میکرولیتر 5

 (injection مغزی  طریق تزریق داخل بطن

(Intracerebroventricular ( هر تزریق 22دریافت کردند  .)

ثانیه   ۳0صورت آهسته و یکنواخت و در توسط سرنگ هامیلتون، به

 مطالعات میکرولیتر بود. در 5گرفت و حجم هر تزریق انجام می

کنترل  گروه جهت تزریق در )سرم فیزیولوژی(نرمال  سالین

ها ز تزریق، بالفاصله آب و غذا در اختیار جوجهشد. پس ا استفاده

،  ۳0های غذا و اخذ آب تجمعی در زمان اخذ میزان و گرفتقرار 

تزریق  ثبت شد  از دقیقه پس 180و  150،  120، 90،  60

(. در پایان مطالعه برای تأیید صحت تزریقات، 1۳،16،26،27)

زریق شد. فقط میکرولیتر متیلن بلو به داخل بطن مغز ت 10میزان 

های حاصل از تزریق صحیح در آنالیز آماری وارد شدند. برای داده

طرفه تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعات، از آنالیز یك

تجمعی )گرم( و اخذ آب تجمعی  غذای واریانس برای مقایسه اخذ

لیتر( دوزهای مختلف هر ترکیب با گروه کنترل و از تست )میلی

Repeated Measures دار میان برای بررسی وجود اختالف معنی

در نظر  (>05/0Pداری )های مختلف استفاده شد. درجه معنیزمان

بیان  Mean±SEMصورت موارد به همه در گرفته شد. نتایج

 گردید.

 نتایج
های در مطالعه حاضر اثر آنتاگونیست غیرانتخابی گیرنده

MCR3  وMCR4  و آنتاگونیست انتخابی گیرندهMCR4   بر اخذ

بررسی  ۳08های گوشتی راس غذا و آب تجمعی در جوجه خروس

 اند.رائه شدها 4و  ۳، 2 ،1 تصویرهایو نتایج در 

و  MCR3های اثر آنتاگونیست غیر انتخابی گیرنده

MCR4 نتایج حاصل از مرحله اول مطالعه بر : بر اخذ غذا و آب

روی اخذ غذا نشان داد که تزریق داخل بطن مغزی مقادیر مختلف 

SHU9119 های )آنتاگونیست غیرانتخابی گیرندهMCR3  و

MCR4)  ری شده پس گیهای اندازهنانومول در تمام زمان 2با دوز

در تمام ها از تزریق، میانگین اخذ غذا را نسبت به سایر گروه

ولی این اثر افزایشی فقط  گیری شده افزایش داد،های اندازهزمان
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دقیقه پس از تزریق نسبت به گروه کنترل  90و  60های در زمان

دقیقه نسبت به گروه  60نانومول و تنها در زمان  10و گروه با دوز 

 . (1 تصویر( )>05/0Pدار بوده است )نانومول معنی 2/0با دوز 

نتایج حاصل از مرحله اول مطالعه بر اخذ آب نشان داد که 

)آنتاگونیست  SHU9119تزریق درون بطن مغزی مقادیر مختلف 

و  2،  2/0با دوزهای  (MCR4و  MCR3های غیرانتخابی گیرنده

گیری شده پس از تزریق تغییر های اندازهنانومول در زمان 10

(  <05/0Pداری را نسبت به گروه کنترل نشان نداده است )معنی

 (.2 تصویر)

بر اخذ غذا و  MCR4اثر آنتاگونیست انتخابی گیرنده 

نتایج حاصل از مرحله دوم مطالعه بر اخذ غذا نشان داد که  آب:

)آنتاگونیست  MCL0020تزریق درون بطن مغزی مقادیر مختلف 

گیری های اندازهنانومول در تمام زمان 2با دوز  (MCR4انتخابی 

ها شده پس از تزریق، باعث افزایش اخذ غذا نسبت به سایر گروه

دقیقه  180و  150های زمانشد، ولی این اثر افزایشی فقط در 

پس از تزریق نسبت به گروه کنترل و همچنین نسبت به گروه با 

 (.۳ تصویر( )>05/0Pدار بوده است )نانومول معنی 10دوز 

نتایج حاصل از مرحله دوم مطالعه بر اخذ آب نشان داد که 

)آنتاگونیست  MCL0020تزریق درون بطن مغزی مقادیر مختلف 

های نانومول در زمان 10و  2،  2/0با دوزهای  (MCR4انتخابی 

داری را نسبت به گروه گیری شده پس از تزریق تغییر معنیاندازه

 (.4 تصویر)( <05/0Pکنترل نشان نداده است )

 

( مقدار اخذ غذای تجمعی Mean±SEMمیانگین و انحراف معیار ). 1تصویر 

 5نانومول در   10و    2،  2/0)گرم( پس از تزریق داخل بطن مغزی دوزهای 

های گوشتی نسبت به گروه کنترل در جوجه خروس  9119SHUمیکرولیتر  

( نشان دهنده a, bهای زمانی مختلف. حروف متفاوت )راس در دوره هیسو

 .(P>05/0ها است )دار بین گروهاختالف معنی

 
( مقدار اخذ آب تجمعی )میلی Mean±SEM) میانگین و انحراف معیار. 2تصویر 

 5نانومول در   10و    2،  2/0لیتر( پس از تزریق داخل بطن مغزی دوزهای 

های گوشتی نسبت به گروه کنترل در جوجه خروس  9119SHUمیکرولیتر  

ها اختالف های زمانی مختلف. )در هیچ یك از زمانراس در دوره هیسو

(.P<05/0داری مشاهده نشد( )معنی

 

 

( مقدار اخذ غذای تجمعی Mean±SEMمیانگین و انحراف معیار ). 3تصویر 

 5نانومول در   10و    2،  2/0)گرم(  پس از تزریق داخل بطن مغزی دوزهای 

های گوشتی نسبت به گروه کنترل در جوجه خروس  0020MCLمیکرولیتر 

  ( نشان دهنده a, bهای زمانی مختلف. حروف متفاوت )راس در دوره هیسو

 

( مقدار اخذ آب تجمعی )میلی Mean±SEMمیانگین و انحراف معیار ). 4تصویر 

 5نانومول در   10و    2،  2/0لیتر( پس از تزریق داخل بطن مغزی دوزهای 

های گوشتی نسبت به گروه کنترل در جوجه خروس  0020MCLمیکرولیتر 

ها اختالف های زمانی مختلف. )در هیچ یك از زمانراس در دوره هیسو

 (.P<05/0داری وجود ندارد( )معنی



 

1400، 4 شمارۀ 76 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           

 

 
46۳ 

 

 بحث
ای از ها اثرات خود را بر تنظیم رفتارهای تغذیهمالنوکورتین

کنند. اعمال می MCR4و  MCR3های طریق اتصال به گیرنده

MSH-α هایبه عنوان لیگاند مترشحه از نورون POMC  بر روی

گردد عمل کرده و موجب کاهش اخذ غذا می MCR4های گیرنده

در هسته  NPYهای مترشحه از نورون AgRPو از طرف دیگر 

گردد و از این طریق اثر خود بر می α-MSHموجب مهار قوسی 

اخذ غذا را در  AgRPکند؛ همچنین تزریق اخذ غذا را اعمال می

های گوشتی گذار افزایش داده ولی در جوجههای تخمجوجه

 (.17ی مشاهده نشده است )تغییر

Shiraishi  اثر مرکزی انسولین  2008و همکاران در سال

های مالنوکورتینی را ها از طریق نوروندر کاهش اشتهای جوجه

های گری نورونمورد ارزیابی قرار دادند و نقش واسطه

مالنوکورتینی را در کاهش اشتهای ایجاد شده توسط انسولین 

بوده است  MCR4های تحریك گیرنده گزارش کردند که به جهت

(14.) 

بر اساس مطالعات صورت گرفته در موش صحرائی و موش 

سوری در مورد تداخل دو سیستم سروتونینی و مالنوکورتینی در 

اخذ غذا، نشان داده شده است که در موش صحرائی سروتونین 

های گری نوروناشتهایی احتیاج به واسطهبرای ایجاد بی

بر  α-MSHنوکورتین دارد که از طریق اثر لیگاندی پرواپیومال

MCR4  و نه(MCR3به )( از آنجا که 22وجود آمده است .)

های پرواپیومالنوکورتین واقع بر روی نورون C2HT5های گیرنده

تجویز گردید موجب  C2HT5های که اگونیستاند، لذا وقتیشده

دپالریزه شدن غشاء و تحریك نورون پرواپیومالنوکورتین شده و با 

، کاهش اشتها ایجاد شد. بنابراین MCR4های تحریك گیرنده

ای برای های واسطههای مالنوکورتینی نورونممکن است نورن

 (.11،22سیستم سرتونرژیك باشند )

نانومول  2نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که دوز 

های ذکر شده بیشترین اثر افزایشی برای هر کدام از آنتاگونیست

تواند به عنوان دوز مؤثر در بر اخذ غذا را اعمال کرده و بنابراین می

این مطالعه در نظر گرفته شود. در همین راستا گزارش شده است 

عنوان دوز مؤثر های مالنوکورتینی بهونیستآنتاگنانومول  2که دوز 

برای ارزیابی اثرات آن در اخذ غذای قمری در نظر گرفته شده است 

که  شد(، البته در مطالعه حاضر در یك روند کلی مشاهده 16)

های مالنوکورتینی بکار رفته در بیشتر دوزهای آنتاگونیست

هم سطح و  گیری شده دارای مقادیری تقریباًهای اندازهزمان

که در این خصوص نتایج مطالعه  بودهنزدیك به گروه کنترل 

Shiraishi   های ذکر شده است نیز مشابه یافته 2008در سال

(14.) 

با توجه به عدم افزایش اخذ غذا در اثر تزریق  

گیری های اندازههای مالنوکورتینی در بیشتر زمانآنتاگونیست

توان توسط مطالعات قبلی مینسبت به گروه کنترل و تأیید آن 

 احتماالتی در این مورد مطرح نمود:

ساعت قبل از شروع  6( با توجه به محرومیت از غذای 1

های که نورونها، احتمال آنتزریقات و گرسنگی جوجه

با توجه به  ( 2مالنوکورتینی غیر فعال بوده باشند وجود دارد. 

قات و فعال شدن محرومیت از غذای ذکر شده قبل از شروع تزری

جاد گرسنگی، ممکن است فعالیت های دخیل در ایمکانیسم

سیستم سروتونرژیك و همچنین انسولین مغزی به حداقل رسیده 

های مالنوکورتینی برداشته شده، و احتماالً تحریك بر روی نورون

اند. های مذکور در این وضعیت، حداقل فعالیت را داشتهلذا نورون

ل وجود مسیرهای نورونی دیگری را داد که با توان احتما( می۳

کنند، البته اثبات های مالنوکورتینی را مهار میعمل خود نورون

تر در زمینه اثرات این مورد نیز نیازمند مطالعات بیشتر و جامع

 های مالنوکورتینی است.های مغزی با نورونتداخلی سیستم

NPY دارد و یکی از  در باالنس انرژی سیر تکاملی بسیار قدیمی

ای در پرندگان و ترین نوروپپتیدهای محرک رفتارهای تغذیهقوی

سنتز  NPY/AgRPهای در نورن NPY(. 12پستانداران است )

ها در زمان گرسنگی برای اعمال اثر افزایشی شود. این نورونمی

را مهار و  MCR4و  MCR3های مرکزی بر اخذ غذا گیرنده

که  α-MSHباعث مهار سنتز  AgRPواسطه سنتز عالوه بهبه

و اخذ غذا  شوندی، مهای مالنوکورتینی استیعی گیرندهلیگاند طب

(. این نتایج، تأیید کننده نتایج مطالعه حاضر 4) دهندیم شیرا افزا

باعث  MCR4و  MCR3های هستند؛ چون در واقع با مهار گیرنده

 اند.افزایش مرکزی اخذ غذا شده

طور که سیستم مالنوکورتینی بر اخذ آب همان درباره اثر احتمالی

های اندکی وجود داشته است در مطالعه حاضر نیز تا کنون یافته

دست نیامد. با توجه به عدم وجود ای در مورد این تأثیر بهیافته

تحقیقات و دالیل محکم مبنی بر تأثیر مستقل سیستم 

ایج حاصل در مالنوکورتینی بر اخذ آب و نحوه اثر آن و همچنین نت
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توان در این خصوص اظهار نظر قطعی نمود و نمی مطالعه حاضر،

های ها در کنار آنتاگونیستمطالعات بیشتر با استفاده از اگونیست

 شود.مالنوکورتینی جهت تأیید اثر مستقل آن پیشنهاد می

نشان دادند  مطالعه حاضرنتایج حاصل از گیری نهایی: نتیجه

های دخیل در کنترل سیستم مالنوکورتینی مرکزی یکی از سیستم

این سیستم  ممکن است اثرات مرکزی اخذ غذا در پرندگان است، 

اعمال  NPY/AgRPخود بر اخذ غذا را از طریق مسیرهای نورونی 

 کند.

 یسپاسگزار
حاضر در قالب فرصت مطالعاتی داخلی نویسنده اول  مطالعه

دامپزشکی دانشگاه تهران و با حمایت مالی دانشگاه  در دانشکده

فردوسی مشهد انجام شده است که بدینوسیله از زحمات پرسنل 

 شود.آزمایشگاه فیزیولوژی تشکر و قدردانی می

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: During the modification of several races, which has been done on chickens, there have been several 

changes in the function of neural pathways and receptor density involved in the control of food intake and appetite. 

Melanocortin system and its receptors are involved in the central regulation of nutritional behaviour and energy 

balance. Therefore, this study was designed to investigate the role of this system in the central control of food and 

water intake in birds. 

OBJECTIVES: The present study aimed to evaluate the role of MCR3 and MCR4 receptors in controlling the food and 

water intake in birds. 

METHODS: This work was performed on 48 Ross 308 broiler chicks through two experiments (each experiment in 

four groups). Primarily, stereotaxic surgical guide cannula was implanted in the chickens. Subsequently, in the first 

experiment, the chickens were divided into the four following groups: the control solution, 0.2, 2, and 10 nmol/5µl of 

SHU9119 (Non-selective antagonist of MCR3 and MCR4 receptors) In the second experiment, the chickens were also 

divided in four groups: the received control solution, 0.2, 2, and 10 nmol/5µl of MCL0020 (Selective MCR4 receptor 

antagonist) via intracerebroventricular (ICV) injection. Afterwards, cumulative food and water intake were measured 

at 30, 60, 90, 120, 150, and 180 minutes after the injection. 

RESULTS: The results of this study showed that ICV injection of SHU9119 and MCL0020 increased cumulative food 

intake (P>0.05), but did not affect cumulative water intake (P<0.05). 

CONCLUSIONS: According to the findings herein, central melanocortin system is one of the systems involved in central 

control of food intake in birds. 
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. Mean and standard deviation (Mean ± SEM) of cumulative food intake (g) after ICV injection of 0.2, 2, and 10 nmol/5µl 

of SHU9119 in comparison with the control group in the male broiler chickens (ROS) in different time periods. Different letters (a, 

b) represent a significant difference between the groups (P<0.05). 

Figure 2. Mean and standard deviation (Mean ± SEM) of cumulative water intake (ml) after ICV injection of 0.2, 2, and 10 nmol/5µl 

of SHU9119 in comparison with the control group in the male broiler chickens (ROS) in different time periods. (There was no 

significant difference at any time) (P> 0.05). 

Figure 3. Mean and standard deviation (Mean ± SEM) of cumulative food intake (g) after ICV injection of 0.2, 2, and 10 nmol/5µl 

of MCL0020 in comparison with the control group in male broiler chickens (ROS) in different time periods. Different letters (a, b) 

represent a significant difference between the groups (P<0.05). 

Figure 4. Mean and standard deviation (Mean ± SEM) of cumulative water intake (ml) after ICV injection of 0.2, 2, and 10 nmol/5µl 

of MCL0020 in comparison with the control group in the male broiler chickens (ROS) in different time periods. (There was no 

significant difference at any time) (P> 0.05). 
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